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111601·147*. 16611. 61.10.6606(21).
Α10Χ8.80Γ017,(28), (40), Α6Β, 11'. 1 110.
(42), (64). Α178Γ1)9011(6).
Α10Χ8.11(11'(.)1178161,Ν .1

·

14 9
.

Α1ν86610νν6111(19).
1110111016,Ν. (7).
Α10110101ν,Ρ. (4), (46). Β8.1)8.1817(61).
Α110106 (69).
Α1106616 (68).
11161606, Α. 1 206.
1111000, 609.
11116666, .1

.
1
· 260.

1111166611,Η. ·1
·

487.
666016, Ε. 1
· 266.

Α1.1(18Γ8011,77. 1
· 499.

1666086101(14).

Β8.1111(16).
80.11410.
Β8.Γ9111(111(60).

Β6116 297.
8616101194.
Β8Γ81ἰ1 (44).
8611 14, 128.

Α11(11'988011,Α. 1 86.
1166101010,Α. (8),(96)_
Α1161·010νν,1). (9).
Δ11(1Γθ1017,Ν. 1 949. 1800616666 108.
Α11811θ18011(60).
1166110106(96).
Α111111'11077(40) (66).

1101066,Η. 77. 1 409. 1111061011,θ. 1 197.

61661, 11. 1 986.

1111061106(41).
8801108 ιι. 0611616 609. 8011111016972.

Α1111160606, 117. 1
· 497. 141166(41), (66).

8611661106(69).

8616116661 (24).

1

--, 161180166610, 10611601. 11.Α(1118.
61610001. (9).-, 61. (16616611616(10).-, 16. Κ00110161101601·11(21).

7011016668, 11Β. --06 ν. 8166611. 6
.

80110611.Μ061016 (44).- --06 6
.

116806 69.
166010 10616116.11.-06 99.
806666- 6. 80666016 109.
11'.ν. 01806111.- (Ρ10.01111168)299.- 6. Απ. 111661.1111.269.
01806166161.
- 422.

8011666 --06 6
.

Α6806 474, (6).-, 8161161. 6. -06 6. 1666νν11·111606.
Μ660111606(9).-, -06 8. 6. Π188. 80611106(6).-, 10611. ·-~Θ11(22).-, 61011110611. --011 (22), (60).-, Ε". ν. 806666 - 6. 1601611 (49).-, 11Β.806666 -06 11.1116116161.(68).-, 17. ν. - 6. 7066168111. 1111.(69).-, 11'.ν. 136116- (62).-, - 6. ΟΒ0111101016(68).
70τ60111601106,- 0. Ε'10166110τ1101·6
00, 289*, 010.

ν0Γ1171111(1816,11111161612. '1'1·11661101·1
-1· (6).
71Β161106616666080,6. 1111166680.
71111180,11. ν. - (99).
7080160010, 18.Χ21.11.1171111. 6

. - (48).
70111661061016,ΔΒ018106Β011 1

.

6.1·666.-
(211)

70τ610616616661080111Β
.

801Β6111616010
1'181111182. 701·16011668 811 816606
11166110609.

Ν61606-Ρ10816100.

1801660606
(12).

1
6
.

Τ0Γ1197 268.

180111·

96.
801160, 1

1
1
..

1
· 999.

80101 220.

8001101101·247, 278.
866, 8111161011,81166668080116006· (64).

Β0806161ν6111(28).
Β011180(68).
Β0Ι1(19Γ817(40), (42).
8010110161906.

8010616666 (66).

Ών
1766601, Ηθ188-11)811811111.1

.

6
.

1111111.

01111618.Ρ1'81118(61).
71'06111111061,Μ6101·1610. -- 60110160
(δ)
77010, 6

.

-:1.`6. Ν6161· 6. 7011101·
66660.141.
11701606,1161606 ν. - (9).
Ψ11'118188.81118,:7016600601. 6

.

8666

601101Β. 6
. - (46).-, Ρ. ν. 81601111· 6. --ϊ(61).-, 6. 6. 11616νν11Β01.

7701166118,-06 1812111606 Ρ1281)88.
(δ)
-,-911 6. Η6661ν0111011.Ν01ν061Β1106·
(Μ)
776116Β066661668, 2. 011.- Β. 11118011·
0110161.9*, 29, (6).

Ζ.
261111,- 6110166110 Β. 111188(99).-, 6. -- 061106 6. 10160116.1118066
(00).
2011611011116660,66111011. 1

. -

16611161(46).
2011011660, 6

.

061011 - (62).
261180, 1. 00606. 6

. - 72, 84.
20110, 81100160111116

. -6 297.
--. 2. 81010810 6

.

--(61).
2601101,- Β116. 666 151178181869.
--, 111611. 6. -1666611·10 8. 6

.

(110

666611. 6
.

ΑτΒ01101 (2).

- ει. 11116.

Β161106066111_(41).
. 8161601· 71.

8606110161,Ε). 1 179.

86616 (6).
860166, θ. 1 419.

8686606661 (66).
8601111101·999.

8011106616(4), (16). 13016101·297. 86011601· 666 1111101101·

80116616, (Σ. 1
· 467. 80116606 (47). 276.

80616606 (44). 80111, Α. 1 949. Β111Ι1160, 412

8018 914. 8016666111 71, 96. 86680 69.

8018161166,96, 9911,66, 1301060116(29).
Β01'07781(1(60).96, 010.

Β10108016111(47).
8101060166)(26).
Β10101188017(66).
19106618286, 989.
131006,Δ. ·1 467.
81006 141.

(49).
816111061016,Μ. ·1

·

270.
Β16160111661964.
8066 211.
Β01)Γ077 (96).
80001101,Β. 1

· 86.

ΒΘ801)1'8.80117,Ν. 1 966. 8010661 (60)
Β0160611066111(21).
80116661982.
80111111992.
8016111106(14), (44).
81601101129, 9691'.

Β1·6660611618297.
8161606116 (16), (46), 81660110(64).

810616, Η. 1 219.

Β1'988011117, 296.

8116066606· (1).
8101161016(12).
ΒΓ0811184911.

81066168, 117. 1
· 429.

860801 219,

Β111'111818191°,Ε. 1· 940.
80111106.81. Β1Π'81181017(1).

Β01'11818111(29). 8060, Η. 1
· 179. 861606 (92).

8011606606 6611, (62). 11088229. Β11112(62).

8106066111 (8).

00601 60 8666100611

1 240.
0810881149.

Ο611011101·1,Ρ. 1
· 206.

0661101(68).
86111000 (98).
0111011111(9), (22), (67).
8110116(28), (68).
Ο11010(1110117(20).
81101606·(26).
81011611,186.
001111,θ. 1· 16.
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60116 68.
601661 872.
60616, .1

.

116898.
6161116184.
61016616 267.
661661116666465.

1)661161ν6111(16).
1)6661861 211.
1366611116νν116611,Ι. 1· 445.
Π8.801111817118011(41).
1)61110881', 7711, 247,
455, 111111,(18).
0611166611412.
1)6161666116,Ο. 1

· 86.
1361611106(50), (51)
1366111666(28).
13611611660νν,Μ. 1

· 86.
ΒΘ1.11)Ι181'64.

1311161106·(51).
1116616101410.

1316110606·(86).
Β1610111(5).
1)16111116νν6111(52).
Β0111)0Γ11888.
1)01110611010νν(59).
1)011166111,ν. 1· 46.

6611661101ν611616.Β. 1 6161111661247, 845*.

151, 280. 61611661(58).
66ν61 (45). 61611166116866427*.
66661011 (45). 6161106 (27).
1161111165*, 297. 61180116νν,Α.(87),(49),
6660616606 (64). (60).

'

6601161011(42).

60616161 488.
6011161161402.
6111661161286.
616116, 1). 1

· 840.
6161616611120.
6166116171.
61611611,6. 86611611.-
61161111618289, 428.
61161116661161211.

Ι)011611618,Η. 1- 2511
1)011616611616νν(21), (49)
1101811606(14).
1301811661116,11. 1 148.€δ(&2"ΒέΒέ)
1)06111101ν6111,(11).
0011111101'508.
1)0661, Ε. 1

· 180.
0066111 488.

Β01066111161ν116611,6.1
218.

·

1316161(56).
13661611801ν6111(88), (60).
1)61166 (28).
1)1111166111,Ι..
1)66161171.
1366615618, Ο. 1 121.

13661061 1
· 476.

131ν011661166110(48).
1)1ν01612111(48).
13166, Α. 1

· 16.

13116111(58).
1)21616801ν611158

1 85.

6061116611(6).
6116111611. Μ11.101611101ν(;11188Ρ1,,2111
(17).
61161616150, 277.
1361116666,1.. 1

· 181.

11616861212.

6816 (8), (84).
6111616881.
6111161166,Μ. 1 418.

6116611618911,28, (Μ)
151116,6. ν. 1· 205.
616661 44.

136861 891.

6686166161 84.
661166 488.
111661(51).
-
6616611618 197.
1111781118(51).

6666656611 1
·

661611(68)

26.

6116616666 (18), (68).
611801111181111(50).
61116611257.

66111110ν1116611,Δ. (88).
66111110νν116611,Ι. (88).
6611111661161ν6111(80).
6661118666480.
66161261 (60).
661166 297.

6611611111.11661106508.
6611111666(10).
6601816νν6111, 1

.
1 85.

66018161ν6111(50).
6611161412.
66111616666(8).
6616661616 (9).
66116666158,466,(18),

( 14).
666611166,6. ·1 121.
61111611,Ο. 1 109.
6111161128811, 248*.
6111161161 661601 452.

66801166, Ν. 420.

66111618254*. 6116666666 (9), (10).
66116611 1 26. 61066 (20).
6111661277. 6106616666, Ι.. 1

· 197,
61611806. 221.
61161011(5). · 6161161, .1

.
1 149.

6111160νν116611,Π. 1
·

180. 61666168 95. ,

6111110111(7). 61661166 (9), (44), (45).
611111,6. 1 148. 66116166· (10), (42).
616611(68). 6616611666 11. 11061181·
61661161882. 801111.502.
61610111(68). 66611161 508.

66111166 1
· 497.

6616616061 150.

6111110,6. 1 487.
61166611(88).Ι
6111066111(22).
61116611,116. 1

· 260.

11661618 6611 8111161
8011111161.484.

1168611016286.

1168661016 151, (44).
1161111116(89).
116161161664, 85, 864.

1161186 128, 212, 287.

Η11.66166668011', 8121'.
1166116666485.
1161611611161111488.
Η61116616161111. Κ0888.·
11066111(21).
11616616(27), (51).
11611111111, 108, 160
400, 421.
1161161286.

1166618 128.
1161116666 5

.

11611618 211, 504.
11616611(26).
Η666161 211.
1166661016, δ

. ν. 1
· 41

11611668 401.

116161116670, 220.
Η1111611166111856.
1116212.
1106116805, 840.
Η061661161111666,Ε.

7
8
.

,,, -

6166666660 (21). Η02:,,1, 2
;.
,8
.1

0611188(85)· 111111112111 462
6166, 6

.

101111011.- ΗΟΜ,8,,Π 'Α 4,1
61666111818.

ΗΟΜΗΜΙΠ' Ι'(35)“
1161611 16166- 11..1....1.111 11.1
110111· 8

·
1 Μ· 6611116611 1
1
6
,

485..
6011111618, θ

.

(62).
0011111818288, 289, 402.
60161666 868.

60111661116161,.1
.
1
·

6016116111(61).
6011661101ν6111(88).
60101116 (4), (5).
6016111616(68).
6011166011(20).
60101160νν6111(68).
6010611011(40), (41).
6016661106(9), (20),(46)
6010 508.

151.

Η011661.10616186.
1101011110248, 249,481*.
11016184.
1101611178.

1101616861108.
11011161661161ν6111,117. ·1

885.
Η0Γ11 420.
1111811661,Α. 1 445.

11681166452.

1110160116,ν. 1 189.
18661166 (21), (51).

1866106661 (26).
111111, Ρ

.

(58).
11116187.

111116,Ν. ·)
· 488.

1661160116,15. 1
· 849.

1611666111(26).
161661257.

1666061, (17), (82), (88),

168).
1666061, 1

.

(25).
11166011,1111.(82).

16666116160, 279.

1681111016289.

1611161011, .1
.

1
· 497.

1611011151.
1181401101781(1,6. 1·

.1811011801111(65).
1611011166(15).
1616601616(65).
16116666 278.
1660116111(80).
.1666166111101ν,Ε). 1 161.
.1611661616111,Α. ν. 178.
6116012111(20).
118.Γ07:'1121(1(21).
1661161106(54).
1611616(1), (62).
1666661 882..
1611116106(8).
1680106· (80).
1111666111,Α. 1

· 179.

1661661166·(14), (15).
1666661 474.
16661216 (5).
1066616066 116116616
11116611502.

101111011. 6166 (14).
1066666066 95.
60116606 878, 874.

106611116. 110017611118011
287.
1066611661,6. 1

· 86.

16618666 (20), (21).
.1116186660116,1111.1865
.1116186660116248.

11111661(6), (54).
1666166666· (88).

86.

Κ81)111110Ψ(17), (88),
(48), (58).
Κ8.18111111111465, 485.
Κ811111011485.
Κ81811111(44).
Κ81811118ΓΠ116.
6611661161882.
116111611610νν(49), (52).
6611166161 15.
Κ111181209*.
Κ6661ν6111(48).
Κ61106168.
66166106· (45).
Κ81'11112211.
Κ11581111(51).
Κ88888 (9).
Κ6661111666160νν(26).
Κ881818119.18.(5).
Κ6116116111442.
Κ8.11Ζ(82), (88).
Κ877012111(47).
Κθ(1Γ0117(4).
Κ6111 118.

Κ0111118111171, 95, 96,
888, 848.
Κ81181' 256.

Κθ1111118.11Ι1,Η. ·1 78.
Κθ88161' 45.

116111410.
Κ811118267.

6166611661 288, 814,
865.
Κ11'11(077858*, 8611'.
Κ1111116(7).
Κ1111101ν,Ν. 1

· 408.
11116661(47).
Κ16611166111(59).
Κ16661 (8), (84), (85),
(511). (57)
1017112111422.
111111111181*.
Κ1811128.
Κ18111488.
Κ1811111181111(82), (51).
Κ1611111164, 71, 72,95,
96, 856, 487*.
Κ111118111(0(8), (68).
Κ111601ν116611(15), (82).
Κ118.116267.

116011,Ρ. 1· 46.
Κ1.101'Γ644, 58, 95.
Κ0118Γ11882.
Κ0011 (87).
Κ06618611618(50).
1101111116452.
6061661 158.
Κ001'10 881.

Κ011161101ν(50).
Κ0116611666111(52).
ΚΟ118011111(19).
Κο16116666νν(50).
Κ0661661160νν (62).
Κ0661661160νν116011(29).

6011116267, (59).
Κ0111161229.
Κ01116661111ν111(4), (81),
6010166110 (54).
6010166 (54).
ΚΟ1Ό171Ζ111(46).
Κ0Γ888.11017,8. 1

· 189.

Κ01'8881(0111(28). 167).
Κ0616611611- Τ6611611111
11066111(60).
Κ081112011'(2), (44).
606106 (11), 165).

6061066111, Β. (28).
6061066111, 1

.

(1).
1106106616,Ζ. 1

· 161.

Κ08881 220.
Κ081.6897118011(58).
6066116111,Ν. 1

· 180.

6011161, 6. 1 875.

Κ0166111661ν(49).
Κ0178.181(1117

6166116116256, 267.
Κ1'1111181(1(28).
61616111(5).
1ί166161 111.
Κ1'8.11112864.

ΚΓ1188110081097(7).
Κ16νν1661166110(59).
Κ1'ΘΡ8 14, 119, (17),

(45).
Κ1'811201',11. 1

· 197.

Κ16ν161 (16), (25).
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Κ1·155555515 (28).
1115111511,Ν. 1 488.
1115111155(87).
1115565551·85.

1115551251(48), (58).
11155111,8. ·)

· 875.
1111155 1

· 78.

11111555 (20).
1151115511(40).
Κ511115.55555(17).
11555115,77. 1

· 260.
1151111,11. 1 555.

1115155518,Ε. (20).
1111155518,Ν. 887*.

11511151 21)8*, 8871',
11511, 442, 4451.

11515155 (88).
1155511511(46).
1111555255(44).

1155111111(58).
11551151:555112187, 278.
1151555112117.
1111511511(24).
11558 44, 502.
115585, Κ. 1· 221.
115.585(46).
11551551(57).
1111115555(12).
11555515555111155(45).
1155551-0551182.
1155515111(62).
115.116811, 248, 248.
1151155465.

11551551155 (5).
1155565111,Α., 1711155155
5. -- (27).
11555555, 8

.

(2).
115515111511111111518555
266.

1158151111267.
115515111158.
1155151155,71.
1.515515551515,Ο. 185.
1151511555864.
1155551112882.
115112488.
1155 277.

115151 ·)
· 180.

1155518.18.
1155551·882.
1555515155, 11.1· 467.
1155555555 (11), (25),

(Μ). (46), (62).
1155555511(82).
115515 (45)
1155115111(5), (65).
11511155187.
1152115155(15)
1152155141.
111555 (17).
1115551555(28).
11155155(25).
1115515551118.

11151155,Ρ. 1 288.
11151155,17. 85, 878.
111115,Α. 1

· 848.
1111555511,11. 11. 1 188.

1111115518(46), (60).
111118461*, (52).

111511(44). 11115151,
11. ·)

· 55.

11151215(88). 11113551855.
1111155111(21). 1115551555118.
1151555112(47). 1115555511555(51).
1155111155(41). 11155555 (82).
1.155515511155(18). Μ15115112888*.

111511(18). Μ11111555(64).
11555555, (4), (14), (15),1111551155(12).
(15), (52), (55). 11115111(15), (54), (45).
11555555518 268*, 278*. 1111551(17).
5555551515 276. 11152155 267, (58).
11551111287. 11115115555(88).
11511155(82). Μ1151155 (57).
1151551228811. Μ11555511158,11.1487.
1155551555551155(66). 1115551115868.
115555155111155(8), (88). 11551151177.
1155551555511155(12).
15515551 (16).
115115(16).
115555, 77. 1

)· 408.
1155515111(84).
115511(44).
1151115(54).
115111555518.
11115111120, 151, (62).
1581555111- Β55115155,
11. 1

· 865.
11555 (17), (40).
1155551155 (28).

Μ5515855, 1). 1 161.

11585511 45.

1111115155. Ρ
.

1 86.
1151111155(54), (62).
1151115555(5).
11511515,Ν. 1 457.

Μ5115555111,Α. ·1 85,
280.
115115555111(8).
1111511155(62).
1151155, Α. 1

· 885.

1111511815,Μ. ·)
· 218.

Μ5511555111(18), (86).
1155555111(28).
1155155551258.
1151151155(1), (62).
Μ515555 840.

1151155155(61).
1151551, .1

.
1
· 187.

1155155, Α. 1
· 5
.

1151112,12. 58*, 88.

4116.
1151115155(6), (54)

11515555 (21).
Μο5558511, 0

.

ν. 1
·

86.
11οε11515111155 '1'51-(115

8511552 (16).
115155511111555111(80).
11511151286.

Μ1115155, Α. (20).
Μ515155, 17. (80).
11511555 (54).

Ν555115418.

11558511484.

Ν5155111155(24), (46).
11555155 (80).
1151511555(5), (8), (88),

(44).
Ν51111851155(17).
Ν5112515111,77. 1 55.
Ν55555.11111155115(81)).
Ν5511515ο111(66).
Ν515555155 62).
Ν51555155155115(16).

11511(85), (58). Ν55 4~8.
11511155 (81). 1155551851 882.
1151555155 (16). 1155155511 128, 185*,

1151155151515(88). (26).
1111111512. Ν55515.5 5 11551155

1111111555(67). (22), 508.
1115121551νε111(48).
115555155855. 8111155111
872.
115551555111(10).
11511555277.

Μ515151115, 8
.
1 161.

115.11288.

1111151158288, 288.

1151111511(18), (58).
1151511155- 1155555511
1155 (58).
1155115155115(67).
1115555255(51).
11555515555(28), (88).
11555158,77. 1

· 148.
1151121151(54).
1151 71, 882.

115151, Η. 150.

1115851188* (40), (41). 115151, Η. 1 256.

Ν5555155 (65).
1111111111,Α. (2),(25),(51).
1111111115,Μ. (8), (22),

(60).
1111111111,1111.4151.

Ν11151151115(18).
Ν111515111(22). (58).
1111151155,Α. 1

· 151.
Ν1115115(1), (18).
Ν11555(51).
Ν5152555111248. ,

Ν51155151(40).
Ν5511155 267.
1101111511256.
Ν55555515111(20).
115155, Η. 1· 476.

05515151551 868.

05551551555 (6).

11511551151155,77.1 180.

11151112,0. 217*, 225*,

1151555155 (27), (518).

1

0555555115 (2), (60).
05155255, Ρ. ·1 65.
05155255 (25).
05115 (14).

10115555 (4).
011151 1 457.
015511555511115(85), (4 5).
011115115511551211.
01155 (88).
011515115582.
011115184.
1511155551(44)
511 (15), (15), (42).

Ρ55151:5, .1
.
1
· 16.

1811851, 1
.
1 6
.

1851515511258'.
115115584.
1855151551882.

1111155585(6)
1851115111(58).
18511551188*, 201*.
1515155, (26)
Ρ5515511555, 'Γ. 1

· 280.
1155155551, 8

.

1
· 46.

1851155115(68).
1851151888.
Ρ511251111487.
1851555 (16).
Ρ551155 (54).
Ρ5551ε55555111 1 270.

1851515,11. 805.
Ρ51515 400, (68).
185151551115, 888, 465,

(411).
17515155115. 8155111151
257.

1111115111,Ν. (82).
Ρ51155, 77. (16). (40),

(68).
1851155551, 1
· 467.

1855555551(46).
1155512111(18), (52).
18555551 (10).
1811111151871.

Ρ111115.15511(62).
1815555155 5. 15551515
17118011(64).
1815555511,(11. ·1

·

178.

Ρ155551155, Ν. 1
· 888.

Ρ1555 141.
Ρ55511155111(41).
18511155,Α. 1 445.
185551806, (88).
Ρ511155ε111(28).
11515555 (50).
Ρ511155 (48).
Ρ511511(11), (21).
1151151155 (12),

(55).
Ρ515155511155(8).
Ρ51111511400.
Ρ55151555111(54).
Ρ511515111(17), (62).
1851151(20).
Ρ5ρο5, Α. Ε). (81).
Ρ5ρ55, Α. Ν. (86),

(58).
Ρ51)55, (11.(6).
1151155,11. (18).
Ρ51155, 8

.

(12).
Ρ51555515 (46).

115).

1851151410.

Ρ51515511ο(14).
Ρ5115511111(8).
Ρο55515 5

.

1855111515(18).
1815851428.
181555 58.
Ρ1511151555555111(28).
Ρ15551555555111 (17),

(24). (38). (42)
Ρ11555111155,Ν. 1

· 445.
Ρ1155155511288, 422.

1111511151,77. ·1 161.
1815555155 (62).
Ρ151151151111ο(81).
Ρ1151 48.
Ρ125551555111,81188.
Ρ551·515551551(46).
1811111155(60).
Ρ111151.5- Κ515555551551·
187.

181555515. 1155151115.111
868.
1111112155(88).
1151551111(68).
1151555155111(10), (40),

ω). (ω).
11511551(16).
1155551555(1), (18).
115111151184.
115115410.
11511151551ε1511
· 505.
11511551,0. 1

· 16.
1151115511)288, 402.

1151155511(50).
1115851805.
8115551555 (6).
111155511585, 815, 874.
1111115111-Κ515551155,Ρ

.

1 55.
11151115(8).
1151111115(8), (67).
1151115515(17).
11555555 (88), (58),
(58), (61), (68).
11555115511115115111(65).
11555555, θ. 1 457.

1155155111465.
8515555115, 188*.

(115115155511555111(87).
115551 (8), (25).
8551551515 (16).
11115255(68).
11511555 (51).
11511111(66).
8511155111,Ν. 1 476.
1155512111(44).
11555111(62).
11515111,'15. 418.

115151115.

11511551508.

115585 84.
1155551155(84).
1815555555,Ν. 1 5.

11555155 (12), (58).

1115511115(62).

8551511555111(17).
8555151511 (18), (86),

(62).
855551·1555111(45).
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8116111111.81611611187.
861111161144, 126*.

8666861 6. 116111840.
86111611166. 26166111602.
86166666 (1).
8611166661 267, 484.

8616816 (47).
8666666161 (19), (21),
(66).
8666116616(54).

'

86.1661616111,Ν. 11
·

467.

8666661166 (2), (61).
8666661166, (11. 1

· 221.
8116166111(46).
811611)66-Α66- 8661611
86 (26).
86111611161 161.

811116 1
· 898.

86666611, Ι. (26).
8611116611,Ζ. (17).
86666611 72.

8661161161,Ο. 211, 267.

8661161161,Μ. 1 866.
86666661, 711. 1 428.

8666ρ66611611166(18). 81166116166(10).

1 811661666161111,ε. 111166188666661116)66, 77.
849.
86661161,Δ. 1 840.
86661161 1

. 211.

86661116611666(46).
8666686111166(66).
86661166, Η. ·1

·

121.

8666ρ11666111(60).
8666ρ66616111ο6 (1).
8666166166666 (64).

81366111228.
86661666666111(88).,
8611616166111(69).
8661616666 218.

866116116666111,Α. (48).
86611666666111,18.(18).
8011111181181ί1(49).
86616μ16666, Ε. 1

· 6
.

866166111861497.
8661666661, 117. 1

· 476.
8661116611166.66288, 289,
408.
86616161 14, 88, 818.

86661116.Α. 268.

86661116(82).
866661116611161276.
866666 (12).
8666666661 882, 864.

8611012141.
861101'(64).
8666611 28.
8611161661277.
8661661161 474, (6),

(14).
866166668166 (20), (68),

86616666861)66 (86)
86616666ρ61)66 (4).
8661661161661166(67).
861116666166.1166,Α. 1

109.
8666666161 881.
866616, 77. (16).
86666166 (24).
86666116, 864.

86661116, Β. (8).
86661116, Ε. 828.

--.Ε-...Δ

8616611111

1816166111(10), (40).

8861161611,Ν. (82).

86661116, Ν. (6).
8661761281'(67).

8111116οε1616166(9).
86116 486.
8616611666111(16), (16),
182), (411), (66).

(ω).
86611666611116(9), (66).
8661161611211.

866866666 878.
88Ι1Κ87711.8611,8

.
1
· 280.

861611476.

8616616 (12).
8616666111 892. (28).
8616116.6611666111,Α. 1

260.
86116116,Ο. 1 866.

886ε661·ε66166111(2).
86116666 (62).

8666116666 (10).
8661616661(66).
866166 (27), (84).
8661166616 (26), (89).
816661 474.

υ -ξ
8666116111(88), (61).

81166666, Ρ. ·1 866.

81666 228.

81686)666111(18).
81616616 167*.
81166 804.

81161666166111(66).
8166666661 (2), (24).
8616666661 (46).
8111661666 (26).
8116616611(2).
8166666 (16).
81611666, Α. (8).
81611666, Μ. (6).
81611666, 8. (8).
86111192.
81661661(18).
86681166, Κ. (6).
8116811611,77. (41).
866661)666111(11).
8616161116(66).
8616166146111.
866666611611(61).
86166 (18).
86666111111616111(84).
8116666148.

8ρ61:1.66111(66).
81116861,77. 1

·

179.

8616666111(28), (67).
8666666)66 (27).
8611666166 (21).
8666166616, 8

.
1
· 206.

866ρ16666116(27).
8116611666(6).
8666166666116(62).
8616616111,Τ. 1· 206.
86116666611666(60).
8611116111(86).
8616616611 (49).
86666166, 11. (46).
86666166, 8

.

(48).
8801101017,Α. (22).

8861161611,Ο. (62).
86666166, Τ. (16).
8661611166, Α. (12),

(47).

·

866166)66, 77. (68).
86666666 (16).
8666661661(68).
8611611166(20).
86616816, 17. 1 249.

8611111816(18).
8611116666166267.

861616 (60).
81111116611666(68).
8111686 (44).
81661661666111(86).
816111411.

8161166661(64).
81616, Κ. (18).
8118111, 8

.

(48).
81616 6. 11088677(86).
81616, 77. 1446.
81616, Μ. (9).
81616, 11. 98.
8166616661, Α. (28).
8166616661, 77. (17).
8161161, (11. ·1

·
488.

8166611, (11. 1
1 66,

8166111,Κ. 1· 240.
811666 1

· 161.
8161166,711. 1 888.
8161111611(66).
81166666 (12).
81.16.1166,Μ. (16), (64).
8116666, Ρ. 98.
8116111611(26).
81166611166188791', 462.)

8116811666 (16), (40).
81166616116111(86), (67).
81161161111116111(88).
81661616 (26).
81661616 1.1.176Γ8611(61).

8166611166 (2).
8666661166 286.

86)61.11166(69).
86)66 (49).
861166 (17).
8111116111,1.. 1 418.
866166666111 (29).
8661666611166 (6).
8616616661 (8).
86116111187.

866)6666166 (62).

Τ1666666116611(69).
Τ16666 (17).
1111666666(46), (61).
111168, (11. 108,
806.

1111118816.
Τ11Ι18.8611677(66).
Τ111166(10).
Τ11111166(64).
1116166(6).
1`1166Γ6)66(16).
116666 (44).
1)66116166, 8. 1

· 66.
Τ11116666111(47).
1661111168.
Τ66166666611666

(60).
Τ6166666666111(16).
Τ66116661-Ο16116111,

·1 240.

'Ι'61111166,θ. 1 46.
'1'16.661666618(89).
Τ16116666 72, 480.
1166616661, 1

.
·1 2 0.

ΤΓ0611111θΓ,16. 608.
11616111, Ι. (68).
Τ1616111,Ρ. (26), (68).
'Γ166611 28.

Τ16616, Δ. 1 221.
Τ6611666666 (49).
1666681611 (89).
Τ66661166 (28),

(47).

(ω),

θ.

(112).

~Τ8611611101088017(6 4
).

Τ66661666666616 (67).
7666611166 (29), (66).
Τε66186)66 (16).
Τ8611181.077118611,771666
1(07711.80116. - (26).
Τ666161661166611.11166
611166 (64).
Τ666116666116(60).
1666161166 (16).
Τ666686)66 (86).
Τ666611661166166161,Α.
ν. 1 96.

Τ66666 (27).
Τ611666 (86).
Τ611161 (88).

11611688, 118*, 277,

811166 (69).

Τ611 6. 86811611410.
'1'111116(60).
Τ6.6111)66(60).
Τ6.16.666611666(29).
Τ6.16666.111(80).
Τ11.11611666111(11).
Τ81166 (16).
Τ8781 2:18.
Τ811.611)2.1111.1,77.1· 270.
Τ6166611116611666(6).
'Ι'666)61166 (4), (60),
(68). ,

Τ616166)6.1611166(24).
Τ1111696, 417*.
16616666 (10), (78),
(41), (42), (66).

Τ1101'Ι18,11.. 1 6
.

806, 421.
1
11166116- 8116866666.
(42).

1168616 278.
11666 864.

1.16161661861(46).
1166666111(12).
11611666 (17).
11661166 (28).

7611, 1
.
1 26.

7611 4.

76166111, Μ. 604.
71616611248, 249.

71811011(64).
11681,Ε. 1 876.
7666, (11.19*.
7666 72.

76161118829*.

1

71166661288.

7768661, Β. 1
· 497.

1768661, 77. 1
· 849.

806, 7761161 (6), (48).
776.116866.

77661166 29*, 82, 119,
267, 284, 811"
8217'.

776.68 276.
7761116648.

7761111686 881.
7761111666,Ν. ·1

·

240.
7761116611(28).
77616661166111(10).
776661166116(20).
1766611166(6), (67),
776661 128, 486.
7766666111,Α.(89), (66).
7761166661,77. 1 96.

776861 (44).
11'616666166616486.
77611161166611146, 101*
471'.

77611, Ε). 84.
77611, 'Γ. 462.
776166661616,11. ~

)·

418.

7761)6.166611666 (87),
(41), (118) .

776166.1666111(46).
17611661(89).
77616666, 'Γ6. 601*.

776Γ1.81)017(62).
1761616661(26).
7766161111666, ,1
.
1
1 101),

77661ρ66.166120, 169,
269, 818.

77611616116611186.
νν16110778Κ1(64).
7711116666,Ο. 1 78.
7716116166116286.
77161166666111(16).
77116166116611 8116861
882.

7711611116,Η. ν. 1
· 467,

476.

7711116166.,Τη 616. 48.
7711116.16666287.
17111661, 8

.

166,
7716611161,19. 117.
7716611161462.
7716116666111276.

77161616618 604.
17161616116804.
771616161166. 81166661
822.

7711666666111(62).
7111666ρ616111,77. 1

1 221.
77111Κ01781ί1,8

.
1
·

161.

6141114611(26).

'

7111111111611611884, 486.
17661661 211.
77611 (16).
116111,Α. 1. 1 476.
77666666 (46).
7761116661616(9).
7701Κ017118611(28).
776166616ε111814.
7761666111(16).
7761611116(88).

Ρ



Χ)(Ι

ΨοΙγιι2ονν (68).
Ψοτο6)ενν (62).

Ψοτο6)ον ιι. Ι.οΒοάων
(27).

ΨοεΙττοεεοιιεΚΙ (16).
'

ΨΗΒΙιτ ιππΙ Ι.ΜεΙπωωι
219.

Ψ1°0680ΜΙ18Κ),'Ε. ή· 260.
Ψοτοι1ονν (Τ). ΨΗοάεΜ (48). ΖειΒΙιμΙοννεΚὶ 276.
Ψοτου2ονν, ν. Τ 24.9. Ψχι·ιι6ονν. Α. ·Ι

· 840. Ζο.ΙοεΜ ιι.5ιο.ΙεεΜπι 602.

Ψγτιι6ονσ (22).
ΨγεεοΚοτνἱτεοΙι (1),

(26).

Ζοἱ6Ιοτ (26).
ΖεἱτΙἱι1ε (Μ).
Ζοιπιιοτ ι1. Βαωεαὶ2επ

(22).

ΖοορΙοΙ 408.
Ζιιτ-ΜυοΜειι 'Η, 84.
ΖννοἱίοΙ 419.
ΖννὶτΜεε (62).

20880 220. 268, 268, ΣΥΜΗ) (68).
287.

Ι



στ
θα ιΑΒΒοσθ Ν. ιιιιιιιιιτιιι

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ιιουτιιιτιιυ .

Νσιισ Ρώσο κά. Μοτο.

ιιυτστ άστ Βσάιιοι1ου νου

στα οτ. ΜτΙ 0σιιιο. οτ. 1οιιιιιιιισσ Κτσιιιιοσιο.
.Ιυι·ιονν (Ποτοστ). ΕΝΠ·

οι: Βιιάοιι' ιιι!ειιισιοιι.
οι. Ρσοστεουτρ.

Πιο «ει. ΡοιστσοιιτεστΠοάισιυιοσιιοΨοουσυεοιιτιΠ.ιστεο1ιοιυηοάου'- ά1ιουυ ουεσυοε·Δυἰοτἱῇο “ν” Η” Πιευτοο0 ”
8:ου υσο συ ά.- ΠοτΑΒουτισυ·ιουοητο1ττα 1υΒ·υ"1σ,ιιά8 κει. Πιτ άσε »που υιιιυ συεοοοΙισεεΙισοσυ άισΒιισιιιισυάΙυυε νου κ. Σ..Μου” ιο
ΗΜ, 4 ΚΜ. Πιτ άσε1ιιιΙοοάσοι·ιυσΙ. ΡοοιιυεισΙ1υυε, ιυ άσο ηιάστου'8ι.?σοστεουτ2,ΝοννεΕν-ΡτοιιοσοιΗ Μ, ευ τιοΙ·ιι.ου.-1· Μ" οτι1:οσ
[Μάρτη 20Μοτο ιιιιιτΙισιι, 10ΒιιιτυιισΙοιιιιιτ1ιο1ι.Βστ ΣυμστοιουηιτσισεουνισσΙΙο ειιιάιο Β.οάιιοι:ιουοσιιις1ισΙ·ιουΜιιιιιοιΙυυοου οιι.1:σι.ιιιυτισυ
Πιτά1σ3ιυυ186υρυιοσυσΖοιΙο ιυ τσιπ Μ: 18Κου. οάστ35 Ρίουυ.-Που άσυ ο σεσο οαπο οτουά ου ΒσάσσιουτΠι·.Εστω” Ήηιοο1ι ιυ οι:.Ρσ
Αυιοτου ιινοτάσυ25δορυτσι.σουιιυσιοτστΟτιοιυιιΙυτιάΕσιπυοοιισυάι.- 1:στεουτ8,Ροιστεουτςστ8σιι.σ,Ροιστ-ΡυυιιιοευιΜΙ συ τισιιι.συ Βρτσοιι
Βοιοτσισ ιινστάσυυοοιι άσιιι 8ειοσ νου 16 κει. ρτο ΒοΒου 1ιουοτιτο. οιυυάσυ ο1ουτσε,ιιιιωοσιι υυά Ποιο” νου 2-3 Ποτ.

Μ 1 Μ. Ρσι;στσοιιι·8, 1. (18.) .Ιουυστ

1υυε1ι: Βτ. Α1τι1ιουε Κτουιστ: Ζυτ Γτιιοσ άστ ρνι·οιιεοΙισυ 'ΙΣ1ιστουισάσε 'Προπο σοάοιυιυε1ιε.
- ΒιιοΙιστυυοσιο·συ

ιιυά Βσερτσοουυεου: δ. νοκ: Ηιι.υάουο1ι άοτ θνυο.ΙτοΙοοισ. - Μιιτ.1ισι1υυΒου ουσ άου'Ηιιιυοιιτ8·ιεοοου ΒισσισιιτουΙτσυσυ
ειιιΙι;οιι υυιοτ Βοάτιοτιου του Ρι·οι. Ι)τ. Βυιυρι'. - ΚΙσιυστο Μιτι.1ιοιΙιιυ;συ ιιυά τιι_στοιχισυτιεοΙιο Νοτιοου. -- νω

τ

__.~ ο

υιισο1ιισε.- ΜοτιοΙιτοιε-ΒυΙ1σοιυ δε. Ρσοστεοιιτεε. - Δυοσιεσυ.

Αυουυστυουτε-ΑυιΈοτάστου;.

Βισ Μ. Ρο ιστοοιιτιοστ

Μοάιοιιιισσιισ ιιιιοοιισιισοιιτιι'ι
Μιά σιιο1ιιυι .Μοτο 1900 ιιιιιστ άσι· _ιστοιοσυ Βοάο.οι.ιου υυά
ιισοο άουι οιεΙιστιςσυ Ρτοει·οιιυιιι στοοιισιυου. δισ οΙσιοτ. ιοτστ
Αυι'εσοο ο·σι.του,σιυ Οτι;ου πιο· ρτσιιιτιεοοοΑστειο συ ιιοιυ υυά
ιστοτστσάυτοΙι 0ι·181υιιΙο.τοσιοουεοννοιιΙ σΙε άυτοΙι Βσϊστιώσ
υυά Βσερτσοιιυυςσυ υσιι σι·οοοισυσυστΨστ1το υπο άσυ Βτυισο
υιεεου υσι1:8·συοσειεοοστιυσάιοιυισσοστΓοτεοουυ,<.>;οο1τουυτου οτ
ΙισΙτ.συ. - ιν ισ οιεΙιστΜε άισεσΙοσ Με Οτι.το.υυιισιιει.οοσυάστ
νοτσιυσ υυά θσεο11εουσίισυ1'οι·ιι“σοτουυιιι. άοτ νοτοΙΤουτ.Ιιοουυ8
άοτ Ρτοιουο11ο άσο ιιΙΙΒουι. 1'στοιυε Μ. Ρσοστεοιιτςστ Αστειο,
άσε Μ. Ρσοστσουτεστ Ψοι·ο1υσ άουτσο1ιοτΑστειο, άοτ θσσο11
εο1ιιι.ΙτιιτιιΜ1εοΙιοτ Αστειο το Μου, άστ υιοάιο1υιεοΙισυ θσεοΙΙ
Μουτ ου ΙΙοτριιο ιιυά άσι· θσεσ11εο1ιιι1%11ν1ιιιιάιεο1ιοτΑστειο.- Βσεουάστο Αυι'τυοτ1ιεσυιιισιτ.ννιτάω Χ·νοοιισυεοιιτι1'ιιιιιοΙι
1'οτυοτιιιυάοτ τιιεειεο1ισυιυσά1οιιιισο1ισυΙιιιοτιιιυτ ινιάιυσυ υυά
ιυ
ξΙοιοιιστ

ινσιεο, πιο ιιυ νοτιοσυ Μοτο, σ.υοΙιννσιιστοιυάυτοΙι
το” συ1'συάσΒσιστοτσ ιιοστ :Μο ντΙο1ιιισοτσυ1ιι το”. υισάιοιυ.
.Τουι·υιι1συστιιο1ιοιυουάσυ Ατοσιι.ου, άου Με. άοτ τυεεισοοσυ
Βιιτσοιισ πισω νστιτουιου Ρσουο·συοεεσυ άιο Ειυσιο1ιτ ιυ
άισεσ που συ Βσάσιιτυυιτ οοινιυυουάσ Μιστοιιυτ στιιιοςΙι
σιισυ. - οι· Αοουιισιιισιιτερτσιε Μ: ιυοΙ. ΖυετοΙΙουσ· οι
ΒιιεσΙουά 8 ΕΜ. πιτ άσε αυτ, 4 Μι!. 1ιιτοιυ οοΙοσε .Πιοτ; ιυ
άσυ υυάστσυ Ι.ιιυάστυ 20 Μοτο Πιτ άσε πω, 10 Μιιτ1τίιιτ σιυ
οσ.ιοσε.Τοιοτ. Αοουυοιυσυιε-Αυι'ιτ1ιοσ ιιιιισι υισυ ου άιο Βάσο
Ιισ.υάΙυυο; νου Ο. Βιο1τοτιυ 8ι. Ρσιστεουτ8·, Νοιν·σον Ρτοουσοτ
Ντ. 14, Πιιιιιιεοτιιιισ εοινισ οιΙΙο σοι' άιο Βοάσ.οτιου οσυιιςΙ1οοου
Μιττοσιιυυεου ου άου οοεοοιιίτσίιιοτουάσυΒσάειοισιιτ Μ: Βυ

άοϊ'
ινσυιιο1ι ιΡσιστεουι·Βστ Βοιιο, Ροιστ-ΡουΙοοεριτει1) συ

τισ του.

Ζω· Μισο άστ οντοιισοιισιι Τιιστορισ άσο Τγιιιιιισ
σοάουιιιιιιιιο.

νου

Μ. ΑΙροουσ Κτειιυστ,
Ι)οτοσ.τ.

συ υυοσίουεσυστ Πσοστο1ιοΙτ Ποστ άσυ νοτΙοιιι άστ
ΙυισοτιουσΙιτουΚοσιισυ πιω., άσσο υινιεοιισιι Ρ'ισοστ τιιιά

8ρουιουοοιιιιυσ σιυ ιιυνστιτουυοστοε νστιιοΙτ.υιεε οσιιισοι.

ΡισοστΙοο νστιοιιισυάσ Ιυισοιιουου άσυοτυ ειστε ιιυοσ

ν- ....-'Ρω,-,-....-.?:“ --47-- - -

ειιιυιυιο Ζσιι συ, ινσΙιτουά άισ ιυιιοου11υυιτΙιοΙισιυ Γισοστ
νστ1οιιισυάου πιοισι υιιοιι Ιτιιτοσυ οσειιυιιυισιι Ζσιιτουυιοτι
του εσΙοει συΠιοτου. Βιιε Μ; σιυσ Τοσιεεοοο, Ποστ άιο
πιτ υιοοι Μουσε 1ιουυσυ, ιιυά ινσ1οιιο άσο ΟσάουΙτου συ
οιυσ εσιτιοεσ ΗσιΙΙιτιιιι άσο Ε'ισοστει ιιο.1ιοΙοοι;; υυά ιυ άστ
πιο ιει άισσοτ Οσάουιτο συ οιυο ΗοιΙΙιτσιι άσο Ρ'ισοοτε
υιοοι σιτισ υιοάστυου Πτσρτιιυεσ, σουάοτυ σοΙιου υτσΙτ.

8οιιου Ι·Ιι ρροοτιι Με σουτ: @σο υσ.ιυτο. τστΒιι, σο του
άστο οροτιοι -- υοοιι ινσιιστ @οι σα". νου Βροσευσ
(160 υ. ΟΙιτ.), άστ νου άοτ ΗσιιιττοΓι άσο Ε'ισοστο σο

1ιοστυουΒι Μ, άσσο στ υιιτ οσάουσττ, σε ιιιοιιι Μ1υσιιιοιι
οστνοττυίου συ Ιιουιισυ. Ρστυστ Βοστοσ.νο: @οσο ιυ
ιστάιιυι ωστοσο τσιυσάιο υου ουτιιυι, ισοτιε ουτιιι. Ασου
που στοΙιου νισΙσ Αυάστοι

Νοιυουιιιοο οτιοιιι; σιοΙι σιιοο και ιυ άσο Ιστοισυ .Ισο
του άισοσ Αυεοιιουυυε ιυσοι· ιιυά υισιιτ Βο.ου, σουου ινιτ
άσσο, άσσο άισ Κτου1τιισιιου του. Ιιοοοτου Τοιυρστοιοτου
άιο οϋοιιεισυ Ζσ.ιιΙου νου ΒρουτσυιιοιΙιιυσσυ ευι“συνισισσυ
ιισ.οοιι; εο οοιισυ ο. Β. νοτυ 'Ενρουσ οοάοιυιυσ.Ιιε σο.. 80
ρΟι., νου Βοουττουε, άστ ισ μου οσιτειοοιιισο οοοσ Έσω
ρστσ.ιυτου οιιΓουινοιεσυ Μι (6-'7 Τοσο Ιο.υε σο.. 42°),
σου” 92-98 μα. ερουιου: $στυστ οσοσυ άισ Ρσειιιι1Ισ
υιιι Ιιοοου Τστυροτει.υτσυ υιιοΙι Οιιυιουι ω οοσοστου
ΒοουΙισι.σ, υοοιι ΡιΙσουσ Μ: σοεσιτ οσι 8τριιι1ιε ιιυ
νστΙουιο νου οοιιισυ Εισοστοσίιου ΚτουΙτοσιισυ οιυσ 8σ.ιιτ
ουσουίιιΙΙιυσ Βοσοστυυε ου οουεισιιτου, Ιτσιυ Ψυυάστ σ.1εο,
άσσο ιυιιυ στι! άιοοο οιισουίο:1ιιΒου Ετσοοοιυυυεσυ συ!
υιστιισσιυ 8σινοτάσυ Μ.
Οτιουιιτου ινιτ ουσ υου οιιυάοοσι, σο σιοΙι Πιτ άισιισ
Αυσιοοισυ οιιου ννιεσσυεοΙιοίι1ιοοο Βσετι.ιυάιιυΒου πιου
του ιιισσου.
νι7ισ ιοΙι ιιι οιυσιυ Ιτιιιιστου νοτιτσεσ (οι. δι. Ρσιστεο.

-Μοάιοιυ. Ψοοοουεοοτ. 1897, ο. 808) ιιυ Αυσοιιιυεε συ
Πυνσττιοιιι, άσο συστεισοοσυ νστιτσιστ άισοστ Αυ
εοοειιιυυε, ουσΠιοτ1ιοΙι άστεοΙσΒι οποσ, ιιυά οι” υιιτ
ειπε ιιιιτο τσίστιτο, οιιιά ιο Βοοιισ σοι άισ Ιυισοτιουε
Ιττσ.υιιιισιισιι νστεοοισάσυο Πυιστσιιοουυ8συ Βουισοοι ινστ

άσυ. Ι£ε οι ειοΙιστ υοουάσινισσου, άσσο άισ Βο.Ιτιοτιου
»οι στ1ιοιιιου 'Ι'οιυρστοιιιτου ινσυιεστ σοι εσάοιοσυ

- ετιιου
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έτ9-406.Ιιοοτοττοεεοο τοτε τνοοΙιετΙιοττι ςτοτοοΙτιοτι._τΚοοΙι ι· ΑτιτοτΙιοτιοοτιοτο.-·ετττοτ το ττιοττΙοτι. οτιιτ τιοτ πε
τοτιο, ττοεεΦο ΤοοοτΙτοΙΙιοοτΙΙοτι τιοι τιοοτοο τΙιοττ

ΒΡΕΦττοττιοο,τιοτ ετοτοοιιτΙοτ Τοτοροτοτοτ τΙιτο Βουνο οΙοοο
οι.τιοτττιιοτ.οοι τιοτ__4ο° .οοίτοΙιστοο. -ΑοΙιτι.ττ_οΙιιτοτΙιιιΙτοτι_

Έτη*
τοΤΟοτιστοο ιζ

,

:Ἐμοῦ τοτιετοτττΙΙοε 'ι τττιιτ τ
? Πο ᾶ-`

'Ι “τι τοοιιοτ.τοι οΙ:οοοιιο;'κ,- οτζ!ΤΠτΙιοε

τ οττοοετ _

Σοετ

τ Μάι ιιΙοτι ΙξινοττοοτΙ52:τοττοτοοιτοιιτο $οτττοοΙ οτοτ
τιοτ` ο

τ οτ τ
ι

ττοΒΙιιτρ ΗττιετοΙἱτΙτοΙιἴτΙοτ-λ'Ι'γρΙιοοδοοιΙτ ἔ

Ιοτι Ποιο Ο οΠΙτγ.Φιεε Φο Βο.οτΙΙοτιΙ›οτ 42" ννοοτοοτ Ιτττττ”-|

ττο ιιτοιοΙιεοοοτε Ιιοτ οτοτΙττοοτοοΤοοιροτο.τοτοο; ΜττΙ Ιοτ
οοοετοττττο,Φτε,εΦοεοΙΙιοο·τοοοΙι τιοτ422 τιτοΙιτ-τοΒοτττοτοτ
ινοτοοο, Με 8.,τιοτ:2τ1τΕτ2οοοοοοοοτ οοοοιιιθοττοτοττοο
τιοτ40° εττιττ82Μτοοτοτι τΙοτοιι87%, τιτεο σο. 10 ρθτ.
οιοΙιτ Ζοττ. οϋτΙιτο νττιτοο. Ροττιοτ ιττοε ττΙοΙοΙι Φωτοτ
Ιιττι, ‹Ιοεε Βττ οοοτ εοτο ΤγρΙιοετοοτο οτοΙιττοοτΙ το οτιιοο
ΟοΙτιιτ, Φο 24 Βτοτιοοτι Ιο.τιο οτοοτ Τοτοροτοτιιτ νοτι 89°

οοεοοεοτοτ ιττιτ. Εττιο εοΙιτ οττιιεττοο ΕτοινττΙτοτιο ττοτ

1ιοΙιοο Τοτοροτοτοτ τντοε πιο ΓτΙοΙιοο Ιιοττο Ιοιοτοττ-_
:ετ-Μ :οποτ- τ”οιτοοτΟΙιοτοτεεο `οοτ ΞτορΙιγΙοοοοετοίοο
Φοο,:.Ψ.οΙτοιοτι Ιιοτ Ετιοοτοοοτο οτο.·-οτο.

ο -

θττοοτ οοτιτοτεοοςΙΠτι· Φο 8ττοεττοο Ετοτνττττοιιο_ΙιοΙιοτ
ζΤοοιοοτοττιτοτι.ο.οτ.Τοίοοττοοο-ΙίτοοττΙιοττοο πιο Φο νοτ
εοοτιο3ττοτιΙιο-οντ οιιιτ ΙττοΙιτοτ;-οτοεοΙΙιοο ττοίοο τετ

τοτεοτιιτοττοοοο
τ
'Πιτοτοο οοτοΙι οοτι 8 ο ο Ιιε

- Α τ ο τ
ι
ε ο οτι -

εοΙιοοΗΠοτιοττοΙι 'Ι'οιοροτοτοτοιι Ι›τε42

" τιοτνοτ, νοτοτττοτοο
ΎοτεοοτιετΙιτοτοττιττνοτοοΙιτοοοοοτο Ιτιτοοττοοεοιοτοι·τοΙοτιο

οοιιετοτττιοο οτοΙιτ .οτιτοττοτοιι ΙοτοοττοοετΙιτοτοοΒοοοοοΙιοτ

οπο οι·ΙιοΙιΙτοΙι Ιιοεεοτο ΒοεοΙοοτο, οε ινοτιτο ντοΙτειοΙι
Φο 2-8τ'οιοΙιο εοοετ τοτττΙτοΙιοΙ)οετε νοτττο.8οο.
ΙΙΙΙτο ινΙτ οιΙεο εοΙιοο πε Φοεοο τνοιιτοοτι οοοοτί1τιττοο
ΒοτετιτοΙοο οποιο ετιι‹Ι Φο Ιιοτ Ιοίοοττοοε-ΚτοοΙττιοττοο
νοτττοτοοιοτιοοτιΤοτοροτοτοτοο ιτε-οτιτιτοΙιτ οοτιττοοοτΙ, οτιι

Φο Βο.οτΙΙοο οιΙι2ιιτϋοτοτι, τοιΙοτιτοΙΙε Φωτ Μοτο ετοΙι οτοο

τιοττοοτοοτΙοοιΙιεοΙτινοτ:Ιιοοο τΙιτοτ Ε·τιτιντοΙτοΙιιοο, οοο ερο
τοτοΙΙ"τΙττοτ·νττοΙοοο οοοετοτττοο; οε ·Ιτοτοοιτ πτ Βοττοττο
τιττιιττοττοτΒιιοττΙοιι ιιοοΙι Ιιττιπ. τΙοεε τΙοτοτι Φο ΠοΙιοτ

Ιιτττοτιο ττοε-Κτττροτε, Φο πι” ΠοΙιοτΙιοτπιιο τιοτοτιτ, οΙεο

ΨοτεττττΙτοοοστο Οηττοττοτι. οττιο ΡιονοΙοττοο ττοεδιοδ
κνοοΙιεοΙε τοι Μπρομ τ

ο

ΡοΙΒο ‹Ιοεεοο οττιο ετοτΙτο γοτ
ετοιΙοτιτιιοοοετΝοτιτοοοοοε τιοιντττττιτττο. ΙΜ. ινττ οοο
ττττοεοο,τΙοεε··εοΙιοιι οτοο νοτττοοοττο Νοεεοτττιοοοο τΙοε

ΚτττηιοτοΒοοττοτ, ιιοι Με ττ'οοΙιεοο τΙοτ Βο.οτΙΙοο π νοτ
ΙιτοιΙοττι. εο ΙττοετετοΙι οοοΙι_ τοΙοοτιι. Φιεε Ιιοτ ιιοοΙι ττοοτι

8τοοτοοττοο ·νοτοτοτΙοτοτιοοτι ττοε Νοτιττιοττοοε.νντο εε Ιιοτ

Ιοτοοττοοε-ΚτοτιΙττιοττοοοοτ Ε'οΙΙ τετ,οπο Φοεο νοτοιιοο
τοτιο τΙοε ΝοτΙιι·Ιιο‹Ιοτιε οτιιο τιττ:Ιιτ οτιινοεοοτΙτοτιο ΒοΙΙο

Ιιοτ ττοτ οοττττ1τοΙιοτιΒοΙττττορίοοο τΙοτ Ιοτοοττοοε-Ιίτοοο

ΙιοττοτιετιτοΙοο οι1τττο. Μισο ΒιιττιιιοΙ τετ ττοτιο ττοοΙι

τιτοτττ_ΦτοοτΦο οτΙιϋΙιτο Τοττιροτοτοτ Φο ΠτεοοΙιο οοτ

ΒοΙΙιεττιοτΙοοο. εοτιτΙοτο Φο τΙοτοΙι Με Ιτ'τοΙιοτΙ›οιτττΙττο
Ποιοτττ,οοο8 ‹Ιοτ θιοινοτιο τΙοτ ιντοΙιττεοτοΒ'ιιοτοτ. τΨοΙοΙιο
οσο ΙιοττΙοτιΑοετοΙιτοτι ττοΙιττο,0Ιι-Φο οτΙιττΙιτοΤοτοροτοτοτ
οιτοττΙτοΠτορτττοοτιοτΙοτΟοινοΙ›ο τΙοτ ιντοΙιττοοτοΕ'οιοτοττετ,

τετΙτο-τΖοτ Ηοιτιο τιτοΙιτπ οοτεοΙιοτιΙοο, ο.Ιιοτ εοτ οε οιοοΙι
Φο 2ινοττο ΑτιετοΙιτ, εο τετ τΙοι:Ιι τοτΙοιιίο.ΙΙε οοοΙι τιτοτΦο

οτΙιτ5ΙιτοΤοττιροτοτοτ ιΙοτ Φο Πιορτττοοτιο τΙοε θιοιιτοΙιοε

νοτοτιΙοεεοοτΙο Γειοτοτ.

. Πιο 8 ΗοορτινττΙτοοΒοο Με ΡτοΙιοτε πιο οΙεο:

1
.

Βτοο ΒοοτοττοοΙιττεοοο τΙοτ Ι.οΙιοοετοΙιτοΙτοττ οοτΙ ΙΙΙ
τιιΙοοο ττοτΒοοΙΙΙοτι.

2
.

Εττιο ΕτΙιττΙιοιιο τΙοτνντοοτετοοοετοΙιτοΙτοτττΙοεθοινοΙιοε
τΙοτοΙι οτΙιττΙιτοΙ.οοττοοτττοτιο.

Β
.

θιοετοΙτοτ οε τΙοο ΝτιτΙιττιοτΙοιι‹ΙοτοΙι ΜιιτΙτττοοττοοτΙοο
δτόΙτινοοΙιεοΙε ττττΦο ΒοοτΙΙοο οοιττττιεττο.
ΒοτοττΙιοΙτοτι ιτττ Με ΙΞ'Ιοτιοτ οτε οτο ΙιοοΙιοτοτιττοοε
τΙ=ιοτειιιοοτιεοΙιοοΜοττιοτιτπ τιοττοοΙιτοο, τΙοεεοτιΨττΙτεειτο
Ιτοττ »το τιτοΙιτ ‹ΙοτοΙι ΙΙοτοοεοτοοιι τΙοτ 'Γοττιροτοτιιτοοτ

Βοοοοττοτοο ΦττΙοτι. Ιοτι ΙιοΙιο οιτοΙι νοτοοΙτιεετ οοεοΙιοτι,

τοοΙτοΙιο Αοττοττοεο, τιοττττΙτοΙιπι: ΑοεοοιΙιτοο ιΙοτ
εροο. ΤΙιοτοοτο (Ιτ'Ιτι.Ιοττο,οοοτ. ΘοΙοιιτττΙιοοττιοττετοοε),οτ

τοΙΒο Φο ιιοο τΙοτοΙι Αιιτττητοττοο οτΙοτ ΒοτΙοτ τοοο. ΙτοΙτο

Ξεο'τιΙΙοεοΙτοτι,οττι οιττ ττοο νττοττοιι'Ι'ΙιτετΙοτε π τοιΙοτι,
οτοοτ «οΙττιιτοοττττοοοπο οιιττεορττεοΙιοο'ΓΙιοτορτο» π ΙιοΙ
Φεοτο Ι1το Εττο.Ιιτοοοοιι, Φο τοΙι τοττ Φοεετ ΤΙιοτορτο
εροοτοΙτ το' Βοπο οι τΙοτι 'ΙΣτρΙιοε οΒοοτοτιιοΙτεττο Μοτο

Κοτιοττοΐοτττοτι.· 1 τ .- Η . _ ο Δ |
το εττιὰ`τοι Βοοιτοο 102 Ε'τιΙΙο, Φο ποι Βτοεετοιι 'τ'ΙιοτΙ
εοΙιτεοτείοΙττο Ι›οοΙιοοΙιτοτ ινοτοοιι ετοττ.Βοτ οοτ ΜοΙιτ
πΙιΙ (Η) ττοτεοΙΙιοτιΙιιιτιο τοΙι Φο ΡΙΙιτΙ τοτι°εοτιο Μοτο

ΙιΙτ: 'ττοτΙοτττοτι-.'Β.Τοτιτο'.ΒοοιοοΙιτ οπο. τοττοΙιτο. το Ιιτοτ τιι

ι
τοιτιοττοτιΒοοιοιοΙιτ, ιιτοτοΙιο. τ

ο 67 ΓτιΙΙοτι ροετττν τιοεττοΙ;

(ΟιτοΙιοο -- Νοοτ-ϊοτΙτ ΜοιττοοιΙ. ΒοοοττΙ Ντ. 29 -
το.ιιτΙτο 64 ΡοΙΙοτι 8 ΜοΙ Ιτοτοο Βοτιοττοο). νοο ττοτ
ιν τιΙο._Ι'εοΙιοτι Βοτιοττοο ττιοεετο τοΙι Ιοτττοτ οΙιετοΙιοο.

ΙττΙοτιοοΙοτοΙι τ
ο
.

Φο ΙΣΙι τΙτοΙι"εοΙιο Η.οοοττοοοτοΙιτ τονωτ
εοοο ττττΤγρΙιοε οιΙιιΙοοιτοοΙτε οοοειοοτ ινοτοοο οπο, εο
τετ ετο οοοτι τοτ:Ιιτ.οοοετοοτ π ττιιτΙοο.
Βοτ ττοτ ΒοΙιοτιοΙοτιο Ιιοτιο τοΙι ττο ΑΙΙοοιιιοτοοο ΓοΙΒοο
οοε 8οΙιοτοτι οτοοοτιο.Ιτοο: ττττοοτιοοτ ΡοΙΙ Ι›τε ποι ΙΒιιτΙο
τΙοτ οτετοο ΚτοτιΙτΙιοττεινοοΙιο τ

ο ττιοτοο ΒοτιοτιοΙοοο Επι,
@τι τοΙι ποττοΙιετ ΟοΙοτιιοΙ 0.8 (οοτοτττοΙι τιοτ Βτινο.οΙιεο

τιοιι) ο ΡοΙνοτ το νοττιτοτΙοοιτ τοττοτοοτο 'Ι'ΙιοοΙσΒ'οτΜοτο;
τιοε. ειιΙτοτ. τΙοτττοτοε τιτιοΙι ΤΙιτετΙο), εοΦιτιο 3 Το8ο
Ιοτιο ΟοΙοοιοΙ 0,06 (ινοτιο οοετοτοΙιοοοοτ $τοΙιΙ οτετοΙτ
ινοτ οΙιτιο ΜοΒοοε. εοΙτοτ., εοτιετ πιο Ιοτ2τοτοτο)--. οπο
8-5 Τομ Ιο.οο ΟοΙοτοοΙ 0,08-0,02 Με πιο 15. Κτο.ιιττ
Ιιοττετοοο, τινοτοοττοΙι-ττο ΗτοΙιΙτοΙτ οιιιτ- οττιο ονοιιτοοΙΙ

τοττοττοΙιοΠοτιοοΙοτοτιο ΡοτΒοοττοτι οοεεοτιτο, οτιτΙ ετοττ

ιΙοεεοιι οτο οοοοτοο Ι.το.ττοιτοοτιιττοτοοετιιιιτο.οοτο- Ι›οτ
ετοτττοτοτιΠοτοΙιτττΙΙοτι ΝορΙιτΙιιιΙτοτ ροτ. 0,6-0,3 τοερ.
Βτετοοτ. ειιτιοτττ.,Ι›οτοτοΙιττΙοεετοοοι ετοΙιΙΒοοο 8ονιτόΙιοΙτοΙι
ΒοΙοΙ 0,4-0,6, πο τοι ΥοτΙοοί οοτ 4. τιττοοΙιο Ιτοεε τοΙι

2 ΙτΙοΙ τοοττοΙι 1 ΡοΙνοτ 'Ι”τιτιοτοοο0,2 Βοοοο. Αοττρττο
ττοοιτιτοττΙοο το Ιτοτοοοι Ε'ο.ΙΙο νοτινοιοτττ; Ιιοτ ετοτΙτοο

ΚορίεοΙιτοοττοο τΙοτ ΕτεοοοτοΙ, οΙιοοεο ντοτττοτιττο ΑΙΙΒο
τοοτοοο ΙτοτοοΒοττοτ οοοτ ΙτιιΙτο ΑΙ›τοτΙ›οοΒοο ΒοοοΙιοο.
Μι.ττττΙτοΙιΙιοΙ›ο τοΙι Φιττιττ τ

ο οοτ οτο οΙΙτ.τοοιοτοοε
$οΙιοοιει οτοοοτοοοοο Ιτοοοοτι, νοο ΡοΙΙ π ΜτΙ οιοεε
εοτοίοΙττε τοΦνττΙοοΙτετττ τνοτοοο; οτι οιοεε ε.οΙΙιετνοτ
εττετοοΙΙοΙι Ιιοτ ονοτιτοοΙ οτοττοτοιιτΙοτ διοτοοττττε τετοιο.
οοΙιτ ετοτΙτοτ 1)τοττΙιοο ΟοΙοτιιοΙ τιοεοοεοτοτ ινοτοοτι, οοτΙ
ετοττ τΙοεεοο οιοοΙι εοΙιοτι το τΙοτ 2. ΚτοιοττΙιοττειτοοΙιοοττι
οοτΙοτοε Ι)οττοοοετοττοτοοετ;οινοΙιΙτ ινοττΙοο; τοι ΔΙΙΒοττιοτ
τιοτι τετ τ
ο
.

Φο ΖοιΙιΙ ττοτΤγρΙιοετττΙΙο οιττετοτΙτοτ Ι)το.ττΙιοο
ΙτοττιοεοΙιτ οποιο. τοΙι ΙιοΙιο ττΙιοΙτοΙι νττο 8ττοοιι (Βτττ.
οιοτ1. .Τοοτ.τ το σο. οοτ ΙΙοιΙττο ‹Ιοτ ΡοΙΙο Ι‹οτοο ΒτιιττΙιοο
ΙιοοΙιοοΙιτοτ. ττ'οττιοττετ οτιιο εοτοτετΙττΒοΠοτιοτινο0Ι1ιτο8
τΙοε ΚτττττονοττοΙΙε, τΙοτ ΙΙοτιοοο-. Ηοτο- οοττ Ντοτοοτοοο
ττοτιοτι,νοτι Ι)οοοΙιττοε οτο. τιοτΙιννοοτΙτο.

Βτο ΗοορτοοιντοΙιτ ΙιοΙιο τοΙι οτι! τοοΙιτ εοτείο.Ιττοο Ετ
τιττΙιτιιτιοεοΙοοτ, Ιιοτ ιιοΙοΙιοτ Φωτ ΙοΦοοττοοοο οοιιττετ
ινοτοοο τοιιεε: 1

.

τιιοεε ττοττιΚϋτροτ οτο ΙιοετοιττοΙτοΙιετοτ
Βτεο.ιο Πιτ τΙοε τοι ΡτοΙιοτ νοτοττιοοΙιτο Οτοοοοτιινοτεε8ο
Ιιοτοτι τνοτοοο ιιοτΙ 2. ιοΙΙεεοτι ετοΙι Φο δροτεοο ιτοτοΙι

τοττοΙτοΙιετΙοτοΙιτο νοττΙοοΙτοΙιΙτοττ οοετοτοΙιτιοο οοττ οτττίοτι
τΙοτι Ι)τιτιο ινοττοτοΙιοτοτοοτιοοοΙι τοοοΙιοτιτεοτιτοττοο. Με
τνττπε Μοτο ΦωτοοοΙιεοΙοοτοτεοοΙιοτιοοο ιντεεοο (στο
ΟοοττοΙιΙτιττΠιτ τοιιοτο ΜοΦοττι 1894, Ντ. τ

),

ττο.εεότι:
ΙΕττινοτεεΖοττοΙΙτοι Ε'τοΙιοτ πιο 'ΓΙιοτΙ οτεοτοτ νι·οτοοο Ιτοοτι
τΙοτοΙι ΙίοΙιΙοτιτοτοτο, εο ιιιοεεοο ινττ ΙιοτοοΙτοΙι οοτ Βτ

οττΙιτοο8 ο.ιιοΙι ποιοί ΑοΙιτ ΒοΙιοο. Ιο τΙοτι ΙιοττΙοο οτοτοτι
ττντιοΙιοοΒτοΙιτ ποιο ειοι Ι:ιοετοτι ΒοοτΙΙοο, Ηο.Ιοτ- τοερ.
ΘιοτετοοεοΙιΙοτττι, Ιττοτ, ΜτΙοΙι, Κοοττ'εοΙιοε Ηο.τοτττιοΙιΙ,
ννοΙοΙι Ιοτττοτοε νοτποΙτοΙι νοτττο.Βοο οτιττ@το Βοοοτοοιοτι
ιντττΙ-- ετο.τΙτοτιΙνοτο 5:ϋ ΜοΙ το1οΙτοΙι 1 ΨοτοοΙοιε
Ιιοτ οοτττιο.Ιοτι Ηοττττοοοιτοοοιι, Ιιοτ εοτιντοοΙιοτο οΙοοιιοτι
ΡοΙεο τιοοΙι οιοΙιτ, οτι τ

ο Φο ΈττοτιΙτττιττττοεΗοττοτιε οττι

ιντοΙιττοοεοοτεοτιοττΙοοιΙοεΜοοιοτιτ Ι›οτοι ΠοτιοτοιοΙιοτι@ο
Ιοτοοττοτιε-ΚτοοΙτΙιοττοτιΙ›τΙ‹Ιοτ. -- οοεεοτοοτο οτοΙιτ πι·
νομο τΙοτ τοιιτεττοοιτοοτττττΙτοιιο, οοοιτοτο απο ντοΒοτι
τΙοτ Αιιτοοοτιο ττοτ ΒτττοοοτΙιοττοΙτοττ,Ι·Ιοτιοοο τΙοτ νοτ



Φιιιιιπο οπο Ιοιοιιιοπ ΟηΦιιιοπ ιιιι Οτοοιιιειιιιιε (οιτ.
Βιιπρεοιι ΡΙιιΙοιιοΙριι. Βοροτι. Ντ. 13). Ηιοτιιοι
πιιιεε τποπ εοΙΙιεινοτειιιιιοΙιοπ Με νοτιιοΙιοπ ιιοτ Νιοι·οιι
εοΙιι· εοτοιο1ιιο οοιιιιοοπιοπ. Ιπ ιιοτ 3. Με 4. Ψοοπο
Ιιοιιο Μ, ιιιπ ποπ Βοτιιι ιποοιιοιιει επ εοποποπ, ιτοιιιο
Νιιιιτιιπο νοτοπιοΙοοπ Ιιιεεοπ, ιιιι ΑΙΙοοιιιοιποπ οιιεεοιιιιοεε
Ποπ Κιιοττ'εοποε Ηο.ιοτπιοιιι, ννοιπ οπο Φο Βτοπογο,οι,ι
ιπιιιιιιι· (100,0 Απ. οιιιπο.ιποιιι, 60,0 Οοοιιοο, 60,0 8ιτ.
ι:οτι. οιιτειιιτ. υπο 1-2 Βιι1οιιοτ), "οι Ιοιοιοτο ιοιει.
ποοιι ιιοιιοτ 8οποιιιιποπ ινιτι1 Με ννοιπ. Γοτιιοτ ιιοΒο
Μι, ιιιπ Ηγροειοεοπ υπο Βοοιιιιιιιιε επ νοτιιιοιιιοιι, Βριτιιιιε
οοτοιιιιιποοπ ιΙοτ ΒοοιιοποοοοιιιΙ, πο· ΕΙΙοοοοιι υπο θειου!
ιοτοΙοιιοτ 1-2 Μο! ιιιο!ιοπ ιιιο.οποπ Ιοεεοπ πω! ιπϋοΙιοπει
Ιιοπιιο Ι.οο·οινοοιιεοΙ οιιςοοτοποι.
Μι εοΙιο Κοιποπ ΖινοοΚ ιπ ιιοτ Βο!τοπιριιιιιι; ιιοτ ΙιοΙιοπ
'Γοιπροτοιπτοιι, πο Ιοιοιοτο ινοΙιΙ ππτ ππιοτ ειπε οιιιιοτ
πιοιι νοτιιιιιιιιιεεοιι ινιτΜιοιι εοΙιοι1ιοοιι ιι0πποπ: πιππ
ειιτοι πιοΙιι ιπ Β'οΙοο ιΙοτ ΙιοΙιοιι Τοιπροτειιιιτ, εοιιιΙοτιι ιπ

Ροιοο πω· ΙπΓοοιιοπ. ΠΒιιοιιι πι ποοΙιιιονΠοεοπ, ιιοεε
ποι 'Γγριιιιε 420, πω δοΙιετΙοοιι 43,8-4ιο, ιιοι
Μιι.Ιοτιο 48,8", Βοι Οο1οιιΚτιιοπιπο.ιιειππε
48,9° - πιιοΙι Οο.ροτοΙΙι ιιοι ΜοΙοτιο εοΒιιτ
45" νοτιτοοοπ ινιιτιιοιι!! Βοιοιιιε ιει ινοΙι1 οτ
Ιοιιοι πι ΓοΙοοτπ, ιιοεε Φο ΙιοΙιοιι Τοιπροτοιιιτοιι πιε εοΙοΙιο
ιιιοπι ιιποοοιπι;ι ι0ΦΙιοιι ειιιιι - πω! ιει οιπο ΒοΚοιπριιιπ8
0οτεοΙοοπ ινοιιοι· ιιοιιιινοιιΦοι, ιινιο «ο εοΙιοπ, ποσο ποιο
ω, πιο ειπε ιιιτοπ Ειππϋεεοπ ειιιι Βοοιοτιοπ ιιοτνοτοοπι
Ι)οπιοιιίοΙοο Ιιο.Βο κι οε οιιοιι πιω απ· πιιιιιιο οοΙιο.Ιιοιι,
ΙτοΙιο Βιιιιοτ επ νοτοοιοΙοοπι

τ

ΟΙιπο Φο ιΙιιτοιι ΙτοΙιο Βιιι1οι· οττοιοιιιοπ εοπειιοοπ Ετ

ιοΙοο ιπ Αιιτοιιο επ ειοΙΙοιι - πιο Ε'τοιοτινοτοοπ ‹1οε
8οιιεοτιιιιιιε, Κτοιιι€οτινοτοοιι ιιοε ΡιιΙεοε, ΒοειοιΒοτιοτ
Αρροιιι, ιπιιεε Μι ιΙοοιι Με Φο Ηοιιριινιτιιιιπο ιιοτ κει!
ιοιι ΒιιτΙοτ Φο Ηοτοοεοιπιιιιε ιιοτ Τοπιιιοτοιιιτ ο.πεοιιοπ,
υπο οιιοιι Ιοι2ιοτο Μ!! Μι νοτιποιοοιι, ι1οιιιι ιιιιτ Φιε
οι ιιοτ Ι(οτπριιιιοι ιιοτ ;;ειιιποπ ΒοιιοιιοΙπποειτοιεο, ΦιτοΙι
Απιιριιτοιιοο υπο Βιιιιοτ Μπι οιιιο νοι·οοιιΙορριιιιε ιιοτ
Κτοπιιιιοιι νοτοιιΙοεει, ννοιιτοπιι ιιοοπ ιΙοι· οιιτοοΙοειοπ
Μοιιιοοο Μι ειι·ιοι Βοιιοιιιριο, οιπο οοοοιιιοπάο
ΑΜιιιτειιιιο πιι οτειοΙοιι. ινοΙιτοιι‹1 ιιπ ΑΙΙΒοιποι
ποπ οιπο Βιν0οποπιιιοπο ΚτοιιΜιοιιεοοιιοτ Με Ιοιοπιο,·οιπο
4ινοοιιοπιΠοΙιο Με Φο Νοι·ιπ, οιιιο 5ιτοο1ιοιιιΙιοπο οπο

_Ιο.ποοτο ΚτοιιΜιοιιειιο.ιιοτ Με τοΙειιιν ιιοιιιιιε ιιποοεοιιοπ
Μπι, οτειο!ιο Μι ιπιι ιιοτ οοιιοππιοπ Μοιιιοιιο ίοΙΒοποο
Βοειι1ιο.ιο: οιπο 2ινοοΙιοιιι!ιοΙιο ιπ νι ι1οτ ΡειΙΙο, οιπο
οιτοο 3ινοοιιοιιιΙιοΙιο Με Φο Νοτιιι, οιιιο 4ιν0οιιοπιιιοιιο
οσοι· Ιοποοτο Με οιιιεεοτει εοΙιοπ. Ιπι ΑΠοοιιιοιποπ ειπα
επι 1'7.--19. ΚτοπΜιοιιειοεο Μο ιιοιιοτιιοιιοπ Ετεοιιοι-

Δ

πιιιιιοοιι νοΙΙειιιιιι1ιο· νοτοοιιινιιποοπ - Φιεε Φιιιιιι πιω·
οιιοΙι ει:Ιιοιι Φο Βοποπιιιιιπο ομοσ. ι1οε Ι3ιιτιποε, εοινιο οιιοιι
ιιοτ Ηειιιιρίιοι:ο οιιιοιιιιότοπ πιει, ιει εοΙΙιεινοτειιιπο
Ποπ ιιιοιιι ιιοτ ΡοΙΙ, ινιο πι ιιοι ιιοτ ΒοτιοΒιιπο πιοιιιοτ
ΒοποπιιΙιιπΒειιιοιποοο @ποιοι ποιο.

ΙοΙι πιιιεε ιιιιιτιοπιιε οοειοΙιοπ, Φιεε Μι ιιι ιιοτ οτειοπ
Ζοιι ιποιποτ Βοοιιοοπιιιποοπ Με ιιιιι εο1ιινοτοπ Βοιι1τοιι

ιιιποοιι Φιοτ Φο νοτοπιννοτιιιπο υπο Βοτοοιιιιοιιιιο πιει
ποτ ΤΙιοτι.ιριο :κι εο ιιιοιιιοΙιοιπ ΚτοπΚοιιποιι οοειοπιιοπ
ποιο οπο ιπιοπ οοιτοει, οι Μι ιιοτοοιιιιοι ω, οιιοοειοιιιε
@οι Βιιπειιοοπ ιπιι οοτ Κοιιινοεεοτιιιοτοριο οι·πιοΙιοπ Ετ

ιιοοπιεεο ιι·στοιΙοιπ νοιι Ιοι:2ιοτοτ ο.Μιιεοιιοπ (Αιιιιιηιτοιιοο.
ιιππιιινοπι1οπ, ποιο Μι ιπιοιι πιο Πιτ νοτριιιοπιοι τοερ.
ιιιιοΙι πιιτ ιιοτοοπιιοι οοιιο!ιοπ) υπο Φο 'Γοιπροτοιιιτ τοπιο
οπειοιΒοπ 2ο ιιιεεοπ; οιΙΙιιιοπιιοιι οιιοτ ιοειιο;ιο ειοΙι Βοτειιιο
οιιοοειοΙιιε ι1οτ εοιιινοτειοπ ΡιιιΙο ιιιοιιι νοτιτοιιοπ πο Φο
εοτ 'Πιοτοριο πιοιιτ υπο πιοιιτ, εο Φιεε Μι μια ιιπ
Οοι;οπιιιοιΙ οιπο ιιιπ εο ιιοεεοι·ο Ρτοοποεο ειοΙΙο, ιο ιι6Ιιοτ
Φο 'Γοιπροτειιιιτ ο.πειοιει.

ι ·

ΙοΙι ΒΙοιιιιο, Φο @πιο Κο!ιινο.εεοτιποτοριο ιει πιιτ ποοΙι
οιπ Βοει οοτ ιιΙιοιι οπιιριτοιιεοΙιοπ Μοιιιωιο. ντιπ πω·

Νιιι2Ιοειοιιιιιι ω· Αιιιιριτοιιοπ τοεμ. ιιιτοτ ει:Ιιιιιιιιιοπιιοπ
ινιτιιιιιιΗ ιιιιι` Φιε ιΙοι·ιι ιιιιοι·οοποι, ειιοΙιιο ιποπ ιιιιτιι

οιιιοιιι ο.ιιιΙοι·οιι Μιιιοι, πιο Φο ΙιοΙιο Τοιπροτοιιιι· ιιπιΙ Φο
εοπειιοοπ Βτεο!ιοιπιιιιοοπ Βιιπειιο 2ιι οοοιιιιιιιεεοπ οπο νοτ
ιιοΙ πο.ιπτοοιιιο.εε οπι Φο ΙιοιΙιοπ Ι3ιιιιοι·, ιι·ιιε οοντιεε Με
οιιι εο.πιι οπιεοπιοιιοποτ ΡοτιεοΙιτιιι Βοοςοπιιιιοτιιοτ ιιιοΦ-·
οοπιοπισε οιιιιργι·οιιεοΙιοπ .ΜοιιιοιΙο οιιιιιεοΙιοιι ιει - Φο
ειο ννοιιιο εοιιοιιοιι, ιιι ιπο.ιιοποιπ Βιιιπο εοΒοτ -εοΙιτ ποιο
Ποπ ειιιιι, πιο ιπιτ ο.ιιοτ επί ΟτιιιιοΙοοο τποιποτ Βοοοιι.οιι-,
ιιιπιιοπ εοιιοιπι, ιΙοοιι πιιτ Με ρτοιτοιιιτοπι1 οπιιιεο!ιοιι ειπα.
Βοιτοοιιιοπ πιτ πιιπ 2ιιποιο!ιει Φο Βιιπειιοο ·ινιτιιιιπ8_
ι1οι· Βοοοτ, εο ινιτι1 ιΙοιιεο!ι›οπ ποοιιοοτιιιιπιι, Φιεε Φο
εοΙοοιι

1. Τοιπροτειιιι· ιιοτοοεοιοοπτι ινιτιτοπ,
2. ιι·ιτι1 Φιε 8οιιεοτιιιιιι ιτοιοι·,
οι. Μπι πετ ΡιιΙε Ιιτιιιιιιιοτ, . -

4. ιιοτ Αιιροι.ιι Βοειοιοοτι, . ›

5. ετιιινιιιιΙοι Φο Νοιοιιπο πο Ηγροειοεοιι_ιιπ ΑΠοο
ιποὶποπ υπο Ποοιιοιιιιε ιπι $ροοιοΙΙοπ.

-Βοιτοοιιιοπ Μι· πιιιι Φο οιπποΙποπ Ριιποιο., _ _.

# ι

Ι. Βιο 'Ι'οιπροτοιιιτ-Ηοτοοεοιπιιπο., -
0
.

Βοι ιιοπ Βιιιιοτιι Κοιπιπι Φο ινοτιποοπιιιοπιιπο πιιι1$Φι-,ι
‹1ιιτοπ ΒοννιτΙτιο ΑοιιιιιιΙππιι. πω· σοι· Οοοτιιιιοπο ειιοιιιι
οιιοτ Φο οιεοπιιιοιιο Νοτιιιοοτεοποππο οπο Μι (Μπι-
το πι ΦιτοΙι Νοτιποοπιιιοπιιπο, Βοειοιεοτι - Φιτοιι διοτι
οοτιιπο ιιοτ νοτιιτοπππποι πω! ιιοε $ιοΡΕνοι·οτοιιοΙιε --ο.ιεώ
Φιεε Οο.πιοπι εοι;οτ Φο Ε'τοΒο ειιιινιτιι: ΨιτΙιοιι φοιτ
ΒοτοιΙο Φο ΚοΙιοπ Βιιιιοτ ΦιτοΙι οιιοπ οοιιιιιιπιο ιιιζοτιιιο-,
οτοοιιΒιιιιε Βιιπειιε? . ι . ,, Ξ
Ι)οι· ΟοτοιποΙππιοτεοΙιιοά οινιεοιιοιι ιΙοτ ΙιτιιιιοιιεοΙιοι1,

ινοτιιιοοπιιιοπιιπε ιιιιι1 ιιοτ ινοτιποΙιοτοπεοιπιιπο οιιτοπ

Απιιργι·οιιοιι Ιιοει Φιτιιι, Φιεε Φο οτειο Φο Ψο.τιιιο-,
οι·οοιιοιιπε ειοιοςοτι, Φο Ιοι2ιοτοπ ειο ΙιοτοΙιὰτιιοΚοιι;_ιιοεε
Φοοτειοι·ο Φο ι)ιιοΙΙο ιιοτ ΤιιοτπιοΒοποεο. τοιοιιιιοποζ
Φοεεοιι, Φο Ιοιπιοτοπ ειο νοτειοοοιι 1ο.εεοπ. ,Μοἔο`ιιοιιιο'
τοσοι πιιιι ιιι ιιοιπ οιποπ οιΙοτ ο.ιιιιοτοιι Βιιιιιο'ιτιι·Κοπ,,

ιοι1οιιιοΙΙε νοτοπΙοεεοπ ειο Ιιοιι·ιιοπιιιοιιο Βιοτπποοιιιιθέ
ποιιιτ!ιοιιοπ νοτΙοιιιε οπο εοιιοιπι οε ιιιιι· οιιι` ποτΠτυπο-,
ΙοΒο ιιιοιιιοτ ΕτιοΙιτιιποοπ, οιιοπ ντοπιι ιιιοιι ιιο.ιπιιινωι-'
Ποπ οιιιο Τοιπροτειιιτ-Ηοτο.Βεοιπιιιιο οι·τοιοποπ εοιΙιο',_'ιΙοεε,
ινιτ ιι

ι

ιιοτεοΗιοπ οιιι” ΟτιιιιΦο.Βο ιιοτ Βοποοιι“]:ιοποτ
ιιιοοτιο Ιιοιιιοπ νοτοιιο, εοπιιοτπ οιποπ Νο.οπιιιοιΙ.ιι,τι Φο
Ι.ϋποο 2ιοποιι) επ οτοΙιοΙτοιι ιιοιιοπ.

° '
3 Ξ ,ο
'

2
.

Β"τοιοτινοτιιοπ ‹Ιοε 8οπεοτιιιιιιεί' ε ,_ Η
Βε ι”τοΒι ειοιι, πει όοτ Ροιιοπι ινιτΙ:!ιοιι οιινοε ιιοιτοπ,?,
Ρο.ει _ιιπιποτ οτΙοιιιο Μι οε, Φιεε πω· ΚτοπΚο ιιοι,ιτοιοτοιιι
θοπεοτιιιιιι ιποΙιτ ειιιπ Βοινιιεειεοιιι εοιιιοτ.εοπιι·οτοιπ' τ

,

Ιιτειπιιιιπο Ισιιπ Με ιιοι ποποιπιποποιπδοιιεοτιππι. ,ιο
Ετιοιιτιιπο Φ1τιιο ποπ! _ιοιΙοτ ,οοιπιιοπι ιιοιιοπ, ιΙοεε,°ιοοιιιι
ιιοτ Ροιιοιιι οιιι Φο Ρ'τιιεο, ινιοοι· ειοΙι τοπιο; ιιιιιε·οιιοοιιι
οπιινοτιοιο, Φο Τοιπροτοιιιτ οιιιο ιιιοΦ·ιΒο Μπιτ, ·ινιιιιτοπά
ιιοι ιιοτ Απιινοτι «επι» Φο Τοιπροτειιιιτ στο 40" ιιοιτοο-. υπο ειιοΙοιοιι Φιε 8οιιεοτιιιιπ ιιοποιιιιιιοπ ντοτ.° ζ Α, "

Β 3
.

Κτοιιιοοτινοτςιοπ ιιοε ΡιιΙεοε_, .

-

8ο Μπι Ιοι2ιοτοε, πιο κι οπο ιιοιι ΒοοΒοοιιιιιιιοοιι @ο
ιιοιιιοπ οτειοπ .Το.πτο ιποιποτ οτειιιοιιοιι ,'ΤΙιοιιέΚοιι,

Δ οι,
τοιιιι ινο!οποτ Μι ποοιι ω· εοιιειΪοΙΙ8οιποἱιι πιιιοιιοιι Μο
ιιιοιιο ποπ 'Προπο οοιιοπι1οιιο, ιιιιτ ειιι.Γ,οοιιο,Κιιτπο Ζοιι
οοοιιοοπιοι. Ποτ ιιιοτοροιιιιεοπο ινοτιπ Φιτιιο ιιοι,ιιι εΙοϊοιι.0
εοιπ, ειιιπιιΙ Φο. ‹Ιοι· Ιιτο.ιιιιιο Ριιιε ειοπιιπεριιινοτ ιιοΦιτοιι
οτΙιΙοι·ι, Φι.εε ιιι ΡοΙιιο ι1οτ ΙΩιιιοιιιιικιιπε οιοΙιΦο Πει-πι
ι;οιοεεο οοιιιτο.πιτοιι οπο _ ειοιι οΙεο- ιιιοΙιτ. Βίοι ιι ΦΝι
οτοεεοτοιι Ατιοτιοιι Βοίιπιιοι, ο” Ηοτο ο.Ιεο οιπο Μείω
Βοτο Ατοοιι οιιεπιιιιιΙιτοιι πει, Με ειοΙι _ ιιοε νοτποΙιιιιεε
οποιοι· οιιεοοοΙιοποπ 1ιοι. , . π ι Η , , Η ,

- . 4
.

Βοτ οοετοιοοι·ιο Αοροιιι. μ ~ ι ι .

Αιιοιι Φοεοε Ιοεει επι επι ΟτιιιιοΙοεο ιποιποι· ΓτΦιοτοιι
Βοοιιοοιιιιιποοιι Κοιιιιι οοιιειοιιτοιιι - .μ ι

ο. Βιο Νοιοιιιιο 2ιι Ηγροειοεοιιοιιοππο ιιιιιι Βοοιιιιιιιιε.
_ Ιοιι ποιο ιιπ Ι.ο.ιιιο ιιοτ Ιοιπιοπ .Β .Μοτο ιιιιτ,3 Ρ"Φιο
ντιπ Ριιοιιιπωιιιο υπο 2 ,ΡιιιΙο τοπ Βοοιιιιιιιιε ποοιιιιοιιιοι,
ινοΙιτοπιι ιιοοιι Ι.ιοΒιιτπιιιιειοιι οιτωπ ιιΟι._ι›οι πω·
;;οιτϋΙιπιιοποπ Βοιιοποι.ιιπο Ιιοοοιιοιιιοι ννοτιιοιι..



Η

Ψειιιι ιιιειι ιιιιιι ε!εε ειι€ιειιι, ιιεεε ιιιιε ‹ιει· Κειιινεεεετ
Ιιειιειιιι!ιιιιε ιιειιιε ινεεειιιιιειιειι ιιιιιιει·ιιιιειι ι!ιετιιιιειιιι
εειιειι Βι·ιο!εε τεειι!ιιτειι, ιι·ειιιι ιιιιιιι ίετιιετ ιιετιιειτειε!ι

Πει, Με ειειι νιε!ε Ρειιειιτειι εεεειι Με Βιιιιετ εττιιιιιιειι,
ιιιι‹ι ιιειιειιτει:, Με ιιιιι·ειι Μεεε ΕττεΒιιιιε ιιετ ε!ιιιειιιιι
εε!ιειι εεεειιΜιειιιε Οιτειι!ειιειιεειιρετει: ιιι Αιιειιι·ιιειι εε
ιιειιιιιιειι Μτ‹ι, εε Μπι ιιιειι εεε! νειι ειιιετ εειιειιιε.ιι
εειιειι Βιιι·ειιΓιιιιτιιιι8 τιετ !ιε!τειι Β9.ιιετ ιιιιεεΙιειι Μιτιειι
ιιιιιι Μεεε!ιιειι ιιιιτ Πιτ ειιιιε!ιιε ινειιιΒε Β'ει!!ε ι·εεει·νιι·ειι,
ιιιιιετ ενε!ειιειι ιε!ι Με Βιισει· ιιει ιιτε!ιειιτιειιι θει!ερε
(ειιει· ειιε!ι ιιιιιιτι ιιιιι· ιιιιτει· εττειιεε!ετ ιιετεειι!ιειιετ Βε

ειιιιε!ιιιιιι€), ι“ετιιει· ιιει Νεριιτειιιιιιιιε ιιιιιι ω θιτενιιιειι,
ιιει ‹ιειιειι ιιειτιιιιιιιιιε!ι εειιειι Ιιει ειιιετ Τειιηιετειιιι· νειι
40,6" ι1ετ Ρι·ιιειιιτει! ειιιι.τιιι, ιι.ιι ετετει· 8ι.ε!ιε ιιειιιιε -
ιιιειιιιι!ε ιιιιετ εινεε!τε Ηετειιεειιιιιιε ιιει· Τειιιρετε.ιιιτ.

Ρτεεειι Μτ ιιιιε ιιιιιι, ειι ιιιιτειι Νιειιιιιιιιετιιτιιειιιιιιε
ιιετ ιιειιειι Ι·"ιειιετει·ειιε ‹ιει· ΟτΒιιιιιειιιιιε ιιιειιι Μτεει εε
εειιε.ιιιει. Μπι -- εε ει·Βιειιι Με επεσε Με ιειεειιιιε
Πεμ: ιΝοιιιιι·ειι Μπι εει· Οτειιιιιειιιιιε ιιιι Ριειιετ ιιιιετ
Ιιειιιιι εεεειιιιιιιει'Ρ Εε ιιιιτιιε εεε! Με Πειιριιιιειιιειιι Με
ειιιτ!τετε Οιιχειιιιιειι, ιιετ νετιιιειιτι.ε ΟτΒιιιιειινειεειετιε!ι,

ειιεε. ιιετ ρε.τειιειιγιιιειεεειι θιεννειιε ιιιιιι ιιεειιιιετιεε Βε

Βετιετειιοιι ιιει·εε!ιιειι Με Ηειιιιιιτει!ε ειιιε!ειι. ΙΒιιιε

5ε!ιιι‹ιιΒιιιιε αυτοι εεε Ριειιετ Με ιιιεε _ιειιειιιε!ιε νετ.
και ιει Με εινειιε Ρι·ιι€ε ειι ιιεειιιντετιειι: Ψεειιτε!ι
Μι·‹ι ιιετ ΟτΒε.ιιιειιιιιε ιιιε!ιτ εεεειιιιιιιΒι - ιιιιτειι Ιειιτ2ετ
ιιειιετιιιιεε ιιειιεε Ε'ιειιει·, ει!ετ !ε.ιι€ει· ιιε.ιιετιιιιεε εειιΜι
ειιετεε?

Ιτι Βειιιε ιιει·ιιιιι Μεεειι Μτ ιιιιτειι Ζιειιιεεειι'ε
Βεοιιεε!ιιιιιι€ειι, ιιιι.εε Ριειιετ νειι 40° νο!!ε 2 Ψοε!ιειι
ιιειιετιι !τειιιι, ειιιιε ιιιετιιιιιιτε Αιιιιιιιιπιε εεε Κετρει·Βε
Μειιτε εεε εεε Κετρετνε!ιιιιιεεε, ιιιιιι ιιιι.εε ιι.ιιιι!ιε1ιε Ετ
ιιιιιτιιιιΒειι νε!!τιιιιι.ιιιι ιιειιιι ε.εεριιεειιειι Ριειιετ Βε
ιιιιιε1ιι !ιει. ΒιιιιιιιεΙ ειιι·ιειιι εεε εεεει· Μτεει ιιιιιιιιι
εεε, (ιε.εε Με ρετειιε!ιγιιιε.ιεεειι Πεεειιετιιιιειιειι ιιιειιι ειιιε

Ε'ειΒε τιετ ετιι0ιιτειι Τειιιιιει·ειιιτ ειιι‹ι.

Βιιεεεειι ειιιιι νιεΙιεειι ιιει ιιιιι€ετειιι Β'ιειιετ ιιιιιγ!ειιιε
1ιεεειιετειιειι ιιει· Οτειιιιε, ιιει 'Ι'χιι!ιιιε ερεε. ιιιιε!ι Ζε ιι -
ιτει· τιετ Βειιειιιιιιιε!ιιι!ειιιτ, Με εεεετ 2ιι Ζεττειεειιιι€ειι
ιιετ Μιιε!τει Αιι!ιιεε ειιιιειι, ιιεειιιιειιιει ινοττιειι. Ειιειιεε
ιιιιιιειι Μι· ιιιιειι Ζιειιειε (ιΝιειιετ Με. Ψεειιειιεειιτ.),
ιιιιεε ιιει !ιιιτιετε Ζειι ιιειιετιιεειιι Τιιιιιιιε ειιιε Αιιιιιιιιι
ιιιιτιε νιε! εεΙιειιετ εειιιιιιιειι Μπι. 174 Με! εεε Ζιε
πει: ειετ!ιε Αι!ιιιιιιιιιιι·ιε, ιιι 118 Ριι!!ειι Κειιι Βιιιτειεε.
κι ιιιιιιτε εε. 20 ιιΟι. Λ!ιιιιιιιιιιιιτιε.
Βεπιι ιιιιιεεειι Μτ ιιειιιει·ιιετι, ιιιιεε !ιει ιιεεειι!ειιιιιΒιετ
Βεεειιιιε!εεεειιε ιιετ Κι·ιι.ιιιτε ειιειι Μειιετ εειιιιεΙιετ ειι

Διιρειιτ Ιιειιιιιιι. ιιιιιι ιιιιιιει· ιτιιιιει· ιιιι Βιε.ιιιιε ιει, ιιιι
νετ!ε.ιιι κιει· Κι·ιιιιιτιιει!. νετιετειι εεΒιιιι€ειιεε Μειιει· 2ιι
ει·εειΖειι.
Με Ρτεεε ει!εε, ινεΙειιεε Ε'ιειιετ ιιιειιτ εειιΜιει:, εεε
ιισιιετε ιιιιετ ιιιιτεετ ιιειιετιιιιε, ετιει· εεε ιιιετιι·ιεετε ε.ιιετ

!ιιιιεετε ιιιιιιετιιεε, ιιιιιεε εεε! ειι ΠιιΒιιιιειειι εεε Μπιε
τειι ειιιεειιιειιειι ινεττιειι. Π
Με Αιιεειιιι.ιιιιιιε, εεε Ε'ιειιει· ιιει ιιειι ιιειιετιιιιιτειι
Κτιιιι!τιιειτειι Με Ηειιίεει.οι· ιιιιι.Μτ!τειι ειι !εεεειι, εεΜιιιιι
ιιε.ιιιειιι!ιειι εειι. τιειιι ειιετ8ιεειιειι νετΒειιειι Πιινετ
ι·ιειιι:'ε ιιιιτι ιιει· ινιειιει· 8ειιιι!ε ιιιιιιιετ ιιιειιι· Βειιειι,
ιιιιτι ιιιιιιειι ειε!ι ιιι τιει· ιιιιετε.ιιιι· ιιετ !ειειειι .ιε.ιιτε ιιιι
ιιιει· ιιιειιι· Βιιιιετιεε Βει·ιε!ιτε. Θε ε. Β. ΙιετιεΙιτει Βιιιιειι
(Βτιι. ιιιειι. .Ιειιτ.) ιιιιετ εειιι· Βιιιιειιεε Βεειιιιετε ιιιιιι εει
ιιετ ιιιιιιεειιιιεειιειι Μειιιοειε (ετ εκει 8ετιι ΤετιιειιιιιιεΙ
Μι 1 'Ι'τειιιειι Ι.ιειι. Μ!. εειιει. ιιιιι; $ειι!ειιιι). Βοι
Ηε!ιι ;;ιει;ιτ ιιεειι Ψεειιιιτιιι€ε Οειειιιε!-Ρειιεριιγ!ιιιι

-ι
-

θιιειεεε!εετιιειιει -ι
- Μειιιιιο! Μπι ετ2ιειι ιιιιι. Μεεετ

Βειιιιιιιι!ιιιιε ειιιε ιιιιιι!ετε Πε.ιιετ νειι 12-14 Τειέειι;
ιιιιιι!ιε1ι νετιιιιιι·ιε Πιι.νιε, Με ΟειιιιεΙ ιιιιιι ιιειιιειιι!ιο!ι
'Γ!ιιει.!ε, ιιει· εειιτ ειιει·Βιεειι εεεειι Με ιιιιτειι Βγαι
ιιιεεε ιιει· Βιιετι.°εειιειι Βιιει!!ειι ιιιιι εεε Οε!ιεεει!!ειι
ιιιι‹ι Ε'ιιιι!ιιιεειιιιειετιειι ειι!;ετειιειιτιε Τειιι.ιιιιε εειιιε ε.ιιιι

εειιιιεοΙιε Τ!ιει·ιιιιιε ειιιιιιιε!ιιιι. Β ιιιει Βιειιι Ριιειιε! ιιιιιι

Τιιιει. ιετι. Τοτι:εειιιιιε!η· ειιΓε.ιιΒε Τετρειιι.ιιι, ειιιιιετ
Βετειιιιτε Με. ΙΞε !ιεεεειι Με Με νιε!ε Αιιιοτειι, ιιιιι.ετ
‹ιειιειι ιειι ιιιιτ ε. Β. Ρτιειιτειειι ιιειιιιε, ειιιιιιιτειι, Με
ε!!ε ιιιιιι!ιειι ειειιειι ιιιιιι ε.ιιε Μεεετ Βειιιιιιιι!ιιιι8 ειιιε

Ηετε.ιιεεωιιιι€ ιιετ Βιιιιει· ιιιιιι ιιει· Μει·ιειι
πει τεειιιιιτειι εε!ιειι.
Με Με Μειω.ιιι.ιιι ε.ιιιιεττιιιι, εε ιει Με ιιιιι.ι!ετε
Βιετιιιιε!ι!τειι ιιι τιειιιεειιειι Ηεειιιιιι!ετιι ιιιι.ειι ΒιιιιιιιεΙ
14-21 μα.. - Ζιειιετ2 Με ειιιε Μετειιιιιιι νειι 37
ειιί 340 Ε'ει!ιε (ιιιιιι 11 Κεειιιινε - ιε!ι ετ!ειιιε 3 Μει
Μπι) !ιει ‹ιετ Μια ιιιειει ιιιι!ιειιειι Μειιιει!ε. Με ιιιει
ιιειι 102 ετετιιειι θ

,

ιιιιτιιιιι.ετ ειιι Ρε!! επι Βετιιιρετιετιι
τιειι ιιιιιι Ρει·ιι.ειιιιιε, ειιι Ρε!! επι Βε.τιιιιιιιιιιιιιι.;ειι -- Βε
Μεε Ιιειιι ιιιιειιιιειιεεε Β.εειι!ιε.!;, νεειιει ιειι ιιειιιετιιειι

ιιιιιεε, ιιιι.εε ειτειι. Με Βιι!ι“ιε τεε!ιι. εειιιιιτει·εΡε;!!ε ινε.τειι.

Ζιιιιι 8ειι!ιιεε ιιοειι ειιιε !τιιτεε Κι·ειι!τειιεεεειιιειιιε:
Ρ'τειι Κ. 8. ετ!ιτειιιιτε επι 7. Οειοιιετ 1899 ιιιιτετ εεε
ιιιι!ιειιειι Βτεε!ιειιιιιιι€ειι. Αιιι 11. Οετοιιετ Μιτιιε κι
εοιιειιιιιτι. ιιιιιι Γειι‹ι ειιιε Τειιιρετειιιτ νεο 40,3°, Ριι!ε 92

νετ, Μιιενετετεεεετιιιι8, Με Ζιιιι8ε ι.ιιιιεειι ιιειεει, εε

ιιοιιιιιιειιεε 8ειιεετιιιιιιι, Ι!εεεεεεε!ειιττειι. Βετ νετ!ιιιιι”

πετ ιο!8ειιιιετ :

Μετεειιε Λιιειιιιε

1899 Τειιιιι. Ριι!ε Τειιιιι. Ριι!ε Οτιιιιιει.
Η. σει. 40,3 92 40,? -- 08.!011ι. 0,3

-ι-Μιι8.ειι!ι.
12. ε 40,0 - 40,0 - Οιι1οιιι. 0,08
13. » 40,0 93 39,7 94

14. ι 40,0 90 40,4 (ΜΜΜ. 0,03

15. ιι 40,8 102 40,8 100 ειετ!τεει".
Οτε. Νιιιιιιιι.

13. υ 39,9 30 39,9 100 ε

17. ο 39,4 93 39,6 98 »

18. » 38,4 99 38,4 82 -
Ι9. » 38,0 84 38,2 82 Πιιι·ειιί.ιιεεε.

Οιι!ειιι. 0,03

2ο. » 37,5 εε 37,6 '75 ι

2ι. ιι ετ,·ι εε πι. εε »

22. » 37,4 85 37,2 - ι»

Με ετειειιι!ιειι, νειιι 16. Κι·ειιιι!ιειιετε.8ε ε.ιι ιτειιι Γιε
ιιετ ιιιειιτ. Αειιιι!ιειιε Τειιιρετειιιτειιτνειι ιιιι‹ι ειιιειι Μπι

ιιειιειι νετ!ιιιιΓ Μεεειι Με ιιιειει.ειι ιιιιτιεειι Με» ιιιιι,
ιιιιτ ιι

ι

Πε ιιετ Ρε.1ιε Μιι·ιιειι ιιοειι ιιι ιιετ 4. ινωιιε ειιιι-_
ιειιτι!ε Τειιιρετιιιιιι·ειι ιιεεεεειιιετ. _,

Αιιεεειειιιε Μεεετ 102 Ριι!!ε ε!ιιιιιιε ιειι Με Ηε!ιιιιιιιε

ιιιιεερτεειιειι ειι ειιιιω, ιιεεε Μεεε!ιιειι ειιιειι ιτειιει·ειι

ΒεΙεΒ Πιτ Με Αιιειειιι ε.ιιεειιειι, εεεε Μι· εε εκει ιι0ιιιι8
ιιιι.ιιειι, επι Διιιιιιγτειιειε ιιιιιι !ιε!ι.ειι Βιιιιετιι (ιει:ιετεε
ιιιιι εεε ειιεεεειιειιειι Αιιειιιιιιιιιειι) νετειιδειιειι, τεειι. ιιεειι

εκει ειιιιιιε! ιιει·εειιι.ιει ειιιιι, εειιιιετιι ιιιι Βιιιιιιιιε ειιιιι,
ιιιιι ιιιεεει· ε.ιιιιεειιιιεειιειι ιιιιιι ε!ιιιιιιιιιιινειι
Τιιετε.ριε Με Μετιε.ιιιιιτ ιιιιιι ειιεειει! Με
Κτειιιτιιειιετιε.ιιετ Βε.ιιε ετ!ιειιιιειι !ιετειιειι
εειι2ειι.

Βι!ε!ιετειι:ειιιειι ιιιιιι Βεειιι·εειιιιιιεειι.

δ
. νειι.: Ηε.ιιειιιιε!ι ω» ΟγιιιιιτειοΒιε. ΙΙΙ. Βειι‹ι. 2
.

ΗΜαθ, 2. ΑΒιιιθ!!!198- νετΙ:ιε νειι Βει·Βιιιε.ιιιι ιιι_ινιεε
ιιει.ιιειι. 1899.
Ι)ιεεε
ιιιιιιιιιιΙζι·ειειιε

2ινειιε Αιιιιιει!ιιιιι: εεε ΙΙΙ. Βιιιιιιειι εεε
νειτ'εε!ιειι ειιιιιιιιειιεε ιιι·ιιι,ε;ι Με Νοτια ιιιιιι Αιιεειι!ιιεε.
Βιε ειιιιιιι!τ : Με Ηειειιιει.εεε1ε,νειι 179ι ιι τει· ιι ι εε !ιειιι·ιιειιει;,
Με Ειτ!‹τειιιιιιιι ειι ιιει· 'Ι'ιιιιε. νειι Κ!ειιι !ιε.ιιε ιιιιιι πω,
Με ε!ιε·ειιιειιιε ετικετιιιιε,νειι 1)εειι ετιει ιι, Βιι.τεειιιιι.ιιιιει·ι
ιιιιιι Βιιιιετιιε!ιειιιιι ιιτει·ι, νειι θε ε ειιει·; ιιιιΜ_Με Ε'τειιιιιιιιιτ
ιιετ ιιιι Βεε!ιειιιιιιιιιεεεινειιε, νετι Βεει!ιει·ιι. .Τειιει· ιιετ ειιι
,ε;ειιιιιι·ιειιΑιιεειιιιιιιε ει.ε!!ι: ειιιε ιι!ειιιε Πειιεε:ι·ειι1ιιε νετ, ιιι
ιιετ ιιιιι. Βιειιειιιιειεε ειιιε ι·ιεειΒε Ιιιτει·ετιιι·νετετιιειιετ, ιιτιιιεε!ι
εειειιιιει ιιιιιι ιιιιιετει·Βιιιιιεειιι· Πει·ειεΙΙιιιιε,· ,ε·ειιι·ιιειιιπι.. Αι!ε
ιι.ει·1ιειι.ετεεε ΗειιΜιιιειιεε ιιιιιιειι ειιι ι·ιιιιιιιιιειιεε ΖειιΒιιιεε
ει» ιιειιεεειιειι Ρ!ειιιε ιιιι‹ι ιιειιτεειιεθι·ιιιιιιΙιε!ιιτειιι ειι€ε!εμ ιιιιιι



άειιι Ηει·ειιει.=ιεΙιει·νειι: ε:ε1ιιι1ιι·ι.άει· Βιι1ιιιι, άιιι·εΙι άιεεεε
Μακ ειιιειι 111ει1ιετειιιιιι άει· άειιεεε1ιειι ενιι€11ιο1οε;ιεε1ιειι
ννιεεειιεο)ιεια ειιή;ει·ιεΙιτετ ειι 1ιε1ιειι, άει· ΠΠ· νιεΙε .Τειιιι·εΜε
Αιιεεειιεεριιιιοτ ε1Ιει· ινειιει·ειι 11οι·εε)ιιιιι€ειιάιειιειι Μιά. Βιιι
60 8ειιειι ιιιιιΓεεεειιάεε Αιιιοι·ειι-' ιιιιά θεε1ιι·εε1ειει·ει·ΙειεΙιτει·ι.
άεε Νεε1ιεε1ι1εεειιιιιιεειιιειιι. Πιε Αιιεει:ιιι:ιιιιε· Με εο ερ1ειιε
άιά. .Με απ· εε. ιιιι άεε ιιιι Βει·8·ιιι που 'ει:1ιειι νει·Ιε ε ει·
εο1ιειιιειιάειιΒιιε1ιει·ιι8εινο1ιιιι.Με. ΟΙιιιε άιεεεε ννει· Μιά
1ιειιι θγιιι6.1ιο1οειεε.ιιεΙιοιιιιιιειι. ΑιιεΙι άειιι Νιο1ιτΓεε)ιιιιειιιιε
1ιειιιι εε Με ΝεεΙιεο1ι1εεε)ιιιοΙι ειπε 1)ιειιετε Ιειειειι.

ιν. Βεε1ιιιιε.ιιιι.

Μιιι1ιειΙιιιιεειι ειιε άειι Ηειιιιιιιι·ειεε1ιειι 81.ε.ειεΙει·ειιΚειιειι
ετε!τειι ιιιιτει· Βεάειοι:1οιι νοιι Με!. 1)ι·. Βιιιιιρί.
Βιιιιά 2. Ηε1'ε 1 ιιιιά 2. 1899. νει·Ιει: νοιι Ε. νοεε.
Πειιι1ιιιι,ε·.

Βει·ειιε 1ιειιιι Ηι·εε1ιειιιειι ειιιιε;ει· Πείτε άεε ει·ετειι Βιιιιάεε
άει· «Μιτι1ιει1ιιιι,ι.ιειι»Ιιε.1ιειι Μι· ειι άιεεει· 8τε1Ιε επι' άεε 1ιι
τει·εεεε ειεινιεεειι, ιι·εΙο1ιεεάιε Εεει:11ι·εάετ εεειιιει1εο1ιειιΒει
ιι·:1,εειιιιά Ποεριεει11ιεοΒιιε1ιτ.ιιιιι.ς·ειιει·ινεο1ιτ,άιε νοιι άειι Λειτ
Ξειι άει· ε.·ι·οεεειιΗειιι1ιιιι·ειεε1ιειι 8τιιειε)‹ιιιιιΙιειιειιει.ε1ι:ειι νου£ει1: ειι Ζει: νει611ειιτ1ιοιιιννει·άειι. 11ιεεεε €ειιιειιιεεΙιε.ιι)ιε1ιε
Νιεάει·Ιεεειι άεε 1ιει ε·ειιιειιιεε1ιεΜιε1ιει·Αι·Ιιε1τ θείιιιιάειιειι
ιιιιά θεννοιιιιειιειι ιιιιιο1ι1:ιιιε1ιτ.ιιιιι· άει· Αιιειει1ι 11.1ιι·ε.εοιιάει·ιι
ι“οι·άει·ιιιιιε1ιάιε 8ει.ο1ιε.- νοιι άεε 14 Αιιι'εϋ.ιεειι, ννε1εΙιεάιε
1ιειάειιΗει'ιε ειιι1ιε.1τειι,ει·υνει1ιιιειιΜι· :Με ιιι-ιιι Ρι·ει1ετι1ιειεε
εοιιάετε ειι€ε1ιειιάε: 1) ννειιει·ε Βι·ςειιιιιεεε άει·
Βιιι1ιι1ιει·ιεΙιε1ιειιά1ιιιι€ ιιιι1: Βε1ιι·ιιιι.ι;'εοΙιειιι
11ει1εει·ιιιιι νοιι 1)ι·. άε1ει θειιιιι ιιιιά 1)ι·. 8ο1ιοΙει 2)
Πε1ιει· νει·ειιε1ιε ιιιιι: Νειι-Τιι1ιει·Κιι1ιιι νοιι Πι.
Βει·ιε1 ε ιιιειιι ιι (19 ε1ιιι·ιιι·,ε1εε1ιεΕ'111Ιειιιιι ιιεεει1ι·ειιι Βεειι1ιετ); 8) 1161101· Ηοάειιειιι·οοιιιε νοιι Πι. Κο.νεει·.
21 ”.11'19.11ε;4) Ζιιι· 1ιιΓεετ1οιι άιιι·ε1ι άειι 1)ιρΙοεοο
ει" 1ε.ιιοεοΙε.ι.ιιε νοιι Πι·..1.1νιετιιι,ε; δ) ΠεΙιει·
Με Ηει·ιιιειι άει· 1.ιιιιεε. ει11ιε., 19 ?Με νοιι Πι. Α.νοΙο1ιει·ε; θ) Πεεει· άειι ειιιεεει·ειι Μι121ιι·ειιά
άεε 1ι1ειι εε1ιειι. 14 Β'ιι1Ιενοιι Πι. .Τιι ε ει. - ινε- ειιιρίεΙι
Ιειι άιεεε 11ιτι1ιει1ιιιιειειι.άιε ειιε1ιειιεεει·1ιε1ιεο1ιδιιειιιεεεειιιττεέ
ειιιά. ειιιει· εειιει8·τειι Βεεε1ιτιιιι€.

Κ ε 11ιιιε ν ε τ.

Κ1ειιιει·ε ΜΜιει)ιιιιεειι ιιιιά ι1ιει·ερειιιιεε1ιε Νοιι:ειι.

-· Α ιι ε: ιι ε τ ει·ι· ιιι ειι ιι ειιιρΒε1ι11:άιε θΙνεει·ιιι1ιε1ιειιά
1ιιιι€ άει· Νερ1ιι·ο1ιτ1ι1ε.ειε.Πι· 1ιεΒιιιιιιι ιιι1τ θει1ιειι νοιι 40 Με
βθ ει. ιιιιά_ετειΒ·ι:,ννειιιι ιιϋιΙιις, Με ειιι·ε. 180 ε., ιιιειι ΗΜ. εε
ιιι άει· 81ειο1ιειι1)1ειι8·ε1νιιεεει· ιιιιά εει2ι. ετννιιε81ι·ιηι «Με.
ειιι·ιι.ιιτ.1ιιιιειι; άιε @Με Ροι·ειοιι ιιιιιεε ιι.ιιί ειιιιιιο.1ε·ειιοιιιιιιειι
ννει·άειι. Βιε ννιι·1ιιιιιε· άεε θη·οειιιι ιει εἱιιε ρ1ινειΙιεΙιεε1ιε,
εε ννιι·ά2ο ειιιειιι ε·ι·οεεειιΤ1ιειΙ άιιι·ε1ι ά1ε Νιει·ειι ιιιινει·ει.ιι
άεττειιεεεεε1ι1εάειι,812.ττει: άιε 8ε1ι1ε1ιιι1ιειιτάει· Ηει·ιιινεε·ε.
ο1τειε εεινιεεει·ιιιεεεειι ειιι ιιιιά 1ιεΓοι·άει·ι:άε.άιιι·ο1ιάειι Αομε;; ιιιε)ιι ειι:ειοεεει· Οοιιοι·ειιιειιτε.

ίνει·ΙιειιάΙ. άεε ΧνΙΙ. Οοιιει·. 1. ιιιιιει·ε Νεά)
ἡ θτει;ειι 8εεΙιι·ε.ιι)ι1ιειτ ειιιρι1εΙι1ε 1)ι·. Ροιιεειε άεεΒΙιιιιι·ιιιιι ρει·ει;οι·ιειιιιι. ννε1οΙιεε ει· ιιι εειιιει· 1Βιι;ειι
εο1ιει'τΜε Ηε.ιιάεΙειιιει·1ιιεει21οΓι:ιιιιι1ειιιιι: νιεΙ Βι·ίο1ιε·νει·οι·άπετ Μαιο. 1νιο1ιτιι; ιει άιε Ζιιεειιιιιιειιεειειιιιε άεε ΕΜ” ειι
1ιειιιιειι, ινε1ε1ιε·ιιεε1ιάειι ειιι:ε1ιιειι Ρ1ιειιιιε1ιοροειι ειιιε νει·
εε1ιιεάειιιιι·τιε;ειετ. (Πει θε1ιεΙτ επι Οριιιιιιειιιι·εετ, ννε1ι:1ιεεΜ·
άειιι1ιει·ερειιτιεε1ιειι Βιιεει νοιι Βεάειιιιιιιε· 2ιι εειιι εε1ιειιιι:,ιετ ιιι

άειιιιι·ιιιιεϋειεο1ιειι 1ΣΙιιιιι· ιι.ιιιιιι)ιει·ιιά εΙειε1ι άειιι ι·ιιεειεε1ιειι ΒΙιιιιι·; .άιε ιι1ιτιεειι Βεετειιάι1ιειΙε: Βειι2οεειιιιι·ε, Οειιιι

Ριει·,
ΑιιιεοΙ ειιιά 1ιι άεπι ι·ιιεειεε1ιειι Ρι·ϋ.ρει·ειτιιι ειδεεει·ειιι

ι·οοειιτεε.12ειιτ1ιε1τειι. Βει'.) Πειε ΜΒΜ ννιιι·άε νοιι Ρο ιι εειε ιιι ειιιει··Μειι,ε·ε νοιι ειιιειιι 1ιεΠιειι Κιι11'ε16ιϊεΙιιι εεννειε
ννεεεει··ιιι ειιιιιιε1ιεςει·Ποειε νει·ιι1ιι'ο18·ι.1Βιιιε ν1ει·ιεΙετιιιιάε
ιιεε1ι Ειιιιιιι1ιιιιε άει· Μεάιειιι ειιιιιι“ειιάειιάιε Κι·ειι1ιειι ειιιε Βε
ΜΙΠΒΜ811Μ 114ει.ιειι,ειιι εΙΙιζειιιειιιεε Βιι1ιιν ιιιιά ννο1ι18·εί111ι1,
επι' ννεΙε1ιεε1άιιάι,ς1ιειιι“ο1ετε;ερε.τει·1ιιιι1ιε.ιιιειιάιε Ρειτιειιτειι
ιιι
Βιιιεεε ιιιιά ιιι ειπε θ11ιε1ιεεΙιε·1ιειι.ιιιιά κιει·1ιιεΙυειιειο1ι :ιιι
ιιοΙιιι 1ιιάι11'ει·ειιτάειιι ;.ειοεειειι 8ο1ιειι1ιε1ιιιιιιά 8ε1ιινειι1ιειιάεε
8ε1ιι11'εε288°ειιϋΒει·,
1)ιιε 181ιιιιι·ιιιιιρει·ε,ι.;οι·1οιιιιι1ιεειωτι ιιιο1ιι.άἱε εει·ιιιε·ειε ι11ι1ε
ΝεεΙιννιι1ιιιιιι.ς, εο άε.εε άιε Ρειιειιτειι, Με Ιιειιά εεειιεεειι,
ειοιι ειιεεει·ετ ννο1ιΙάειιειο1ιι“ϋ1ι1ι.ειι.
;(Βει'ει·. ιιι Αιιιιιι1εε άεΙε. 80ο. 1άεά.-ε1ιιι·.άε Πεμ. 1899,Νι· Τ.)

Η.

Υει·ιιιιεεΜεε.

- νοι· Κιιι·2ειιι νο1Ιειιάετειι ειο1ι 10 .1ε.1ιι·ε εειτ Ριο
Γεεεοι· 1)ι·. ιν. Νν.Ρεεε1ιιιι.ιιι άεε νοι·ειιπ Με

Μεάιο1 ιιε.1ι·ιιι1ι ιιιιιι·ι. Αιιε άιεεειιι ΑιιΙεεε ινιιι·άε 11ιιιι
εειι:ειιε άει· ΘΗεάει· άιεεει· 1ιϋε1ιειειι Μεεειιεε)ιεί'ι1ιο1ι-ιιιεάιειιιι
εε1ιειι1ιιειιιιιιιοιι ειιι ιςο1άειιεε .1ει:οιι .παπι Αιιάε ιι
1ιε ιι άειι·ε·ειιι·ειο1ιτ.
-- 1ιιι Βεεειιι1ιει· ν. δ. 1ιεε·ιιιειάει· (Με άεε 8ειιιτετεινεεειιε
άει· 8ι. Ρετει·ειιιιι·ε·ει·Βε.ιιάεο1ιει”τ,Πι·. 1: Π ιιιιιι· ι_)ε ιν, ά.ε ε
25_12.1ιι·ιι.ιε .ΤιιΜ1ει.ιιιιι εε'ιιιει· 5.ι·ει.1ιο1ιειι '1'1ιεΞτιε
Ιιειι. Πει· .1ιιιιι1ει ννιιι· ιιειεΙι Α1ιεοΙνιι·ιιιιε· άεε Οιιι·ειιε ιιιι
άει· ιιιεάἱοο·εΙιἱι·ιιι·ι;ἰεεΙιειι Δειιάειιιἱε ιιιιιιιιιε·ε Μ11ιτϋ.ιει·π ιιιιά
1ει εειι: 17 .Τιιιιι·ειι8ιιιιιιΜεειι·ει άει· 8τ. Ρετει·ε1ιιιι€ει· Θεανω·
ιιειιιειιιε-1ιειιάεεΙιει'ε- 1ιιι 1)εεειιιοει· ει. μι. ι'ειει·ιε άει· Β1ιι·ειι1ει1ιιιιεάιοιιειιιιά
ειιεεει·ετετιιιεεειαε Οοιιειι1τειιι: άεε ιιιεει;;ειι Νι1ιο1ιι1-1111ιτει·
Ιιοεριτ.ιι1ε, ινιι·1:Ι. 8τεετει·ει1ι Βι·. Μ. 8 ο1ιε ι ε ο 1ιε ιν ε 1ιι
εειιι 25] Μιι·ιε;εε Αιιι1ε_ιιι1ιι15.ιιιιι.- Ζιιιιι 1) ιι·εειοι· άεε ε τε.άτιεο1ιειι ρενοΜετι·ι
εε1ιειι Κιε.ιι)ιειι1ιειιεεειιι Οάεεεε Με άει· Ρι·οι'εεεοι·
άει· Ρενο1ιιτιιι·ιε ιιιι άει· Ο1ιει·1ιοννει·Πιιἱνειεἱιετ, Ι)ι·. 1. Ο ι·

-

ε ε1ιε ιι ε Η ι , ,ε·εινε.1ι1τινοι·άειι.- 1)ει· Πιι·εετοι· άεε 1ι1εει,εειιθε ΟΙεε-Κι·ειι1ιειι1ιειιεεε ει»
ιιιι1ιει11ιει·εΚι·ιιιι1ιο, ινιι·)ι1.8τειιτει·ιιι1ιννειάειιι ειιιιι. ιει: ειι1'
εειιι θεειιο)ι νοιι άεε ε1ειεΙιι'ιι11ενοιι Πιιιι 1ιεΙι1ειάετειιδιεΙ1ιιιι
ιι·ειι Με 12)τει·ει·Αι·ει. άει· Κειεει·1ιο1ιειιθεεε11εο1ιεΤικαι· 13ι·ειε
1ιιιιιε _ιιιιιε,·ει·Μεάο1ιειι. εοινιε Με Αν” άεε 81. Ρειει·ειιιιι·ιι.ς·ει·
1νιτωι·ειι1ιε.ιιεεεειιι.1ιοοειι,- ιιιιτει· Ζιιειειι1ιιιιε·πι· 11ιε·ειιειι
Κειι21ει 8ι·. ΚεἰεειΙιε1ιειι Μιι_ιεειει.- 1)ι·. Ρειι1 ΗειιιιιεΙιι, άει· 1ιε1‹ειιιιι1ιε1ιιιιι 8εριειιιιιει·
ΜΜΜ, 8·)ειο1ιΖειιιειιιιτ ιιιε1ιι·ει·ειιθο11εεειι. άἰε Βειειιιι,<ζάει·
ιΙιει·ερειιι1εε1ιειιΑΜ1ιει1ιιιιε· άεε ι·ιε·ειεε1ιειιΒιιιάτ1ιι·ειιΙιειι1ιπιιεεε
ειι ει1Ιε;ειιιειιιειιιΒεάειιιει·ιι ιιιεάει·Ιεε·ιε, Μ; επι 2ινειτειι Γειω
ιε..ειεάιιι·ο1ι άιε Πε1ιει·ι·ειειιιιιι€ ειιιει· Αάι·εεεε
αεε1ιι·ιι ννοι·άειι. Με άεε «Με. 'Ι'ει;ε1ιΙ.» 1ιειιειιιει, ι11ιει·
ι·ειοΙιτε ειιιε 1)ειιιιαιτιοιινοιι Αει·ετειι εεε άει· Ζε.1ιΙ άει·ει·, άιε
ιιι άειι Ιει2τειι 20 .1ιι1ιι·ειιειι άειι Αεειειειιπιι·τειι Βι·. 11ιιιιι -

ρε1ιι'ε εειιϋτι: 1ιιιττειι, ιιιιιει· Γ111ιι·ιιιις άεε 1)ι·. Ε". νοεε,
άει· Με 8ρι·εο1ιει·άειι Ι:ϋε1ιΙΠεειι ιιιιά Βεννε1ιι·15ειιΑι·ει. 1ειει·ιε,
Πι. Η ειιιιρε1ιι ειπε 1εϋιιετ1ει·ιεε1ιειιεε;εετιιιιετε Αάι·εεεε ιιι
Αιιει1ιειιιιιιιι€ εειιιει· ,ε·ιοεεειι νει·άιειιετε ιιιιι άεε 8ι:ε.άτ1ιι·ε.ιι
1ιειι1ιιι.ιιειιιιά άιε Γοι·ι1ι11άιιιι8·άει· _ιιιιι€ειι Αεειετειιεει·ετε.- Αιι άει· Κιεννει· Πιιινει·ειιΜ Με ε1ε1ι 1)ι·. Νι 1ιο1ει1
Νεά ε1ονν, ειιι 1'ιιι1ιει·ει·ΑεειειαειιτΡΜ. Βειιι'ε, :Με Ρι·ι -νιιιάοεειιι ει” Θεοιιι·ιε1ι111'ε ιιιιά Ο νιιιι.1ιο1οι;ιε
ιιειιιιιιιιι. Ν. Με εειιιε ιιιεά1οιιιιεε1ιειι8ιιιάιειι επι άει·
Κιενσει· Πιιιν·ει·ειτειεεειιιτιοΙιτ, ε.ιι ινε1ε1ιει·ει· ιιιι άει1ιι·ε:1887
άεε ()ιιι·ειιε Πει άειιι Αι·ειςι·ε.άε ε.ιιεο1νιι·ι.ε; ά1ε Ποετοι·ννϋι·άε
ει1ιιιιε·ι:εει· ιοάοε1ι ειι άει· Πιιινει·ειιιι.ι. άιιιῇενν (1)οι·ρει).- Με Γιειιιιάε ιιιιά νει·ε1ιι·ει·Ριοι'. Πι. Ο. Ρετε ι·ε-ε:ιι'.'ε
Ιιει1ιειιειι18.εεΙιε1ιεειιιεε 2ϊι_ιε11ιι·1,ειειι.1ιιοι1ειιιιιεε·επειι 690 ΕΜ.
εεεειιιιιιε1τ ιιιιά Πιιιι πι· νετιίιιι·ιιιιε· 8·εετε111.Ρ. Με ιιιιιι,
ιιεε1ιάειιιει· εειιιει·εειιε 2ιι άιεεει· 8ιιιιιιιιε ιιοε1ι1500 Βε1.”1ιιιι
ειιΒ·εϊϋ,ι;τ)ά1εεειι Βε11°ειε;·άει· θεεε)1εε)ιει'τ ιιιι· 8·ει;ειιεειιι€ειι
11ιιτει·ειιιτειιιιε·νοιι Αει·ετειι, ννεΙε1ιε ιιιιειι 81. ΡετειεΒιιιἔ πι·
νει·νοΙΙΙιοπιιιιιιιιιι,ε; 1ιοιιιιιιειι,εεερειιάει.
-Βεΐοι·άει·ι:: Ζιιιιι θε1ιειιιιι·ει:1ι 4
άεε Ο1ιιι.ι·1ιοννει·1.ε1ιι1ιεειι·1ιε.Πι. ιν. ν. Α ιι ι·ε.ρ.- 0ι·άειιενει·Ιει1ιιιιιςειι: Πει· δε. νν1εάιιιιιι·
0ι·άειι 4. ΟΙε.ε ε ε -- άειι Ρι·οι'εεεοι·ειι άει· Μεάιειιι ειι:“άει·
ννΙεάιιιιἰι·-Πιιινειεἰτει: ιι

ι

Κιειν Πι. Τ ιι. Β 6 ε ο 1
ι

ιιιιά 1)ι·.
Βειιι. Πει· 8ι;. Α ιιιιειι<Οι·άειι 2
. Ο1ιιεεε - άειτιΜ·

ποιοι· ειιιει· 8ε1ιιι1εάει· ιι·ει1ι1ιειιειιΡετιιοτιεο1ιειι θεεεΙΙεε1ιει'ι:
Πι. 1
)
ο ιιι ιι ι· ο ιν ε Κ 1
,

άειιι 511τει·ειιΑι·2τε άει· δε. Ρετει·ε1ιιιι·
αει· Αιιε;ειιΙιει1ειιετεΙ1:Βι·. Θει·ιιιιιιι τι ιιιιά άειιι 1)1ιει·ιιι·πι:άεε
8ι. ΡεπειεΙιιιι·εει· Γιιιάε)1ιε.ιιεεε Οι. νε. ιι Ρ Μ; ε ι·ειι. Β ε)ι·
8ι. 8τειι1ε1ε.ιιε-Οιάειι 2. Ο1ειεεε - άειιι 11ιτε·1ιεάε
άεε ιιιεά1εο-ρ1ιι1ειιι.1ιι·οριεο1ιειιΟοιιιἱτεε [Μ. Β ι· ιι ε ι 1

)
ι· ε ν -

ρ61οΙιει· ιιιιά άειιι ει1τει·ειιΑι·ει: άεε 1ιἱεεἱἔειι Ν1Ι‹ο1ε.ἰ-Κἰιιάει·
ΠοεριιειΙε Πι·. νι ο το ι· 19εΙά τ.

`

- ν ε ι· ε 1ι ε ο 1ι ι ε ά ε ε: Πει· θειιιε1εει·ει: νοιι 8ειιιιε.ι·1ιειιά,
ννιι·1ι1.ΒιιιΜει·ιιΕ1ι Πιτ Κ ιι ε ο 1ι ε1ε ιν ε ε ι , επι' ε1ε;ειιεε Βι
ειιε1ιειι.- νει·ετοι· ιι ε ιι: 1) 1ιιι Πεοειιι)ιει· ιιι '1'εε1ιει·ιιιε;οννάει·
ΙιιεειΒε Κιιιάει·ει·212Β11ε.ε 8 ο 1ι1εριε.ιιο εν ιιιι 33.·ι1ιεΙιειιε
_)ει1ιι·εεπι άετι ΓοΙε·ειι ειιιεε ΑΙιεεεεεεε, άει· ειο1ιιιιι Ο1ιι· ε·ειιι1
άεε Ιιε1:τε. Πει Ηιιι,ε·εεε1ι1εάειιεει.ειιιιιιτεειιε'Γεε1ιει·ιιιεςοινιιιιά
»νει ε.ιιι'ειιιεε Ζϋ,ι;Ιίιιι; άεε Πόι·ριεε1ιειι νει:ει·ιιιε.ι·-1ιιετιιιιτε,
ννιάιιιειε ειο1ιενω· ιιιι 1ε.1ιι·ε1889 άειιι 8ιιιάιιιιιι ιάει·.Μεάιο1τι
επι άεε Πειραιει· Πιιινει·ειτϋ.τ. Νεο1ιάειιι ει· 1894ζάε.εεΙΙιεΙ:άειι
Αι·ειει·ει.άει·1ειιι.ε·ε1ιε.1.ιε,Ιιεεε ει· ε1ε1ι ιιι θε. Ρετει·ε1ιιιι·εΜε
ρι·ε.1σ.ιεο1ιει·Απ!) ιι1εάει·ιιιιά ίιιιιετ1οιιιι·τεειι€1ειο1ιξε1ε1ειιεεει·
οι·άειιι1ιε1ιει·Οτάιιιετοι· ιιιιι ΒΙ1εει1ιει.1ι-Κιιιάει·1ιοεριιιι1.- 2) 1ιιι
θεον. Οι·ε1άει· ΒειιιάεοΙιεΠεει·ιτ άεε Βιχ)ειιε1ιει·Κτεἰεεε Ν1
1ιοΙιιι Βιιεεειιοιν ιιιι 49. ΒεΒειιε_ἰιι1ιι·ε ιιι 1ι"ο1ιειενει·
εε1ι1ιιο1ιειιεειιιεε ιιι άει· ινιιι·ετ 1ιεΒιιά1ιε1ιειιΚιιοε1ιειιε. 1)ει·
νει·ετοι·1ιειιεν” εε1τ 1878 Με Διακ Ι:1ιε.ιάς.- 8) Αιιι 81. Βε
εειιι1ιει·2ιι ΒιιεεεΙάοι·ϊ άει· (Με. Μεάιοιιιε)ι·ει1ι Ρι·οϊ. Πι. Α 1

1ιει·τ Μοονειι, άει· Με Ρι·ε.Μι1ιει· επί άειιι θειι1ετάει·
Αιιε·ειι1ιο11)ιιιιιάεε1ο1ιειιιεε ννε1τι·ιιί'εεει·ι'ι·ειιτε. Βι· Μ; ειιε1ι

άει· Οιιι·ετοι·



νιε1ιεε1ιΙιτει·ιιτιεειιτιιιιτι,·ε··,<.>;ενεεεπ.
- 4) 1ιι 1ιοπάοιι άει· Πειτ

ειιιτιιι·ε· άει· Κϋπιειιι νιετοτιε., Βιι· .Τιιιιιεε Ραμ”,
ιιπ ΑΙτετ νοιι 85 .Τε1ιι·ειι. Ετ ιει: ιιεεοπάετε επι άειιι θειιιετ
άει· Ρετ1ιο1οςιεννιεεεπεε1ιειτ1ιοιι1ιετνοι·εειι·ετεπ.- 511π Εσπ
άοπ 811· Βιο1ιετά 'Γ1ι οι·πε, Ο1ιεΐ άεε επε1ιεο1ιειι Μεάιοι
πεΙινεεειιε. ιιπ 59. Εειιεπε_ιε.1ιτε.Πει νετετοτ1ιεπε1ιε.τειο1ιε.1ε
11ν8ιεπι1‹ει·ιιπά Βριάειπιο1ο,ε·εε:τοεεε νει·άιεπετε ει·νι·οτιιειι.-
Πει·.1ιει‹ππιιιε Βετιιιιει· Ορ1ιτιιιι1ιιιο1ιιεεΡτοΐ. Πι·. Οειι·1

8 ο ιι ννε ι ε·ε·ει· ;;ιε1ιτε.ιιεθεειιπά1ιειτει·ιιο1ιειο1ιτεπ2ιιιιιθε1ι1ιιεε
άιεεεε Ψιπτει·εειπεετει·ε ε ε ι π ε 1.ε1ιι· τ11ε τ ι ε: ιι ε ι τ ειτι
άει· Βει·1ιι1ει· Πιιινει·ειτιιτ απ!. Ζιι εειιιεπι Νεώ
ι'ο11ξει·ιετ Με. Πι·. 111ιτ1ιοι'ΐ ιιι Βτεε1ιιιι ετι:επιιι. ινοτάεπ.
--Αιιι' άειι άπτειι άειι 'Ι'οά Ρι·οι'. Βιι·ειι-Ηιτεε ιι ι'ε1ά'ε
ετ1εάιιέτειι1ιε1ιι·ετιι1ι1άει· ρε.ιιιιο1ο·,;ιεο1ιειιΑιιετοιι:ιιε ιιι 1ιειρειε
ιετ
1;τοΓ.

Πτ. 15'ε1ικ Με. ι·ειιιιιιά ειπε Με.τ1ιιιι·ς 1ιετιιΓεπ
ννοι· επ. .

-_ Πει· 1ιιε1ιετιεεΠιτεοιοι· άετ Κι·επιτεπειιτ1ιει1ππε·άεε Ιπ
ειιτιιτε 11ιι·1πι'εειιοπε1ιτε.π1ι1ιε1τεπιπ Βετιιιι Ρι·οι. Πι. Β τι ε
αετ ιετ άιιι·ε1ιΡτοι'. Πι. Ποε ιι ιτε. άετ ιπ ι'ι·ιιιιετειι.1ε1ιι·ειι
Ρτοιεεεοι· άετ Μεάιειπ ιιι Ί`ο1ιιοπετ, ει·εετ2τ νι·οτάειι. 11%

νει·1ειιιετ. εο11Ρι·οι'. Βτιειι·ει· άεπ Βειιι·ετιιιι1 Πιτ ειιΙε·ειιιειιιε
Τ1ιει·ιιιιιεεπ άετ Βετ1ιπετ Πιιινετειτιιτ ει·1ιει1τειι.- Πει· Ρι·οτεεεει· άει· Αιιεεπιιει1ιιιιπάε Πι·. 02ετιπ ει( επ
άει· άεπτεε1ιεπ11πινετειιιιτ Ρι·ει.ε ιετ επι' άεπ ν:ιεεπτεπ 11ειιι·
ετιι1ι1άετ Αιιι:ςεπ1ιει11ιιιιιάειιι (5τιιε 1ιετιιτ'επινοι·άειι. Μι; άειι
Βάι' ει1ιει·ειι€ε1ε1ιιιι.- Μ988102ε1ιιπετ άεε ?τετ 1..8ε1ιεπιτ. θει;επ
8911θ 11Κ. ννειε1ιετ1ιε1ιιιιιιιτιιε1ινει· ετιινιι2 .1ε1ιι·ειιιιι 11`ιεπετ
Βιιιττει·π ιιπά ιπ ειπει· Βτοεε1ιιιτε άιε Πτεε1ιπιεεε ειπετ επεειι
1195ιινιεεεπεε1ιει'ιιιε1ιεπΒιιιάεειιιιιιιι·, άιε ειειι επι' άιεθεεειιιεε1ιιε
1ιιιάιιιιε·1ιει Μεπεε1ιεπ ιιειο,ς, ι·ετιιιι'επτ1ιε1ιτε.Με άε.ε Ριο
11θεε01°επ-0ο11εςιιιιπάει·1νιειιει· Πιιινετειιιιτ εειιοπ νει· 11ι.ιιε·ετει·Σεπ ειπε Πιεειρ1ιιιιιτιιπτει·ειιε1ιπω: ννειι·ειι εε·ε 0Με Η ε ιπ1ι.εει ,εε ι· Βε ε 1ε.ιπ ε τι" εειπε Βιιτάεε1ιιιπς ειπ
281ειτετ. Πιε Πο1,ετεννιιτ.ά:ιεε Ρτοι'. 8ειι επιι ντιπ άειιι εεε
(18ιΠιετ:1ιεπ8επετ ειπε Βιιε·ε ει·ιιιε1τ ιιπά ειιει1ειειι ντιπ άειιι
ιιιεάιι·ιπιεε1ιειι Ρτο('εεεοι·επ-0ο11εειιιιπ 1ιειπι Ππτει·τιειιτε-11ιπι
ετετιιιιιι·άιε Βιιττ'ετιιιιπε 8ε1ιεπιτ'ε νοιπ 1ιε1ιι·ε.ιιιτάιιι·ειι
ΡΘι1ειεπιτιιπε 1ιεει.11ττιι€τενιιτάε. 11'ιε ειπε 1.11ιεπ_ιετιτ ι.ι·επιε1άετ ι.νιτά.1ιετΡτοι. 8 ειι επ ιι Με νετιιπ1ε.εειιπ,ε·άεε 111ιπιετε
τιιιιιιε 1ιετειιεειπ 8. 11991191·άιε 1.ειτιιιιε·άεε ειπ1ιτνοΙοςιεε1ιεπ
1πειιτιιτε, ννειαιιειπ ει· 26 .Τειιτε νοτ,ε·εετεπάεπ, πιεάετι.ιε1εε,τιιπά ιιιιι εειπε 19πτ1ε.εειιιι,ε,·νοπι 11ε1ιτειιπτιιεο1ιε·εειιειιτ.

"- Νει.ειιάειιι .Τειιτεειιετιε1ιτάετ Πιιινει·ειτ1ιτΠοτιιιι.τ(.Τιιτ_ιεννι
(τι Με .1ει1ιι·1899 1ιεετιιιιάΜε 1.ειι ι· πειτε ο ιι 51 ειπε 88 οι·
άεπι1ιι·1ιεπιιπά 21 ειιεεετοτάειιι.1ιο1ιεπΡτοιεεεοτεπ, 1 Ρτοι'εεεοτ
άει· οι·ι1ιοάοιιειιΤ1ιεοιοε·ιε. 5 Ποοειιτειι, 9 Ρι·ινετάοοεπτειι. 2
Ρτοεεατοτεπ ιιπά ποε1ι θ 1.ε1ιτ1ιειιιπτειι.Πιε Ζ τι1ι1 ά ε τ· 8 τ ιι
άιι· επ άεπ 1ιεττπε,·επιπ 1. Πεεεπι1ιει· 1899 ιπι (ιιιιι2ειι 1265.
νοιι άεπειι 547 άετ ιπεάιειπιεε1ιειι11'.ιοπ1ιιιτε.πεειιιιττειι. Πειειι
1‹οιπιπεπποοιι 128 Ριιιιι·πιε.εεπτειι ιιπά 18 τι·ειε Ζιι1ιιιι·ει·. 1πι
Πε.ιιτ'εάεε .Τιι1ιτεεννιιτάεπ ιτπ θιιππεπ 440 Ρετεοπειι ε;ε -
1ειιι·τε θτιιάε ιιπά ν7ιιτάεπ νετ1ιε1ιειι, άπνοπ ιπ
άετ ιπεάιειιιιεε1ιεπ Ε'ει.ει11τ15ι.τ880 Ρει·εοπεπ, ιιπά ιιινιιι·:
άιε ινιιι·πε ειπεε 1ζτειειιτ2τεε2 Ρετεοπειι, άει· Ποετοτρ·ιειά10.
άετ ι·1ι·2τι·ςι·τιά125, άει· (Νεά ειιιεε ι11ειειετει·ιι1ιτιι·ιιι.1, ειιιεε
Ρτονιεοτε 59, ειιιεε Ζειιιιιιτετεε 80. ειιιεε Πεπτιετειι ειιιεε
Αροτ1ιε1ιει·ετειιι1('επότι ιιπά ειπει· 11ε1ιειιιιιιε49 Ρετειιιιειι.- Πειε Μεάιοιιιιιιάερεττειπεπτ 1ιιιτιπ άει.2ιιε,·εινοι·άεπετνει·
πιι1εεειιπεςπ·ιεάειιιιπ 1ιετοιιτ, άεεε πω Α π ιν ε τιά ιι ιι ε· ά ει·
Μεεεεε·ειιειιεπά1ιιιη; 1ιει Κι·ειιιιτειι πει· ιιιιτετ
άετ 11381511πε· ειιιεε Αι·2τεε ε·εετεττετννετάεπ 1ιιιιιπ.- Ειπε νετεε.πιτπιιιιι.εάετ 11ιτε1ιεάει·άει· 11Ιοειιιι.ιιετΑιιτ1ιει
1ιιιιε άετ 81. Ρειει·ειιιιτεει· ιι.τετιιο1ιεπθεεε11εο1ιιιι'τεπι· ,ε·εε·επ
εειιι€ειι 11πτετετιιτειιπε·11πτει·άειπ 17οι·ειτ2νοπ Πι·. 8 ρ τιε ε ο

-
1ιο1τιιειιι 1ιιιτ1ιεεε1ιιοεεειι,ειιι Αιιε1ιιιπιτε1ιιιτεειιιιιτ
Α-ετ2τε 1ιειιιιι”ε8τε11ειινει·πιιττε1ιιπεετσι.1ιπε 1ιε1ιεπεπ τιιΓειι.
Ρετ άιε Πι·ιε.π1,τιιπε·ειπει· 8τε11εάπτε1ι άειε Βιιι·ειιιι ινιτά ειπ
Αι·2τ 8 Β1ι1.επ Ζε.1ι1επ1ιε.1ιειι.- 17111·άειι Πτι τει·1ιε1τ άει· 8ι. Ρετετειιιιτι.ιει·
ετιιά τιεο1ιειι Ηοεριτπ1εοιπιπιεειοπ ειιιά ντιπ άει·
8τ:ιάτάιιιιιιι.ι'ιιι·Με .Τιιιιι· 1900- 84,505 1151.ιιπά τετ άειι άει·
ετιιάτιεειιεπ 5επι τιιτεεοιπιιιιεειοπ 24,040Βιιι. 1ιε
ινιΙΙιι.ι;τινοι·άεπ.- Πει· 0ιεεε1ιεειιει'τ επι· Ε'ιιι·εοτ,ε·ε τι" θει
ετεεΗτιιπ1ιε ιπ 1.ιν1ει.πά ιετ ντιπ άειι θε1ιι·ἰιάετιι Α.
ιιπά Ν. 11ε πει: π άει·” ιιι 111,22επιιιεε1ιο1ι ιιιτεε ιοειιιιιι-ι
,εειι (ιεεο1ιιιιτειιιιιιιιιιιιπεειιιε Βρε πάε νοπ 10,0001151. ειι
(.ιεειιπαεπ.- Πιε Ρεετ ιιι 1πάιειι ιιπά Ροι·τιιετε.1. 1ιι άει·
Ρτιιειάεπτεε1ιεττ Βοιπ1ιενιιιπε1ιτ ειε1ιιπ άει·1ετ2τεπ
Ζειτ ειπε ει·ι”ι·ειι1ιε1ιεΑ1ιπιιιιιπε άει· Πριάειπιε 5ειπει·1ιιιιιι·, άοε1ι
ετ1‹ι·ει114τειινοπι 2.-8. Πεεεπι1›ετπιω ιπιιιιει·1558 ιιπά ετε.τ1ιειι
1248Ρετεοπεπ επ άετΡεετ; ιιι άει· 8 τε.ά τ.Β ο πι ιι ε ν άεεεεεπ
κι ειιετ ειπε Ζππε1ιιιιε άει· Βιι·ιιτεπιιιιπε·επ εοπετειιιττ. νοπι
ε. 8ερτειπ1ιετ1ιιε :επι 22. Πεεειπ1ιει· π. Μ. ππτει·ννε.τ('επειειι
ιιι Βοιιιιιιιν 42.444 Ρ.ετεοπεπ άει· 8ειιιιτειπιιιιιιπ,ε·. 1ιι Ροι·τ ιι -
(ζει ιε
τ άιε Πριάειπιε ποειι ιπιιιιει· ιιιε1ιτει·ιοεο1ιεπ.ννειιιι ειε
ιιιιοιι κι πει· πιιτεειεεπι (ιι·τιιιε τ'οι·τιιεετε1ιτ:νοιπ 9.-15. Πεεειιι.

1ιετει·1‹ι·ειιιιτε 1 ιιπά ετετιι 1 Ρει·εοιι; νοιιι 16.-Ή. Πεοειιι1ιει·
ει·1ει·ιι.ιιιιτειι8 ιιπά ετει·1ι 1 Ρει·εοπ.
-- (ιε1ετιπε Με Βιιιτετιιιιιιι
άει· «Π. πιεά. ννοε1ιεπεειιι·ιιτ» ιιειιετάιπε·ε επιριοιι1επ. Πι.
Βιιιιει·ιιιει ετει· ι.νειιιάτεειε πιιτ Βι·Γο11: ιπιιει·1ιο1ι(ω. θε
1ιιτιπ. 10:10!) εεε1άι1ε1ννειεε)οάετ ειι1ιειιτεπ ιιι 111ι.11ειιντιπ
εειιννει·επΒιιιτιιιι.ε;επεεε Μ9Β°811·ιιπά Πιιοάεπει,ε,·εεειιινιιτεπτω,
ειιεπεο 1ιει Νιιεειιιιιιιιεπ, πιο ει· Με νει·,ε·ειιιιε1ιει·θιιεετε.πιρο
π:ιάε άπι·ε1ιΒιιι1εεεπ ειιιεε "πε 8ιιιιιιιππτ;ειετιιιε Β,·ειττι.π1ιιειι
θεεεειι·ειτ'επε ιιι άιε Νε.εειιιι61ι1επτοιιιρτε ινιιιωπε ετιιε1τε.
Πι·. Β"τε πάειι ι:1ιει.11ιοπιιτε ειιεπιιι.ιιε ειπε 1ειιειιεςετε.ιιτ1ιο1ιε
Νεεεπ1ι1ιιτιιπ,ε·,άιε άπτε1ι ειιιάετε ειιιεε ιιιε1ιτπιο 8τε1ιειι :ιι
1ιτιιιιι·επεναι, άιιτο1ιΒιπερτιτ2επ ειιιετ θε1ετιιιεΙιιειιιιε ιπ άιε
Νεεε ειι1ιεπ.

Μ?- Πιεθεεειππιτειι.ιιι άει· Κι·ε.ιι1ιειι ιιι άειι 0ινι1
1ιπεριτι1.1ετιι 8τ. Ρετει·ε1ιιιτι.ι·ε ιιεττιιιι ειιι18.Πεε.

ά
.

ά
.

8451 (4 ννεπ. Με ιπ ά
.

νοτνν.1.άετιιιιτετ 545 'Ι'νιι1ιιιε-
(27πιειιι·ι,804 8νιιιιιιιε - (104ινειι.ι, 284 8ε1ιετιιιειι- (11 νι·ειι.1.
175 Πιρ1ιτ1ιει·ιε- (8 ιιιε1ιι·),87 11εεει·ιι - (9 ινειι.) ιιπά 84
Ροε1ιεπιττειπ1τε- (8 ιινειι. ιι.1ειπ άετ 7οι·νν.).
Αιπ 25. Πεε. ά

.

.1.1ιεττιιεστ»Ζε1ι1άετΚι·ιιιι1ιειι8140 (811 ι.νεπ.
Με ιπ άει· νοι·ινοε1ιε.),άει·ιιπτει·562 '1'νιι1ιιιε- (17 ιπειιτ), 972
8νιι1ιι1ιε- (08 ιπειιι·), 218 δειιιιτ1εοιι- (10 εεε.), 155 Πιιιιι
τιιει·ιε- (20 ιιιειιι·ι, 691ιιιιεει·π- (18πω.) ιιπά 28 Ροοιιειι1ιτιιιιιιε

((
5

ινειι.) Με ιιι άει· νοι·ιιν.

ε;ειιιιττε1 ενιι·ά ιπ

111οι·τε1ιτιιτε-Βιι11ετιιι 8τ. Ρετει·ε1ιιιι·εε.

Μ· άιε 11ι'οο1ιενιιπι 12. ιιιε επιπ 18. Πεοειιιιιετ 1899.
Ζειιιι άετ 8τετιιεΗ111ε:

1
) ιι.ειο1ιθεεε1ι1εε1ιτιιπά Α1τει·:
'εΞέι.Σ

ΙιιιΘειιι2επ:ἐΞ-ἑ-Ξἔ;ξξΞἑΞῇῇἔΞ-Λ1 ©()`1ιοΦτΟΦ ο-“-`ΟειεειιιιιιιιιιιιεἐΦ""'ζο:ΞΞΣ58Έδίδο
8918447ι151417115221 θ 21526201485080152

2
) πεε1ι άειι '1'οιιεειιι·εε.ε1ιειι:- '1'νιιιι.ειιιι.ιιτ1ι. 0, '1'νριι.Μιά. 17,Γειιι·ιε τεοιιτι·ειιε Ο, 'Ι'γριιιιε

ο1ιιιεΒεετιπιιιιιιπι,ι·άετΡοι·πι 1
,

Ροειιεπ 7
,

11ει.εετιι21,8ε1ιε.τ1εοιι20,
Πιιιιιτ1ιετιε 85, 0ι·οιηι 2

,

Κεπειιιιιιετεπ 7
,

Οτοιηιιιεε Πιιιι=.ιεπ
επτειιιιιιππε· 8(1,1:1τνειρειεε 2

.

Οτιρρε 8
,

01ιο1ετε εειετιεε Ο
,

Βιιιιτ 1
,

Βιιιάειιιιεε1ιε Μεπιιιε·ιτιε 0
.

Αειιτει· θε1επ1‹τ1ιειιιιιε
τιεπιιιε Ο

,

Ρειοτιτιε εριάειπιεε 0
. Β.οτ21ιτιιπιιιιειτ θ
,

Αιιι.ιιτιιιι 0
,

Ηνάι·ορ1ιο1ιιε 1
,

Ρπει·ρετειιιετετ 1
,

Ρνιιιπιε ιιπά 8εριιεεειιιιε 8
,

'1'ιι1ιει·ειι1οεεάει· 1ιιιιιεςειι106, Τιι1ιετειι1οεεειιάετει·0ι·ιι·ιι.ιιε14.
Α11ιο1ιο1ιειιιιιειιπά Πε1ιτιιιιιι ιτειπεπε 5.1ιε1ιεπεεε1ιννι1ο1·ιειιπά
Αττοριιιιι ιιιιιιιιιιιπι 48, 1άιιτε.ετιιιιεεεπι1ιε 88, Κι·επιιιιε1τειι άεε
νετάει.ιιιιπεεεειιτι1ε68, 'Γοάτεειιοτεπε 84.

Ρετ άιε 1νοι:1ιε νοπι 19. Με ειιιιι 25. Πεεειπ1ιετ 1899.

Ζε.1ι1 άει· 8τετιιειτι11ε:

1
) ιιεε1ι (1εεειι1εο1ιτιιπά Α1τει·:

==ε..ε..ωμωι..ω::ξέμέ
1ιιιθειιεειι.ἑἑΞΞΞΞΞΞΞ'-ἶΞΞ·ἶΞ__2ἐ`

Φ Δ.ιεεειιιιιιιιιιιεεε<>>-==>εεεεεεεεεε
408 819 722 142611291912 20 58 70 02 52 49 42101

21 πειειι άειι '1'οάεεπτεε.ε1ιειι:
1'νιι1ι.εκειιιτ1ι. 0

. 'Ι' ·ιι1ι.Μιά. 15. 11ειιι·ιετεειιττεπε 0
,

'11νρ1ιπε
ο1ιιιεΒεετιιιιιπιιιιε·άετ οτιιι 1

. Ροε1ιειι 1
,

Ηπεει·ιι 14,8ειιει·1ιιε1ι20,
Πιριιτ1ιει·ιε 29. Οτοπρ 1

,

Κεπειι1ιιιετειι 7
.

0τοιιιιιιεε Πιιιιεςειι
ειιτειιιιάιιπ,ς 88. Βτνειρε1ειε 5

,

01ι·ιρρε 9
,

01ιο1ετε εειιιτιεε

0
,

Β.ιι1ιι· 0
.

Βριάειιιἱεε1ιε 1111ειιιιιε,·ιτιεθ
. Αοιιτετ θε1επ1ιι·1ιεπ.

ιπει.τιεπιιιε 0
,

Ρε.τοτιτιεεριάεπι1ειι Ο
.

Βοτειιι·ειιιι1ιειτ Ο
,

Απτ1ιτεκ Ο
.,

Ηνάτορ1ιοιιιε Ο
,

Ριιει·ρει·ε1ιιε1ιετ 2
,

Ργε.ιιιιε ιιιιά 8ερτιοιιειιιιε 5
,

'1'ιι1ιετειι1οεεάετ 1ιιιιι,ε>,·επ115, 'Γιι1ιετεπ1οεεειιάει·ετ 0ι·ιι,·ιι.ιιε15,
Α11ιο1ιο1ιειπιιειιπά Πε1ιτιιιιιι ττειιιειιε θ

,

Πε1ιεπεεειικνι1ε1ιειιπά
Αττορ1ιιε.ιιιι'ειιιτιιιιι44, Με.τε.ειιιιιεεειιι1ιε29, Κι·επιι1ιειτειι άει·
νετάε.ιιιιιιεεοι·εεπε 08, Τοάτε·ε1ιοτειιε88.

+ 1ι1ε.ο1ιετε 8ιτευ.ιιε άειε νει·ειιιε 8τ. Ρετει·ε
ιιιιι·Ξει· Δει·πτε: Βιειιετεε άειι 11. Σεπ. 1900.

'Ι' τ
ι
ε ε ε ο τ ά ιι ιι π ει: Πιεειιεειοπ ιιιιετ άιε Βε1ιειιάιιιπε ά ει· ειτε

ι·ι,ε,·επΡει·ιτοιιιτιε.

0- Νει.ο11ετε 8ιτειιιιε άεε Πειιτεο11ειι ιι.τι·ιτ1ιο11επ
ιϊει·ειιιε: 1111οιιτε.ε άειι 17. .1ε.ιιιιε.ι· 1900
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ν”
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?τοϋΜ.Β.-; Πι Ι.ε1πκνεπάμ11ι.ππ1οπΜ.1,20.
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@Με νου ΔΠε118131111·εο1Ηπι1411ηΒο1·11τι
ΒοοΒοη οτεοΜου:

Με ΚτοπΚΙιε11επ πω· Ν119ε1.
νοτι ΙΝ. ΜΗ” ΗΘΗΘΓ.

μ. 8
.

ΜΗ. Β Πο1ιτάτυο141ΜεΙυΠΜ θό ΕΊ
ειιτειι Μι 'Γεια. 1900. 12 ΜΜΕ.

Ιω Ποιπεο1ιοπ ΑΙοκει.υάει·-Ηοωρ1ωΙ"Η
ΝερΙιννοἱε ω·11ιο11τΜ” πι· Ζο1τ ε11οιιετ
ΐ1°€110ΡΜ80Γ 111141Ρ11οςετ1ιιπωι Εϋχ>Μο
ρτινατο Κι·ιιτ:ΒοπρΠοΚο (ςο;οιι Ζε.11Ιιιι18
νοιι δ!) Οορ.).

Δάτοεεοιι νου Κτ.1.ιι1:οπρΠοεοτ1ιιτιοπ:
01811 Βοκ1ε. Βωξ οο·ι·ρ.,14 Με., μ. 88,
Μ. 2

.

Π” Δ1118118801Μ11:. Φοεπεκιι Η 131,
πι. 119.

Ο.ιιιτει Οπ:1ι·ι·ποΒιι,ο81:στ1:ποκω1,μ. Μ Π.,
κιπειρ·ι·.19.

Βο1ινσοετοι· Β11ω '11οιι1εεοη, Ποεοπ1Π

προοι1.π. 188, Με. 13.

Βορτα Φωορουπε. Πε.ιιοιι8._ Οπειοοκειε
π. 11.24, Με. Τ

.

Ειπα Ηε.εοπωεε, Ναι. ΙΙοιω12%κ. μ. Μ,
κα, 16.
?του Οιιτ1ιω·1ιιε 11Μο1ιο1εοιι,Γειταρπε
ααα παπα μ. 80, π. Π.

Μει·ιε Ψ1:11ι1ει·, γτ. Οο.ιεεοειιπρ. ιι Πω
το.ιοΒιιοει·.κο11μ. π. 4

,

κι. 11.

Δ1ωωικ1τει Κε.ειιι·1ιιονν, Βιικοπεοεοκε.ε
γι. π. 81, π. 82.

Που ΜΜΜ Κιι1σει·ι1, θα. εωιιιωτ..._
Ποσο ό. Ποιι1εοΜο ΚἱτοΙ1οθ-Β, 1.1.19.Ν

Βο1ιννωτει·(Μπακ. Βο1ιω168, Πο·ι·ερ6.σε.
Μιιπ·Βοεοκεε μ. π. θ, Με. 20.

Μετ18 Μο111.Β. Ο. 1. Δ. Μ.. πιο. δ.
Έ'ι·ειιι81112011.Ν. Ο., 17Μι11ο,Ηειιιε11.115,
θα 10.
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Πιο οοιιτ.επι Ρεω·εοιυεο1ιοιμ Με Βε)τι·οΗ'ειιόειιΜοάιοειιιιοιιι.επι
πω"

Ε6.<ιοιπρειιτΙιειΙτειιάοιι,ΥΑ80!)ΕΝ-ΡΕΑΒΡΑΠ.ΑΤΙ. ε

σο(1 θ Μιά 10%. ΝιοΙιτ τοικοιιά ιιιιι1Πιιι6οιιάΜε) .Τοιιι.ιιιοτιιιτ
~ΨιιεεοτΙϋιιΙιο6 ιιιιά ΜΜΜ ευ νοτιι·ιιις8ιι.
διδιΐ;Εξ'οΐοτι11: Ζιι 80ΙΙΙΠθΙ'Ζ86)Π8Π68ΠΒιιιι·ει6ιιιι€οιι.
οάοΕ0ΠΠ 8% - Β81!021 10% στο. οπο. εἱιι‹ἱ _)ετ2τιιι22221?
οι·18·1ιιαΙρεσιιυπεοιι νοι1 80 Μα 100 Οτατιιιιι

!
· Η' Ιι.-Π. 'ι Ι) ' ΒεετοΙΙιιιι€οιι Μια ιΠοιιιι ΗειιιιΙο)

ὰΌιἑΒἙἙΒὲΪιΘἐΡΞΒἙἔξΧΙΒΒἔἐ ιἶι11ὶτειΒἶΙὲι1ο1ἶΙ ιιιιτει·ιιοΙιο6οιι
ινοτι)ειι, νει·εοΙιι·ει6ο

¦ιιιιι.ι1ΗΘΗ

0τωιιει!ρειο!ιιιιιι) Ροιιι·εοιι

(χω) ινοιιιι εοΙοΙιο ιιιο)ιιι ει·ΙιιιΜιοΙι ειιιά, ινοιιιΙο ιιιιι.ιιειοΕι
ιι.ιι

Μ.ειΒιετετ Η. ΣΝειο1ιε,

Κειιτιοιιιιοοεττοκν5Μ Ρτοερ. Π). δι. ΡθϊθΓ8Β11Γ8.

νειεομοιιιιι6ι·ικ Ροειι·εοιι & Οι). Θ. πι. Ε
).

Η.. Ηειιιιιιιιι·μ.

22κκκκκκκκκκκΔκκκκκκκκκκκκκ
ιιιιιιιιιιιιωιποπ ιι0ιιιιιιοιω

..Μ Β)ι; Η Α:

Α ιειοο ιιιΒΈΗΑιιΠΑΦω))ι τσιπ).
Πω”, ρω18_κα)θ))Προς). ΙΟρι.οι:οκιιιι·ο.Υιιιιιιυροιιιοιω

(πειιιιιιι). Μιιιιι).ΒιιοιιιιιιιιΒιοιιιιιωιιιι.
Ηιιιιειιιιο,ιιοοιιειιιοιιιιοοιιο·Βιι·ι.οιρπο)ιειιιι. ·ιι.ιιιιιιιιιιιοοιιοΕιιιοιιιιιιιιιιΗ ι

ι ιιιιι·ιειιιιι, ιππο
ιιιι·π ει» ο6·ι.οιι·Ιι2-›ι·ι ιιιιστοιπ (ιιιιτοιω 1-ιιο πατα) @τωρα ρεεε. πι. ιιι·Ιιοιιιι·ιιπιο

ι

ωι·Ιι)ι)·ιοιιιε·ιιιιροι·ρωω·Ιι: -

1
) Οεικοο·ιοε·τειιιικιπ ο·ι·ιι·ι·ι.ιι,.ιιεκιιιιι, ιιρειιιπε.ριιτο.ιιι.ιπιποοο6ιιιειιι.ιι ργοσκιικι

ΜποροΒ·ι, η Περοι:οιιΕΙΗΕο·ι·ει·ι·ι.ιιι
ι ιιειιιιἰιι ιιιιοοι·ραιιιιιιιΧ·ι.ιιιι·ι·οροιιι.ιιο ιιο·Βιιι·ιιφρασ

_Μ"Π) ΗΒΗΜεοκοΠ ΜΘΠΠΠΠΒΗ,ιιο ιιοιιιιιιι)οιιι'Βιιιιιιιι.ο6ιιιοο·ι·ιιοιιιιοι!ι
ι

σεισμο)! ιιιιι·ιειιιιι,
οιιιιιιειιιο.ιιοι·ιιι,ογιιε6ιιοιι ινιο;ιιιιιιιιιιιι ι

ι ι·ιι)ιροιιοιιιιι. ε
ι.

°Μι€.111οιιοο6ιιιοιι ιιιι·ι·ο.ιιοι·ιιι,

Φειριι8.κο.ιιοιιιιι,6.ιιιι·ιοιιιιι,Φιιιιιοιιοιιιιι ι
ι ιι8.·ιιο.ιιοιιιιιιοοκοι)ιιιιιιιοιιιιι.

2
)

Ο6ιιιιο ο6ιιορι.ιιιο ΡΒΒ.ΠΠΠΠΕΙΜΈκοιιιιιιιιιιοκιιιιιι ιιοιιροσωι·ι..

δ
) Ο·ι·ιιι·ι.ιιιιο ιιο·ιοριιιΜθ][ΠΠΠΠΠ

4
) ΗοΒοο·ι·ιιΗΟΜΙΙΠΙΠΗ πι. ργοοιιοΒ ιι ιιιιοο·ιρειιιιιοΠ.ιιιι·ι·εραι·γρι.ι.

ό
) ΟΦδΤΒΠ ιι ιιιι.ιιΜιιιι ιιο ιιιιρ011ΠΟΠι000σθΕΕ0Ρ)'ωκω()· )"Μ"ΠΒΒ'Ε·

θ
)

Εριιτιιιω. ι
ι 6ιι6:ιιοτριιΦιε ιιιοιιιιιιιιιιοικιιιι·ι.ιιιιιιιι~ι,6οιιωιιιιιιιιιιιι·ι,ο·ι·ιιο·ι·οιπ ι
ι

ιιιιιιιιι1ΠΙ,ιιιοι·γιιιιικ·ι.Μ. ιιιι6υ ιιιι·τερεοοιιιι·ι·ι.Βρει.ιιεΠ. ' '

7
) Μπακ ο οιι.ο·Βιιιιιιι.ιιιι·ι.γιιοιιιιιιι·ι.ο6ιιιεο·ι·ιπ. ιι ο επιιι,ιιι··Ι.ιιιιοοερ·ι·ειιιιΠ.

8
)

Τερειιειι·ι·ιιιιοοιιι6ο·ιιι·Ιι.ιι·ι.. _ _

Θ
) Η8,γηιωιι κορροοιιοιιιιειιιιιιι, κροιιιικει ι
ι Μπι:: ιιιιιι·Ιιο·ι·ιιι06'Β γιιοιιιιιιι·ι.

ιιεοιι·ΒιιοΒιι.ιιι:ικ·ι.ιι ο·ι·εριπιιιιιι, ο.ιιγιιιι ι
ι Βιιιιιερπεκιιπω. ιπιιιο·ι··ι.,ιιιιι·Ιιιοιιιιοιιιοιιιιιιο

ιιιι·ι·ε:ιωιοΠ8ΥΠΕΠΠ ΒΒΤθΡθ(Πη ε
ι πιιωιιο ιιρειιιιιιοιιι.ο·ιιιοιιιιωπΡ20ΠΟΡ87Χ0Π18.ιιιοι·γιιιιπ

Πω). ιιιι6ο ιιιι·ιερεοοιιαπ Βριιιιειι. . _ -
10) ιΙ80ΤΒΗΠ ο6·ωιιιιιειιιιι ι

ι ιιγ6:ιιιιιιι.ιιιιι, επ ιιιοιιιιιοιιειιιοροι·.ιιιιιι·ι. ο πω» ιικ
ιιιοιιιιιιιια κοιιιιιιιιιιοκιιιι·ι.κιιιιι·ιιιιιιι.
Προ” ιιιιοι·ιιιι·ι.ο·τε·ι·εΠ68112” ΠΜΜ'27608 Β'Ι>ΒΠΙΙ'Ϊ20'ΤΠ'Ε-)Π>ΠΟΠ

ΠΗΓΗ ΠΡΟΠΟΠ°
ΜΜΜ) κιιιιιι·ιιιυιιιιιιιτοΦΡΥ”. «Ηειιι6ΒιιοΙι ό" Πι·ιιΜιι·ιιιιεειΙιοι·ειριεΜιά ά1ΜετιΜ. ΠΒ)[ΒΒ.
ΠΡΟΦ. Ε). νο” ίιεγάειι'οιιι·ι.,ιι;Βιιοιοπ» 0Τ1(2311ΒΠΟΗιιροιιιιιιι·Ι4.

ιιο Π8Β'13θ6 ρω.
Πο)ιιιιιοικι ιιριιιιιιιιιιιο·ιαιπι. Ο-Πε·τερ6γρτιι. Ρειιιικιι,ιε
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Μ. Η οι ιιοιιι·οιπ Τ ΡΗ Πι). οι. ιιε-ροοιιιιιιιοΠ.
ΠΟΤΗΤΒέ,ιιιιιοι.ιιιειιο·ι·οιιπι. Ροιι8.κιιιιο Β8.88ΤΗ«ΜΕΔΜΜΗΔ». Ο.-Ποιερ6γριιι, Γυρο

κοιιιιε, ιι. Ν: 40. _

Ρο)ιιι.ιιιιιε :οποια 6οιπι.ιιο·ι:ιιοι1οιι·Βιιιιιο·ιπο6ι.ειιιιειιιει ιιειιοκιιι·ι. γιιριιιι·ιι,πρωι
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ΧΧΧ. .1ΛΗΒθΑΝθ Ν. ιιιιιιιιιιιι
'έ. ιι..:Ώ'.

Νειιε Ε'οΙΒε Χν11. .181ι1°8.

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
.ιιιιιετ οετ Βει1ειειιοιι νοιι

Ρτοι'. Πτ. Κετι Πειιιο.
.1ιιτιενν (Ποτοιιιι.

Πτ. 1οιιιιιιιιεε Κτιιιιιιιιιι1ε.
Βιμ..

0τ. Μισο" Μιιιιιοιι.
ει. Ρειετειιιιτρ.

Με «Μ. Ρειετεοιιτι;ετΜεαιειιιιεειιε1Νοειιειιεεωιιιι ετεε1ιειιιιιεεειι$1"Α'ιιε/ιι:ιειιιειιιε-Αιιίιτεεε εοννιε ε.11ο Ξιιιιετε.ιε δ
81οιιτιει ε ιι‹1.- Πει·Διοιιιιειιιειιιηιτειιι ιει ω Βιιιιε1ε.ιι6.8Μι Πιτ (Μεω”, 4 ΚΜ. Πιτ εεε 1ιο1ιιε.1ιιιιτιιιει.Ροειιιιειε11ιιιι%ιιι Με Μάσι-Μ

ιιιιωι απο ειιεεειι1ιεεε1ιο1ιευ Με Βιιειιιιειιιιιιιιι€ νοιι Ε.1ι. Βι01:ετιιι
8ι.Ρειετειιιιτε, Νεννε1η-Ρτοερεει.Μ14, ιιι ι·ιειιιειι.-Ε ε,η ιι εοτη”

[.5.ιιή,επ20 Πιιι·1ιι111ιτ1ιε1ι,10πω! 1ιο1ιιιιιιιι·1ιειι.Πει· Σιιεε:ιιειιητοι. εοννιεε1Ιε ειιιι1ιεΒ.ει1εειιοιι1σειιι€1ιειιειιΜιιιιιει1ιιιιεειι »Με πιω :κι
ΜΜΜ 3ιιιοΙεεεριι1ιειιεΖει1ειιι Ρειιι ιει181(ορ. οι1ετ35Ρίειιιι.-Πειι εεε εεεεΜΗιείιι1ιτειιι1ειι Κει1εειειιι· Πι·.Βιιε1.ο1ι'Ήμιεε1ι ιο 8ι.Ρε
Διιιοι·ειιννει·ι1ειι25Βορετοιε1πιιιμι1ιτετ0ι·ιΒιιιε1ει·ιιικοιιιιεεεειιι1ι.- ιετειιιιτε,Ρειει·ειιιιι·Βει·δειτε,Ρειει·-Ρειι1Ποεριιε1ιιι τιι·.1ιιειι 8οτεε1ι
Κειει·οιε ννεττιειιιιοι·.1ιι1ειιιΒιιιτ.ενεο 18 ΗΜ. οτε ΒοΒετιιιοιιοι·ιτι.

ει. Ρειει·ει›ιιτιἔ. 16. (27.1 .1ειιιιιιτ192
ειιιιιι1ειιΒι1οιιιιι€,Μιιιννοειι ιιιιι1Ε'τειιιι€ νου '2-3 Π1ιι·.

ιεοο _4

1ιι1ιιι1ι: 1)τ. ιιιεει. ΒΙιεε1ιετε: Ζιιτ οιι'ειιειι Ψιιιιιιιιε1ιειιό1ιιιις ιιιιο1ι Αυ ειιορετιιιιοιιειι
- Βιιε1ιετιι.ιι2ειετειι απο

Βεερτεειιιιιιι;ε τι: Α. Με.ι·ιιιι: Με Κτειι1ι1ιειιειι ι1ει·Ειει·ειοε1ιε ιιιιιι Νεοειιειετει.ϋο ε. - Ο. Μ..11νιεωιιιοει.: Ρ·1ινιιιειΟιιεριιιι.-
Α1ιιει·ι Βιε1ιιιιιι.ιιιι: νοτ1εειιιι€ειι ιιιιετ Βρτεε1ιετϋτιιιι€ειι.- ΡτοιοΙω11ε εεε νει·ειιιε 8ι. Ρειει·ειιιιτεετ Αετειε. -
νετιιιιεοιιιεε. - Μοι·ιε1ιιιιιε-Βιι11ειιιι 8ι. Ρειει·ει›ιιτεε. - ΑιιΖει€ειι.

Ζιιτ οιιειιειι ιΝιιτισιιειιιιιιιιιιιτιο τιιιοιι Αιιοειιορετοιιοτιειι.
νεο

Πτ. πιω. Μ. ΕΙιεεΒετε,
Βιμ.

ινοτιτει8·, εειιε1ι.ειι επι 20. Αιι€ιιει 1899 επι ι1ειιι ΧΙ. Ιιν11ιιι·
ι1ιεε1ιειιΑετειειε.εε ιο 11νει11ι.)

Μειιιε Ηεττειι! 1)ιε οιιειιε ννιιιιι1οε1ιειιο1ιιιιε ιιεειι

Βιιιιιτ- ιιιι‹1 Μ1ι181'0ΠΑιιεειιορετιιιιοιιειι ιεινοιι11ιοτι1ι')
ιιι Οιιτιειιειιιιι 1895 ιιιειιιΒιιτιτι ινοτοεο. 1)ιε ιιειειετιο1ο

Βιει:1ιε Πιιιετειιειιιιιιε, ινε1οιιε ‹1ιε ιιιετ1ιινιιτιιιΒε ΤΙιειειιοΙιε

ετΒιιιι, ιιεεε ιιιιιετ ι1επι νετεειιοε ειιιε Υετιιιειιτιιιιιι Με
Μι. εοΘετ ειπε ει:οτιιιιιιιιε νετιιιεΙιτιιιιε τ1ετ Βεοιετιειι
ειειιιιιιοει, ιιιιιτιε :ιο ιιιιιιιοιιειι ΑιιεειιΚΙιιιιιιειι ειιτ Αο
εε1ιιιιιιιιιε εεε νετιιειιεεε Μετιιιειιι) ιιιιιετειιοΙιτε Με
Ζιι1ι1 οετ Βιιειετιειι επι 1.ιι1τειιι1ε ιιιι‹1 :ιοί ι1ετ Οοιιιιιιιο
ιινε. νοτ Με ιιιιο1ι ιιειιι Αιι1εεειι εεε νετιιιιιιεεε ιιιιι ριν
ειο1οΒιεε1ιετ Κοο1ιεεΙ:1οειιιιε: «εε ιτει ιιιιιιιι ι1ετ ετινιιτ
ιειε Ει1εοι σε» Κειιιινετιιιε1ιτιιιιε επι, μι ιο ειιιειιι Μειεεε,
ινε1οιιεε ιιοεετε νεττοιιι.1ιιιιι€ειι ννειι ιιιιετιτιιί. 111ι1ειι
ιιιειειειι 1ι"ιιΙΙειι ει.ιεε Με 1ίειιιιιε.ιι1 εοινο1ι1 επι Ιιιι1τειιοε
Με ιιιι ΒιιιιιειιειιιιεεεΚε αει ιιιειιτ Με εεε ΤευεειιοΓειο1ιε
ι1ετ νοτ1ιετ Βειιιιιτ1ειιειι θοΙοιιιεο». Μετι1ιειι ιει ‹1ετ
ΑιιειοΙιι, σιιιιεε ιιειιι νετοειι‹ιε :Με εο1οιιειιι ειιτο1ι οιε

ΑιιιΙιειιιιιιε εεε Ι.ιεεειιιιιΒεε, ενειιιιιε1ι ιιοοιι ειιιτε1ι σε
15ιιιινιτΚιιιιε ειιιετ εΙειοΙιιιιιιεει€ειι ννιιτιιιε ειπε Βιοεεε
ΒειιειιιιιιιΒ τετ οιε Υετιιιε1ιτιιιιε εεε 1ίειιιι8ειιιι.1ιεε νοτι
Βιιιτειιε1 Με θοιιιιιιιιινιι 2ιι1εοιιιιιιιιι.

Ο «ΟΙ1°ειιε·Ψιιιιιιιιε1ιε.ιιτ11ιιιη;εεε Αιιι;ειιορετιιιιοιιειι». θειι
ιτε1ιιΙ. Γ. ρτειιιι. Αι1ιχειι1ιει11ι.Μαι 1897.
«ινειιει·ε Βτιει1ιτιιιιε·ειι ιιιιετ οί1'ειιε ΈνιιιιιιοειιιιιιόΙιιιιετ 1ιει
Αιιε·ειι1ειάειι». 1ιιιιι. Νονειιι1ιετ 1897.
«Ηιιιιιιετι 8ιε.ετ-ΒΧιτειειιοιιειι ιιιιι οιιειιει· ινιιιιά1ιεΙιειιοΙιιιι€».
πω. Γειιτιιιιι· 1898.
«Ζιιτ οιι'ειιειι Ψιιιιιιοε1ιειιο1ιιιιι; 1σειΑιι€ειιορετειιοιιειι». 11›ι‹ι.
Οοι‹ιι›ετ 1898. ·
@οι οιι”ειιειινι'ιιιιόοε1ιειιο1ιιιιι; επι Απε». Νοε1ιετιεε1ιτιιι

ι”
.

'1'Ιιει·ειριεαπο Ηνιςιειιε εεε Αιιεεε. Βά. 1
,

Ντ. 14. 1898.

9 Η ει: ι1ι ε ι
ι : «Βιιρει·ιιιιειιιεΙΙε Πιιιετειιο1ιιιιιεειι ιιιιε1·Αυτι

εερειε οει Αιιεειιορει·ε.ιιοιιετι ιιιι‹ι Με Βεειετιο1οιι;ιε εεε θειι

Πιιιιοιινε1εεε1ιει.».
Πε ιι ιε ε1ιιιι επι ιι'ε Βειιτε;,εε πι· Αιιιἔειι

ιει11ιιιιιι1ε.Με 12, 1898, μ. 50.

Βετιιιιειιιι") Μιά, ιιεεε ειε Τιιτιιιιειι εοειιτ ιιιιοιετι
:Με Βιέειιεοιιει”ι.ειι ιιεειιιειι.
Βιι1ειι*) ιεειιιιι8ιε Με ΒεΓιιιι‹ιε νεο Μει·ι1ιειι Με
Γειι‹1 1ιοοιι ι1ιε ιιιιετεεεειιιε Τιιιιιεε.ειιε, ιιεεε ιιιιοιιοειτι ι1ετ
νετοιιιιο ιιιιΞειιοτιιιιιειι Με ιιιιτειιι εεε Απε ννιεεετ
ειιιιεε 8ιιιιιιιειι ο11”ειιεε1ιε1ιειι ινιιτιιε, Με Ζειι1 ιιετ Βιω
ιετιειι ινιεεετ εο.ιι1ι. 1ιιι ΠεριιεΙ «Με ιιιε νετιιιιιιιιετιιιιε
εεε Κειοιεειιε1ιεε ι1ετ Βιιιιιειιιιιιι πιεσε ιιετιι Αοιιειιιιιειι
ειιιεε ινειιτειι‹ι ειιιετ 1ιιιτ2ετειι Ζειι 8ειτιιιι;ειιετι νετιιειι
ιιεε» ιιιιεεετι ειο1ι Βιι1ετι ινιε ίοΙει; Λεει 8118 Αιιωτθη,
ννε1οιιε Με ειιιιιιιιιειινειι νετ1ιε1ιιιιεεε ‹1ετ Κειπιε εεε
Βιιιοειιιιιιιεεε1ιεε ιιιιιετειιειιι 1ιειοειι, ετιιιιιιιΠ0Π τω] εθιμ
ιιιετιιιτιε νετιιιειιτιιιιε εεε ΚειιιιεεΙιεΙιεε, ινεΙοιιε ιιιιιετ
ειιιειιι νετοειιιιε ειιιιτιιι. 1)ιεεε νετιιιεΙιτιιιιε πει ιιιιο1ι
ιιει ιιιειιιειι νετ81ειοιιειιοειι οθειειθειι0ΠενΜυθιθΠ ετη”
ι1ειιιΙιειι επι οσο Τειζ». «Με Πτεειοιιε εετ Υετιιιε1ιτιιιιε
ινιτο ειΙἔεπιειιι ιο οετ ιιιιτοιι ι1ετι νετιιειιιι ιιεινιτ1ιιειι
Βε1ιιιιοετιιιι€ εεε 1.ιι1εε1ι1ε.8εε€εειιε1ιι»_ Ροι8θυεθΓ 12811
ι11ιιειτιτι οιε νετΙιιιιιιιιεεε εειιτ μι. εε ειιιετ 78ιιιιιτι
εεε 1ι`τιιιιιιιιι Οιιιετε.οιε εειιι1ιε ιιιιι1ειι ειειι τεειιιε 18
Οο1οιιιεο, Ιιιι1ιε 1 Οο1οιιιε; εε "οι ειιι ιτοο1ιειιετ ειετι
Ιετ, οιιιοοιι1ε:τετ νετοιιιιιι ιιιιεε1εει; ιιε.ειι 14 -Βιιημιωι
Με ιιετεεΙοε εοΒειιοιιιιιιειι; ω ι1ετ Ιιιιριιιιιε 2ειΒι ειειι,
ιιεεε οιε ΖειιΙ ι1ετ Οο1οιιιειι εεειιεεειι ιει: τεοιιιε νοιι 18
:ιοί 247, 1ιιιιιε Με 1 Με 83; ιειΖι ννιτι1 εεε Αιιεε ο

8ιιιιιι1ειι οιιιιε νετιιειι‹ι ι;ειεεεειι, Με ιιιιιι νοτεειιοπιιιιειιε
Πιιιετειιο1ιιιιιε πιει ειιι @Με ειιεεετοτοετιι1ιοιιεε 8ιιι1ιετι
οετ Ζε1ι1εετ Βοοιετιειιοο1οιιιειι, ιιιιιι πετ τεειιιε νεο
247 ειιι 21, 1ιιι1ιε νεο 89 επι ε. (νετειιε1ι Σ, ρ. 101.)
8ο 1ιοιιιιιε Μετι1ιειι εειιοτι 1893 Με τιειιιι€ειι, ννειιιι
ειιο1ι Γεω ετειε ιιιιτ ιιιεοτειιεο1ιειι ΟοτιεεειιειιΖειι ευε εειιιειι
Ποιετειιο1ιιιιι€ειι Ζιειιειι: «ννιτ ιιειιειι ει1εο ιο τιετ Μειο
τιειιιειιιοΙιοΙιειι Ειεεοεο1ιεΓι ι1ετ Τ1ιτι1.ιιειι Με ιιειιι Βιο

Π
)

Βετο 1ιειιιι:-«Πεεετ άιε Αιιιιεερειε άεε Βιιιάειιιιιιιεεε1ιεε
ιιιιιι ‹1ιε1ιεειετιειιιειιιοΙιεΙιε Βιεειιεειιιιι'ι ι1ετΤιιτϋ.ιιειι». 1ιιιιι.
Ηετ”ι 8

,

1898.

. ο ιι1ειι: «Βιιρετιιιιετιιε11εΠιιιετειιειιιιιιεετι ιιΙιει· Με Πιπε
ιιιΕεειιοιι Με Βιιιι1ειιειιιεεετειεε». Η' ι τι οι ει·1‹'ε «Μιιι1ιε1
1ιιιι.<;ειιΜε ω· Αιι€ειι14Ιιιιι1ε2ιι 8ιοεια1ιο1ιιι».Ηει'ι 1. 1898,

μ
. 58-125. ι
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εο1τ1ττΒεπετ 8ε!τιττενοτττε!ττττττΒεττεεε ΟτΒετττετττττενετ
ιτττε.τττττετε 01τετττττε1τεεεε Αττεεε νετ εετ Ιττνεετοττ

νοττ Μτ!ττοοτεετττετττεττ2.ιι εετττττ2εττ».«νοτττ !τττοτεττο!ο

Βτεο!τεττ8τετττερττττετεειτε ετ1τττε εε εε.ττετνοττττετ!!τττττετ

ετεε1τετττεττ,εεε ΑττΒε εοτοττ ττττε!τεετ Ορετεττοτττττετττ

τττττετττοτττνετττττττεετττ !τεεεο!τεττ. !!τετεεεεττ ερττο!ττ

τεεοε!τ εεττ !τ!ττττεο!τεττττττεττττντο!τττεενοττττετ!εετ Βιττττε
Με 8τε!τετετε!!ιτττεεεε Διτττεε Με εετττετ97ιτττεε τττεε
!το!τετττΟττττεε,ετττεεΗεττ Ρτοτ. Ηετε.!τ ετο!ττττε!ττετττ

εο!τ!τεεεεττΙτοτττττεεεττεετττεττε.τττεττΒεττεττ»(τ
.

ε. μ
.

68).

Ρτο1.Γιτε!τε νεττνεττττετεε!τοττ εεττ 1886 ετ:τττεεε
Ρ!εττε!!νετττεττεεε ετττ νοττ τ!ττττετ·εττε!ττεε$ε!τιττ28τττετ,

ννετε!τεεετ ε!!ετετττεε ττττετετε ειττε!τ Ηεττρεετετετεττεττεττ

εεεε!τ!οεεεττε !.τ‹!ερε!τε ττετε!τετττ 5τετττορετεττοττεττεε!εε·τ

(εττ. Βιιττττ: (ῖεττττε!1›!. 1τττ ρτε!τττεο!τεΑιτἔεττττετ!!‹ττττεο.
Με" 1898).
Ρτοτ. Οτττεττττε1τΜε εεττ εετττ.!ετττε 1893 «εττττεε
!το!τεττ,ετττ εεττ τ.τττωτ !τεΒεττεεττοεετ ετττ ετττε!τεττεεττ

νετττττττενετ2τετττετ» (θεττττε!1τ!. 1τττ ρτε!ττ. Αιτττεττττετ1
!τττττεε.Μετ 1898, μ

.

158). Ετ τεμ. τετ οττεττετ Ετε

ερε!τε ετττνοττ Πτ. 11τττττττττοετ1τοτττεε@ετττΒε!τιττ2ενετ

Ι.τετττ)Ριτοττε'εο!τεε Βτε1ττετττετ επ. Ετ !τετ εεεεε!ττε

ετττ«τττε1ττεεττττ2600 Αιτττερτε!ορετεττοττεττ.εετιττττετΒετ

ττττττε700 8τετορετεττοττεττ,εττεεντεττετ», εττττεττετ εετ

Ιετεεε!τ!ττενο!!ττοττττττεττετττττ!τεττειτε ετε 1.011:!ττιτειττοττ

εττττΒεΙ.ϋεττετ τττ εετ Κειττεο!τττ!τ!τερρεΓτετεττΖτττττττ2ιττττ

Αιτεε. τΝτε» !τετ Οεετιττε!‹ ‹εε!›ετ ετττεττττττ!εττΖιτ
Γετ!!ττετττεττττ,ετττ εετττΜεττεε! εεε νετττεττεεε πιτπιτεε!ττετ

εεττ ττεττεεετττντττε.!ττττεεεειτ τετ ετε Ζει!τ! ετττ 97ττττε

ττττεοττοττοττιτττεεετ Ψττττεερτεττ8ιτττΒεττεττ!τεττιιτΒεττεο!τετττ
!το!τ€1ττμττ110111111011,17811Πετε ετττετττττε!ττνε!!τε νετεεττνττττττ

εεττ ετττεττ (τ
.

τ. [τ
.

169).

Ρτο1. τ!) ττττ!τ τττΟ!τττετττττττει!ττττετ.ττε!τεεε θττττετετττ

ευετ1ττττ1τ"το ττε1τεττεε!τ,ττετε!τεετττετ τττττττττΒετττ εεττ
ετετττττ24 5τιτττεεττΜε!! εετ ΟρετετττοττετττεττΟττο!ττετν

νετττττττεεττ!εετε, εεττ εετττ Οετο!τετ 1896 88.112οτΤεττ:

ε. τ
ι.

τνττεετ ε!ετεττ ττετεττω· Ορετεττοττ, ττοετττττεεττ
ττττε!τε1εττ'1'ετεεττττεττττττεετετ εεε Απε, ττετττττετεττττετ
!τετιτΡ1τειετετ. !τετττ8ε!ττττ28τττετοεετ εετε!ετε!τεττ. Βετττε

8τττττετττττετ εε!ττ εττττττττττΒεττε:τττττετ118 Εκττττεττοττεττ

ετττ ετττε Ιτττεεττοττ!τετ ετττετττ74τττ!τττΒεττΜετττττετττττ

'Ηττττττεττ1τττεεειτε ενετττττετττ ιττττετετττ'1'!ττττττεττρττττοτε

(θεττττετ1τ!. Γ
.

ρττττοτ.Αιτ8εττ!τετ!!‹.Οετο!τετ 1898).

Οεεττττε!‹ 1τετττετ1ττειπε: Ητοττ!τ «τττττεεεε!ττ τττ
!ττΒε ιτττενεττττττττττΒεΚτττττ!τεευ ττεττττττεε!ττ!τε1τεττ»;ετ.
ΟΖ. «τττεε!ττεττετεετττετττΚτεττ!τεττττττττεττε!ειτίε Βε!ττττι

τ;τττεττττε!ττνετετε!ιτεττο τ
!. ε. μ
.

159). Αιτεττ 970111

ττετ8. τνε!ε!τετ τττετττετΒετ!τε του Ατττετιεττ τ
τ
τ

εετ νοττ

ττττττ!τετειτεεεεε1τεττεττ«177οοττεττεεττττττττττΤττετερτε ττττε

Ηγέτεττε εεε Αττεεε› (Μ. 1
,

Ντ. 1
.

2
. ε. 11. 17, 34.;

Βε. 2
,

Ντ. 18, εε) ετε !τ”τειεεεετ ο1τ'εττεττ97ττττεττε1τττττε

τιτττεττττοττΡτοτ. Ητοττττ ετττΒε1τεττεετετ·τοττ!τεττ.εττο!ττε
εεε ττττνετττττττεεττεΑττΒε ετττο1τετττ8ετεεττ- οεετ ΡετΒε
τττετττρειρτεττττεε!ττττ2εττ(εοεεττ..ττοττ!νετττετττε).
Βετττεεεεττ1τττετεεττ Η) ο τ τττετε τττεο!τετττεε!τεττΒο!τττ12
τττττ1ε!(11οττ!νετττττττεε,1)τε!τ18τττετυ. εετε!.) τετ «εο!τετε

ττοττττ_«ττεεοττεετε "εεττ @τττ ιτττε !.το!ττεττεεεεο!τ!οεεεττ
τττετεεττ.πετ! ετε τεττε!ττε ττ'ττττττεττττνοττττετ!!τεττντττ!ττ

ττττενετ! εεττ Ζττεττττενοττ ττττττ€ετττ.!εττ:τττΒεεετττρττετττ
Ιττοτττεττετνττεττεττττττο!ττεεττττε!τε!τετττ εεε 81ετττορεττττε
.τεμ τνττ!ττ.εττετνοττ Νιττ2εττεετττ!τττττττ».«Πεειτ1τοτττττττ,
εττεε το1τεττεττετε Νε!τε εετ τττεο!τετττετ!τεττΑρττεττττεετττ

Αιτετε Με εετεττ νετεε!ττε1τιτττ8ττττε!ττε. ντε !τετττεττττ
τ
.

ττττΒεεε!τεττ. ντε ε‹>τ ετττ !τεετειτ εττΒε!εετε Βτττοειι!ττε

ετα!! ττττε!ττεττεεετ Νετε!ττνετεε!ττεττεττττττεεεττττεττεττετε

!!εττε ττεεττεετττΚορτε !οε!‹εττ !τε.ττττ»(Οεττττε!!τ!. τ
”.

τττττ.ετ.
Αιτττεεττ!τεττ!τ.Οετ. 1898).
8εττ εετττ.1ιτ!τ1898 ττε!τττττεετετοττετττεττΤ!τετ! τττετττετ

ορεττττεττΚτεττττεττοττειτ ττετε!τΡτοί. Ητοττττ σιτε τε!τ
εττττττττεεττ Βεεττ!τε.τεττεε1ττ ετττττεεεττ,ο!ττνοττ!τε!τ!τετττ

8ετττττ2ετττετιτττε!τετττεττΠο!τ!νετττεττενεττνεττεε. .

Μι !τττττενετττττττε1τεττ ετττ οτΤεττεττ1νττττεττε1τττττε!ιτττε
ειττε!τ το!ΒεττεεττΠ!! Βενττοττττεττ:
1τ'τειτΜ. Κ.. 60 ε., ειτε Κιττ!ετττε,!ττττττττττΑρττ! 1897

"με 8τε.ετ ετττ !τττ1‹εττ-ΑττΒε τττ τττετττεΒεττεττε1ττττε;
εετ τεττε 8τττετ πετ ετττεττττττετττοτττεο!τ-εττττεετΒττεττο
ττγεττττεττττε15ετεετετεττοετΙττοτγτττε!τεεοτττρ!τετττ;εε ττεεε
ετο!τεττττεεε8εοτετ ετττεττεεττΤτττεττε1τριτττοτειττεετ11ο!τεττ;
ετττεεετεετττ'Γτεεττοτττττετττειτετττο1τετετττω. Ατττ τεε1ττεττ
Αιτ8ε: τττττεττεΟτττττττττετειτε τεετεεετνεε '1'τττε!τοτττ.Νττοττ
ετττετνοτ1το1τττττε!ττττετττε.ο1ττετοττ ετττ ε. Μεττ 1897 ετε

Βττετττρττττοττ εεε 'Ι'τττττττεττεε.ε!τεε ετττ !τττττε·ττ
Λιτεε ττεεττΚιτ!ττττ.

29. Μετ, 8 1!!ττ Αττεττεε, !ττεεετοτττττι ρτεττετε
τοττε σε. ετττ. Πτττ εοτνεττ Με τττεεττε!τνοτττΒετετε!τε
εεε Ττττττττεττεεε!τεεεττττεττττ2ττεετττ,!εετε το!τεεττ8ετττττττ
ειτε εεε ΟοΙοττοτττττε.ο!τοττεττε.ιτεεεττεττ. Ι.ετο1ττετνετ
Με ειτε ετττετττΩττετεττεττεττττ1τιτ!τ·ττττετττετεεττΑττεεττ.
!Στετετ νετττττττετνεεττεε!εο!τοττ ττττοττ4 81ττττεεττ.Κεπε
τττετ!τετεεετε!!τ, θετττεε. Ματ. 117ττττεετετττ; !.τεττ1ττεετ
εττνειεεεετττετεε. Πετ Οοττ_τιτττεττνττΙεττε!ττνττε ττεε!τ Οο

εττττττεττιτττε8τττττε!τοτττττττετεττ!τετττετ!!γετε."ττττττ στα?
τττι1ιττττ-Ι.ϋειτττ);1:1500 Βετεττττετ; Αττερτττ. Νττεττετττετ
$τιτττεετνττε εετ νετττττττε8ετνεο!τεο!τ; '1`ττετερτεετεεε!ττε.

30. τω, Με Πτττ ΜοτΒεττε. Με Νττε1τττττε!ττετττΒε
εο1τ!ετεττ;1τ!εττ;τττττετ«Βτεττττεττ›ττττΑιτΒε. 8τετ1τετε τττ

τεειτοττεετ !1ττ!τττ;εε τετεετετε!τ ειτε εεττττττττετεττΑττΒεττ
τντττ!τε!ετννεε Ξεοτετ ειτεετττε!τεττ. 111ιτττεετεεοε!τ τετττ,
Οοτττεε !τ!ετ ε. ε. π. Βετ (Ϊοτττιτττεττνττ!εεε!τντττε ντε
ο1τεττεετεττττετ. Βτε ΑιτΒεττ τνετεεττ τττε!ττ τττε1ττ
νετττιτττεεττ; εεε τεε!ττε Αιτεε τνττε οττεττ Βε!ετεεεττ.
Αιτί εεε ορεττττε ΑιτΒε τνττε ετττ τττ Ηχετετε. τγεττετ.
1:1600 Βεττττττ!ττεεειτε τ

τ
τ

Βτττττρίετεττ!τετττεετω”
!ερρε!τεττΒε!εετ. τνε!ο!τεε ττ!!ε 1'/τ 8τττττεεττΒεττεο!τεε!τ
ετττ!. εε.τττττετετττ$τ11ε!τεττεττ1117εττε. Α!!ε 11/ε 8τττττεεττ
ινττε εεττ Οτττττιτττεττνε!εττε!τεττεττεοΜε νοτ!τετ Βετεττττετ.
12 Π!ττ Νεετττε; ετε 8ο1ττττετεεττ!τττττεττττεο1τΒε!ετεεεττ;
ιτττε!τετττ Νε.ε!ττ !τετττ νετττττττε.
ει. 11·1τττ.εΙοττε;εττε. Ατττ;ε ττττττΒ; Ιτττυτττ‹τττττττττττεετ;
ετε Ιετεερε!τε Μουτ ετε!τ ετττ. Ι)τεεε!ττε Τττετερτε ε Με!

1:ετε!τε!τ.

1
.

.1ιτιττ. ΑττΒε τ·ττ!ττετ;εε ννετεεττ 1τετττε!11ετ!χτε.ρρ
τ!τετττττε!ττετττεττεεε!ττεΒε!εετ. Ρετ. τετ ετ!ετττ›τ:τετα
ετε!τεττ. Νεο!τεετττ εεε Αιτἔε ΒετεττττετΜε Με εε
οττεττ εε!εεεεττ. Ζιττττδώστε ττεεετττττιτεεετεδεττ11ε!τε!τ
!τεττεττετεττττττττετττε νοττ τω; 8τττττ ττετ !τετιττττετ!τε1ττ

Βεττεε Αττττεττ!τ!ερρε. '1`!τετερτττεεε. 1
3

Με! τετε!τε!τντττε

τοττΒεεετ2τΜε ετττττ 5
.

.Ιτττττ.

ε. .1ιττττ. Ρετ. ττ·ττεττττττεεεττοττε!οεετττΑττεε. ετττ Βε
1τετ!τετν11ιτττεεΜε τεεε!τττε1εετ8ετττΟο!ο1τοτττεττττετεεεττ.

4 Μοττετε εε.τετττ ετεε!τεττττΡετ. ετττ 8τττετορετε.ττοττ.
Με ττεττ1τε!ττετεεε!ττ ετττε 1Νττττεττττεο1τοττ.Ατττ Αττεττε
νετ εετ Ορετττττοττεεετττττετττετε!τ ετιττετειτε !τιτ!τεΑττεε.

7
.

Οοτοττετ Μοτττεττε.Αττεε τττο1τττττττοτττ;!τετττεΘεοτο
ττοττ. Με Τ!ττεττετττνεεε τνετεεττ τττττΗτεΟΝ 1:1500
ετττοττεεερτττετ. Αττορτττ; 12 Π!ττ Μτττττεε»Με ε” Αιτττε
ττοο!ττττει!εεεετττττετττ.
7. θετοττετ 8 Π!ττ Νεο!τττττττττΒεετττεο!τ!τεεεετε!τ ττττε!τ
ετττΕττττττεττοττ εεε τ·οττεττ $ττττττε ετττ!τττ!τεττ
Αιτέε. Βετ Βο1ττττ1τττ·ττεεΒετε!ττ!τεττ!τ!ετττεττεο!οετ εετττ
Α!τετ εετ Ρεττεττττττ@Ο ε.) ετττερτεο!τεττε.!τειτρτε5τε!τ!τε!τ
ττττετιττττετττετττΟτ!εεττετρετνοττε!! νοτιιτττεττεεττ. Βετ
Κετττ τνττε τττττεετττΡετεεττετεε!τετ·'εο!τεττ εστω ο!τττε

θτετε!ιετρετνετ·Ιττετεττττεττττ.Ντττ!τ εετ Οττετττττοττντττε
εεττ Οοττ_τττττοττνττ!εεο!‹8τττττε1τετττττττΗΒΟΝ 1:1500 Βε
τεττττε1. Αττορτττ; !ετε!ττετνετε:τττε ττττετττετεεΑιτΒεττ.

4 $τιτττεετ1ττε.ε!τεετ Ορετττττοττετετετ νετττε.ττεινεοττεε!:
Ι.τεετ τττετττνετ·!τ!ε!ττ,ττεττττΟεττττεττεετ1.τεερττ!τε 1ττεεεεττ

εττττΒεΤτορίεττ Τ!ττττττεττετ; !τττεεττοτττττεεετ8.ννεεεττιτττε
εεε Οοτττττττεττνε!εεε!τεεΜε ττεο1τεετ Ιττεεετοττττε. Αττο
ρτττ. νετττε.ττε »πω τττε!ττ ε.ττΒε!εετ: εε ντετ
εειτ ετττ!τ›ετεε ΑιτΒεττ τ

τ
τ

ΗΒΟΝ 1 τ 16110 Βεττττττ!ετεττττε
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ιπ Βεπιρι ειετιιιειττε Μετινιερρεεεπ ΘεΙεει, ινειεεε πεεε
Με 8ι:ιιππεπ Με πειππ πεεε 8 Βιιιππεπ ΒεινεεεεεΙι
ιινετπεπ; επ 8ιειεεετ Ζειι ινιτπ Με πετ Οεπιιιπειινε1
εεειτ ι.πετειπι,ει. 12 Πετ Νε.εειε: ιιιιιεειεε Ξεοτειιοιι. Ζιιτ
Νεεει ννιτπ ειπ ιειεειετ ()πετνετεεππ επεειεει.
8. Οειεεετ ΜετΒεπε. Απ πετπ νετειιππ ιιππ ποπ ει
πετπ ινεπιε Βεετει; Ι.ιπτεππετ ειιινιιιε επεπιει.ϋε; Κεπιιπετ

εετεεειειιι. Οε.ιετεειε εεεεππειτιει. Αιτεριπ. 1.ειειιιετ

()ιιετνετεειιπ.
8. Οειεεετ Αεεππε. Βιε 1.ιπερειιε ειιπει ειεε εεεεετ;
ννιιππε εεεεπ νετειεει ιιππ τειπ. Αιιι πετ ειιεεετεπ
Ηε.ιιιε πετ Ηετπεειιι ιειεειε Κετειιιιε ττειι·ιιειιεε.. 'Πιε

τειριε ποπ νετεεππ ινιε εεεπ.
9. Οειοεετ. ΑιιΒε τεειε ιιππ πιεει νετειεει. Πιε
ινειι;ετε Ηειιιιπι; νετιιει ιπ ΒεινπεπΙιεεετ ννειεε. Ρετ..
νετΙιεεε σε Κιιιιιιτ Μι 'με θεεεεεετιε ιιππ 2ιεΜιειι επε
εεετειιειειιι Νεεειετεετ.

Βιιεε ιτειι2 πετ ΝειΒιιπε επ ειιτιεετ Βιιετνεενειιιιε πιο
ΙτιπεειοΜε ιιππ 8ιειετεπιτειιεπ ε ε π ε ινε π π ι π Γε οι ι ε π
νετιιειεπ, νετπειπιτε ιειι πεπι επιιιι€ειι νετεειππινεειιεει,
νετειιππειι Μι ΒεειπΓεειιεπ πεε θεπιππειινειεεεεεε, ινο
επ πε εεΒιππεππε 8εετειιεπ νειπ Τετεπεπεεεεε ιεπεε
πιει ειπε ΒιιιΙειεππε εεετεεει ινιιτπε. ΙΞε ιει πιεει επε

Βεεεειεεεεπ, πειεε ινεππ ιεε ιπ πιεεεπι Μπι ειπεπ Πτεεε
νετεεππ επι εειπε Αιι8επ επε,τεΙεει ιιιιιιε ιιππ πεπ νετ
ειιιππ πεεε 24 διεππεπ 8εινεεεεε1ι ειιιι.ιε, ιεε ειπε Ρεπ

ερει.εε.Ιπιιιιε πε εεειεεεπ εεεεει ειιιιε.
Νεεε Αεπε.ειπε πεε πετ ιτιιτπε 2ειι πειτεεεπεπ νετ
εειιπεε Πιειι.ε Ρειιεπι ΕτΙειεειετιιπε.
Πεπ ετειεπ νετεεππινεεεεει πεεπιε ιεε εεεεπ ειπιΒε
8ιιιππεπ (ει-ε) πεεε πετ Ορετειιειι νετ. ιεε Ιεπε εειι
ειπιμεπ .Ιεετεπ πετειιι εεετ πει Θεννιτει. Ι)ιεεετ ιτιιεε
νετεεππινεειιεει ιει ποπ Ρει.ιεπιεπ ιιπιζειπειπ επεεπεετπ
ιιππ ειε εεειειεπ ετειι εποε πεπιεε1εεπ τιιειε ειπ. Εε
ινιτπ πιιιπιιεε πεεει ιτιιιιπειιιε Με 8εετει; επιιετπι, πει
εεεε ιτειιπιειιεειιεπ Πτερτιιππε ει, πεεεειεε ιει εεειι
πιιτεε πεπ Βτιιεε, πεπ επι 1.ιπεειιετ ινε.ετεππ πετ Ορε
τε.ιιεπ επι πε Οειι_ιεπετινε ειιειιεεπ, εετνετεετειεπ. Πιε

Ππτετειιεειιπεεπ νεπ Ιιειε;π (ι
. ε. εεε. 99) εεεεπ Πιτ

πιεεεε νεπ τπιτ εεΠιιιπεπε νετεεΙιεπ εποε πιο ννιεεεπ
εεεειιιιεεε ΒτειετιιπΒ: «Με ειπετ νετεε.ππεειι νεπ
5-8 Βιιιππεπ 2ειειε ειεε πετ Κειτπεεεειι ιπιτπετ επιπ
Βετ Με νετ πετ Ι)εειπΓεειιεπ, ε.εετ εποε 12-14 Βιιιπ
πεπ πετ ετ είε ετεεεετι.
Ιεε εειιι.ε εειιιε Βεπεπεεπ Ρτει. Ηιετιε Με ποτε
ννεεε πετ οιιιετιεπ ννιιππεεεεππιππε επ ιειΞεπ, εε.ιιε ιε

ποειι ιτειπε νετιιπιεεεεπε ειιε τπειεε Ρειιειιι;επ «πετ
Βειεε πεεε» εε επ εεεε.ππειπ. Ιεε πεετπ νιειτπεετ πετ
ειιειιεπ ννεππεειιειππιιιπε τπειπε Ζιιιιεεει. επι· ιπ πινειιει
εεΠεπ Ρειιειι ειπε πεπε Ηειιρειεπε Πιτ Μεε πειειιετ
επ τπεεεεπ. Ιεε εειιεππειιε νετννιεεεππ εειεεε Ρει.ιεπτεπ
ειιεπ, ινειεεε Με Νετεειιιτεεεεπι, εεεπ ιιεετειεππεπετ
εετειιιεεε ειιι·ιε;ετ Οειι_ιιιιιειινιιιε, ΟΖιιπε επετ Μι ιιιειιι
ιεπειιεεεπ Τετιιπεπινεεεπ εειιιιιιει ινετεπ. Ιεε επι Μι
πεπ Βεεπιτειεπ νειιεπι επιτιεπεπ.
Εεε τπιιεε ειπειιιιι€επ, πεεε ινιιετεππ πετ 3 .ιε.ετε

(νετπ ΙΙετεει 1896), ινε ιεε ιπ πιειπετ Κιιπιε ερετιτε,
ιεε εειπε ειππι€ε ννιιππιπΓεειιεπ ετιεει.ε,
ινεπετ ιιιιιετ πεπι νετεειππε πεεε εει ειι"ειιετ Βειιιιιιπ

ειπε.
Ιεε εειιτειεε εε πετ εττειιε πετεεεεΠιετιεπ Απιιεερειε
πι. ΑΜ ειπετπ Τεττειιπ, ινειεεεε ειεε εε εεεινετ τειπι
τ.τεπιιιεει ιιππ επι ινειεεειπ πιε Βιιειετιεπ εε επι. πεπει
.εεπ Με πε Οοπιιιπετινε, πιιιεε τπιιπ πεεε πετ Απει
εερειε πεπ νετειιε νετ πετ Αεερειε εεεεπ; ειππετετεειιε
ειππ ιτ

ε

εεειι Μι. πετ ε.εεριιεειιεπ Μειιιεπε Βιεπεεππε
Βεειιιιειε ετπιειι ινετπεπ (νετει.- Ηεπεπεεειι π: Βε
τιεει εεε πετ ν. Μ ιεεεΙ'εεεειι Ππινετειιειε-Απεεπειιπιε
επ ννιιτπεπτε. Ζειιεεει·ιΠ Πιτ .Αεεεπεειιειιππε. πι. 1

,

λιιιτ2 1899, εεε. 280).

Ρτοι. Ηιετιε εριιιτι νετπετ Ορετετιεπ πε Οιιιεπ
επι εεετεπ Με επιετεπ ειπε; ειπε Μεπιμπιειιεπ, επι
ινειεεε ετ εεετ νιεΙ Οιεννιεει: Ιεει εππ ινειεεε ιεε πιεει
ειιεΠιιιτε. Ιεε εειιε εε εεειι εει πετ επεπεπ ννιιππεε
Ιιειππιππε, ειπετ Μειεεπε, ννειεεε ειπε ΝειετεειιιιπΒ επ
ειτεει ιιππ ειπε ειιπειΙιεεεπ ΒεειιιενεττιειιιιιπΒεπ νετ
ινιτΠ:, Πιτ πππινεεεΜιεειε, σε Οιιιεπ, πιεεε νεπ ω· Νε
ιιιτ εεεεεεπε δεειιι2νεττιεετεπε, ειιι;εειιτεπ επ ινε1Ιεπ.

Βετ Ωιιιεπτεππ εεεετεετει: ει
.

Βεντιεε Με πιειειεπ Βεε
ιετιεπ, ετ ιεεει ειπε ειεετ τειπινεεεεεπ. ιεε νετινετιπε
πεειι ειπε ειετιιιειττε 10 ρτεε. ντεεεετιεε εο
ειιπΒ νεπ Ξερε ιπεπιεειιιε
Ζιιιπ ΑεεειΓεπ πετ ΗΜ πετ πωετ, πεε Ι.ιπτειππεε,
εεινιε ειπε Αετειεεπ πετ Οεπιιιπειινε ιιππ ειπε Αειιιριεπ
ινεετεππ πετ Ορετειιεπ εεπιιιπε ιειι ιπ Ηνπτετ,ε. ενεπει
1:1500 εει.τεπειε ιιππ ιπ Πειπει ειετιιιειττε Μι: ννιιιιε
ιιιπινιειτειι:ε Ηοιεειεεειιεπ.

Νειεε πετ Ορετειιεπ ιεεεε ιεε πε Ρειιειιιεπ, εε ιεππε
ειε πιεει εεειιιιεπ ινειΙεπ, ιπ εεειιετπετ εεπε ιπ ειπεπι
δεεεεΙ ειιεεπ, Με εειιπ 8ιιεειι πιε Αιιεεπ ειειι πιεει
εε Ιειεει εεειιεεεεπ Με εειτπ Ι.ιεεετι, ιιππ εποε ε" ιπ
επι ειιερεππιτιε 8ιειιε πιεει εε ιειειιι ιπ πιε ΔιιΒεπ
ειππτιιι,ε,τι.

ννειε επ νεπ ννοΙΠεετε ετινεειιιε Ριεειε εποε
πετ Ορετειιεπ επεειτιιΠ («ννοεεειιεειιτιιι Πιτ Τεετεριε
ιιππ ΗνΒιεπε πεε Αεεεειι, 2

.

.ιιιετεειιε, Ντ. 13, Πεεειπ
εετ 1898), εε ετιππ επι πιεεειεε πετ εεειιιιιἔειι. Βει
πειπ νετιεπεεεπιτεπ Ι.ιπεεειεεε ιιππ πετ Ριεειε ιτεπιπ.ιιιεε
ιει εεετ επι «ριινειειεπιεεεε Αιιεεπιοιιειιε» πιιτειιιιιιε
πιεει επΓεεεεεεπ; εε ειππ πετ πιιτεε σε εειπεπ Με
πιεπι.ε Πιτ σε ννεππεειιιιπε; ΒιιπειιΞετε Βεπιπ8επ8επ εε
εεεειι”επ. ιππειπ πετειι πιε Ριεειε (πετεε ΑππιιιεετεπΒ πετ

πιετεπεει· επειπεππετ) πιο ειπε ειπεεειεεε πειιιι€επ Βιτ

ειιτειοιιεπ ιιππ απ) πενεπ ε.εεεπι-τεππε Β.ειειιπ,<.τεπ πετ

ννιιππε επι επι Μιπιτπιιπι τεπιιειτι ειππ.
νειπ ε. .Μπι 1898 Με 7

.
Αεεεει 1899 εεεε ιεε εεε

πετ Οεεετπιπιπε.ει πετ νεπ πιιτ εεεεει"πετιεπ Ορετειιοπεπ
ειπε εεεπ επεειπετιεπ θιτιιππεπ πετ 20 ειΪεπ πειεΙι

Η) ετιε εεεεππε1ι.
νεπ πιεεεπ 20 Ορετε.ιιεπεπ ινιιτεπ:

4 Ιτιπεει:ειπιεπ επ εριιεειιειι Ζντεεεεπ ιιππ ινεεεπ
θιειιεοιπ,

1 Ιτιποιετπιε,

8 8ειετει:ειπιεπ,

8 Βιεειεειεπεπ,

5 εεπιιε 8ιεετε, πετιιπιετ 4 Μι Ιτιπεει;επιιε,

1 ιππεππιιεεε Οειιετιιει ιτειιπιειιεεεεπ Πτερτππεε.
νεπ ποπ Ο Βιεειεειεπεπ ειππ 4 πειεε Εετι.τεειιοπ
εεπιιετ 8ι:ειι.τε πετπεεει ννετπεπ; ειε νετΙιειεπ εε πω,
πεεε εεεεπ ινεπιΒε Βιιιιιπεπ Με πετ Ομετειιειι πιεπ
εειπε Βεε.ειιοτι πιεετ ννεετιιεετπεπ ιτοπιιτε. .

8ειετειεπιιε ννεεεπ Οπειιεειπ ιει: 8 Με! επεμ
Πιετι ινετπεπ. Πιε οιι”επε Βεεεππιεπε ετπριιειιιι ειεε
εεπε εεεεππετε εει θπειιεεπι, ινειι ιιπτετ πειπ νετεε.ππε

θιε.ιιεειπ επι πεπι πεεε εςεεεππειι Αιι€ε επεετεεεεπ ειιππ.
Πει πιεεετ θειεεεπεειι Μιεετε ιεε εετνετιιεεεπ, πιι.εε
εει εετεπιεεε επιπιιππΙιειιετπ θπιιιιεεπι ειιετ Ι.ειιιε
πετ 8ειετειετπιε επιεεειεπεπ πετ νετειιε νετ πετ ιτιπεε
ι.επιιε επ πεεεπ ει. Με 8ειετειειπιε ιει επι ιειειιιετ
Ειπετιιι', ννειεεετ ιτειπε 8ειιιπετπειι νετιιτεεεει επι ιτειπε
εεεεπ ΑπΓιιτπετεπεεπ επ πιε Ιπιειιιεεπε Με ειιιιιι πυε
Ρειιεπι.επ ειεΙιι ιιππ ινειιιεετ θειεετεπ ιιιι·ιπνιτι. Με
Βειεε πειιιτ, πεεε ειε πιει, ιπεεε ιε18ειιιει· ε'.ιιι πιεπεπ
Μ. Ο. 68 ει. τεειιιε εετεπιεειι επι2ιιιιιιιιειιεε Πιε.ιιειιπ,

ν = 0,8 επεεετ νετεεεεετπ ιιιειιι. ειπεε: ιιεεειιιιιιειιεε
επιπιιππιιτεεε θιειιεειπ. ν : Ο; πιετπειε ερει·ιτι.
ννεπεπ ειετιτετ Ιιπεεεειιιεετ 8εεπιετεειι ιει Ρειιεπι
νεπ Πιεετπιιιιπιεειιετ 8ειιε πιε Επιιειεειιειι νετεεεειιιιι.<;επ
ινετπεπ. Ρειιεπι ιντιππιε ειεε επ ιπιεε. Ιειι νετειιειιιε,
σε πιεει πεεε ειπε 8εΙετει:ειπιε πιιι.2επ ινιιτπε ιιππ ειε
πιιι:πιε (τοπια ιιετιρεετ εεεεειιιετι) ινιτειιεε εεεεετετπεπι
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Η

ποιο ειιιι.ιει·ε νοτιιοιιοιι πετεοιποπ πιιπει ποιι 8οιιιποο πιεεεο
Απεειιπιτιοε. Ζπιπ 8οιιιπεο ιιιιποι ειοιι επι πιο Αιιπτοιιιιο πππ
Ροιιιοιοοιο πεε Νοποποιετοιοειιεε οπιιοπποιπποε θοριιιοι.
Απε πιοοοπ ινοπιοεπ ννοι·ιοπ ινιτπ ποπ οιοιι ιιποι· ποιοινο
εεπ. ποπ Πιπιππο· πιιπ πιο Βεποπι:ππο· πεε ινοτιιοε ειπε νοτ
ειειιιιπο ιιιοοιιοπ ιιιιιιιιεπ πππ εε »πιο πετ ιιιιιτοοΗιιιινειε εε
ιιιιιτοπ, πιο οιιοιι ιπ πιιοετοι·ποιο Τιοοει·επ νει·οοιιιιιιιοιι.

.Βιιικοπ.
Ο. Μ. πινω) οποιοι): Ρ·ππιι τι οπερκπ. (ῖ.-ιιε·τερ
6 τριτο. ι·ιο;ιοιιιε κ. Π. Ριιιιι‹εριι. 1899. 288 στι).
1 ππε. 1 ρ. 80 κ.
Ποτ νετπιοπιο ι)ιτοοιοι· πεε Κοιεει·ιιοποπ ιπει:ιι:πιο ππ- επρο
τιιποιιιοιιε Μεπιοιπ πετ εοιιιο πει νει·οοιιιεποποπ Απιιιεεεπ πο·
ιιτιιιοποπ Βοπειι πππ οι ιΒο ποπο Απιιπ.ιιπιππο·οπιπ οιποιπΒο.ππο
ε·εεπιπιπειι ιιετο.πειτοο·οεπ. πε ιιοπιι πιοπι. πποετο Αιιι';τοπο
εοιπ, ιιιοτ επι πιο οιοιι ιποιοι επι πειιι θιοπιο πει· πιοιοι.ειοειιοιι
Ε`οι·εειιιιιιετπειι·οοεππεπ 'Ι'ιιοπιειο. οιιο;οιποιποι·οπιιππ εροοιειιε
τεπ Ιπιιιιιιο ειιιοποοιιεπ πιιπ ντιτποι.τπιιο·οιιππε ιιιιτ επι πιο
πειεινοιιο Βειιιιιιπιππο πεε Βιοιι'εε ιιππ επι' πιο επιιτ ινιεεοπ
οειιοιιιιοιιο πππ ποειι ιτιιιπποππο ι·`οτιιιπει· Βο.ι·ειειιππο· ιιιπ2π
ινοιεεπ, πιο ππε ποτοιιε νοπ ποπ ιιπτιοοιι Ένετιιοπ πεε Υετ
Γεοοετοποιαιιιπι ειππ ιιππ πεε πεεεπ πετεοιποπεπ ινοτι.ιι ιποι.οιιειι.
Πιο Πεποι·οοιιτιιιειι πετ ποιιπ Οοριιοι ιει.ιιιεπ: 1) ι)ιε ιπιιοιιο
ιιοιιο Νοτπι ιιππ πιο ριι.ιιιοιοοιεειιο Απντοιοιιιιπο,·νοπ πο. 2)Η. νιτειιονν ιιππ οειπ νιιιι.ιιειππο. 81 Ποποι· πιο Ιπιοι·οοιιιι
ιοτειιπετοποοπ. ιι Πεπει· πεε ιιιιποοτπ. πι Ι)οιπ Αππεπιιοπ
Οπτι ιιιιπννιι;'ε. θ) Ζπι· οιιι.τοιπειποπ Οιιιιτειιιιοτιειιιιπετ
ττιοεεποειιοιιιιοποπ Φιιιιιιοιιοιι πεπποτ'ο. Τ) ιιεπετ ππε
Ηιιπιι;οτιι πεε Ζειιιιοτπε. 8) πιο

Ιιοοιιινο
Βιοιοιτιο Α. (Μπι το'ε

πππ πιο Ριιιιοεοριιιε. οι θοι·ιοπι ιεπε ιιιοπιοιπ πππ ιιιτιπιοοιιο
Απιπτοποιοιτιο. 10ι Ζπι· Πειτε ιιποτ ποπ ιιιιιιιιι πιιπ πιο πιει
ιιοπιοιε;ο πεε Βιοπεο ποιοι Ππιεττιοιιι ιπ πει· οιιιι.τοιποιποπΡο
ι.ιιοιοΒιο.
πιο Αιιοεπιτιππιτ πεε Βιιοιιοε οι ειπε τοοιιι εειιϋπο.

ι(-τ.
Α ι π ο τ ι Ι. ι ο π ιπ ο π π: νοτιοοπποοπ ιιπετ Βρτοοιιοπιτππ
που. ο Ηειτο Βετιιπ, νοτια;; ν. ΟοεειτΟοπιοπι2. πιο ο
ιπ ποπι οτει νοι· Κιιτεοιπ οποεεειιιιιοεοποπ Ιιιοπ πι επ π -
εειιοπ Μοτο ιιππ ππε ειπε ποοοπτειιεινοτιιιοΑτποιι νοπ οιπεπι
Ατοι νετ, ινοιοιιοτ πιο προειιιιιοι: επ- Βρι·οοιιετπι·ππο·οππππ Ιπιιοποι· ειπετ Ροιιιιιιπιιι επ Βει·ιιπ ι·οιοιιο Βιι·ιο.ιιτιιπο;ιπ πετ
Βοποππιππιτ νοπ Βρι·οοιιποιοειοπ ιτεοππιιποιι ιιιιπ πιο Τιιοι·τιπιοοπο» Απ'οοτιοπεπ ιππ πεπεπ Μοιιιοποπ πετοιειιοτι πει. Ιπι
1. Ποιιοπεορτιοπι νετι'. πιο Ρει.ι.ποιοςιο πππ Τιιοτιι
πιο πεε Βιοτιετπε. Βοοιιις1ιοιιπετ Αει;ιοιοε;ιο πιιπιπι
π., ιιπετειιιοιιπιπιεππ ιππ: πετ Μειιτποπι πετ Απιοτοπ. Νοτ ν ο
οιιιι.τ επ, πιο ειιιντεποτ ει·οτπτ οπετ ππι·οπ πειιιιπιοιιιι€επ πεε
Νετνεπενειοπιο ετννοτποιιινοι·πεπ ιοι:, επ πεποπ ετ ποιπεπιιιοιι
ποπ Αιιιοιιοιπιιοεπτπ ποπ πει· Βιιοτπ σποτ πει· Κιπποτεοιποι;τεειιποι. Αποιι πετ ρενεπιεειιοπ Αποτοοιιππιτ
οοιιοπο ει:οιιοι·ππει· Αποοιιπτι οι· πππ Κοιπετοποπ νιιιπιοιι·ι: ει·
ιιι νιοιοιι τιιιιοπ ειπε τιιι·οοεε πιο. Με ποπ οιο;ειιιιιοιιοπΚοτππεε Βιοτι.ετππειεπειι·οοπτειπ. πιο π πινιιι ιι ιι ι· ι ι ο ιι ο Π οπ ο ι·
ι.ι·οιπιιιιο·ποο εοπευιιοποιοοιιοπ Βιοπιοπιεε. πιοιιι Ιοιπιει· ιιιπιε Με ποπι ποι·νϋεεπ Ηππιτπε ιιππ ειπετ Βοιινιιιι
ειιπιιοςπεε πρι·οοιιοεπιτππιε ππτοιι ο·επ·ιεεε 8οιιιιπιιοπιιοιιοπ πο·τππι; οιιο ιιπι·ιοοπ Βνιιιριοιπο πεε $τοιιοτπε, πιο Αιιιιιιιιποτεειϋι·ιιιιοοπ, πιο ννιιιιιιιτιιοιιο Πεποτιτειπιιπο· ποτ Οοπεοποπτεππππ πιο ροτειιιοοιιοπ $νιπριοιπο, ιιππ ει· ιιιτ οοοιιππιιτ. ι)οοεποιο ιππππιιοιιο (ιοοοιιιεοπι ιιιοιιτ Βι.οιτει·ετ πιιιιι·οιοι πιο ποιοινοιπιιοιιο, ινιτπ πιιι·οιι πιο 'Ι'ιιοτεεειιε οτιιιο:ι·ι,ποοε πιο ιιιιιιοιιιιιιι.ιπτ πεο-Μοπιιεε πιιτοιι Βιιιιιιο. πιο πεε ινοιποο επει· ππι·ειι
θεεειιιοιιιιοιιιιειι πππ (ιτοπιο ειοιι οποποιοιιποτ. Βειιοππιιιειι
ποοιιιτειι ο.ιιοιι ιΞ'το.ιιοπιπι Αιιο·οιποιπεπ ειπε νιοι ρ;τποοοτε
Ζιιππεπιετιιο;ιιοιτ πιο πιιιπποι·. Με Ρτοο·πο εε π εε Β τοττει·πο ιετ πιιοιι Ειοπιπο.ππ ιιπ Αιιο·οιποιπεπ οιιιο ο·ιιπειιιςο,ποοιι ιιοιιιπιεπ πιοιιιιιοιι πιοπιιο·Βοοιπινε νοτ. τω πιο Ρτο
οιι νι οπο οππειτιιιι, οο ιιππ ι.. εε πιτ 2ινοιι`ειιοο. πιιιοο εειιτ
νιοιο διοιτει·οτ νετ ποιπ.υεπει ποινιιιιτι ινοι·ποπ ιιπππτειι ππτοιι
Απιιο.ιιππιτ πιο· 8ειιιιπιιοιιιιειιεπ, πιο επι πιο 8πτο.οιιοππειιπ
οπο· οιπντιτικοπ πππ ππτοιι ειπ "το ιιοτπιιπ ιπι πρι·οοπεπ.
Νοεπερτοοιιοπιοεεοπ νοπ ινοι·ιοπ οποτ Βιιιποπ οοι πιοιιι επ
οιποι'ειιιοπ. @πιο πιο Βειιιιιιπιιιπιτ πεε Βιοι.ιοτιιε οπ
πειεποι, επ ειππ πιι.ειι Αποιοιιι πεε νει·ι. ειι1ο Πεπππο·οπ πετ
Αιιιιπιππο. Βιιιππιο πππ Ατιιοπιο.ιιοπ νιιιιιο; οιιιποιιι·ιιειι ιιπππιο 'Ι'ιιειι εοΒιοτεπ πιο Βρτοειιε οοιιππιιοπ. Ετ Ιο.οει πιιιιετ
πιο Ριιιιοπιεπ εοιπι·ι. ιπ πετ οι·οιοιιΒιιοπποκ οιιπε ιι·ο·οπππιοΙειιονοι·ιιπιιπο·ειι, Βιιιιο ιππ ιτοποιιπιοπ τοιπειι νοοιι.ιοιιοιιπο Βιινιιι
ιππο ορι·οοιιοπ ι)ιο ρενοιιιοοιιοπιω" Μ; εοιοοεπι. Νει.ειι
ειπιο·οπ Ρομπ ιιιιππ πιο ι)οιιιιιιπο; πετ οποιο ειιιππιιιιοιι επι'
πεε ι·ιοιιιιιτο1ιπιοοειιτιιοιητοιιιιιτι ινοτποπ. πιο πιοοετ πιοιιιοπο
ππτ ιιιιτιιοιι πο..ππιπειιιππιποπ Βιιοππιτοπ ποποτι: πιο εεεο.ιππιτε
Βειιιιππιιιπε ππι· 4 ννοοποπ. Βειιοππιιιπε; ιπ Αποι.οιι:οπ επι
ιιπ Αιιιτειποιποπ πιοιιι επ

Ζινοοικονορτοοιιοππ.
- ιιι ιιππ

ιιοιιοτ ιιπειππι·ιιοιιοτ διιειοο πειιιιπποιι οτι'. ιιιι Π. Πείτε πιο
Ριιτιιοιοο·ιο πππ Τιιοτοριο ο" 8τοιππιοιπε. -

Βοε πι. Ηειιι ιει οιποτ εοιποι ιπ ιιι·πιιιοιιοπ Κι·οιεειι ποοιι ινο
πιο ποιωπιιιοπ Βρτοεπειιιτππο·, πει· Ποτειπιππιιιοιι εο
ννιππιοι. ποπ νοι·οτειιτποτιιπιοι· πιο πει οπετοιειιοππ ιιιιτειιποπ,
πιοιιι ιπιοιιεοιιεπ Κιππει·π νοι·ιωιπιποππο ιιιιο·οποτοποΑμιιποιε,
ινειειιο επι' Πειοειοπ πετ οριιοειιοιι, οοιιοιιοειιοπ. ιιιοιοι·ιοοιιοιι
πιο. Απιπιετιιοπιπιτειιοπ ιιππ θεπιι.επιπιοοε πει·ιιιιι. Βοοιιοιιοιι
πετ πιιιιοι·επ Βιιιι·ιετππο·οπ ιιππ πετ Βοιιοππιππο· πιοοετι οποιο
πει· ιιπ ιν. Ποπ: ποορτοοιιοποπ Βρτο.οιιετοι·ιιιιο. πεε εοο·οπ.
Ροιιοτπο. νει·ννοιοοιι πιτ επι' πεε ι.ιιοππιοπιι'οοιιο Βπειι
"Με, ννοιοιιεεποπι ρτοπιιεοπειι Αι·κτ νοι·ι‹οιπιιιεπποπ Γιιιιο
πιο οιιι ι:τοιιιιειιοτΙιειιιιοποπ πει πει· Βοιιιιππιππο; πιπ. Βρι·ο.οιι
οιπι·ιιπποπ πειιπιι:οιοτ Ρειιιοπιοπ οιπριοιιιειι ινοτποπ ιιππ.

Β ε τ ιι ιι ο Π'.

`

ΡτοτοιοοιΙο πεε νετοιπο 8τ.Ροιοτοπιιτοετ Δοτπτο.

πω. Βιι.2ππο· ποπ ιι. Μπι 1899.
Ψοι·οιτπεππει·: ιι

ι
ο τι ι π. 8οοι·οιιιι·: π ο π π ο ι· τ.

ι. Η ειιο.ι: «πιπ τοπ τοπ Βιιιποοοιετοιιι». Ποτ επειι νοι
επει:οιιοιιπο επι πιοιει ιπ ιποιιιιιιειιει· Ηιποιοιιι Ιπιοι·οοοο: 1)

ππτειι εοιπε θοιι:οπιιοιι, θ
) ιπ ριιιιιοιοςιοοιιοι· Ηιπειειιι, ο
ι

ππτοιιπιο θειιννιοτιο·ιοειιοπ,πιο ιι·ει.τεπ πετ Πππειτοππτοοιιοιι :πιο πετ
$τιππωιππιοιοοιε πππ ποπ ειιο.τοετοι·ιοιιεειιοπΒιιοοιιιιιιιπιιιοιιιιοι
ιοπ ιιι πιιιιτποοιιοοιιοι·ι·Ιιπειειιι: ιειριιι. επτει.οποπ ιεππποπ.

πε ιιο.ππειτειοιι πιπ ειπε Ρετοοπ νοπ ;;πιοτ Κπτροτεοπειιιιι
ποπ, 27 .Τειιι·ο πιο, ειπε ποιπ πιιιοοειεινεοπεπ Ηοπνοι·πεπιειιι.
ε·επιιι·ιιο. νω- ι8 .ιιιιιιοιι πειιο.πι οιε οιπεπ ιιιιιιιιιτειιπεπ
πειιιιιιριεπ, ιιιετπιιοιι πιιπω ειο, ποοε πιο Νποοπο.ιιιιπιιιιο πο
οποι ινιιτπο. ι)ιεοο Βοοπιζιιπε εποε ιιιιιιιπιιιιοιι πιο επι· νοιι
οιιιππιο.επ Ππππι·οιιι;ιιπιτιοι‹ειι. ιπ πετ ιοτειοπ Ζω οι ειεΜε ι(οριεοιιιποι·ποπ. θειιϋτ ιιοι·ππο·οοεπιιο Ποτ ινπποειι πετΡιιιιοπιιιι - ιτοιο Νει.οεπειιιιπιπιιο·.Ζπ ποιπ Ζνι·εειι ιππ οιε
νιοιιο.οιι πιπ ιιι·ετιιοιιοπιιτο πιιοιιςεεπειιι. Ζπιιποιιοτ ιπ πετ Νιιιιο
επι ποιπ ιιο.ππο. πο.ιιιι πποτ ει.ποιι ιιιετ ιπ οι. Ρειει·οπιιτο·. επ
ννιιιιπι.οειοιι τοι· ειπιο·οπ ιιιιοπιιιοπ επ ποιο ιιιοοιεο Κοιιπιιιπ
Ηοεριιοι, ινπι·πο πιο τοπ ειποπι πιιτοπιιιιε οτιιιιιτειιοιιΟοιιοιτεπ
πιο ενοπιιιιιοοιι οπιπειιοιππιοπ; ποοιι ειπιπετ Ζοιι ππο·επεεεει·ι:
επιιο.εοεπ.

Ποι·πποπ ινοππιο πιο οιειι ππ ππε Βιι.ι·οοιιεπ-Ποοριιο.ι επι'
Ροοιιι. Ποι·ι ειι.π ιποπ οιο οιιοπιο.ιιε επ ενιιιιιιιιιοοπ επ, πο·
πιποιειιο πιι·ιοιι·τε ιπππ οιο ειποι·ιππιο ππ πεε Κοιιπιιιιι-ι·ιοορι
ιιιι ππτ οπιιιπειιετιιοπ Βοιιοιιπιιιπο.
Ηιετ ιιπιι ει·ιιοιιπτο [π. ινοποπ επι πιο ινοιιιι·εΝιιτπι· πει·
Κι·ππιιιιοιι. ιιιιιιπι οιο ππτ ινειιετοπ Βοοποεπιπιιο ιιι πεε Ηοοριιπι πιπ', ει.ειιτο πιο ι)ιιιιτιιοοειιιειοιοοιοειι ιιππ ποοιοτιοιοειοειιθεοι;ιιππ ποιποπειι·ιι·ιε οιε πει·οιι;ειπ ποιοι ιιι·οιιιειιοπ νοι·οιιιοιι.

ιιππ ποπ Πι·. ιν επ ειι ο τι πιο τιιιπο-οποιοο;ιοοιιοπΠπιοι·
οιιειιππο·οπ οιιεπιιι'ιιιιι·οπ ιιππ πιο ενοπιποιι ππι.πιο·οπ Οποτε
τιοιιοοιππι·ιι·ι'οεπ ιιι νοτοππειιιποπ. ιιονοτ ιοιπιει·οο ιτεοοιιιοπι,

ει·ιΐιιιπε
ιππ ιιιιτ πιο Ριιιιοπτιπ ποπ Οοιιειτοπ ο.ποιι πιο» νοτοπ

Με επ.

θειιοπ πετ ει·οι.εΒιιοιι επι πιο Ρει.ιοπτιπ ιοιιτι:, ποιοι πιο
·Νιιοε ειινοο ππιπτπιιιοιι οιιεοιειιι, νοτπιοιιτ ιοι. πιπ ιοιειιι νετ
ειτιειιοποπ Οοπτοπτεπ. Πιο πιιοεοι·ο Ηοιιι ππνοι·πιιποτε, πιο
Νο.οοπειποπποε ποιπετοειι.ε ο·ιειοιιιιιποοιο· ν·οιιετιιππιο· νοι·
οοιιιοοοεπππτειι (ιιεινοπεπειιπιιπιιπο·, ινοιοιιο εοινοπι νοιπ Βορ
ιπιπ πιο νοπ ποπ Νοεεπιιιιο·οιπ ο.ιιοιτοιιι. ι)ιιο πειιοοπιιποιο
θοινοπο νοπ πιποει·οοπ Γιιι·πιιπο·, οιινιιο ιιπειιετιο·, πιο θειιιοιπιπιο @πιπ πιοιιι ιιι.πιι·ι:.
Απι ποιπ ιιιιτι:οπ θο.ππιεπ ποιποι·ια ιπειπ ιιππΙιοιι
νοι·ιπτπτοο,οιπετ Νιιτπο ποιοι οιιοοειιεπποεθεντεπο.
Πιο Πνπιπ εοιιειπι επ ιειιιοιι, πιο ιιιπιετοπ θο.ππιεπιιπιτοπ ιιππ
πιο οποι·οπ Ροιο πει·ιιιππποιπ οτεπτοεει, οιιιοο·ειιιπ; πιο 8οιιιοιπι
Μπι ιπ πει· Νοειιποι·οοιιοιι ιιι ι“ειπε πι.ποεπιιοπ 8·οιοει, πει·
ιιετνπιτ ιι·οι.
ιπι Νειοοπι·οοιιεπι·ιι.πιιιππι· πιο ιιιπιοι·ο »νεοι πππ ππε θο
ντϋιπε νοπ ποτιιιτιιοι·Βοοοιιοπεπιιοιι:. Ιιπ Πεπτιο·επ πει· ο·ειππο
Βο.πιπ νοτπποιοιιοι; πιο ιιο.ππ ινεπει· Οιιοοπεπ, ποοιι 8οριιιπι,
ποοπ 'Γιιποιιιι·ιιιοιο ιιπιετεοιιειποπ; ο.ιιεε οι ιπ ειπε ιςτο.πε
ιιΙοοεο νει·ννοππειτ. Νπι· πετ _οι›οτοΝοεοπε·ο.πο· οοιιειπτ ποοιι
νοτιιιιιιποπ επ εειιι; ποεπ ιιο.ιιιι ιπππ ιππ ειοποποι· πιοπι ιιπετ
εειιοπ. νιοι πειιιειιπ.
Βειιπ Αιιιιιιιιοπ ιοτ πιο Νο.οε ιιποι·ροιιιο.τι; ποοεοιπο θει'ιιιιι
πω. ιιιιιπ ποιιιι Απι·ιιιιι·οπ πετ θοινοποινπειιοτππο;. Αιπ ινειειιοπ
(ιιοιιιποπ πιιιπ πιππ ιπ πει· ιιιιττοειπε Ηιιτιο, ινπιιτεππ πει·Ποιο
ιποππ πεεεοιποπ πιο ειπ ιοετοι·οπο” ποπ πωπω ππιοοιιπιιι·ι:.
ιιι πιοοεο πο.τιο θετνοπο εειιοιπι. πιο Πνπιο. ιιιποιπποποοεπ επ
εοιπ. Απι' πει· ιιοοοριιοι·γποοπιοιι οποιο πεε ννειοποπθειιιποπο
ιο: ππτ οιπ ιιιοιπει· Ηποιιοτ νοπ πετεοιποπ ιππ ι'ιιιιιοπ ιιππ οσοι
τιιιποοιωπιεοπ οιιι·π επ εοποπ.

ινειοειιοιι
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έ Βει· Ρι·οοεεε εο1ιειιιι ειο1ι ε.ιιο1ι επί' Με Ο1ιι·ειι ι'οι·ιεερι1ε.ιιιι
Ζιι 1ιο1ιειι.
1)ειε ι·εε1ιιε '1'ι·οιιιιιιε1ι`ε111ετι·ει·ι11ο1ιιιε;ειι·ϋ1ιτ. ι1εε 1ιιι1ιεάει·
εε,εεειιεο1ιειιι1ιοι·νειοἱὶιιιιτ, 11εε·ι: νο11ει1ιιιι11ιεάει· ιιιεόιε1ειι
Μίκρο εεε 11ιιεε1ο1ιτεεεπι; Με Ο1ιι·1ιιιοε1ιε1ο1ιειιειο1ιι1ιει·. 11ειε
θε1ιϋι· 1ιειι1ει·εεΙιε1ιει1ειιτειιι11ιει·ει1ιεεεειετ.

Ε
εε Μ; ιιειο1ιει.11τ1ειιι1ιειιι Ζινε11'ε1,άει.εεΜε ιιιι: εἱιιειιι εεε.

Β1ιιιιοεο1ει·οιιιι'ε11ειι ι1ιιιιι 1ιε.1ιειι.1)ει· ιιιε1ιι·οε1ιοριεο1ιεΒει'ιιιιι1
νιιιτάιιιι1ιτοε1ιοριεο1ιει·1ιει.ι·τει.1Βε ίιιιε1ειι ειο1ι ιιι άειιιεε11ιειι
ε11ε ο1ιε.ι·ιι1ιτει·ιειιεο1ιειιΕιρ,ιειιι1ιιιιιιΙιο1ιΙιε1ιειι: θι·ε.ιιιι1ιιιιοιιε
ιιε11ειι.Βιιιι1εεεννεοε, 1ινιι1ιιιε θε1ιο11ειι,1ιντ1ι·οριεο1ιεοι1ει·111
ειιΙιοε'εο1ιε Ζε11ειι,ειιι11ιε1ιάιε Β1ιιιιοεο1ει·οιιιοιι.οτει·ιειι.ι1ιειιι
θιι1ιιιι·ειι ιιπά ιιιι θεινε1ιε ,ειεινοιιιιειινιιιιι·ι1ειι. Ηιετ1ιει ει·1ε.ιι1ιε
ιο1ι
πρι· άιε Αιτειτοιι1ιιιι· 1ιει·ιιιιιιιιι·ειο1ιειι.Με θΙιει·ιιΜει·ιειι1ιεεε (1θ1ι1781188.Με ει.ιιε1ιάει· Βεετει·ιειι ειπε ιο1ιΜε ει: ι1ειι εστι

ιιιιτει· ι1ειιΜι1ετοε1ιορειιειιΓεεετε11$ειιΡΜ ιιι·ειτειι 1ιεο1ιειο1ιτειι
ειι ι.νο11ειι. 8οννο1ι1άιε θιι1τιιι·ειιΜε Με τειρειι·ειε ειιι‹1νοιι
Ότι Κ ινε ι 1ι ο ιν ε κι ιιιιεει'ετι1μ ινοι·‹ὶειι.

Ρε.ε Β1ιιιιοεο1ετοιιιενιιι·τ1εειιει·ετ νοιι Η ε1ιτει πρι! Κ ε
.
ρ σει

1812 ειιιεε ι1ιεεειιιΝιιιιιειι οεεε1ιι·ιε1ιειι,κι ιιεο1ι1ιει· νιε11'εε1ι
θεειειιειειιτ1 ερεοἱε11ει·Πιιτει·ειιο1ιιιιιεειι εεννεεειι, ιζε1ιοι·τε1ιει·
ιιιι ΑΠ ειιιειιιειι ειι ι1ειι εε1ι.ειιοιι Κι·ιιιιΚΙιειειι. Πιο ιιιειει.ειι
Βεο1ιο.οιιιιιι;ειι ειιιά Με" ιιι θεετει·ι·ειο1ι-Πιι€ει·ιικοιιιιιο1ιτ.
πετάω. (1ειιιιει:1ιί'ο1ετε1ι1ιττε1ειιιει·11ιε;ιιι Βιιεε1ειιιι1ειιιά ιιιε1ι
ι·ει·ε Γε11ε ιιι ι1ειι ει."Οεειει·ι·ειο1ι ειιιει·ειιεειιι1ειιθεεειιι1ειι εε
ο1ιεο1ιτετ:Με ιιι δε. Ρειενε1ιιιι·ιι· 1ιεο1ιε.ο1ιτετειι11811εεο1ιειιιειι
ει11ειιιιι;ει·ειει. :ιι εειιι.
Πο ο τε ιιιι‹1 Κ ιιροε1 1ιιι1›ειιΜε Β1ιιιιοεε1ει·οιιι ειι (Με
εε1ιτειιΝειι1ιι1ε1ιιιιι:ιειιεεπι1ι1ι; εεεειιννει·ιιε Μ: είε εΙΙ.<.ιειιιειιιε
Αιιιιιι1ιιιιε,Μ" Με ιιιιτ ειιιεε ιιιιε·ειιιειιι ε1ιι·οιιιεο1ιειι1Βιιι2ιιιι
ι1ιιιιε·ειι ι1ιιιιι 1ιε1ιειι. Κ ειροει 1ιε.1ι:ιετΙοε1ι ιιιι άει· ιι·ιιιιει·ειι
Αιιεο1ιε.ιιιιιι,ε·?εεε [Με Ε1ιε·ειιτ1ιιιιιι1ιο1ι1ιειι.ειιεεε Βιιιιιοεο1ει·οιιιε
1ιεετε1ιειιιιιει1αοε1ιοριεο1ι:Ιιι άει· Ιεθθ811811.110Πιιιιι άιε ο1ιει·ειι
Βιιίιννεεε, 1ιεεοιιι1ει·ειιι άει· Νε.εε. εεΙτειι 1ιιι Ι.ειι· ιιιι, Τι·ιιο1ιεε.
ιιιιι1 Βι·οιιο1ιιειι, Ιιι άει· ει,εειιι1ιιιιιι1ιο1ιειιΠει·ιε ιἔειιτε. νει·
ει1ιο1ιειε ιιιιτ Β11'ειι1ιειιι),1ιι άει· ιιιιιιειιιειιιειι θ1ιι·οιιιοι:Μ. άει·

Α1ιινεεειι1ιειτνοιι θο1ιιιιει·2ειι,νοιι ι·εε·ι·εεειι·ειι Ριοοεεεειι, Με
Βι·ενειο1ιιιιιι.ι.Ζει·Γει11εεε. ιιπά ειιι11ιι·1ιιιι άει· Πιι1ιει11ιει·1ιε1ι.

1111ιι·οε1ιοριεο1ι:Ιιι άει· Βιιιινιο1ιε1ιιιιε· νοιι θι·ειιιι1ει1οιιεεε1
Με. ι1ιε ερειει· τ1ιεΠειιι Β1ιιάεςεινε1ιε. ι1ιει1ειιι Με ως. Μ ι

-

ε· ι
ι Ι ι ο ε 'εο1ιειιΖε1Ιειιιι1ιετιςε1ιειι; 1ειεεει·εεἱιιά ει·οεεε. εε1ιινιιο1ι

1ιο1ιι1ιι·εο1ιειιτ1ε.ιεεννϋ1ιιι1ιο1ιιιιιτ ειιιειιι Κει·ιι νει·εε1ιειιεΖεΙ1ειι,
ειιιι1ιιιε1ιι· ννε1ιι·ειιι1άει· ΑιιΓειι,ι.ιεειιιι1ιειιάει· Κι·ει.ιι1ι1ιειτειι
ι'ιιιι1ειι.

Αειιο1οςιεο1ι Μ Με 1ίι·ε.ιι1ι1ιειι.νο11ετειιι118·ι1ιιιι1ιε1.ΜεΓΗ εο1ι 1882 άιε Β1ιιιιοεε1ει·οιιι1ιεοιει·ιειιειιιι1εοΜε. Με ιιιιιιι
ερ ε." ε1ιιε Πε1ιει·τι·επιιιια ειι ρ·1ιιιι1ιειι. 1ιιι1εεε ινΜει·ερτΙο1ιι
ειιιεε· εο1ο1ιειιΑιιιιο.1ιιιιε1ιει·ειτει11ειει·οεεεΒε1τειι1ιειι.άει· Κρεπε
Πει: ιιιιι1Με ε1ιζειιι1ιιιιιι1ιο1ιερ;εοςι·ειρ1ι1εο1ιενει·1ιι·ε1τιιιιρ)·.
Τ1ιει·ερειιιιεο1ιΜ; Με Β1ιιιιοεο1ει·οιιινοΙ1ειει.ιιι1ι.<;ιιιι:ιιε·ε.ιιε·
Πο1ι. Με Πει1ιιιιε·ει'ε11ε,ννε1ο1ιε1ιἱει·ιιιι·1ι1ε.ιιοτιι·ι. ειιιι1, ινει·
άειι ‹1ιιι·ο1ιειπε ιι1ιει·ννε.1τι,ε·ειιι1εΜε1ιι·ειι1ι1νοιι ιιιο1ιτι;ε1ιε11ι.ειι
Ρ'1ι1ΙειιειιιΓεεινο,εειι.
1ιιι νοτ1ιε,ε;ειιι1ειι?Με 1ιει.τε κε άει1ιει·Με Α1ιειο1ιτνει·ιιιιιι
τε1ει ειιιεε ε1ε1ωτιεο1ιειι'1'τερ1ιιιιε ειιιε θει1'ιιιιιιε· νοιι νοτιι
Με Ιιι άειι Νεεειιι·ιιο1ιειιι·ιιιιιιιειιιο1ιοιι1ιο1ιι·ειι.Νιιτιιι·1ιο1ιινιι·ι1
άει· 11ΜοΙι; ιιιιι· ειιι Ζειιννε11ιεει·εειιι.

( Α ιιιοι·εΐετετ).

2
.

Κι·ερετ «Πε1ιει· 2τειιιε άει· Ρι·οετιιιιι.» ει"
Βειιιετιι1ειιε.1ιενοιι 18 .Τε1ιι·ειι. 'Ι'νι·ει·εο1ιεεθοιινει·ιι. νοιι άει·
ίι·111ιεει.ειιΚιιιι11ιειτερ 1ειι1ει.ει· ε.ιι νετεο1ι1εοειιειιΗγιιιρι.οιιιειι
εειτειιε ι1εε Ηει·ιιτι·εοΗιε, 1ιειιιριεειο!ι1ιο1ιπο ετει·1‹ιειιΒο1ιιιιειιΖειι
1ιειιιιΠιιιιιι·ειι, 1ιει1ειιτειιι1ει·111ιοι1οιιει'ι·ειιιιειι2Με ειι 40 11ι1ε.1
Με1ιο1ι ιιιιι12ιιιινει1ειιεπι1ιιοοιιτ1ιιειιιιιιιιι·ιιι:ιε.Πει· Ηιιι·ιι ἰετεε1ιι·
ειιιεε, ειιιεε. ει1οιι11εο1ι,νοιι εται·1ιειιιθει·ιιο1ι. ειιτ1ιιι1ι.τειο1ι1ιο1ι
Ί'τιρε1ρ1ιοερΙιετε. 1ιιι Βιε1ιειι Με Με 11ι·ιιιιι·ειι1ειο1ιτει·Με ιιιι
1ιιεΒ·ειι. Ρετ τεοτιιπι 15.εει:εἱε1ι ειπε εε1ιι·1ιιιι·ιεει.:ιι·1ιειιιριιιιά
11ο1ιεΡι·οειειτειόιιι·ο1ι1111ι1ειι.Πο.ε θε1ιιιιει·2εΠι1ι1 ι1ιιιιει·ι.ειιιο1ι
1ιειιιιΡε1ριι·ειι άεε Β1ιιεειι1ιε1εεειιιιά άει· Με ιιιειιιοιιε.ιι.ΐοι·ι;.
[Με Βοιιι1εειϋεει. ιιιιι Β1ιιεειιειιιεειιιεΜι ειιιεε Κϋι·ρει·, άει· Με
Θείϋ1ι1ειιιεε θοιιοι·ειιιειιιεε ι;ιειιτ: Με Πι·ειι·οεοορ 2ε1.ιι·ιειιι
εκειιιε1ιιι1ιο1ιεεθε1ιι1οιι Ιιι άει· Ροι·ε ιιιειιι1ιι·ειιιιοεει.Ιο1ι ορι
ειιοειιοιι·τε ειιιεε νεειου - ρι·οετειιι-ιιτετι·ε.1ειι Βιειιι Με
ιιιεο1ιιεΜε θεοτιο ιιιεάιει.ιιιι. Βε ρ;ε1ειιις ι1ειι Βοοιιι ιιιιε τ1ειι
11'ιιι€ει·ιι 1ιει·ιιιιεειιεἱε1ιειι, ιιεο1ι 1)ι1ειιι.ιιοιι ι1εε Β1εεειι1ιεΙεεε
ε1ιειιεοΜε ι·1ειιΒ'1ιι€ει·ιι. Νικ· επι Αιιι”ε.ιιιεεννιιι·ι1ε ιιιιι άει·
Ζειι,ι;ε ιιιι ι1ειιιάει· Ρε.ιε ιιιειιιοπιιιε.εεειε.ιι1ιεεειιι1ειι'1'1ιει1εειι
εε2ο,ε·_ειι,ινο1ιειειιι ΒΜιο1ιο1ιειινοιιι θιιιιοτειιιειιι ει1ιοι·ιιο1ι.Πει·
8τειιι ιινιεςι:22 θε.. εειιιε Πιιιιειιεἱοιιειι 1ιεττε.ιε;ειιΤ ιιιιι1 13. Πιτ
1ιειι.ιεΜε ο1ιετιιΜει·ιειιεε1ιεΒιιιιι1ιι1ιι·ι'οι·ιιι.Πει· Β1ειεειιι.1ιει!Μι

· άει· 1ι1ειιιετε,άει· Ρι·οειετ.ει1ιει1άει· ι.ει·ϋεετε. Ε1ι·1ιεετε1ιτειιιε
Ηιιι·ιιεϋ.ιιι·ε.ριιοερ1ιοτε Αιιιοιι1ε1ι-Μεειιεειε, 1ιιιι·ιιειιιιι·ειιιΑπισ
ιιιε.1ε ιιιιι1 11ει;ιιεειε.. θε1οιιιιιιειι12ε νναι·ειι ιιιο1ιτ 2ιι ιιιιι1ειι.
[Πε Βιιιει:ε1ιιιιιι; εεε θι:ειιιεε Με εο ειι ει·1ιι11ιι·ειι,άει.εε
Πι εεε Γτἰι1ιεετοιι Κιιιι11ιειε εὶιι θτειιειειιιο1ιειι ιιιιε ι1ει·
Β1:ιεε ἱιι ι1ειι Β1εεειι1ιιι1εειιτεο1ι1ιιρΐτ ινιιι·, εἰο1ι 1ιιει· ειιι
Ι‹1ειιιιιιτειιιι‹1ο." 1ιειι1ειι$ειιειι εειιι 1νειο1ιει1ιιιιιιΓοι·ιεειιιε.
1)ει·Κι·ιιιι1ιο ειιι01Εθ ειο1ι επι; Με Ρετιιιεε.1ινιιιιιιοιει ειιιιιι

-1

νετ1ιει1ταπο Με επί' ειιιεε ιιοο1ιτεειιι·ειιι1ειι1‹ιιιιιιιιιιει·1ι1ιει·ειι
θειει·ι·1ι άει· Ρει·ε ρι·οετ. ιιιειιι1ιι·.ιει άει·.1ιιιιι;ε εε ε;εειιιιι1.Με
ει· ιιοο1ιΜε ινιιι·, _ιει1ειιίει.11εεο νιε1 ει· ειο1ιειιιιιιει·ιι 1ιειιιι.

(Αιιιοι·είει·ει).

3
. Β.8ο1ιιιιἱι1ι.: «Πε1ιει· Ηε1ιιι1ιιτ1ιιεειε». Νεο1ι

ειιιει· 1ιιιι·ιειι Βει·οο1ιειο1ιτιςιιιιιςάει· Με ιιι Με ει.1τεειειιΖειτειι
ιιιι·ιιο1ιι·ειο1ιειιι1ειιθεεο1ιιο1ιτεάει· Ε1ιι,ε·ενσειι1εινιιιιιιει·ιιιιι1άει·
επι. Πι ι1ειι 1ει.2τειι .1ε.1ιι·πε1ιιιτειι1ιε1ιιιοι·εο1ιειιι1ειιεκρει·ιιιιοιι
τε11ειιΠιιτει·ειιο1ιιιιιε;ειιιιιιι1 Βιιτι1εο1ιιιιι,ι.;ειιπει' ι1ειιι θε1ιιει:ε
Με Βιιι1ιι·νο1οΒιειιιιι1Βιο1οι;1εάει· Βιιιει·ορει·ε.ειιειι, ιςε1ιι νει·
ιι·ειςειιι1ει·ιιιιΕ άιε ειιιεο1ι1ιηςιιςεΜιει·ε.ι.ιιι· ετιιιιετ.1εο1ιει·ι1ιιι1
σεειιιει1εο1ιει·Μἱιι1ιειΙιιιιιςειι 111ιει·ιιιι‹1 Πιιι1ει, ι1εεε πι· Με
άιε διιιτιειι1‹ άει· 11ε1ιιιιιικ1ι1ειειεΕπι Ιιι· ιιιιι1 Αιιε1ε.ιιι1εειπε ιιιι
ι;ειιε.ιιε ιιπά ιιιιιζειιιιι.ιειιι1ε1ετ ιιιιι1Με ι1ιιι·ο1ιΙ)ει·ιιιεο1ιιιιει·οι:ει·
1ιετνοι·ι.ιετιιι'ειιειιΒνιιιρτοιιιε ειι ννειιιΒ· 1ι1ιιιιεο1ιειιιιιιι·ι. ειιιι1
Ι)ε.1ιει·1ιει·ι·εο1ιειιειιιεε ειιιεε Με Αιιτοι·ειι ειοεεε 1Ξειιιιιιιιςε·
ι1111'ει·ειι2ειιιιι Βει.τε118ο1ιΜ1ιο1ι1κειτοι1ει·Πιιεο1ιΜ11ο1ι1ιο1τάει·
ιιιειιεο1ι1ιο1ιειιΒιιιοιοειι. Νε.ο1ι Βεερι·εο1ιιιιιι.εάει· ειιιεε1ιιειι
11Ιει.1ιοι1ειιειπε Βιετ.ιειι1ι άει· Ηε1ιιιιιιι1ιειι ιιι νει·εο1ιιει1ειιειι
1.ιιιιάει·ιι ιιπά θε,ςειιι1ειι :ιι 1ιεΓει·ιι. Η11ιι·ι;νοι·ι.ι·ο.πετιάει·Με
1ιε1ιειιιιτεετειιΑιοειιειι ιιι ι1ιεεει·Βιο1ιοιιιιε ε.ιι πρι! 1ιοιιιιιιτιιιιΕ
εειιιε ειιι;ειιε ειιεΠι1ιι·Ιιο1ιει·1ιε1ιειιι1εΙιεΠιιτει·ειιο1ιιιιιε·ειιιετ1ιοι1ε
άει· Ε'εεεεε ιιιιε1ιι·οε1ιοριεο1ιε.ιιιι1ιτοε1ιοριεε1ιε.ιιι εςεννιεεειιΠει
1ειι Ρι·οοεοιιι·ι :ιι ερι·εο1ιειι,ενε1ε1ιεει· Με Με ειινει1εεειε;ειε
ειιιρι1ε1ι1ι. 11'ιιε άιε Βιιιιιει.11ιάει· 1)ει·ιιιρει·ινιιιειιειιοειι·ιιιι. εο
ετιιιιιιιειιΜε ιιιειειειι Αιιιοι·ειι Με” ιιιιτειιιιιιιι1ει·Β1ιειειιι. ι1εεε
Με Βιιτοιοειι ιιιι Κιιιι1εεε.1τει·1ιιιιιιιι;ει· Με 1ιει Βι·ινιιο1ιεειιειι
νοι·1εοιιιιιιειι. Βει άει· ΑιιιιΙνεε άει· Β.εειι1ειιιεάει· Αιιιοι·ειι ιιι
Βειιιι;; επι' άιε ειιιπε1ιιειι Ηε1ιιιιιιτ1ιειιε.ττειι1ιεεεειιειι Μι· ε1ιει·
ειιοεεειι Ψιι1ειερι·ιιο1ιειι, ιιιιιιιειιι1ιο1ιινεε Οιιιιι·ιε νει·ιιιιοιι1ει·ιε
ιιπά Με 1ιειι1ειιΤιιειιἱειιεττειι 1ιειι·1111τ.Πιε Πτει·ε.ιιιι· Μ” θε
·ειι1ειι1‹άει· Ηειιιιιιιι1ι1ε.ειειει ειιιε εε1ιι·ιε·ι·οεεειιιιι1 ιιιτει·εεεε.ιιι.ε.
Απε Ιιι ι1ιεεει· Βιι·1ιιιιιιε; ριι1ι1ιοιι·ιειι ειιιινε.ιιι1ΓτειειιΒεο1ιιιο1ι
τιιιιι.τειιάει· 1ειιιειι .1ιι1ιι·ε ι1ιει1ι. νοι·ιι·εειειιοει· ιιιιι· ειιι18·ε
"ειιιεε Με, άιε ειιιεεπι· θειιιιιι·ε 1ιεινειεειι, τ1ιιεεΜε 1Βιιι.ει·ο
ριιι·κειτειι ι1ιιι·ο1ιειιεΠισω 1ιοι·ιιι1οεεθειει:ε εεε ιιιειιεε1ι1ιο1ιειι
1)ιιι·ιιιεεειιιι·1. 1)1ε1νιι1ιτιιε1ιιιιιιιις,ι1ε.εε 19ιιιοποειι "Με πιει·
11ιιιειι ε1εειιι.1ιιιιιι1ιο1ιεΒιοι·ιιιιε;ειι Με ιιιειιεο1ι1ιο1ιειιθι·ειιιιιιε
ιιιιιε, εοιιι1ει·ιιειιιεε εο1ι1ιιιιιιιεθοιιιρ1ιοειιιοιιειι1ιειειιιι1ει·ειιεε1ιοιι
1ιεει.ε1ιειιοειιΚι·ιιιι1ι1ιειιειι 1ιει·νοι·ι·ιιΓειι1εϋιιιιειι. νετιιιι1ε.εετειι
1'οι·ιι·ει,ιεειιι1ειιετε.ι.ιειιεο1ιεπρι! 1:1ιιι1εο1ιεΒεοοεν:1ιιιιιιεειι επ
1160Κιιιτ1ει·ιιιιιι 8ο. Ρειει·ε1ιιιι·ι.ι·ετΝι1ιο1ιι.ι-Κιροει·1ιοεριιει1νοιιι
Ρ'ε1ιι·ιιιιι·1896Με ειιιιι Γε1ιι·ιιιιι· 1898 ιιιιιιιετεΙ1ειιιι ιιπά 83
Γε.11ενοιι Ηε1ιιιιιιι1ιιο.ειε1ιει Βι·ινεο1ιεειιειι ιιι εειιιει· Ρι·ινιιι.
ρι·ιικιε ι.τειιε.ιιει·ειι ειιιι1ιι·ειι.
Ψεε Με Βιετιειι1ι άει· 11ιιτοεοειι ιιιι Κιιιι1εεε1ιει· ειιιοετι·111'ι:.
εο Μπι 1'οι·ιι·ε.8ειιι1ει·ειιιεε ιι.ιιι1ει·ειι1ιιιι·ε :ιι ι'οΙ;ειιι1ειι Βε
ειι1τειιειι:

1
1

Βιιιει·ορει·ειειτειι 1ιοιιιιιιειι1ιιι Κιιιι1εειι1ιει·(νεο 2-15 Με·
ι·ειιι ιιι 54,8 ρθτ. ιιπά Ρε.ιιι·ιιιιεεειινοιι 2

,
δ
.
4 Ηε1ιιιιιιτ1ιειιεττειι

ιιι ειιιειιι Κιιιι1ε 1ο 12.3 ρθι.. άει· ιιιιτει·ειιο1ιι.ειι11'εΠενετ:

2
) Βει Ποι·ι'1ιιιιι1ει·ιιειε1ιι ιιιιιιι Πει·ιιιεο1ιιιιαι·οιπετιιιιιιιιειιιΙιο1ι

Βιιιιάνν1ιι·πιει·11ιει.ιιΠ;;ει·.Με 1ιειΒιιιιιι1ιιιιι1ει·ιι(1ιιει· 111ιει·ινιεε·,ειι
'1'ειειιιειιι;

8
1 11111;ιιιιιε1ιιιιειιθειιι Α1ιει· άει· Κιιιι1ει· ιι1ιιιιιιτΜε άιε

Ηιιιιι1ι;1ιειτάει· Ηειιιιιιιτ1ιειι πι:
41 Αιιι 1ιειιίὶεειειι 1εοιιιιιιτ1ιει Κιιιάει·ιι οιινιιι·1ε νει·ιιιιι:ιι1ετ1ε
ι88 ρθω νοι·. ιιιι.ιιιιι'ο1ιε;ειιεεειιι·ιε 1ιιιιιοιιοοΜεες19,1 ρθτ.ι.'1'ι·1
ο1ιο0ερ118.1ιιει1ιερε.ι·(9.7 ρθει. Βοι1ιι·ιοοερ1ιιι1ιιεΙειιιε (5.1 ρθω,
'Γεειιιιι ειιι.ι·ιιιιιτιι(1.2 ρθι:.), '1'ε.ειιιιιεοΙἰιιιιι οι ρθω;

ό
) Πε ν:ει·ι1ειιΑιιι.ριοειι εειιιιιο1ιι:ιι1ιει· Με 1'οι·1ιοιιιιιιειιάει·

νει·εο1ιιεοειιειι Βιιτο:οετιεττειι ιιι ι1ειι νιει· .1ε1ιι·εε2ε1τειι.ΗΜ·
ιιι:1ιειι.άει· Βιιτει·οριιτεειτειι 1ιει Κιιιι1ει·ιι νετει:1ιιετΙειιει·θορ
ι'εεειοιιειι, θεεε11εο1ιεΐιε1ι1εεεειιειο.
Βει 1Σι·ννιιο1ιεειιειιειι1ι νοι·ιι·ιιιωιιι1ει· ιιι άειι εεννε1ιιιτειι 83
Β'ει11ειινοιι ΗεΙιιιιιιτ1ιιεειε: Βοτ.1ιι·ιοοερ1ιε1ιιε1ιιτιιε 81. 'Ι'οιειιιιι.
εε..ειιιιιιιε 16. '1'ειειι1ειεο1ιιιιιι 4

,

'1'ι·ιο1ιοοερ1ιε1ιιει1ιεριιι· θ
.

Αεοειι·ιε 1ιιιιιοι·ιοοιι1εε δ
.

Οιινιιι·ιε νει·ιιιιοιι1ιιι·ιε19 ιιιε.1.
νοι·ιτε.εειιι1ει·1ιεερι·ιε1ιι:ειιιεε1ιειιι1ει·Με Αειιο1οριε. Πιειειιοεε
ιιιιι1θνιιιριοιιιε.ιο1οειε άει· ειιικε1ιιειι 1Βιιτοιοετιει.ι·ιειιιιπά “Με
ειιι1,εεΙζι·ιιιι1‹ειιρ;εεο1ιιο1ιτειιιιιιι:. 1νειε Με ειιιεε Πε1ιιι1ιιι.1ιειι
1ιει·νοι·ιεετιιΓειιειιΗνιιιρτοιιιε ειι1ιετ.ι·ί11ι.εο ινειεειι ι1ιεεε11ιειι
ειπε ει·οεεε Μιιιιιι1Με1τιςΚειτ Πι 15"οι·ιιιιιπά 1ιιιειιε1ιει αυτ'.
Νε1ιειι Ιοοιι1ειι 12ι·εο!ιειιιιιιιεειινοιι 8ειτειι «Με 1)ιεεε:1οιιεειρριι
ι·τιιεε, ιι·ειειι ε118ειιιειιιεθιι·οιι1ειιοιιε ιιιιι1 1Σι·ιιιι1ιι·ιιιιεεεεϋι·ιιιι
που ιιιιι1 Β1.6ι·ιιιιεςειι1ιι άει· Β'ιιιιειιοιι εεε Νει·νειιενετειιι'ε (ιο

5 ρθι. άει· ιιιιτ Βιιιιοεοειι Βε1ιε.ιιειειι) πω. Ιιι 2 12ει.11ειιινει·ειι
Ηε1ιιιιιιι1ιειι Με 'Γοι1εειιι·ειιο1ιε.
θεο νοι·τι·ε.ε· ετιςειιιΖειι'1'ε1ιε11ειι.ιιιιιοι·οεοοριεο1ιειιπά ιιιι
οι·οεοοριεο1ιεΡτερει·ειε νοιι ε11ειι1ιεειιι·οο1ιειιειιΕ1ιιτοεοειιιιι·τειι.

(Αιιιοι·ει'ει·ετι.

4
.

Βερν: «Πε1ιει· Με Βιιιι1ειιοειιτι·ειι άει· Βρει·
ο1ιε1εεονετι σο».
Αιιιοι· 1ιει.νει·ειιο1ιε ιι1ιει·οοειι.εειιειιιιτεθειιιι·ειι :οι Ηιιιιι1ειι
ιιιιεςεειε11τ.Βει ω- ΜΘ1ιι°Ζιι1ι1111114 νοιι :ΣΟΠιερει·ιιιιειιιειιι
ἔε1ιιιιἔ εε 11ιιιι‹1ιιι·ο1ιΒειειιιιε ειιιεε 1ιεειιιιιιιιιειι Βιιιἀειιοεεἱι·1‹ε

1
) οι: 11ιεΒιιι·ι€111ιιιιΞ

181Η.
κι. ι;1'Α.Γ11ι31'11Κ13ι·.·ιιιοι·ε ν πετώ, θιι6.
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ιιπ ,ο_η·ι·ιιεειιρι·πεγινιιιε Βιιιινοειοπ ιιοι·νοι·πιιι·πΓοπ. Ιιοεεεοι·ο
ενπιπο ιπιεεοΙεε οιποε ιπ ποπ πποεπε ΚΥππι·ιοπιιιπιιε ιπποε
Πιιιι·εοπ Βιιιιι·οποπε ποοπιιοπιοι, ιιππ ιιιιεεο πιο πιο οιιοιπιεοιιο
Αποιγεο πονι·ιοεπιο Βιι;οιιεοιιειεοπ ποε Βροιοποιε.

(Απεοι·οιοι·οει.
πω. Βιεπιιπ;; ποπ Σ!. Βοπεοπιποι· ιιππ.

νοι·ειι2οπποι·: ·1·ι ι ι πἔ. 8οιιι·οειιι·:Πιιπποι·τ.
1_ Ρι·οι'. Ροεοι·εοπ: «Ποποι· πιο Ιιιιριιεποποππ
ιιιπ πιιε ποπ οιιοπιιοοιιοπ Ι.ιοπεοει·ιιιιΙοπ ποππ
ποι· ιποοπ'οοιιοπ ΜοεΙιοποιε.
Βοι ποι· Ιιοιοιιειππιοιε,πιιε ινοΙοιιοι· ιπ ποι· Νοιιποιε ποιιο Βο
ιιπππιιιποεπιοειιοποπ Ιιι·ιειιιΙοε, ιιππ πιοπε εοΙεοπ επ βοιιιιιπιο
επ·οοιιοπ ιιποροεοιιιπειινοι·ποπ,ποππ πιοπ πιοπε ι·οι·ειοιιειο·ποππ;;
ιιπ πιο νοι·ννοπππιιε ποτεοιποιι Βοποπ. ΠεΙιοι· νοι·ιιιοιε .ειοπ
Βοι'. οιιοιι ιςοποπιιποι·ποι· Ιιιοιιιποιιιιππιιιιιο· ειιιοοοι·οεειιοριιεοπ,
πο.οΙιποιποι _ιοποοιιιπιε Γι ιι εε π ιιπ νοι·ι,ςοπ .ιιιιιι·ο ιπ Β.ι·ιοι
ιινοοιιεοιε;οει·οποππιιπ νοπι βοιιοι,ιοπ ιιππ ο, Αιοε ποι· Κοιεοι·
Ιιοποπ Υιιοπε «Ροιοι·ποιε Βινοεπε>>,πιοΙοιιοι· ιπ ΚοροπΙιεςοπ
:πιο Ε'ιιιοοπ'εοιιο Ιπειιεπε ποεποΙιε ιιιιεεο πω» Βιιιιεειπο Πι·
ειιοιιο οι·ιιιιιιοπ. νοι·εοιιι·ιοπ ειοιι πο. πιο Ριιιεοπ'οοιιοπ Αρ
ριιι·πιο εοννοιιι ιιπ Βοπποπιιοιιε, Με πι.ιοιι ιιιι· οιοοει·ιεοιιοο
ι.ιοιιι. Πε. ιιππ οε ιοποοιι πιοιιε πωπω; ιιπ Επιιιο ποε νοι·,·ιππ
ι.;οποπ πειιι·οε πιο οπιοιιι·οοποππο οΙοοειιοοιιο Ι.ιιοιιεππο1ιο

επ
οι·ιιιιιιοπ, ιιοπιιιο Βοι'. οι·οε ιπι Ι.ο.ιιιο ποε νοτιιοεοοποπ πεπι
πιοι·ε ιπιε ποιπ Βοπποπιιοιιι-Αρρπι·πε οπ νοι·ειιοιιοιι εοιιι·οιεοπ,
πιο ιπ εοι'οιπ ιιπ· πιο Μοτιιοπο ειιι·οοιιοπ, πιο· ποιο Ι.ιοπε με
νοι·ιι·π,ποπ ννιιιπο, ππι· εεοπε ιπ πποοι·οπι Κιιιιιπ ποι· 8οιιποιι
Ιιοπι.πωωΠάιΗΠΒι πιο, ΒιιιιπΒιιοιε ειιιποι·, ιιι·οιιιιο·οι·'Γο.8ο ιιπ
νποΒ·ο.Πιο νιίιοπειο·ιιοιεποι Ε'ι·ιιι;ο ποππ; πειιοι· ποπ Βοι. πιο
Βοιεο ποππ Κοροπιιεοοιι .ιιπ ιιιιεοι·ποιιιιιοπ ιιπι ιιπ Οι·ε πππ
8εοιιο πιο Μοειιοπο ποιιοι· ιιοπποπ οιι Ιοι·ποπ ιιππ Πο.πιι ποι·
ροι·εππΙιοποπ ι.ιοποποποιειΒιοιι ποε πω. Ριπ εο π, ποι· επι·
Απιιιιπιε ποε πω. πιο» 50 Ιιπριιειιι·ειιιιο. ποι·οιι1ποιιεππΙπιιι;
πει·οιεε επ Βππο, ειπε νοιεοπιοποποπ Οοποπποπ πειτε πιιεεο,
οι·ιιιοιε Βοι”. πιο Μπειιοπιιοιε οιοιι οιπ νοιιοε πιο νοπποπι
Ν'νοι·ιιι ποι· οιιοπιιεοιιοπ Ιιιοιιτεει·ιιιιΙοπ-Βοιιοππιιιπε επ πιΙποπ
πππ ποππ ιπιε επεοιπ Θοιπιεεοπ εποε, πιιεε πιο Βοοιιιεπε ιιιΙο
Βι·ινιιι·εππποπ ιιποι·εειο8·οπ.Πιο νοιιι_ Βοι'. ποιο νοι·οιπ νοι·πο
Ιοι.ιεοπ, ιπι Ριιιεοπ'εοιιοπ Ιπεειεπε ε.πο·οιοι·ειοεοπΡιιοεοει·ε
ριιιοπ ειι.ιιΙι·οιοιιοι·,εοΙπεε πιο επ 15 πιιιιιοπ ποεεπιιοιιποπΙιιιιιπο
ιιιι1ο (νοι· πππ ποππ ποι· Βοπο.ππιππο νοπ 2'/ιι Μοποιοπ πιο”υπ πιιπι·οπ) ποινοιεοπ ο.πι"ε ποεεο. ινο1οιιο Βι·ιοΙΒο οι·ειοιε' Ι' .Ι. ·
Μπ'ίιθιιεοπ οι·ποιιοε εοιε 10 πιιιιι·οπ :ιιπ εοιποι· Μοειιοπο, Με
ποιοιεε νιοιο νοι·νο1ιιιοπιιππππποπ επεοπτεοπε, πιο πιο Μο
ιιιοπο εοιπεε ιιποι· πιιοιι ιιιοπτ ιιπ· «πιο πιιεεοει·ποιιοε
Βοι· Ζπ·οοιι εοιιιοι· Αριιιι.ιο.εοιεε, πιο ινο:ι·ιιιοεει·οιιΙοπ 8118211·
εοιιεΙεοπ πππ ππι· πιο οιιοιπιεοποπδειειι1οπ (Μπι, νιοΙοεε, πΙει·ο
νιοΙοει) ινιιΙιοπ επ Ιοεοοπ. Ζπ πιοεοιπ Ζπ·οοιιο ποοεοιιι ποι·
Βοπποπιιοιιε-Αρροιπε οπο οιιιοι· ιιοπΙοπ (Ηεειιιιεο (νοπ 80 Οειιι.
Ππι·οιιιποεεοι·)πιο πιιεοιιιοι· ειιιιποιιιππειιεοιιοιι Οπρι·πιιι επΙι'πι·ι
οιιπι-Μιειιιιι; Βοιιιιιι πιο. - . _
Βοι· Αρπει·πε επ οιοοει·ιοοιιοοΒιοιιε (ειπε ΒοβοπΙιοιιε-Μιπιπονοπ 80 Αιιιροι·ο Βιιιιιιο) ποετοΙιεΜπομπ οπο οιποιπ '1ιιπιιε, ιπ
π·οιοιιοπι Β 8ε.ιπιποΙΙιπεοπ ειπε Βοι·ο;ιιη·εεε.ιι ε.ιιιεοπτοοιιι, πιο
πιιι· ιι·οιιι€ Νιιι·ιποοει·ο.ιιιοππιιι·οιιιο.οοοιι. Δ
Πιο Βιτειιιιοοιι ιιπποπ οιοιιοιι νοπ Μι 5ειιππο. Πιιποι·"εεπεε.Ιιο.ιπιε ιιποι· πιο οιιοπιιοοιιοιι Βιι·ππιοπ ποι ιινιιιιοπ ιιοπποπ,
ιπποε πιο ποει·οιι”οπποθεοιιο ιππιςΙιοΙιεε πΙπιιοοι· πιοπιπ.οιιεπιει·ποπ, πο πιο ι·οιιιο Καπο ποε Βιιιιοε οιπ Ηιπποι·πιεε ιιπ· Με
Βιιιπι·ιπποπ ποι· οιιοιπιοοιιοπ8ει·ιιπΙοπ πιιποε. Ποιιοι· ινιι·π επι
ποι· πο ποιιοιιιοπποπ ΗειιιιειοΙΙο οιπο ιιπΙποοπνοιιοΒοι·ιζιιι·γοεοιΙι
ριεεεο ιπιε ιιιιιεειο;οιπΠι·ιιοιι ποιοοειο;ι. 8οιιιιιοι·εοπ πιοοιιε πιο
Δπνι·οιιπιιπο; ποε Ειοιιιοε πιοιιε, πειιιιε οποι· πιο ιινε.ι·ιιιοοετοιιιοπ
πιοιιε ι·οι2οπ, οιι·οιιιιι·εοοννοιιι πιιι ποπ Πι·ιιοπορροι·πεπιο ε.ιιοιιιπι ππιοι·οπ Τιιοιι ποε 'Γπππε Ψιιοοοι·, ππι·οιι πιιιιπο Ι)ι·ιιιιι
ι·ιιιιιοπ επιιιοεοοιιπ. Ειπε Βοποειοπ ποι· Βιιιιιιοροι·ιιοξ πιο ποΙιοιιιοε. πιο ποππ οιπιιιι·οπ(πιο επ 20 Βιπ.) Βιππποπ ιπ ποιπιντιπ Βιιιιιππο· πππ ΒοιιννοΙΙππο επι' πιιπ οι·ει ποππ πιο Βοεοειοπ
νοιιιποι·, ποππ πιο ΒιοΙΙο ννιοποι·ππιποΙιοπιοε ννοι·ποπ,πιο πιο
Κππει·ιιοπ ειοιι ιοεοι·πιιε ιιοποπ. σ
Πιο ιιππ” ποι· οιιοπιιεοποπ πιοιιι.εει·ειιιιοπ ιεε ειπε πεπιε
ποιο ιιιιπ ποπ ΘεοπιιιιοοιιεοΙεπτοοοιιπο. _ -Βιειιοι· Με Γιπεοπ ο. 300 Ι.ιιιιιιοιπιιο, _ειιεπεππιιοε πιιε
Βι·ιοΙο ποπιιπποΙι, _ιοποοππ·οιεε οι· εοΙπεε ειπε πιο Μϋπιιοιιιιοιτποι· Βοοιπινο ιιιπ ιιππ πιποιιεο ειοπ ιιποι· πιοεο Ρι·π,<;οοι·εε
οππ,οιι1ειο οιιεεριοοιιοιι, πιιοιιποιπ πιοιιι·οιο πειιτο ιιοι·.<ιο.πποπ.
νοιιιιιιιιιι; Με οι· ιιοιπο Βοοιπινο ποοπιιοπεοε.οι ποΙιοπεοε οπο:πποπ πιοιιε ππι· ποπ οιοπεπει·οιι Ιιπρπειιοι·π, εοπποτπ Με πιο
Πιιι€οπιιιιε ιπ οιποι· Ζοπο νοπ Πιο-Β Οεπι. Νοιιοι·πιππε πειΡιποοιι πποπ Αιοιιοοιιι ιπγοοειοε πιιε εοιιι· οππειιοοιιι
Ει·ι”οιο ποποπποιε. _Βοι'. ποιποποει·ιι·ε ποιπ Υοιοιιι οιιιοπ Βεπποπεοπ·ιιιιε Ιιπρποποι· Οποι·Ιιρρο ιιιιπ ποε νοι·ποιοπ Τιιοιιοε ποε 8οιιεπιπ πεει.ινοιι·ιιοι·οοιε ι ποπι·οπ ποετοππ πππ 5 πιιι1πιιε θοΙποποοεπεειιπΑπειιι·ειε2οπ οιο., _ιοποεπιειι ιπιε ιιοοιιιοΙΒοι1ποιιιΒο0ιπΝ ΜΜΜ·
ποΙε ινοι·ποιι. ιιπ ι·οι·οοπο·οποπ Βοιπιποι· ιεε ΡΜ. 2^/ι Μοποεο
ποι Γιποοπ ποι· ΙιιοπεποπεππΙιιπει ππτοιοοι;οιι ιιππ πομπ
ιι·ιιι·ιιο· ιεε οιΙοε ι·οι·πει·πε ιιππ ππι· ποι ποι· ιιπεοι·ειιοιιιιπἔ ιπιι

τοΙεε Αιιι'πι·ιιοιιοπ οιποι· (Νοε ιο.εεο οπιποοιιε πιοπ ιιιιε ιιιιιιιο
ποοπ ποππ ΕιιρποΙιππεοποπ. ιπεοπ εοιποε οι·ιιιιιτε πιο Βο
Ιιε.ιιπιππο· ποππ ιιπ· ιιιιποοπποε ιιππ Με Βοι”. οε ιιποι·ιιοπιιποπ
πιο Βοπιιππιιιπο· ιοι·εεπιιιπι·οπ, πο ιπ ποιοιιοεοι·Ζοιε πιο Ειπ
ι·ιοιιειιπιι ποι· ι.ιοιιιποιιο.ππΙιιππ· ππιοτ ποιπ Ρι·οεοιιιοι·πε Ι. Μ.
ποι Κειοοι·ιιι-ϊνιειινο ιιι Βτ. Ροιοι·επιιτε: ιιι Αιιεοιοιιε εεοιιε.
Ζππι 8οιιΙπεε ποετιιιε Βοι. πιι.εε ιιοιπο οιποιεο Μοειιοπο ποι·
Ιιιιριιεποποππιιιπο· νιιιιιε ποιτιοπιιζε Με. "οι ιιοιιιιιιοπ Ποι
Ιππο·οπ ιπιι·, εποε ππι· ποι ιιιοιιιοπ Ηοι·ποπ, επεεοπι·οιιοεοιι
Ηοιποπ ει;οι.ιοπιιποι·πιοιπε οοΙπεε πιο ΕΣιιοιειοιιοι·ιοΙ;;ιοε.

ιΑιιιοι οιοι·πιι.

σ

Πιεοποοιοπ:
Βοιιιιιιεπ πιο" πιο Ιο.ιιι;ο πιο ιιιοιιεοει·πιιιοιι οιιιινιι·ιιοιι
ιπιιοεοπ ιιπι ποπ ι:οινιιιιοοιιεοπΒιιοοι επ οι·οιο1οπ.
Ροεοι·οοιι: Βοι οιποι· Ι.ιοπεπιιοιΙο π·οιοιιο οιιιοιιι οιοοει·ι
εοποπ 8ει·πιπ ποπ 80 Μ. Δ. οπτειιι·ιοιιε ποππ πιο διεειιιιο· πιοεπι 15%8ειιππο οπεποποιιιιε π·οι·ποπ. Ρι·ιιιιοι· πιο ιποπ πιιε Αρ
ριιι·:ιεοπνοπ ππι· 18 Μ. Α. ε.ι·ποιεοιοποιιοί ποπ πιο Ι)ιιποι· ποι
Βιεεππο πιο οπι 4-5 8εππποπ. Ποιιιιιεινοο 151οεεειοιι οπο· πιο
εοπ Ριιπιιε ποοιι πιοιιε εο.Βοπ,πο. πιιο νοι·ιειιι·οιι ποοιι επ ποπ
πππ ιιιι.πρεειιοιιιιοιιπιο Αρροι·ιιιο ποππ ποποπτοιιπ νοι·ι·οιιιιοιπιπ
ιιπποεπιιιι€ οιππ.
Βοοιιπιππιι: Βιπο ΑπεεπΙε επι· Βοιιπππιπιι;; ιπιε Πεπι
εει·πιιΙοιι οιιιεειι·ε εοποπ πιει· ιιι Ροεοι·οπιιι·ο; οο ιεε πιο Αποπιιε
νοπ Κοοιοι·ι·ειιι, ποππ ννοι·ποπ ιιι ποι·εοιποπ ιιπιιρεειιοιιιιοιι
Νοιιι·οιι€ιοπ ποι· Βιπννιι·ιιπιι,ο νοπ οιοοει·ιοοιιοπ δει·πιιιοιι ιιιιεοι·
ινοτιοπ. ποποπιειΙο ιιοπιπιοιι πεποι οοιιι· οειιι·ιιο Βιι·ιιιιιο ιιι
Απινοππππο·. Πε.ο επιιι ιει επ ιιιεοιιειν, πο.εε ππι· ιπιε εοιιινοι·
ποπ ΘΙειοοι·π ιπ πιο ΒιοιιιπποΙΙο ,ο·οοοιιοπννοι·ποπ ποππ, πε.ιιοι·
ειιοιι πιο οπ ποιιπιιποΙπποιι Κπι·ροι·ειιοιιο ππι· εοιιι· ιιιιι·εο Ζοιε
ποπ 8ει·ιιιιιοπ ιι.ιιει;οοοεεεννοιποιι Ιιππιιοπ.
Ροεοι·εοιι: Ιπ οοιοιιοιι Αιιοεοιεοιι νι·ιο ιπ ποι· νοπ Βοοι‹
πιοππ οιειι·ιοπ ιιοιππιοπ εοιιι· ειιιι·ιιο Θετιιιιιοεπι· Απννοππιιπο,
ποι·οπ Βιι·ιιιιιοιι ννιο πιο ππι·οιι οιιι Βι·οππο;ιπε ο:οεοιππιοΙεοπ
Βοπποποει·ιιιιΙοπ νι·ιι·ποπ. Αιιεεοι· πιοεοι· ιιπ Ηειιεεποοειοποιι
πιοιιε ι·ιοπιιΕοιι Βοοιι·ιιπο· ιιοπιιπε ποππ πω”, πεεε πεοιι ποι·
Μοτιιοπο ιιππ ι· ι π πο ιι πιιι· πιο οιιοιπιεοπ ινιιιιιοιιποπ Βει·ειιιοπ
επι· νοι·ινοππιιπο· ιιοπιιποπ πιιι·ι'οπ.
Ηιιοιιοι: Βιππ ε.ποεοι· Επρπειιιοπιιοπ ιιιιοπ ιιοοιι επποι·ο

π

Ηιιππιποοειοιιοιι πιοεοι· Βοιιο.ππιιιποεπιοεποπο ειιιιιιιιο;Ιιοπ.
Ροεοι·εοπ: Βιε μια ειιιπ ππι· ποεειπιιπεο Βιι'οιοο ποι
Επιιιιο οι·ειοιε ινοι·ποπ. Βοι ιιιγιιοειεοποι· Αιοιιοοιο οοιιοπ ιι.ιιοιι
.απτο Βοεπιιοεο νοι·πιιπποπ οοιπ, πιο ποππ ιιποι·ιιιιπρεοπο επι
πεοιΙιπ.ι·οι θι·ιιππιοπο ποι·ιιιιοπποπ Ηεπειιι·ιιιιιιιιοιεοπ πιοεοι· Βο
ιιιιιιπιππο;ειποιιιοποειιοπποΙιοπ εοιπ πιιι·ιιοπ.
Η οιιιι.ι: Βοι Ιιπρπε ιιιιιιιιοιι ο.ποιι ππι·οιι
ειιοοιιο Μοειιοπο επιο ΒοειιΙεπεο οι·ειοΙε ινοι·ποπ. Βιπ πω· Με
Μοποιοπ νοπ ιπιι· επι' πιοεο Ψοιεο ποπο.πποιεοι·Με. πιο οπ,ε;οπ
ιιιιοιιιιοπ οοιιοιιι. πιο οε πιιε ποπ Βοοιπιι·οπ οοιπ οπο, ποππ
οΙΙοι·πιπο·ο ιιιιοιι πιοιιε πωπω νι·οι·ποπ.
Ροεοι·εοπ: (ιιονι·ιεεπεποπ ππι· ιιιιοΙι ιπιε ειιποιοπ- Ποειιο
ποπ Ει·ιοιο·ο “ποππ πιοιιτ ππι· ιπιε ποι· ιιο.1νεποΙιο.πεειοοιιοπ
οΠοιπ. επ π. Β. πιιοπ ιπιε ποι· Μιιοιιεπιιι·οπο!ιο.ππΙππο·. Πιοοοιιινοι·οι·οπ?Με ειιιπ εποε ειιιι'πιοεο πνοιεο πιοιιε ιιπ ιιοιΙοπ.
Πιο πιεοοπιιπιι·ι.οιι Ηοι·πο ειΙΙο οιιΓ2ποιιοιιοπ ιεε ιιιιιππειιοιι.εποε Βι·ειο εριοοιιο ιοιι εποιι ππι· νοιπ ΗειιιεΙιιριιο, πιο οε ιπιε
ποπι Ιιιιιιιιε ποι· Βοπιοιιππιιιιεο ποεεο1Ιε εοιπ οπο, πιοιπε
επειιννοι·εοπ.
ΗοΙιεε: Πιο Βιιινιιιιιππο· ποι· Βιοπεεει·οπιοιι ποι πιο
Βοιιιοιπιιιιι.ιιιο ιεε ποππ εοιιι· ι“ι·επιιοιι. Πει· ποιποποει·ιι·εοΜε.
ι‹Ιππε ποππ ιιποι· Βοιιππρϊοπ, ιππΒιιοπ πεεε ποι·εοΙπο πιιι·οιι ιιι

ποι·άΝποοποοιιΙοιπιιιπιιε
ποππ οι·πειιεοποΚιιπεοιιοπ πιιιοι·ιιο1ιοπ

ιπιι· .
'Ι'ιιιιι€: Ειι·ιοιπο Με ιπππ ιιιιοιι ιπιε ποπ ιι·ιιιιοι· οοιιπεοπΜοειιοποπ οπεεοιιιοποιι οιιιπππ·οιεοπ ιιοποπε, ποππ ιιοποπ απ·
ειιιοιι, πιει· ιιι Ρ. εοΙεοποι·,οποι ιπ Ποι·ροε, πιο ποι· Ιιιιιιπε οικι
ιιοπιοιεοεοι· πι, νιοΙο Βοοιπινο ποοπο.οπεοε.1ιιιροειιπε ιεε, πειεεοππο οιιιι·ιιι·ΒιεοποΒιπιζι·ιιιο Βοειιιεο.εοπιο ειο οποπ ποι·ιοιιεο
τοπ οι·ειοιε ινοι·ποπ ιιιιιιποιι. Πεεε εε ειοπ ιιιοι· ιιιοιιε ιιιπ πιο
ποππ· νοπ 8οπποποιτειιιΙοπ Ιιεπποιπ ποππ ιιπεοι·Ιιοπε ιιοιποιπΖωι·οι, ποππ ποι· Ιιπρπο ει·ιεεποοιι πιοιοτιιπ οιοειοιιε, ινοΙοποε
ποπ 8οπποπεει·ο.ιιιοπ ιιππ πιοιεεοπ πιιεο·οοοεεειεε επι. Βοι· Βιπ
ιιπεο ποι· Βοπποπεει·ο.πιοπΜε ποι ειπποιοιι Ροι·ιποπ ποι· 'Ι'ιι
πο1·οιιΙοεοπ. Β. ποι· επποιοιιιπεοπ Ροι·ιεοπιιιε ιπποε ποοιι οοιιι·
νοι·ειοιιειο ποπτειιοιΙε ννοι·ποπ. _Ρο εοι·οοπ: Βιο ΗοιιρειιιιοοειοπεεεοΙιο ιιπποιι ιπιι· ποοιι ιιπ
ιποι· ιιι ποπ ΒοιιΙοιπιιιιιπεοιι επ ειιοιιοπ.
'Ι'ιΙιπο·: Πιο νοι·εοπιοποποπ Ριιοοοιι ποι
οποι· ποππ πι· ποι· ιιππ
ποι· 8οιιπο ιιπ.
Α Ι ποπ ιι ε:

πιο ο·ειινε.ποΙιεπ

ιιιιριιο οιιιοΙοπ οιοιι
εοποιπ:ι‹·ιιο, επ επ οιιι;οπ ιιπ 8ι·ιιοιιιο

· Βοι ποπ οιιιιπι·ιιιεοιιοιι Βι·ιιπιιιιιιιπἔειποειιοποιι
πιοιποπ ,ιοποπιεΙιε οιιιετοιιοιιπο Νοι·ποιι πωπω. «πι ιιοοιιιοιιοοιιο
Ιπι·ιοιπ ιεε οποσποι πω· ι·'ιπεο ιι'οοιιοπ πιο ·ιιπιιιιιιοιποιιιοπο
_ιοποπιπΙιε οιιι π. εοοιι·ι·.
2 Ιιιιιιιιιοι·οι· ι·οιοι·ιι·ε ιιποι· πιο Βιποι· ιιιι Κπιιιιποιιε.
ιΠοι· ι··οι·ιι·πε ιεε ππι· ιοιπιπ·ιιιιιοιιιιιι€ ποοιιιιιιιιιι.
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νει·ιιι1εε1ι1εε.

- Με θ. .Ϊεειιιιι· 1ιε;ι1ιιε εεττ Ρι·οιεεεει· ι1ει· Αεει.οιιι1ε εε
άει· ιιιι1ιιιι.ι·-ιεεειειιιιεε1ιειιΑειιι1ειιιιε εεε 1111τεΙιεύεεε 1Ιει11ει
εειΙι·ει1ιε, ινιι·1ι1.8ιεε1ετει1ι Πι·. Α Ιειιε.ιι ‹1ει· Τει·ειιεκ Μ
εεε ΒΟ_ιε1ιι·ιε;ε .1ιι1ιι1ειιιιι εειιιει· ννιεεεεεε1ιεΗ
11ε 1ιε ιι Τ 1ιε ι 1ε·1ιε 1τ , εεε ιι·εΙεΙιειιι Αιι1:ιεε 11ιιιι2ε1ι1ι·ε1ε1ιε
Αιιιεεεεε ι1ει·,<ιε1ιι·εε1ιτιι·ιιι·ι1ειι. Πει· .ΤιιειΙει·, ννε1εΙιει·@εεε
νι·ειιιε ιιιι 58. Ι.ειιεεειιι1ιι·ε ειε1ιτ, ννιιι·ι1εΜε θο1ιε ειιιεε Ρεει1

ιιιειιεεεεει·ε εε άει· οιι1ιοι1οιιειι Ι(ιι·ε1ιε 1ε ννειιεει· εε1ιοιειι
εεε ει·1ιιε1τ.εεεε11ιετ:ι.ιιε1ιεειιιε θνειεεειεΙ1ιι16ιιεε·. ΝεεΙιάειε
ει· εεεεεε 1ιιιι·2εΜε ιιι .1ειιε ειιιι11ι·ι. ε1ει1ε1ιε ει· ιιιιε1ι Θε.
Ρετει·ε1ιιιι·ι;111ιει·,ννο ει· ιιε .1ιι.1ιι·ε18ΤΟ εεε θιιι·ειιε εε τ1ει·
ιεει11εο-ε1ιιι·ιιιι;ιεε1ιειιΑεεεειιιιε :ι.Βεο1νιι·1ε. Πι· ινιιι·ι1ε πι·
ιι·ειτειειι Αιιεει1εεεε· 1ιει ι1ει·Αεεεεειιε 1ιε1εεεειι, εε ννε1ε1ιει·

ει· 11ιεςει·εΖειε Με Ριοεεε1οι· ίειιε,·ιι·ιε, Με ει· ιιεε1ι Με· Ρεε

ειοιιιι·ιιιιε Με. Θι·ιι 1ιει·'ε εεεεεε 1ιε1ιι·ετιι1ι1ει·1ιιε1ι. Ριο
Γεεεοι Τ. κι ε.ιιε1ιΡι·1ιεισΙειιτι1ει·νοε 11ιει 1898 ιεε 1.ε1ιεεεε
ι·ιιΐειιειι εετει·ορο1οςιεε1ιεε θεεε11εε1ιεΐι Με ι1ει· ιιιι11ιει·-ιεεει

ειειεε1ιειι Αεει1ειιιιε ιιιιά Β1ιιεειιιπε11εά ν1ε1ει· ιιιει1ιειειεε1ιεε

θεεεΙ1εε1ιε1ιεε.
-Βε16ι·όει·ι: Ζιιιε ννιι·1ι11ε1ιειι θεεει.ει·ει.1ι
.. εει· Πει'. επι. ι1ει

εξιεειεΙ1ειι
Ρει1ιο1οε·ιε εεε '1'Ιιει·εριειιι

Ο1ιει·1ιοινΠι·. Ο ρεεε ιο ιν ε κι εεε Με ειεΙ1νει·τι·εκεεεεε
θειινει·εειιιειιιε-Μεάιειεε1ιιιερεειοι·ειι

- Πι·. Π1ι1ε1ι ιιι ινο
1οιιι1εεεε Πι·. 111εε ε ε1ε ειιιιι ιιι ιιι Κεεειι.- 0ι·ι1εεει·ει·1ει1ιιιιιεεε: Πει· 8ι.1νΙεσ1ιιιιιι··
Ο ι·ι1εε θ. ()1εεεε ή ι1ειιι Αι·ει. Με θειι·ονι·εε1ιεε ΜΜΜ·
εε1ιιι1ε Πι·. '1'ιο_ιειιονι·ε1ιι. Πει·εε11ιε θι·ι1ειι 4.

Ο1εεεε - ι1ειε Ρι·οι”εεεει· ι1ει ΡΙιει·ιιιε1ιο1οιι1ε ιε .1ιιι_ιειν
(Ποι·ιιετι Πι·. '1'εε1ιιι·ννιεεκι εεε ι1ειιι Αι·ει εεε Μ. Ρε

τει·ε1ιιιηιει ό. Πνειεεειειιιε Πι·. Πε.Ιιειειι πι. Πει· Β ι. Δε·
ιιεε-θι·ι1ειι 2. Ο1:ιεεε - Πι·. νι εειμ1ιε1ειι, Πιι·εειοι·
τ1ει·1ιιεειεειι θεινειεεεε1ιε1ε Α1εκεεεει· Π. Πει 51. Βιε
ε1ε1ιιιιε-θι·άεε 2. ΟΙε.εεε - εεε Ρι·είεεεοι·ειι ι1ει·Πει
νει·ει1Μ διιι_ιενν1Ποι·ρει.)Πι·. Π ε1ιἱο εεε Πι·. Μ ιι ι·ειτο ιν.

- νε ι·ειοι·1ιεε: 1) Ιε θε. Ρειει·ε1›ιιι·,<;ι1ει· 1ι·ϋ1ιει·ε

ε.1ι.ειε ΑΜΙ. Με 1ιιεειἔειι Νι1ιο1ιιι-Μεάει·1ιοεριιεΙ,
ινιι·1‹1.8ι.εειε

ιΜΙι Πι·. ()ει·1 11ειιιιει·, ιτε ΔΙΙ.ει· νοιι 61 .Τε1ιι·ειι. Με
Βο1ιιι ε1εεε Αι·2ιεε ιιι δι. Ρειει·ε1ιιιιε· 8·ε1ιοι·ειιεεε ει·2ο;ειι_

ννιι1ιιιειεεἱειι άει· Ηιιιεεεε1ιιεεεεε νοιι 1858-62 11εΙΙ1Βιιιι1ιιιιε

ι1ει·ε1ει1ιειιι εε ι1ει· Ποι·ρειει· Πιι1νει·ει1ε.ι. Νεε1ι Βι·|ε.ιιιι;ιιιιε·

άει· Ποετοι·ι.νϋιόε 1ιιι .1ε.1ιι·ε1884 ε1ιεεεεεε11ιετινει· Π. ν1εΙε

.1ε1ιτεΟιόιιιιιι.οι· επι Νι1ιο1ει-Κιεεει·1ιοεριιε1.
-- Σ) Αιιι θ. .Ιε

ιιιιει· ιιι θε. Ρειει·ειιιιι·ε ι1ει· Αι·21 ε.ιε Μει·ιειι-Μιι€ι1ε1εεεε

Ηοειιιιιι1 Θ. Ε. Οο1ι ιι ιιιι 81. 1ε1ιειιειιι1ιι·ε εε Βε1ιε.ι·1ιιε1ι
ιιιιι

Πιρ1ιε1ιει·ιε,ινε1ε1ιεει· ειε1ι 1ιει τ1ει·Βε1ιειιι11ιιιιε·ειεεε 8ε1ιει·

1ιιε1ι1‹ι·ιιε1ιειιειιεεεει.ιεε Μαιο.
- θ) 1ιι Βει·Ιιε Ρι·οϊεεεει· Πι·.

.1
.
Ρ ιι ε τ ε ε 1
ι
, ε1ιειιιιι1ιεει·Αεειει.εει. εει Βει·1ιεει·Πιιινει·ειΙ.Με

ιιιετιιιιτ.1ϋι· Ζε1ιε1ιει11ιιιει1ε,68 .1ιι1ιι·εΜε Πι· ιει ειιε1ι νιε1
Γιιε1ιεπι ι1ειιιθε1ιιει ι1ειΖε1ιιι1ιει11ιεεεε11ιει·ει·ιεεΙιτ1ιε.Ι.ιε·Βε
ννεεειι.- 41 Ιε Ηειιιιονει· ι1ει·Ο1ιει·ειεΙιεει·π ε. Π. Α ιι επι ε τ

Π ν ε ε ιιιι Α1ιει· νοε 86 .1ε1ιι·εε.
Πι· ει ειιε1ι ν1ε1ι“εε1ιεε1ιι·11ι

ειε11ει·ιεε1ι1ιει·νοι·Εετι·ετειιεεε ννειιιι ει· 8.ιιε1ιιε εειιιειι Πιεσ

ι·ετἰεε1ιειιΑεεε1ιιιιιιιιιεειι ιιιε1ιι€ει·εεε ε.ιιιι1ειιι ιιειιεειειι θειιιι1

ιιιιεειε ι1ει·11·'ιεεεεεε1ιει'ι
ειιιει1, εε επι. ει· ι1οε1ιι1ιιιε1ιιιιειεε1ιε

εειιιει· Αι·1›ειιειι. Με ε. Β. εειιιε ννιεάει·1ιο1ι.ει·Γο1ετεΒιιιιι1'ε1ι
Με; εεε Α‹1ει·1ιιεεεεΜε ρι·ε1αιεε1ιεΜειι1ειιι ε·ε16ι·ι1ει·ι..- Με ΖεΙι1άει· Πει1ιιιιεἀἱεἱ εεεΑ11ει1ιΒε1ιετειι
Ποιεε 1ιετι·ιιε·πιει 1

.

.1ιιιιιιιιι· ‹1
.

.Ϊ. 82.- 11ιιιε1ει.Τεεεε1ιει”ε1ι1εεε Με '1ι·ιιρρεε εεε θι1εεεε.ει·Μι
1ιτει1ιεειι·1ιενοιιι 22. Πεεειιι1ιει·18199πε ι1ει·Ο1ιει·ιι Με εεε
Βειιι1ει·εε1ιειι 111111τ.ιιι·Ιε2ιιι·ει.1ιε διεειει·ετ1ι
Βε_ιειν·ε1‹ι Μι ι1ιεειρ1ιιιει·ιεε1ιειιι πω” ειιιειιι

Η ειιεει·ι·εει νοιι 80 '1'ει;ειι ιιει.ει·ιο8·εε ννοι·ι1ειι.
ννε11ει, Με εε ιιι εειιι Βει”ε1ι11ιειεει. ιε Β`οΙΒε ειιιεειι1εει· εεε

νοι·εε1'εεειει·Μειειιιιε ειεεε 1ιι·ειι1ιειιθο1άειεεΜι· ειιιεε Βιιιιιι

18.ειειι ει·141ϋ.ι·Ι.1ιε.ετε. Πε 1ιεεεε1ιε ε1ε1ιιιιιι ε1εεειιιεςεε 801

τ1ετεειιιιτ Ποειι·εεειιι· ι1ει·ιιειειεε 1Βιιιι·ειιιιτε.τ.εε(ε.ιιϊ 1ινειειι
εεΙιει· θι·ιιει1Ιε,ε·ε).ννεΙε1ιεΠι·. Πει εννε1ιι ιιι Ρ'ο1Βεειιιεειι1
μι· ειιιιιιι·ειεεΙιει Πειει·εεε1ιεεε· εεε Κι·ειι1ιεε εεε Αεεεει·
ε.ε1ιι1εεειιεε·εεε νει·ειιι1ει·ιιεεεε ιε εεε θεΙεε1‹ε , Κιιοε1ιειι

εεε 1ι1εε1ιε1ιι,ννε1ε1ιεεπι· ΒΙι·1ι1ει·ιιεε ι1ει· θοιιιι·εειιιι· 1ιειι.ειι

ι11ειιεε1ώεεειι, εε ειιιε ε1ειιι1ιι·ιε 1ιιεΙτ. εεε εννει Με ειιιει·
Γει·ειι·τεε Βιιεε1ιεεε· 1ιεὶ ιιει·ε11ετε.ει1ιε·ει·Νει·εοεε εειει·ννε.ι·1.

Με ι1ει·Ρετιειιι. εεε1ι ι1ιεεειι Βιι·εε1ιεει.ιεε εειεε Βιιιι·εειιι.ετ
ννιει1ει εοειι·ε1ιιι·τε. εε 1ιιε1τ.Πι·. Β. ειιι ννειιει·εε νει·ννει1ειι

εεεεε11ιεειιιι Πεεει·ει1ι ει» εννεε1ι1οεεεε ειιι1ιεεε Με Με εε
ειιει1. Βει ι1ιεεει·εε1ιιει· Γε1ιΙει·1ιεϊιειιΠε1ιει·εεεειιε,ε·1ι11ε1ιΠι·.

Πει ε νι·ε1ιιι ε.ιιε1ι,Με ιι:ιε1ιειειι.ιειι Τεεεε ι1ει·Κι·εε1ιε Με
ι1ει·Με Πεεει·ει1ιεεεεΒιεει ινιιι·ι1ε; ει· ιιιι.1ιιιι ι1ιε ιιιε1ιτιιιιι·

ιιιε1ιτιιι Βε1ιε.ιιι11ιιεε·,εοιικ1ει·ε 1ιει·ιε1ιΙ.ειειιιιε1ι ι1ειιιΠοιιιιιιεε

ι1ειιι·,ι1εεε ι1ιεεει·Βο1ι1ε.ι, ο1οινο1ι1ει· νο111ιοιιιιιιεεεεειιιιι1 εε1,

εεε 1‹ι·εε1ιιιιιετι-11ε,ιιιιι νοει Πιεεει 1ιεϊι·ειι ιιι ννειι1ειι.- Πει· `ιιειἱἰ1ιιειε θ·ε111ιο1οεε Ρι·ο1. Πι·. Πεμ” ιιι Πει
1ιιιι· 1
.

Β. Με επι θ
.

ειιιιει· ε. ει. εειιι 70. 1ιε1ιειιε_ι ε1ιι·

ν ο 1 ε ιι ε ε τ
.

- Ρι·οι'. Πι·. Βο1ιει·ι Κοε1ι 1ιειιιιι1ετειε1ι εειι ι1ειιιθειο
1ιει·-11οιιιιτιε .Ι ενε, ινε ει· εε1εε Ε'οι·εε1ιιιιιεεε ἰιεει· Με
ΜιιΙει1είιεεει· ιοι·τεετ:τ.- Πει· 1ιιε1ιει·ιεεειιεεει·οιόειιι1ιε1ιεΡι·οΐεεεοτ Μι· ιιιι1ιι·οε1ιο
ριεε1ιε Α:ιετοιιιιε εε ι1ει·Βει·11ιιει· Πιιινει·ειιϋ.1. εεε νοι·ε1ε1ιει·
ι1ει· ιιιι1ιι·οε1ιοριεε1ι-1ιιοΙοειεε1ιειιΑ1ι11ιεἱ1ιι11Β°Πι·. Η ι

ι ε τ ε ν
Γιιτεε1ιιετεεει .ιι·ι1ειιιΙιε1ι εε Ηοιιοι·ει·ρι·οίεε

ε ο ι· ε ι· ε ε ε ι: τ
.

ιι·οι·ι1ειι.
-- Πει· ειιεεει·οι·ι1ειιτ1ιε1ιεΡι·οι'εεεοι· ι1ει· Ο1ιιι·ιιι·ειεεε εει·
ννιειιει· Πιιινειεπει Πι·. .Ι

. ΗοΓιιιο1ιΙ ιι·ιιι εεε θεειιει1

1ιειιει·ϊιε1ιε1ε1ιιειιι1ειιιεε.ε1ιει
ιιι εεε Βιι1ιεει.ειιι1.

1 - Πει· 1εερι_ιε1ιι·ιεεΈΑεειειεε7.ιιι·π Με Βει·1ιιιει·1ιιετιιιιι: σε·
1ιιΓεειιοεε1ιτειιΜιειιειι Πι·. ινιιιι. Κο11ε, ννεΙε1ιει· 1897 Με
1899 Με νοιι Πιο!. Ε. Κοε1ι 1ιεεοεεεεεε Εοι·εε1ιιιεεεε ϋ1ιει·
Με Βιιιι1ει·ρεει ιει Κερ1ειιι1ε 1οι·ιεειετε,ει ι ιι ιιι Ριο1`εε ε ο ι

·

ε ι ε ε ιι ε ι ινοι·ι1ειι.- Ριοΐ. Πι·. Ηει·ι·ιεειι ε Ιίοεεε1 νοιιι 1εει.ιι.ιιι εε· Ιε
1'εειιοεε1ιιε.ε1ι1ιε1ιεε1ει ειιιιι ΜΜΒ11ει1ε εεε ι1ειιι.
εε1ιεε ΒειεΙιεεεειιει11ιειεεειιιτεε ει·ειιιιετ ινοι·
εεε.- Πει· 11ιιν·ιιιι1οεειιτι1ει· Βιεε1ιιιιετ 11ε1ι·ει·ειι.ΜΠι·. Α ι· -
τ.1ιιιι· θι·οειι.οενι· Πει ειιιιι Τιιιι1ει·ρι·Μ'εεεοι· ει·

ε ει ιι ει νι·οι‹ιειι. Θ. Με εεε ννιεεειιεε1ιειτ ι1ιιι·ε1ιειπε εε
ιι·11ε1ιιΙιε1ιεΖε1ι1νοιι Αι·1ιειιειι 111ιει·σε Αιιε·ειι1ιε111ιιιει1εεε
ι“ειεετε; 1ιεεοιι‹ιει·ειει ει· ιιιι1 εειιι θειιιει ι1ει· ΠιιιεΙ11ιει11ιεεεε

1ιει·ι·οι·εειι·ετειι. 1Α118.ιιιει1.Ο. Ζει.)- 1111ιι1ει·1ιε1τιιιιι.ι εεε ειιι1ιτνοΙοι.ιιεεεεε Ιε
ει.ιιιι1ε ι1ει· 1νιειιει· 11εινει·ειιετιει εε Ρι·οΓεεεει·
θε1ιειι 1ι'ε Βιε1Ιε ι1ει·Αεειετεει εεε 1ιιειο1οε;ιεε1ιειι1εειιτιιιε
Ρι·οι. εκιιεοι·‹1. Πι·. Βε1ιιι.ιιε ι· 1ιειιειιι ννοιεεε.- Πιε ιιιει1ιειιιιεε1ιε Εεειι1τε.ι ι1ει· Πεινει·ει
ιιι ι Η ε ι ι1 ει 1ιει· ε· Με; 1ιεεε1ιΙοεεειι, Ρτειιεε πει ι1ειε Ζειιε
ε1εε ι1ει·Βε11ε ειιιεε ι1ειιιεε1ιεε Ηνιιιιιεειειιιε Με ο ι· εε ε τ

._

11ε1ι ε Η 1
5 ι·ει·ιε ιι ε ε ειιειι1εεεειι.

-- Πει· ει·1›1ιε1ιεΠει·ειι1ιει·ε·ει· Ρ. Η. Β ε1ι ε 1 ερ ιι Με ε."
Ζει· Βιε1ιει·ειεΙΙιιιιε εεε ειιΓ 11ιθ,Ο00111ι1.νει·εε
εε1ι1εεεεε Π ετει·1ιε.1ι.ε εεε νοε11ιιιι ει·1ιειιι.ειι
ε·νεε1ιο1οειεε1ιειι 1εει.ιτειε ι1ει·Μοε1ιειιει· Πεινει·ει
Με εεε ειιιειιι·εε1ιεει1εΚεριιιι.1 εεερεεεει.- Αιιΐ Ιειιιιιιινε εεε Μοε1ιιιιιει·Αι·2εεε Πι·. 111.Η. θει·εοιν
Με ειε1ι ειεε 1ιεεε11εε1ιει'ιπω· Βι·1ιειιιιε,ς νοε ε ε ε ε ι ο ι· 1 ε ε

1ε Β ε ε ε ε ε ιι ε κι εε1ιιΙι1ει. Σε: Βιι·ιε1ιιιιιιι; ειεεε εο1ε1ιεε
8εεετοι·ιιιιεε ειιισ1εει·ειιε 11.000ΗΜ. Βεεειιιιιιε1τ. νν1Δ1ιι·ειιι1Με
Κοειειι ω· 80.001)ΗΜ. νει·ε.εεε1ι12.ε·ι.ννοιεειι ειει1.
-1ιι εει·1ιε1ιειιειειι ε1ιιι·ιιι·ειεε!ιεε Ηει1ειιειε1ι
εεε νειε τ. Πι·. Κιι1ε ιιι 1ι1οε1ιιιιιιει. νοιι ι1ειιι _ιειειεεε Βε
ειιιει· όει·εε11ιεεΠι·. Ρ. Α. 11οι111ιιε1ιι ιιι Εεεε εεε ι·ω·ιεεε
.1ε1ιιεε ειε ε ε ιι ει· Ο ρει· ε ι ι ο ε ε ε ιι ε 1 ει·ϋΠιιει ννοι·ι1ειι,
Με Με εε11ιεεσε Η0ε1ιειιει· Πε1νει·ειι1$.ι.ιιιε1ιε ειι12ιιιι·ειεειι
Με. Πει· ιιειιε Ορει·ειιοεεεεε1 1ειεεε: εεε Ειεειι,θΙεε, Μει
ιιιοι· εεε Ροι·ιεΙ1εερ1επεε 1ιει·εεεω11ι εεε Μι 6ειιεε- εεε
01ιει·1ιε1ιι. Πεε Αιιιιι1ιιιιιεε.τει· νοε ει·ει Β.ε11ιειι ιιιιιιιιιι: Με
ειιιι2ε Βι·ε1ιε ε1ε.- Αεί ι1ειιιιιι ι1ει· ει·ειειι .Τεεεει·-Κνοε1ιε ειιιιιχεΓεεεεεεε
ε11ι·ιιεειεε1ιεε ρεει·ειεεειιιιεεεεε Οοεει·εεε ιε
Μοε1ι:ι.ιιειει1 ιιιιι.ει· Αιικ1ει·ειιι ϊοΙςεει1ε Βεεε1ι1ϋεεε εεΐειεει
νιοι·ι1εε: Πει· ε118·ειεειιιε Β11ι1ιιιιιχεεεεειιε ι1ει·

Ρ Ιι ε ι ιιι ε. ε ε ιι ι ε ιι Με θ θνιιιιιεειε1- οι1ει·Βειι1εε1ιιι1-ΟΙεεεειι
ιειε Βι·Βιιεεεεις ιιι ι1ει·1ιι.εειιιιεεεεεΒριεε1ιε ιιι ειιιιιι.εεεε. Με
Ι.ιε1ιι·ιε1τ.ιιι εεε Αροι1ιε1ιεε 1ει. τω! 2 .Ιιι1ιι·ειιι 1ιεεε1ιι·Βιι1ιειι,

σει· Οιιι·εεε ι1ει· νοι·1εειιεεειι πει ει·ι.νειι.ει·ι.ειιιΡι·ο "πιει εεί

Β .1ε1ιι·εεεειιιι1ε1ιιιειι,- νιΊιιιεε1ιεεεινετι1ι ει ι1ιε 1ε 111 1ι

ι·ιι ιιε· εινε1ει· Αι·1ιε1ιεεε1ι ιε1ιιειι 1ε εεε Αροι1ιε1ιειι.
ινε 6ιεε ε1ιει· ιιιε1ιτιιι6.<ι·1ιεεΜ, Μ· Β ε ε ε 1

ι
ι· ει ε 1
ι
ιι ε ε
; ε ε ε

Α ι· ε ε ι ι ε ι. ε
ι
ε ε ε ειιϊ ιιιιι·τ·1ιεε1ιιιΜ:11ε1ιΒ Βιεει1εε.

-- Βειιιιιιι.
1ιε1ιε Δροε1ιεΙιει·νι·εει·ειι-11ει;εειεε-ειεεεεε ι1ει· 1ιε1ι.ιιιι€ νοιι
Ρ1ιει·ιιιεεειιιεε, ‹1ιε ιιιιιιεεετεεε Με Ρι·ονιεοιει·ιιι1 1ιεειικειι. εε
ιει·εκε11τ.ννει·εεε.- Πε ννιι·ι18.ιιε1ιεπι ιιιε Ο τει ι· ιι ει; ε ι ιι ε ε

Η ιι ε ε ι ε 1 ε ο ιιι ι τ ε ε @εεε Μιιιιειει·ιιιιε εεε Ιιιεει·ιη ρειιιιιι
ει". ινει·ι1εε, ινεΙεΙιεε ε.11ερ1ιει·ιεεεεειιεε1ιεε Αιιεε1εεειιεειιειι
εε Βειε1ιε 1ει1ειι εο11.
-- Με 'Ι'ιι1ιει·ειι_1οεε-θοειιι·εεε, Με εει· νοι·ιειε1ι
ι·ιι.ςειιι Βει·1ιιι ε1ιεε1ιε.1τεεε.εο11 ιιιι 1·'ι·111ι_ιε1ιι· 11100εεε
εννει· ιιι ι1ει·1'νοε1ιενει· Οετει·ιι ιιειει· ‹1ειε Ρι·οιεετοι·ει. εκει·

1ιε1ιεειεε1ιειιΚϋιι1ειιιι Η ε
ι. τ ε 1
ι
ε ι· 1 ι ε εεε ιιει.ει· ι1ειιι Ρι·εει

ειιιιιι εεε ιιει11εειεε1ιεε Πειει·ι·ιε1ιιεειιιιιετει·ε Βεεεε11ι ιε

Ν ε ε ρ ε 1 ετ.ειτ1ιεεεε.
·- Πε.ε ιιεΙει· ω· Πειιιιιιε Ριο1. Ο ι· ιι ε ει ε.ε1ι“ε ετε1ιειι‹1ε

1ιε1ιοι·ειοι·ι επι Μι· 1:1.ϋ111.881181Γ8111θ11 ιιι Βει·1ιε
νι·ιι·ι1 ιιι ειιιειιι εε11ιεεεεεεειιι·εε Πεινει·ει ιε.ιε
1ιι ε τιιιιι ει·ινε1τει·τ.Με ιιιιτ. ειεει ειιεεει·οι·εεει1ιε1ιεεΡιο
1εεειιι·νει·1ιιιιιεεε ννιι·ι1. (ΑΠΕ. ιιιει1.Ο.-Ζτε·.1- Πει ει» (Με ΠΠ εεε Διιιιιειειιε ι1ει· Ρεει εειἰιετεε :ιιι
εειε, ειιι‹1ιιιι Βει·11εει·Ιεειιι.ιιι Πε· Ιειεει.ιοεε1ει·ε.ε1ι1ιειεεεεεε
ε1ιειιεοΜε ι1ειιιεε1ιεεΒειεεεεεεεεεεειεεειειε 1Οει€1Βε Ο ι

ι ι· ε ε

Γεν Ρεει.-Πετει·ειιε1ιεεε ιιιιι1Βε1ιιιιι ά1ιιιιι.ςΡεει.
1ιι·εε1ιειι ει·111ϊεειννοιι1εε. Με 1ιε1τ.ιιιιε1ιε1ιεε Ετσι'. Πι·.

Ρ 1'ε ι Με ι· (Κϋειεε1ιει·.ε·)ιιεε Με Ρτο11ὶ Ε
'
ι· ο ε ε 1
ι

εεε Κο 11 ε
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η1'ἴ

νοιιι 1ιιετ1τιιτ.Μι· 1ιιιΞεο11οιιε1ιι·ειιι1ι1ιο1τοιι1ιιΒοι·11ιι111ιω·ιιοιιιιιιοιι.ι ά. .1
.

886611215ιιιο1ιι·ιι1ειιιι ά
.

νοι·νν.), άιιι·ιιιιτοτ 621 'Ι*γρ1ιιιε-- Ρο ε το πο 1ιτικ:1ιτοιι. Νειιιιιι·ά1ιιες ιιιιιά Με ΜΑΜ. 1 (59 ιιιο1ιη,781 Βγρ1ι1118- (9 ιιιο1ιι·),187 Βο1ιο.Ηιιο1ι- 81 πω.),Η ο ιιο1ιι1ιι ιι.ιιί άοιι Βιιιιάινιο1ι ειιιι ιιο1ιι, εοινιε Με ι 174 Ι)ιρ1ιι:1ιοι·1ο- (19 ιτιο11τ).82Πετιπά - (18 ιιιε1ιι· ιιιιά 84
ροι·ιιιε;ιειεο1ιο Ο ο 1 ο ιι ι ο Η ο. ο ιι. ο 1 ιι 8 11 άο1ιιιι ει Μι· ρ ο ε 8-

1

Ροο1ιοιι1ιτε.ιι1ιε- 16 ιιιο1ιτΜε 1ιιΜε: 1ΐοι·ιν.).νοι·ιιοιιο1ιτ ει·1ι111ι·ι ννοι·άοιι.
-νοιιάει· Α11οι·11ϋο1ιε1: ο1ιιΒ·οεο1:2τοιι (Μπι-ι
ιιι1εε1οιι Ζιιι· 17ετ1ι11τιιιις ο1ιιοι· Βιιιιιο1ι1ορριιιιεΜ” Ρεε 1; Μιά 1ιο1ιιιιιιιτΒοιιιιιοΙιτ_ άει.ειι ιιπι Με 111118άοιι Μ02138.11ω.138-Β1111811.11813. ΡΘ1201°813111°88.
Νονειιι1ιει·-Μοιιιιιε 18991ιιι Κ1ΜποτιειΕτΠ:1ι Μ" Κι·ο1
888 ΚΓ888ΠΥ Ι;.ιιι(80Πγ_ Α8τι·80118Πλ1Π άΘΠι)ωάΘΠ `νοο11θ 11011126. 1)80. 618 1

.

11811.
Κ1ηι;1εοιιιιιι1εΚιεο1ι1ιοιιο-Αι·ιι1ιιιιά Κιιιο-Αιιιι1, ε1ιιιι Κι·ει.ιι1ι1ιο1ι - .

ιιιιε1ιτειο1ι,Μιτου Βγιιιριοιιιο 111ι:ει,ΚορΓεο1ιιιιοι·Ζιιιιά Β1ιιτερο1οιι

Ζ 8
'
ΙΙ Ι (1 θ Γ 8 Μ) τ ι) Θω'118'

ινιι.ι·οιι. ΑΙΜ Βι·1ιι·ιιιι1ιτειιιιαιι·1ιιιιι. Πα Με 1ιο1το11“ωιάειιΑιι1ε ι η Μαι] Θθεο111ΘωπΠω Α1ιω·;Μι 1ιιιιο1ιι11οΒιιιιιιιιά πω· Ζω, 8.18Με Κι·ειιι1ι1ιο11:ιιιιιι1ιι·ειο1ι,
ει.ιιϊάειιι Κει.εριεο1ιοιιΜεοι·ο ο1ιι 1ιο1ιι€οι·Βιιιι·ιιι 1ιει·ι·ειο1ιτο,ασ ι ω θ” ω; έ έ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ 'ό

απ: Με νοτ1ιιιιάαιιιι· 2ινιιιο1ιειιιΜπι Ιιιειι1ιι ιιιιά άετ Κϋετο ιιιι- ' - .Ζ - ε Ξ ιξ ξ ιξ ι-ἶ ξ ξ ξ ιξ ξ έ ἔ Ξ

ιω·1ιι·οο1ιοιιιιιιά "πιω άει1ιοι·Με Βο1ι6ι·άοΜε 11ε1άιιιιἔνοιιι α: οι ιο ο κ: 8 Ξ ο Β Ξ ο ··σ -έΑιιιι1ιτιιο1ιάοι· Κι·ιιιι1ι1ιο11:επειειι Βιιάει Με 111οιιιιιε.Με Με Μ- ν11- 81!-

'ῖ
' | 'Τ Τ
' | | Τ ι ι Ϊ ἐ .ένοτ1ι1ιιάιιιιε;111ιιιι·Με .Με 1ιοι·Βοάτο111:ναι. ω· θοιινοι·ιιοιιι· ά
:

ι` .ή ιο 'τ
ι
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ΧΧΧ. .ιΔοποποο 11.1111ιο1το11 Νοιιο Ρο1Βο Χν¦|, Μοτο.

111οο11οο11το11ιοοο1ο
οπτοτ οοτ Βοοποτ1οο νοπ

Ρτο1°. οτ. 1(οτ1 Πο1ι1ο.
.1οτ1οπ (Ποι·οοτ).

οτ. 1ο1ιοποοο Κτοτιο1ιο1ο.
Μοτο.

οτ. Βοοο11” 1Νοοειο1ι.
Μ. Ροτ.οτο1ιοτο

01ο«Μ. ΡοτοτοοοτεοτΜοο1οιοιοο1ιο1Νοοοοποοπτ1τωοτοο1ιο1οηοοοοτ” Δοοπποιποποο-ΑοΗτοπο οοπ1ο ο11ο Σωστα" "Σ
@οιιοποιοοο.- ΠοτΑΒοοποπ1οπ158Ρτο11111111οΒοοο1ο.πο,Β πω. τοι·οπο οικω ποιο ποποο1ιΙ1οοο11ο1ιπο Φο Βοο1ι1ιοοο1ιιοΒνοπ Κ. δ. Β101τοτιο
.1.1ιι·,.ι πω. Γοι·οοο1ιοΠιο.Ιο1ιτιποΙ. ΡοοΒιιιο1.ο11οιιο,1οοοπ οποοτοπ,81.Ροτοτοοοτε,ΝοποΙτγ-Ρτοοροοτ.Η14, :ο τιο1ιτοπ.-1βο ποπ οτ1Ρ1·.ο
ΒΕπο,οι·π20 Μοτο 1141ιι·11ο1ι,10Μοτο1ιοΙο11Ηιι·11ο1ι.ΠοτΣπποχή·,1οπητο1.οοννἱοο11οοο1`οὶοΒοοοο1.1οποοιος11ο1ιοπΜΜτιο11οπεοπΦωτ 111οιιοτι
1'οτο1ο3ιοο180ορΔΠ0118Ζο11οιοΡοτ1τ1οο18Κορ. οοοτ35 Ρίοοπ.-Ποο
Αοτοι·οπποτοοπ 25δομτο1.ποιοοο11ιι·οτΟτ181οπ1οι·τιΕο1ιοΒοοοποτ.
Κοτοτοποποτοοο ιιοο1ιοοπι οοτ” τοπ 18 ΜΗ. ρτο Βοεοο 1ιοποτ1ι·ο.

οοπ
1:οτοοοτε,Ροτ.οτοοπτεοτΒο11.ο,Ροτοι·-Ροιι1οοορ1το1πο τ1ο1ιτ.οπΒρτοοπ
8οοο1ιο1τοΐοοτοποοο Β.οοποτ.οοτΠτ.Β,τμιο11“Ήο,οποπ1ο8τ.Ρο

οκοποοπ Μοοτος, ΝΜποο1ι οπο Β'το1τοενοπ 2-3 οι".

οι ο 81. Ροτοι·οοοι·ο, 2.2. .Τοοοειτ το. Ρο1ιτοοτ) πιο _
1τιοπ1ι: 131-_Ο, ν, νοοο: Πο1ιοτ Φο '1'1ιοτοριοοοτΔ'Ι'ο.οοο.:>Βοτ'ο-τοοοι Πτ. 8οοοο1Ι (Τοοἱο): Ι)1ο Ρ1ιοτο1;1ιοτορ1ο

οοο 801ΗΠ180118-- Κ1οιιιοτο Μ1Μ1ιο11οπποτι οπο τ1ιοι·οροιιτιοο1ιο Νοτι2οο.
- Ρτοτο1το1Ιο οοο ΧΙ. Αοτ2το1.τιςοο

οοτ θοο·11οο1ιοΐο Ι1νΙο.οο. Αοι·2το πο ποιο. -
Αο2ο18οο.

νοτοιιοο1ιτοο - Μοι·τοΙιτοτο-Βο11οτιο 8ο. Ροτοτο1ιοτο·ο. -

11ο1ιοτ Φο Τ1ιοτοο1ο οοτ Το1ιοο.
νοπ

Βτ. θ. ν. νοοο.

11ο οποίο οοτ 1οιετνοτοοοεοοοιι 40-50 .Ιο1ιτο Μ
·ιοο1ιτΙο.ο1ι Φο π1οοοοεο1ιο1τΙ1ο1ιο117οΙτ 1ο ΑοίτοΒοοο νοτ
οοτο1 ποτοοιι οοτο1ι Φο Μ1ττ1ιο11οοο, ο1π Ηο11οι11τοΙοοτ
Βοο1τοποιοτ1τοεο1ιπ1οοοοοΙιτοοἱ οοίοοοοο. Β1τι1Βο Αοτοτοο
ποΙ1τοπ οοΙο1ιο Ητίο1εο νοπ οοτ Αοποποοπο οοε. ο1οΙτττ1
οο1ιοο 8ττοιοοο, οιοοοτο τοπ 1ηοτο- τοερ. οοΙοοοτοοτοροο
11οοΙιοτιΜοοοποπτοοο, οποοτο οποΙὶο1ι νοπ οοτ 8οοροπεὶοο
οοοτ οοοι θιοοτοοο1ι οοο Μοττοτ1τοτποΒοοο1ιοπ 1ιο1ιοτι.
8ο1τοοοι π1τ ο1ιοτ Βοποποτο Κοποτπ1οεο νοπ οοτο οοτ
Το1ιοο 2ο θτοοοο 11οοοιιοοπ ο.οοτοοι1οο1ιοπ Ρτοοοεοο οτ
Ιοο,οτ 1ιο1ιοτιοπο π1εοοιι, οοεο οοτειτοΒο Φιτοοὶοοοο Πο

Βοοοτο11οιιονοτοοιιοο οι οοο ποτνοοοο ΟοτιττοΙοτ,οοποπ
οιοοτ Βοοιο.οοοπ ο1ο1ιτΓο1ιιο ο1τιο, οοτ πο111 οοτ €τοοοτο
'Πιο11 το1ι1ο οοο1τοποοτ Αοτ2το ειο1 Φο α Ηο11οπο» οοτ
Το1ιο1:11τοτνοτο1ο1ιτοτ οπο οποιο οο1πο οοοοοτοπεονοΙΙο
ΑοΓΒοοο 1ο οοτ Βοοεοτοπο ιιιειοοοοτ 8ττορωτοο οπο
οοτ Ι.ιποοτοπο νιο1οτ Βοοο1ιποτοοπ.
Κοτο 2οοοιιιιιιοποοίπεοτ πιο 1ιοο1:2οοι.Βο
επτο τοττοοτιτοιτοποο, ο1ο1ιτ οπτεοπο11ο1ιο Α1.τορ111οοοτ
Βοτοοο1ι'οο1ιοπ οπο θιο11°οο1ιοιι $1.τοοΒο νοπ οοτοπ
ποσο ο1ιοο 2ο ο.1ιοο1ιοιοοο, ίοτοοτ ΒοΒοποτο11οο οοτ 8111
τιο1Βο.οο11οοοπο οοτ ροτ1ρ1ιοτ1οο1ιοο(1ιοοοΒοοο11οτι οοο

ε1ο1οιι) Νοτνοο, τιο1ιο1:Βοτ1οοετο.οιΒοτ Βο1.1ιο111ο;οοεοοτ

€τοοοιι 8οοοτειοπ οοε ΒοοΙτοοτοοτΙτο Με 8οποτιο11ο1ιοτΒο
1οπο 1ιο1οοτ Το.1ιοε. ΙΩε 1›1ο11ιτοιοο ο11οοο Γτο8ο, πο
π1τ οοπ Βοο1οο οοτ Ετ1ττοποοιιο ιππΟοο1το1οτοο.ο οοΙοοτ,
οοο πο οπο Βοοϋτοποοο 8ρ1ποΙοοοο11οπ οοοτ ο1ιοτ 1ο οοπ

ροτ1ρ1ιοτοο Νοτνοπ πο οοο1ιοο οο1ιοο. νοπ οτοοεοτοτ
Βοοοοτοοε ΐοτ Φο Τοοτορ1ο 1τοιιοτο νιοΙΙοιο1ιτ Φο ?τομ
ποσο οοτ Πτεο.ο1ιο οοτ Το1ιοο οτοο1ιο1οοο. δο1ιοιι Βο
ο1ιοππο π1οο 1860 οιιττιο1 πιο, οποιο οίτ 8γρ1ι11ιε
Φο ο1ο21εο τοοοοο11ο Πτοοο1ιο οοτ Το1ιοο πι, οοτ οο1οπ
Φο 8γτορτοιπο Φο 81ο1ο1ιοπ π1ο 1ο Ρ'ο11οιι, πο 1το1τιο
Ι.οοο νοτ11οεο οπο οτι οοοπ Φο οο1:11οο1.1εο1ιοΤ1ιοτο.ρ1ο
ο1ο1ιτο ποιοο, οο Ι1οοο πο1ι1 Φο Ιτττ.1ιοιο να. Ποπ:

ο1πο Ισοπε

111οοοτοΧ511οεο«Ν9 1 οοτ Βονοο οοτ Βοοο1οο1ιοπΜοοτο1ο1οοποπΖο11οο1ιτο1οο»1ιο1. “Ψ
Ε'οοτιιιοτ π1οο 1876 ποσο, οο.οο οο Πισω Φο 8γρΙοΙἱο
οιπο οοτ 1ιοιιοοετοο Τοοοοιιτοοο1ιοπ οο1; 1879 οο1ι1οοο
ο1ο1ιοπο Β το απ, ποοτοπο οπο Ψ οοτροοΙ οπο
Ι.ογοοιι οττ1οτ οποοεοπ οοοορτοο1ιοπ. ΟΙιο.τοοτ οτ
Ιτ1οττοΦο ποοτορο.1ιο1εο1ιοΒο1οοποπο το Φο ο18οο111ο1ιο
ΚτοοΙτοοιιοοτοοο1ιο. Βει.8οοοο 1"ποο θιοποτο οιι1ιοτ οοἱ
ποτι Τοοο111τοτπ 70 το. Ιοοο1ττο. νοπ οοο ιοοοοτοοπ
Αοτοτοο οοτ ο1ο1ιπο1ι1 ποιτοιιο Φο ΜοΙιτπο.1ιΙ οο1ι1ο οπο

Βοορτοο1ιοο, οειοο οι οοο πιο1οιοο Ε'ο11οπ ο1πο 1οο11εο1ιο
ΙοΓοοοοο οοο1ιπο1οΒοτ οο1, οοο1ι οο1ιο1οπΦο 1τΙο1οοτ'Γ1ιο11
οοοτιποο1ο11ιοο, πο 1το1οο ο1ιοτοτοποοοο Ι.οοο νοτΙὶο81.
(Ορροπ1ιο1ιο, 8τ.τοτιιροΙΙ, Βτο, Βογτοοπο,
θοποτε ο. Α. οι.) Ε1ο112,οΑοτοτοπ, οειτοο1οτ Ρ. Μο
τ1ο,1)τοτοιοοιιο οπο οοοοοοοτο Μοο`ο1οο οτ1τΙοτοο
Φο 'Γο.1ιοοο1τοοτ 1111·ο1οο πιοτοογρ1ι11111οο1ιοΕτ1ττοιιΚοιι,ε,τ,
1ο ο1ιο1ιο1ιοτ 1'νο1οο πο: Φο Β1μ1ιτοοτιο οοπιτει1ο οπο

ροτ1ρ1ιοτο1.ο1ιτοοοΒοο οοπ1τ1ττ, 80 το1ο Με (ν1ο11οιο1ιτ
νοτοποοττο) οτρο111τιεο1ιο ν1τοο Φο οττορ1ι1οο1ιοο νοτ

Βοοσὅο 11ο Νοτνοπογοτοοι 1ιοτνοτ.

01ο οοτο1ο1τ18οτοποπο

ίο18οοοοο Ζο.1ιΙοοιιιοτοτοι1:
1ο12τοπ 8τοτιετ.11τοπΒο1ιοπ οπο
'Ι'οτο ρο πο1τγ 1οιιο ο1ο1ιοτο

Ι.οοε ιο 88,9 μα., πΦιτεο1ιοιο11ο1ιο 1ο 19.8 ρΟτ. οπο
Π1οοο πιοΙΙο οι 5,8 ΡΟ1. εο1οοτ ΡοΙΙο. Ετο οπο οιιτοτ
200 Ροοοπτοο οοτ 8 (ο1εο 4 ρΟ1.) εοο1ιοτ Φο1ιτ 1οοοοο1ι
1οοο1ττθιοποοοοο. Οοπο το τοπιο 70 ρΟτ., 81.1πτε1πε
60--90 ρθτ., Μοοο1οο 90 ρΟτ. δο.τοο οοποιοτ1τΙ:ο,
οο.οο πιο οοιοτ οοο Ν1ο1ι1.τοοοτ11τοτοοοτ 22,6 μθ1. Βγ
ρ1ιι11τ1οο1ιο1ιοΓοποοο, πο1ιτοο‹1 νοπ οοπ Τειοο111τοτπ72,8

μια. Ι.οοο ο1ιοτοτοοοοιι 1ιοττοο. Απο Φοεοο ΖειοΙοο Μοτο
ο1οο ποο1 ο1ο Ζοοειτοοιοο1ιοοο οοτ οο1οοπ Ετ1ττοο1τοοΒοο
οτοο1ιοπ, Φο1ιο πο οοτ νοτο1ο1οτιεπο1οοοΒοοττ1ιο11οοε
Φο οοτ 11ο .Το1ιτο,1899 πο 0οο1ο1ιτο,ο1τοτπτοοοοποπο 11ο
Ι11οο1ιο1τοοτ Φοεο 15'τοΒο1ττιι1εο1ιο.1ιοτ Βοποο Βοο1ο1ιτο
τοπ 20 ΤοοοείοΙΙο 1ιοτειο, 80 Βοοο Μι οο1 12 Κτοο1τοο
ειο1ιοτ νοτ1ιοτοοΒο.ιι€οπο Ι.οοο, 1ιο1 4 εο1ιτ ποΙιτοο1ιοιο
1ιο1ιο οπο 1ο οοο 1οτιτοο 4 π·οοτοοοο1ο11ο1ιΙτοιοο Ιοο11
οο1ιοΙοίοοοοο. Μο Ε'τοπο, 0ο 'Γοοοο 0111181.οοο νοτ
1τοτπτοιοο οπτ·οο1ι1οοοπ πο νοτπο1ποπ π1ο Μοο1ιιιιο
ΜΜΕ, 1τοπο πιο ιιι1ο1ιποιοι οπτοο1ι11οοοοο, οοοο ποσο οο
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οοιο Γποιοιοπ (Κο!ιο, Ποποιοοοιι·οοποποοο οιο.) οποιο
οιοοπ ποοοοιππιο οιπο, πιω ποπ! !ιο.οιο .Ιοιποπο !οποποο,
ποτποι οο!!ιοο πιοπι ο.οοποποιοποιοο πιο! ποοοι·ο τοπι
οο!ιο, οοιο εορροπιιτοπ !ποτιεοποπ νιι·οο οππ!ιοπο 8οπ
οιιιοποπ οιπο Τοποο οππ!ιοπο οοοτ εο!ποι οπο” ο!οιοπο
Ει!ει·οοποπο ποπιι·ποΜ Οπποπ! ποοποποι. ποοπ οιο Ποιοι·
εοπιοοο ππιοο!ιοο οοπ π. Β. ποί οι·οπο εοπποιοι· !ιοο!ιο!ι
ι:ιεοποτ Ζποιοιποο (ροτπισιοπο Αποιοιο πιο.) οπιοι.οποποοπ

Βιιο!ιοποιοτποοοποποιοιιοποπ οιοοι·- οπο οοπ 'Ι'ο!ιοο οποιο
τοιοοιιο οιιοπε ποινοι·Βοποποπ ποιοοο, πο ιοι οοοπ οιο
Αοππ!ιο!ιποιτ οοπ Ρι·οοοοοο πιοπι νοο οοι· Ηοοο πο
ποιοοπ.
Ιοι ποπ οοι πιιο!οοιοοπο Ζοποιοιποοποπο οοτ ποιοι οπο
'Επποε πιει οποοοιππι ποποοιι!ιοποοπ, πο ποποιοι οιοοο
Ει·ιιοποιοιοο νοο Βιοποιοι Βοοοοιοπε πο ποιο πιτ οιο

'Ι'ποιποιο. Α μπω ιοιιποιοο @οοο!ιοι!ποι· οπο πω,
οιο πιοποιοοπ Ηι!!οιοιι.ιο! ΒοΒοο πιει; οοιπιοι!ιοπο Βγρπι!ιο
Γοι·ιποο, οοοπ Βοποπ οιο Βροι!”οιοιοο οιοοοι Κτπο!ιποιι
νοο Νοιποπ ποιο. Ι.οιοοι οι ποιιοοο οιο ει·οοετο Ζει!ι!
π!Ιοτ Αοιοι·οο οποι· οπιιο οπο, οποιο οιοοο Μιτιο! οοι·
Τοποο ποποοοποι· οποποο οποιοποπτιπ οιοο, πιο πιο οοπ

Ροι·ο!νεο. Βιοπο Τιιοι.οπο!ιο ποετοιιΒιοο Μοοπιοο, πον
οοπ οπο Θο!οποποιοοι·, ΒιιοιπιοΒ, Βιοτοπι
πο!!, Γοιοοι· .Ιοοο.οοοπο, Μπι·οο!ιποι π. Α. Νοι·
πω] ιτιιοππιιο πο· οιο προοιιιποπο Τποι·ποιο οιο οπο
ποποορτοι; ιο *Η ποιοοτ Ριι!!ο οιοο ιποπτ οοοι· ποπιποι·
ποιτποποποο Βοοεοτοοε οι·πιο!ι: ππ ποποο. Νποπ οοπ

!οιπιποοπποιοο Απτοι·ο Μοιποοπ οοι·ίοο οοποο οοι @οποιε
οι!ποι·- οπο Ιοοιποι·ποιο ποιοι· οιο οιποοι·οο ιποι·προοιι
ποποο Μοιποοοπ πιοπι νοιπποπιοποιει ποιοοο οπο οιο

νοο ιπιπ οι·τοιοπιοπ Βοοο!ιπιο οιοο πιοι.ο οπτοπ ποιο

ιποποιεο Οοιππιποιιοο π!!οι· ιποο!ιοποπ πιω οι·πιο!ι ποι
οοιι. 8ο π!οιπι πποπ ιιοιπ οοιποι· Ειιιριοπ!οοΒ οοι· πιοοετο
Τποι! οοπ Αοι;οι·οπ ποι οοπ Αποιοπι, οιιοο οοι·οπ οιο πο

ιι!οοιιοοπο Βο!ιο.οο!ποπ ποιο ιπιποοοιοο οιοπι ιποπτ πο

οιιοιοποπ ποι πιο οιιιο!ι οιο π.οοοι·οπ Μιι.το! ')
.

Τιοιποοιο πιτ πιω οοιοπ Ωοοο!ιοι!ποι· οπο πω ποιοο

8Ιοπποποοο Βοοο!ιο.ιο πο οι·πιο!οπ νοι·ιοϋποο, πο ιο! οοοπ
οιο Μοπιπο.π! οοι Βοοπο.οπιοτ πιοοοιοιπ οπτιο οιποτ
Μοιποο8, οππο ιο Βοοιοποιοπ `Ε'ο!!οο οιο νοιππο!ι ιοιιοοι·

προοιπποποπ Βοποοο!ποπ ποιοποπι ποιοοπ οο!!, οοπο οιοοι·|
ποιτο !ιοποοο ποοπ ποι πιοποιοτ Τοποπ οοοπ ονρπι!ιιιοοπο

Βροι:ονιοριοπιο ποοιοποπ οπο ποοοιιοιοοιτο πιο! ποι νοτ

οιοπιιΒοτ Αοοποπ! οοτ Ρο.!!ο οιο ΗΒ- οπο .ιοο-Τποιοριο
πιοποι ποιιιοπ Βοποοοιι πιιοΒοο. ΙΒο Βο!ιοπ ιιπ Α!!Βοιοοι
ποπ ποπ! ιο!ποποο Ιποιοπιιοοοο: 1

) ποπο οιο πο
ινο!ιο!ιοπ πο Οιοποο !ιοποποο Ι.οοε επιπιοπι οοοι· που

οποοπιιποπο ποποποο!ι ποιοοπ πι, οπο 2
) ποπο οιο

ποιοι οοπ Ει·Ιιτοο!ιοπο πιοπι ποοπ ιγριεοπ οι οπο ονοο
ι.πο!! τοιιτιοι· !ποιιοοπο Ριιοοοοπο ποι Κτπππποιιεπι!οο ποι

ποτποι!ιοι; ειπο; 8) ιπποε οοτ Κτοίτοποετοιιο επι ποιο οπο
πιιοπ ιιπ νοι!ποιο οοπ Ωοοο!ιοι!ποιοιιι οπο! :οοπ !ιοιοο

ετοι!ιο Οοπιοπιππποππιιιο ποιοοι!ι!ιοπ ιιιποποπ. Οοπτιο
ιποιοιττ οι οιο προοιιιποπο Τποιοριο οιοι.ο πο Οριιοπο
οποοιιοποπ νοτ!ιο8οο; ποοπ οοπ Ει·ίο!ιιοοΒοο πονοτ!ποοι

ποπ· Αοιοιοο (Βο!ιιοιο !;-Βιιο ρ!οτ, Ορροο!ιοιιο
ο. Α.) νοτοο!ιιιιοιποι·ιο πιο οπο Αοποο!οιοοο ποπιιοπο οοτ

Ωοοο!ιοι!ποττποιοριο ιο οιοιποπ Ρο!!οο πο!Το!!οιιο ποππο!!.

νοο οι·οοοοι· Βοοοοι.οο8 πιο ο!!ποιοοιπο Βοποποιοοπο
ιοοι!ιοοο οοπ Τοποο ιει οιο Ηνοιιοι:ποιιο.ριο, οιο
ποπι· νοι·οοπιοοοπ πιιιιοποποι πιιο. ιιπ Αποοπιοπο πιοοιο
νοο ιπποο πιοποποιοιιιοπο Βι·πο!ιοοεο-Αοιιο!οΒιο οιοριοπΙοο

Ιπονοοιι οπο θιο!οποποιοοι το οοπ Βοοιπο οοτΕ)ι
!ιτειιι!ιοιιο Βο!ιπιιπ- οπο Βο.οιριποοοι·; $ιτιιιιι
πο!! πο” οιοπο π!οι!ιοοο πιοπι οιοιιίοπ!οο οπο Μπο

ο Αοιποι·ιπποες. Πιο Ποπιι·ποπιπποιι οοπ οποοιιιοο!ιοο
Τ!ιοιοριο πιι·ο νοο Ι.ιονοοπ οπο Οο!οποποιοοι· πιο
Βοινοιο ποποο οοπ Ζιιοπιοιιιοο!ιοπο οοπ ποιοι οπο 'Ι'οποο
οοιιιποο!ιι. Εποποοποπι πιο οπο Βοπτιππποπο Βοι·οοι
ιπι Βιοιιοο πιο οιο οιο ιποι·ιι.ιποποπΒοπιοιιοποο πο !ιοι!οο,
!ιο.ιιο ποοπ οπο Ωοοοποι!ποι· οιοο ινιοοοτ!ιοι·οιο!!οπ€ ποτο

ρ!ιιι·ιοτ Ριιοοι·ιι ποπιι·!ιοιι.

πιοο ποιοι πο· οοι· Αρο!ιοπιιοπ πο ποποι· 'Γοιπροι·οιοτοπ.
Ψπιιιιο νο!!- οπο Ηει!ππο.οοι· νοο 20-24"
(Βιι·οοι μοι!) οπο 2-ι--28° (πονο οο)πιι!τοπ ιο νιο!οο
Ρο!!οπ ποιππιποπο οπο οιπο ποοοποοι·ο ππποποιει πιο ετοι
ποπ !ο.οοιπιτοποοο Βοπιποι·ποπ οπο Ροι·ο.οοιποοιοο. Αποπ
πιιο οοιοπ οιπο νοιπιοπι.ιπο Βοοοιποπο.οο!ποπ οοπ Αποπ
ιοοιπποοι.οοο Βοποποπ (Βο!ι!ιι.ι, Αρροι.ιι). Κο.!ιο Ι)οποποπ,
Ποιοι- οπο Οποιοποπο, ποποι. οποοι·οο ποιοιοοποπ Ιοποιρρ
ρι·οοοοοιοπ οιοο οοποοιπει πο νοι·ποι·ίοο. !)πποποπ πιτ
ποο οιι.οοποτιπο Οοιοιποοοοο, Βιιο!ιοπππποπποποπ οπο
Ροποποοοι· οιι Βοποτιο, !οιπιοτο ποοοποοιο πιο Ροι·ποοιπο
πιοπ οπο οιπι!ιοοι Κο.!ιοποιο!ι! ιο οοπ Ε'ποποο. Αοο!ι
οιο Βο.!ποοι.ποιιοριο οι·ι”τοπι οιοπ νιο!οι· οοιπποιοοιι
ποποι· νοιοοι·οι·. Ροι ποπιποποοοο Ροι;ιοοι.οο οιεποπ οιο!ι
Οπι·οι·ιο πιο Νποποιιο, Β.οπιοο, Κιεειοποιι, Αποποο ο. π

.

πι.,
πο οιο Αοιπιο ιπιι οοι Βο!ιοιπο!ποιπ οοι· 'Ι'ο.ποε ποοοοοοι·ο
νοι·τι·ποι οιπο οπο οιο Ροιιοπι.οο οοπ πιο” θοποοο!ιοιι
!οποπ οπο οοιοποιοοπο ποοπ !οιο!ιοπο Β.οοο!ιοιο οι·πιο!ιι
ποιοοπ, οπ οπο Ωπο!!ποοοοι· ποπ οο!ιποιο!πο.!ιιο πο, ποιοι·
Κοοποο.!π, Κοπιοοποιοτο οοοι· ποοοι·ο Βοποι.οοιιιοι!ο οπι
πιο. Μπι 8οοποιο πο!! ιιπ Λ!!ποιποιοοπ ποι Τοποο πιοπι
ιποιοιι·ι ποιο, οοοπ οι 5οο!πΓι οιοποι οιο οποιο οπτο
Βοποπιπιιτο! πο· ιιοι·ριοοτο !ι'οι·ιοοο.

'Ι'τοιπ νιο!οι· Βιοπιιποο οπο ιποποποι ποο!ιοοιινιι·ιοπ

Αποτιιιο οιο ποεοποοιο νοο Μοοπιοπ οπποι·οοι ποι
οοο, πιο. πιο ποιο ποοιιΒοο Το.Βο οιο !ι)!ο!ειτοι!ιο
το;; ι ο π!ο πιοπιιΒο ΒοποποιοοΒοιποιποοο οοι Τοποπ ιπι·οο
Ρ!οιπ ποποοριοι. Αοοπ ποτοοπ οιο ο!ιορτιοοποο Νοοι·ο

!οποπ πο: ποποιο πο! ιπι·ο ΑοποποοιιΒ νοι·πιο!ιιοπ ποι

!οπ' οοπο ποποπ οοπ νιο!!ποπ οο!οποποιοο ρ!ινοι!ιο!ιοοποπ
πο.ι πιο οιπο οοποπποιίο!ιο οποποετινο ιινιι!ιοοε. 8ο ιποΒο
οοιιπτι.ιε ιιιοπιιπο οπο πονοιι!οποιοο Ε'οιοο!ιοι· ιιπ οιο νοτ

ποποοοΒ οοι· πιοοιοοιιοι οιοιτοιοο' πιο οπο, Βιιοι
πιπ,<π, Βοιοπ!μ Βιι·ιιιορο!! ο. Α. ιο. πιο οοι· Ποποι·
ποοποπο, οποιο οπ οιοπ πιο ρπνοι!ιο!ιπο!ιο Ηοι!πιι·
!κοοΒοο πο.οο!ο, ποοπ ιοπ πιοπι ποποπιποο, οοπ π!!ο Ειτ
ιο!πο πο: πο! 8ποποοιιοπ ποτοποπ.
Δ!!εοιιιοιο ποιοι πιι·ο ιο οι·οι:οι· !.ιπιο οιο οοΒοποποιο
<<θο!νοοιοοιιοπ οοπ Βιιοποοιποι·πο»; οοιποοοι· οοπ οιοοο

Ρο! πο! οιο Ι.οοοοππιτπο!πο.ο!ο, οοπ οποοι·οπ ιιπ Νο.οποπ
οοοι (ιιοοπ πω) οιο Κο.ιποοο πιο Ηο!οενιορπιπιοπο, οιο
Αποοο ποτποποοοοτοο νοο οοπ οποιοιοπ Βι·οοι- πιο πο
οοπ ποιοτοο !ιοιιοοοπιτπο!π. Πιοοο Μοιποοο πο!! ιοοοπ.το
πιο ιπ!ιτο!ειιιο Γοι·ιποοοιπι:ποιοοπ οπο πο!! οποπ 8οππ ποιο
Βοοο!ιοτο Βοποπ, ποιιιτ!ιοπ οοποποποοοι οοπ οοοοι·οο

ο!οιοπποιι;ιπ οοποποποιοπ ιποι·προοιιποποο ΒιπΒιο!'ίο. Βιο
πο οι·πιο!ιοο Βιι”ο!πο οιοο οοοπ πιοπι οιοοοοι.ιε ποποο,
πο!!οπ ιπιτ οιο!ιι ιοιροιιιιοο; νοο οιο!ιοπιιι·οιο Ε.ιο!ιποο πι;

οο.Βοποο οιιιοπ.!π οιο ενιπρι.οιπο.τιεο!ιο Αρρ!ιοπιιοπ
οοπ ο!ο!ατιποποο 8ι.ι·οιποο. 8ο ποιο ποιοριο!οποιοο οιο
νοο Βοιπρι οιορ!οπ!οοο Ριιιοο!ιοτποιοπιιοπ νοι
πιιο!ιο!ι ποι Αποοοι!ιοοιοπ οπο Ρπτοοοιποοιοπ οοπ Εποπ
οοπ!οο, οποπ οιο θιιιιιο!οοποιοτποπ !π.εοοο πιο! πιο! οο!ο!ιο

ινοπο ποοιπ!ιοοποπ. Ιο οιοοιπ οο!ιποιοπ !ι'π!!ο οποιο
εοποτ Κτιεοπ πο!ιο πο πιο οιππιποο Ει!οιοπι.οποποοιοιιιο!
πιο!τιπο π'οιο.οιοπιιοπ οιο· πιοΒοιι- οπο Βο.ποπποποοο ιπιτ

οοι Βιιιιοτο οιρτοπι. Επο!ιοπ οο!!οπ Β!ποοοποεο!ιποτοοπ
οοιο!ι οιο ο!ο!(ιι·ιοοπο Βοποιοο!οπο ποποοοοι·ι ποιοοο;
Ετ!ι ποιοι. ποοΒοοο νοιιοιτο.νοοιοο!οτ Αρο!ιοοιιοπ, ποπ
ι·οοο Οοο οοποιοι οιι·οοι οιο ιπιοι·οο Ροιπιοιοπιιοο οοπ
Βρπιποιοι· οιοριιοπ!τ; ιο!ι @οπο οιο Αοοοο πο! οπο ποπ
οοοιοιιτ!ε οπο οιο !ίπιποοο πιο οοπ 8νιπρπνοο ιο οιο

Οοποπο οοπ Β!οοο πο οιο!!οπ οπο οιοοο !ιτοΓιιποο Βιοπο
οιοο!ιοπ Βιιτοιο (4-6 ιοοι) οπτοποιτοιοοιι πο !ποποπ.
Με ινιοοοιπο!οποπο οοπ ίιοποι πο!ιοπιοπ Απ!οιιοοπ
πω” οιο Ηο.οι ιο Ποετο!ι νοο Μοιιοο, Ζπερπο.οιοτο,

δοπτϋρι!ιοριοπ οιο. οι νοο Οπο.τοοι οιο Αοποποοπο
οοπ Ροιοι.οο οο ιοο οοιριοπ!οπ ποτοοο.
ιιπ Μοοπιοο πο.πο οι! ιοιοπ οιοπι οι οιοοο Ηοι!
οιοιποοο ποποιοιοτπ, οοποπ οποι· νοι·οποπο ιπιι.π .!οοριποο
!οπεοο, νοτο.τι·ιπ- οπο ππο!ιοπο Ειιιτοιππιιποπ, οιο !εοιπο
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Βεπιπείεειε ποινιι·πεπ. Μιτ εοποιοι σε ΑπΙειιππΒειπε
τποπε επετ πει επιεποπιιοπεπ εοπιιεειινειι Ρτοοεεεεπ νοπ

Νιιι.εεπ επ εειο; ιπ ιτιεοπεπ ΡεΙΙοο νοπ Ηιτπ- τεερ. Μο

πιπιτεειπνρει·εειπιε ιει πιο ποιειιππΒ ποινιεε πετοεπιιοι;
πιει· επει·, ινε εε πιο οπι ι·ειπ πεπεπετειιν-ειτορπιεοπε
Ρτοεεεεε πεππειι, ιιππποπ πιο οτειοιτεπ ΑΙΙΒειποιοινιι·
Ιτοπποπ ινοπΙ ποτ επι πενεπιεεπετ Βεειε ποτοποπ.

νοπ πιοιιποπ ιπιπετιπεπ ιει πιο νοτ ειπιπει· Ζειιι επι
ποποιπιπεπε οππ πΙιιοπιιοποτινοιεε πιει πεπε ινιοποι· νετ

εοπινποποποΝετνοπποπποιιοεπιπιπιι€ειο ιΝεεε
(πεεοππετε νοπ Ι.επι;επποεπ πππ Βετππετπι ειο
ριοπιοο) επ πεπποπ. Ιοπ ιππεε Μοεπιπε πειετιπιπιεο,
πετ ποπ θεπεπιτεπεεοπ Βπειιεπιπετπεπεποπετειιοπεπ ποτεπ

Πεππππε ρετιρποτιεοπετ Νετνεπ επ πειιοπ Πιτ «επεπτπ»
ετιιιιιττ. Ππεοτε Οποιοεοπι ιπεποπεο σποτ εοπετ νιοιεπ
Νοτνεπιιποιπ πεεεοπποτ νετεπΙεεει πιο Λετει.ε εποπ επ

εΠει·ιοι Βιιρετιιπεπιειι, νοιι πεπεο πεε ειπε οπετ εππει·ο
εποπ πεεοππετε ΑπΓεπιέε νοπ ΕτιοΙΒ εοπτποι επ εειπ
εεπειπι, πιο πεππ οεοπ ιτοτεετ Ζοιι; ιπ πιο Ζεπι πετ

πιειοτιεοπεπ Μειιιοπεπ τεπειι·ι επ ινετποπ. Αοοπ πενε” πππ Θιοιπεεπειπετ, Ετπ, ειτπτορειι ο. Α.
νετινοτιοπ ποπ οιοπι ποιεπτΙοεοπ πιπιι€επ οποιο νοπ
ποιππιοπ.

ειοπ πετ εποπ πεεριοεπεπειι οι πιο πππιοι:ιεε
Νετνεοπεπποοπ ιο ποοετοτ Ζειι ειπριοιιΙεπ ννοιπεπ. Αιπ

πεπτεοεπιιοπετ.επ ιει πιε εεε. 5περεπειοπ, ινεΙοπο
νοπ πΙοτεοποτ.ποινεπν πππ ινοτοινπεπν νετ
εοεπι οππ πεπο νοπ Οπετοοι πππ εειοεο 8επιιιετπ
εεπτ ινει·ιπ επιριοπΙεπ ινοι·πο. νετεεπιοπεπε Αρρετετο
ειοπ επ πειπ Ζινοεπ ετιπππεπ ντοτποπ; εοιιεοπετ πετ

θεντε'εοπε Ηεπποειιρειει, ινοποι πετ Ρει;ιοπι Γτει ιο
πει· πιο πεπετ πππ Ιειοιιι; ιο θειεπτ τοπιο, ειοπ επ πο
εοπεπιεεπ, ιιποτπεπρι ιει πιεεετ Μοποε πιοπι οππεπεοπ
ποπ (ποεοππετε πιο ΑττετιοεοΙοτοεε), εε πιο εοποο ιπεπτ
Γεοπ ΠοιπποπείειΙε πεποι νοι·πειτοιπιποπ.
Απεεετ ποιο 8μτιιποπ'εοποπ Αρρετει, πιο ποιο πιο
Ιίτεοπεπ ιο ειιεεπποτ Ξτειιππε 8οποποι ινοτπεπ πππ πεπεπ
πειι ειοπ νιεΙ ννεπιπετ ειππεπποπ πω, οι ποοπ πιο
δπερεοειοπ επι ποιπ εεπτειοεπ Βι·ειτ, πιο ειο ννοπι πει
()πιτοι·πεπ πππ Οτιπορεποπ πεπτεποπτ ινιι·π, ππιιοπ. Πεε
Ιειειετε νοι·Γεπτοπ Με ιεπ ειιοο επποτεο νοτ, πε πιο
Επιεπειοπ εΙΙπιεπιιοπ Βοεεπιεπτ πππ πιο Ι)εππππε ποτ πετ
ειπεπειι Κπτροτεοπννοι·ε ποε Ρειιοπιειι ππετιεεεεπ ινιτπ,
ννεε ιεπεπιειΙε πεπειιοπ ποιεπτΙοε επ εειπ εοποιοι. Με
πιο 8περεπειοπεπιειποπο πιοπειπ ννοτπε, οτειοιιο ιπεπ νετ
πιιττοιει πετεειποπ πιο εεπππειεπ _Βοεπιτειε; πεπετπιπΒε
πιο πιτ ινοεοπτΙιεπ πεεοποιπεπετ εεννοτποπ πππ ιτοοεπ
Με, ινεππ ιπει επεειιοιποππ οπτετ πειπ Βιπππεεε πετ
$περεπειοπ πιο Ιεπειπιτεοπεπ Βοπιπει·εεο πεοπιεεεοπ οπετ
πεε θπτιειοειππι πει·ιοπετ ννιτπ. ΙΕπΙεοππτε πππ
ΜεππεΙ ινετοπ νοπ πετ ιΝιτπεειππειτ πετ Βπεπεπ
ιπει·ιτεπεππππο εΙε εοΙεπε ιιποτεεπει. Απειεεεπεπ νοπ
πετ μπε πππεπεπιεοπεπ νετιιιοεοι·οπε, πιο ειοπ επι ετι
ιιετιιποπτειιοιπ νι|επε πει πεεπννοιεεο Ιεεεεπ, Ιεεει ειοπ
τειπ πιοεπε.οιεεπ "πιο επ θιποετοπ πιοεοτ πιτεοτοπ πο
πποΒ επιππι·επ ποπ πιο Τπειεεεπε, πεεε ιεπ ιο πετ Ιειε
τοπ Ζειιι ιιοιπετ εεΙιεπετ νοπ ΕτιοΙΒοο πιοεοτ Μετποπο
ποτε πππ πει οιπεπεπ νει·εποπεπ ιιοιπο εππετιοετοο Βο
επιτειο οτειειοπ Ιιοππιο, ειε επποτε Ειπετιπε ιοοπτ ρεν
επιεοπει· “Α” (Ειπτοιπποποπ οτε.) εποπ πεπεπ, νετεοΙεεετ
ιπιεπ ιπιτ Βιιπιειπε ππετοιπεοειιιπιπεπ, πετ ιπ Βοο
πεειιοπεεπεει.επ πιο ΗεοριετπππΙεπε πετ Ετιοιπο εοπεπ
πιο. Μοεπιπε πππ Ιπονπεπ οππ θτοΙπεοποιπετ
πειτοπ πιο 8περοπειοο Πιτ οπεπεο ιιπειππεειε πιο πιο
ι“οτειι·ιοπ Ι)εποοπεοπ πεε Κπτροτε πποτπεοιιι (πεοπ Βο
τοεει. ΒΙοππει ο. Α.).
Πιο Μεεεεεο εοεπι πιο πιο -νετεεπιεπεπειεπ Αττοπ
πετ Ηειιονπιπεειιιι πιο επι· Βοπεππιοπε πετ Τεπεε
ειπιιιοπιεπ ινοτπεπ.
Ι)ιο πεετε Ιππιοειιοπ Πιτ πιεεεεεε πο; πιο πεοπο πιο
Τεποε πεοπεοπιειε Ηγροτοπιο πετ Μπειτοιειπτ ιπειει πιο

ποπ ποιοτοπ Βιιτιοιπιτειεπ. Ιιπ Υετοιπ ιπιτ πετ πεεοπ
πετεπ Θνιππεειιπ, πιο ειε «Ε'τεοΙτοΙ'εοπε Μετποπε»
ειπε Ηεπιιιννεπο πετ Δτειιιε πεποοππετ πιιποι πππ πει·επ

Βεερι·οοποπο οπιεπ Μπι, πει ειε ενιπιιτοπιετιεοπε Βοπεπ
ιοπε, ποοπ ππποεπ πο Βεννιεε ποιπε ερεοιπεοποπ νιπ
Ιιπποεπ επεεεοπιιεπεπ ινετποπ.

2ο εΙΙοτιει.ει ινοππο επ ιπιοπ ποτ ιπ επιπεπιεοιπ
εεπ 'Ι'πετεριε επ. Οτοεε ιει πιε Ζεπι πει· ειπιιιοπιεποπ
Μιι;τει πππ πειπεπε ιεπεε νοπ ιππεπ πετ πει .Τεπιεοπ πππ

εοιτννειΙιε Πιτ «πεε» Ηοιιιπιιτοι πεποπ πιο Βποπεππιετπε
πεττε πεοοιιοοι Βεπεοριετ πεποπ ειοπ ιειποτ οοτ ινο

οιπε πππ νοπ ερεειίιεεπειι ΒτίοΙΒεπ νεοι; εποπ πει·
ππποειε Βεπεπιπιπει· πεοιπ ιπεπι· επ τεπεπ. Ιοπ ποππε
πιο πιο πεπτεπεπΙιεπειεο: Οπιπιπ, Ρποερποπ θιΙνεοτιπ
ρποερποτεεοτε, Απτιρντιπ, ΑπτοοεττιππιοπΙοτει, Βετνοιπ
επιοτει, βιτνειιπιπ, Ατοεπιπιπ ιιιιτιοιιιπ, Αι·εοπ, 8οοειε
οοτιιοιοιο πππ εοπΙιοπ .ιοπιτειιοιπ. Πιεεεε Ιοι.ει;ε ΜΜΜ
πιιι·ιειι πιο ννοπΙ ειε πεε εοπτεπεπιιεπειε πεεειεποεπ πππ
πιο ιποιει;οπ Απιοι·επ τππιπεπ εε εεννιεε ιιιοπι ιπιτ Πο
τεοπτ. Ετετεπε «Με εε πιο οπτοπιεοπ-επτειιππιιοπεπ
Ρτοεεεεεο ιιπ Αιι€ειπειποπ εοποπ ι·οεοτρι.ιοπεπείπι·ποτοπ
πππ πε εε επι ποοπ ιπειει οπι ειπε ιοετιεοπε ΑειιοΙοοιε
επ πεπποιπ ιιιιεει:, εε ιει εοποπ νοπ πιεεοιπ 8τειιπροποι
επε εειπο Αοινοππππι.ι ιπεπι· εΙε εετεοπτιετιιει. Πεε νοπ

Οπει·οοιεπιριοπΙεπε Βεεειε οοτποιοιπ (επιθτοιιπ
Ιεπε πεε θοπεπιτεοπεπεεε «πεεε πιεεοε ΜιιιεΙ πει οπτο
πιεοπετ νοτειιτππε Ηιπτετει.τεπεεπεποπετειιοπ ετεεοπτ πππ
ιο Ιπειποπ Βοεοπ ειεο ειπε Απτοποπο πιοεοτ Ρεεετο πο
ινιτπεπ ιπιιεεε»!!) πει ιο ποοει·ετ Ζειτ ειοπ! εποε Οτοπιτ
πππ πιο ιιιειετεπ Αππεποει· νει·Ιοτεο. Νεο πεεεετ "πιο
πεε νοπ θιοννετε τνετπι επιριοπιεπε Ατεεο, ποεπ πει
εε εεννιεε εποπ πειπε ειιοοιπεοπε ιΝιτποπε. Βιτνεπ
πιο (επιννεπει· πει· οε ειε Τιποιοτε πποππι νοιπιεει·πιιι
οποτ εππεπιεπ επ 1-3 Με.) ιινιτπ πεπιεοιιιοπ νοπ Ετπ
εΙε ποιεε Νετνοπτοπιοοπι πετιιπιπι; εοιπετ πει· $περιιΚετ
Μοεπιπ ε πεει.επι ιπιπ ιπ πιεπεΙιειπ ΡειΙε ειπε ποιο ινο
Ιτοπο επί Βιεεεππεεοπινοτποπ επ; επεπ ιπιτ εοποιοτ εε
ινοπι νοτιτεπιιοπ ερροιιιπεπεππ ποπ επτεπειιπ επ ινιτιιεπ.
Αποπ επιπιπιιιοπε επποτε Τοπιεε, πιο Βιεεπ πππ πειπεπι
ποπ πιο πω. οπιπεο εοιπρ., ειοπ νοπ επιετ νιιιτπποε;
ειε ιοπιειτεπποε Μιιιει πιιτιιε ννοπι εποπ πεε Βροτιπιπ
επιεπίεεεεπ εειπ.

Βιο Βεπεοπιοπε ιπιτ πεπ εεε. Οτε·εοεπιτεπ ιει ιπ
πεποετετ Ζοιι πεπε ιπ Μιεεετεπιτ πετειπεπ, ινοποι· πετ

Οεπεεπποπεπεειι, ποεπ πεε ΗειπιποΙπιτιιοκιτεοι νετιπππεπ
πεπ Τεπιπει·π ιτπεππινιε επ πιιτεοπ.

νοπ πεπ εΠεειποιπεπ ιπετεπεπιιεοποπ Μει.ποπεπ ννεππε
ιοπ ιπιοπ πππ πετ ΒεπεππΙππε πετ ινιοπιιεειοπ
ΒιοεεΙενπιρτοιπο επ, νοτ οποιο πετ Αιε.ιτιο. νοτ
ειπιπεπ .Τεπτεο οι νοπ Ε' τεοπεΙ (Ηπποπ ιπ πετ $ειιννειε)
ειπε ενειειοειιεοπε Πεποποεπεπεοπιοπε πιοεοτ εοπννοτοπ

Βιπτοπιο επεεποπεπ πππ ειπιιιοπΙοπ ινοτπεπ; ννεπιπε επε

τεροπτιεοπε Ειππιτιπε ειοπ ννοπι εε ππετειοειιιππιεππ

Βιιπει.ιε πεπτι:πειιτ πππ εε εοπποΠ εΙΙΒοπιειπ ιπ Απετιιι
πεοοιπιποπ ινοτποπ. ιιιίεπο επεπ ειπεειπε Λοιοτεπ (ε

.

Β.

Ι.ενποο) εοποπ νοτ ποπ Ε'τοοποι'εοπεπ νετππεπι
1ιοποπεεπ επιιιιοπο Ρτοοεποτοπ επι.ιεινεππι πεπεπ ινοιιεο,
εο ιιοπι ποεπ εινειιεΙΙοε ειπε οτιοιπεΙΙο $νετειπειιειτππε
πετ Μετποπε νοτ. -νιειε Αετειο, πιο πιο ερειετπιπ ιπιτ
πιοεοτ ιπιιπονοΠοπ Τιιετεριε πειεεει πεπειι, πτεεπτοπ Απ
επποτπποεπ πππ νετπεεεετοππεπ πετ Μετποπεπ πππ Αρ
ρει·ειο ιο νοτεοπιεε.
Βοτ Κει·π πετ Ξεοπε Πεμ ποτε ποιεεειε ιο ΓοΙΕτοππεπι;
Ποτοπ ενειοπιειιεεπο Ποποοποπ εοΙΙ πεπι
Κτεοπεο,πετ ιπιοΙοε νοπ 8επειπιιιτειε
ειπτοποεπ οιιπ1πεετινιιπινετΙοτεπ “πεο
πεπο θιεπτεοοιι εοιπει· ΘΙιεπιπεεεοπ ννιεπετ
ειππειιπι: ινοτπεπ (τοοπποειιοπ).
Πει· Κτεπιτε ιππεε Ιετποπ ποπ 8επειπιιιτειεπείεει επ
ποπ Βιιιτοιπιτειειι ππτοπ πιο ΟοπιτοΙιε πετ Αοποπ
επ οτεοιεεπ. ΑΜ ειπε Βεεεπτειποπο πει· Μειποπε Βοπε



22

του οτουτ οτυ υυο νευτνετεε ευτ οτε ευυΙυετουεο οτεευε

ευθττουευ Ουτοτοετευτευτεε. υντουττο τετ, οεεε οτε Πευυυ

Βου ετετε τεο,εεειυ υυο οτουτ Με υυυ Πουευτοττουυε ευε

εοίτ1τιυτννευοου υυο ετετε ουτευ Βεοευευ ΟουτυοτΙο οεε

Αυοτεε ετεττττυοεο. Αυτ οτε Ρουφ οευ Αρρευο.τε τυοτουττ

νευττττττυτεετ11ττεετ8"Με ευ. το ντετεο Ρττττευυετ εουννευ
Ατεοττεουευ νντυο υοου Βευοτυτοτ εετο οτε Πουυοοευ ε.υου

τυο Ηευεε οεε Ρεττευτευ νου2υοευτοευ. ντο ετοετυ 8ε.υ
υετοο υοου υυυ ννευτΒε Αορευετο υυυ νευτττευυε ετευεο.

Ζννεουτοττεετενευετοτετ ιυευ υοου Ε'υουυετ του; οευ

Πευυοοεο ετυε Μεεεεεεου υ οευ υγροτουτεουευ Μυε
υετο. Μτυ εουετοτ ευου ετοε Αυτεευοο οευ Βοο
ετυτττττττ νου νουτυεττ ου εοτυ. οτε του ετυευεοττε

ουυου Ρευεοτεεττου οευ Γυεεεουτευ υυο ε.υοουευεεττεουυου

ροεετνε ΒεννεευοΒευ του. οευ υυτευευ Ευτυουυτττττευοεε

Ρεττεοτευ ευ ευυετουευ ευουε. Βτε ροεετνου Βοννοευυ8ευ

τττυυοτου υετ ΒοεουΙοεεεοευ ΑυΒεο οεε Κυευυευ ευε υυο
Ιεεεετυο ευττουου, ννεΙουο νευετυοουυοοευ το οευ Εεεε
οευ Ευτυευτττετεο τυπο ευυτ Βεντυεετεετυ τ.τετε.υετετοο.

τοι Βεοτυο οευ Ουυ υευευ το οτε εουννευ Ατεοττεουεο οΓτ

υυευτιουρτ Ιυετυου Βεουτττ νου οευ Εεεε οευ Ευτυετοττε.τευ,
ετΙτυουττουτοοοου τευυεο ετε εοΒου τετυευε ΒεννεΒοο8εο,
Με Ρτεκτοο υυο Εκτευετοο οεε Ε'υεεεε υοτευεουοτοεο.
Πεε νντεοευετεουετοοο οευ θετευυεουετυτττττττυυο οεε

Μυευετοοτυυτε οευτ υοου ντεΙτοτουτ οευε.υτ ευυττουτττυυεο,

οεεε ουυου Πευυοτε οτε εουννοουου ΙΣτοουτ1ουο,ννετουε
νου τνεοτεεο υοου υοετευεοοευ εευετυτευ Ε'ειεευυ ευτεε
οοτοτυου ννουοεο, νευετττ.υυτυυο εουττεεεΙτου ευ υετοττν

τουτου νουετοΙτυοοεο νευευυεττοτ ννευοου.

Βετ οευ Βευτττυοτυοο οευ Βεετυτεευευ Κυτεευ
νευευουε υοου υοου δεουοΙενν Οτνευτεο ειτε θυτουετ
υνουειτ, οτε μου ευτ νευτυεεευ ννευοου (ου. 2 Ου. Ουτο
υε.τ υνου. :ιοί 40 Βοοοοτ. ευηττ). Αυου υυτττττοεΜυτοτ
εεττου οευ υτεεευΒεεευο εουοτοτ τυοοουτυοτ νου Νυττεο

ευ εοτυ. Βοοετ τετ Μουουτυτο οεε ετοιτο ευτοτουετουε
Μοτο!. οεεεεο 0ουυευου ευευ υτουτ νουετουττο@Με ετι
υευοιυοο τνευοου υοου.

”
Βετ ετοευ εε οκουτεττ ουυουτ

εουευ Ευτυυεουυοε νντε οτε 'Ι'ευεε υετεετ εε οευ Ρο.ττευτεο

τοττ8τουευυεττ ουτυ Μουουτυτετευ τοεουου, υοου υοου
εετοε 8ουτυουυευτε.ΙΙο εοΓουτ ουυου οτεεεε Μτττοτ ευ υο

υευου νευευουτ υοου οευ τυοτ εοτυετ οτε °Βρυττοετο οτε

Ηευο ετευτ.
Βτε ΒΙοεοοετουυοοου ετοο τοετετ υτουτ ευπ
εουννευευ Νικου, οτιυου υτυεε ΚετυοτευτετυυυΒ τυουΙτουετ

νουτοτεοου ννευοου, οεοο Βεννουυτ ετου του! οευ Κυεττυο

οευεο, εο τετ ετοε Ονεττττε οτε υυε.υευτετυττουε Ροτ,εε.
Ττοοτ. ουο. νουττο. ευ 5-10 'Ι'υοοτευ 2-3 οτε! τττοττου
υυο ετευτυτεουε ΒευευοΙυου εοττευ ετετε νευευουτ ινου
οευ υυο ετοο υετυττεευτοτουετου.

Με ντ'τεοευυευετοΙτυο8 εοευουευευ υοου
Βεεουννυοοοοευ Ροτευυ εοτττε ετοευτττου υτουτ
Αυτοευε οευ Αευυτε εετυ, οευυ νντο Μοευτοε υτοττττε
υετυουυτ. τετ εε «εευυ υουοτυτε;, οεεε Τευτυου Κτοοευ

ευυουυου». Εε τττεετετου υοου ννεοτε τυπου τυυο, τυο

ΑοεουΙυεε ευ οτε δυερευετου υυο ττυουυε.υρτυετ Βετοτε
ετουευ οεε ΑττοετοετοΙετοευε εοΙΙοο νουττυευεευευοε Βοο

εευυοοεο υυο νντεοευυετουυοοευ οευ Ροτευε ετεττοετου
οευ υε.υεο.

του εουου ουεο ευννττυοτ,Ιειεεου ετου οτε νευεουτεοευ
ευττεοο Ρευε.εετυοετου υυο οεε 0ττυτεΙυετττυτ
του υοετου ουυου οευ τευεοτεουου Ρτοεετ υυο Ετυυετυυυ

οευ νευεουτεοευευ Αυτ υουτττυρίου. .

θεεευ οτε Ιουοτυτυευοου 8ουυτου2ου ετοο οτε
Αυττυουυετοτοε (Αυττονυτυ, 8εττρνυτο_ Αυτττευυτο,
Ρυευε.οεττο, Ουτοτο οτε.) οττ νου ουτοτυ ΕυτοΙοε. Βοοε
υεο νευευουο υοου Βτουετυυυεευ. ΙουτΙε ΘεΙνειιτεε.ττοο,
Ρτοεεττευεοτεεττου, Ιειυε Βττοευ, Οοτυρυεεεευ. Πυυοτυνου
τυτοοε; εεΙεοευτττου εουετοτ οεε Αυτετευυου νου υτετυντ
ουτουου ευτ ου τυυυ, οοου υεεττυο του οοιυττυευυετοε Ευ

τουυυου. τεοεοτεττε
οευ Βρτοευτοτε.

νευτυοτοε υοου οευετ νευτετευυεευ
8ουττεεεττουευουε υοου του τεοου Ρο

ττευτου οεε τυοτντουετΙ οε.εεευοετε νευτε.υυοο ου οτι
οεο; υυυ υοου υτουτε υονουευουτ 8ευττευεο, 8ευο υοου

Μουουτουτ.
Βτο τυουυτοεε θυρττοτ υττοετ οτε Βευε.οοτυοε οευ Βου
υευνευετ υοουτε. Πε εευετυτ ννουτ. οοεε ετε υτοπτ
Που υοευυττοετο νου υοεευεο τυουερευττεουοο Βοετυουυτι

Βου νευτττυττ. Ετυουεεττε ετευτ εε Ρττττε, ννο οτε Ατυο

ουτε νου 20 .Ιουυευ υεεευο (ετυ οετουττοευ υεττοττετετου
ευευ το τοετυου Βευευοτυου) υυο υευτε υοου ε.υτ ευτυττ8
ττουευ δτυίο νευυευυτ, τυοτυοετο "ουτε οοευ υυεοου8ευο
υευευοεττ ννυυοο; εοοευευεεττε εευευ νντυ οτι οτε Βοοε
οευεττοο τυοτε $τυγουοτυ-, Αυυουο.τυτυτυουτουου-, 8ρουτυττι
Ιοτεοττουεο. Πετνευτεεττου (οτε 8ουτυτοτ-Βτυτρ
του εευυ ετυοττευττ),Ηευυτοτουρ οτε. υερτοε Ρ'ουτεουυτττο
τυοουεο. Ουννουτ το οευ τοετετου ττ'οττευ υυεευε Βοτυϋ

υυυοευ νευεουΙτου εετο ννευοου. τετ ετυ νευευου υτττ

εττευ ΒευυττυοττττετιευΜτττοτο ουτοοεοο Βουοτου, εοννεττ
νντυ νου οευευ Πιτεουττοττουυεττττυουυευετ Με.
ντε! ενευτττ.τευυεοεουττου οτε οτε Ατυορυτε. ορττοτ ετο·τ
οτε τευτεουεο Αυοευτυυευοτετουυοοεο. Νε.ουτ

Μοευτυε τετ οτε Μουυετιυτ :Μου Ομυτττοτυτορτοετουτε
υτεουευ Αυτ. τυο Βουτου οευ Τουεε τυοτεο οττ νουττυου

εευευοε [.ττυυτυττοειτπω”. τυοτετ ιντυο οευ Αυουοευε υο

τεττεο. .το υονοττετττυοτεευ οτε Αττ'εοττου τετ, ο. υ. το

ννοτττοευΜυεττετυ ευτυυε.ουτετυο, υπο εο Βττοεττοευμετατ
τετ ετου οτε Ρυιτ8τ1088. .Τοουεττ υυο οτε Οοτντιυτεεττου

ρττοοευ είτεευ υοΙτου, οοου τυυεε υοου ετου ετετε οευουευ
Μου εετο, στου::οτε Ι.ττυοτυυΒευ ευου ουυε 'Ετιευκοτο ου

ννετουευ ρυεεευ υυο υυυ ευευευτυεννετεε το οευευοοε Πε

Γεοτυυετττυοευυευεουου.
Ιου υευο το Ουτοευτ οευ νευευου τ.τευτεοτττ,οτε τυο
οευυε Τευεε-ΒεττουοτυυΒ υυτττεου το ευτεοτυου. Αυτ οτε

Νοτυοεοοτουεττ ο!! του Μο.εειτουυτεο. οτε οευ Νευνειι
ευετ τοετεττευ εετοεο Ρεττευτεο το Ε.τευοιτρττοετ, υυευευτ

οτουτ υοεοοοευε υτυ8ενντεεευ ευ ννευοεο. Ι)ε.υτο εευουτ
νου Αττοτυ Βυυε, Ρευουυττεο νου τιττου τ5κοοεεεο, νου

ετουτ το Βε2υο :ιοί Ευυττττυοοευ υυο ν. Α. το.

Ητοο Ρυορυντεττο οευ 'Γυυεε τετ εουνντευτε Ξεουε;
ουουοετο νντυε.υευ ευτυουυτ, οεεε οτε Βνουτττε οτε Πευρτ
υυεεουε οευ 'Ι'ευεε τετ, υτοεε υυεευ Κοτορτ €οτέου οτεεε
Βουουε υοου Ε)υτοτοοοευ Τευεε εεεευττυου υετττεου.
Ζυτυ Βουτυεε τυοουτε του υοου ευτ ετοο ΡυοΒο ευ

ερυεουευ Κουτυτεο, οτε πιο νευετειιοοτεε οευ 'Γευεετυυεο
Κου υυο οευ ΒυτοΙοε τυυευ Βευευοτυου νου ευοεετου

τυίτευττευετττετ. Ιου τυοτυε οτε υενουτεουε 8εττε
οοε Κυεουτιεττευττοοε.

ντ7τετοτε ουυουτεουεο Κυευυυεττεο, εε υυίτ υοου οτε

'Ι'ουεε εττοτευττουυετ οευ τυοτετεο Ροττευτευ ετυου Ζυ
ετευο υττοευυετοευ Νευνοοεουτνετουε (Νουυεετυοοτο) οευ
νου, οευ υτττ οευ Ουυυουυοουυεττ ευ ετυυ υτουι. νου
ννεουεεΙτ ννευοευ οευτ. Ι)τεεο υετουευε $ουτνττουε οεε

Νευνειιενετευτε υετοτ υυο το ετυου Πευευυετοου υΒ
οοευ Πευουτυετυυυο υυο Οτοεετυυου του οφε
οτεουευ 8τουυιιοεο. Ι1τεεευ Πευουεουιτεε τυο Ξντυρτοτυου
υττοε ννετουτ υυυ Μιτου υυο νουευεεννετεε εουυεττ εευυ

ευΒοοεττν νντυυευοου Μετυοοεο; ευ οτεεου Βευουου σώου

Βευοοε οτε υευοετου υυο ου: τετοου υυετουτεετευ Ετο

ευτυ'ε. Ι)ευευ ετοιουτεο οτε ιτοετουυττουευ Ηοττευτοτυο,
τνεΙουε το οευ ουετου Ζοττ τυττοευ νευεουτεοευευττοετοιτ
Μτττοτυ ευυετουτ ννευοεο.
Αυε οευ Μττυεττιετττευου οευ Ρενουε ευινεουετ υοου

υοου οευτ υευειτοετοοευ Μοτο οτε ευοετε υυο εουνντευτεε

Αυτοευε. ευεεευ οευ τυουοουττουεο Ρττοοε υοου ευτ οευ

θευττττυευυετουο οεε Κυευττευ ετουυνντυυευ: υτευτ

απο το οευτ 5τυοο, τυτο τοτευτϋεςττουευυυο υοτυοεττουοττ
Ηεττευτοτυο νου2υεοτττντοοετο, εοοοευο τυο Μουτ το
εετοευ Κυεουυοτι ευτεευευ ευ τεεεευ. εετο
Ιοτευεεεε ευ οευ Πυτεευυυο, ευ εετοευ Αυτ
Βε.υετι υυο ΡΗτουτου ννεοτιουευυεττευ υυο
τυπο οτε ΗοττυυυΒ οτυουττοεεευ Μοτο εετοοε
εοτωνευετι Ι.ετοεοε ετυ υτττοττουεε θττεο οευ
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' '
'.ΈΡοϊ

ΜΒ:

εεε Βει1εετ'εεΙιεε Κι·ε.ιι Μιοειε ννἰεεθε
'

Έ
· ΜΗ

Κι·εεειιιιειιιεττΙιεειεε ιιεει·Ιιειι τ. εε *Ρ

;.ιι1

Ιιειιιὶειιε. ιιιειιι. εεΙιειι Με εε ΡΡιιΙεΙΐιη Τζο.:

ε ι· ε ιι ε ε ιι ά ε Η ε ι· ε ε εε ννε ε ιι ε. Βει1ιιει· Ιει1ἔεἑτ.|ἰθιῇἑετ:
ινεεε. άεεε νιεΙε _ιειιει· ει·ι.Ιιειι ειειι €εΙΙ.εηςΙ ΙΒΜιιωάΘΠ Μο_ η”
ιιιειιτε εεειε;ιιετ. εειιι εϋτι'τειι. !00:1.].8Ο Ι

'

'Η
διετει·
ΠιιιεεειιιάειιειιεΙι ειιιε ι.ν-ωιε..ιὲ;:ΠιΙἙΒ:ΒἘΘΙἔἔΓἩιἑ2ἔ0Ἑ”.ἐ

Ν] 'Η ΒΔεεεειιειεΙιεΙετιιεε
ιιει·εειιιιιιιιιι·ειι. ω: εοιεΙΙ εεετ Με

εεΙεΙιε ε.ΙΙειιι τω· Με ΖιιεεειιιιεΙζειιιιιιειιω· εε Με ειιθ.ι·εεειιάειι
ΤοτεΙιιεει·οεε άει·εεΙΙιειι ιιιεΙιτ. ιιιιει·ειεεεεε. Β τε τ τ

!

εε Ζ Η

εειιιιιιιειιννιι·Ινειι εειάει· Οε.ιιεει!ιιιειιιειιτε - ε”.
εεειιε Με ιιε.εΙι ι1εετειεεειιιιιιιειιάει·Α πρωι”
ω. Αιιειι.ειιιειι ιιιι ΡειιΚι·εεε νει· εΙΙειι ειιάει·ειι
Οι·ε;ε.ιιει1Ιιϋ.Ι1ΐἱς ννεΙιτιιεΙιιιιεει·ειι ρετΙιεΙεεςἱ
εεΙιειι Ιὶει'εεεννε.ιιἀνει·ειιὰει·ιιιιε;ειι αυτ! ει.νει

ι

· - . . .

-

ϋἙΙ;Ἑιἔτὲ;ΙεΚε-ιΒΓΠεΚΙιΙιιι.ιιΒεῆειιιὲιεε
ειιεΙι εει η,1|θη

ιιι·εεεΙιε Με Η

ω! ΜΡ Μ'ΗΠΒ."Β “Μ” ΤοὰθΒ°
εεε εε εέιωεειι(Η””*.' ΜΥ”

- ἔθΜθΙ"ΒΜ" Με °

ι) η ..ι ειεεΙιειιιειι, άεεε ιιεεΙι Α”.
εε. ε.νειι θιιιει.ι ι ιιιι‹ὶ Βιιιιιιε εει 50 ιι()ι; Μι

.

ιιιιτιιιιι ΜΜΜ. ειιιεε;εινειιΙι.ει·ΙιειεΙιειιΡειιΕι·εε.ε:
Η θ

(ε
ἴ

Θ
; ο Β

Πε' ε
Ε ι· ε Πε ι
ι

ιν ε εεε εεε άεεε εε Ιιετι·ει·τε.
εεε ε

ἑιτεεΙιει
ννιεΒιτεΙι-Ηιι·εεΙι «με. Με Η ...Πω

ιεε · - · . ·

° '

ιεει.ιΜιι θἔιξωιΐιηιἶω”ν'ἶΐι"'*
ω ΒΡΙ5εωθΙΙΒε Με Ρειικι·εεε

ειε ιεεειεεΙιειιιιιιι€ ειιιεε 0ι·8·ε.ιιε εεεεεεω
νι·εΙεΙιεε εεΙιειιιιιΙιεΙι ειιιε εεεειιάει·ε Ιει.ιιενσει.ει·ειιόεΒεειει

··

εεἱςειιΒνετνν·εειιιιἔ
ει·Ινειιιιειι Ιεεεε.

ΜΔ

Π
_

_θ2"Β ΜΙ” ι
ε ?πιεσε εεε ΡειιΚτεεε-Ε'. τ

'

ρι·εειΒιι·ι..Βεειιεν
εειιιειι ΒΙ.ειιάριιιιετ.άεΙιιιι, άεεεΠει·2ε1ι22ιιιεΙνεξ

ἔεΩοκ €(:ιεξαΒξιθιιειιιιζι&ιι'ιεε€ι(€εεΙιτε.
τΙειιιιινειι ?Με ιιιιι Νεοε

εε!ιειιιιιιε· ειιιει· εεεειιι'ῖεἶἱ
θ!"

ι

“Η Η0Γ"ρι"αΊ· ΨΜΠΕΠΘ ΑΠ·

ι^Πεεεεειι»ΡειιιΚι.

- · 1 48" «'88"'0ΠΊ1αξ180ΙΚΉΙ)) "Μ «ΒΘΛι·

_ εε.τ.ιτιειιιεΙι1: ιιι Ηιει!ειι νει·ιιιιιε Πε π· Η

εει Η2ιιιιει·ι·Ιιεειειι εΙτετειι Βιι.τιιιιιε Μιά Βοι ΡειιΙ;·

. Η

ε.ιιιιιτι·εί!ειιεε ΒΙειιιΖεΙΝεε ΙιιίἱΙτι·ετιειι ιιιιά ΕεεΙΙ;Ρ8εΙΙε

Μ""ΠΙΠΒΕ Κειιιιε ει· ιπιι· Με ΕΣι·εεΙιειιιιιιιΒ·Μι· Βε

ο

Πιιετ ΒιΜτει· ιιιεΙιΙει1.

ΙιιιετΑει·εεεεε -

Με άειιι Βεει·ιιιιάετ ιιιιε
νοι·ειεεεεάειι

ν, η ιι ι; ε ε ε ε ε ι

εειιιε νει·ειειιετε Με
Με Βειιιιιιε.ςεινεεειι

Αει·ειε εεεειι.
`·-ζ Αιιι Π. .Ϊειιιιει· εεειεε (ΙΜ

Η

Ηεί-Μεοκιιιε.Ιινεεειιε, Βιιυιτει·ε.τ.Ιι

εεε 25] ε ι
ι ι· η;

_ιεΙιτε ετων, ιεε ειιι εειιιιιεκ
ω· ιιιεάιεο-ειιιι·ιιτ -

ιιιιε ιιιιε νι·ε.τειιΓειιιςε ΜιΜε.ι·ιιι·ει:. άειιι1 ενιεεεεει

ιιιεειεειι Μει·ιιιε-ΗεεριιεΙ.
εειιιι Ηει-Ηεεριεε.Ι ιιιιά

ιιιειιεννεεΙιειι ΙιιιΙιτε.ι·-ΗεερΙτεΙ, Με
ει· νει· ω.

εειι1ειι_ιετιιεειι Ρεεεειι νεεεειιι.
ννιιτάε.

εε.ι·ιιιΜετιι€ετθεεννεετ.ει·ιιάει· ΕιειΙιεειι
ΒιιΒειιἱε,

Κεν, ιεε ειιιιι Ρι·εϊεεεει· ω” ερεειε
με ιιιιε'ΓΙιει·εριε εε
εεΙιειι Ιιιετ.ιτ.ιιι: ενιιε.ιιιι
εειιιει· ειεΙιει·ιεειι Βι.εΙΙιιιι€.- Ζιιιιι Ρι·ει“εεεει· εει· ειιγειο10ε·ιεειι ειι
ιιιιε επι άειιι ννειεΙιεΙιειι ιεε
τα ι Μ. Με εἱεΙιετἰ8ε Ι)εεειιτ Βι·. Β

ι.νετάειι.

Ιιεεειι ειεΙι ,ε;ειιιεΙεεε: Πι:

ιεε ε ε, Βεεειιτ. ε” 8τ. Ρειει·εεει·;;ει·
Πιιινει·ειιΜ; Μ. Ι.

:ιιι τω· ιειΙ.-ιιιεε. Δεεεειιιιε ΜΗ.

(Με ιιιιΠτει·-ιιιεειειιιιεεΙιειι Αεε.ι1

- ιι Βιιι·ειι Ρι·ει. Η ν. ΒΘ1°9;"Π>ειι '
ε εεΗ, Με Βει·

Με Ε'εει·ιιει· Με (Με ει·ε ει” Βεν

Ιι ει Η. νειιιιιιετεΙτ.ετινει· ει. Μειι ννιΙΙ
εε

Με Βει·Ιιεει· Εεε
ΙεεΙιε.ίτ εὶιι ΖειεΙιειι εεειιἔὶειιἔιἐτιι·ἔἔιιὶὶξξζιι

ειιιΠε εεε 1ιιε εει.ει·ε
ω.

Ι)ι·.ΝιεεΙε..ι νι·ειιειν.
εδιιειιε.ιιιιιεειιιει·ετ2ιΙιεΙιετι

Πιε

ι.ιμει τ. Πει· .ΙιιειΙε.τ, ννεΙειιει· εεει_ειιι.νει·τιε ιι
π 50. Ι.ιεεειιε

€ιεεΙιειι Αεεεε·
νε ω” εειιιι
εειιιι θεε

2 .Ιιι.Ιιι·ειιων

- Πεν θεει·ιιι·ετ ιὶεε Κι·ειιΙ‹ειιΙιει1εεε Πει άει· θειιιειεεεΙιεΗΠιτ· Μ. ιν ε Ι

ΙΙειι ΡετΙιεΙε
άειιι ννειεΙιεΙιειι ιιιεΜειιιι

τ ννετε.ειι, ιιιιι Βειεεειιιιε ιιι

(Πιο
ιΙιειιιιεειιειι Ιιιειι
.8. θεε.Ιε.εΙώιι ενιιειιιιτ.

- Με Οε.ιιειάετειι Η” εεε ΙιεΙιτειιιιΙιΙ εω- Βε
Ι.ειιιΙ4 εε άει· ιειΙΜετ-ιιιεάιειιιιεεεειιΑεεάειιιιε

Με. Ε. Μ. Κειιιειιε ει, Ρτοΐεεεετ
εκιι·ειοι·ά.εε Με Οάεεεε.ει·Πιιινει·εινε.ι., Ηιιειειει·

Ψ. Ν.
Αξεο·

ΙειιΙν ι ιι, Πεεειιι. επ Μεεεειιει· Πιιινετειι.Μ. εεε
Βεεειιε είπε.

ΨετΙιεΙι, ννεΙεΙιει· Ιιει·εἱτε εεεΙΙνει·τι·ειειι‹Ι ειε Ψει·Ιεειιιιε;ειι

--ΑΙε Ρτινεεεεεειιι. Πιτ θγριιιΙιάεΙεειε εεειιιιε Με εποε
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πει· Αεειειεπι πεε 111ιιιιεειιοπΜι1ιιιι.ι·1ιοεπι1π1ε

Πι· θ ει ιι
ι

μ ο π· 1 ε νι· 1ιιι1ιι1ιιιι·τ.

Ο-ζιθξὰιθἔἶἔἔἐ-ΪΘ ιππ- 0οπεπ1τοιπτεπ ιιειπι
8επτει.ιοιν

1ιοπθ1ι1ιιι·ιοπ-1ιιετιι:ιιτ.[Π. Β 0
1
1

π' θ ιι ιι ο 11·
80
νει·ετοι·ιιεπ· 1

1 Αιπ 11. .1ε.πιιπι· ιιπ 1ιιεειο·επποικι· π . · ν κ Αι·21
εε1ιεπ Α1ειιπ.ιιπει·Ποεριιιι1 Ηοιιπι1ι

Πι·. .1ιι1ι π ε Β σι Μ”

Α πεπιιε πει· Κππειε ιιπ Δ1ιει·
νοπ ιιε1ιειιι π

.

Ή
]

ιὸῖιιπ;ἐε1ιιοπεπε ει·ιπιιπιο Με 1)επτ.εε1ι1πππΙΒΜιι8Θπι
111111

ε· · . . › - . · .

. · · 1 Δ .·1ιιιππππ ειιιπ1ιειι. ειε
ιιιιιιο
ιιιιι·1ιποδι;"εεΩοΓιιιοπιπέπιε;ιΈ 8ΤΡθωΓΒΒΗΓΗ “ω” Μ)(κκε
ΐ]ιξπ1ιπ:ιπ ει· 1858 1ιιοι·εο11ιε1πιο

νεπιπ ρι·ιιοιιεπππι ετ
ει' - . ° ν ι. 2

Με” - πιω Με ρι·ε1ει.ιεε1ιει·.πω πιεπει11εεε ιιππ ιιε1ει1ι1ιι°Θ- ° ιιι
κι! ι .Η ο." Αειιπειιιιε πει· Κ1ιπειε 1ππειι·ιει 2

)

Βιιιππ:έΈ1ιζνωΒπει· Πο1'ε1ιιι·πι·π,·
Βι·.11'πεεε1ιεοπ, ειπα· ο"

Μωειοπ ποο··ιιρωπιιιιιι·εππεπ ΑειΖω ιπ
Πειιι.εε1ι1τιππ.ιιπ Α1ιει·

νοπ 00 .ιπ1ιι·επ. Με ιιι·π1ιε1ιεΡι·ιιιιιε π” ει· 55 .1π1ιι·εΜε”
πει - θ) 1π Ριιιιε Με 111ιης1ιεππει· Αεεπειιιιο πε πιοπεειιιε
πππ Α1111ιει1ππέενοι·ειπππιπι $ριτιι1 Ηοι.ε1

1)ιεπ. 1)ι·. ?ει
ι·ιιππ ιπι 04. Βε1ιεπειπ1ιι·ε. Πι· πω· ιι.πε1ι Ρι·πειπεπτ

πει Βο

ειειε ιπεπιεοι1επεε 1ιοριτειικ σε Η Μ- Πε1°
Ε01-ιιΒιδίξ(18 ?

Η €ξνΓιππΙ1:]ιΕπιΕπ ειπα. Ριπε1πεπι

πιι(ι.ΜΗεΐ·Τν.1πι1ιεε1ι (ΗΜ). ΐο1ι.ιοππε '1'1ιειιιπιπ
εο11οιιεπι·

νει·1ιιιιιπ1ιιπε1ιτιιιιπιειι: @ιιι ΈθέιζΙΠΒΞΗ:ΐι:'ΗΙΐξ“ι€2Ι_ΜΒΕΠΝεοβ“Η ψ
.

έρι1ιπε1πι:)Επιειι(ΐ1ιιξι·ι·ν. Κοιε Π Υ1 (Β11ππ·Ρεω 111111
Ε0Πιιθ.ι (Αωοχει·ππιπι. Αιιι πι·ιττεπ

Βιι2ιιπ,ι.ιετ.ππειΡῇθ1ιπΒ`

ε"208 Α ι 19(10 «Πιο 1Βιιποοιιι·πιιιε ιιππ Μ”(Μ' °

1
1 ρ" π ιιι πππειεπΚι·επ111ιοιτεπ. Βε1“ει·επι:

ΒΣ-ξι1ΐι ιΠι.ιεξα1Βει·1ιπ1
- 1ιο1εςειιπενοι·ιι·πο·,οππε1ιπ1ιοιιειο1ι. τ· . ι . _

ποιοιι:ε πιιεςεπιο1ποι: Ηει·ι·
Νοπ εεει 1ικιΘι11- [ΜΜΜ @ιω

1 ι 1
1

ι·ι· ιν ο π 1
4 επ π.ο1ι (11τι·οο1ιι).«Πο1ιοι·πιο 11Μ'81010

πι.ιζι.'ξΒι·1πιπι·ππε·νει·εο1ιιεπεπει·
11ει·ιτ-Ριι1ε-Αι·1ινι1ιιιιιειι».Ηει·ι·

Κ. θ ι· π Με (Νεπεππ1ιι·-1ιοπποπιτ <<11€11ιειΐο11ι1:ω1:ξΠΒἱξζἔἐ:
1‹ιιιιπεπ πεε 111ιι.ιε,·επειιππ Βιιιιπεε:›. οιπὶ 1

ι1
ε Η

οΜ(ΜΗΜυτ
πω: «Με Βειιιιπι.ς πππ Επιειιππππε οι·

ιιεεπε ι
.

Ρ8° Ε' ι1ιεεε επι' πιο Αι1ιπιππι.ς πππ ππε
Επι». Ηει·ι

ἔο'ἔϊοθἔπτ1ιπιππ1ιειπι)· «Ιππιιεπιιι πππ
ε1ιτοπιεο1ιε

1·1ει·21ιι·ει.π1ι

·········ι·ιοΒιιι:1ι επι::
Θι11Ηθι'2ιο"ω11ω))· Ηθη· ".81".ι1Μ1 ( ..Με Η Ι

. 'Ηει·ιιι
ιοπ Α1ι1ιπιι ποε Νιιε1ειπεε ιιπ οι:οπινεο1ιεοπ15. ειι· 'ΠιἱθΓῖ
χω ο ν

,
Γ 8 Η ο ο (Βω·]ιη) π
. «Πο1ιει ειιιε ενιιι1ιοεο

ιπι
“Π”

Ριπή Τ1ιοι1ιιε1ιιπει·1πι· οιποπ
ειπ:ε1πεπ Ο

πιΕΤ58ΜΜΜ
Με Ί"1ιει ποπ. Πιο Τπει1πε1ιιιιει·1ιπιιο 1ιοετοι

ο -

· · · 1)οιπππειιιιιιοπεπΜις] [)Βρξιει0Πθ °αιεωπ εισιι επ νοι·ιι·1ι.8·επ,- -0 άθΙΠ ροΠεΗ1108
ΗΜΟΔεωεωφωκ·ιωο·ι`υΩΔπια ιιιι Βιι01ιιιΒ.11πθι

..θ Η Η Ι] Ε Ι Ϊ ο Β ε Η ΒΧθ111Ριπ1'πω· νει·1ιιιππιπιιο·οπειπώΑ

`
·Απε81:811 ··"θ

Ρι·πρει.ι·πτειι ιι.ε."" "χμμ υπε73Βιιιεπ_· '· ·· . 1

1πτει·εεεε1ιιιιιοπ.νει·ιαπποΐωέϋ,
9:επιιιι·ετο ι1επιπιπ

ιιπ Ηειι·π 8ππι1πιει·ιι.ι1ι Μ. πι ι1 1·ιοιιι'οιπι·ιιπ1.1ιε ιιιιιπ
Ρειπειι·πεεε 13. επ =ω11ωπ
·- Πει· [)ι_τοσΕυϊπει· ιπεπιειπιεπ1ιοπ1(1ιπι1ι,Ρι·οι. 1)ι·.'1"1ιεο
πει· ινικιειω ινε1π1ιει·1ιοτειιε ππε ?'0.1ιε1ιοπειιι1ιι·ιιιιει·εο1ιι·ιτ
τοπ κι, τι·ιι.τ ιιι πππ Βπ1ιεειιιππ. .Με εοιπ Νπ.ε1ιιο1,ε·ετπου· Ραπ. 1)ι. Και” ιπ Βι·εε1επ ιιι Αιιεειο1ιτ 8οποιιιπιεπ; πει·
εε11ιεπετ 81181'πιο Βει·πιππ8· π1ιι:ε1ε1ιπτ.- 1π θιππ ιει πει· πιιεεοι·οι·πεπι1ιο1ιοΡι·οι'εεεοιπει· οι ι·
1ιει11ιιιππεΠι·. 1

1
π 1
ι

ει· ιπ π ιι π πππ ιπ επ ε οι ειππ πιο π.ιιειείει·
οι·πεπι1ιοιιεπ Ριο1εεεοι·οπ Βι·. Ο ο π ι· ν οι πιει· 101ιιι·ιιι·1.;)πππ
Πι·. 11ι1ε11ιππ;οι· (Ορ1ιτ1ιπ1πιο1οπε)επ οι·πεπτ1ιε1ιεπ
Ρι·οϊεεεοι·επει·πει.ππτινοι·πεπ.

βιο <<1)επτεο1ιο 1ποπιειπιεο1ιε ινοπ1ιεπεε1ιι·ιΓ1», ειποε πει· 1ιει·νοι·ι·πο·εππετεππιιπ νει·1ιι·ειτειετεπ
θι·ιιιι.πε πει· πεπιεε1ιεπ πιεπιπιπιεο1ιεπποπι·ππ1ιειι1‹,1ιιιι πιιτ πεπι
θειι1πεε πεε νοι·ιρ;επ .ιπ1ιι·εε ι1ιι· 25μι πι· ι πο ο 11ο ο τ

,
ο 118"

νο11οιιπε τ. Αιιε π1εεεπι Αιι1πεε ιει πιο οι·ειο Νιιιπιπει· πεε
215..Ιε1ιι·ποιππεε π1ε Ε'οετ.επ1ιειιιιι ποπ Βι1ππιεεεπ πεε Βο.π,·ι·ιιπ
πει·ε πει· 1λιοο1ιεπεε1ιι·ι1'ιΠι·. Ραπ! Βϋι> πει· πππ εοιπεε
ΝεοΒιοι€ει·ε Πι·. ε.

. Ο π τ
.
τ πι ιιπ π, εοννιε πιι1:Βιιο1ι1ι1ιε1‹επεπι'

πιο Βιιππιζεπεο1ιπ1τεπ πει· 11ποπιοιπιπ ποπ 1ειπιεπ 25 .1ιιιιιεπ
οιεε1ιιοπεπ.-
:Απε Ροι·ιε.1ιοπιιπ1.πιο εεπεπτιοπο1Ιε Νπε1ιι·ιε1ι1,πιι.εεπει·

Αεππειπιε πε ιιιεπεειπε ντιπ Η πρρο 1 ι ε ι
· πππ '1'1ιε πο. πι τ. πιο

1ιιιιι1ιοι1ιιππ8·επιππιιτννοι·ποπεει, ειε 1ιιιτιειι ιπιτ πεπι δει·πιιι

1ιππει1ιε1ιπ11ιο1ιο1ιειι·ιει·ΡΓοιπε 'Ι'ι·ιπ1ιοι·ιι ειπεπ ιιπιι1ιοι·ινιππ
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ιιροιρ. Η. Β. Ποτροιιιι,ροη. 11,.Δ. Ποιιοιπ. πω. ιι. Β. Ποιιοοο,ιιροερ. Β. Α. Ριιιιιιιιοιιιι.ιι·ρο Π. Γ

.

Ροιιιιιιοιιιι(ΜΟΟΚΒΒ.), ιι-ρει Μ. Η
.

Ρο
οιοιιιι,οοιι.ιι-ρι.ι.Α. Η

.

Ργ6ιιιιιι.ιιοιι. Α. Δ. Ργι:οοιιιι.ιιοιι. Η. Β. Ρι.ι6ιιιιιιιιιιιι,ιι-ριι Γ
. Α. 0ιιἱιιιιιοιιιιιιοιιιι.:ι·ρε ,11.Β. 0οιηοιιιι,ιιρ0Φ- Η- 11-011113·

ΝιΦωι8Γ0.110Ι1-11,.Α. 0ιιιιοιιοιιιι,ιιιιιιιι. Η
.

Γ. Τιιριιιιιιοιια,ιι-ριι. Α. Ε. Τιιιιιοοοοιιιι.Μπι Π. Β. Τροιιιιιιιιι·ο,ιιροΦ. Η. Γ
. Υιιιιιιιοιιιιιο(Β8ΡΙΙ13Βιι),

ΕΟΚ. Γ
. θ
.

11οιηιιιοριι,ιιοτι.Μ. Μ. Γιοιιι.ιιοιιιι,ιιροτρ. Θ. Γι. Ειιιι:ιοιιιιιιο,ροη. Θ. Η. Ηιισιοιιιιιιο,Ι1ροιρ. Α
.

Ε. 111ορ6ιιιιε(Βιιριιιιιιιο), ιιοιι. Γ. Ν).
Ηιιιιιιιιιι,ιι-ρο.Μ. Π. ?ΗΟΜΜΕ (ΜοοκιιΜ, ιιροΦ. Μ. Ε. Ηιιοιιοιιιι·ο,προ. Α. Η. Προιιιιιιι·οι

ι πρ.
Βι. 1881 ι·οιιγ Ο. Π. Βο·ιιιιιιιι.ιιιι. ιιο:ιοικοιιο «πι... 11ει.ιιιι.:ιο«ΒιιιοιιοιιΒιιι.ιιοϋ Βιιιιιιιιοεοκο1ι Γο.οο·ι··Ι.».Θ·ι·ο ιιοιιο.ιιιο, οιικ:ιιο

ιιο.Βιιιοοοι. ι:ο6·Ι. πω” ιιοκιιιοιιιι·ιο.ιιι.ιιοοριιι·ιιιιειιιι.ιιι.ιιιο·ι·ει·ιι.ιι,ιιροιιοικιοποπο ιιο ιιροιιιιιγιιι,οοιογοριοοιιι.ιικε.ιιοιιιιοεοιιιικ·ι.ιιιιιι
ιιιιιι·ι. ιι ρε;ιοκιιιροι.ειιοοι.πι. τιροιροοοορει.ιιιι.Προπο”, οι. ιιοοιιι.ιιιιιοτοιιι.ιοιιοειι απο”, οιιιιιοιο6.ιιιιιικοογιιο.οι·ιο οι. γο·ιρο11οιιι·Ιι.
6οιιι.ιιιιιιιιο.ι·οιι·1.ιιο.Μ. οτο.ιιιιιιι·Ε,Ο. Π. Βο·τιιιιιιι. ιιι.ιοκο.ιιο.ιιι.πιο.ιιιι.ιιιοοιι·Β.ιιο.ιι.<<Κ..ιιιιιιιιιιοοιηιοΓειοειγ» οριιο.ιιοιιι. ι·ορο,ιοιιιιισ.
6οιιι.ιιιιιιι. ιι οοο·ιιτΕι·οι·ιιειιιιι.ιιι·ι.ο6ρο.οοιιι·ι.ριιοιιιοριει·ιι.ιιο ιιροι·ριιιιιιγ. Προικιιοοροιιοιιιιιιιε οι:ορ·ι·ι., πι. 1689 τ., ιιοιιι1.ιιιοιιιιειιγ
οογιιιοοιι.ιιιιι. Μο ικοιιο.ιιιο. Βι. 1890 τ. γιιοιιιιιιιι ιιοκοΒιιοι·ο, οιο.ιιιιιιιο ιιο ΝΜΒ°Β Ο.-Πο·ιορ6γρι·οιιιικ·ι. ι·οροιιοκιιιι·ι.6ο.ιιι.ιιιιιιιι.,
ιιροο6ροοοιιιιιιιι<‹Βπιοιιοιι·Ι..ιιι.ιιγιοΕ.ιιιιιιιιιιοοιιγιοΓ:.ιιιο·ιγ»οι. ιιοιιοιιιο, ιιοιιιικοιιο·ιογιοιιιοοο.ιιγιιιιι·ιι.ορτιι.ιιοιιι·ι.ο·ιοιιιιιιιιι.ιιι·ι.6ο.ιιι.ιιιιιι,ι..
οιιιο.ιιιι Μ. ιιειι·ι. ιιιιιροιποοιι·Ιιο·ι·οι·ργιιιιιιι. ι:ρπιιοΓι πιο”. ιιοι·.ιιιιιιιιιιιι·ι.ιι οι. ιιο.ιιιιι·ιι.ιιοκοιιιιοτο γιιιιτειιιι ιι οοιιοΒιιιωιε τρωω
11ι1.11ι:ο! ιι.........κ «Βο.ιιι.ιιιιιιιιοϋΓιιοοιι.ι Βο·ικιιιιιι». Μ. ιιροτριιιιιιγ ι·ιι.οο·ι·ι.ιοιιο;ιοιιι. 6ι.ιοι. οι·11ιιιι.ροΦεριιι·οο·ι.πι. οτοποοιιιοιιιιοΠ

ιι

ιιἔοοιρεἐιιιιοΠ
ιιιιι·σραηρι.ι ι

ι οιιιιιιιοποιοιιιιιιοι. οο6·Ι. ο6ιιιιιριιι.ιιι κειογιιο·ιιιιιοοκιΠ ιιιο.·ιοριι.ι.ιι·ι.ο·ιιι·1ι.ιι·ι.ιιρο·ιοκο.ιιοικ.6οιιι.ιιιιιιιιι.ιιιι.
σοι: ιιιιιιιι .

Οι. 189? ι·. ι·ειοο·ιο.ιιοιιειοι·οιιοι. γιιοπιιιιοιιιιοιιι. οοι.οιιιι ιι ιιο οιιοιιιι·ιοιιι.ιιοροοιιιιιροιιιιο1ιιιροι·ρο.ιιιιι·Ι.,ο·ιιι:1ιιιιι.ιιιιο οι.οοιιιγ
ιιειρο.ιι·ι·οργ6οιιι.ιιιιιιι·ι.οιιιοιιοιιιιιιι.ιιι.ιιιι.ιιοιιιιιιιιιιοιιιιιιιι·ι.ιιΕοοΦρε.ι1Ει.ιιιΠ.ιιοιιιιιιιιιιιι.. 11ροι·ριιιιιιο.επ οιι.ιι.ιιιοιιιι.ο·ι··ι.πι. οο6·Ι. ιιι.ιιι·Ι.
οιι·Βιιγιοιιιιοοι·ιτΕιιι.ι:

ι. 0ριιιιιιιιιιιι.ιιι.ιιιοπιιι.ιι ιιο ι.οιιροοιιιι·ι.ιιιιιιιιιιιιοοιιο1ιιιοιιιιιιιιιιι.ι ιι οοιιριιιιο.οοιοιιιιιιιοποι. ιιοο.ιι·Βιιιιε11ο·ι·ιι·Βιιιιιι·ι.·ι·οοροι·ιιιιοοκοΠ
ιιιοιιιιιιιιιιι.ι;ιιο ιιοιιροοιιιιιι.,ο·ιιιοοιιιιιιιιιοιικι. ιιοιιιιιιιιιιοκοιιγ ιιρειιοιιιιιιιιιιιο ι

ι 6οιιι.ιιιιιιιιοιη ιιιι.ιιγ.
ιι..Λιιιορπγριιιιιι οηιτιι·ι., οοιιορ:κιιιιιιΠ οιιο·ι·οιιιοι·ιιοιιροοοιιιιι.ιοροιρορει·ιιι ι

ι ο6ο:ιρ·Βιιιιι ιιο.ιι6οιι·Βοιιι.ιιιιιιοιιιιικοε οι. ιιιιγιιιιοιι·ι.
ιιι·ιιιιιιιοιιιιιιιροιιοΒοιιοιιίΠργοοιιο!ι ιι ιιιιοο·ι·ρωιιιοΕιιιι·ι·ορει.·ι·γρι.ι.
Μ.
=ορροοιιοιιΜιι,1ιι

ιι οποιοι ο ργοοιιιιιι·ι. ιι οοι·ρο.ιιιιιιιιι.ιιι·ι.ιιοιιιιιιιιιιοιιιικ·ι.ο·ι.·Ι.οιοΧ·ι.;ιιο.ριικ·ι·οριιο·ιιικιιιιγρορ·ι·οινι. ι
ι .ιι·Ινιο6ιιι.ιιι·ι.

γιιρειιιιιοιιι .
Ν. 0ι,η,·ιιιι·ι.ιιομιιι,ιιιιοιιιιιι·ι.οοιιιιιιι,ιιιιιιι,ιιιιιυιιοιιοιοιιιἱΠοι. ι:ο6·Ι.ιιρο·ι·οι.:ο.ιιι.ιοοιι·Ιιιιι:.ιιιιΕοριιιιοἱι Ο.-Ποιορογρτοκιικι. 6ο.ιιι.ιιιιιι·ι. ι

ι

8808118811!γιιοιιι.ιιι·ι. οοιιιοοιιι·ι., ο·ιιιο·ι·ι.ι ο ιιιιοιιγ·τε.ιι·ι.Βοοπιιο-1ΙοιιιιιιιιιιοκοΠ Ακιιιιοιιιιι ι
ι ιιιοιιιιιιιιιιοκιιιι·ι.Φο.ιιγιιι.Φο·τοιπ.Πιιιιοριιιι.

Γ:ι.οοιει ιιοιιιο·ιιιο·ι··ι.οΦεριιιιιιιιιι.ιιι.ιοπρο·ιοκοιιι.ι οιιο·ΙιιιιιιιιΕ Οοιιιοο·ιιιιι Ρχοοιιιιιι·ι. ιιρωωιι ι
ι ι)6ιιι,οο·ι·ιιιι11ιιι·οιιιιιι·ι.Βριιιιο11Μ.

Ο.-Ποιερογιιι··Ιι.
ο!. οπο... τορειιοοιιιιιοοιιιιιι·ι.ιιιιιιοιποιι. Ροιξιοριιιι.ι ιι ο6οορ·Ιιιιἱιι ιιο.γιιιιιιιιι. ιιοοατΙι.ιιιιιιιιιιιιιπι. ο6ιιιιο·ιιι ιιο1ιιι·ι.ιιιιιιοιι·ι.·ιορυ.ιιιιι.

Ποιικιιι ·ι·οροι1εο·ιιιιιοοιιιιιοοοοιιιοιιιιι.
Υ!. 0ι,ιιΒιι·ι.ιιριιιιιιιιι ιι 6ιι6Μοτρειωιι.
Μ. Χροιιιιιιο ι

ι ιιιιιι·Βο·ιιιι,κι.ιοι.ιιοιιιιιιοειιοιιρο6ιιοοιοΠ 6οπι.ιιιιιιιιο11πρεπε; οιιρειιιοιιιιι.ιιι ο·ι·ιι·Ιιιι·ι.,σιιι.·ιιιοιιιιιοοιιιιι ιιιιιιιιι.ιιι ο

ιιιιιι:ιιοιιιιι 6ο.ιιι.ιιι.ιιιι.οι. 1.ιι6. 6ο.ιιι.ιιιιιι,οι.κ·ι..οοοοιιιο.οιιι.ιπΟοο. οτειιιιιοΦιιιιοοκιιιιι.6ιορο.

Πιιιιιιιιιιιιιι Με οι ιιιιιι. οι. ιιιιιιιιιιιιιιιι 8 Μ. Β
ιι

ιιιι.ιιιιιιιι οι. ιιιιιιιιιιιιιιιι 4 Μ. 50 ιι
.

ΠΪοιιιιιιοκο ιιριιιιιιιι.ιοι·ι·.ιιΜ. κοιι·ι·ορ'Ιι·ιοιιιιριιιιιοοιιιιι.«3ιιιιιιἱο>›(ο.·Ποιορ6γρτι.,Ηοιιι:ιι!ιιιιροοιι.,92) ιι ιιο ιιι:·ΙιΧ·ι.ιιιιιιιιιιιι.ιιι·ι.Μ8.Π1:ιΒιι:ικι..
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νοτεο11το1ΒοΜπι ετ.οτε

Ζ9Ω809ΘΠ Ρωτ.9ου.8
Ι318 οο1ιωτι Ρεω·εοινεο11οιι. Μ. ΒεΠεΠ'επτ1811Μα11ωιωωτιοτ..Ποτ"

βόσκω ουτ1τει1τωττ1οιι,ΥΑ80111·1Ν-ΡΒ11ΕΡΑΒΑΤΕ:

8Το(1 6 Πιι(1 1001ο: Ν1ο111:το1ιοικ1υτι‹Ι 1'11τΒοπε1Με .Τοάτ1ιτοιιιτ.

κ1'θ08011 2001..: κν.....ωιετι1οι. ι1ττι11ο1ο1ιτειιωττ.-Μ.Π.

0811111110ΐ-0ΜοΐοΕ0ΐω: 2.. .ω....ωτιειιωτωτ Ε11τττώΒιιττ8·ο11.

.1οάοΓοι·ιτι 801..
-
8111110811 1θ°¦.. Μ. ...._ Μ... Μ. Π.

Οτ1ε1τιει1ρεοκυττ8·οπ νοτι 80 Μιά 100 Οτατιιτι1
άτ1το1τΜε Αροτ1το1τωιετ1τ111τ11ο1τ.-Πωττ1τΙΜ Βεετε11ιττι€οιτιι1ο1ι1.Με 1πι
Ηειιπ1ο11το11τιτ111ο1ιοτιΨοτΙ.111οεοτι Ι1111τε1.1011811υι11:ετεο1ιο11ειτινοτι1οιι.

0τω1πε1ρειοΚυπρ Ροειτεοπ
ιιτι‹1»νεου εοΙο1τοιιἱο1ττετ11111τ11ο1τεἱτι‹1,»νοτ1‹1οιττε.ιτετο1τ«το

ΜειΒἰετετ Η. νν80118,
Κειτττει1ΠοοεττοκνεΜ Ρτοερ. 19. 8τ. ΡΘϊθΓ81311Γἔ.

νεεο9οπ1ο1ιτ11‹ Ρωτεοπ & Πο. Θ. πι. 1
1
.

Η., Ηωπ11ιιτη.

7··8Δ

Οοπάει1επτ1οπερτοι1ιιοττ1οτθετ11ε11.ιιτο11111.άοιιτ13'οι·ττπι1ι1ε1ιγά.8ροο111οιιιτι@ΕΜ Μετ
τιι11εε18·ο8ο1ιπο1εεεοοτο11ου,@τοπ Ρο12ο2πε111ιτάοιτικ1@τι ευ 11.1ει11τωτΒο11ινο1εε
ττετιιο1τ.- νοτττϋτ.:11ο1τοε1111181.πρωι «Με Βο11ιο νοτι Ηειι11‹τειτι1‹1ιο1τετι:ο28θ1111
Εοιτι:ορ1εο1υ.1›ιιοοει11ε,Βε1ειτι1τ1ε,Βο2οιτισ.στο., εονν1ο@μου Βι·οιτι1άι·οο1ο,Ποοκι1:1ωτε.

Η52.τττοττ·1το1ι1ετι,1ιιωι·ιτ18ο. Βτωιώνιιιιάεπ, ΠΙοεττι οι·ιιτ1εοπο.
Ε. Β. Ν. Ετε.τ1 Κ

,

Μοπετε1ι. ΠΠ ρτο1ττ.1)οι·τιπιτ.1898, Β‹1. ΧΧ111. - ι1ο Βιιο Η

υπό Με 1
1 οοτ, Τ1τοτερ.ν17οο1τετιεο1ττ·.1898, Ντ. 48. - Α. ΠοΗ', ΔΗΜ. Οοπιτ·υ.1

τιττ2ο1Βετ1897, Ντ. 24. -- Μ. ΙΒΒοτ·εοιτ. Αει·πτ1.Οει1τι·ε11τιπιο1Βετ1897. Ντ. 28. -

.Τ
.

111ο τ
ι Κ
,

Αοτ2τ.1.Οοττττε1τιυ2ο1Βοι·1897, Ντ. 35. - Γοτο1. Κ 8.ρροτ, Δοτ2111ο1τοτ
Οεπιτπ1εττ12οΙ€οτ1898, Ντ. Θ

. - Ι.. Ποεεε, Αροι1ιε1τοτ-Ζο1τιιτη.ε1898, Ντ. Μ. -

Θ
.

18111·κι ατι η, ν71οιιω· τττοι11ο.ΒΙ1τττοτ1898. Ντ. 46. - Α. Β'ειετιτιο, Ατο111ν1οΙπτ
τοττι. ι1

1

Μοτ11ο1ττοο Ο1τ1τιττε1ε.18981711.- Π. Μο τι Μ ιι. Ρ. Ι) τ τι 8· ο τι 1, Θε2ετ.τε1118111011.
11οτι111τιτάει1898,11Χ11,Ντ. δ

. - Ε.. Ο τι 11 01111,Βο11οϋποε1ε11ε1.ενε1.τ1ο1Αρκασ 1898.-
Ο. 1111τυπ τ

ι

τι. Οοιτττε1111.1'.6.αοε.Τ1τοτειρ1ο,1111111898.- 8 τ
.
Ο τ ο ε ε ο
,

Κ11ιι.-'Γ1ιοτειρ.
Ψοο1ιοττεο1ττ.1899. Ντ. 18 ιι. 17.

1.11ετε1ι1τΩτε111ευπό 1ττιποο.

ω» 2-2. Ε. Μ131ΗΟΚ - 13εττττετεε1τ πωσ Μο81€ειι1.
Με 11επι1ο1τωιιωτοπ ΑιετΑκοεκ 1ΙΙΕΝΖέ1..81.Ροτοττώτε,Βτ·1:τεττεττωιο88.

11ωηπ-ΝΜ1οτ1ει8ο,
1.1ετ'οτειιιτΜΙ.1.ιιιιι1εο11Μ'τ.Βο81πτετ1τω·,Κττιττ1του1ι5.ιιεοτ,Αροτ1ιο1τοπυ.1)τοεποπέεεο1τϋ.ΐτο
νοι·1πιιιτά-Μπετ1τι1,Β:ιπε1ο.8·οτι,
111ττέτουννΜ·πτετ·,1'Ηιο1τειιτο11,
8ο11υνϋ.ιπτυο,Ρ1ττεε111,'Πιετ
τιιοπιοτει·(Μετττ1ττισ.1-,Ζ1τττιιτοτ
ιι.Εθιιτωτ-).Βιιτοπιιοτοτ,Ατεο
ιιιετετ,Α1οο1το1οιιιοτοτ,Βτ11
1εττ,Ρ1ττοε-ιιο2,Β1ι1οο1οε,1.οτΒ·
πωπω τ11τ'ε'1'1τωτοτ.Κωτο
τετ, Βοιτρ;Ιοε, Ρι11νετ1ε8.τ.οτο
2ιιτ Ζ11τιτποτρι11νετ1επττοπτι.
1111·Με Ποε1τιτα:1:1οιι.

1ττετι·ιτπιετιτοευ νοι·1111ττι1επ,
κιιτ Αιπριιωτ1ου, 1111·Δοσο
ο1ιοιιτο 11.ε. Ν. 88.€2ο 111τ
Αοι·2το από 11'ε1ι1εο1ιοετοτ.
Ζ.11ττιεο11111εεε1,2111118811ιιικ1
Ζιι11ε1ιότ. 1τιεττυπτωτιοτ”ι1τ
νοτοτ1τω1τ11ι·2το.8ο111οττειι.
Κορτ'-π. Ζετ1τιτϋ11τειτου.Βατω
ροτο1ιιι-ιι. Ηοτττ1τ11τττωε.Πτω1
ε111επΝτ Με Μειεεο.ε;ε.

Ηειιιρτει€ευτυτεπΠ1τΜ11εΙππιο111ιι. οοπι1εττε1ττεΜ11ο1τνοττθ. Νοε11οΠι Νοτη.

θεεϋει::1 Α1:Βει:1ε
Α1:1ιέττιτττΒε-υτιά Κτέ1ϊτ18υηεε
οιττετι Βε1εο1τνναο1τοπ ιττιό111τ(1ει
τειττ1ιε τ11εροτι1ττεττ Κ1τκ1εττ1ο1ετι
μιτι:επ ΜΒΜ 111πόιττώΜειετοιττεττ
υπό 1ιγότορειτ1τ1εο1ιε (1ιττεττΠ1τ
Ετνν:ιο11εοπτεΠτι
1)τ.8ιοττϋ,ε Κ1τιόεϊ52.Π810Γ111Π1τ
Βειττετοτ1ιιττι

1111· 1υπητοπ1οΜεπι1ε Παω”
. Πεινοε-13οτΓ.

Βοε11.20τ1τι:Ρτειτ 1ίτομ11'...ο '1'οο1ιτοτ,
1.ο1τοττάετΑτ2τ: Ηοωω. 11τ. 7ο11ωτι1.

Ν111ιοτοεάιιτο1ιΡτοεροσω.
1131%β9.~
Ωιιο11οιι1°Ηιο:"ιγ Ποττὸτο.

Β.1.οτι "σει 5. ΠΜ Μ. :στη 1. Οο9.οΒοτ.
ΙΜΟ”.τι-111τ·11ο1τοΠ1ττοτ-1νυ"ωτ1"Μ:.ΠοπΑρω1το·@τιαπο!Αρο11ιοΕ8ττννηιωη-Ηειπ11υτηοπτη11-1»·τι.Αιτ:1αί1ιτΓιοαυτ!Ρτοπροσωνοο1181'Μιιιω·ι1νι"σου
Υοτννι1ιιιιη.ΡΑΝ., 80,Κ” $-ΗΠ-0αοτκσφ

Ν_1εται 1ιιωτι11ετ.
1υποστ ΑΜ. ................

1
.

ΜΒΜ Μ. ερ11τοτ8ιο11νετττοιιτττ8·,Β.ο1
εε11ος1ο11ιτιιεΜ. €16τε1.(ΗΜ. Απε;·111:.ειι1:.
Α. .1. ιι. Ο. 1.. 1114·1τω·,Βιιο1ι11.81. Ρ1ητ.
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Β

81·

Ή
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-1τιι Ποιττ.εο1τωτ18Ιοκειτόοτ-Ηοωρ1ττι1-νν1τά
Νεο1τινο1τοττ1το11τ1:11›οτΖπτ Ζο1τ «Μπετ
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Με θ 1900

Νοιιο Ε'οΙΒο ΧΥ||, .1ιιυτο.

ιιιιιιιιιιιιιιιι υιυιιιιιιιιι
ιιυτοτ άετ Βοι1ειοτιου νου

Μου Μ. ΜτΙ Πουιο.
.1υτιονν (Ποτοετι.

Μ. 1ουιιιιυοε Κτιιιιυυιι1ε.
Μου.

Μ. ποσοι 1Νιιιιιιου.
Μ. Ροτοι·ουυτο.

Με (ει. Ροιιοτουιιτέοι·υιοι1ιοιυιοοιιο1υ'οοιδοεο1ιτιι”τιοτεο1ιοιοτιυοουέ.ιι.ι.ιετε......ιτι1,ε8.Ξεοι;.ιι. ι....;.Ξε Σ..
8ο ου ουου τι.- ΠοτΑυουοοοιοουε1ηο1εοι ιο Βιι"1εου. Β ΗΜ. Πιτ (Με
.1ουι·.4 Κυ!. Πιτ Με υιι1υο.1ουτΜι. Ρ0ετοιιοτο11ου%ιο ι1οο“άετ”

υιττοτιτιουοιιεοοιιιιοεε1ιοιιου (ΠοΒιιοιιυουιιιιιυο νου ΚΣ.. Β1ουετιο
δτ.Ροτοτευοτε'Νοννευγ-ΡτοοροοτΗ 14,το τιο1ιτου.-πε ουε οτ11ιτο

1ξιΒιιι1,οι·ο20 Μετ1ιιουτ1ιο1ι,10Μπιτ υοΙυιο1ιτΙιου.Ποτ1οεοτυ1ουητοωοοινιου1ΙοοοΓιιιο ΚοιιοοτιουτωιιΒιιοιιου υ1ιττυοι1οοΒοουιττοτιουο ευ
τοι·ιι1ο3τοοΙΒοοτιο1τοοοΖοι1οιο του οι 18Κου. οι1οι·35 Ριοοο.-Ποουιοο μτουειωτιιιιω υι1οο Β.οι1εοτουτΠτ.Βουο1τΉ.”,ου 1ο8τ.Ρο
Αι:ιτοτοοννοτιιοο25θορυτοτουειι€οιυτοτΟτιο·ιοοιοττι1ιοΙιοΒοοοοι1τ.-τοτευοτε,Ροτοτουοταοττου., Ροτοτ-Ρου1υοοριτε1το τιουτου Βρτοου
Κοτοτοτοινοτοου ουου άουτΒιιτιο νου 18 ΚΜ. ρτο ΒοΒου υουοτιττ.

ει. Ροτοι·ευυι·8. 29. .Ιουιιοτ (10. Ρουτυιιτ)11114

ετυοι1οοΜουτοε, Πιττννοουιιιιι111'ι·οιτουνου Β--3 ΠΜ.7

1900
1ιιυιι1ι: 1)ι·. ιιιοιι. Βυιιοιι° ΧΥιιυιιο1ι: Πουοι· οινοι ΓττΠονου '1'υτοιιιυοεοιιοε 8ιυοε τι·ουενοτειιε.- Πτ. ιοοιι. Ε.. Κιννυ11:

Βου Ι.ορτοεοι·ιιιυι υυι νιίοιιτιου ιο ΙτινΙουι1.- Βιιο1ιοτοοοοιι.του υιιιι Βοερτοο1ιουυου: Ν. Οττυοτ: νοτ1οεουττοιιιιυοτ ορο
οιο1Ιο '1'1ιοι·ουιοιουοτοτ Κτου1ιυοιτου. - Ρτοι. Α. Οτιιιιιοτ: (ιοτιο1ιτιιουοΡενοιιιιιτι·ιο. - Κιιυιεουο νοι·ττιι€ο Με ι1οιιι θουιοτο
ιιοτ ΟτοΙουιο υυι! Πιο”υεο-Β1ιιιιοΙοιο;ιο. Ηοτυιιειτοβουοιι νου Ι)οοοοτ Πτ. Πουι.>ι-Μιιοουου.

- Με:: Βυυ.ο·ο: Εουτυιιου ιιοτ
θουιιι·ιευιι1το - Πτυουτ'ουΙοι·υοι·ιο1ιτιοιιυε;. - Ρτοιο1το1Ιο ιιοε Χ1. ΑοτοτοτοΒοε άετ θοεο11εουοιτ 1ιν111οιιΑοι·υτο
ευ υνειΙ1ι. - νοι·ιιιιεουτοε. - Αυ2οιοοιι.
11ουοτ που του νου Τυτοιιιυοεο ιιοε 8ιιιυε

ττιιιιενοι·ευε.

(Νεο1ι οιυοιιι ιιιι Βουτεουου ο.τετ1ιο1ιουνοτοιυ ιο Βτ. Ροτοτε
υυτ,ι.;Βουιι1τουου νοι·ττοΒο.)

νου

1)τ. ιυο‹1. Βιιιιο1ΓιΨυυεου.

Βιο '1'1ιτοιουοεο ι1οε Βιουε ττοιιενοτειιε ιετ οιυο "οι
υιτοιι€οτο Οοιυρ1ιοοτιου ιιοτ οιτοτιεου Οτιτιε ποιοι, Με
υιιιυ οε ιτιιυοτ νοτιυιιτυοτο. Βιο Ιιιτοτοτυτ ιιυοτ ι1ιοεου

θιοΒουετουιι ιετ ιο ι1ου 1οτ2του .1ιιιυτοο ευ ιιοεοινιιουεου,
ι1οεε υουο οιιευιετιεουο Βοιττιι8ο υιιτ οτνιιιυεουτ οτεουοι
υου, ννοου ειο οτινοε μου Βοεουιιοτοε υιοτου. Ψουυ ιου
1υυου ιιουυοου εννοι Ριιτο11ο1το11ο,ι1ιο ιου το νοτιΒοο
.1ιιυτο ευι`οΙ1ιΒ ου 2ινοι υυι' οιιιουιιοτ ιο1Βουιιου Τοοοιι
οροτιττο. ιυιττυοιιο, ευ ο:οεουιουτ εε οιυιυοΙ, που ειο ιιοου
υιουτ ου ι1ου 8οινουυ1ιουετου εουοτου, τιουυ ιιυοτ Μορτ
ειτουΙιου, ννοι1 το ιιιιε τ1ιοεοτου ειου Μουτ ευ ιο ιιου
Ηιιιιιτιου οιυ2ο1υοτ Βροοιο1ιετου οοιιοουττιτου. πιο ε. Β. ιο
1)ουτεουΙουιι. 1υ Ροιἔο ιιοεεου υουοιυιυτ το υυε ιιοτ
Ειοεο1ιιο οιυ νιο1 ΒοτιυΒοτοε ΜειτοτιοΙ ευευιυιιιου ιιυιι

οιυριιυιιοτ στο ΒειιιιτΓυιεε ιιιοεοε ιο οοιυοιυευιυοτ Βοευτο
ουυιιο Πιτ ειο1ι υυι! Αοιιοτο ιιυττυοτ το τυοουου.

Αιιι21.υ15.ι·ο 1899 ννιιτιιο ιιοτ 41 .1οιιτο ε1το 'ΓειεςοΙϋυοοι·
νν. Κ. ιο ιιιο τ1ιοτυρουτιεουοΑυτ1ιοιιιιορ;ι1οεΡοτοι·-Ροιι1-Ηοευι
Με οιιτ”ιτουουιιυου Ετ @οι πο, ιιοεε οτ εοιτ οιυοοι υιιιυου
.1ιιιυτοου οιυοτ ιιοτου Ητ1ιο1τιιυε;οοουιι·ιι·του 1Βιιοτιιυε Με
ιιοιυ 1ιυ1ιοοΟ1ιι·1οιιιοτ. Βοιτ 7 '1'ιιιτου ιιιιιιτ οτ ειου εο1ινι·ο.οΙι,
ιιουοι·τ,υιιιτΚοριεο1ιοιοτυοιι υυιι Βοιιιυοι·οου 1ιιυτοτάουτ1ιυ1ιου
Ουτ. 8ο1ιιιιιο1ι`ι·ϋετουιιτ οι· ιιιουτ Βουουτ. 1)ιο Κοτροι·τουιρο
τιιτυτ υοι εοιυοιυ Βιοττιιτ ιυε ΗοειιιτοΙ υοτι·υιττ40.0°. - Πιο
νοτιιιιιτιεοΒιιι€οοεο ι1οειιο_ιουτιι·οι·ιιιουΑτυπο Ιουτοιο: '1`νυυυε.
νντι1ιι·οοιιάετ ννοοιΒου 'Εεεε, ι1ιο Ριιτιουτ ιο ιιοτ τυοι·ορουτι
εουου Αυτ1ιοι1ιιιι€οιιυτοοιιτο, "του οοιιετιιιιττ: Ηοτροε Ιουιο.
Ιιε, ττοο1τουοΖουμ, 1ιοιοο Βιιιουιο.1ιο. 1ο υοιιιου βουρ-ευ
τειουοε Ατιιιιιοιι, 1ιοιοο Ποτάεβ .υ1112ιιιουτ ρυΙριιυο1. Βιτοτιιυιτ
ευε θεοι 1ιο1ιουΟυτ. οιιιριιυι1Ιιουοι·Ρτοοοεειιε υιοετοιιιοιιε. Πιο
Τοιιιροτειτυι·εουννου1ιτοεννιεο1ιου88,0 υυι1 89,4.

Η Αυι Μου ννυτι1ο Ρετ. ιο ιιιο οιιιι·ιιι·ιτιεουοΑυτ1ιοιιιιυε
ιιυοιοοιυ1ιττ. Δυο ιιοοι Πυτοτειιουιιυεευοτ`υυι1ο1·ννυ1ιυοιου:
ιιοΒοετοττοεΒοννιιεετεοιυ, υοίτιΒο Κοριεουιιιοτυου, Ρυιε 90,

1ιτυι'τιε. Ζιοιιι1ιο1ιετοι·1ιοεΕυοεουοιυρυνεουι ιιου οιοο :ετη
ιιιιΤυεοΒτουουιτιο. ΜτΙ: υιουτ ιιοΙριιυο1,1ιοιυ ουτυοττιουου. το

Ηοτο Βροι·ου νου Βιννοιεε. - Δυο ιιοοι ιιυ1ιου Ουτ ιιιοεετ
ιιιιυυοτ ιιυο1τιοουουι1οι·Βιιοι·. Πο.ε Έτοιυιιιο1το11ιετ ιοτειοττ,
ιο ιιοτ 'Ποιο (Ιου θο1ιοτυο.υεεε ειο1ιτ ποιο υοΙΙτοτυο ιτ18.υιιουιιο
θτυυιιΙοτιουου. Ηιυτοτ ιιοοι Ουι· οι Με Ηιιυτ μου Ιοιουτ
υιιοιυιιτϋε, ιιυοτ ιιιο1ιτ Βοι·ϋτυοτ. 1)τυο1τ υυι' ιιου Ρτοοοεευε
ιυο.ετοιι1οιιεοι υιουτ εουιιιοι·ευειτ. ννουΙ ουοτ ιιοιιοτ ειου οιο
μια” οιι·ουιιιεοι·ιρτοτθο1ιιιιοτορυυοτ υιυτοι· ω· Βριτοο ιιοε
Ρτοοοεευε ιιιυετοιι1ουε,ουιερτοουουιι ιιοιυ Αιιεττιττιιοε Ειοιεειιι·
τιουι υιο.ειοιιιουιιι. Ποιο Βο1ι1ορι`ουάετ 1ιο1ιου Κορτυο1ττοιετ
εουοιοτειιιιτ”τ.Αιυ Ηυ1εο ιιιοΙιτε Δυυοτοιοε.
Πιο νοτιςοεο1ιιουτοιιοε υ”υ.11οε,απο Κουτεουυιοι·οου, ι1ιο υουο
'Γοιυροτειιιιι·,τυο Βουιιιοτυου υοιιυ Κιοριοο υυι τυο 1ιιι1ιοΚορι
ΙιιιΙττο, υοι υοετουουιιοι· ουτοοιεουοτ Ουιοοοιτοτιιιιιτ ννιοεου
ιιουτΙιου υυι οιοου ιυτι·οοτο.υιο1ΙουΒιιτοιιυιιουιτερτοοοεε υιυ.
Μουιυ;;ιτιε ννοτ ειουοτ υιιευιιεου1ιοεεου, ου· θο1ιιι·ιιουεοοεε
τ'οιιΙτουροειτινο Αυυει.Ιτεριιυοτο. 1)ιι.ε1οιοιιτοΗυιιιοιιοιυ υιυτοτ
ι1οιιι(Πιτ υοι Αυινοεου1ιοιτ ουτοιιυιΠιουοτ Βι·εο1ιοιυοοεου ιιιι
Ρτοοοεευε ιιιιι.ειοιι1οιιε.ιιιο τοουτ υοουετοιιιι,ιο 1)τυο1ιοιυριιυά
1ιο1ι1ιοιτου οιυοτ μου υοετουετου, ιιοιυ ΡΟ|'ί·11ΠΘΠιυυετοιοοιιυι
ουτερτοο1ιοιιι1οιι8τοΙ1ο 1ιοεεου ιιιιτ ετοεεοι· ινουτεουοιυΙιο1ι1ιοιτ
οιυο 'Πιτοιουοεο ιιοε 8ιυιιε ττοοενοτευε ‹1ιοε;υοετιοιτοιι.Ου
ιιυυουου οοου οιο ειιυιιυτο1οτ Αυεοοεε νοτυοοιιου ννετ σουτ
ιιιουτ, υιυει-ιτοοΙΐου υΙοιυου.
Ιου υοιτευυ Με Οροι·οτιου πιο 26. Μοτο ννιο ττοινουυ1ιο1ιιιιιτ
ιιοτ ΑυιυοιεεοΙυυο ι1οε υνει·ιουτοττευτεοε. Ι)ιοεοτ ννιι.τ νο11
ετουιιι€ εοΙοι·οειττ,νου ΖοΙΙου »νετ 1ιοιυο ΑυτΙουτιιυ.<.;νοι·1ιο.ο
ιιου. ουουεοννουιο ;τοΙοοε εε ιιιιτ οιυ Αυττυιιι ευ ιιοιιου. νου
19ιτοτ1ιοιυο Βρυτ. 1)οτειιι' Ιου·το ιου ιο ρ;ι·οεεοι·Αιιειιουυιιος
ιιου Βιουε ττο.υενοτεοε τ'ι·οι· 13τ ινοτ ιο οιυοτ ΑυειΙουυυου
νου ου. Β Οτιιι. τυι·οιιιυοειι·τ. εοιυο ννο.υιι νοι·ιιιοΙιτ. ο·οιυετιιο
νοι·τ'οιυτ ιιυ‹1ου οιυοτ 8ιο11οουο11 οιυ 1ιιοιυοτ 'ΓτουΓου Βιτοι·
ιιυε οιιιοτ τοιιιου ΡοτΓοι·υτιουεϋιΪοιιυἔ. 1)ιι.εοουττεΙο ΒυτΙο ιιοτ
ιι·οιοοΙουτου Ροττιο :Με Βιιιυε ειιιυ υοτοιο.1 ευε υοι1 οιι1ειττο.
Με Ποτε υιιιτοι·ιυ υυι· ΠιυΒουιιυε ννοι· υυνοτουιιοτι. ΜΗ. Μοι
ιοτ1υοιειοιι ι1οτ διουεννοιιι1 υιε ιιιουτ :το ιιιο (ιιτου2ου ιιοε
'1'1ιτοιιι1ιιιουυι! 'Ι'ευιρουει1ο εου1οεε ιιιο Οροτιιτιου. Πιο Μοτο
ι·ιοΙοι.τιεουοΠυτοτευουιιιιο· ι1οε Ειιτοτε ννιοε τυο Αυννοεουυοιτ
νου 8τι·ορτοοοοοοιι υυιι ιοοεεοουιιίτοο Μουτ ιιοΙιοτιιοιιυιττου
Βιευο1ιοιιυοοτοτιουΜου; ιιιο οτετυουεοοτου ιιιιτιτου :Με ι1ιο
ννιουιι€οτοο ιιυουεο1ιοιιεοιυ.
Ι)ιο υο.ουετοΕο1ο,ο ιιοτ Οροι·ιιτιοο ντιπ οιυο εοιοττιιτο ουυ
_ιοοτινοΒι·Ιοιο1ιτοτιιυο,οιιιυουτΙιου ιιιο Κοριεο1ιυιοτυοιι 1ιοι·του
ιυιτ οιυοιυ 8ου1ες ιιυι1 ιιουοτυιι οιιτ'. Ποτ Α1υ;οιυοιυουετουι1
ιιυι1 ΡυΙε υ1ιουου μι, ποιο· ι1ιο 'Γοιυροτετιιτ του οιουτ. Αιυ
Μοτυου νετ ειο υυι 88°, υυι Αυουιι υυι 89°.
Αυι 80. Ποτε εοιοτου ειου ιοι Βρυτυυι οιυιΒο τ'τιεουοΒιοτ
ετι·οιιου: ουοοεο υυι 81. Με”. - Αιο 1. Αρτι1 ινιιτ τυο Βιοτ
υοιυιουΒιιιις ιιιουτ Βιοιουιυ1τεειευυιι ι·οεττοι·υου.Ποτ Αιιεινυτι
ννυτι1οι·οουτ οοριϋε υυι! ιιοεννιεουοιι ννοι·ου ιιουι τοεττοτυιο·οο



εε
σ

Βιιειειε ι'ι·ιεεεε εεΙΙτοτεε ΒΙειετι·ειίειι εεε ΚΙειιιρεε εεει·ε
ιιιεεετ. Με ιειετοεεοριεεΙιε Πεεει·εεεΙιεεΒ· εει ω Αειι·εεειι
Με νοιι ΤεεετεεΙεεειΙΙειι, εεε·εεεε ιιιε.εεεειιείιε ιι·εριοεοεεειι.
Με ΜιεΠε εει· ΒΙετεεε Ιιεεε ειεε εεεεεεει ιιιοΙιι; εεειιινειεειι,
ετει. ιιεειι ιιιεετει·εε Έε.ε·ειι εοεειε ιιιιιε εεεΙι εεεεεε νοε εει·
τεεεεεε Βτεεεινετεε εε ειιιετ 2ιειιιεεΙι εεειιι·Ι' εεει·εεετειι εετ
τεεεΙειεε·τοεεεε ΒτεΠε ε.ε8·εεεεννεεειεε εεεεετιιιιιιιιεε Ατειιιειι
εεε ΐειεεΙειειεεε τειεεΙιεΙιεε ΒεεεεΙε εϋτειι. ΑΙ1ιιιειι1ιειι
εεεετε ειεε ειεεετ Ι·Ιει·ε Με Με ειιιιι ε.εεεει·ειι ΒεερεΙεττεεε
εεε; εεεε ειιιιι εοεε εεεεΙιεεεε ρΙεετιιιεεεεε Βειεεε εε 17.
ΙΟΒ. - ν7εεε εεεε Με Ηειιιομιοε εεεεε ειε θ. ΑιιτΗ ειιΓ
Ιιει·τ.ε,Πεεε εεε εετ Ιιεεεεεεετε εοεε Με ειιιιι 19. ΑρτιΙ ιιιιεε
ινειεεε. Με Τειερει·ετετ ντετεε ει·ει ι·οιιι 12. Αρι·ιΙ ιιιεει·ιε·ει·.
εεετ ετει ιτοιιι 17. Αρι·ιΙ ειε εοι·ιιιιιΙ. ΠεεννειΓεΙΙιει`ι ΙιειΒιε εε
ειοε ειε ειεεε Πεεεεειιιι'ετει εεεε.ετιεΙτ.. Πεεε Με Ωεεεε
εεεεεΙεεε ειεε ΒιιιεοΙιε νοιιι Βιεεε εετ "ει, ετεειιιεε ειιιοεεεε
εειε ννεετεεεειεΙιειι, Με Με Τει·οιεεεεε εεε Μτετιιιιε· ειοε
εεεε ειιτεε εε ίοι·ιεειετε; Ιε.εεε Ζειτ Μεεει·εε εειΙεει·ιε ειεε
εοεε εεε εεει εετετειι Βεάε εεε ιεειιιιττειι Βιεεε ειυνεε Μπιτ.
ΑΜ Με Ψεεε _ιεεεΙε.τιε ε.ΙΙετειιιεε ετεττε‹τειεειοε Με Τετοιιι
εοεε ειεει. - Με ΗειΙεεε ει" ειεε·εειιι νοε ειειιεε. .Με 17.
Με ννετεε Ρει:ιεεε ιειι εεεειΙτει· ε'νεεεε εειΙεεεεε. Αεε εεει
Πει· εει.1εεττεειοε εοεε ειεε 8ρει· εει·εεεΙοεεε Μτει·ε. νοιιι
Ιιεει.ιεειιιίετετ "εποε εειεε Βεειειιεε ιιιεετ εεεε2εινειεειι.

Πει· 2. Β'εΙΙ ιιειιιιι·ι ειεειι 28 .Πειτε εΙΙ.εε Βεειειειι, Με· ειε
28. Μει·ε 1899 ιε εεε Ηοεριιει εει”εεεοιειιιεε ινετεε. Μ· Μια
εεε. εειεει· Κιεειιειι ειε Βιτει·ειιε εεε εεει ι·εεειειι 0ετ. Ιιι
εεε Ιειετεε 2 Νοεεεε Με: ει· ειοε ΠΙΠιν0ΠιεείειιΙε, Μ: εεει·
Με ιε εεε Μεεεε εεε·ει.εε;εε. Αιιι 22. Μει·: Με;; Με 'Γεω
ρετετετ εειετ ΒεεειιεΙιτοει εει 40,8°. Θειτάειιι Μ; ει· εεττ.
Ιε.8ετιε, Με: εεϊιι€ε Βεειιιετεεε ιε εει· τεεειεε Κοριεειιε, εε
Ντιπ, εεεεττ εοοε εεε εεε ινιεεει·ΙιοΙτ 8εεειιεΙιι·6ειε εεΙιεει.
Βειι: 8 Τε.εεε εεε Με Οει·ειιειτετεεε; εεϊεειιετι εεε Με τεεειε
Βε1εεειιε ιετ εεειεετεεειι ι.ιεννοι·εεε.- Ρειιεει ιιιεεετ ειεεε
εεεννετετεεεειι Μεετεεε, ιει τεεει. εεειιι·εεε εεεε.ιιι εεε εεει·
ιιιει;ει·. Πε.ε Βεννεεετεειε Μ; εκει εεετετι. ΡεΙε 120, Ιειεει
ειιι;ειάι·εεεεειτ. Ζεεεε ιτοοεεε, ΟΙιτεεειτετεεε εεεεειιι ειεει.
Βιιιιει· εειιι ι·εοΙιτεε Οει· ι'τιεεεε ΒΙειεεεΙειιεεε. Πει· Ει·οε.
ιιιεειοειειιε ιιιεει εεεειετειιε.ιι, ειεε εεεινεΝιιες εεϊ ιειιι οιιετ
ιε εει· Πιιιεεεεεε ει ειεΙιι εεειιεεινειεεε. Πτεεε ειιιι.ει· εεε
εε:ετ εεει ειοε. ιιιε.ει.οιεειιεει εεει· εεεειετεεειι. Πετει· εεει
σεετεε Εεεε εεε _εΙεεε. ειετιιοεΙειεοειεειοιεεεε ΐεΜε ιεειιι
ειεεε εετεειι τεεει. εειρεεεΙιεεεε Βιι·εεε·. Πιε Ηειιτ εεεειεει
εενει·εεεετε. Κειεε εεεοιιεει·εε Βι·εειιειεειι€ειι νοιι Βειτεε
Με Ηιτεεει·νεε. Με Με εεειΙιεε ρειρεεε1, Με Μιιεεειερειιιε
εεειειιι νοε πιει· 7. Βιρρε. εεεετ ετιιεεεειρεεεΙιεε, Μειιι.
νετει·ϋεεετι. Ιει Ηε.ι·ε ειινειε Μινειεε.
Βεεεεο Με εε ει·ει.ειι ΡεΙΙ Ιιεεε ει‹ιε εεεε ειει· Με Πτε;.ςεοεε
εει· Τετοιιιεοεε εεε 8ιειιε ιι·εεενετειιε οεεε 8εΙινι·ιει·ιεεειιεε
ειειιεε; ειε ννιιτεε εοεε ειειιει·ει· εετεε Με Τει·οιιιεοεε εει·
νεεε ιεςειε.τιε εεε Με ργειιιιεεεεε εεεειιεΙϊτϋειε. Μεειει.ιι
Με εεε Ηιι·εεεεεεεε Ιιεεεεε ειοε ει.ιιεΙι Μετ ε.ιιεεεεΠεεεειι. ···

τει εετ πει 27. Με.ι·ε ε.εεεειεει·τ.εε Ορει·ει.ιοε Εεεε ειε Με
ΟεΙΙεΙειε ιιιεειοιεεεε εεε εεε εεει· εΙειιιε Αειιιιιιι ιιιιι εΙειιιεε
Μεετιτόριεεεε εειεΙΙι. Βει Βι·ινειτετιιει; εετ Κεοειιεεννεεεε
εεεε ειιιτειι ετιζοεε ειεε εεε εει· θεεεεε εεε οεετεε ΚΜεε εεε
Βιεεε ειΒιιιοιι1εεεσε.. 2 ΤεεεΙϋΙΤεΙ Βιι:ει·. Με ινωει εεε 8ιεεε
πετ νοει Κιιοεεεε εεεεεοεεε, νειειεετ. εεε εε1εΙιειι νει·ιετειι
Πετ 8ιεεε ιινετεε εεεει·ιε ιι·ειεεΙεει, ιιιειειι·ι εεε Ιοεεετ πιει
ροειι·ι. Με Πιιι·ε ιιιειει· ιιι εειιιετ Πιιιεεεειιε κει· εε.ιιιιι νει·
εεεετι. Ζειιι εεειιιεε ιιιιτετεε.εε ιεε εοοε Με νεεε. _ιιιειιΙει·ιε
ει εκει·ειιιι.ε εεε ΗιιΙεεε, Με ννοειε ειεε Με Τει·οιιιεοεε ιι0εε
ειεει ει·εττεεει εειι.ιε. - Με ριειειιι.ε ΙΞ'εΙεε εετ Ορει·ειιοιι
ιιιετ ε.εεε Μετ εεε εοίοι·ιιιιε Αιιιιιει·ειι εει· νοι·‹ιειιι εεει· εει”τι
εεε Κοριεεεειετεειι. Πει· ΑΙΙΒειεειεεεειειιε εεεεει·ιε :εεε
εεετ ιινεει€. Με εεεειτειιτϋει.ε ννιιτεεε εννει· εεΙι:εεει·, Με·
σ.ιετεοΙιεε ειεε εεει· πιει ιιιειιοε; ι1ιεΤειιιρετειει·εεειειτ. ιετεε
εεεεεερι·οεεειι ργειιιιεεεεε Οεετεετει· ειιι εεε ιιΙϋιεΙιεεεε
ειειιεε Αεειιεεειι εεε ΑειεΙΙεε. Ιει Μι:ει· ννετεεε ιε ειεεειιι
ε`εΙΙε ε11ειε Β ιερ εγ 1ο ε ο ο εε ε ε·ειεεεεε.
Με Μιετεεε· ιε εετ Ψιιεεε εει·τε Με εεί, εεει· εεε εειε
Βιεεε ειιιιεετιε εεε ιει·ιινειιτεεε ειειιιιιεε ι·ειεειιεΙιε εειϋεε
ΕΙιιεειεεειι, ειε Με εεεΙτιεεεεεε πετάει. ΟΙειεεεειιιε ιιιεεειε
Με θιεεετε.ε εετ Βιιιεειι·ειιε ε`οι·ιεεει·ιιιε. Αιε 2. ΑΜΠ εεεεει
Ρετ. Βιιεεε ιιι Με· ι·εεετειι Βι·ιιειεειι.ε ειιε εεειετε ει.νι·εεΜε·
ιιεεε Βιιιιιιιιιι εεε. Με εεειινε1ιεεε ειιι Ηε1εε οεει·εεΙε
εει· Πετει·ειεεειι€εειειιε άει· νεεει @με εειειε εε. Αιιι
ε. Αιιτι1 νει· εεε ι5εινεετεειε εεεοειιιιεε. Κειεε Μι.εειεεεεε
οεετ Οοειτε.ειιιι·εε. Ιε ω· ΗεΙεννεεεε εεε ιιιιιε. εεεε Με
θεεετε.ε Με Ψεεεεννειιε ετε;ι·ιιιεε εεε Με Ζει· Πιιτει·ειεειιεεε
ειεΙιε ίοιιτςεεειιι·ιιιεε νετ; εεε εεει ειιειεε εεε οεει·εε Βεεεε
ω· νεεε _ιιι€εΙει·ιε εειιεει·ιε εεε ειιιιεεεεει· Μτ.ει·. νοιε
Βιι1εε εετ ιιεεε ειεε Με νεεε Ιειεει εεεε οεεε εει·εεερεΙειι,
ινοεει ειε Βρειειιεειεεειτ εεε εειιι Με” Ιιιιιιετ εειιι Οει· εεε
Βοεε. Αει ει
.

Αρτι1 νετ Ρετ. εοροτϋε, εεει· εεε·ι·εειιιεε Ιιεεε;ε
εειιιιεε εεε εεε εεεεε 1ειεετε Πειιιρίεεε, εεεεεεεινεεειεε
Αιειεεε εεε εεεεεεεινεεετετ ΒιιιιιιιιΕι·εειιιιιε (ρ1ειιτιιιεεεει·

Βι·,<ιιιεει.- Ιοε ιιιιιεΙιτε ιιοεε ειεειι Ιειειειι νετειιεε, ειε εεε
Κτεεεεε εε ι·ετι.εε, ιεεεει ειε εεε “εποε Βιιιεε ιτεεενετεεε
εεε εεε “Με οεετε ειιιεκ εετ νειιε _ιιι.<.>;ιιΙει·ιεΓτειιεει.ε.
Νεεε Ετινειιετειιιι· εεε 8ειιειιιεε εεε Αειιεεεει.ι· εεε Ρει·ιοεΙ.ε
εεεε.ειιεειι ιιιιι εΠειι ε'νειεΙιεεειΙεε εεΙειι,ε· εε 2ιεειΙιεΙι Ιειεει.
εονιε1 νοε Με· Ηιει.ετιιεεριεεεερρε ιιιιι ιιετ ΠοιιΙιεειεεεΙ2εεε·ε
εε ειιτιετιιεε, εεεε εει· Βιιιιιε νοιιι Τει·ειιΙετ Ηει·‹›ριιι!ι Με εειιι
Ροτειιιειι _ιεε,·ιιΙει·ε,εοινιε ι'ιιει Με ειι.εεε ι·εειιιε ΚΙειεΜτεεε
ιιιιερεει·ε Γτει!ειεςειι.Με Τει·οιιιεοεε εεε νε'εεεεεεει·ε.ε ιιϋι·ι.ε
εεεε εει 'Γοι·ειιιε.τεοεε ειειιι. πιει', εεε Με Μιτε εεετ εειιι
ΚΙειεειι·ε πετ νει·ι'ε.τει. Με εΙειεειι νεεεε ιε εεε ΗιιΙε- εεε
ΝιιεεεεινειιιιιιεειΙεε ιντι.τεε εεε ιει·οιιιεοεἱτΙ:. Νιιοιι Ιεειειοιι
εει· Πετε ει·ινιεε ειοε εεεε Με Με ιιιει.ετ νοε Μτετ Μικε
ι.τεεει. 'Γεεεειεεε ιειετεεειιιιι. ινετ εε ειιτ, Με ν·ει·Ιιε.ιιιιιεε
ειεεειε; Ιειεει: εεε οεεε ειιιι·εε ΒΙιιτειιιι· ειοε Με ΚΙειιιιιιτιι·
εετιιιεριιει·ε Με «Με εε εεε Γοτειεειι οσειριεεΙε ιιιεεεεει
εειΜϋεεειι Ιιεεε. ινεε εει ι·ΙετΟρετετιιοιι νοε 'Ι'ιιειοτειι. Ογειι
εει·εεε εεε εετεΙ. ενειιιιιε11 νοε ε'7ιειιιε;εειι εειιι ειιειι. -
Ηιει· ννιιτεεει Κτεεεειι εκει; ειεει· εε .εεεεε. Αιιεεει· ειιιειιι
Εεε νοε εΙεεεννεε ειειι ειειεεε ε'7ιεεειιε ε.ΙΙε Ιίτεεεε. εει
εεεεε νι·εει·ειιε Με· Ορετειιοε ειιτιεε Ιιερεοιιιεειεειι.ιε ιχείειι
εεε ννετεε, :ιι θτεεεε εεεειι€εε. Μειε Ρε.ιιειιι ειιιι·ε ειε
Αεεεε εεε ιιετ ΙειΖτειι Ορει·ε.ιιοε ίοΙ,εειιάειι Τεεεε. - Με
8εειιοε ειιιι·ι·1εεκει εεειε.ιι.ει.
Μ. Η.! Εε εεετεει ει

.

Μειιτ εετ Ιειεεειε ΖννειίιιΙ, ιιεεε
Με 'Πιτοιεεοεε εει· Ηιτεειιιεε εει Οιιτειιειιετεεε ορετε
ει· εεεεεεεΙι ντετεειι ειεεεεε. Με εεειειι ιιιιτε;ειεει!τεε
?Με εειεεε εεε εεει· εοοε ειείε Νειιε, Με εινειίεΙΙιείτ
ττοιε εετ Ορετειιοιι Με Ρτοεεοεε Μ. εεε νοτε εετειιι

Ιεεειι Με θεεεεειι ι
ε εειεεε Ε'εΙΙεε Γεει ε!ειοτι. Ιει ει·

ειεε Με ειε ιιΙιετετ Με.εε πει ειετε εεεεΙιεειειειε
Βεεριτειιοεεερρετει εεε 8ιτεριοεοεεειιιιιίεειι‹ιε, Με ινε·

Βετεεε ινεεεε εετ θιεΓεΙιτ ιΙετ Γοι·τεειιτειιεεεεε 0ειτεεε
ιιεετοεε εε ειτοειειι εεινοτιετ ειε, ιιιι εινειιεε Γε.ΙΙ ειε
ιεεεει·, εκει· εεεινεεΙιΙιεεετ εεετ Με ειιιιιε εεειιιιεετ
ΜειιεεΙι ειιι εει· 8εε·εεεΙιεε Με τεΙετιν Ιειεειετ εεεε
εεεεεεε $ιερεγΙοοοεεεειείεειιοε. Ποι·ι εεει ι1ετ Ρτοεεεε
Ιοοει ειπε διιΙΙειεεε εεε εεΙεει ιιει· Ι.εεεεειειετοι ιινει·εε
εεετειεει1ειι οεεε εε νετειιετε - Ιιιετ, ποτε εστε
Ιειιιεςετ οιΤεεετ 77εεεεεεεεε|εεε εεειιίεεΝεεπι ιε Με
Τιειε εεε ιε ειε Πεεεε Ιοτιεοετειιεεεε Ειιει·εεε εεε
θειι€τειι ειε; ε1εειειιιιιε εεε Ρχεειιε. Με ΗειιιιιτεΙΙε
εριειεε εε εοεΙι ειιεεετ ιεεε ΒιεεεεεΙιείτειι εετ Βιιοτε

τιεε, Με ινε· «νιτιιΙεεε» ιιειιεειι. εεε Με ιιιιεεεεεΙεεε
77ιεετειεεεεετείτ εετ Οεινεεε, Με ινε· εε ινεειε ιιιιετειε
ν7εεεε νετειεεεε εεε εεε Ιειεετ Με εε ινειιιε εεειε
Πεεεειι εϋεεεε. Με” Με Πιιτει·ειει1ιιεε· εει· νεεε
ιιιΒιιιιιτιε εειτιι'ίι, εε Πεει εε ιιιιτ Ειστε, εεε εεε ειιιεε
ιεειΙιειι ΓεΙΙειι εεεειι.ινε ΞεεΙΙιεεε ειεεεε εε ινοΠειι.
ειε ιεεεΙιτε εεετ Με εετε.εί ε.εΓιεετεεειε ιιιεεεειι, εεεε
‹Ιετ ειιί εεε ει·ειεε ειιειι εε εεειεεεεεεε Μεει·ιε εειειε
οεεε ΛιιεινεεΙ εεί εεε ι-·ειιε νοε Βιεεειει·οιεεοεε εε
ιεινεεεειι ει. Με Με Τετοιεεοεε εε! Με ν. Με. εεει·

_εεει·ιεεε ω, σε. ινετεεε Μι· εεε θιεΓεεε εεινιεε εειετ
ειιιεεε, ειε νιεΙΙειοει εετ Τετοιιιεοεε Θιτεεεεε εε εειεεε.

Ζειει ειε εεετ ιιιεει ιιιεεεε ρτοετεεεινεε Οεετεειετ, εε
εθεειε νιειΙειεετ ειιτεΙι ειεε Πιιιετειεεεεε Με· ν. ιιιεεΙ.
Βεεεεεε εεειιιιετ ιτετεειι. Πε εεει εοεε Με θειιιιιτ νετ,
εεεε Με Τετοειεοεε εεειι εει` Με εντιεεεεε 8ιεεειετοιε
εεε εεε ΠειετειεεειιεεειεΙΙε ειειεεεεεεεεε° νεεεε
ετειετεε εεετετειίτ εεε εετεε Με ΟιτεεΙειἱοεε- εεε Πι·

εεετεεεεετϋτεεε ιε ιιιι·εε θιεειειεε Ζει· Ρτορεεειιοε εετ·

Ιείει:τιοε εειιτεει. Με θιείε.Ιιτ ιει ινεεειι εετ τειοεει1
Αεεετοιεοεεε εεε νεεεεεειιεε νιεΙΙειειιι. Με ετοεε, εεε:
εεεειεεεεεε ιει ειε εεετ εοειι εειιιε. Με εε ει·ινιεεεε Μ.,
εεεε Με Πειετειεεεεε εετ ν. ιεεεΙ. εεεε ιιι ειεεεε

Ρε11ειιεινειίειΙοεεε Νειεεε ει·ιιιει εεε ειε εεεεεει, ιινετεε
ιεε Με Ιεειοειιοιι Πιτ Με Πετετειιιεεεε εοεε νοτννιεεεεε
ει ω· ιοτιεεετειιεεεεε Τετοειεοεε ειεεεε θιείεεεεε
εε1εει εεεεε. ν7εεε ιεε.ε εεε διεεε ιτεεενετεεε εεΙεει
εει· εεε εεεεε -- ι1ετεεί εεειιιιι εε εεεριεεεΙιΙιεε εε
ε- ειιιέτειιι, Με ειοε Με Πιιιετειει1εεε σει· ν. ιεεεΙ.
Ιιεεεε νετειειεειι Ιεεεεε.



ΙΙΙ

Ι)ειε Ιεπτοεοτιπιιι πει πΙειιόεπ Ιπ Μνπιπό.
νοπ

Πτ. πιεό. Ε.ΚιινιιΙΙ,
Αι·ει επι Ι.ερι·οεοτιπιπ πει Ινεπόεπ.

Απι 29. ΑιιΒιιει νοι·ιε·επ .Ιππτεε νοΙΙεπόειεπ ειιιπ 8 .ΤιιΙιι·εεειι:
όει· οιΙιειεΙΙεπ Ετϋπιιιιπετ όεε Ι.επτοεοτιππιε πει Υ'νεπόεπ. Ι)ει πιε
πετ ΙιεΙπε ειπειεΙιεπόε Βεεεπτειπππε όεεεεΙπεπ εεΙιει'ετι ιι·οιόεπ
πι.. εει εε ιππ· εεειειιει, εοΙεΙιεε πιει·ιπιι. πιιεΙιεπΙιοΙεπ ιιπό
όε.πει επι.:ΙειεΙι ειπι€ε Νοτιεεπ Με όε.ε Ι.επεπ ππό 'Ι'ι·ειπεπ
ιιι όειιιεεΙπειι επ πτιπ,ετεπ.
νοπ όει· θεεε1Ιεειιιιίτ επι· Βεπε.πιρτ'ιιπεςόει·Ι.ιερι·ε ιπ ΙΙΙνΙιιπό
ι.ιεε;ιππόει. ει·Ιιεπι ειεπ όεε Ι.ερτοεοι·Ιπιπ, 2νι Ψει·ει νοπ όει·
Βιο.όι. )νεπόεπ επιιετπι, Με ετειιΙιεΙιετ, εινεἱειϋεΙ‹ι ει· '8ιειππεπ
(ΚειΙΙιειειππειπ ιππ. Ζιεε·εΙιιιιιετιιπε) επι ννεπόεπ- πόΙΙπε·εοΙιεπ
ΚιτεΙιειιιεΙεινεεε. Ζπιπ Ι.ερτοεοιόπιιι ε·επετεπ Β Ι.οοίειεΙΙεπ
Ι.ιιπό, επι' όειπ ειεΙι 1) όπε θεπιιιιόε επι· όιε ΚτειιΙιεπ. 2) Βιιόε
επειεΙΙ: ππό ννιιεεΙιπππε. 8) ΒιιιΙΙ ππό ΚεΠετ ππό ό) ειιι θε·
πιιιιόε πι» ειπεπ ΙΙι_ιεόπιπ πεππόεπ. Βε.ε @πεε 'Ι'ει·τπιπ ιετ
νοπ ειπεπι ΙιοΙιεπ Βιεττετεε.ιιπ πιιι€επεπ.
Ι)ιι.ε Ι.ερτοεοτιιιπι Μ. πιτ 60 Κι·ειπΙιε ειιιι.ιετιεπτει, όπ.ε οπετε
ΒιοεΙιννετΙι (80 Βειιεπ) επ Με Β'ι·ειιιεπ,Με ππιει·ε (80 Βειιειι)
πιτ Μπ.ππει·. Ιπι $οπετετε.ιππεΙὶπόειι ειιιπ ΚπεΙιε πιπ: ΑπΙεπτε
ι·ε.πιιιεπ.8πεΙεεεΙπιπιετ, ΒειεεεΙ, ννοππι·ειιιιι ΙΜ· Κεεπιπ ππό
ΚπεεΙιτ. Ιπι Ι..ερτοεοτιπιιι ενοππεπ επεεει· όεπ Κι·επΙιειι Ι) ειπε
Ι'νετι:ετιιι, ειιεΙειεΙι όιε Ηεπειιιιιιιετ, 2) ειπ Ε'εΙόεεπετ, δ) ειπε
Κϋεπιπ ππό 4) ειπ ΚπεεΙιι:. Πει· νοπ όει· Βειςιετππε· όεπι πε
ρτοεοι·ιιιιπεπι· νετίιΙε·ππε ;.ιεειεΙΙιε Πι·)πόιιΙΙι πωπω ιιΙΙειπ ιιι
ειπειιι ΙιΙειπεπ Ηε.ιιεοΙιεπ, Με ΡΙ'6τιπει· ιπ όετ Νϋ.πε όεε 'Πιο
ι·εε. Αιιι).ςεποπιτπεπιιι·ετόεπιπ όε.ε )νειιόεπεεπε [.ερι·οεοτιιιιιι
ππι· περιπεε ΙειιιεοΙιετ ΝιιιιοπιιΙιιΙΙ.ι; πιτ όιε Ι.ερι·πεεπ εετοι
εεΙιει· ΝπτιοππΙΜι.ι. ειπό νοπ όει· θεεεΙΙεεπειίι επι· Βεπιιιππιππε·
όει· Ιιερτε. ιπ ΙΙΙνΙππό όιε Ι.ερτοεοτιεπ ιπ ΜιιΙιΙΙ, ΝεπιιειΙ ιιπό
Τετιι·ειει πεεΝιπιιιι. Πιε θειιιειπόεπ Ιιεπεπ τω· πιο νετρόεειιιι;;
ιπι·ει· Ι.ερι·ϋεεπ ΙτεἰπετΙεΙ ΖεπΙιιιιε·επ ειι Ιειειεπ, εειιόεπι όιε
ΙινΙειιόιεεΙιε ΒιιιετεεπεΠ: Μι· _)εόεπ Ιιερτεεεπ, όει· Με ιπ ειιι
Ι.ερι·οεοι·ιπιπ ιπιετπιτειι ΙΙΙ.εετ, 8 ΒπΙ. ιιιοπει:ΙιεΙι όει· θεεεΙΙΜπι επι· Βεπιιπιρίππε όει· Ι.επτε Με. Πιτ όιε επ όεπ
ΙινΙεπόιεεπειι Βιπόιεπ εεππτιςεπ Ι2θ[Π'68θΠειιιιΙεπ όιε ι·εερ.
Βιιιόιε·ειιιειπόεπ 8 Β.π1. ιποπιιι:ΙιοΙι. Ζπι· ΖεΙτ πεπιιόεπ ειιιπ ιπι
Ιπερι·οεοι·ΙιιπιΨεπόεπ 62 Ι.ερτπεε Ιπ ΒεπεπόΙππε·. ΒιεΙιει·ειπό
ιιπ θεπεειι ΙΙΒ Ιπερτϋεε νει·ρόεε·ι. ννοιόεπ. όπνοιι ειπό 28 εε
ειοι·πεπ, όει· Βεετ πι ιΙιειΙε ιπ ειιόετε ΑπειιιΙτεπ ππει·ε·ειπΙιτι
ννοι·όειι, ιπειΙε πω. ει· ππε νει·εεπιεόεπεπ Ηι·ππόεπ όιε Απετε.Ιι
νετΙιιεεεπ, τεειι. νει·Ιε.εεεπ πιπεεεπ. ΠΙε ΑιιΙ“ιιπιιιιιε ετι'οΙει.
ιιιιεΙι ι·οι·πει·ιε·ει·ΜεΙόππε πειιπ ΑιιειιιΙι:ειι.ι·ει.- Ι)ειεε Με ω.
ρτοεοτιιιιιι ειπειιι όι·ιπι.ιεπόεπ Βεόπιίπιεεε επιερτιεΙιι. πεινειει
όιε ΤΙιεεεε.εΙιε, όιιεε όιι.εεεΙπε ιπιπιει· πεεειει Μ; ιιπό επι· Ζειι
εοι;ειι·ϋπει·εοιπρΙει νοΙΙ πι, ππό όεεε ποεΙι ιπιιπει· πειιε θε
επεπε πιπ Αιιι'πεΙιιιιε ειπΙειιιΓεπ.

.Πει Κι·επΙιεπτεπιπε @επι εε εννειει·Ιει: 1) ετϋεεει·ε πιτ 8
πιε 10 Ριιιιεπιεπ πεειιιιιιπι νοπ ΙοΙΒεπόεπ ΠΕπιειιειιιιιεπ: 22
Ιθ`ιιεε8 ΖοΙΙ Μπιτ. 19 Ε'πεε 6 ΖοΙΙ πτειτ ππό 12 Ρπεε 2 ΖοΙΙ
ΙιοεΙι, ππό 2) ΙιΙειπει·ε Βε.ιιπιε επ 2-8 Κι·ε.πΙιε, Πιιπεπειοπεπ:

Ε) €πεε
3 ΖοΙΙ Ιεπε, 12 Β'πεε θ ΖοΙΙ πτειι ππό 12 Εεεε 22ο!!

σε ι.

Η Ι)ει·ε.ιιε ει·εΙεΙιι. πιππ, όπεε όει· Βιιι“ιειιπιιε ρι·ο Ρειιιεπι ειπ
ππει·ειιει·ειεπεπόετ τει.
Πιε Βεπειεππε; ετι'οΙΒ·ι όπιεΙι ει·οεεε ΚεεπεΙ6Ιεπ, όιε Βε
ΙεπεΙιτ.ιιπ8·όπι·εΙι ΡεπτοΙειιιιιΙππιρεπ. 1)" Ιπνεπιπι· ιιι όεπ Ζιπι
ιπετπ πεειεπι ειπε ειεετπεπ Βεπτεπ, νετεεπΙιεεεπετεπ εινειιΙιει
Ιιεειι Βειιεεπι·ιι.ιιΙιεπ, ,ει·εεεειι 'Ι'ιεεπεπ ππό ιπεπτετεπ επιπιεπ.
Πιε )νεεεΙινοι·τιεΙιτππ8επ πειὶπόειι ειεΙι πιοΙιι: ἱπ όεπ Ιζι·ειιιΙιεπ
ι·ιι.ιιπιεπ,εοπόει·π ιπ όεπ ι.ι·ετεπιπΙΒεπ Οοττιόοι·επ. Ψπεεει· Πε
ι“ει·ι:όετ ΑπειεΙι ειπ ρτιιιιιιινει· Ζιεππι·ιιππεπ. Βιπε ννεεεει·
Ιειιιιπ,<;·ιπ όιε ΚιιεΙιε ιιπό ΨπεοΙι- ππό Βιιόειππε εκει εε επι·
Ζειι: ποεΙι πἱεπι, όοεΙι Μ. όιεεεΙπε ιιι ΑπεειεΙιε Β·εποιπιπεπ, όιι
όειε ΙΙιεεεει·ρπιιιιιεπ επ· όεπ όοεπ τεΙειιιν ετοεεεπ Βεόιιι·ι' ειπε
εεΙιινει·ε Αι·πειιεΙειειππε· πὶΙόει, επ ινεΙεπετ όιε Ρει.ιεπιεπ ειεΙι
ππτ ιιπε·ει·π νει·ετεπεπ.
Πιε Βεεεπειπ'ππι; όετ ΝιιπιιτεΙἱεπ ει·ίοΙΒ·ι; ιπ όει ΙνεΙεε
πεεπ όει· ιπ.εΙιεΙιεπ Κι·ειπΙιεπεπΙιΙ όιε νοτιτεεοπτιεπεπε όΙεπεε
όετ Νειπι·εΙιεπ νοπ ειπετ Πεΐετει.πιιπ όειπ Ι.ερτοεοτιιιιπ μπε
Γει·ι από (επι Απεπό ιιιιπιει· Επι· όεπ ιιπ.επειεπ Τεε;ι. Ι)ιε Με·
Ιει·επιιπ ιει νετρόιεΙιιετ όΙε Νιιτ.ιιι·εΙΙεπεπιιι ιιιιι1:Ιει·επΜει·Ιιι
ρι·ειεε επ Ιιει”ει·πππό ετΙι.π.Ιτπιτ ΙΙιτε ΜϋΙιεπ είπε εππερι·εεπεπόε
πιοιιπιΙιεΙιε ΖιιπΙππε·.
Ι)ιε ΤεεεεειπιΙιειΙππἔ ε;εειιιΙιει. ειεπ ιιπ Βερτοεοτιιιιπ ει.ινε
Ι'οΙ;.ιεπόετιπειεεεπ: Ιιιι 8οιιιιπετ επεπεπ όἰε Ιπεεεεεπ ειινιεειιεπ
4-6 ΠΙιι· Μοι·εεπε επι' @πι )νιπιει· ει.ινε.ε ερειει·), ννεεεπεπ
εἱεΙι. ΙιΙειόειι ω. πιιό πεεεπεί1πε;ειι ειεΙιόιι.ι·ειπϊ_Ιεόει·πιιι'εειπε
νδ'ειεε. Πιπ '/ε'7 Ι.ΙΙιι· Μοι·Β·ειιε ιπειΙι όιε Ηει!Ι8ΙΠΠΠΘΙ' Με
Βτοό ειπε πιιό εινε.ι· πιιι·ό _ιεόεπι Ρειιεπτεπ εειιιε Ροι·ιιοιι επι'
εειπ ΒετιεεΙιτειιΙιεπεπ εε1ερ;ι. Ιει. όιεεεε ΑπειιιειΙεπ άεε Βτοόεε
πεειιόει, επ ιιιιι·ό όπτεΙι θΙοεπεπεειεΙιεπ ειιιπ ΙΙΙοτεεπι;επει εε
τπΓεπ ιιπό νετειιπιιπεΙπ ειεπ ειπε ΡειΙεπιεπ, όιε ππτ ιι·ε·επόινιε
ι.τεπεπΙιπππεπ, Ιιιι Βει.εεεΙ, ινε ειπι€ε πειετΙιεπε Ι.ιεόετ ρ;εειιιι
με νιτει·όεπππό επι θεπει: νετΙεεεπ πιιό. ΘΙειεπ όιιι·επι' πε

όεεε

ε;επεπ ειεΙι όιε ΚττιπΙιεπ επιπ Ε'ι·ϋπειποΙτ. Ι)ιε ΜεΙιΙεειιεπ πει·
όεπ νοπ Με.πιιει·π ιιπό Ινειπει·π ;ειι·εππι ειπεειιοπιιιιεπ.
Ι)ειε Β'ι·ϋπετιιεΙι όειιιεττεε. 15ιππόε; όπιιπ πεεεπειιιε·επ εἱεπ
όιε Κι·επΙιεπ. _ιεόει· πιπ' εειπε Απ, εε από εμπειι·ι, ιππειειι·ι,
ι.>;εΙεεεπ,ιπ όει· ινιιιιωπειι εειιοΙΙ'επ εεε.. πεεοπόει·ε Με Με
πετ ΙιεΙΓεπ ιπ όετ Κπεπε. - Ι)ιε Ζιιπιιιει· ινετόεπ ιιΙΙε 'Ι'ε.εε
εει·ειπἴε·ι: ιιπό ειππιιιΙ ιπ όει· ννοεπε ει·ιοΙε·ι ειπε πεεοπόετε
ει·ππόΙιεπε Βεἰπἱεπιιε· .Με εἰπ Ρει.ιεπτ. ειπε _ιεόεπι ΚτεπΙιεπ
ειιιιιιιει· πει ιπεΙιοΙι ΗοΙ2 ππό ΙνεεεΙι- ππό 'Ι'τιπΙεννειεεει·επ
πεεοπεπεπ, όιε Οει'ειι επ πειεειι ππό όιε ΖΙιπιπει·ι·ειπιι.τππε· επ
πεεοι·ιτειι.- Πετ ΚπεεΙιι: πτΙιιε;π όε.ε ΗοΙε Ρόι· όιε Ε'το.ιιεπειει
ποπ ππό ΗοΙε ππό Ινο.εεετ επ Με Κπεπε.
Μιιιεεε 12 [Πιτ ετεεπεΙΙΙ: όἰε θΙοεπε ννιεόετ ππό τιιιΊ; επι·
ε·επιειπεε.ιιιεπ ΜιιπΙεειτ Βεποπ ειπἰ.<ιε επι νοι·Ιιει· Με όιε
Ητιπειπιιι.πει·ιπ όετΚπεΙιε ιεόειιιΒιιιεεΙπεπ εειπε ΓΙειεεΙι- ππόΒιιρ
πεπροτΙ.ιοπ επε·ει.ΙιειΙτπιιό εοπεΙό όιε θΙοεπε ει·εεΙιεΙΙΙ:. ΙιοΙΙ. ειοπ
)εόει· εειπε Ροι·ιιοιι ε.πεόει· Ι(πεΙιε. Ποπ εεΙιινετεπ ΚτειιΙιεπ ινιι·‹Ι
όπε Βεεειι επ όπε Βετι ι,κεπτει.επι.- Βειπι Ψεεεπεπ όει· θεεεπἱτι·ε
ΙιεΙΙ'ειι ιιππιει· ιιτο ))`οεΙιε 2 Ρειιεπι.Ιππεπ ιπιι. θιεΙιοεπι ινιι·ό
ππι· νοπ όει· Ι·Ιε.πειπιιιτετ ππό πωπω. ΒεΙιπ ΚετιοΠεΙεεπεΙεπ
ππό ειιόει·επ εειι.ι·πιππεπόεπΚπεπεπει.τπειτεπ πεΙΐεπ ιιππιει· πωπ
τοτε Ρπιιεπιιπιιεπ ιππ. Πει ΚϋεΙιεπε.πί'ε.ΙΙ πιιό νεινιιει·1:Ιιετ.
επι· Ε"πιτειππε· ειπι€ει· ΘεΙιενειπε.
Αιιεπ πειιιι Μιιτει,ε;εεεεεπ,ενεΙεΙιεε απ. Ι $ι:ππόε όειπετι:,εἱπό
)Ιπ.ππει· ιιπό ιι·ειεει ιτειι·εππτ. ΝεοΙι όειπ πω" ει·,ειεπι
πει όε.ε θι·οε ειιιει· Βιεειε. επι" όεπ Βετιεπ, όιε π·ειιιεειειι
;.ιεΙιειι ερειειει·επ οόει· πεεεπϋ.ΐιιπειι ειιιπ πόιεΙιεπ. - Πιιι 2 ΙΙΙιι·
ΝεεΙιπιιι.ιπ,<;εινετόεπ ιπειιι·ετε 'Ι'Ιιεειπε.εοπιπεπ επίεεετεΙΙτ πιιό
Ι‹ιιππ ιεόετ 'Ι'Ιιεε ιι·ιπΙιεπ επ νΙεΙ ΙΙιιιι πεπεε·ι:. - Πιπ 7 Ππτ
πιιό επ Απεπό ε·ε,ε·εεεεπ. θετειεΙιτ πιιό εεννϋππΙιεπ όἰε ΜΙΒ
ιπεεειιρρε, όιε ινιεόει· ε·εινε;ι·ιπιινοτόεπ Με. Απεεετόειιι Ιιε.πεπ
‹Ιιε πιειειεπ Ρειιεπτεπ ειππιτε Βεεει·νενοττε.1:Ιιεεπ Νε.τπι·εΙιεπ,
Με ιππεπ νοπ Πιτεπ Απ,ε·εππτιε·επ επεεπι·εεπι ννοι·όεπ εἰπό. -
ΝεεΙι όειπ Απεπόεεεεπ Γο!,<.>;Ι:επι θεπει.
Πεε Απεπόε ινιι·ό πεεπ νοΙΙιει.ππιπΙιεπειπ Βι·επεπ Με εε
τειιει, όπεπ ινιι·ό ειιιινοόει· επι Κι·ειπΙιεπτε.πιπ επεεετε.πιπτ
‹ιόει· εε ννιτό ιιιι Οοττιόοι· ε·ειιιιιει - 2 νιοΙΙπεπ ππό 1 Ηιιι·
ιιιοιιιΙιε πἱΙόειι όιιε ΟτοΙιεειει·.
Πιε ινιπεπε ννιτό εεννϋππΙΙεπ πΙοπιεςε ιιπό Βιεπεεεεε εε
νι·ιιεεΙιειι,ΜιιιντοεΙιε εειι·οεΙεπει ιιπό ι.ι·ει·οΙΙι.
Με Βε.όεει:ππε ννιτόΙεόεπ Βοππεπεπό εεπεΙει.; ννεππεππό
όει· ινετόεπ τε.εΙιεπ εεποπιιπεπ.
2οιι·ειιι όιε ΤεεεεεΙπτΙιεΙΙππε!
Ψεε όιε Πεμ :ιπειεΙιι, Με ιπε.π όιε Κι·ε.πΙιεπ, όἱε ποτε
ιΙιτει· ΚτππΙεπειι νιεΙτ'εεπ πιοΙιι νόΙΙΙε πιπειιεππΙππιΒ· ειπό. πε
εεΙιΙΙΙΙιε·ι, επ ινιι·ό πεοπ ΜπεΙιεΙιΙιειι νετειιεΙιτ, νοτΙιιιπόειιε
ΕΙΙ.ΙιΙ,επειιεπ ιιπό 'Ι'ιιΙειιιε επ νει·ινετιπειι. 8ο ειπό ιιιι περιο
εοτιππι ννεπόεπ ιιΙΙε ΚΙεΙόππε·εεεπεΙιε Πιτ Μειιιπετιιπό Ινειπει·
νοπ όεπ Κι·ιιιιΙιεπ νετΙ'ει·ιιε·τ ινοτόεπ. Νειιιι·ΙιεΙι μπι εε πιεΙιιι
οππε ειπε Ι:Ιειπε ΖειΙιΙιιπε επ, ιι.πει· πιε.ιι ειιΙιΙτ εε ειιιπ, ννεπιι
ιιιπιι όε.ιιιιι όιε Κι·επΙ‹επ πεεεπε.ΙιΙ;.;ι. ππό ειε νοπ πιιπϋιεειι
θεόο.πΙιεπ εππι·ιπι.ιι. - Με )λΙειπετ π·ετόεπ πεπεπ όεπ πεπε
Ιιεπεπ Αι·πειιεπ ιπ Ζιπιπιετ ππό. ΚιιεΙιε ππτ Βερετιιτιιτ όει·
νΙΙΙΙ.εεπε, 8ιτϋπιπίεειτιεπεπ ππό Βιι·πιιιρΓεεωρΓεπ πεεεπεπιετ.- Πειιεπεπ ιππ πιε.π πει όει· πεπειιππεπ )'οι·Ιιεπε όετ Σεπτεπ
ππ- ΒΙπιιιεπ- ππό θετιεπρόεε·ε, όιε ΑπειπΙι. ιππ. νει·εεΙιιεόειιειι
'Γορί'πΙππιεπ επ όιε Ζιιπιπετ ππό 88.πιει·ειεπ επ «ΜεΒΙιιιπειι
πεετε ιιιι θετιεπ νετεοι·,ε·ι. Με Ζιπιπιει·πΙππιειι εὶπό όειπ Βε
ρι·οεοι·ιππι ιπ ΙιεπεπεννϋτόΙςει· )νεἱεε νοπ νετεεπιεόεπεπ θειι:επ
ππε Βιεόι: ιιπό Ιιεπό επιιι θεεεπειιΙι όετεεπτεοπι ννοι·όειι.
Πιιόινεπιι ιπιιιι εΙεπι. ινεΙεΙιε Γι·ειιόε ιιπ Κι·ει.ππεπεεεΙ πετι·εεπι,
π·ειιιι ιτεεπό ειπε ΒΙπιπε επι· ΒΙϋΙΙιε ;ςεΙ‹οιππιειιΜ, οόετ πε
εοπόετε ιπετιι€ ε;εόειΙιτ, ιιιπεε ιιιιιιι ιι.πεπ όιεεε Α” ΑπΙεπΙιππιε
όει· θεόει.πΙιεπ νοιιι ει8·επεπ ΒΙεπό ε.Ιε ειπε εεπτ ΙιειΙεειιιιε επ
εεΙιεπ. - νοπ Ηε.ιιόινετΙιει·π πεπε ιππ ιιιιιει· ιιιειπεπ Ρε.ιιεπιειι
ε.ιιεεετόειιι ΗεΙιπειόει· ποεΙι ΚΙειιιρπει·, Μεπτει· ππό ΜεΙει· ειιι
‹ΙεεΙ‹ι ιιπό όετειι 'Ι'εΙεπιε ειιιπ Βεει.επ όει· ΑπειειΙε νετπτετιπετ.
Νειπι·ΙιεΙι ινιεόει· ,ε·ει.ι·επ- νι·εππ επεπ πιιπιιιιεΙε - ΖιιΙιΙππ
εεε. - ιιππ ιιιιιιι ιππ όεπι ΕοΙιπε εειεεπ, επ ει·Ιεπι. ιιιιιπ εε,
όπεε ειπειπ όιε Ρειιειιιειι επι' όι·ιπεειιόε νοι·ειεΙΙππε· όοεΙι
ππι· πιπ όιε Ι.ιιπεεπ·ειΙε Ιοεεπενει·όειι, επινε.ε επ ετπειεεπ. επτ
ινοττειι: «Ηει·ι· Ποειοτ, θιε επι;επ πι, Μι· εειειι Ιιι·επΙε ππό
ΙαππΙιε ΜειιεεΙιεπ Ιιπππεπ πιεΙιι ετπειιεπ. ΙΙΙΙειιπ πιτ ε.ι·Ιιε1τεπ
εοΙΙειι. Ιιπππειι ππι· εε Ιιεπετ επ Ηει.πεε ιπππ».
Ιπ όετ πΙΙετει·ετεπ Με όεε Βεετεπεπε όει· ΑπειιιΙΙ: ννοΙΙΙ:ε
επ ε·ετειόειπιτθε1όπεΙοπιιππεεπ ερετεπ, πιπ όεπ .Τεπτεεππόε·ει
πιπ,εΙΙεΙιει ιιιειιιε; επ πεπιειεπ ιιιιό όει· ΜπαΙιεπΙιειι. νοτεπ
πειιιιεπ, όεεε όε.ε θεΙό ιπ Βι·ειπιιιννειπ ιιιπι;εεειει ινει·όε. Βε
πει ετΙεπιε Μι εε επει· ει·ει: τεεΙιτ.. όεεε όιε Ρει.ιεπτ.επ ειεΙι
νοπ ῇεόει· Ατπεἱι Ιοεεε.ε·τεπ ππό επι. όοεπ όπεννιεεΙιεπ νοπ
ππεεπ ΕΙειπεπιεπ νωππω, όειιι Βι·ιιπιιιιι·ειπτειιΐεΙ ιιι όιεΑι·ιπε
ενει·Ι'επ. Ιπι ΑιιιτειιπΙιεΙ‹ ειεΙιε πι. εε, όεεε ιππ ιιε.επ Μπι;ΙιεΙι
πω. όεπ Ρε.ιιειιιεπ ειπε ΒπιεεΙιπόΙ.<.εππε·Πιτ εεΙειειειε Ατπειι
πιετε,π" πτειιΙε·ετιιι Εοι·πι νοπ ΟεΙό. :Με ιιι Γοι·ιιι νοπ 'Γει
πιιΙι (ΡΐειΓεπιεπεΙι, Ρεργτοε ειο.) ιιπό ιπ ΙΤοτιιι νοπ Βιιτι·ιι
ιπεΙιΙεειιεπ (Ε'ι·ϋπειιιεπε). ΙεθΙΖΙ.θΙ'θ πτιπςειι εεΙπετ όιε ιι·ε.ι:ε
ει.επ ΒΙειπεπιε επι· Αι·πειτ. Ζππι Ζνι·εεΙιε όἰεεει· Ι5"τιιπετιιεΙιε
ννει·όειι νοπ όεπ ΜεΙιΙεειιππειπΙεΙπεεΙιι ππό-ΚπεΙιεπεπτ'εΙ1επ
ειπιεε Βεπινειπε εεΕπιτετι ππό όιεεε επτ εεει,·;πει.επ Ζεα. Βε
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εεε1εεΙιεεε εεε εεεεΙιειι, εεε εεεε νεε εει· Ηειιειεεεεει· εεε
ει·εειεεεεεε Ρειιεεεεε ε.ρεεειεΙιειι ειιεετειεεε. Ζε .ει·εεεεε
Ε'εεεεε ιθεεετε. Ριιεεεεειι, ΨειιιεεεΙιεεε) ινετεεε ι·εε·εΙιεεεειετ
εεΙεΙιε Βκετε.ειειιιεειεειι εε Με εε.ιιεε ΚτεεΙιεεεεΙιεετ ειιεεε
τιειιεεε, εειιειε ειιιεε ειειεειςεε, ειε ι·ειιι Ιτετρει·1ιειιειεΙιε ιιε
Βεεεεε ειεε, ειεε εεννεε εκετε ειι ετει·Ιιειιεε, ειεΙιε Εεεε Ιεει·
ειιεεεεεε. -- Ιει ΑΠεεειειεεε Εεεε ιεΙι ιιΙιετ Βι·εεεεννειειειεε
ΙιτειιεΙι ειεΙιε Ι‹Ιεεεε. Νεεεεειε ειεεειεε εειιΙεεΙιτε ΕΠεειειιτε
ενειεεε 'Ι'ι·ιιεεεεεεε εεε Αεεεεεει,ι.>;ιτειεεεε. Με εει· ΑεεεεΙε
εεεεετεε ινει·εεε, ειεε ιε εει· Ιεεεεεε Ζειε ιτειεε Κιιι.,ε·εεεετ
ιιιιει· Ιειιιε εεινει·εεε. Πεκ ειιι· εεε εειε Ψεε;ε εετ ΒεεεεΙιε
ειιιεε Ιιεεε Αεε·ειιετιεε Βτεεεειινειε ιε σε ΑεεεεΙε ειεεε
εειιιειιεςεΙε ινει·εεε Με”, ιεε εει· Με Ρι'ετεεετ ιενοεεεεεε
Πι·ιε.εειΚ νετρειεΙιεεε ινετεεε, _ιεεεε ΒεεεεΙιει· εεε Ιιεετεεει·ιιιιεε
Με Βτεεεεννειιι εεεεειιεΙιεε εεε εεεεεΙεεε εε εεεεεειτεε.
Πε.ε Ψεεεεεννεεεεεε ειιιεε ιε εει· ετεεεε Ζω εεε Πεεεε
Ιιεεε εετ ΑεεεεΙε ειιιεε νοε εεε Ρεειεεεεε εΙΙειε εει.νειεεμ
εεε ειιιεεεε ιε Β"εΙΒε εεεεεε ειεε ε·ειειειιιεεε ινεεεεειε ειε
εεεεεΙΙε ννετεεε. Αιιεειιιιειι ιιε.εεε ιιεεει·ε Ρεειεεεεε εεΙΙιεε
Μιτετε, Με εεειιεεεεεε ννε.εεΙιετιε εε εεεΙε.εεεε, εε ειε Με Αι·
εειε Ιειεεεε ννεΙΙιεε. ννεεε ιΙιιιεε εει· εει· ΙιεΙιε εει· Ψεεειιει·ιε
εεεεεεε.ιιΙε ι.νιιτεε. Πεεε νετ εεε εεΙειιεε ειειιε εννειιεεΙ εεεεε
Ιιεεεεε. ιιτειιεΙιε ενειιι Ιιτειιιε εεεεεεετε εεεεει εε ε·ετεειι.
ινε εεεερειι·ιεε ιειε Πε.ειτ εεε Αεε;εΙιεε, `εεεειιεετε ειιιεε ιιε
ΠιειιΙιειι εετε.ιιί. Μιεε Με εειειεεεεεε ινε.εεεεεε Με εΠει·
νοι·ειεΙιε εεειι εει· Με;;ΙιεΙιεειε ειεετ ιιιι'εεειοε ε.ιιεε·εεεεεεινε::
'Ποτε εει· νετεεΙιι·ιεε, Με ΨεεεεεεειιεΙιε νετ εειε Ψεεεεεε ιτε
θεει·ιΙιεεειεεεεερετεε εε εεετιΙιειτεε, Ιιεεεεε ειεε ιεεεει· ινε
εεεετιε εεεΙι Ρεειεεεειιεετειιί ειε, εε. εεεειιε εεε νεε ινιιεε
εεει·εεεε ειιι·ειιει·5ιεεεεε ινε.εεεεεειιεΙιεε Γιεεεειι εετεεειιιεεε,
σε εετειι ερεεετεε ινιιεεεεε Με Ιιειεε ενειεε εε εεεε'ει·εεε
ινει·εε. ΑΙε Βτεεεε εε· εεε θεει·ιΙιειι·εε εεε Με ειιιεε νετ
εεει ννεεεΙιεε Με εεεννεεει· 24 Βεεεεεε ειεε ιε ειεει· εεει·
Ιιεε Εδειιεε· νεε ε·τιιεει·εεε ΙιεΒεε ε·ειεεεεε, εεει· ννεεε εει·
Περτεεε εεε Ψιιεειιεινε.εεεεε εεεει·εεε, εε ειιιι.ε·εΖειε ιε ειεε
Ιιειεεε Ιιεεεεε· νεε θειι'εεεεεε. ιεεεειιειιεώ ΡΗ. ΒειΓεεεεεε εεε
σε. 40 Νεετε Ιιειεεεε Ψεεεετε). Νεειιιιει· εεε εεεε Με
ννεεεΙιε ινειεει· εεε εεινειιεΙιεΙιε Χ'νειεε εεινε.εεεεε
Πεε ΗειΖειι εει· Βεεεειιιιε Ιιεεοτεεε σε Κι·ειεΙτεε εεΙΙιεε εεε
Με ειεε ιεεεεεινε Ηειιερεεε·ε ιιει εετ ννεεεεεΙιεΙι ειιεεεεε Βιο
εεΙιεεειοε εει· ΚτεεΜιειε _ι

ε.

ιιιε· εινεειιιεεεειρ; εειε Εεεε, ει
εε εεε Κτεεεεε εεεεεεεεε. εε ειιιεε Με Βεεεεειιιιε Ζε ΙιειΖεε
εεε ειεε Ψεεεειιεεεετ κεειιεει·ειτεε Με ειε ειιι· ιι·εειιε εισι
Ιεε. Πε.ννιτε εεεει _ι

ε Με ειεε εεεειιεεεεεε εε Ηει:ειιι.τετιεΙ
νετιιτε.ιιειιε,ειιει· ειιιε ει·ιεεε ειε Ε'ι·εεεε. ειιιεε Ρεειεεεεε, Με
ειιε εεε ειιτειιεεετεεεε ΠΙεει·ειιεεεε ιιι Με ΑεεεεΙε ;τεΚοιτιιεεε
ειεε, ειεεεΙΙιεε ε·ειιιενετΙιει·εε, ιιιιε Με:: ρ;τεεεετεΠΙεετεειεεεε
ειεε εει· 8.ιιεεεΙιειενι·ειεεινειιτεεε εεε ΑιιεεεειιεΙεε ιε εετ Αε
εεεΙε ειΙεεε. - Πεε εεε1ιεεεΙιειι ιεε Με ΒεεεΙιεεειεεεε, Με
εεε Ρεειεεεεε εεε Ι·ΙειΖειι εει· Βιι.εεεεεεε εεε Με Ζιιεει·ειειιει;
εει· ινεεεεε ειειεε, _ιε. ειιιεε ειεΙιε Με ιιεινεεεειΙιειι επε
εεΙιεε.
Πεεε εεεεε εει· Αεεειε ειιεΙι εειε νει·ε·ειιεεε ειεε ειιιιειε ιε
εεε εεεε Βειιειεε ειιιεε Ιιερτεεετιεειε εετειεεε ννει·εεε ιτεεεεε,
αει-τω ινειιΙ ι.ι·εειεει· εεεειιεε εεΙε. ΝεεΙιεεει εεεει· εεε Ρε
ειεεεεε ειεεειιιε ειιιειΙειΙιεεΙιε 'Ι'ε.Ιεεεε εεεεεεΙιε ννοι·εεε ενετεε,
ειε νιεΙιεε εεε ΗεττεεειΙιε εεε εε εριεΙεε νετεεε.εεεε, εεε εε
ειιι”ε.ΙΙιε·ει·ννειεεειεε ιιεεετ εεε Ιεεεεεεε ειεε ι.ζεεεε Βειιιε
_ιιιεςετ Εειιιε ιιειεει·Ιει θεεειιΙεεΙιεε ι`εεεειι, ινιιτεεε εεεεεεε
εειιιιεεεετεε Τεεενετεεειιε ιιι εεε θει·ι·ιεει·εε ε;ειεεεΙιε. Πε
εεεεεεειτε "ειιιεε ιιεεεεε, εεεε εε εεεει με: εεεεεεει;; εει·
Βιετε·,ινεειιι· ειειΒε ειεε Ιερι·εεε Κνειιιετ Με Βιιι·εεεειιιειι ειι
εει·Βεε Ιιεεεεε, »ειιιεε εεε Τειιεετε ε·εεεεεεει, ΝεεΙιειιεεεςε
εεετ Αεεεεε ειεεε Κτε.εΙιειιεεεΙ ε.ιιεειιτειιιεεε εεε εει·ε εεειι
εΙΙεε Βε;;εΙιι εει· Κιιεεε εε εειιεεε. Πεε . εε εεειιειιιςε ειεε
ειε ιιεε _ιιιιιε;εε Μεεεει νετεειιεειι. εεεε.ι· ειεε ειεε ιιΙιεεε
Βερτϋεε εεε εε ιεειες!ιεΙιε·εειια:Ιιεεεενεε ειι εεεεεε. Ζει·
Εεεεεεειιε εεε ειε Μει·τιειεεε ειεε εε εει;ει.ι·τεε;ιιΙει·ειι Μιιιειεεε
εειιεεε, εεειιι·ΙιεΙι ιειε εεε ετιιιιιεινετειι ΗιΙεεειιιιειε νειι εεε·
εεε Ρεριει·Πιεεει·ιι,ιιιεε·ειιεΙιι·εειι Ρειεεε εεε. Ιεεει·εεεεεε ιεε
εε, εειιεε ννεεεειιΙειιε νετΙιετ Με ε·εΙιειιεειεενοΙΙειι ιιεε εοεΙι

εεΒρι·ιειιεινεε
νει·εει·ειεεεεειι Ζε Μεεεε Μεειιετεεεε Ζε εεει›

ε.ε εεε.
Βιιιεε θΙειιεριιεεε ιιε .Με ειιιεε εεε ινειιιεει.ειιεεΓεεε.
ΠιιτεΙι Ιιεεεεεινετειεε Μιεει·ι›ειε εεεει·εε ιιοεΙινετειιι·εεε ΒεεΙ
εεηςετε εει Βερι·εεετιιιει Ηει·ι·ε Ρεεεει· νιωειιιε ειεε εει
εει·ε Κτειεε εει· θεε.εε εεε εει· Πιιι8·ε8·εεε εε Με Περτεεειι
εεννειε ιεεει·εεειτε ενει·εεε, εεεε ειε Ζε ινειιιεεειιεεε εεειιε Ιιι
ΝεειιτεΙιεε, Με Κειΐεε, Βτεε, Κιιειιειι, Αερί'εΙ εεε., ειιειΙε ιε
εινετεεε Κιειειιιιιζεεειιεεεε, ΤιιεΙιει·ε, Βε.εεεειεεει·ιεΙιεε εεε.
εει· ΑιιεεεΙε ειεε ννειεεεεεεεεεεττε.εεειιεΒ· ειιιτεειιεεε Ιε.εεειι.- Νεειιεειε εε.εε ειε Κι·εεεεεεεε.Ι εεειΙιεΙι εε εεε ΨειΙι
εεεΙιεεεεειιε Ιιετ ετιειιεεε ινει·εεε, ειεε εΠε Ρε.ειειιεεε ιιε Θεώ
νετεε.ειτεεΙε,εει· ειεε ιιε ΙιιεΙιεει·,ε·Ιεεε ετεει·ειιιΙε,Ρεεεετ. Αε
εεε1εεει·2εεεε ειεεεΙεε Ηει·ι·εε εεε θειειεεε εει· ΘεεεΙΙεεΙιεεε
πει· Βειτει.ιερειιεε·εει· Βερι·ιι. ετεειιιεεεε ειεε, εεειιιιιε Με
εοΙιεεε Ε'ειει· ιιιε θεεε.εε; εεε Ρτεει8·ε. ΝεεΙι θειιΙιιεε εετ
εεεεεεειεεεεΙιε1ιεε Ε'ειει·Μ ε Με ΒεεεΙιετιιεε ιιεεετεειε ΚνειΙι
εεεΙιτειιειιιε- ννειιιι ειεε εεε Με ε1εεειεειεε ?ι·ειιεε ειεΙιε

εεε εε εεειι ει·Ιεεε. Μιεε ειε Ρε.ιιεεε νετει·ιεε εεε ιε "ειιιεε
εεεεεετ Βεεε εεε θειιιιτε-Ηει·ι·ετι, Ρεεεει· εεε Αεεεε.ιεεει·2εεε
Με εεΙιϋεε ννειΙιεεειιεεεεεεΙιει·ιιιιε @Με εεε ιτε Νειεειι ειιιεε
Ρεειεεεεε ειε νετΖειειιεε· ειιιεε. εε· Με Αει·.·.ι·ετειεεε,Με ειε
εεει Αι·εεε εεε ω- Ηειιειειιεεετ ιιε Πεεεε εεε .Τειιι·εε .<;εΙε
ε;εεεΙιειι εει·ειεεε,- ννειιτΙιεΙι ειεε νετςιεεε ειιιεεΒεεννετε εεε
εειτοιετεεννιεεει· ειεε εε ετεεεεει· εεεννει·ει·Ατιιειε εε Μεεεε
νιεΙΙειεΙιε ιιε,εΙιιεΜιεΙιεεειι εΠει· Μειιεεεεεειε‹ιετ. ή

Βιε εειιιι·ιει·ιι;εεεεειεε ιε ιιεεετεει ΑεεεεΙεεεεετιεεε ιεε εεε
Βτειιειιεε νεε 8ετεε'εε. Πε ινε· ιε ιιιιεει·ετ ΑεεεεΙε Γτειιιειεε
εειιιεεεεεεε :ιι νεττεειεεε ννιιιιεειιειι, ΙιεΙιε ιεΙι εεεε.ει;ε νει·
ειιεΙιτ. Με Ρεειεεεεε ειιτειι Ζειτννειιιε;εΒιιεειειιιιες εει· ΜεΜ
ειε Ζε εεεετε.Γειι. Πεεε εοΙειιεε ιιιειειιτε ιιιειιε εεε αετιεςεεεε
Ειεει·ιιεΙ‹ εεε ειε. εε ειε ιει Ι.ειιΓε εει· Ζειε πετ θεειι,<.ςεειε
εεεεε εειει·εε Ιιεεεεε, εεεε Με Κι·ειιιιιιειε Με εειειιε ιιεεειιεει·
εει. - ΕΠιεεεε ετννιεε εεε εεε Βιιεειειιεε εει· Πειεεερετειειι
ειε 8ει·ει“εΜε ιιιιειε;:Ιιειι. Βει εειε εεεεερτειι·εεε Οει·ροτεειοεε
μια ω· Κτε.ειτεε ινετεε ιε ειιιεει εεΙεΙιεε ?Με ειεεεειι Με
ΚιιεΙιε εεεειιτειε εεε Με Ηειιεειιιιιει· ει ιιεεεεεει·Πειιετιεεειιε ινει
ειιεε, Με εεε εεεε ιε εετροι·εεειεεεΙιΙιεΙι ιιιιετΜε ιιετε·ει·ιειιεεεε
Μειιι2ειε ιιετιιιε.ειιεε.Πε ιιΙιειι ιιιιε ειεε ειειιεε ννειεει· ιιιιι·ι;,εΙε
εεε 8ετεΠιε.τεε ειεε ετεεεεΙιειιε εεεεετεεε :ιι ΙιεΙιεε. Με εεεε_ιε.Με, ιιειιιει· εετειιε ειιιιιιεε ιτε ε·ι·εεεεε Κι·εεεεεεεεΙε ε·ειιεΙ
εεε. ιεειεε ιιιτεε Βιετιι·ιιεΙι ειι:Ιιε νει·ΓειιΙεε. Με;; εε τειε
ειιιεε ε·ει·ειειιε, εε ιειιεεεε εει· έ Π! εετ εετιε;ιτειεΙιειι εεεεε
ιιε·εεε θεε.ειιεεε τετ Με βερι·εεετιειι Ιιει·ιιεεεεεεεε ενει·εεε,
εει· εεε Με ειιιει,ε.>τεεΙϋ.ε·ΙιειιΚειε ιιιεεεε. εεεει.εΙιεΙιε ιιεε Με
εεεειε·ε ΒΙεειεεεε ιειε εεε εει· Ρειιιει εεε εει· Αεεεειε :ιι
εεει”ετεεε. Πεεε ιιιε· ειεΙιε νετεεΙιεεΠ ειιιιιιε ι·ετεεεεεε·εε,
εεειειεε Με ΤΙιε.εεει.ειιε,εεεε Μι· εει· 3 Με ιιιεΙιει· ειε ΗιΙι`ε
εει· ΡεΙιεει ιε Αεεετεειι εειιεειιιιεε ιιειιειι εεε :νετ ΙιεεεεΙεε
εε ειεε εειΙιει ιιιε ίεΙε;εεεε ειιιεε

1
) Με Ρε.ειειιε Με;; ιειε εειε Μεεεετ εεε' Με Πε.ιιειιιεεεετ

Με εεε εεει·εΙιεε ειιεεΙιειι εεε Απε. _

2
) Βιεε Ρεειεεειε. Με εεετεωιι - ινεεεε ειινετεεΙιειεεεε

Βεετεεεεε @εεε Με Ηειιειεεεεει·, εε Αιιι`ιιεεεεε εετ ε.εεετειι
Ρε.ιιεεεεε @με Ηειιειιιιιειει· εεε Απε - νει·ινειεε ετιιιιΙεεε.
Με, οιιε;ΙειεΙι ιι.ι·εειεεεεΙιιε;.εκει εει· ε>;ετιιιεεεεεΑτεειε επι ιιε
ιτοτειεεεεει· - ιιΙιει·ε;ιεεεε ειιιεε Ρε.ειεεεεε εεε ινετιι πετ.
εεεΙιεεεεει ινεεεετ, εε ειιιεε εετεεΙΙιε ετεεεε Βι·εεεινεεεεε εει
νεεετε.ε·ε.

Β
) Ιτε ετιεεεε Ε'ε.ΙΙε ιιε.εεεΙεε εε ειεε ιιιε ειεεε Ρεειεεεεε,

εει· ειεε ιτειεετ Μεεετ Βτεεεεινειε Ζε ι·ετεειιεθ`εε ινιιεεεε εεε
ειεε ιιε Βειιεειι ;τειι εεε ιιιιΠε.ιιιιε·ε·ε,ε·ειιΗεεειειιεεει·, Με
εεΙιει· εεε τεεειειιι εεετιιε; ιιιιε ιιεε;εΙιειιετ ιιιιιειι·εετιΜε εεε
Βεετεεεε εει· ιιετιε·εε Ρεειεεεεε ιιιεινιτΙιεε.
Βειιεειιι Μεεε ει·ει Ρεειεεεεε εει· Βεε.ρεε ιε Πιτε τεερ. Θε
ιεειεεεε εει.ωιιιιι·ε ειεε, Ιιειιεε ινε· ιιε Βερι·εεει·ιιιει Βιιιιε. Ιιι
εει· ?εφε εεε Βτιεϊε νειι Μεεεε Β Ρε.ειεεεειι ειεε·ειειιεεε, ιε
εεεεε ειε ΠειιεεεΙιειι ειε ινιεεετε.εεεε.ιιειε ιιιεεεε, Με ειιιεε
Ιειεει· ιτε ιιιεει8·εε Ιιερι·εεετιιιιιι νετννει8·ετε ννει·εεε ειιιεε.
Πιεεε Βτιετ'ε εεε εεε ιε εει· Αεεεειε εεεεεΙιεεεε Ρεειεεεεε
νει·εςεΙεεεε ννετεεε εεε Ιιε.Ιιεε ειεεε ειεεεε εεε εε.ειιιιε.ιιιε·εε
ΕιεετιιεΙι εειιιεεεε.
Πε νει· ιτειιι Ζνσεεεεεεεειε εει· 1εεει·ειτιιες εει· Βερτεεεε
Ιιεεεε, ειεε εει· ειιειι Με» ιε εει· Εεεε. ειεεεΙΙιειι “με ιιιτειι
ινιιιεε ιει Εεετεεετιεει εετιιε!τειιΙιε!εεε. Ιιι ?ειεε εεεεειι ειεε
κιτ ειιειι ε;εεινιιεε,εε νεε Ζειε :ιι Ζειε ειεεεΙεε Ρεειεεεειι Ζε
εειιτιιιεεεε. Νειει-ιεε ιιιε.ειιειεεε εε ιΙιεεε ιιε Ιεεει·εεεε εει·
ειιιεε 8ε.ειιε ιεεε·Ιιεεεε εεενσετ, ιιιιει· εεεε ι·ιε!τιι·ετεεε ΓΙιιι·Ιιε
νει·ειιεΙιε :ει ει·Ιειιεε. ινοΙιει Με Ρεειεεεεε εεειι εεε ΑεεεεΙεε
ιενεεεει· ιιιιεεειιιεεε. Βει εεε ΒειιτΙε.εεεεεεε εεεΠε Με εειι
Κι·εεεεε νετ, εεεε ιεΙι ιετεε ΡΙε.εε, ι·εερ. ΒεεεεεεΙΙε, εε εει·
ειε εειιι· Μι.εεειι, εει· ιιιε πε ειεεει εεεειιειεεεε Τετιειε τεεει·
νιτε, εε.εε εεει· εεεεεΙεεε ειιεε νιίειεει·εε ειεεει ενεετιιεΙΙ
Νεεειεετεεεεεεε ιιεετεεεε, εεε εεεε ιεεε·εε ειε εειιεε, ινε ειε
Αεεεειιιεε εεεεε. -- Πε ιιιεεε Με ινεει;,ς··νετΙεεεεεεε Αιιε
ειιιεε «ιι-ειε. ιε εει· θεειειεεε ιε ειεει· εΙεεεεε Ηεεω, Εεειιε
εεε νετι εεε ΙΙιτιεςειι εεε εετ .ι.τεεεειιΝώε, ιετε Ί.'ε.8·εειιιε
εειιΙιεεεεε, εε ιιιιεει·ιε.εεεε νιεΙε ιιιιετΙιειιρε Με Βειεε εεεε
Ηε.ιιεε, εεε Με, ινεΙειιε ειε εεειι ιιεεετεειιιιιεε, Ιιεεεε ειεε τειε
ννεειεεε ΔιιεεεΙιειεε ειεε ε·εννιεεεΡτεειειεε ιιε Ειεεε.ιεειι εεε
ΠτΙε.ιιεεε εεε·εννϋΙιεε.
Βει εεΙεΙιειι ΒειιτΙε.εειιεε·εε ιεε _ι

ε.

ειιιεε εεε ιιε Βει·ιιεΙτειειι
εικοσι,εεεε Με Ρεειεετεε ε·εννεεεΙιεΕι εειιεε ειειει·ε Ζειε ιιε
Περτεεει·ιιιιε ειιεεετεειιε Ιιεεειι, ιινεεε ειε ειεε Πτ!ιιιιε εποε
Ηε.ιιεε ει·ειεεεε. Πε.εε ειεε ε·εννειιεΙιεΙι Με νοτΙιεεεεεεε ΠΙ
εει·ε νει·ΙιειΙε εεε ιεε Ρεειεεε εει· Βιι.ιιεει·Ιεειεεε ειεε εεΙΙιεε
εεε ιει νει·ΙιεΙιτ ιειε Αιιεετεε ει·πειεεε ννετεειι. Πε εει· Ρεειεεε
ειιεεετεειε εει· Βειεε εειεε ειεεεεε εεει·ι Ι ι ειι·εεε Πει
εει· εεειεΙιε, εε εεειεεε ει· εεεεεειεεεε εει· ειεε εειιτ €ετιεε;ε
θειεΙιτ Πιτ· εειεε Πτεε;ειιιιεε.

Η Πεεει· εειεε ΒτΓειιτιιεεεε Με θειεεΙιειιετ ειε Πε ι·οεει·ιιιει
εεε Ηετι· Ρεεεει· νιει·εεεε εετ ειεε_ιε.ιιι·ιε·εε νεεεε ιε
ΣΥΜΗ ειεεε εει·εεε ΒετιεΙιε ιιιιετεεεεε. ΑΙε Απε Εεεε εε
εει· εεεεεε.ειτειι, εεεε ειεε ιεεεεεινε εειετΙιειιε Ε'ιιι·εετεε ειε
ινιεΙιειεεε Μειιιεεε Πιτ Με εεεειιιΙιεεε ΒεεινιεΙτειιιεε· εεε εεε
Βεεεεεεε ειεει· εοΙειιειι Αεετε.Ιε ειιω.
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Ζιιυι ΒουΙυεε υοου ειυτεο Νοι·το υυοι· άιιε νει·υοΙτου άοε
Ριιυυοιιιιιε ειπε Ι.ιορι·οεοι·υιιιι. Πιιεε Με θι·υυάιιυε· εἰυει· εοΙ
ουου ΑυετιιΙτ το άει· Νττυοευιοι· υιευοι· Ιουι·ο.τ“ι·οιου8τοάτ ντε!
υοεοε Β1ιιτ υιτιουοιι ιιιιιεετε, υι·ειιοΙιτ κνουΙ Ιιευυι υοτοιιτ ου
ννοι·άου. Αυοι· άεεε ιιιειι εε που ε;ευου υουυτε, τυιεε ετουΠυ
τοι·υουιιιοι·ννοτο·ει·τευ,άοιυ Ιιουιοεοι·ὶιιιιι ΗοΙο ευ2οτ”ιιυι·ευιιιιά
Με Αυειο.Ιτ ιιι υοι·οτυιο·ου- οιτεοτιοιυτννουΙ Ιιειιιιι ευιιιυυοΙι.
ΙΣυευεο ιυυεετο οε υυεει·ο Ηειιευιιιττει· οι·Ιευειι, άοεε τω· οοτ
Ζυτιάττου ειυ:οΙυευ Βυάου άοι· 8τιιάτ νεοι Ιυυιιυει· εεε θε
εουτττ'τενοι·ινειοειτ ινιιι·άο, υ εοοει·, άεεε Με Κυιάει πιει·
Ηοιιειιιιιττοι· ττοτε οττὶοιοΙΙει· θεουυάυοττευεεοΙιειυιι.τυυο νου
ττιετΙἰουει·Πειτε Μουτ πι· Αυτ'ιιευιυο το Με ου'ουτΙιοτιοΒουιιΙο
ευε·οΙοεεου ννιιι·άου.Ποιουοτεετάοου Με υ'οι·ειουτ ττυοι·τι·ειυειιτ
Πε.εε υοου άουι Αι·ετ ιιιοΙιτ Αει·ι.>ιει·ιιιεεεει·ερειτ υυευου,
άυεε ουιοουιο ΓοιιιἱΙἱου υοου τυο ουοει υονυοττιι·τειι, εει υἱοι·
υιιι· υειυι.υυε; ειιοοτ'υυι·τ.
ΑΙΙιιιεΙι1ιου τετ ετυο ο·ου·ιεεο Βει·ιιΙιτουιιο· ειυοιετι·ετοιι ιιυά
τετΜε Αυεἱουτ άιιι·ου,ε·εάι·ιιυε·ου,άοεε ουο Βεριοεοι·ιιιυι άοου
ευου οιυειι θεοου Πτι·Με Ιιε.υά ουο ιιΙΙε εειυε Βεννουυει· υο
άειιτετ. 8ο υευυ του το άοι· Ιοτ2του Ζοττ εοε;ει ειυ ι.τειντεεεε
υευονοΙΙοε Ιυτει·οεεο Πτι·Με ΑυετοιΙτ υειιυ ιιιεευε:ουΡιιυυοιιιιι
οουετοτιι·ου. Πο υοου υιιά ιυιιεε ιου άευυουά υοι·νοι·Ιιουου,
άεεε ιιιιι· το ι·ειουευι Μεο.εεε θεεουουυο Πτι· Με Εορι·οεοιτιιιυ
ειιο·οοευεου ειιιά. νου νει·εοτιιοάουου 8οττου ειυά τυο άου
θε.ι·τευ άει· ΑυετιιΙτ Βιι·ττιιουει·ουο Βυυιυο ρ;εερουάοτ ννοι·άου.
(Η Μεεευι Ρι·υυ_υιυι· οιυ θεεουουυ νου υυοι· 100 Βττυυιου.
τυοιΙε Ουετ-. τυοΠε Ιιειιυυο.υιυου.) υΙευι·τεου ετυά ιυιι· 'Γορτ
υτιιιυευ ι;οεο!ιευυτ ννοιάου, Με @τα οιυευ εουϋυευ Βουιιιυου
ιιιιεοι·ει· ΑιιετοΙτ Ντάου.
Βουι· ΖευΙι·ετου υιιυε ιου ουο ιΙΙιιετι·υ·το Ζεἰτεουιἱττευ υυε
Βιιοτιοι·ει·ΙιεΙιου. ·
ιο Μιι.εεευ ειυά ιιιυ· ΠτουεΙυευ Πτι· Με Κι·ειιυοιιυυοο·ε ιιιιά
:Με Εοιυννευά :τον νοι·Γυοιιιιο; εοετοΙΙτ ννοι·άου.
Ιυ Ιιευουεννιτι·ιιυεει·υνεἱεο ειυά νου άου Βεάεοττοιιου άου
Ιεττιεουευ Ζειτιιιιοευ υ'ι·οΙεκειυρυιι·ε άουι Ιιορι·οεοι·ιιιυι πεο
ευιιάτ »τουτου
Ιου των οιιιε ΠευυοεεουυΙά, ιυάευι του εΙΙοε Μεεεε ουτυυι·ε!
Μεοε Με ΙιουονοΙΙο Ιυτοι·οεεε ξυι· Με ιιυοΙϋουΙιοΙιευ Ιο
εο.εεου υυεοι·εε Εορι·οεοι·ιυιυε υιιου τοι·ιιει· ννιιουυΙοτυου υιιά
υιοιτοι·ε εουϋυο Ε'ι·υοΙιτοτι·ειο·ου.

Νιιουεουι·ιττ.
ντΠε υυε οοτ· νοι·ετεΙιευάου ΒουιΙάει·υυε πιο ει·εουου, τετ
ουο 8τι·ουου άου νοι·ινοΙτυυε; οοτ ΙυνΙττιιιυεοΙιου Βουι·οεοι·ιευ
άυι·ιιυτ οετἱοΙιτετ, άου Ιυεει.εεου άει· Βορι·ευεγΙο Με θοΙοο·ου
υοιτ ευ Ιοὶουτει· Αι·υεἰτ ουο ιιυεουιιΙΜοοι· Ζοι·ετι·ουιιιιΒυοου
Μοο;Ιιουυοιτ ιιι υιετοιι. Πε τετάἱεε ειυ εουι· ννιουτυ;οι·Ρυυυτ
:αυτ άου εουοιι Α. ν. Βοι·ουιουυ το Ιἱτἱου ευεη:ιεου ουτ
ιυει·υεε.ιιι οουιο.ουτυοιτ. ΡΗεεεευετοΙιευ. Με νου οΙιι·ουτεοΙιειι,
ει·οεετευτΙιειΙε ιιτοΙιτυεττΙττ,οει·τεουΚι·τιυυευ υοννουυτ ε1υά ουο
ιυ άευου Με ΡυεΕΙιιιο·ο Μοτο δουνε Ιευευ εοΠειι, υιυεεευ εο
ειυοοι·τι·Ιιτοτεεἱυ, Μιεε Με Ιυεοεεευ ειου το τυπου υιοοΙιουετ
ειιτ'ι·ιοάου τυ!ιτευ, Με Βυιιιυυάιιυο· υευοιυιυευ. υιοι· ἰυι· άευυι
ττνοεΗετιυ ευ Ιιουου, Μουτ Εευε·οινειΙο οιυρυιιάου υιιά Μουτ
άειιι Μυεετε;ο·ιιυονοι·τ'εΙ1ου.
Πε Πεμ Μου ιιιιιι,ιννιο Μεεεε ΖιοΙ ιιιιι υοετου ευ οι·τοιοτιουτετ. Ρι·οτ'εεεοι·Κιι·ουιιει· (Αιιεεοτουευεοι· ειυετ υυά _ιοτοτ.
Βει·Ιιυ. Με. ννοουευεουι·. 1900 Νι·. 2) ετοΙΙτ τοΙοευάο Γουτε
τυπου οοτ'.
<<Αοεεετευττιιεοι·,το άουου Κνο.ιιυε ιιυτει·ο·ευτεοΙιτ ννει·άευ.
ννοΙουε Μου .Τουι·ο Ιου; Μουτ υοεουάοι·ε υι·ευυ τυυΙου υυε!
10-20 .Τουι·ο Ιοιάου, ουο Με ετοι·υου, υουυου υἱοΙιτ ευουεο
,ο·ουε.ιιτννοι·άου, Με Κι·ε.υυουυυιιεοι·. Με Κι·ιιυυου ιιιυεεου
Μου ιυ άευεοΙυου τι·οτ ει·τςεΙιευ υουυου υυά θοΙοοευυειτ ου
Βετο! ουο Αι·υοιτ υυάου. (ιτιοεεο Τοεοι·ειιιυε. θυι·του, Ηο.ιιά
ινοι·υεετε.ττουεοΙΙτου Μουτ τουτου, άευυιτ Με Κι·ουυοιι υουυο
Εο.υτεοννει1οοιιιρυυάευ ουο Μου υοου υοου ετννειε υυτ2Που
υιοουου υϋυυου. Βουετ τίτυ!ευ εἰε Μου οοτ' Με Πε.ιιει· Μουτ
υετιυΞεοΙι».
Πιεεου Β'οι·άοι·υυεου. άουου υοου Μ: τΙιοοι·ετιεοΙιυιιι· υετ
υτυουτευ υϋυυου, ουτεριιουτ ιυ νοΙΙοιυ Μεεεο άο.ε εουϋυο Που·
τοεοι·υιιιι, ννεΙουοεΜε ιιι·οιιεειεουο Βε,οιει·υυο· υοιιοι·Μυοε υοἰ
ΜειιιεΙ υοου άου Αυο·ο.υευ νου Ριου Κιι·ουυοι· ει·τιουτετ
ιιυά ιιιι 8οιιιιυει· Ι899 ει·ουυοτ Ιιειτ.Πε.εεεΙυο οιιιυιιει·ττο εειυει·
ΔυΙοε·ο ευ ουο νοι·τι·οτυτουε,νου άει· 8τοάτ Μου. οι·ι·ιουτετο
Ιιερι·οεοι·ιιιιιι υιιά υοετεΙιτ υυε οιυουι ΜιττεΙυιιιι ουο εννετοιο
ετϋουιο·ου θοἰτοιι€ουττιιάευ, ννεΙουε υιττ _τουουι άυι·ου ννοι·ιιιε
Κοι·ι·ἰάοι·ε νοι·υυυοου ειυά. Ιιιι ΜἱττεΙυειι ειυά Με υποτι
εουοττει·ευιιιε, ννουυιιυο·ευ Πτι· Με Βεάτευετοτοιι ιιυά οιυ
υεοτει·τοΙουτεοΙιοεΒευοι·ετοι·ιιιιυ Ι1υτεηςευι·οουτ,_]εάονΡΙἰὶἔοΙυυυ
ουτυττ1τΜε 8οΙιΙοτ'οιιυυιοι·υιιά οιυευ '1'εο·ει·ουιιι. υ'Ψε.εουι·ουιιι,
Ψυι·τει·ειιυιυοι·, 'Γυοευυουε, Βεάουιυιιυει· ουο ΟΙοεοτ Πτι·Με
Ιιι·τιυΙιευ. Ποε Θευεε υερ;τ το οιυοιιι ΨττΙάοΙιου ουο τετ νου
Ρο.ι·υ Μιά θιο.ι·τευιιιυε·ουου. Πιο ΐνευάο ευιο 8·οδΙτ,άου Ε'υεε
υοάου υοετουτυυε Αερυο.Ιτ ιυἰτ ΠιιοΙουιυ υεΙοο·τ. ΑΙΙε ΜουεΙ
υεετουευ υυε Ευεευ ιιυά Ουτε. Ιιι ιεάοιυ Ζιυιυιει· ειιιά Βοιωτι
ιιυρτ'ε υοου άειυ Βνετειυ ΠοΙιειιυουυετ ευ άου ΚΥευάευ ου
ε·ουι·οοΙιτ.ΠοτεΗο.ιιε ἰετ υιιτ υνοεεει·1ειτιιυε· υυε Βι·ιιιιυοιι νει·

εουοιι. Ιυ άου Ψεεουι·ευιιι, ἱυ άοιυ _ιοάοι·Κι·ουυε εοἰυο οιο·υο
Ψε.εοΙιεοΙιεΙο Ιιε.τ, νντι·άννοι·ιυοευυά υο1τοε Ψεεεει· εοΙεττετ.
Πιο Τοεοι·ε1υυιο εἰυο τ'ι·ευυάυοΙι. υιἰτ Θει·άιιιου υιιά ΒιΙάοι·υ
ειιεριοετιιττοτ:οιυο Β1υΙιοτυου, θεεεΙτεοΙυιττεεριοΙο εοι·οευ του
Με Πυτει·υο1τυυΒ·.
Ρυτ.υο ουο ΑυυτΙάυυε άτοεει· Μιιετει·ουετοΙτ τὶυάου εἱου το
άειυ εουου οιτιι·του Αιιτεο.τε νοιι Ρι·οτ”. Κιι·ου υοι·, υυά »νο
υιτιυ Ποιο ΚνουΙ υε.τ, ννυ·ά υιιιιι ‹ΙἰεεοΙυο ε·εννιεε ευυι νοι·υιΙά
υευιιιου υΒιιυου. Βτυο άει·ιιι·τιο·ειάεοΙο ΑιιΙο.τξετετουει· εευι·
υοετυοι·. Ποιο ΜουιεΙοι· Αιιεεετουειιε υ!ετοτ Βουιυ οι» 16
Κι·ευυο ουο υοτ 8Ο,000Μο.ι·υ ε;ευοετοτ
Πιο εοΙουει· .Αιιτινουά τετ υυυιϋο·Ιιου, ινε εε
ειου, ειτε υει ιιυε ἱυ ΙιἰνΙυιιά, άτι.ι·ιιιυ υε.υάοΙτ
Ηιιυάο1·το νου Αιιεετττ2ιο·ου υιιτ εουι· υοεουει
άοιιου ΜιττεΙυ υιιτει·οιιυττιιο·οιι. Με θεεεΙΙεοτι:ιττ
ου Βευττυιιιτ”υυε·άοι· Τ..ορι·ιι.ιιι βινυιυά υιιτ εε άοευυΙυ νει·
αεοοετουιυι·ο Ι.ιοιιι·υειενΙε ιιειοτι ειυοιιι ννουιοοι· υευττυιοειι,ιιι-ι
τυι· ευει· υοάουτουά υιΙΙιοοι·υ Έγριιε ου οι·ιτουτου.ΒοτνουΙ ουο
Κνουάοιι'εουο Με υοου Με ουοιι νοΠευάετο 'Ι'οι·ινε.ετ'εουο
Ιιορι·οεοι·τιιιυ, υεετευου υυε οτυοιυ οι·οεεου άι·εἱετϋουἰ8·ευθο
υττιιάε,άο.ε ιιυ Ιυυοι·υ υοου άοιυ Κο1·ι·ιάοι·ενετευιοτυ οτυοιΙτ
ἱετ. [Με Ευ·άεεεουοεε ευτυττΙτΜε ντίιι·τΙιεουεττει·ευιυε, ιουετ
ινουιιιιιιο·οιι ουο εννοτ ο·ει·ε.ιιιιιυςεΒροιεο- Μιά Αι·υοττεευτε;
άοι· ει·ετο Βτοου ννυ·ά νου άου ιιιε;ιιιιΙιοτιου.άετ εννοιτε νου
άου ντιετυ1τοτιοιιΚι·οιιυευ υεινουιιτ. Με ου οτυουι ο;οι·ουιιιυ;οιι
υυε 1υτ'τυ;ουΜιττεΙυοι·ι·υιοι·ιςοτει;ουουννοτιιιεἱιυιιιοι·άοι· Κι·ε.υ
Ιιευ ευτυο1τευ 4 Με 10 Βεττου ιιυά το άει· Μιττο 8τιιυΙο ουο
Ττεου. ευ άουι Με Μουτ υοττΙττοει·υζουΚι·ευυου ειου υο
εοΙιττττυ·;ειιυουυου. Αυ άου Βιιάειι άει· Κει·ι·ιάοι·ε υιιάειι Μου
υνεεουι·ουυιο Πτι·Με Κι·ευυου ουο Βιιάουιιυιιιοι·Πτι·Με εουννο
του ΡετΙουτευ, τνοΙου6 Με Βεάοετιιυε ιιυ ΝευευΙιειιεε υιοΙιτ
υοειιευου υουυου.
Πιο Ψεεουυυουο ιιυά Βο.άοετιιυε, άει· Μου υιιά ΒιευοΙΙοι·,
Με Κνουιιιιυεου Πτι· άου Ρτ'ειτυοι· ουο ΗειιευιιεοΙιτ ετυά το
ε·εεουάει·τουυΙειυοιι Ηειιεει·υ ιιιιτοι·εευι·ε.ουτ.
Πε υεετ το άοι· Νιιτιιι· άει· Βοουο, άε.εε υιιεοι·ο ΙινΙττυάἱεοΙιοιι
Εευι·ε.οεγΙο υοου ιυι·ουι ἱυυοιυ Βοτιἰουε ιιυά υοου άευι ιυ
ιυιιοιι Ιιει·ιεουευάευ υουου οτννο Με Μτττε εννιεευοιι ειυευι
Αι·ιυουυειιε ουο ειυουι ΗοερὶτεΙ ειυυουιυου. ννουυ εουου τοι
ντ'ιυτει·- ουο οοτ'Μεεο .Τουι·εεεοιτ υοετουτ Μου υιιιυειιτυου
άου ΚιννοΙΙεουε Αιιτευτε - τον Βοεουτττττο·υιιοουο Ζει·
ετι·ουιιιιο· ἰυ υείι·τεάτεουάουι Μεεε εεεοι·ο·ι.τετ,εε τ'ουΙτεε ιο
άου υυι·υ;ου .Ιοτιι·οεεειτου ει·ετ ι·οοΙιτΜουτ ευ υιιοειιιοεεουοι·,
ΙοτοΙιτοι·Μουτ. ΙΒιυ ιοάοε υυεει·ει· Πορι·οεοι·ιου υεεττετειυου
θε.ι·τοιι, εοιντοθουιυεο- ουο Κοι·του°οΙΙιιυά υυά τοι υερι·οεοι·ιοιυ
Νουυιι1 Μιά υοου οιιιε υΙοιυε ντοτυντι·τυεο!ιο.ττυοττἴευευ,_
άυτου ννοτουοΜε υουυο Ηο.ιιε,οευοεεευεοτιεττι·οιοΙιΠου ιιιιτ
ΜἱΙου ιιυά Βυττοι· νει·εοι·,ετΜιά. Πε τετ :Νεο υυοι·οΙΙ (ά·ετου·ευ·
υεττ ευ Ιοιουτοι· θει·του- ιιυά Ρετάειυοττ εο ι·οιοΙιΙιου νει·
Ιιειιάου, άοεε Με νου άου ιυειετ ουι· ιυ υεεουτε.υυτοιιιΜο.εεο
ει·υοιτετ'ο:ΙιτοουΠορι·οεου Μουτ ουι Μιά νου υοννττΙτιετουυο..
Ουιιο υΙοιυο θοΙάοοεο!ιουυο ιιυά Βιιτι·ειοι·ε.τἰτἱοοτἰουοιιννυτάε
εἱου Με άου Βερι·ϋεευ ευζουτυυιυΙιουο 'Ι'ι·ττ.ουειτουο ΙυάοΙουυ
εο,ο·ει·υιιιιυι υεννττΙτιοουΙεεεευ.
Πυά ννιο υοου υουιιιτου Μου υιιιι Με Κοετου ιιυεοι·ει· Πν
υτυΜεουου Βορι·οεοι·ιοε?
Πει· Βου ουο Με υουυο υιιιει·ε Βτιιι·Ιουτυυε; (ΜουτΙιο.ι·,
ΚνττεοΙιε, ΚΙεἰάοι·, Κυουευοοι·υτΙιο ιιυά ΒροτεεεοεοΙιιι·ι·) άεε
Πτι· 60 Κι·ουυε οτυοοι·ιοΙιτοτουΙιορι·οεοι·ιιιιιιε υετ Κνουάου υοτ
25,000 ΕΜ. τετοιο 54,ΟΟΟΜοι·υ) ουο άει· Βου υιιά Με Ετυ
ιιουτιιυο; άεε 100 Κι·ουυε τ'εεεειιάου Ιιερι·οεοι·τιιιυε υετ 'ΓΜ
ννοετ υετ 4:τ,80τ)ΒυΙ. @του 94,60!) ΜΜΜ ,οευοετοτ.?τουτου
υιιιεε ιιιιιου,οετττοττνει·άευ.Μιεε οτννοΜε ΗττΙτ'τοάοε ΜουιΙυιι·ε
άοε τνευάουεο!ιου Ιυερι·οεοιιυυιε υυε οοεουουυτ ννοι·οου ιετ.
υιι‹:Ι άο.εε άοι· 01·ιιυά ιιυά Βοάευ άοε 'Γυι·ννεετ'εοτιευΠεριο
εοτἰυυιε υυε νου άου Κι·οιιε υυευτοιεΙτιιου υυοι·Ιοεεευ ννοι·άειι
τετ. Ιιυιιιοι·υτυ ετοΙΙου Μου Με Βτιιουτυυοευι›ετευ ιιυεει·ει·
Ι.ιερι·οεοι·ιοιι,οοτ'Με οιυ2εΙυε Κι·υυυουυεττ υοι·εουυοτ, ιιυνει·
ρ;Ιειουυοτι ντοΙ υἰοάι·ι οι· Με Με εεε Μειυο1οι· Αιιεεετουο.ιιεοε.
υΙουι· ννυι· του άου ει· θεεοΙΙεουεττ πι· Βουττιυρτιιυε· άου
Ι.ερι·ο το ΜνΙευά ου Θθυ0υθ ετοΙιευάειι ΜιττεΙυ Μουτ ου
οι·ι·οιουου.
Πιο Βιτ'ε.ιιι·υυο υετ εΙουι·τ, άοεε Μιτου Μοεο υεεουουΙουε
ΕιιιιιοΙιτυυε· άου οιιιτ'εοιευ ΒοάϋτΕυἰεεευ υιιεει·οε Βευάνο1υοε
νοΙΙουτ' εευυοτ Μιά. Πει· ουυο Βουι·οεε υιιοετ το ιιιιεοι·υ
ΑενΙου οτυ υιιειιάυου νιεΙ υοεεει·οε Πυτοτυοιιιιυου Με υοι ειου
τουΠε.ιιεο, ιιυά εεε ννυ·ά υοου νου άει· ι;ι·οεεου Μουι·ου.ΙιΙ υυ
εει·ει· Ρυο,οιιυεο·άε.υυυει· ευοι·υο.υιιτ. ννο.ε ιυιι άουυοου το Με
Ηουιυιτυ Μουτ, άεε ἱετ άοι· ΡιειΙιεἰτετιιου, Με θευυευοΙιτ υοου
άου νει·ιανουάτου υυά Ρι·οιιιιάου υυε οτ'τΜε 8οι·ο·ο ιιυι Με
τνωι1 υυά τνευο νου ννοιε ιιιιά Κτυά.
Ποε Μιά υοου υουυ ο·ι·οεετευ Ιιιιιιυε ειου Μουτ υιιάει·υτ
ουο εε νντυ·ο ιυυυιιιου, ννευυ Μι· Μεεευ υιιτυι·ΙιοΙιευ ιιιευεου
Πουευ 'Ι'ι·ιουου Μουτ υτεουιιιιυε· ττοε·ου ινο1ττου.Ντι· οοετοτ
του άευει· άου Ιυεε.εεευ ιιυεοι·ει· Πορι·οεοι·ιουΜε υυε ινιεάοι·
Βοειιουο ιυ άοι· Ηοιιυε.τυ ουο .<ι;Ιουυου.άεεε Με θοΓο.Ιιι·οοι·
εοΙυευ Μουτ Μ! ευ μου τετ.Ηετ άει· Ι.ιερι·ϋεε Μου το εοιιιειυ
Δεν] ου Οι·άιιιιιιο· υυά ΒοιυΙιουυειτ εοννϋυυτ. εἰυά Με οττει·υ
άου θεεο!ιννυι·επι· ΗεΠυιιε ο·ουι·εουτ,υιι.τει· εε οετοι·υτ, ειου
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νει· εμ ιιε1ιει· ιιιιτ1ιιιιιιιιτεει· Βει·ιι1ιι·ιιιιε·ιιιιτ εειιιει· 11ιιηε·ειιιιιι8·
ειι 1ιιιτειι. άειιιιι ιετ εειιιε1ιιΓεετιοειτετ ιιιε1ιτ ιιιε1ιι·εο ε·ι·εεεννιε .νοι1ιει·. 1)ιε ειιιε οάει· πιει )νοε1ιειι εεε .1ε.1ιι·εε,‹1ιεάει·
11ερι·δεε ιιι 11ειιεε νει·1›ι·ιιιετ. 1ιι·ιιιεειι ιιιιιι ιιιι‹1άειι εεωιέωειπε εε ετοεεε τιιει·ε.1ιεε1ιεΒι·‹μιιε1‹ιιιι.ε·Με εειετιεε Τι·ιιετιιιιε;,
ι1ειεε ι1ειιι εε ειιιι1ιει· ι1ιε θετιι1ιι· άει· εεΙερειιτ1ιε1ιειι νει·
1ιτειτιιιι.ε;άει· ειιε1ιεάιιι·ειι εο1ε1ιεΒεειιεΙιεειιιιιε1ι τιετειι ιιιιιεε.

Ρι·ει'. Κ.1)ε1ιιο.

Βι1ειιει·επιειεειι Με Βεερι·εε1ιεπεεπ.
Ν. Οιτιιει·:

νοι1εειιιιεειι ι11ιει·ερεειε11ε Τ1ιει·εριε ιιιιιε
τετ Κιειι1ι1ιειτειι. Ζενειτε νει·ιιιε1ιι·τε Με νει·1ιεεεει·τε
ΑΠΗ118θ· 1)11'ιειιΜε Σειρα; ννι11ιε1ιιιΒι·ειιιιιιι11ει·1000).Νεε1ι 1ιειιιιι .1ε.1ιι·εετ'ι·ιετειεε1ιειιιτ Με ιιιιιτειιει·ειειιε ννει·1‹Οττιιει·'ε 1ιει·ειτειιι εειιιει· 2ινε1τειι Αιιι1εεε. Με νοι·ειιεε

εεε-Βιιε1ιεε, ιιι ενε1ε1ιειιιΨει·ι”. ιιι ειιεειειι1ε.·ετει·1νειεε ΜΙ
εειτιιεε τ1ιει·ερειιτιεε1ιε111ιιι1ιειιιι‹1Βιιτ.1ιεε1ιΙΙιεε κ1ειιι 1.ιεεει·
ει·τΙιει1τ,ειε Μι άειι ειιι2ε1ιιειι Βι·1ιι·ειι1ειιιι€ετοι·ιιιειιιιι·ειιειι1ιιιτειι ειιιτετιεε1ιειι εοννο1ι1,.Με ε.ιιε1ι ιιιει1ιεεπιειιτεεειι11ε.εε
ιιε.1ιιιιειι ει·ϋι·τει·τ,ι1ιε ειιιρίε1ι1ειιειι·ει·τ1ιειιΒετ1ε-Με 111ιιει·ε1
ινε.εεει·ειιι·ειι ε1ιιιιιιιόε1τιιιι‹1 ιιι Κιιι·2ε ε.ιιε1ι ειπε ενειιτιιε11ε
ρι·εετιεε1ιε Πιιιιειιίιι1ιι·ιιιιε άει·εε11ιειι ιιιι 1·1ειιεε1ιεερι·ιε1ιτ.-ι1ιεεεε ε.11εε, εοννιε άιε Αι·τ ιιιι‹1 1νειεε, Με νει·ι. ετετε εε
ετι·ειιτιετ άειι ειιι2ε1ιιειιθρεειε.1ιιιάιεε.τιοιιειι1›ειεειιιειιι 11ε.ιιι1ε1ιι
ιιεε1ιειι1ιοιιιιιιειι.ιετ ιιεε1ι εειιι 1Σι·εε1ιειιιειιάει· ετετειι Αιιι1ιιιζειιιι .1ε1ιι·ε 1898 ,ε.·εν·ιιι·άι,ετινοι·ι1ειι: Με Βιιε1ι1ιετ ιιιιι.ει·Με
Αει·ετειι ιιιιτ18τιιάιι·ειιι1ειιει·οεεε νει·1ει·ειτιιιιε·εεννοιιιιειι. Με2ινειτε Αιι11ε.εε 1ιι·ιιι8τ ιιιιιι ειιιε Βιινειτετιιιι;ς «Με νι7ει·1ιεε
ιιεε1ι ιιιειιεΙιειι θε1τειι Με. θε 1ιιιτνει·ι'. Με ιιειι Με θε.ριτε1
ιιιιει· τ1ιε 1:1ει·ειιειιι·εεειι1ιε1Βετιιετ.ιιι ενε1ε1ιειιι:Με τ1ιει·ιιρειιτιεε1ιε Ηειιι1ε1ιι τει άειιι Ηει·21ι1ορΓειι.ριιι·οηειιιε1ετι 'Γεώγ

εείι::Ιιετιιιιτ1
1ιει άει· 8γιιεορε (Οιιιιιιιιι.ε1ιτ)ειπε Βι·ϋι·τει·ιιιιεει·

°
πι·.
Νειι ειπε ε.ιιε1ι Με Αιι1ιε.ιιι11ιιιι€ειιεω- ι1ιε '1'1ιει·ιι.ριει1ει·Βιιτειιτιε ιιιειιι1ιι·ειιεεεε, σει· ρει·εειτιιι·ειι Βιιι·ιιιει·1ιι·ειι1ιιιιιε·ειιιιιι‹1 εεε Τετιιιιιιε. 1ιετ2τει·ει·Μπι ιιι ι1ειιιΤ1ιει1ε άει· εειιτειι
1ιιι'εετιοιιε1ιι·ειι1ι1ιειτειι1ιεερι·οε1ιειι.ι1ει :Με άει· Πάει· νει·ι'.'ε
ετε.ιιιιιιτ.Βιιι εινειτει· '1`1ιε11.ειιτ1ιε.1τειιι101ο'1'1ιει·ε.ριεάει· εειιτειι
1ιιίεετιειιε1ιι·ειι1ι1ιειτειι.ινε1ε1ιε ιιιε θε1ιιετ άει· Ρεει1ιε.τι·1εεε
1ιιιι·ειι.1ιετεειιιε Βεει·1ιειτιιιιε·ι1ιιι·ε1ιάειι Ηειι·ιι Ρι·οι'. Β'ι·ιι1ι -
ινε.1ι1 ει·ι”:ιιιι·ειι.Ηιει· ιετ Με Βε1ιειιι11ιιιι,ε·εεε Κειιε1ι1ιιιετειιε
ει·ετ άιεεει· Αιι11εε·ειιειι 1ιει8·ετ“ιιετ·1)ιε Βεειι·1ιειτιιιιε·άει· Νει·νειιει·1ιι·ειι1ιιιιιεειτ1ιετΟ. νοιι εειιιειιι
νοι·1εειιιιεερ1ε.ιιε ειιεεεεε1ι1οεεειι,"ιι ιιιιει· 0ιεεεε '1'1ιειιιε _ιε

.

εειιιιεειιι1 Βρεειτι1τνει·1ιεειιιετιι·ειι ιιιιτ1 Νει·νειι1ειι1ειι ιιιιιιιει·
ιιιε1ιι· θεεειιετε.ιιά ι1ει· '1'1ιιιτιε·1ιειτνοιι Ηει1ειιετε1τειι ιιιιι1
θρεειει1τιι·2τειιννει·ι1ειιιιιιιεεειι. εοτει·ιι 11ιι·εΒε1ιειιιά1ιιιις νοιι
1Βιιο18·1ιε.<;1ειτετννει·ι1ειιεο11. Η Με ει:
Ποτ. Α. Οτε.ιιιει·: 0ιει·ιε1ιτ1ιε1ιεΡεγε1ιιετι·ιε. Ειιι 1.ειτ
Γει1ειι Πιτ Μεάισιιιετ ιιιιτ1 .1ιιι·ιετειι. Ζινειτε, ιιιιτ εε
εοιιιιει·ει· Βειι1ε1τειειιτιειιεε; εεε 1ιιιι·8ει·1ιε1ιειιθεεετ2
Βιιο1ιεε Πτι· εεε Ι)ειιτεε1ιε Βειε1ι. νει·ιιιειιι·τε ειπε νει·
Μ58θΗθ Α"Π8·Βθ- .Τειιε. νει·1ε.=;νοιι θιιετεν 11ιεε1ιει·.
11100.301 Βειτειι.
1ιιι 1)ειιτεε1ιειιΒειο1ιε .εεεε1ιιε1ιτιτε .Τειιιιει· 1900 ι11εΕιιιι'ιι1ι
1·ιιιιε (Με ιιειιειι Βιιι·εει·11ε1ιειι(ιεεετειιιιε1ιεε.Πιεε ει·1οιι1ει·τειιι
ει·ετε1·Εεεε» ειπε 11ιιιει·1ιε1τιιιιε·εεε Βιιε1ιεε_ ιιπ. ‹1ιεεινι1ι·εε1ιτ1ιε1ιειινει·ιιε1ιιιιεεε άει· θειετεε1ττειι1ιειι ιιι ιιιιιι ειιιε ε.ιιεεε
ι1ε1ιιιτεΒει·ιιε1ιειο1ιτιεςιιιηςει·τιιιιι·ειι 1ιε.1ιειι. 1ιι 1‹1ιιιιεε1ιει·Ηιιι
ειε1ιτ1ιετνειι':ιεεει· ιιιειιι·ει·εΚι·ειι1ι1ιειτεει·ιιρρειι,εε εεεοιιάει·ε
Με 11γετει·ιε,νε11ετττιιτ1ι.ε·ιιιιι8·εε.ι·1ιειτετ.Α11ε νοι·2ιι.ε·ε, ινε1ε1ιε
ετσιΒεερι·εε1ιιιιη.ςάει· ει·ετειι Αιι1·1εεε νει· ω.. 211:.1ε1ιι·ειι:ιιι
ι1ιεεειιι θι·τε 1ιεινοτεε1ιοτειι τιιιι·ι1ειι. ειπε εποε άει· ιιειιειι
Αιι11εε·εειςειι. εοειιεε ειε Αει·ετειι Με .1ιιι·ιετετιειιι ννι111‹οιιι
ιιιειιει· 1Ψεεννειεει·εειιι τυπο, ιιιι‹1 2ν98.1°δε0ινο1ι1ι·ειε1ιε‹1ειιτ
εειιειι Με ειιε1ι τ'ι·ειιιι11ειιιιιεε1ιειι.ο1η;.ι1ειο1ιιιιιι· Με ι1ειιτευ1ιε
θεεετε;ε1ιιιιιε ιιι Βετ.ι·εε1ιτε·ε2οςειι Με. Μις:1ιε1εοιι.
Κ1ιιιιεε1ιε νοτττεεε εεε άειιι θειιιετε άει· Οτο1οΒιε Με
Ρ1ιειγιιΒο-Β1ιιιιο1οειε. 11ει·ειιεεεεεεειι νοιι Βοοειιτ
ΒΓ· ΗΗΠΒ_ΜΠΠο00Π- (Μινι, νει·1εε· νοιι (Νεων Γι
εε1ιει·1800).
1)ι·ιττει· Βιιιι‹1. ν1ει·τεε 11ε1'τ. 1)ιε τιι1ιει·
1ιιι1ϋεειι 1Σι·1τι·ειι1ιιιιιεειι τ1εε θε1ιιιι·οι·.εε.ιιε νοιι

1
) τ. ιιιεε Ο ττ ο Β τι ι· ιι ι ε Κ. 1ιι άει· νοι·1ιεεειιτ1ειι,1ιοε1ι

ιιιτει·εεεειιτειι Βι·οεε1ιιιι·ε 1ιεερι·ιε1ιτνει·1”. άει· Βει1ιε ιιεε1ιτ1ιε
τιι1ιει·1ιιι1ϋεειι-1Σι·1ιι·ειι1ειιιιεειιάει· ειιιΖε1ιιειι '1'1ιε11ε(Με θε1ιϋι·
οτἔειιιε·ιιιι‹1‹1ιε·‹1ιιι·ε1ιάιεεε11ιειι1ιει·νοι·,ε·ει·ιιτειιειιΒι·1τι·ει11ιιιιιε·ειιεεε 11ιι·ιιε, εειιιει· Ηε.ιιτε Με Β1ιιτΙειτει·. Αεί' Θτιιιι‹1 άει·
1ιετιε11'ειιι1ειιΕιτει·ετιιι· ιιιιι1 ειρ;ειιει· Βεοεεε1ιτιιιιεειι με: Β.
ειπε εε1ιι·ειιετ“ιιιιι·1ιε1ιειιιι‹11ι1ειε ΠετετεΙ1ιιιιε·άει· Κτειι1ε1ιειτε
1ιι1ι·1ει·..άει· ε1ιετε1ιτει·ιετιεε1ιειιΒγιιιρτοιιιε, ιιει· 1)ιεςιιοεε ιιιι‹1
Τ1ιει·εριε άει· Ο1ιι·τιι1ιει·1ιιιΙοεειιιιι1Με» ιιιτι·ε.ει·ειιιε11επΠοιη
ρ1ιεετιοιιειι. ΑΒεεεε1ιειι νοιιι ιιι·ε1ιτιεε1ιειιΑι·ετε. Γιιι· άειι κ1ιε

Βι·οεε1ιιιι·ε1ιε.ιιρτειιο1ι1ιειι1ιεε1ιιιιιιι1ιετ. 1ιιετετ ειε ε.ιιε1ιι1ει11
ιιιιτ άει· Για” ιιιι.1ιει·νει·τι·ε.ιιτειιΗρεειε.1ιετειι νιε1 ιιειιεε ιιιιά
ιιιτει·εεεειιτεε.Αιιι ειιιει· άει· Αειιε.ιιά1ιιιιε Βειεε1ε;τειι, νοι·ειι8·1ιεΙιειι 1ιτ1ιοε.·ι·εριιιεε1ιειι'1'ετ'εΙιιιιάειι ειε1ι ειιιιι.χεΑιιιιι111ιιιι.ε.··ειιάει· τιι1ιει·1ιιι1ϋεειι1)ιιι·ε1ι1ϋε1ιει·ιιιιε·ειιεεε Τι·οιιιιιιε1τ'ε1Ιειιιιτ1
ιιιι1ιι·οεεοριεε1ιει·Ρι·εερει·ετε. Με άειι 11ε1ιειΒ·ειιε;άει· 'Πικετ
1ιιιιοεε νοιιι 111ιττε1οιιι·ειι1'0:ι.ε 11ειιγιιιιτ1ι.άειι ιιιιιει·ειι θε1ιδι··
εποε Με τ1ιειιιιιτ1ει·εθε1ιει1ε1ει·ιι1ιενει·ε.ιιεε1ιειι1ιε1ιειι.
1)ι·ιττει· Βειι11.Γιιιιττεε Ηει°ι. Πει· Βε1ιει·1ε.ε1ι
ιιιι‹1 εεε Βε1ιιιι·Ιεειιι1ιρ1ιτ1ιει·οιάιιιι1ιι·ειι Βε2ιε

1
ι

ιιιι€ειι ειιιιι θε1ι6ι·οι·ι.>;ειι νοιι 1)ι·.Β.11*ει1. Α11ε
Ο1ιι·ειιει·ετε ειπε ι1ειιι1ιει· ειιιιε·. ι1εεε άει· Βε1ιει·1εισ1ιιιιιΟ1ιι·
ι1ιε ει·ϋεετειι Ζει·ετ6ι·ιιιι.εειι ειιι·ιε1ιτειι Μπιτ Πιε ιιιειετειι
ιιιει1ιειιιιεε1ιειι11ε1ιιιιιιε1ιει·1ιε1ιειιτ1ε1ιιε1ιει· άιεεε ?τεμ 1ειι1ει·
πιει· ιιει›ειι1ιει· ιιιιι1 ;;ε1ιειι ειιτ' ειε ιιιειετειιε ιιιιι· ιιιιτ ειιιιεειι
Ψοι·τειι ειιι. 1ιι άει· οτο1ο.ειεε1ιειι1.ιτει·ετιιι·ι1εεεεειι ει·εε1ιειιιειι
ιιιιιιτει· ιιιιει1ει· ιιειιε Βει·ιε1ιτε. Με Με Με ει:1ιινει·ινιεςειιάε
Βετ1ειιτιιιιε·τ1εεΒε1ιει·1εε1ιεει» Με Ο1ιι· 1ιιιιυνειεειι.1ιετ2τει·ε
ειιιι·1ε1ιει· άειι ρι·ε.1ιτιεε1ιειιΑει·ιτειι ινειιιε,· ιιιε;ειι.ε·1ιε1ιιιιιά
1ιΙει1ιειι ι1εε1ιε15ιιιειετειιε ιιιι1ιεεε1ιιετ.1ιι άειιι ιιιιε ιιιιιι νει·
1ιεεειι:1ειι Πείτε. Με νοι·ειιεεινειεε ει» άειι οι·ε1ετιεε1ιειιΑι·ιτ
1ιεετιιιιιιιτιετ. εεερι·ιο1ιταπ. ιιι 1ιιιι·2ει·Ροι·ιιι Με Α11'εετιοιιειι
άει· νει·εε1ιιεκ1ειιεπΤ1ιει1ε εεε Ο1ιι·εε 1ιειιιι θειιιιι·1ε.ε1ιΜε
1ιεεοιιάει·εάιε εε νει·τ1ειΒ1ιε1ιεεεει·Ιετιιιιιεε ΟτιΙιε ιιιει1ιε Μιά
11ιι·ε Ο‹ιιιιρ1ι1‹ετιοιιειι εειτειιε εεε 1νει·ΖειιΓιιι·τεε.τεεε. 1)ιε
$γιιιρτοιιιιι.τοΙοειε.Πιιιι;ιιοεε Με '1'1ιει·εριετ1ει·εε11ιειιειιιι1ι·εε1ιτ
Με: Με ιιι·1ιειεε εεεε1ιιιι1ει·τ.1)ε.ε Ηετ“τ_ινιι·ι1εεε1ιε11ι ι1ειιι
ριεΚτιε‹·1ιειιΑι·ετε εε1ιι·ννι111ωιιιιιιειιεειιι.
Πι·ιττει· Βειιιι1. Βεο1ιετεε 11είτ. Ζιιι· νει·ε;1ει
ε1ιειιάειι Αιιετοιιιιε 11011Ρ1ιι·ειο1οειε εεε θΙειε1ι
εεννιο1ιτε- ιιιιι1θε1ιδι·0ι·28Ιιεε. νοιι Πι·. Βιι(1ο1τ'
Ρειι εε. Νιιι· Με θ ιιιιιιιιιι άει· ι·ει·,ε1ειειιειιτ1ειιΑιιιιτοιιιιε ιιιι‹1
ΡιιχειοΙοεςιε ειιιεε θι··.:ειιε 1ιε.ιιιιΜε ειιι ιιειιιιι.>;εε11ι·τ1ιειΙιι1ιει·
Με νει·ι·ιε1ιτιιπ,<.ιειιιιιιι1 Γιιιιετιοιιεετϋι·ιιιιεειι άεεεε11ιειι νει·
εε1ι:ιι1'ειι.ν” σ1ιεεειιιθτειιεριιιιετε ειπε ιετ Με 11)ι·εε1ιειιιειιάει·
ι·οι1ιεεειιι1ειι Α1ι1ιιιιιι11ιιιιςιιι άειι εοιιετ ιιιε1ιι·πιο ρι·εετιεε1ιειι
Βει1ιιι·τιιιεεειιεεε·ιειιιετειι «1‹1ιιιιεεΙιειινει·τι·ιιεειι» νο111ιοιιιιιιειι
1ιει·εε1ιτιε·τιιιι‹1τω· άειι 11εεει·1τι·ειεάει·εε11ιειιει.ιιε1ιεε1ιι·ΜιτεΜε. .1ει1ει·,άει· ι1ιεεε11ιεειιτ'πιει1ιεειιι Β·ε1εεειιΜε Μπι 81011
ειιι 1ι1ει·εε νει·ετιιιι‹ιιιιεε 1ιιΙάειι 1‹ιιιιιιειιω” τ11εΒει1ειιτιιιι;;
άει· ειιι2ε1τιειι'1'1ιε11εεεε ιιιιιειειι θ1ιι·εε τω· Με θ1ε1ε1ι.<.τειν1ε1ιτ
ιιιι‹1 Με 1·1ϋτι·ει·ιιι6,ε;ειι.Με 85 Α1ι1ιι1ιιιιιιεειι ττεςειι πιιιιι1ιεεεει·ειι νει·ετειιι1ιιιεε εεε '1'ειιτεε νιε1 1ιει. 11`ιι·1πϋιιιιειιτ1ιε
Α1ι1ιιιιιά1ιιιιε·πιει· 1ιεετειι ειιιρτ'ε1ι1ειι. Α. Θεο1ιε1·.
Μειι Βιιιι€ε. Ι.ειιι· ιιε1ι σει· 0ε1ιιιιτειιιι1Γε 5. Διιι1εεε.
(11ει·11ιι..1. Βρι·ιιι.ε.·ει18119).
Με νοι·ειιι.ιε εεε Βιι ιι ;.>ρε'εε1ιειιΙΑθ1Π'1ζ)11ί1118άει· θε1πιι·τεΜε 1ιεετε1ιειιιιι 1ι1ει·ει· ιιιι‹1 1‹ιιι·:ει· Πει·ετε11ιιιιε·. Με εεε
Βιιε1ι ειι ειιιειιι νοι·ειι€1ιε1ιειμ Βε1ιιι11ιιιε1ιιιιεε1ιειι. Πιε ιιι
1ιιιι·2ει· Ζειτ ει·εε1ιιειιειιειι 5 Αιι11:ιεειι ι11ιιετι·1ι·ειιεπι 1ιεετειι
άειι 1νει·τ1ιεεε Βιιε1ιεε. 'Ποτε ετετει·Πιιιιιι·1ιειτιιιιε·εεε Βιιε1ιεε
ειιιιιι€1τΜε 5

.

Αιιιιιι.ε.ιε ιιιιι· 80 Βειτειι ιιιε1ιι·. Με Με ει·ετε.
νοι·ειιε;11ε1ιεΑ1ι1ιι1ι1ιιιιπειιιιι τιιι1ε11εεει·11ερι·ει1ιιετ1οιι.Με
ειιε1ι ειπε ιι·τι1ιι·1ιεττε1εεε.ιιτεΑιιεετιιττιιιις 1ιει 1ιι11ιεειιι Ρι·ειεε
ιινει·άειιΐι·εε·10εΜε ι1ιι·ειεειτε ι1ειιι Βιι ιι ε· ε'εε1ιειι 1.ε1ιι·ιιιιε1ι
ιιιιιιιει· ιιειιε Ε”ι·ειιιιι1ενει·εε1ιιιτιειι. 115. Β ε ε 1
‹

ιιι ε ιι ιι.

0ι·ιιε1ιιε1ι1ει·1ιει·ιειιιιευπε.

1ιι άειιι ιιι Ντ. 8 άει· ))”ωε1ιειιεε1ιι·11`τεεει·ιιε1ττειι Ρι·οτο1ιο11
άει· ΙΙΙ. Ηι1ειιιιε·Με Χ1. 1ιι·1ιιιιι1.Αει·κτετεεεε ιιιιιεε εε 1ιειεεειι:

1
) Αιιτ δειτε 24. Βρειτε 1
.

Ζει1ε 415νοιι ε1ιειι ιιιιιεε εε 1ιειεεετι
ειεττ «εετιιιοιιη·1τοτιεε1ιε Π ι· ιι εε ιι εειιι1εε»: «ιιειιιιοιιιγ1ιοτιεε1ιε
Πι·ιιεειιεε1ιιΙι1ε».

2
) ΑΜ' ι1ει·εε11ιειι5ειτε 24, Βρειτε 2
. Ζει1ε 10 νοιι οιιειι: ετειττ

5 Ηιιιιι1ει1:51 Ηιιιιτ1ειι.

3
) Βιιειιι1εεε11ιετΖει1ε 27 νοιι ο1ιειι ιιιιιεε ειιιεεεε1ιο1ιειι αει·

ι1ειι ιιε.ειι Κιιι·τε: ιιοε1ι 1808.

4
) δειτε 25, Ζει1ε θ νοιι ο1ιειι ετειττΑ. Βει·ιιε.ι·ι1:ει. Βθ1'11111'ο.1.

Ρι·ειο1αιι1ε εεε Χι. Λει·πτειεεεε
άει· θεεε1Ιεε1ιει`τ 1ινΙτιιικ1. Δε1·ετε ειι 110'ε11ι.

0ιιι1ε 8ιιιιιιιε.
11'ι·ειτεεάειι 20. Αιιευετ 1800 νοιι 4-0 ει" Α1ιειιι1ε.

(8ε1ι1ιιεε).

8
.

Πι·. Η. ν. Βιι.ε·ε11ιιιι·11 τ-Βιςει: ‹:Ιιεῖιιεειι1ιει·ιιιιοιι ιιιιι1
Ιιιιεετιιιιι1ιιειιι·οεεε. ΠΣι·εε1ιειιιτιιι ειττειιεο ιιι ι1ιεεει·)νοε1ιειι
εε1ιι·ιττ.)

1)ιεειιεειοιι.
Πι·. 1:1ει·τεε-.1ιιιήειν(1)οι·ρετ) νει·ιιιιεετ 1ιιι νοι·τι·ε.εε άιε
Βιιι·τι.1ιιιιιιιεεεε 111εεειιε1ιει Ζιιετειιι1ειι νοιι 111ιει·τιιιε.Πει::
1ι1οιιτ'ειι,8ε1ιειιιι1ε1ειιτε;11ειι.ρ16τεΙιεΙιειι $ειιινειεεειιε1ιτιιε1ιειι
ιιιι‹1ι1ει;;:1..ιιειιι_ειιι1ιε1ιιιι ‹1ειι15”ιιΙιειι.ινε ι1ει·ει·τ.ιεεΒεεε1ιννει·
ι1ειι1ιει·ει1ιτιιι·ειιιά. 1ιι εε1ε1ιειι Β'ιι11ειιρ11εε·εει· 11ει_ιιιιιεειι



Εειιτειι άειι Μειεειι Ζιι ιιιιτει·ειιεεειι, Μι:ει·ε εεεεεειι εεεεεεεε
ει· νοιι ιιιεεειι Πιιιει·ειιεειιιιι.τειι ε.ιιε, ιιο. Με ιειιειι άιιι·εε ειιιε
εεετεεειιόε Αι·ι:ει·ιοεεΙει·οεε Με νει·ιιΜιιιιεεε Ζιι οοιιιιιΙιειι·τ
εειειι. Ιιι άει· εΙειιι·Ζε.εΙ τΙει·οεειι ει·ινεειιτειι Ζιιειειιάε ιε1ιιιιειι
ειεε Με νειεειιιεεεεειι Βιοι·ιιιιι.ςειιιΙει· Μεε;ειιεεΐιεεει·ειιοιι νοιι
ιιει· νει·ιιιιιιάειιετι ΗΟΙ-Ριοιιεειιοιι Μι Με Ζιιι·ΑεενΙιε ε;εειι·ιειι
Βει ιεΙι!ειιεοι· ΗΟΙ ννειάε ιιιιιι ειπε εεει·ιιιεεεε;ε ειιιιιιιιΙιεεΙιε
Κοει! ιιιεΙιι νει·τειιιι εεε ε·εΙιε ιιιεει· οιιει· ιι·ειιε;ει· ει ε"ειι!ιιιεε
ιιεει, ννοειιι·ειι ειιιε Αιιιοιιιτοκιεειιοιι ειιιειεΙιε, εεε εειιιιι _ι

ε

ιιεεε ιιιι·ειιι θι·εεε Με ει·ινιιιιιιιειι Κι·ειιεΙιειεεει1εει· Ιιει·νοι·ι·ιιιε.
Βει εοΙοεειι Κι·ιιιιεειι εεεε ει· Με: ειιιει· νε ετει·ει.ιιιεεΙιειιΚοει;

ειπε Ει·ιοΙεε ει·ΖιεΙι ιιιιιι εεεε ιιειι·ιιι ειιιε εε1ΜιΒιιιιε εειιιει·
Αιιιΐιιεειιιιε άει· ει·ινεειιτειι νοι·,εειι€ε. Με νοιιι νοι·τι·ειΒ·ειιεειι
ε·εεεεειιε νεεοιιιοιοι·ιεεεε 'Γεεοι·ιε ει·εεεειιιε ιειιι Ζιι Με;ειιιειιι
ιιιιιι ειιί (Με _ιιιεειιιΠιεΙιε ΑΙιει· ιιιειιι: ειιιπειιόεει·.
[Π. Βεει·: Με Αιιιιεειιιε ειεει· νε.εοιιιοτοι·ιεε!ιειιΝειιι·οεε
Ζει· Βι·εΙειιιιιε· ε” Πιιι·οείε.ΙΙε εειιιι Μοι·ειιε ΒιιεειΙοννιι ει·
εεεειιιε ιειιι ιιιιΖιιι.ι·ειΐειισΙ. ΠειεεΙεε νι·ει·τΙειΙοεε εεεειιινε.ι·ιιε
Με ειιιε Αιιτοιιιιοιιιοε.ειοιιειιΓεεΓεεεε, εο άε.εε Με επι εε.ιιιε
όιεεει· ΚιιιιιεΙιειι ειιιιι·ετειιιιειι Βιιι·οιιί”ΜΙε εεεεεο Με νιεΙε εε
εει·ε Βιεεεειιιιιιι€ειι Με ειπε ειιεειε Θιι'ιννιι·ειιιιε ε.ιιΖιιεεεειι
εειειι.
Ι)ι·. Β.. ν. Βιιι;ε ΙΙιει·ετ Εεεε Με νοιι Πι. Ηει·ιεε νει·
ι.ι·επεεεΑιιΠεεειιιιε· εει· νε.εοιιιοιοι·ιεεΙιειι ΑΙιει·ιιιιοιι Με Ε'οΙιζε
νοιι Βιοι·ιιιι€ειι εεε Μεεειιεεειιιιειιιιιε ιιιεει ιεειΙειι. Ει· εε.εε
ι.ιειειΙε εει εεε νοιι ιειιι Με νεεοιιιοιοι·ιεεεειι Πι·ερι·ιιιιε;εΜε
εει'εεειειι ΙιιιεειιιιεΙει·εεεειιιιιιι€ειι νοιι εει· νεεειεει1ιει·εειι
Κοει. ειιιειι ειιιιειι€ειι Βιιιειιεε ι.εεεεεειι εεε εεεειεε ιειιι ειει·
Με νει·ιιιει‹ιιιιιε ειιιιιιεΙιεεΙιει· Κοει εεε άειιεεΙεειι θι·ειιεειι ,εε
εοτειι Με εει εει· Αι·ιει·ιοεεΙει·οεε, ννειΙ ιιειιιΙιοΙι Με Β:αι·εειιι·
εωΠε Με' Με θειεεεενειειιι ειιιε ιιιιε;ϋιιειιςε Κνιι·ειιιιε; εεε
εεειι. Ε”ει·ιιει·εριεεΙιε @με Με Αιιείιιει·ιιιι€ειι ω. Η ει·ιη;ε'ε
εεε· ίΙιιιειειισ1, εεεε ιιιειι εει εεε εεεειιιιιΙει·τειι Κι·ειιεεειιεΖιι
επειιιιειι ειιι εεε: νειεεειει1ειιεε εει·εΜτειι εεε Μεε;ειιεειτεε
ειιιΙειι εϋιιιιε, ιιιι1ειιι ιιεεειι Αιιεειεπει ειιεε ΗνρειεοιεΙτετ νει·
Α εοιιιιιιε, Με εοεε εειιιε θειεεειιΙιειε Ζιι εεεοιιεειει· Β`ειιΙιιιεε
ιιει· ΒιννειεεετοιΥεειετ.ειιεϋιιιιε. Ζιιιιι Βιιιννειι‹Ιε Πι·. Βεε ι·'ε
εει Ζιι εειιιει·εειι, εεεε Με 'Ι'οιιιιιε ειιιε εεει· ιεεεεε Βτειεει·ιιιιε·
ιιει· Ρει·ιει:ε1ιιε ιιεινοι·ι·ιιΓειι ιιιεεετειι ιιιιά Με ρι·οι'ιιεειιΒιιι·εε
ιε.1ιε,εοτει·ιι ειε ι:οιιιεεεει· Νει.ιιι· εειειι, ιιιεει εε εειιιιεΗ ιπιτ
ιιοι·ιιιειειι Αιιε1εει·ιιι:ιεειιεεννεεεεεΙιι εϋιιιιιειι.
Ρι·οϊ.1)εειιι: Με νοιι Πι: Ηει·τεε ιιιιά Πι·. ΙΒιιεεΙ
εει·‹ι τ. ειιεεεεριοεεειιειι Αιιειοειειι 1ε.εεειι ειεε ννοε1Με εεε
ειειι ιιιιι·εε Με Αιιιιεειιιε νει·ειιιι€ειι, εε.εε Με ετννΜιιιιειι Νεε
ι·οεειι άει·εε Βεεοι·ριιοιι εεεεεΙιεεει· ΒιιεεεειιΖειι εεε εειιι Με·
ιζειιάει·ιιιιιε.ετιιεεει·νοι·Βει·ιιι'ειιννϋι·άειι ιιιι‹1 Με Αιιι.οιιιτοιιιεε
ιιοιιειιειιι·οεειι ειιιΖιιιεεεειι εειειι. Με Ηνρει·ειει·οειε εεε νιεΙ
Ιειεει εποε Με ιιει·νεεειι Βιιι·εει'ΜΙε άει·ιι.ειι ιιιοΙιτ.Με νε.εοιιιο
ιοι·ιεεεε εοιιι1ει·ιι Με εεει·ειοι·ιεεεε Νεειοεειι εεε Με ΟοΙιεε.
ιιιιιεοεε Με εεετειοι·ιεεε-ιιιοωιιεεεε Βει·ιιιιιειιιοεε εεΖειεειιετ
ινει·ιιειι.
Ι)ι·. ν. Βιι€,·εΙεει·ει: Βιε εοι;ειιειιιιιειι εεειετοι·ιεεΙιειι
Βιετιιιιε;ειι ιιιεεεεειι επι ννεεειιιΙιεΙιειι ειπε Με νεεοιιιοιοι·ιεεεε
ειιι“8·ειεεειννειεειι. Ηιειεει· ;;εεει·ε εποε Με Οοεοε ιιιιιευεε.,
Με Με: εεε ιιει·νεε-εεεΙειιιιιεειι 1)ιιι·εειεΙΙειι ιιι ειιιε Βειεε Ζιι
ειεΙΙειι εει. Ιει·ε εειιιιει·ιι€ειι ιεειειι 8ειιΙειιιιει.εεεε εειειι ειιι·εε
ερε.ει;ιεεεεΟοιιτ.ιεειιοιιειι εεε Πειι·ιιιεεειιτει:ειιάειι.
Ρι·οι'. Μεειο: Υεεοιιιοιοι·ιεεΙιε εεε εεει·ειοι·ιεεΙιεΒτϋι·ιιιιι.ςειι
ιιιιι·ιιειι ιιιεει μι·οιιιιεειιε εεει·ειιι:ιιι. ι.νει·ιιειι.

4
.

1)ι·. Α. ν. Βει·ε;ιιι ειιιι-Β.ιεε, «Πεεει· (Πιιι·ιιι·ε·ιε ιΙει·
εειΠειινιιεεεε. (Ει·εεειειιειι ει ειεεει· 'ΝοεΙιεεεεει·ια.)

Η ι ε ε ιι ε ε ι ο ε.
Πι·. Τι·ιι ε ει· ι ειιιιι. Ζει· ΙΙΙιιειι·ειιοιι άει· ΤΙιεεεεεΙιε, ιειεε
ιιι άει· 6.Μ1ειιεΙεεε ν·οι·εειιεειιε Βτειιιε ιιι νιεΙειι ΓεΠειι εειιιε
Βεεεεννειεειι ιιιεεεειι - ειι,εεεε ιιιιτει· εεε νοιι ιειιι ιει.ςιειι·ιι·
ιειι 185 ΕΜΙειι νοιι εεεοιιιιιιεΙει Ε'ειε;ενι·εεεεεειοεε 24 ΜΜ
Με εεε θεειιειιοιι Ηε.ΙΙει1ετειιιε ιιιιιι Ζννει· Με Ζιι 80 ροΙνειιι·ι
εεεειι Βιειιιειι ιιι εεε θε.Ι1ειιεΙεεε εειιιιιιιειι ννιιι·άειι,οειιε ειπε
εε εεΙιιιιεειι ννει·ε, ιει· νοι·Ιιειιάειιεειιι εειιιεεε Με Θι·ιιιιε Με·
Αιιε.ιιιιιεεε οιιει· ειιιεε ρειρεεΙειι οειεειιι·ειι Βειιιιιιιεε ι'εειΖιι
ειεΙΙειι.
Ιιι ΒεΖιιε· Με εεε ορει·ειινε νοι·εεεειι εειιιι εοεεεειιιιτειι
Βιειιιιιι€ειετ.ει·ιιεεειιιει·ει Τ.. εεεε ειιεεει· ω· ει.ινει€ειι Βιε
ΙιειΙιιιιε νοιι θεΙΙειιειειιιειι ειιιει· Αιιιιει·ειιι ειιεΙι Με Οειιιι·ιι
Με εεε Ι)ιιετιιε ειιο1εεοεειιε ειιι·εΙιΤιιιιιοι·ειι. ινεΙοεε νοιιι Ρε·
Ιοι·ιιε εεε Μει;ειιε, νοιιι Ρειιει·εεεεορϊ εάει· νοιι εει· θεΙΙειι
εΙεεε ιει·ειι Αιιειζειιι; ιιεειιιειι, ιιιεει. εεΙιειι Με Ιιπεεει.ιοιι Ζιιιιι
ορει·ειινειι Βιιιςιιε εεεε, ννοιιιιι·εε,ννειιιι ε.ιιεΙι Ιιειιιε εειιει·ιιιιε
Βεεεει·ιιιιε εε εοεε ιιιιιιιειιιιιιι νειΙειι€ει·ιιιι€ εεε εεεειιε εεε
ΒεεεΜειιιι€ Με· ειιι·εε θεοΙεειιιιε εεειιι€τειι Βιετιιιιεειι ιιιιιι
Ηετεει·ειι ει·Ζιε1ι ννει·ιιειι. Ειιιε εε.ιιει·ιιεε Βεεεει·ιιιιρ; ειιι·εε
ΟΙιοιεενειοιοιιιιε εει ιιιιι· Ζιι ει·ννει·ιειι, ινειιιι εε ειεε ιιιιι θε
εεεννϋιειε εειιιιειε, Με Μι· εεεεειιεεε8 Βιειε εειειι' Με Ζ. Β.Βιεάει'ε «ειεειιεεττε» 'Ι'ιιιιιοι·ειι εεε ΡειιετεεεεορΓεε. ΒΘἱ
εεε Ρειιετεεεεει·ειεοιιιειι εεεε ιιιειι πει ι!ει· θεοεεενειοκοιιιιε,
εετ Ζε·ειΖειι.ιεειι εοινοε1, Με άει· ειιιΖειι.ε;ειι, εειιιεεννεεε
εειιετιε·ε Βεειι1ιετε “Με Με εεε 20ειεεεεΖιιεΙιεΙιειι εεε ιὶει·
Μιειετιιι· εεεειιιιι.ειι Β'Μ1ειι Ζιι ει·εεεειι εεε εε Με Ρε.τ.ιειιτειι
Με εεεοιι ιιιιεε 2-1Ο 'Ι'εεειι εεει·εειι. ενεεειιιΙιεΙι €ειιετιεει·

Ι εεετε1τειι
ειεε Με Βι·ιοε;ε εει άει· θεοΙεενειειιτει·οετοιειε, Με

ννε,ε;ειιΒτειιιιιιεειετει·εε εει Ρειιει·εεεεει·ειιιοιιι ειεεει· 18 ΗΜ
ειιεεει”εει·ι νι·οιεειι εει. Ιιι ΙειΖιει·ειι Ε'εΙιειι ενει·ιιε ειπε Λεε
ειοιιιοεε ιΙετ θεΙΙειιεΙεεε ιιιειει. ιιιιι άειιι .Ϊε_ιιιιιιιιιιειιεεει.ι·εεε,
ει ειιιΖειιιειι ΡΜΙειι _ιε‹ΙοεΙι ιιιιεε ιιιιι. «Με Ι)ιιοιΙειιιιιιι ιιιι‹Ι ει
ειιιειιι Εεεε ει τΙει· ΝοειιΙεεε Με θεο1εενειοε·εετιοετοιιιιε ιιιιι
άειιι Μεεειι εει·.ε·εειεΙΙι ννοιεειι. 'Ε ννειιεεετ Ζιι ει·ι'ειει·ειι.εε
Με· νοι·ιι·ειΒ·ειιάε ε!ειεεϊΜΙε ιιει· θεοΙεειειειιτει·οετοιιιιε νοι·
άει·θιιο!εενειοτοιιιιε Πι εοΙεεειι ε`εΙΙειι ‹ὶειι νοι·ιεεε· ειιι
ι·ειιιιιι.
Οι. ν. Βει·ειιιε.ιιιι: Με Βειε;ιιοεε πιει· Τιιιιιοι·ειι ιιιεεεε
νει· Με· Ορει·ει.ιοιι ρ;εειεΙΙτ ι.νει·εειι πω! εει ειιι·εε εεε Τιιιιιοι·
εεε ριΜΙ εεΓειιτειι θΜΙειιεΙεεε ιιιι‹Ι Με Βεεεειιειεεειε ι·εειι.
Με ετειι;;ε Ζιιιιε.ειιιε εεε Ιετει·ιιε ει·ιιι6εΙιεΙιε - Ι)ει· ΟεοΙε
ενειειιτει·οιιιιε.ετοιιιοεειινει·άεπιει· νοι·νι·ιιι·ϊ ;;.:ειιιεειιι, ιιεεε Με
ειιι·εΙι Με ΟοιιιιιιιιιιἱεΜὶοιι Με. άειιι Πετιιι Με Ιιιιεει.ιοιι άει·
ΗεΙΙειιννερςεΙειοετ. νετιιιιι.ιεΙε.
Πι. Ηει·τΒε: Ιιι ΙεεΖι.ει· Ζειι: ννει·άε ιιιι θειιΖειι ννειιιε·ει·
ορει·ιι·τ Με ιιοεε νει· ειιιιε·ειι δεει·ειι νει! εε Με» ιιιιιιιει·
8εΙιιιε·ε, εει ιΙει· Ορει·ε.τιοιι ΜΙε θοιιει·ειιιειιι.ε Ζιι ειιι.ίει·ιιειι,
εειιιι Ζει·εεεεΙειεειι εει·εεΙεειι ;ωωιι ΟΜΙειιειειιιεοΙιεειι Ζιι
ειιινιιττειι πιει ειιεε ιιε.ιιιιι;ι;ιιιιειι ιιει· Ορει·ει.ιοιι εεοεεεετετ
νι·οι·εειιεειειι. Ε'ει· εεε ει·ειειιεεεειι Απ: εει εε εεεει· ιιιιεεεεε
Ζει Ορει·ειτιοιιΖιι ι·ει.ειι, ιι·ειιιι ει· εκει ειεεει· ννιεεε, ιειεε εεε
Βιειιιε εποε ινιι·εΙιεε ειιι.ι'ει·ιιτννει·τΙειιεϋιιιιτειι.
Ι)ι·. νοιι Βει·ι;ιιιειιιι: Βεειιιινε εειειι ιιιι θε.ιιΖειι εεΙτειι
ιιιιά νι·ειιιειι Με ειεεει·ει:ειι ‹Ιιιι·εε Με νοΙΙει.ειιάιε·ε Βιιι.Γενιιιιιιι;
άει· θιιΠειιεειεε νει·ιιιιειΙειι.
Μ: νιει·ειιΠ: Πε. ειιι Ιειιεεεεει·ιιεει· Βτειιιιιι€ειει.ει·ιιε
Ζει· Βιιτεεεειιιις ειιιει· ειιιιι.ι·ειι εεεει·ειιι·εοεε Πιιιτειι εϋιιιιε.
εει ιιεεει·ιιιιιΒε εετειιί ειιι€εννιεεειι ινοι·άειι, άεεε εειιιι Αιι
ειιιιει·ιι ειιιεε εο!εεειι Ιειει·ιιε ιιιοετ Ζιι Ιειιε·ε Με ιΙει· Ορειει.ιοιι
εεΖεεει·ι ννει·άειιιΙει·ίε ειιεε ννειιιι εοιιει εειιιε Βεεεεννει·όειι
νοι·εειιάειι. ν. ι·ει'ει·ιι·τ.εεε» ειιιειι νοιι ιειιι εεοεεεΙιτετειι Β'ΜΙ,
εει εειιι ιιε.εε Ε

!

ιιιοιιετΙιεεειιι Βεει.ειιειι ειιιεε Μι Ιιιτειιεπετ
Ζιιιιεεπιειιεειι ιπιτ ι·ειιιιτι.ιι·ειιιιειιιΡιεεει· νετΙειιιειιάειι Ιει.ει·ιιε
εεε ειιιεε ειννιιι ερΓεεςι·οεεειι ΘεΙΙειιεΙεεειιι.ιιιιιοι·ε, εει Με·
ιιειιιιιεΙιι· νοτ ειιιεεειι '.ϊ'εε·ειινοι·εειιοιιιιιιειιειι Ορει·ετιοιι εεεειι
ειιιειιι ννε.εεει·ειει·ειιΗγει·ορε εει· ΘεΙΙειιεΙεεε εεε 12 ιιιιεε
ει·οεεειι ΘεΙΙειιετειιιειι (Με Με Βεεεειι·ει·‹ιειι ε;ειιιε.ειιτ ιιεττειι)
ειιιε εεε”ε.Ιιειιάε Βεεεεεεειιεειε ε" ει·ΙιεεΙιεε νει·ει·όεεει·τειι
Ιιεεει· ί'εειεεετεΙΙι ενιιι·ιιε, Με ΜΙειιι Αιιεεεειιιε ιιε.εε Με Με·
Αιιεει·ιιεε ειιιει· ειιι·οιι εεε Ιειιἔε άειιειιιεειι Βιε.ιιιιιι8ειειει·ιιε
ιιει·νοιεει·ιιι“ειιειι εεεννει·ειι Βιιτει·τιιιιε εεε 0ι·8·ειιε ειιΓΖιι
Γεεεειι εει.
Ρι·οι'. Βεειο: Βει ε·ΙειεΙιΖειειε με εει'ει·ετειι ΒιίιεΙειι
Ιιειιιε Βειειιιιοιιειετει·ιιε νοτ, ινεΙεΙιει· ιιιεετ ιιιιτεε ειπε ιεειΙ
ννειεε Οειιιι·ετ.ιοιι εεε 1)ιιετιιε εεοΙειιοεειιε Ζιι ει·ειει·ειι εει,
εοιιτΙει·ιιει· ινει·ιιε εει έ'ι·ειειιιΠιιει.ιιε οεοΙειΙοειιιιε τιιιι·εΙι νει·

Ιεΐιιιε
ειιιεε ει·οεεειι ειε.ΙΙειι€ειιι.ιεε ει άει· Ι.εεει· νει·ιιι·εεεΙιτ.

ι·. Ε'ιεεΙιει· ι'ι·εε;ι: εεε νοι·ι.ι·ε.εειιεειι, Με εεε ιιιιεε
εειιιει· Μειιιιιιιε εει· ριεεεεεεε Απε ειιιειεει.1ιοεΜε· Ορει·ειιοιι
Ζιι εεε ι·εεεΙι Ζει· Βιιτινιεεειιιιι,ε εεΙε.ιιεεεεειι εΙΙεειιιειιιειι
Ρει·ιιοιιιιιάειι, ιιει·ειι ρι·ιιιιει.ι·εΠι·εεεΙιε ννεε·ειι νιεΙάειιι.ιεεειι:
εεε Κι·ειιεΙιειεεειΙεεε εκει; εεε· Μ., ετεΙΙειι εεε, εε Ζει·

ερει·ετιοιι
ιιοεε Ζιι ιΜ.ειι εει ιπιτ! ννε1εεε Οεειιεειι ΜεεεΙεε

Με.
Πι·. νοιι Βει·Β·ιιιε.ιι ιι: Βεἱ ειιιει· ιιιίΐιιεειι Ρει·ιιοιιιιιε ειειε
Με Ορει·ειιοιι εειιιε θεε.ιιεειι Με εεΙ ιιε.εει· Ζιι ειιιει· εοΙεΙιειι
ιιιεετ Ζιι ι·ε.τειι.
Βι·. .Τειι εε ΐι·ε.ει: εεε νοι·ιι·ει ειιιιειι, Με ειιιι;ε ιιιε.ιι εειιιι
ειιιόειιει·ιιεειι Ιετει·ιιε Πει Με· ρει·ε.τιοιι άει· Ωεο1εΙιεειε.ειε
ννει·ι.ειιάει·Γε.
Οι. νοιι Βει·ε·ιιιε.ιιιι: Ιιιι εειιτειι θειιΙιιιιιι ‹Ιϋι·Γε εκει

ο ει·ιι·ι. ννειάειι, εειιάει·ιι ει·ει. ννειιιι Με ν·οι·ειιίεεεειιεειιει·
ει· εει· Ιειει·ιιε ιιιι‹Ι Με ΚοΙιεειι ει αννα 2 Μοιιειειι ιιιεει:
εειιυνιιιό.ειι.

(ΒεεΙιιεε ιιει· ΙΙΙ. ΒιιΖιιιι8).
Πι. πιει!. ει. νιει·ειιι”Γ.

ε. Ζ. Βεει·ετει·.

Υει·ιιιιεεειεε.

- Με ινε· ειιιειιι θρεειεΙιεΙεει·ειειιι άει· «Πειιε-Ζι€.» ειιε
Βει·Ιιιι ειιι.ιιειιιιιειι,ννει· Ρωτ. Πι·. Ε

)
ι· ιι ε ε ν. Β ε ι· ε ει ε ιι ιι

Μι ειιιει· Ριιειιιιιοιιιε εεΙιννει επει·ε.ιιετ, εεειιάει ειεε εεει· εε
εειιννε.ι·ιιε εει·ειτε ειιεεει· θειειιι·.- Πει· εει·εειιιτε Ηνωειιιεει· Ρι·οΓ. Πι. Μ ει; ν. Ρε Με ιι -

ε ο ί”ε ι· ιιι Μίιιιεεειι ει. Ζιιιιιειιιιιιιιεει·εεΙιτε;τειι ει τ τ. ε ι· ε ε ε

ρι·ειιεειεεΙιειι θι·ιιειιε ροιιι·1ειιιει·ιτείιιι·ννιε -
εειιεεΙιει'ι Με Κιιιιετ ει·ιιειιιιι ννοι·ιΙειι.- Ρι·οϊ. Πι. Θεοι·ε; Βειιι Πει νοιι εει· Κιεννει· εε -
ειιι·τειιιΙΗιεε-ενιιε.εοΙοε·ιεεεεε θεεεΙΙεεΙιεΕι;,
εει·ειι 1ε.ιιειε.Ιιιι€ει·Ρι·εειάειιτ. ει· Με Ζιι εειιιει· νοι· Κιιι·Ζειε
ει·ίοΙε·ιειι Βει·ιιιιιιιε· ειι Με ιιιιΙιτει·-ιιιεειειιιιεεεεΑεεεειιιιε και,
Ζιιιιι Ηει·ειιιιιιτεΙιεεε εεινεεΠ. ννοι·εειι.



εε

-- Ιαι Βεεεαιαει· ν. .1
.

1ιεαιαιαεααι·ει αιε εια·ε Αει·αιε
ααα 25_ια1ιι·ιαε αα1ιι1α.ααι ιιιιει· αι·αι1ια1ιεα 'Πια
ι.ιε·1ιεια, αα.ιιι1ιε1ιαιε ιι·ιιιιει·ειι Οι·αιιια.ιαι·εα αει· Εαι1ιια
αιιααεα.αεια1ιιια αει Νααεειιαιαε1ιιι_ιαιΒι·. ε. ε. Βιια1ιιιι ιιαα
Βι·. Ν. Α. Βεα1ιιιααοιι·, εαννιε αει· 0ι·αιαα.ιοι ααα εια.ατι
εα1ιεαΡααιε1ειαιαιι-Ηαεριια1α Βι·. Κ. Ν. 81ινναι·αανν. 1νιε
ναι αεαι «1νι·αι.εε1ι»εαιαειιιιιεα, ινιιιαεα ααα αιεαεια Αιιιιιεε
Ιιετατει·εαιΑαι·εεεεα νεα ααα Αει·αι.εα ααα αεαι Βιεαειρει·εοαα1
αεε Ρεαι.ε1ειιααα-Ι·1οαριια1α ιιαει·ι·ειειιι Με Πι. Βα.ε Μια
νι·αιαε νεα αεα Οο11εεεα εια εα1αεαεε .Ιει.αιι αιιιιςεαι·α.ε1ιτ,
ννα1ιι·εαααειιι Βι·. Β αιι1αιαα α νι·, αει 1ιιιια νοιιιει· Θε.Ρειεια

Μια νει1ααεεα 1ιαιτε, εια Ο1αα1ινι·ιιααε1ιιε1εα·ι·ααιιανοα αεα
Αει·αιεα αει· Βαιαιααααεεεαεια1ι αα.ε1ιε;εααααι.ιναι·αε.- ναι· Καιαεια ιειει·ιε αει· α1ιει·ε αι·αιαιι·ειιαε01ιιιαι·ι; ιιια
1ιιεειαεα Νι1ια1ειι-Κιιιαει·Ηααριια1. ινιι·1ι1.5ιααιαιατ1ι Βι·. Βε
νει·ια. ααα 25ια1ιιια·ε αα1ιι1ιιαιιι αειαει 'Ι'1ιιιιια·
1ιειτ αιι αεαι εςεααιιαι.εαΚιαα1ιεα1ιαααε,αει ννεΙε1ιει·θε1εεεα
1ιειι.ι1ιιιι ναα αεα θα11εεεα εια ννειι.1ιαεεε1ιεα1ιαειι·αε1ιιιι.ειιι
ιναιαε. Βι·. Θ. 1ιατ αειαε ιαεαιειαιαε1ιε Ααα1ιι1αααα·εια' αει
:ιαεα Πειραιει 0αινει·ειται ει·1ια.11εα,εια ννε1ε1ιει·ει νεα 1802
Με 1870 ετααιι·ιε. Ναε1ι Βι·1ααεααα· αει Βαειοιινιιιαε ιναι· ὲι
ααιααι.ιε Αεαιει.εαααι·αι.αααα Οι·αιααιαι εια 1ιιεειιιαα Ιζιαιιει·

Βαεριιια1αεε Ριιααεα ναα Ο1αεα1ιαι·α, Με ει· ιαι .Ιαιιιε 1874
ααα Νιαα1αι-Κιααει·-Ηοεριια1 ιιιιεια;ειιι1ιι·ι ννιιι·αε, :ια ινε1ειιεια
ει· εια α1ιεειει 01ιιι·ιιι·αιαιε ααια 1ιειιιια·εα*Ραμ ιαεα αι.
`4- Βει· 1ιαι·1αααιεειιε θοανει·αεαιεαιε-Μεαιειαα.1ιαερεειαι·,
θεεαιειαι1ι Βι·. ιν αια ααα ο νν α κι, ια: ια αει·εε11ιεαΒιια;ειι
αε1ιαιτααε1ιΟι·ε1 ιιαει·ιζειιι1ιι·1.ννοιαεα, αιε Ναε1ιια1ι;ει·Βι·. Η.
Ν. Ε

'
ε α ο ια ε α ο ιν ' α . αει· 1ιε1ιααατ1ιε1ιΒιιιΒιιεααει· αααεινα

Μεαιειαα1ινεεειιε ατιΚαα1ιει.εαε ι;ενι·αι·αειιιει. Ζαιιι ειε11νει
ιιειεααεα 1ιαι·1α.ιιαιεε1ιειιθαιινει·ιιειαειιιε-Μεαιειαιι1ιααρεεται ιει
αει· θειιι1ιε ααα εει.1α.ααιεε1ιεαθιοανειιιεαιεαιε-Μεαιειαε1ιαερεε
τοιε Βι·. Κ α α α ι α ο ιν ει·αιιααι ιναι·αεα.- Ζααι αιιαεειαι·αεατ1ιειιεα Ρι·αιεεεαι· αει·
8ι·ρ1ιι1ιαα1οςιε Με Βει·ιααιο1οιιιε εια αει 1ναι·
αε1ιαιιει·Παιι·ει·ειιαι ιαι αει· Ρι·ιναιααεεαι αει· Κιεινει· Παινει·
ειαιι Βι·. Ρ. κι. Ν ι ι α1ε1ιι ει·αιιααι ινοι·αειι.- Ζαια Βαεεαιεα ται· Ηεατ.1ιι·αιι1ι1ιειιαα ιια αει·
1ιιεαιαεα αιααι.ιεε1ιεα Βιιιναι·αιι·-Ηε1ιαιαιαεα
αε1ια1ειει νεα ααα αι·ει Οαααιααιειι αει· Ριιναιααεεαι αει·
αιιιιιαι-ιαεαιειαιεε1ιεα Αεααεαιιε Βι·. Β. Ι. Κα1αενν Β'θννι·11111
ιναι·αεα.- Αα αει 0ιιιι·ει·ειται. .1ιιι·_ιειν(Βαιρειι) 1ια1ιεα ια αιεεεια
θειαεετει αινει αεαε Ριιναιααεεαιεα αει ιαεαιι·ιαι
αε1ιεαΕ'ειεα1ιαι.ι1ιιε Ι.εαι·ι1ια.ιια1ιειεει·ϋιιαει. Βει· Ριιναιαοοεαι:
Βι·. 117.αεαι αι ο ιν ερι·αε1ι ια αειιιει· Αατι·ιιται·αι1εααα ιιαει·
αιε ρ1ιι·εια1οαιεε1ιεΒεαεαιααα· αει νειαειιααις ααα αει· τινι".
ααεεα1:Βι. Οι. Βα·ιι·ειιι αεαι ααα Βιεεα ααα ειεειιιια1τιαε
Μιαει·εια·ιιεεει·.- νει·ειαι·1ιεα: 11Αια 21. .Ιααιιαι αα Βιμ αει· Αιαι
αει· Βιιια.-0ι·ε1ει 10ιεεα1ια1ιαια Ρα1οα1ι,Βι. Ο ο ιι.1ιαι·α .Τα -
εο1ιαινε1ιι, ιια 43. 1.εαεαα_ια1ιιε.θεαιιιιια· ααα Και·1α.αα
ννιααιετεειε1ι αει· Ι·1ιιια·εεε1ιιοαεαεαειιι 8ιααιιιαι αει· 111ειιιειαια
Βαι·ρατ ναα1878-1884. Ναε1ι 1:1ι·1ααα·ιιαα·αει· Βαειαι·ινιιι·αε
αει· ει· ααιααιια Αι·αι. ια Κιεαα1ιιιια (Και1ειαα), αειαιι ναιι 1880
ε.ιι Αιαι αει· Βιαε.-Βιιαα1ιαι·αει· ααα ια αεα Ιειαιεα .1ε.1ιιειι
Αι·αι: αει· Βιαα-ΟιεΙει· Βιεειι1ια1ιαια Ρο1οα1ι.- αν Ααι 14. .Ιε
αιιαι· ια .1ιι1ια.αει· ααιιια·ε Αι·αι 11Ια.ι·ιια Βει·ια1ια.ιιαιν
ιαι Α1ιει· ναιι ααε1ι αιε1ιι 80 .1α1ιι·εα. Πει· νειαιαι·1ιεαε, αει
καιει·αειι 1890 αιε ιι.ιαι1ιε1ιεΡιιιιιιε εααιιατε, ειεαε1ιε ναι· εα. 2

.Ια.1ιι·ειιινεε;εα εειιιεα Ιιαααεα1ειι1ειιε :ιαεα .1ε.1ιαιι1ιει·, ινα ει·
αιε Αι·αι νι·ιε :ι1α111εααε1ι1ια1αε11ιιεαιειαε8ι·ιαιια11ιιεααει ει·
ιναι·1ι.- θα Ια θεα1ιιαα1ιαι(θααν. Βε.1ιιι) ατα 14. .1ιιαααι αει·
αοι·ι.ια·ε1ιααααι·αιααα Βιιιεα-Ρι·ιεαεααι·ιειιτει· θιεαι·α .Ι ο α·
εε1ιιιιιι, ννε1ε1ιει·ναα αειαεια Γε1αεειιει αεαι εισαι 1ιια
ιει·ι·ἰιε1ιειι1ιει·ιιι11εαααα ααι·ε1ιαα1ι1ι·ειε1ιε11εεεειαιιε1ιεειιααι·
αει ιιαιαε. Πει νειειαι1ιεαε. ινε1ε1ιει·αιε1ιι αιε 10 .Τα1ιιε:ι1α
Αιατ ια θεα1ιεεε1ιαιι1ια.ιιααεινεαεα ει, αει 8ααιιιαααια·εΚια
αει· ααα ειιιε ριειαιεε1ιιααιιε Ρι·αιι, αιε ια θα. Ρει.ει·α1ιιιι·ε·ια
Βε1ια.αα1αα αιε1ι1ιειιααει, 1ιιαιει·1ιιεεεα. - 4) Ααι 15. (27.)
.Ιαααιιι· ια ιιιααε1αει αιι·ιαιιεααε .Μαι εια Βιιιεεε1ει· Ηαριιιι1
ει. .ιαεα ααα Βαεεατ αει· Ο1ιι·εα1ιει11ιαααεΒι·. Ο ιι ειι·Ιεε

Β ε 1 ε τ α
.
α ε ιι ε . ειαει αει· 1ιει·ναι·ι·α.αεααειεαΟ1ιι·εααιαιε Βε1

Βιεαε, ιια Α1ιει νεα 59 .1α1ιι·εα.- Βια 'Ι'ιιιιαει· Αεεαειιιιε αει· ννιααειιαα1ιιιιιεα Με αεα
Ριεαεα-Ριεια ναα10,000 Ι.ιιι·εα (εα. 8700 Βια.) ι1α·αιε
1›εαεαιειιαετε ινιεεεαεα1ιαιι1ιε1ιεΑιιιει1: αει· Ιετ.ατεα 4 Ε..Τα1ιι·ε
αειιι Ρι·οιεεεοι· Β ι· αει: Η αεε1ιε1 ια .1εαα.νει1ιε1ιεα.

(εια. ιαεα. Ο.-Ζια.)- Δια Ναε1ιιο1αει·Ρι·αι'. ΜααΙει·'ε, αει· ααα Α1ιειαιιιε1ι
αιε1ιτειιιααειι 11α1ιεατιιιια"Μ, ιαι αει αιι·ιΒιιεααε Διακ εια
αει· ιααειεα Αιπ1ιειΙιιαα αεα ετααιιεα1ιεαΚι·ειι1ιεα1ιαιιαεαΝοε.
ια αα Βει·1ιιι, Ριαι. Βι·. Α1ιι·εα θα1ααε1ιειαει·, ααια
αιαεαι1ιε1ιεα Ρι·αι'εαααι· αει· ιααει·εα ιαεαιεια
ααα Βιι·εατοι· αει· αιεαιειαιεα1ιειι Κ1ιαι1ι ια
θι·ειιαινα1α ειιιαααι α·αι·αειι. Ρι·αι. θα1αεε1ιει
αει, εια ιι·α1ιει·ει·Αεαιειεαι.“ Ριαι. ν. Ιιεναεα'ε, ω. εια1ι
αεεαιιαει·ααει αεαι θε1ιιετε αει· Νεινεα1ιειΠιιιιιαε ειιιεα Και”
ειιναι·1›εα.

- Ζααι αι·αι1ια1ιεα Βιιεειαι· αει· Βει·1ιιιει·
Βειτααςιια·εεε11αε1ιαιι ιει Βι. Θεαιαε 1αενει·
αεινα.1ι1ι.ιναι·αεα. Βια Ο1ιει·1ειιααα αει θεεε11εε1ιαιι 1ιε1ιε11τ.
αιια1ιινιε ναι· Ρι·αι'. Πι. Ε. ν. Βειαιιια αα.

ααα. ιαεα. 0.-Ζι.α.)- Ζα ααα ι·ιε1εα 0ααι.ιι·εααεα,σε νι·α1ιι·εαααει· 1νι·1ιααε
ειε11ααἔ ια Ριιι·ιε αιμα ννει·αεα.1ιαιιιιαταιια1ιεια ια τ.ει··α ιι -
ιιοαα1ει· 0αα α·ι·εεα ει” αιεαιειαιεε1ιε ΕΙεει.ι·ο
1οειε ααα Βα.αια1αρ;ιε. Βα.ε 0αιαιιε αεεεε11ιειιαεεεε1ιι
αιια: Ρι·αι'. ιν ε ι α ε 1Ρι·αειαεαι), Α ιι αεια1ι ααα Ο α α ια
(νιεεριαειαειιιεα), Β ο α ια ε ι ιΘεαει·α1εεειειιιι1, 1

1
α α ιι ε ι·

ιΒεει·εται·), Β αι α α ε α α α ε Β α ε ιι ε ι· (θε1ιαιαιαειαιει1, Β ε ι· -
ιιααιε, Βααε1ιεεααιι, Βι·αα1γ, Βι·οεα, Ι.αναι,
Βιιαια·αει, νι11ειαια. Πει 0αιια·ι·εααααα ι·αια 27. .1ιι1ι
αιε ααια 1

.

Ααειια1:1900 ια εα. Α11ε ααα θεαμα" αειι·εαειιαεα
Οαι·ι·εεραααεααεαααα :ια ται'. Β. Βαα_ιαει, 57, Βαε Νιαο
Ιαε·Ι.εα1ιιαε, ΙΙι11ε αα ι·ιε1ι1εα.- 11ιιι.ε1αι.ειαεα νααι 510.ιιααααι· α. .Τ. ααιιι·ι.εα Α11ει·1ιόε1ι
ιαεα 111ιαεεεεα ααα Βιι·ια·ιιειιαεα θεαε.ι ααα αιε Πε1ι ε ι

· -

ε; α εε ααα ιαι δα1ιιε1891 ααιΒειειι1 αααΚαιεει·α Α1ειιαααει·ΙΙΙ.
ααιαε1ιιιιιΓιεα ααα αει·αιιι ιεαι·αααιειι·τεα Β α α ο τ ο τ

· ι α τα ε

«ΙΙα1Ιι1α.» ιια 11οανει·αειαεατινι1ιαι·ιι·ε.α α α α Β εεαο ι· ι

αει Αααια1ι.εα αει· Καιεειια Ματια. ειιιαεαιαιιετ
ααα αα81ειε1ιαεεαεα απαιτει" Παι.ει·1ια1ιαιιι·ε1ιΑαιι·ειειιαα αει·
ααι1ιι εα θα1ααιιιιε1 αααω· Βεια1ιει·εαιει ειε1ιει·ι;εαιε11ι.- ει· θεειιαα1ιειιαααειαιια ιιπ ιιιααιεε1ιοα

Η εε ι· ε αιιι· αιιε1ιαειιι Βεε1ιεααε1ιαιιααειιε1ιεαει·01ιει·-11ι1ιται·
Μεαιειαιι.1νει·ινε.1εαααιια .Ια1ιι·α 1897 ι'α1ε;εααει: νεα ααα
ιια α·εαιιαατεα .1α1ιιε ιαι ε.ειινεα Βιειιει 1ιειιαα1ια1ιεα41.510
0ιιιειειεα ει·1ιιαα1ιιεα19,289 ααα αιαι·αεα 295, ινα1ιι·αιια νοιι
1,018,435 01εαιειαειι 8144751 ει·1ιι·ααΜειι ααα 5005 εττιι·1ιεα
Βει· Οιαειει·αεια.αα ννιεα εααιιι. νει1ια1ιιιιααιααεαια·ιιιε1ιι· Πι.
1ιιαα1ιαιιαα·αιια 'Ι'οαεεια.11ειια1':ι1ααιε 1Ιααιιαε1ια.ιι, ιιαα αινιιι·
αι:ε11ιειε1ι αει Πιιιει·αε1ιιεα ια1α·εααει·ιιιιιααεα:ναιι 1000 Οια
ειιεα ει·1ιι·ει.α1ιτειι404.6αιια αιειαεα 7,11. ααα·ειςεα ναα 1000
0ειαειαεα αιιι· 33103ι·εερ. 5,53. Βια 1ιαιιιιι.ιαι.εα'Ι'ααεααι·εεε1ιεα
ιιι1αειεα αιε Ια1`εειιοαα1ιιαα1ι1ιειιεαααα Κιαα1ιιιειιεα αει .αιιι
ιααα α· Με νει·αα.αααιιααι·ααα. ννειιιεα Βιειιαιααιε.ιιαΙιε1ι1ιειι
(ια α1Βε νεα Αιιιιειι-, εινεα-, Βιιιιιιεα1ιι·αα1ι1ιειιεα ειε.1
αιαεαιεα ιιιι Βειιειιιε_ιαιιιε 24010 Μααα ααα αει· Αι·αιεε εαι
1ιι.εεεανι·ει·αεα.
-- Βιε Βαιιιαι1ιια,<.ι αιιι· Βι·ι·ιε1ιιαα8 ειιιεε Βαυα
αιαιε τι ι 11ο α ι α Γεια ιε α ι· ει·ι·ειειιτε ια Βιιαε1ααα 18,981
11111.44 Καμ.- Βιε Βαιιιιαιαα1ιιιιει Μια;; ααα Βαεαιεε1ιεα
11.αι.1ιεα Κια ααεε ιει. εια 15. @Η .Ιαααιιι· ια Ριαι;οιια
ει α εε ειαιι“εα ααα αειιι ια ααα ααε1ιατειι 11ααεα αιιε1ι
ναι1ιαι·αει ννειιει·.
-- νεα ααα ια αεα Βαειεα-ΙΙααα.ι·ει1ιεα 1ιεεε1ιαιιιαιεα Λεια
ιεα ααα αιε1ιι·αιε Πι Βειιιεε1ιε ααα Αιι·ι1ια.αααι·,αιε εια' αειιι
εε1ιεα 11αινει·αιτε.τεαατααιι·ι 1ια1ιεα. 11ι·.Ηαιι1ε, εια νεα
αειιιεε1ιειι Β1ι.ει·αια Αι'ι·ι1ιιι.Βεαοιεαει ααα ιιαι' ααα Παινει·ει
ιΜεα Μιιι·αιιι·ια,Βι·1ιιαα·εα ααα Βιι·ααα1ιιιι·εαιιααςεαι1αετει·ΑΜΙ.,
ι·ιε1ιτειεααα 1ια.αριιαααι·ει1ιεια, ?ααα αειιι· αειιι, ιι·αιιι·εαα ει·
ιαι αιε1ιτεαΚα ε1ι·εςεα αει αΙοααειαρι·ιιιι. ειαεα νειιναααετεα
νει·1ιααα.ααα ε1αεαιαα ααι' αεαι 8ε1ι1αε1ιιιειαε. Νει.ε1ιαειαεια
'Ι'οαε ιι1ιειιια1ιιιιΒι·. 1ιι11ροιι α, ω· ια Βει·1ια ιιιια Ι.ειραιι;
αιααιιι1ιαι,αιε 1.ειιααα αεα Ηαιιρι1ααιιιει1ια, ια ιι·ε1ε1ιει ει·
ναα αννει αειιιεε1ιεα Αει·αι.εα νν ι1α εε ι· ααα Μ ε1ι Με ααι.ει·
αειιι ινιι·α. Νεαεα αεαι μαι-ιαεα Βιιιιρειαααι·ει.1ιαεαιε1ιι αοε1ι
αει ιεαεια Βαει·εα0ααιιιιαιιαα εια 1ι1ειιιει·εααιειι;ειιαεα Εεεε
ι·ει1ι,ααα ιαειαιεαε ιι.αε1ιναα αεαιεε1ιειι Αειαιεα αε1ειι.ειΜια.
ΑΜ αεια ειιααιιι1ιααιαε1ιεα Κι·ιειιαεε1ιααρ1αιαεειαα αιε _ιειαι,
αα αει: ααα αε1ιααιιτ.ιαι, νεα αειιιεα1ιεα Αειαιεα Πι. 11ο 1ι1α
ααα Βι·. 0αειει ακα Β1αααα1αεαιει, ναα εαιι·1ιεεαεαΑει·αι.εα
Βι·. Β 1:αι_1ι (ια 1ια.ανααιιι1ι1Με εια 15. Βεεεια1ιει· ια αει·
8ειι1αε1ιιεια '1'ιιαε1ααει· Βαιιιια.τεαι·αι αεε Βιι11ει·'εα1ιεα0αιρα
Βι·. Μ. ΙΙ. Η ιι ε· ιι ε ε αεια.11εα.- Ρ ε ε ι α εε ιι ι· ι ε ιι εε α. νεα αει· Α11ει·1ιαε1ιε1.ειαιι·εαε1.α
τεα 0αιιιαιιεειοα ααι νει·1ιαιααα αει· Ι11ιαεε1ι1εαρααα;αει· Εεεε
ννιι·ααε1ιε.αιιιαειιια.ειιι.αιιεε αιε Ρ ια ν ι α αειι Α ε ει ι· α α α

να ιαεα ια Α ι·α1ιιαα αιι- ναα ω· Ρεετ ια1ιειι·ι ει·1ι1αι·ι.
νναι·αειιααα. Ια 1ια1,ειεΑαα1ιι·αε1ιεαει· Ρεει ια αιεεεα Ρι·ονια
αεα Αια.ιιιειιε, Ζααα1ιιιιε αει· ΙΒιιιαειιιιε ιιι Ιιιαιεα ααα Δαϊ
ιααε1ιειιε αει· Ρεαι ια Με1ι1ιε.ααα Βιεααα1ι νι·ειαεα αιε ΡΗ -
ιιειαιιαα αεε1ι Ηεααα1ιαα ααα Μεααραιαιαιεα
α.αα1ιίαι· ααα .ια1ιι·19011 νει·ιιατεα. - Ραι·ι; Ιιι1ιαιν
(1ιιααααιιιιιαι1ααα αιε αειιι Βια αε .Ιααειι·α (Βιαει1ιειι)
ειαα ινιεαει· ρεαιιιει. Μ:

+ 1ι1εια1ιετε 8ιταιιαα ααα νει·ειαε Μ. Ρετει·α
1ιαι·,<ιει· Αει·ατε: 13ιεαετε.ε ααα 8. 1ι'εια·. 1800.
Τα ι; ε ε ο ι· α ααα α: ΙΤ ε 1 α τ: αα1ιι·εεαει·ια1ιταεαι· αιε Τ1ιαι.ια·

και. αεε 5αιιαιαι·ιαιιιαια Ριι1ιιιαι·ιι·ε.

+ Ναε1ιατε 8ιταιιιια αεαΒεαιαε1ιεα ει·αι:1ιο1ιεα
νει·ειαε: Μειωσα ααα 14. Ρειιι·αε.ι· 1900.
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. Μια Μ. ιρΜοτ 8ιεΙΙιπεταο1ιιιι€. Βοι

εε1ιοςΙοιιιιιιε ω. ι1ιιι·8Ι.13811.Αιιιςιι1ι.ειι1ι.
Α. .1. ιι. Ο. Ε. Β14·1ιει·.Βιιο1ι1ι.81. Ρ1ιε.

13.ι...Σ.... .ιιιέιιιιι ιιι...ι.ΠΠΒ..ιι.
.1ιι.ιιιιαι·1300 1ιω;ιιιιιτ. 6

.

38. .Ιιι1ιι·,ςιιιιε ό
.

Ποιιτι·ιι.11ι1ειττ

τι” Δω

ιιιοι11οιιιιιιο1ιοιιΨιεειοιιεο1ιιι1°τοιι.
Πιιτει· Μ11Ν11°11ΗΠΒ'νοιι

Ρι·οϊ. Π: 8οιιιιοι·. Ρωι. Πιτ 1. ΜΜΕ.
Ρτοΐ. Πι·. Ε

.

Βιι1ιοννι1ι1.
τοι1ιις1ι·τ.νοι:ι Ρτοΐ. Πι·. Ε!. Βοι·ιι1ιιιτ411..
Ψ6ο1ιοιιι.1. Ι -2 Β086ιι. μ. 8

.

Ρι·οιε Με
.1ιι1ιι·εαιιι:εε38 Μιιιι·1ι.

ΜιιιυιΜι Μ!Με Βιιοιιιιιιιιι1ιιιιιιιιιιιιιιΡιπιπ111τιι.

1ιιιΠοιιιεο!ιοιι ΑΙοκιιιιάοτ-Ηοιηιιω.1 Μιά
Νιιο1ιννοιεοττ1ιε11τἱ11ιοι·πι· Ζειιτ ι1ιοιιιι
1'ι·ο1οΡ11οι;·οτιιιιι1 Ρ11οχοι·1ιιιιοιι απ· Με

ρι·ινιπο Κτειιι1ιοιιρΠοεο (ιιιοΒιιιι Ζιι1ι1ιιιιι:
νοιι 60 Μιμή. .-Α._.-...

Δι1τοειιοιι νοιι 11ι·.ι.ιιΕοιιιιΠοΒοι·ιιιιι1ιτι:

0188. Βοι1ε, Βιιιι. οο·ηι., 14 .ιιιιιι..κ 33,
Η. 2.

Β`ι·ιιιιΔιι:ιο11οΒο1ιιι11. , Φ01Πιι-πα Η 137.
πι. 113.Ν

01Πι!'Β Οιι·1ι·ι·.ιιοιιιι,Οορτ1ιιιοιιιι.ιι,μ. Μ Πι
περι. 19.

?πο 11Μιι·ιε Κι.ι1ιει·ιι, Οι. εωιιιιστω.
Παω 3. Ε'ιιιιιιιιο1ιοιικιωιω θ-3, 1). 13.

8ο1ικινεετοι· Ε11ιεε Τειιιεεοιι, ΗοιιοιιιΒ

ιηιοοιι. χ. 136, πι. 13.

Βοχι·ι·ιι Φειιοροιιιιιι Πιιιιοπιχ Οιιιιοοκειε

Π. ιι. 24, Μ. Τ
.

Ει·ιιι Πο.ρειι1ιιωε, Πω, 1Ιομ·ιιιιιιοοιι.ιι. 14,
π.. 16.
?τω Οιιτ1ιιιι·1ιισ
οικω γ.ιιιιιιιι.ιι. 30, τω. Π.

ΜΜΜ: Ψιπ1:1οι·. γι. 11οιπιιοωιιορ. ι
ι Πεμ

·ι·ο.ιοΒιιοιιοιο11μ. μ. 4
,

κι. 11.
Δ1οιιι.ιι:1ι·ιι. Κιι.ειιτιιιοκιν. Βιιιιο.ιιιιοιιοιιιιε
Π. ιι. 61, π. 32.

2 Βο1ινιιοετοι·Οοιιει:. 8ο1ιιιι1:18, ΠοΦερ6. στ.
Μετιι·1ιειιοιιε.επ. χ. Θ

, π. 20.
πωπω Μο1ι1 Β 0_ 1. ιι. 44_ ω» 3

Ρι·ιιιι θιΤι1ιιοτι,1111.Ο.. 171ιἰιιΙο, Ηιιιιε Μι 16,

1.)ιι.10.

____________---1

Μιο1ιε1εοιι, Γε.ιιιηιπιι



Χχν· _ΜΗΒ0ΑΝΩ Νοιιο Ε”οιο·ο χν". πιιιιι·ο.π. ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι
ππιοι· ποι· Β.οποιοιιοπ νοπ

Ρι·οι'. Πι·. Μπι Ποιιιο. Πι·.
1οιιιιιιιιοΙε

Κι·οιπιιιιοιε.
)"Γ10"(Ποϊ'ΜΜ

Μ. Βιιποιι' ιΝειιιιιοιι.
ε'

Μ.. Ροιοι·ειιπτο

υιο «ει. Ροιοι·ειιπι·ποι·Μοπιοιπιεοιιοννοοιιοπεοιιι·ιίτιοι·οοιιοιπιιοποπι-_ Διι0ιιιιοπιοιιΜ·οπί"Μππο "πιο 8.110Ξιιεοι·ιι'60 τη
8ο π ιιοιιο ππ.- Ποι·Δ'ι·)οποοιηοπωμοιοιιι ιπ @Μπομπ Β ιιιιι.οπ ποειιιιιιοι πιοιι πποεοιιιιοεοιιοιιιιι πιο Βποιιιιεππιππε νοπ Ε. Σ. Β.ιοΕοι·ιιιΜπι, 4 ΚΜ. απ· ποπ»πιο .πιπ ιποΙ. ΡοιιιοποιοιΙππει ιιι ποπ ..πποι·01ιβοποιοτοιιιιιο,Ιποννειιν-ζι·οοροοι814, ιπ ι·ιοιιιοπ.-πο οι" "ιιππιιππ” 20 ΜΜΕ ιιιιιιιιι.ιι, 10Μοι·ιιιιοΙιιιιιιιι·Ιιοιι.Ποτ Ξιιεο1°ιιισιιηι·οιεεοννιοοιΙο επι πιοιιοπιιοι.ιοπιιοι.πειιοιιοπΜιοι.ιιοιΙππεοπ ι›ιι.ι.οιιιιιιππο
Επι·πιο3πιει ποεριιΙι.οποΖοιιο ιπ Ροι.ιι.οι 18Κορ. οπο: 35Ρίοππ.-Βοπ ποπ 8οοοιιιιΜε ιιι ιιτοπποπ Βοποοιιοπι·Ι)ι·.Βιιπ.οΠΨειιοοιι ιπ Ηι.Ρο
Αιιιοι·οπ ννοι·ποπ25Βοροι·οι:οιιιιιιΕοιιιι·οι·θι·ιειποιει·ιιιιοιιποοεοππι.- ι:οι·ειιπι·ε,Ροιιοι·ει.ιπι·ςοι·Βοιιο,Ροιοι·-Ροπιποεπιτοι ιιι ι·ιοιιιοπ Βρι·οοιι
Κοιοι·ιιιιοννοι·ποπ ιιοοιι ποπι $οιεο νοπ 16 ΚΜ. πιο ΒοΒοπ ιιοιιοι·ιι·ι.. οιιιπποπ Μοιιιοε, ιιιιωοοιι πππ Ε'ι·οιιοε νοπ 2-3 ΠΙ·ιι·.

Μ 5 ο. (17.)ΡοΒιιιοι·

1ιιιιο1ι: Βι·. Α. ν. Βοι·πιποππ: Ποιιοι· οιποπ πιπ νοπ τοιοιοι· Βοι·πιιιπεεοιιοιιππο·. Τ- Βοίοι·οιο: 1) Ποι·Ιιοι·ι. Β. Βικιπ
οοι·: ΒιοΒοιιο.ιιπιιιποι ποε Ρποι·ροτοιιιοποιε. - 2) Α. Α. ννο.ι·ποπ: Βοιποι·ιιιιπποπ ιιιιοι· πιο Ρποτροι·ο.ιιπιοοτιοπ.- 8) .ι ΚΥΜ
πιο" ννιιιιιιπι, Ηοιιι·ν Π. Τιν, ννιΙιιιιπι Β. Ρι· στ, Επιιοι·π ΒονιιοΙπε: Ποτ ποιοι ποε Διιιιοτιορτοοοοοοπεοι·ιιιιιε ιιοι
πω· Βοιπιππιιιιιι; πω· Ρποι·ροι·πιιπι'οοιιοπ.- 4) Ν. Η. ιινοι·: Ποιιοι· πιο ΒοιιοππΙππο· πω· ρποι·ροτειοπ Βιιορτοοοοοοπιπιοοιιοπ
πιιι·οιι Οπι·οιι.οο·ο.Βι·πιιππιι€ ποε Βοποιοε ιιππ ΑρρΙιοο.ιιοπ οιποε οπτιεορτιεοιιοπνοι·ιιο.πποε.

- 5) Οιιι·οεεο: Βιπο ποπο Μοιιιοπο
ω- Βοιιιιππιπποι ποε ΚιππιιοιΜιοιιοι·ε. - Βιιοιιοι·ιιπποιοοπ πππ Βοερι·οοιιιιπο,·οπ: Ρι·οι'. πι. Ιιο.ιι,οι Ί'ιιοι·προιιιιιι πιο νοπο
ι·ιεοιιο πππ Ηπιιιιιι·οπιιο. - ΒΙεποι: Βιο Ρι·ιιιιιε ποε Οιιοιιιιιιοι·ε ιιοι Ππτοι·εποΙιππο; νοπ Νπιιι·ππ8ειπιιτοΙπ, θοπιιεειπιιιοιπ ιιππ
θοιιι·ιι.ποιιεεοποποιοπποπ.- Ρι·οιοιιοιΙο ποε κι. Αοι·πιοοιιοοε πω· θοεοΙΙεοιιοι'τ Ιιν1ιιππ. ΑΘΙ°2ΐ.0 επ Μπι. - Βιπ θο

ει. Ροιοι·ειιιιι·ο,

1οιι;ννοι·ι,. - νοι·πιιεοιιιοε. - Απποιο·οπ.
ποιοι· οιιιοιι Η!! νοπ Μαιου Ποι·ιπιιιιεεοιιοιιιιπο.

νοπ

Πι. Α. ν. Βοι·Βιιιοππ,
Βιεει.

Βιο πουμε Βιιτιποπεεοιιο.ιιππε - ειιιπ οτει.οπ
Μπι 1885 νοπ 'ΕιοπποΙοποπι·8 ππεοοιιιιιι·ι - Μ; νοπ
Βοιεοι·, ν. Ηοοιιοι· πππ Ηοοιιοιιοοι.; ιιι πιο Βοιιιο
που ινιιιεοιιοπ Ποτιποροι·πιιοποπ οιποοιπιιι·ι ννοι·ποπ. Βιο

οι ειπε ιιππ» παπι Ιιοιιι .Τοιιιιοιιπι επι πππ ποπι οι·ϋεεο
τοπ ιιτιιιιοιιοπ Ριιιιιιιιιιπι ννοιιι ποοιι ιιιιι·οοι·ο Ζοιι, οι·ει
εοιι ποπι ιπιοιπο.ιιοπο.ιοπ Οοπιιι·οεε ιιι ΜοεΙιο.ιι πιιι·οιι
ν. Βιεοιειιοι·ο ιιοιιοππτ, ποι· απο Οροι·οιιοπ @ιππ οο
εοπποι·ε οπιιινιι·ι ιιππ ιιιοιιτ Με οιπ ΠιιιιοΙ ποι· ιιοικοπιιι
Βοννοτποποπ ΡιιΙιο οροιιτι πω.

Βιο Ζωη πω· νοι·ϋποπιιιοιιιοπ πιο πιιοι·εοιιιοιτοι, εο
ννοιτ ιπιι.π πιοεοΙι›ο ππε ποπ Αιιιοιιοπ νοπ Νοι·ειιιι'),
νοπ Βιι.ι·οο22), νοπ Ειεοιειιοτο"), Ο. Τπιιοπ
ιιιιιιι^), ν, Οοπτο.ιιιι) ιιιιοι·εοιιοπ ιιο.ππ, 86 πιοιιτ;
νοπ πιοεοπ ειππ 4 01,1 ιππ.) ποιπ ιιπιεπιι πππ εοιποπ
πππιιιοιπποπ Ροιι.ι;οπ οιιοΒοπ.
Πιο τοιοΙο Βοι·πιοπεεοιιειΙιιιιιε ιιοποιιιοι οιποπ
εοιπιιι ννοιιοι· ιπ ποιο Βοειτοιιοπ ιιπροεειτιιο.τ Βοινοτποπο
οποι· πιιτοιι Ε'ιειοΙπ πιπ πω· Απεεοπννοιι οοιιιιπιιπιοιι·οππο

Βο.ι·ιπεοιιιιπποπ ειπε πω· ΟιτοπΙοτιοπ ποε Βοι·ιπιπιιοπιοε
ο.πεπιιεοιιιιοεεοπ. Βιο Βιειο.πο ιιιιΙιαΙιο Βιιιοι·οοποετοιιιοεο
σποτ ροι·ιιοΙΙο ΠοιιποπεεοιιοΙτυπειιοππιο πιοεοι·

ΑιιίΒιιι›ο ποιο ιπ νοΙιοπι Ππιιοιιπο Βοι·οοιιι ννοι·ποπ. Αιιοιπ
ποε ιποοιιο Ζιοι - πιο νοι·εοπΚιιπο; ποε οπεποεοιιοΙτοι:οπ
Βοι·ιπειι1οιιε, ποιοι εοι·Βιιιιιιποι· Επιιοοι·ππο, Βοειπιοοιιοπ
πππ Μπι, ιπ πιο Βοιιοιιιιοιιιο - πιο ο.ιιοιι πιο ποιιο
Οροιπιιοπ πιοιιι ποπ οι·τοιοιιι.
Ειροι·ιιποπι.οιιο εονιοιιι πιο ιιιιιιιεοιιο Ει·ιιιιιι·ιιιιοοπ ιιοιιοπ
ιοετεοειοΙΙι,ποεε πιο Βοοι·οιιοπ ιπ οιποιπ ποιο.ιτ αποπο

ι) Ιπιποοιιιι. Αι·οιι. 52 π. 880.·
ι) Βιι.πιιοπιι. Απο. 58 ρ. 120.·
8) Εοπιιοπι:ι. Δι·οιι. 56 μ. 281.
ο) Ποιιι:οοιιοΖ. Γ. (ιππ. πι. 51 π. 252.
ο) Βιιιπε'ε Βοιιι·ϋ.πο οι. 21 μ. 70.

εοιιοΙιοιοπ Βοι·ιπειιιοΙι πιοιιι “τοπιο ποεε πιιιοιι ειο οιιι
εοιιιοιιπιποι Ιπιιο.ιι νοπ ιιιοπΙοπιοι· Βοεοιιοιιοιιιιοιι ιπ οο
τιιιοιιιιιοιιοι· ΜοπΒο ποεοιιοποπ «πω, ποεε πω· Βοοιοι·ιοπ
εοιιιιιι ιπ πιοεοι· ΡιπεειΒιιοιτ πιιπιιπιπτ ιιππ ποσο ποιοι
.Το.ιιι·οείτιειπιο Βοοιοι·ιοπ νιι·πιοπι 8οιιιπποπ ννοι·ποπ. Πιο
ννοοιιεοππο Ζιιπο.ιιιιιο ποε Ιιιιιο.Ιιε πιω επι· Πιοοιο.ιιοπ
ποι· ΒοιιΙοιιπιιιιιιι (Οιιοιιπ επι) ιιππ οι πο.ππι·οιι ιιοιοιι:ε
πιο ΜϋΒιιοπιιοιι πι· Ιπιοοιιοπ που Βοποιιιι6ιιιο ποοοιιοπ,
ινοΙοιιο ιιι ποιοιιιι·ετοι νιΤοιεο επι ο.ιιιι·οιιοιι ιιοπιι, ινοτιιι
πω· οπεποεοΙιοΙιοτο ΒοτιπιιιοιΙ ποπι ννοοιιεοπποπ Βιιιοιι
ποοιιοιοιιι, πιροπιπ πππ εοιποπ Ιπιιιιιι πππ ριοι.ιιιοιι ιπ
πιο Βο.ποιιιιοιιιο οπτΙοοι·ι.

Ι)ιο ι:οι.οιο Απεεοιιιιιιππο οι πο.ιιοι·, πιο ν. ΕΞιεοιε
ιιοι·8 ιπιιιιοι· ιιοιοπι πω, πιο ιι.πποι·ε νοι·οπιιοιιιποπ πιο
πιιι ποι· ΙΙοιετοΙΙππο τοερ. Βι·ιιοιιιιπο οιιιοι· 0οιπιπππιοο
ιιππ ποε τοιοΙ ο.πειιιεοιιοιτοπποπ Πιιιιπειιιοιιοε ποοιι οπεεοπ
πιπ.

8οιπιτ ννοι·ποπ πιο Ιππιοοιιοποπ Πιτ πιο ροι·ιιοιιο ιιππ
πιο ιοιοιο Βοι·ιιιοιιεεοιιοΙιππο ιπ πω· )λ7οιεο ιιι εοιιοιποπ
εοιπ, πο.εε οι·ειοι·ο -- πιο Επιοι·οοποειοιποεο -- πιο
εοπνοτιιπο Μοιιιοπο Μ· πιο ιιιοροι·ιιιιιοπ Βιιτπιτπιποι·οιι
ιιιοιιιοπ ινιτπ, επ Ιοπέο πιοεοιιιοπ ιιιοιιτ ιιι οιποι· νοι
Ιπιιιιιπο πιιι ποι· Βο.ιιοιιννοππ πππ ππι· Ροι·ιοτοιιοπ ποσο
ειιιεεοπ οοιιιιιτι ιιοποπ.

Αιιο κωππεωιπ ιππιοιιοπ πιο “ποιο Ι)ο.τπιπιιεεοιιο.ι
τυπο.
ννιιι πιιιιι ποι πιοιιι ππι·οιιοοιιι·οοιιοποπι Οοι·οιποιπ ποπ
ιιοοιι πιο τοιιιιο Ποι·ιιιιιιιεεοιιοιτπιιο ννιιιιΙοπ, επ ιποοιιο
ιποοιιο πι” ειο ππιιοτοιοι ποοιι )ΝοιΠοι·, π. ιι. πιω
πιιι·οιιεοιιποιποι ποπ Βο.ιιιι οιιοι·ιιοιιι ποε Τιιιιιοι·ε, νοι·πιιιιι
ποε οιιιιιιιιιοππο Βππο ιιιιιιπ πππ ιοιιοι ποπ Ποι·πιιπιιοιι
πιιι·οιι εοιιιιοιιο ΙιπρΙοιιιιιιιοπ ποε επιιιιιτοιιποπ Βιιι·ιποπποε Μι

ιιοιιοιιιοοι· διοιιο ππιοτιιο.ιιι ποε Τιιιποιε ιπ οιπο ποιο
Βοιιπ. Μοπ νοι·πιοιποι επ πιο ΑιιΙοπιιπε ποι· ειιιεεοτοιι
Ε'ιειοι - πιο οοιιπιιιο ειπο οπο. ποπ ποι· ι.οιοιοπ
Ποτιπο.ιιεεοιιιιιτπιι€. ΑΙιοι·πιππε ποιο απο ππτ οιπο
ΒοιιΙοιιιιπετοι, ο.Ηοιπ οιιοιι ιιοι οιποι· εοιοιιοπ ιπεει οε ειοιι

πιοιιτ Βοετιιπιποπ, πιο ειοεε πιο Βοεοιιινοτποπ εοιπ »νοι
ποπ, πιο ειο ιιιιοπι 'ι`ιιιεοι· νοτιιι·εοοιιοπ Ιιοππ. Βοπ ιπιποπ



.ο
ι

ποιιιειιοι πιο ΡιειοΙ ιιοπιπ, πιιιιι·οππ ποπ Απποι·οπ οιπο

ι·οιοπιιοπο 5οστοιιοπ ιπιι ο.ΙΙοπ ιιιτοπ Ε'οιεοπ (Εοιοιπ οιο.)
ποιποπο πιτ νοτινι·οιιιιιπο πιιιιοοπ ιιοπιι.

Βοι ιποροτοπιοπ, πο.οπ οιιεεοπ πιιι·οποοπτο
οποιιοπ Βοι·ιποπτοιιιοιποπ ιει εοιπειι·οποππ πιο ιοιο.ιο
Βοι·ιποπεεοπο1ιππο ιππιοιιι, πο ειο επ πιο ΒιοΙιο
ποι· Κοιπιιειοι, ποε οι·πεεοι·οπ Ποποιε, ποιο ιιιοιποτο - πιο
8οπΙοιπιιιειοΙ - εοιοι.
κι πιο ΚοιπιιειοΙ Ε'οιοο οιποι· οπιππππΙιοποιι Ει·ιιτοπ
ιιιιπο εοινοεοπ, επ ιιππ ειο οππιιοΙιοι ππι·οπ πιο ιοιπΙο

Ποι·ιποπεεοπο!ιππο ιπ οιπο Βοπιοιπιιιειοι νοι·ιινοπποιι, ιιοιΙι

Ιοτοιοι·ο πιοιιι εροπιο.π, εο Ιιο.ιιπ οιιπιιοπ. ποοιι Απιιιιπποπ
ειΠοι· οπιιιιππιιοιιοπ Ετεοποιππποοπ, οιιοπ πιο.. ποεοιιιΒι
ιινοι·ποπ πιποπ Επιειιτροιιοπ ποπ· οιιεοοεοποιτοιοπ Βοιω

εοπιιππο. Οοποπινοτιιο πι: πιοεοε ποι· ιοιιοποΙΙειο ιιππ

πιο ιιππ Ζιοι ιιιιιτοππο ποπ. πιιι ποπ ιοποι· Οροι·οιιοπε
ριο.π πιπειπειο.ιιιοπ ιππεε, οποπ ννοππ οι· πιερι·ιιποιιοπ οπ

ποι·ε οπποιοει αυτ”, επ πιπεει.ο Κπι·ιο") ιπ εοιποπι πο
Κοππιοιι ΡοΙΙ 7 Ι.οροι·οιοιπιοπ οιιείπιιι·οπ, πιπ εοπιιοεειιοπ
ποοπ που Βιιι·ιποπεεοιιοιιππο ιιππ Εκειιτρπιιοπ ποε οπε

Βοεοποιιοιοιι Βιιιοιιοε ου ποιοπποπ ιιππ ποπιιι·οιι εοιποπ

Κι·ο.ιιιιοπ ποιιπιιιν επ ποιιοιι.

Βιο ροι·ιιοιιο ΒπτιποπεεοποΙιιιιιο ποι Κοιιιιιειοιπ οπ
ινοπποπ, ιιιπτι πω· ιι

ι

οιιιοιπ ιιππ ποι· Ροιιο οππι Ετ·
ιοΙΒ, ιποιει πΙοιπι οιιιο, ννοππ ο.ιιοιι εριιιι·ιιοπ εοοοιιιιι·οππο

Βοπιοιιπιιειοι, πιο ο.ιιοιι ποιοποπιιιοιι Κοιιι πιιι·οιιιι·οιοπ
Ιοεει. ι›ιο Ετιππι·ππε πει ποιοιιι·ι, ποεε Με οποιποιε πο

ιιοπριοιο Αιιιιιϋτοπ πω· Κοιιιοιτοιιιο.ιιοπ ιπ οιποι· ροι·ιιοιι

οπεποεοπιιιιοιοπ ΒοτιπεοπΙιππο οιπ Ιτι·ιπιιπι 8οινοεοπ ιει.

Ιπ ποπι Ροι·ιιο1ι οιιεποεοπο!ιοιοπ Ποι·πιοπεοιιπιιι ιιπιιποπ
ιοτποι· Οοοιιιειοποπ Ποιο ετοιιοιι. ινοιοπο εοπινοτ ι·ιοπιιο
ου ποιιιοπ ειππ. Πει· οπεεοεοποιιοιο Ποι·πιοπεοππιιι ειοΙΙι.

ΗΙοιοιιεπιπ οιποπ Νοποπο.ι·πι ποε Κοιπειι·οιποε ποπ ποεεοπ

νοι·εοπιπεε πο· πιο π'πιιοιιοπ ποε Ιοι2ιοι·οπ Βιιποιιοπ πο

ΙπποΙοε πι. Εε Μπι οιεο ποι Οοοιιιειοπ που ροι·ιιοιΙ
ειπε;;οεοπο!ιοιοπ Πιιι·ιπεοπιιιιπο Με Οοι·πιποιεπιπριοπι πω·
Οοοιιιειοπ: πιο νοι·ποιιιιιιο νοιι Βιιιιιι ιιππ Ψιπποπ. πω.
ειοποπποι· επι ιπϋπο πιοεοε ιΠιιειιιτοπ.
οι Η. 20 π. π., Αι·ποιιοι·. οι·ιιι·οπιιι ο.ιπ 1. π'οπ1·πι·1898 πιιιοι·
ιιι·πιιηιιιιοι`ιοπ8οιιιποι2οπ, πιο ιιιι ρ;ειπ2οπΒοιπο ριπιπιιοιι ο.ιιί
οοιι·οιοπ ειππ, οε Μπι” Βιπτοοιιοπ. ποε ειοπ 8-4 Μπι επ
_ιοιιοιιιΤο.ριο ινιοποτποιιο. Ροιιοιιι ιιοπιιι Οι. ι·ιοιπι, ινοι·ιιιιι 8

πιο π ιιιιεειο·ο Βιιιπιο ιπ.ι;ιιοπ πιο Μπι θ
.

Ε'οπιποι· οι·ι'οποιοπ,
ποποι νι·ιιι·ποπ_ιοποοπ πιο 8οιιπιοι·οοιι ιιιι ποιοο εοπι· ποιο.
Αποπ πιο Ηο.ι·ποπιιοοι·ιιπο·νοτπι·εποπιο ποπιποιοοπ.
Απι θ

. Ροπι·ιιοι· νν·πι·πο Ρπιιοπι ιπ πιο ιπποι·ο ΑπιιιοιΙππο·
ποε ειπ.πιιεοιιοπ Κι·ο.πιιοπιιοπεοε οιιιοοποιιιιιιοιι, ινοεοιπει οι·
ιιιιιοι· πω· Πιο8·ποεο Ροι·ιιοιιιιιε ιιοπιπ πιο οπιιι 23. Γοπ1·ποι·
ι.ιοΙοποπ ιιππ. Αιιοποππιιοπ ιιοποι·ιο Ροιιοπι οπ·ιεοποιι 88.5°
ιιππ 89,5°, ιποιοοπε ειιπιι πιο Τοιπροι·ο.ιιιι· ιςονν6ιιπιιοιι πιο

εοο·οπ 88.0 0
.

Απε ποπ Κι·ππποποοεοιιιοιιιο ο;οπι ιιοι·νοι·. πειεε
ππιπποε πιο

Βρειππιιπἶ
ποε Εοιποο ιιππ ποι· ποοιιςτοπιο·ο

Ζννοι·οιιι'ο1ιποοιιειοππ ‹ οι. ιιπ 8
.

ΙΒ.ι πιο ιιοι·νοι·ειοοιιοππειοπ
8γιπριοπιο π·πι·οπ. Απι 15. Β'οπτιιο.ι·ιει οιπο «πιοιπο Απεοιιπ·οι
ιππο· ποι· ΙΙοοοοοοπιποο·οππ» πσιιι·ι: ιιππ 20. Ε'οπτι1οιι·ιοι οιιιο
ο;οι·ιπ;;ο Βιι.ιιιριιιπ,π;ποεοιπει ποοιιππνι·οιεοπ ιιππ »πιο οιπ Βιε
ποιιιοι ο.ρριιοιι·ι, πο.οιιποπι Ροιιοιιι ιιοπι θ

.

Ι·`οπι·π:ιι· οιπ ιιιιι
Βι·οιιιιπεπιιΙπποπ ιιππ Βιιιιιιειο οι. ι·ιοιπι ποιιπιιποιι ννοι·ποπννο.ι·.
νοπι πω. Ροπι·ππι· πει· οποπιοιΙε πει· Ειεποιιιοι πρριιοιι·ι
ποιποπ ιιππ ιιιιιιο Ροιιιοπι Οριπιπ ιιιποι·ιιοπ ποιιοπιιιιοπ.
Απι 22. ?οπι·ιιοι· ιι·ιιι ππιοι· οιο.ι·ιιοιπ Αιιειιο8· πει· 'Γοπιπο
παπι· (4Ο.Ο ιι

) οιπο ι·οοπιεεοιιιπο Ροι·οιιιιε ο.ιιι'.
Απι 28. Γοπι·ιιιιι· ιινιι·πΡοιιοπι ιπ πιο οπιι·πι·οιεοπο Απιιιοι
Ιιιπο· ιι·οπείοι·ιι·ι. Ει· πω οιπο Τοπιροι·πιπι· ντιπ 88,4°, Ρπιε
πι. Πω· ιιοιπ ιοι ιπ ποι· Βοι.ς·ιο ιιοο-οοοοπιιε ει5.ιιιοι· ιιοι·ο·ο
ννϋιπι πιιπ ιιπποι ειοιι πιω· οιπο ειιι.ι·ιιοι·οΒοειειοπο, πιο _ιοποοιι
διοιποποιιιιιοιιο θι·οιι2οιι ποιοι; πιοι· οι Βοιιπιοι·πιιο.ιιιοιιοιι ποι
ειιιιιιοι·οιπ Πι·ιιοιι νοι·ιιιιπποπ. ννοιοιιοεοπει πω Απποιιιοιι πιοιιι
απ οοποιοιιιοπ πι.
Επι Ζινοι·οπΐοιιποοποιοππ ποειοιιι πιοπι ιποιιι·. Ροι· ι·οοιιιιπ
κι πω· Βοιιιππ οιιι ιιοεπιινοι·. Βιοτιιο Βοιιπ·οιΙιιπο· ποι· ι·οοιιιοπ
Ρο.ι·οιιε, πιο πιο επιππο ι·οοιιιο Οοειοιιιεπο.Ηιο οιπιιιπιιπι; οιιοΙι
Με ι·οοιιιο Αιιο·ο ιει πποιιιοιπε νοι·οοπιινοΙιοπ.
24. Γοπιιιοι·. Ιιιοιειοπ ιπ πιο Ροιοιιε, ινο1οιιοιιοιποιι οι·πεεο
ι·οιι Αποιοοεεοι·;;ιοπι, _ιοποοιι πιο οι·π·οιοπιο νοπ πιω ππι·οπ
εοικιο Οι·ιιεο ιιππ ιι·οιιοοι.

Η πι. Κιιι·ιο: Απεο·οποππιο Πιι.ι·ιιιι·οεοοιιοπ οιο. Ιιει.πποππ.
πω. Βπ. 48, π. 715. ΧΧΠ1.· Οοπο·ι·οοε ποι· (ιοεοιιεοππιι πιο
Οιιιι·ιιι·ο·ιοιοοι.

Πιο Τοιπροι·πιπι· ειπιιι επππ.οποι επ οιιπο πω: ποι·ιππι οιι
ννοι·ποπ.
Ι)ιο ΒοιιννοιΙππο ιιπ θοειοπι ;.:·οιιιειοιιο_·ιπιιιοιι.
Ιπι ιιοιπο πο.ι Ρο.ιιοπι ιι·οιο οοπτιππιι·ιισποι· Απινοππππο·
Ριιοεεπιιι'εοιιοι· Πιπεοπιπ.ι.:οποοιπππιι; Βοπιποι·ιοπ, πιο πιιιπιιιι
Ιι‹ιιι επι Ιπιοπειιπι ιπποππιοπ; πποπ πιο 'Ι'οπηιοι·πιπι· πιω”
Αποππε οιπ επ οιοιοοπ (88,8°); οε πιο ποειιοΙπ πω· Βιπο·ι·ιι'Ε
ποεοπιοεεοπ.

Θ
.

πο”. Ιιι Οπιοι·οίοι·ιπππι·ιιοεο "οι οιπ ππεεοι·οπ Βοππο
ποπ ι·. Μ. τοοιιιε οιπι.ιοπο.πο·οπ. Νο.οπ Βι·ππ'ιιππι.ς ποπ ειιιιι·ιι
νοι·πιοιιιοπ Ροι·ιιοποππι ιιοοι οιπ Ροιιοι νοπ Βο.ι·πιεοπιιποοπ
νοι·. πιο ππιοι· οιπππποι· ιιππ ιπιι ποιπ Ροι·ιιοιιοπιπ ειοι.ι·ιινοτ
ιπιποι ειππ. ππιιιοπιιιοπ επι· Ππι·πιποιπο·ι·ιιπο ιιιπ ννοι·ποππιο
νοι·ιπιπιιπποπ ιιιιιποι· ειιιι·ιιοι: ποιπι νοιεποπ ιιιοι· ποπ Ρι·οο.
νοι·ιπιι`οι·ιιιιε:ιι ιιπποπ, ι·οιεει ποι· Πο.ι·ιπ οιπ. Ποι· Βιεε πιο
εοίοι·ι εοι·ι;ι“πιιιο·πιω Βπιπποι·ι'εοιιο πιο. νοι·εοπΙοεεοπ.
νοιπ ππιοι·οπ ινιιππινιπικοι Απε “πο ι οο ιπ ποι· 'Ποιο οιποπ
οπο". 8 Εεει3π'οι Επι" πιιιιοπποπ Α ιιοοεε :ιι οι·ϋπποπ. ποι·
πιιοιι ιο.πιποιιιι·ι ννιτπ. Ιπ ποπ πποπειοπ 'Ι'πι;οπ ποοιι ποιπ πιπ
,πιο ποειοιιοπ ΙοιοΙιιο Βοιππποεοι·οοποιπιιπποπ νοπ Βοιιοπ ποο
Ροι·ιιοποππι, πιο Τοιπποιο.ιπι· ειπιιι ιοποοιι Μ.
Απ 15. πιο ιιιοεει ποπιιιοιι Κοιπ οπο πω· ννιιππο.
Π'. Μάτι. Ιιι ποι· ννιιππο ιιππ οιπο ι)ιιππππιπιεοπιιπο·ο επ
Τπο;ο, πιο 2 οι·πεοπει·οεεο Ροτιοι·πιιοποπ Μι. Με πει·οπ οιποι·
οιπ Αεοο.ι·ιε Ιπιππι·ιοοιποε ποινοι·πππιι.·ι. Υοι·ειοριι ιπιιπ ποιπο
Ε'ιειοΙϋππιιιιο·οπ, επ ειο!ιοτι οπο ποι· 'Ι'ιοΐο παπι ποοπ ΚοιΙι οπο.
20. Ποιο. Ροι· νιιιε ποιπι·πιοε οιπ οοιιι· ι·οιοπιιοποι·Βιιιπι,
ποοπ πιοεει :πιο ποπ·Ε'ιιιιοι ειοιε - πιιιπ πιοιιι·, πο.ιπ ινοπιποι·
ιιιιοειποι· Κοιιι.
25. Μοτο. Ιπ Οπιοτοι'οι·ιιιποι·ιιοεοιιι·οιιο Επιοι·οπποειοπιοεο
ιικ·ιειιιιοπ οιποι· Πιιππππι·ιιιεοιιιιποο, πιο σποι·πιιΙπ ποι· ι·ιειοι
Ποιοι ιιππ οιποι· Βιοιιποι·ιπεοπιιιιπο, πιο σποι·ποιπ πω· Ιιοοοοο
ποιο·οποππ ειοιι ππποι ιιππ πιο πιο Οοιοιι ποοοπποπε ο·οππΙιοπ
π·ιι·π.
πιο ιιι·ερι·ιιποπιοιιοΑπειοιιι, ποπ Ποτιιι πιιι ποπ Ριειοιπ .επ
ι·οεοοιι·οιι, ιππεειο εοιοι·ι ππιι.ςοςοποπ π·οι·ποπ. πο πιο νοτ
ιπποπειιποοπ επ ο.πεο·οποππι ιιππ νοπ εοιοιιοι· Ποεειο·ιιοιι οιππ,
πο.εε οπ οιπο Βοεοοιιοπ 8·πι·πιοιιι κοποοιιι ννοι·ποπ ιιοππιο.
28. πω. Βε ιει ποοπ ιινιοποι·οιπ·πε Κοιιι ππι·οπ πιο Ποιοι
οοιιοεεοπ.
Ιιπ ινοιιοτοπ νοι·Ιο.πι, ποι ποπι πω· ρ;οιοΒοπιιιοιι πιο Αποππ
ιοπιροι·πιιιι· 88.0° οιι·οιοπι, οιιιοιι Ροιιοπι ειοπ ειοιιο·,. Ι)ιο
8οοι·οιιοπ πω· Ποιοι ιιιιπιπι Μ. ιπιοιπ ειοιο »πιο οιννπε ποιο
πιιι·οιι πιοεοιπο οπιιοοι·ι. Πιιι·οιι ιπ ποπ νοι·ποππ οιποοεοπο.Ι
ιοιο θπιππιιπο.ιιο νοτειιοπι ιιππ πιο ππι·οπ πιο Ποιοι ρι·οιππι
ι·οππο Βοπιοιπιπππι οιιι·ιιοικιππιππποπ.
Βιπ πιπ 27. .του Βοπιιιοπιοι· νοι·οποπ, πιο Ποιοι οπο. πιο
Νοιιι 2.π εοπΙιοεεοπ, οοιιοιιοι·ι πιω, οποπεοινοπι εοποιπι πω·
ειιιι 20. Βοριοτπποι·π·ιοποιποιιο νοι·ειιοπ οιποπ Βι·ι'ο ο επ ιιοποπ.
πιο" οιιιιιοιιιιοπ πο” πιο Κοιποπεοπποι·ιιπο ιιιιι ιιππ Μπι
Ρο.ιιοπι οππιιοιι ιιιπ 28. Νονοπιποι· πιιοιι Ηο.πεο οπιιοοεοπ.
Μ· πι πιιιιιι·οππ εοιποε Ιππιοοπ Κι·ππποπποπεο.πιοπιππιιοε οιπ
επι ποποι.ιιι·ιοι·,ιιι·πιιιποι· Μοπεοπ ονιιοι·ποπ, πω· Μι οπιοιιι
Αρροιιι πιο.. ιοετ. πω· ποι·ιιιο.Ινοι·ξοπι πππ πω· εοιιι· ννοπιο
πιιι·οπ εοιπο Γιειοι ποιοειιοι «πιο, «πιο απο Ιιποοπο·τοεε
ιετ, εοπι· ννοπιιο·Βοιιιοιπι οπεοπποιι πιιπ ποι ποι· Βπιιοεεππο·
εοιι οινσπ 14 'Ρομπ Ιιοιποπ Κοιπ πιοιιι· ιιπιιο ππι·οπιι·οιοπ
Ιοεεοπ.
Αιπ 22. Βοοοιιιποι· 1888 Μπι Ροιιοπι ειοπ πο οπ θ πο»
Αποππε ννιοποι·οιιιι'ποπιποπ. Επι·ιιΙοο·ι ιιποι· ποίιιο·ο οιιπιοι·Ζοπ
ιπι Βριο;πειι·ιιιιπ. πιο ιππ ποι ποι· Αιποιι ποι'πιιοπ ιιοποπ, ποποι
ιετ πιο π'οιπροι·πιπι· 87.0 °

, πω· Εοιπ ιει ννοποι· ο·οεροππι ποοιι
ειιιι·ιιοι· οπεοοποιιπι. ποε Βριςπειι·ιπιπ οι πιοπι πι·ποιιοπιπιιππ
ιιππ. Πιο ποιοι οπιιοοι·ι ποιοιι Απεεο.8·ο ποπ Ροι:ιοπι.οπ πο·
ωοιιιιιιοιι πω· Βοιιιοιπι, ποοιι πιω πιιοιι ιπιιππιοι· Κοιιι οπο.
Πο ιιι,οιιοιι θιιιπΙ ο·οινοεοπιιππ ννιιωο ππο·οπο.πεοπ ειππ. επ
πιο ντιπ ποιιι ποπ Ρπιιοπιοπ οιιι'ποιιπιοπποπ Αεειειοπε-Αι·2ι
οιπ ννπι·ιποεΒοπ ιιππ οιιιο Μοι·ρπιπιπιπ_ιοοιιοπ νοι·οι·πποι. Ριι
πιοπι εοιιιιι.Γιπειι·πιιοιι ι·ιιιιιο· πιο ο·οοοπ 8 ΠΜ· ιιίοι·;;οπο, πιο οι·
πιιι·οπ ιιοιιιοο Βοιιιποι2οπ οι·ικοοιιι οπο, Μπι _ιοπιιποι·ι ιιππ
ριϋιπιιοιι ιιππ.
Πιο Βοοιιοπ (Πι. Κι·ο.ππιιιι.ιε) οι·οιοπι οιπιο;ο Μισο:
οιποι· εοπινπι·πιιοιι| ο·ι·ιιπιιοιιοπ ειιπιιιοπποιι Ριιιεοιο·ιιοιι ιπ πω·
Βοιιοιιιιπιιιο. Νιι.οΙιποπι πιοεο ππο·οΙοεεοπ ινοι·ποπ, Ιιοοι οιιι
Οοιινοιιιι ειιιι·Ιο ο;οπιιιιιιοι·, εοιιννοι·π νοι·Γιιιπιοι· Πιιππποι·πι
εοπιιπ οπ τω, ποιο ιπ πο: Βιοιιιππο νοπ ιιπι‹ε πο.οιι ι·οοιιιο ππι
εοιπο Ιοεοπιοι·ιοΙοιιο οοπτοπι πι. Πιο Β'ΙΗι20 Ι20 Οιιπ. ιππο·ο
Βιιππποι·πιροι·ιιο ιει ιιοπιιιιιι ιιππ εοπννιιι·π ιοοι"π.ι·πιππ πω· Βο
ι·οεπ εοπ·οιιι οπο ιιιιοΙι επι πω· Βοιιιοιιιιιιιι.πιοοιιο. διο οπιιιιιιτ
πιοεοιποπ εοιιινο.ι·ποι·ιιπιιοποπ, ειιπιιοπποπ ΡΙιιεειοιιοιιειιιπεεοπ,
ννοΙοιιο πιο Ροι·ιιοποπιπϋιιΙο οι·ιιιιιοπ, ιιοιποπ πω».
ΑΜ πω· 8οπιοιπιιιιιιιι ιιοιπο Νοοι·οεοπ.
Απ ποπ Βιι·ο.ποιιπιιιοπεειοΙιο ποιιπποι οιοπ οιπο οιι·οο.ποιιποπ
Βιοεεο Ροι·ιοι·οιιοπ ποι· Πο.ι·ιπινοππππε.
πε οι·ινοιει ειοιι, ποεε πιο Α πο. ε ιο ιπ ο ε ο π πι1 π π ιι ο; πο·
πιποιιι ινοι·ποτιιει 2.5 Σποιοι· ππιοι·ιιοιπ ποε Πποπο
ππιπε οιπ Πιιπππο.ι·ιπ, ιιππ ιιππ Βιοιιπο.τιπ ειιπ ιιπ
ιο ι· ο π Β ο ιι ο π ιι οι π οι· Ε' ι ο κ ιι ι·. Πιο Νιιιιιειοιιο ιιι·ιιεοπ



4!

Η!! ε!ο!! Με !”ο!οοννο!εε!!ο!!ο!!!ο!ο. νοο οοο 8ο!οοο!!!οοπ !ε!
ο!ο!!!ε οι! εο!!οο.
Α!!! ο π ε ο ο ε ο!! π.Ι !ο !ο ο Π!!οοοε!·π! !!οο!ο!ι! ο!ο ουτο!!
ο!ο Αποοο!·ο!!υπε !υ !!!!!!!ο!οοπεο!!ο!! οοοοςοπο Ποτο!!!8.τ!!ο
οι!.50 Ο!!ο. πο!οτ!!οΙ!! οοτ Α!!οε!ο!!!οεο, !!οο!·ο!!! !20 Ο!!!·!.οπο
Μο!!!οο οοου οσο!! 80 Οοο. Με οοτ Ι!οοοοοοο.!!‹Ιορρο!!εο!!.

Ε!!! Ιοτ!εο Πε πιπεε εο!!ο!!οπ' οοεε !ιο!οοτ π!ο!!!π!!!ιο
!τ!!ο!!!.!!ο!!οοΒ'!!!εε!ε!!ο!!εο!ο!!οο !υ οοτ Βοπο!!!!ο!!!ο, ο!π
!!ο!ο οο!ερτοο!!οποοτ Βο!”ποι! !!ο! οοτ Απ!”οε!!!οο Μο!!! οσο
ε!ο!!τ! ννοτοοο !ε!, ο! ν!ο!τοο!!τ τι!!! !!ο! οοτ Αι!!πο!!!οο

Βοο!!ιο!!!ου Νο!!2οο ο!ο Αοπο!!!οο !ιο!!οΙοεο!!_ οο.εε οο!οο!ε
ο!!! ΙΣτεπεε υοο!! οπτο!ο!!! !ιοε!ο!!οοο !!ο!!ο. Ο!! οο!ο ΜτΙ!
!!ο!! εο !ε!, !οοεε ο!!!!!π Βοε!ο!!! Μο!!!οο, Μ!. Μο νοτ
πε!!!οο ο!πο! Βοοοπο!! Πο!οτεπο!!ππο οπο! οοο!!ε!οπ Μοτ

8οο νοτεο!!ο!!οπ ννυτοο, πο!! το!! !”το!οΑοποοε νου οπο!
υπο Μοτο!!! οου νοτοο.ο!!! ο!ποτ οτοε!οο Ετ!!το!!!!ποο
!!!ο!!! οπί!!ο!ο!οοπ Ι!οεεοπ.
Ιο!οτοεεοπ! !ε! εε, Μο πιο!! Μο !!!ο!!πτ !!ο! οοτ Εο!:ο

τοοοεε!ο!!ιοεου!!!!οποο υοο!ι τοο!!!ε !!!υ!!!!οτοοΙοποτ! Βο
ννοεο!! !ε!, εο οοεε ε!ο !!!τ οοε ΠοΙου πεοοοοοοε οο!!!!.!!οπ
ινοτοοπ !!οοο!ο.
Π!ο ροτ!!οΙΙο Απεεο!!ε!!υπο νου 2 Μο!οτ Π!!!!οο!ιτ!!!
υπο οο!ο ετοεε!οι! 'Ι'Ι!ο!! οοε Π!ο!!‹!οτ!οε πο! !νοοοτ οπο
οτπο ο!πο 5!οτυ!!ο οοτ Ποτ!οίι!πο!!οο (Ππτο!!!!!!!ο) Ιιοτνοτ
ε_,οτπΓοο,ποο!! οπο!! Ρο.!!οο! Βο!!!οοοτ!, !ο οοτ ΙΕτ!!!!!!τποε
ε!ο!!!!!ο!! 2π2π!!ο!!!!!οο.
Π!οεο!ο Ρο!! Μου !ο!! πυο!οο!!τ ο!οοπ νου !ο !!!!οτ
Απεεο!ιο!!υπο εοΒοο!!!!οτε!οΙΙοο, οοτ π!!οτο!οοε !ο
!!οτ!!ο!!! 4 Μοοο!οο 8 Ιιο!ιοτο!ο!υ!οπ ου ε!ο!! πο! ο.πε!!!!!
το!! Ιοεεοο, σου!! ο.!!οτ Μο νοΙΙο θιοεππο!!ο!! !ο νοτΙ!ο.!!

ο!εε!οοεε!ε !!πτοοτ 2ο!! Μοοοτ οτΙου!!! πο!.
Ποτ Ρο!! !ε! !ο ΚΙ!τοο Μοοο!·οοοο!ιοο !οΙοο!!οοτ:
Ποτ !8_!ο!!!·!εοΒ!οτ!!τουο!·.Τ. Μ., οοτ ειπε ο!!!ο!· ο·οεποοοπ
!Το!ο!!!οε!ο.!ι!!!!!,!ο ννο!ο!!οτ'Γ!!!!οτουΙοεο Μο!!! !·οτοο!!ο!ο!!!οο
πο!! οοτ Με πο!!! ο.!ιεεοτΠ!ρΙ!!!!ο!·!οπιιο ΜοΙο!·!ο !!ο!οο Ιίτεο!!
!!ο!ιου ι;ο!ιο!!! !!!!.!,ο!·Ι!τεο!!! πο! 18. Με!! 1899 !!!!!!2!!ο!!οι!!
ε!ο!·Ι!οο Βο!!!οο!·οοπ!π οοτ τοο!!!οο Βο!!ο οοε Πο!!!οε, ο!ο ε!ο!!
'Πεμ οο!·ππ!' οπο! οου ο;ο!!!!οπΜε!!! νοτοτο!!οο.
Πε ε!ο!!ου ε!ο!! Ετ!!!·οο!!οπ ποο !!οτ!!!!!!ποε νου Με!!! !!οο
!ν!!!!ιο!! ο!π.
Απ! 15. Με! !!!.εε!ε!ο!! Ρο.!!οο! !υ π!!! !ι!οο!·ο Α!!!!!ο!!ποΒ·οοε
ε!!!ο!!εοΙ!οπ Κτοο!!οο!!οπεοε οο!!!ο!!!!!ου το!! ο!οοτ 'Ι'οιπροτο.!πτ
νου 89,!!°, Ρ. 112. Β. 40. Πο.ε Λ!!οο!!!οο !!-!!!!!!!εε!!;ο.!!!εο!τ!ο
Βου. «!ο οοο !!οιοτοο Ρο!·!!ο!! οτο!!!!!!τ!», !ο οοτ !Ιοοοοοοε!
ςοςοοο εο!!τ οι·πο!!ο!ορ!!οο!!ο!!.
Α!!! οϋ.ο!!ε!ο11'Προ !!ο!οπ !!!!εε!;ο $!!!!!Ιο ο!π, Μο ι!!ο!!τοτο
'Παω !!!οοπτοΙι ε!ο!! νν!οοο!!!ο!οι!, Μο 'Γοο!ροτο!!!τ ε!ο!!! π!!
οι!ο οττο!ο!!!ο!π 2!. Με!! Αοοοοε !!!τ !!!!ο!!οι!!ο 87,7 'Ι

. Απο!!
ο!ο Ρ!!!είτοοπο!!ι οπο!!!οι!! ο!ο!!;ο '70 θο!!Ι!!Βο επτ!!οΙ!. Απ! 2θ.
!!!!ο 2!. Μ!!! !ε! ο!π ου!εο!!!οοοποε Νοο!!Ιε.εεοο οοτ Βο!!!οοτ2ου
οο!!τ!, οοοπ ο`οοτ!τ!!! ο!υο ε!ο!!πο νοτεο!!!!!!!!υοτπο,=.;ο!π, οοε
Ρ!ο!!οι· ε!ο!!!! Με πο! 88,5 °

, οο.!!!οο!!!ο!! οπο! ννοτοοο Μο
8ο!ιο!οι·οοο!ο!οπε!νοτ, εο οει.εεε!ο οοο! Ρο.!!οο!ου εο,ο·ο.τ«πιο
ο!ο Νπο!!!τπ!!ο !·επ!!ου.
Διο 2ο. Με! Μ!!! Ρο!!!οο! !ο ο!ο ο!!!τπτε!εο!!ο Α!!!Ι!ο!!!ιο,ο·
!!!!ο!·εο!'!!!!!·!.
Ποτ $!!!!πε !ε! ίο!!;οποο!·: Ιττο!!!!ςο!·ΚοτροτΙ!οπ, πως. Πτ
πο!!τιιοε ει!!! Τοο!!!οτο!π!·88.0 °

, Ρ!!!ε 80 νο!! οπο τοοο!!ποεο!8.
Π!ο Ζουμ! !ε! !›ο!ος!, !'οπο!!!.
Ποε Αοοοι!ιοο !ε! ιο!!εε!ε οπ!'οο!!·!ο!!ου, οο!!ζ! _!οοοο!! Ι‹ο!πο
Αενιιιο!τ!ο, οε !ε! οποτε!! εο!!τ οτποΙ!ο!!ιρ!!υοΙ!ο!!.
!υ οοι· €οποο!! ι·οο!!!ουΒεπο!!!ιο!!!ο ΜΙ!!! !πεπ ο!πο ε!οτ!!οι·ο
Βοε!ε!οο2. !υ οοτου Βοτο!ο!! Που!ρ!υ!!ο· !!οε!ο!!!, Μο ε!ο!! νοιο
τοο!!!ο!!Με. Ροποπτ!!! Με οι!! !ιο!!οτο!υο!!! οτε!τοο!!!.
Π!ο
Πο!οτεοο!!ποἱ

πο! τοο!ι!!π οτε;!ο!!! ο!πο ε!ο.ι·!!ονο!·ννο!
ω!!! οοτ νοτοοτου οο!!!!!ν!!οο.
Ποι· Π!·!π ο!!!!!!!!! ννοοοτ!!!!νο!!!ε υοο!! Ζοο!!οτ, _!οοοο!!ν!ο!
!οο!!!επ.
28. Με!. Οροτο!!ου !π Ω!!!ο!·ο!ο!·π!οπ!·!‹οεο. ΙΙ!ο.οοΙεο!!υ!!!,
οπτο!! οοο ο!πο ε.;τοεεο, ε!!υΙ!οποο, !υ!το!ρο!!!ουοο! εοΙοοοπο
Αοεοοεε!!ο!!Ιο ο!·οοοο! νν!το, οοτοπ !πποτο !ν!!!!!! ουτο!! ουο!!
Ιϋ!.!!ο!οπ Ποτ!!! ςοΜΙοο! Μο, ννο!ο!!οτο!υο Ροτ!'ο!·ο.!!οοΖουμ;
οο!!οο οοτεο!!!οοΠοπ! οοτ υοο!ι οπου π!!!εοεο!!!ο€ουοΝοτιο
!'ο!·!εο.!2,οοτ ο!!οο!!·οοοπ !ν!το, εοννο!!Ι εο!υο Ιοεο!·!!οοεε!οΙ!ο
Μο ο!ο Ροτ!`οτο!!οοεϋ!!”ο!!!!!:ινοτοοο εο!·;τ!!!!!!,ςνοτο!!!!!.
Σε ο!·ννο!ε!ε!ο!! πι!!! ννο!ιοι·, οο.εε οοτ Α!!εοοεε ε!ο!! που!!!
ποιο!!ο!!ου Με !!ο!οτ Μο Που!!! οτε!τοο!!!; οοτ Βο!!ο!!! νν!!·ο
ε.Ιεο πι!!”ννο!·!επ!!! ο!οοτΒοΙ!!νου!!υπ,ς οπο!! !οοοο (ρο.το!!οΙοο!!!
Β!ρροο!·οοοο) νοτΙοοεο!·!. Ποτε! οο!· !ιο!!οτ Μ!!! υοο!ι ο!π
οιοεεο!·οε !!!!ιο!οορο! οο!Ιοοτ! ουο οπο!! Μο! ο!πο Ροτϊοτε.!!ου
!!ο Π!!!·!!!(Ε'Ιο!!υτε !!ορο.!!οο)ο!!!οοο!!!, !νο!ο!ιο !;!ο!ο!!!'ο!!ενοτ
!ι!!.!!!Μτο, οπο!! ΜΙΒ! !!το!!οε!ο 'Γ!!!!!ροποοο οοτ Α!!εοοεε!!ο!!Ιο
ουτο!! ε!ο!!!!! !!!!.οο. Απορ!!εο!!ο!·νοτοπιιο.

νοτ!!! ο Ε. Ρο!!ο!!! Μ!! οοπ Π!ο
οπο!! ε!ο!!! ε!ο!! !!οτο!!ε!ο οου υοοἔε!οο 'Ι'ο.ο;ου ο!πο εο!!τ
ε!οτ!!!οΒοο!·ο!!ου οοτ !!!!!!ροο!τ!οπ Αοεοοεε!!ο!!Ιο ο!π οπο -
νν!οοπο !!! Μοεοπ ΓοΙΙο!! πο! Βοοο! !ε! - Μιτου !υ ο!υο!
!νοο!!ο - οι!! 4. οπο! - επ Β!οΙΙο οοτ !!!!οτυο!!!οοΠ!!!·!οροτ
!ο!·ε!!!οι!ο!!- 2 Κο!!!!!ε!ο!π οι!. Ζ!! !!ιπου ο;οεο!!!ο ε!ο!! !!!ι
!ιοπΐο οοτ υ!!.οΙ!ε!οο!νοο!!ο υοο!ι ο!υο οτ!!!ο - πο! !πεοτ!!οο
οοε Ρ!·οο. νοτο!!!”ο!·!ο!εοο!ερτοο!!οοοο. Ζοο!!ο!!ε! νο!·!:Ιο!οοτ!
ε!ο!! Μο Αοεοοεε!!ο!!Ιο. ο!ο Ρ!ε!οΙπ τ!!ο!τοοο!!!ιοτ ου ο!οευοο!·
!!οτοο: ε!ο !!!εεου ο!ο!!!!!ο!!ν!ο! Κο!!! ο!!!·ο!!!το!ου, οοο!! πο!!!
ε!ο!! Μο Ε!τοο!!τ!!υΒ·οοε Κ!·ο.ο!!οπ !!·ο!2οο!!!. Πε ννοτοοο νοτ
ει!ο!!οο;ο!!!!ιο!!!ο!πο!! οΙοε!!εο!ιο '!'ο!ο!!οποοο (!ο οοο !!οτ!!οπο
ο!οοςοεο!!οΙ!ο!οθπ!ο!!!!!!!!!Ιο)Μο ε!ο!!νο!·ε!!!ΙρουοοΠοτο!εο!!!ο!!!!
Μ!!! επτ!!ο!αποτο.οοου, ο!!ο!ι! ουυο !·οο!!!ουΒτΐο!8.
νου Ι!!!!!!οοι!!! ει!!ο!πο!!! ο!ο Κο!Ι!ο.!!εοποοτι!πο· ουτε!! Μο
Ι:"!ε!οΙο οι! οπο ο!πο! οοε Α!!€ο!οο!ο!!ο!!υοοπ οοε Ρο!!ο!!!οο
πο ε!ο!! επ νοτεο!!!!π!!!!οτο. Ε!!!Μ!!! ο!!!!οτ ο!ο Απεεο!!!!!!!!!!!.;
οοτ οου Ι!”!ε!οΙυοο!ερ!·οο!!ο!!οο!!ΠετΜρο!·!!ο !!οεο!ι!οεεοο.
28. οι!!! Πο !!.το!ο ιο ! ο !π Ο!!!ο!·οΓο!·ο!οο!·Ι‹οεο.!!Ιοο!ε.!!
εο!!ο!!!. Νοο!! το!!”οπο!.τοοτ Βο.ιιο!!!!!!!!!οο!·ννο!ε! ο!! ε!ο!!,
οοεε πιο!! ποο;οΙ!!οοο!! οπτο!! Αο!!!!ε!οοου οοο Πποποε.τιο οο.!!ο
οοτ ΙΙοοοοοοο!!!!πορο οι!το!!εο!!οο!οοο ουο !!!ο ιο!! οοο! Οο!ο!!
!τοοενοτε!!!ο εο!!τ ου! νοτο!!!!!ςοο!!οουο. Ε!ε Μ!!! οο!υο;ο!!!!!εε
νοτ!'π!!τοπ.οοε ο!ε!οΙο Βοοο οοε ουτο!!εο!!!!!!!οοοοΠ!!οοοοτ!!!ε
οπο οοε ρτο!!!!ποΙοοοε ,ςΙο!οΙ! !!!ο!οι· οοτ Γ!ο!!πτο !!ορο!!οο εο
!!·οου!ου Π!οΙ!οοτ!!!ε ννοτοοο ο!οΒ·οε!!!Ιρ!Μ! νοτοϋ.!!!. Ποτε!!!
ΜΙΒ! οποτε!νοτο!υ!!;!!οο (οπο το ουο) οοε Π!!πυοπ!·ιοε π!!! οοι!!
ΟοΙου !τοοει·ο!·επιπ οπτο!! 2- τοερ. 8-ο!οι;!ρ;ο Νο!!! Ποτ νοτ
ε!οΙ!! !!!!.!!381°Μτο Με Νο.!!!ε!ο!!ο ο!!τοΙ! ο!οοο θο2ο!ο.τορου!εο
!!!·!, !!π !!!!τ!οο!! Μο Βοπο!!νν!!ποο ο!!το!! 2-ο!οο!!!;ο Νο!!! οο
εο!!!οεεου. Απο!! Μο Αοεοοεε!!ο!!Ιο Μ!·ο οπτο!! Νο.!!το νο!!
Ι!!ο!!!οτ!, πο.ο!!οοο!ε!ο πονο! π!!! οο!!! εο!!!!!·ϊοοΠο!!ο! πεπο
εο!!!!!!!ννοτοου.
νοτ!οπ!'. Ποτ Β!υπ·!·!!!'Μ!!! οι!! νοτ!!·οἔοο, απ! 2

.

Απο!.

ο Τες!! ο
.

οροτο!.) οτΐοΙε! οπο!! ο!υο! Βο!!!!!!ο!!ο!!!!ιιτ νου
ο!πεποε!ο πο!!! οοτ οτε!ο θ!π!!Ι.

7
.

Απ πε!. Απε ο!υο! !!!ετοΙ νν!το ο!π ννο!!ουεε τοεεοε ου!
!!τ!!!οε !!ν!!πΙοο ο.πεοοε!οεεο!!. Ποτ 'Ι'ο.!οροοΜ! οπ!!'οτπ!.
..16. Απ,<.;!!ε!. Π!ο ππε!;οεο!!!!.!!ο!ο!!Ε"!ε!ο!ο εοοοτο!τοπ !!!!τ
οΙιτ ννο!!!ο 8ο!!Ιο!!!!.
20. Απει!ε! νοτΙοεε! Ρ!!!!ου! οοε Βο!!.
Μ!! οοτ ε!ο!!ε;οπ νοι·Ι!!ο!οοτιιοπ οοτ Μο Γ!ε!οΙι! !!!!!!'οεεο!!
οοο Θ!·ποπΙπ!!οοε!!ο.ο!!ορ!·‹!Ιο!!!τ!ο!ο $!ο!!!ο!!!!!!ει!!τω» !οτε!οτοι!
ε!οτ!!οτ πο!! ο!!!!!ο! Μο Βο!!!ο!ι!!εοο!·ο!!ο!!ο!οΙ!! !νο!!οτ Μ!. που·
οο!·ο ε!ο!;ζοτ! ε!ο!! πΙ!π!!!!!!!ο!!.Αροο!!! ουο 8!π!!Ι ε!!!ο ποι·!!!οΙ.
Α!!! 4

.

5ορ!ο!ο!!οι·μ!!! Ρο!!οο! νοτΙοποο· υοο!ι !Ιοπεο οπο
ε!ο!!! που 3 !νοο!!οο Ιοι!!; !ο !ιο!οπΙο!ο!·!εο!!ο!· Βο!ιο!!οΙππο.
Π!ο Βοοτο!!οο οοτ Ρ!ε!ο!!! οτ!”οτοο!·! 2 Με! ννϋοΙ!οο!!!ο!!ο!πο!!
ετοεεοτοο νοτοο!ιο. Ι!!! Πο!!τ!!;οο οτΙ!ο!! ε!ο!! Ρ!!!!οι!! !!οε!ο!!ε,
Αροο!!! οπο ο!π!!! Ιοεεου ο!ο!!!ε οι! Μ!οεο!!οο Μ!!! .
Αιο 2ο. 8οο!ο!!!!!ο!·Ιο.εε! Ρο!!ου! ε!ο!! !ν!ο!!ο!· !ο :Μ

ο

Λ!!!!ιο!
!ποπ οιο!οο!!!!!ου.πο! οπ!!ο!ο!!τ οοε οι!ε;;οεοΙ!ο.Ι!οιοΠπι·!οε!!!ο!!
ο!!ε!!τρ!!·οπει! 1πεεοπ.
Ρο.!!οο! ε!ο!!! ννο!!Ι οπο, Μο Νο.!·Ι!ο ου οοτ Ι!!!!!οΙΙ!ο!ο !ε!

!!πε!!τ,
πι!! πο! ε!ο!! ο!πο !!Ιο!οο !ε!οο!!!τ!!ε!ο!!ο οοτεο!!!ο!!8ο·

Μ! ο!.
Α!!! !!,πεεο!·οοΒοοοο οοε τ. Μ. τω!. ο!ιοο!!!. !!οε!οΙ!! ο!υο Ε

!

Π!ο!. Ιου ο οπο Β σου. !ι!·ο!!οθτποπ!ο!!οπε!!ο.ο!!ο, Ιπ !.νο!ο!ιο!·
Με οτο! !ε!οΙο 8·ο!οο οπο!! 2οε!!ιο!!!ουο!οο!·οος!!!ο.<ζοο; οι!!!
_!οοοτνου !!ιπου ρτο!ο!!!!·! Βο!!!ο!!!!!!οο! !ο Θοε!!!.!! ο!!!οε ε!ο!
Ι!ου νν!!!ε!οε.
28. 8ορ!ο!!!!!οτ. 8
.

Ποροτο!οο!!ο !ο Ο!!!οτο!`οτο!πο!·!‹οεο.
ΝοοΙ! νοτοο!!οο!· Αοεο!!!!!!!!πο; οοτ θτοο!!!ε!!οποπ !!!!!!ο!ε!
εο!ιο!·Γοπ!ιο!!ο!ε ννοτοοπ οιο Βο1οοοτ οοτ @που ν!!ποο!!!!ο!!ο
ι!!!ιεοΙ!ο!!!οο υπο Μ!!! Με Ροτ!!οοοο!!!!!!!!ο οι·ϋ!!`οο!. Βο!!ο
Ηοτ!!!!ερτορετ!!·οοοοε ε.πίννο!.τ!εε!ο!εςοοοοοΠο.το!εο!ιο!!!οεο!π
!ο! οε ο!!οτ εο !ο!!!!!!!!!!!!ο ε!πο Μο νοι·ννοο!!επποο!! εο ε!ο!·Ιιο,
οοεε Μο ο!πο!!! οοτ! Ποτ!!! !ο !ο!ο οπεο!!!οεου ο!!!!;ο;οο!!οπ
ννοτοο!!!!!!!εε. Νοο!! ο!τοπΙοτοτ Π!οεο!!οο!οι!υ,ο·οοτ Πειτο!!νοπο
Με οι!! ο!ο !!!ποοε!!οτννο!ε!οε ε!ο!!, οοεε Με Αι!εΙοεπο!; οοε
!!!ποοεπεο!!!οπο!!οεεο!!τ Ιο!ο!!! !;ο!!πο!. Ζ!νοτ Μ!!!ο! οε οπο!!
οπο!!! !ο!!!ιο!!, ε!Ιο!!! Μο ΒΙπιποο νν!το οπτο!! Οο!!!ρτοεε!οπ
!π!!!ο!ε! Θοπο!!!!.πεο!!ο!!!ο!ο!!! ο;οε!!Ι!!. Πο!οτ ε!ο!!!ςο!!! νοτ
ο!ο!!ου οοε !!!!!οοεοεο!!!ποο!!οεΜ!!! εο!οο 'Ι'τοο!!!ι!!ο·νου οο!!!

τ!!! οι!! νοτ!!·οο;ο!!. .Το

ο

οπτ!!ο!!!!!ο!!!οοοοπΤου!!! οοτ Πιιτι!!!νουο ιο!! 'Ι'πο!”οτυ!›οννο!·!!-
'

ειο!!!!;! πιιο οοο!!!;! ο!οεο Μοο!ρπ!!!!!ο!!, οι!! !!!ο!· υπο Μ! νοπ
ο!ποο! Βο!!οοτοοεο!!Ιο.!;ο!!ο!οτε!!!!2!. ιιι!! τοεο!! π!!! Αι!εΙοεο!!!;
2!! !ιοο!ιοοο. 1ο οο!! οι!τ!!ο!!!!!ο!!ιοποοο 8οτοεπο!!!εοπΙο.τ!ε
εο!!!ο!!ο!!Μ!!! ο!πο εο!!!οο!οθοοο!οοο!ιο!!ο ο!οοο!”!!!ι!·!.
Πε. Μο πτερτ!!οςΙ!ο!! εο !νο!! νου ο!οο!!οοτ ε!!!!οοοοοοο
!!!ε!ο!!! οι!!!!οο!!τΜο!!! ποΙιοο ο!οε.οοο!·!οςου. 5ο !ε! οε νοτ
ε!!!.οο!!ο!!. οπεε Μο οΙοε!π!! οοε !!οτο!!ε!!ο!”οτοοτ!οοΙ!!ποοε!ι
εο!!Ιο.ιιο!!οεο!υο πο!!ο2π τ!οο!οτιο!πο ννοτ.
Ποε Οοοοπυ! οπο οοτ οπεοοεο!!ο!!ο!οΠΙ!οοοπτ!οε!ι!!ο!!!'!!οοο
!οο !υ !ο!ο οπε!!τρ!τ! ννο!·οοπ, Μ!. Με! τι!!! Αο!ιοε!ο!!οπ ν!ο!
ννοο!οοι· οπεεοοο!!!!!ο οπο ο!!ουο!·ο Μι!·οι!.
Πο.!·ε!π!Βο!!!πεε οοτ !!!!!!!οο οπ!·ο!! Μο Νο!!! !›!ε π!!! Μο
οπου ο!·ννο!!ο!ο!ο!!!ροι!!το!!οοΘο:οΙοοοπο!!ο.



Δε

Πο!ιοτ Μο νοτ!οπι' ιο!. ινο!!οτ πιο!ι!ε Βοεοω!οι·οε επ ιιοιιιοτ
!ιοπ. Απ! ε. Το” ννπι·‹!οΦο θιιιο!οπ πο!το οπ!ι'οτιι!. Απ! 10.
Τομ νοι!!οειε Ρο!!οο! Με Βοι.! ππ 8 Το;" οποιοι επι 16.
Οο!οιιοτ Φο Απετε!!; οιπ !ι!ο!ποτ Οτο.ππ!ο.!ιοπεειτοιι πιετ!ι!τ!ο
πω· ποο!ι Φο Το.πηιοπε!ο!!ο.
Βοτ ο!ιοπ !ιοτιο!ι!ο!ο Ρο!! ιο! ιο ιπο!ιτίοο!ιοτ Βοο!ο!ιππο
!ο!ιττοιο!ι. νω- Α!!οιπ !ε! οπιῖο!!οπ‹! Με Μιεενοτιιο!!πιεε
ενν!εο!ιοπ Μτ Ιπ!οπει!ιι! Μι· !οοοιοπ Ετ!ιτοπιιππο πω! Μτ
εο!ιοιπ!ιοτοπ !!ιιτιιι!οειο!ιο!! Με ο!!οοιιιο!ποπ Κτππ!ι!ιο!!ε
!ιι!Με. Ιπ !γριεο!ιοτ Ψο!εο οπο! Φο ιο!! 89,6" οιο
εο!ποιιΜ 'Επιπροτο!πτ ιιπ Φοπι”ο Μτ οτε!οπ !!!7οο!ιο τω,
Φο Ρο!ειτοοποπο Μιι! ποτ Νοτιπ οποιοι!. Φο 8ο!ιιποτοοιι
!οεεοπ ιιοο!ι, Φο Βοτιπ!!ιο.!!ε!ιο!! !τ!!! ντ!οι!οτ ιο Ε'ππο!ιοπ-- !ιπτο Βιιο!ιοπο Μτ Κτοο!ι!ιο!!εοτεο!ιοιππποοπ απ! Μτ
Βοποοπ Ποιο, Μππ πιο Φο !!!7οπτ!ππ8 Μπι 8ο!ι!οο!ι!ο
τοπ οιπ, !ιοιποεννοοε ειιιτπιιεο!ι, ποιοι ο!!οτπιιι·οιιΜπ ιιο

ππτπ!ι!Βοπιιοπ 8γιππ!ιιιποπ, εοω!οτπ !οποεοπι οιιοτ ε!ο!ιο
Μιι! ειο!ι Φο Τοιπροτπ!πτ πω! ντοο!ιεοπ Φο 8ο!ιιποτεοπ
ιιπ Ιιι!οπει!!ι!. Πω! ο!ε πππ 14 ΤοΒο ποο!ι Βοοιππ Μτ

Ετ!ιτοο!ιοπο Μτ Κτειπ!ι!ιο!!ε!ιοττ! !τοιοο!οο! οπο, ι!ω!ο!
ιποπ Με 8οπο!!!Βο Ε!ιιεοΜ.ι: πω! Φο εο!ινιοτο Α!!οτο!ιοπ
ι!οτ οποτοποοω!οπ Βοτιπποπι!. Βιοεοτ Γι!!! !!!πε!τιτ! Μο
Ηιιιποιε Ι.οοποοτ'ε οποιοι”, Μ.εε Φο Οροτο!ιοπ ε!ο!ε
ιο Ετντοοππο επ οιο!ιοπ εο!, εο!ιο!ι! Μτ Κτοο!ι!ιο!!ενοτ
Ιου! πειο!ι !τοοω! οιποτ 8οι!ο πιο νοπ Μιπ !γρ!εο!ιοπ,
εροπιοπ ποτ θιοποεππο !ιοιιιιποω!οπ ροτι!γρ!ι!!!!εο!ιοπ Απ
!`ο!! οοινο!ο!ιο. Μ!! !ιο!ιο νοτ Κοτοοιπ ο!ποπ Μειππ ορο
τιτι, ι!οτ !ιοιπ Ε'ιο!ιοτ !ιο!!ο, ιιο! Μιπ ο!ιοτ Φο Απ!!το!
!ιππο Με !.ο!!ιοε πω! Φο Ιπ!οπε!ιιι! Μτ Βο!ιιποτποπ οιπ
ΕιιΜ Μι οτε!οπ ν!7οο!ιο Φο Αοποιο!ιππο ποπ ‹!οτ Νοτιπ
οο!ιιιοΜιοπ, πω! ιο!! Γεω! οπο! ιπ!τοροτ!!οποο!ο Αοεοοεεο,

νοπ Μποπ ι!οτ ο!πο οιπο Βοπο οο!τιιο!ι!!!ο!ιοΜοποο ο!ιπ
!‹οπ‹!οιι Βιιοτε οπ!!ιιο!!. 1)οτοτ!!εο Ρο!!ο οπιποοπ ιιπιποτ
ινιοΜτ Μτ Απειο!ι! οπ!εοεοπ2π!το!οπ, πιο!ο!ιο ιποπ !π
Μι· Ρτοιιιε οπο!! !ιοπ!ο ποο!ι πετ πιο!ι! εο!ιοιι νοτ!το!οπ
ι!ιιΜ!: Μο οτε!οπ Ροτ!!ορ!ι!!!!εοπιο!! ιπ!ιεεο Μιπ τοπιο
εποπ!ο.π οιι!ο.πιοπ !οεεοπ, Φο Ε'τοοο Μτ Οποιο!ιοπ !το!ο
οτε! ιιο! οιποτ !!!τποποτππο Μι Απι“ι!!!ο ιο Μο ΥοτΜτ
μπω!.
Σε οι Μτο!ιοπε Γο!εο!ι εοιπ Ηοιιτ!ο!π ιιι Μτ Ροτι
!γρ!ι!!!!ειτοοο εο!ιοιπο!ιεο!ι 2ο ιιιιιτοιι, οιιοτ !οιι!οι· !ε! οε
οπο!ι πιο!!! ιιπιποτ !οιο!ι! οπο επ οπ!εο!ιοιΜιι, οιι ιο Μιπ
]οινο!!!οοιι Ρο!!ο ο!πο Δοποιο!ιππε νοπι !γριεοποπ νω
!ιιπι ιιοτο!!ε 2ο εο!ιοπ εο!, οΜτ ο!› ιποπ οε ιο!! Αιιποι

ο!ιππ8οο επ !!ιππ ποιο Φο ιιιποτιιο!!ι ρ!ιγειο!οο!εο!ιοτ
Βτο!!ο πω! ιιιΦν!τ!πο!!οτ Ε!εοπ!!ιιιιπ!!ο!ι!ιοι! !ιοΒοπ.

!!!!ο!!οτ !ο!ιτ! Φοεοτ Γο!!, Μεε Φο νοπ Ποτοπο
Βο!”') ιο εο!ποπι !ιο!ιοιιπ!οπ Ι.ο!ιτ!ιπο!ι οοΒοοοιιο !)ιτοο
οπο, ιποπ Φοεο πιο!ι! !!ιιιοοτ το!! Μιπ !!!!ποτιο ννιιτ!οπ
Με Με Μπ!!!ο!ιο Γ!πο!πο!!οπ νοτιιιιπι!οιι εο!, πιο!ι! ιο
Μπι Βιιιπο !ιο!ο!ε! ντοτΜπ Φιτίο, Μεε ιποπ εο !οποο
!ιοιπο Ρ!πο!πο!!υπ !ιοε!ο!ι!, πιο!ι! οιιιοτο!!”οπ εο!!ο. !π
Μπι νοτ!ιοοοω!οπ Ρο!! ποτ ποιο Μτ Οτοεεο Με Ειιεπ
Μιοε Ε'!πο!πο!!οπ πιο!!! ποο!ιππποιεοπ.
!)!οεοτ Γι!!! !οο! ιοΜο!ι ποο!ι οιιιο Ετννοοππο πο!ιο.
!ει Φο !ιτο!!!ιοτιο Βοεο!ιο!!!οο!ιο!!Με !ιο!!ιοε, Φο ιιο! Μτ
Απιιιο!ιιιιο Με Κτοιι!ιοπ ιο Φο ιπποτο Αοι!ιο!!ππο οσο
ειο!ιτ! πιπτΜ, ιιιο!ι! !ιοτο!!ε ιιπ ειο!ι οιιιο ΙπΦοο!ιοπ Πιτ
Φο Οροτο!ιοιι ποο!ι Απο.!οο!ο ι!οτ Ποτπιτπρ!πτοπ Μ!
ιι.πεεοι·οιι Υοτ!ο!2πποοπ'Ρ Βοι Φοεοπ οιο!ι! Φο οτο!!!ιοτ!ο
Βοεο!ιο!!'οπιιο!! Με Ι.οι!ιοε ο!πο ειο!ιοτο !Ιοιιι!!ιο!ιο Πιτ Φο
Βιοοποεο Μι Βοτιπτπρ!πτ πω! ποο!ι 'Γτοπιιο!οιι
ιιπ τ88) οιπο ε!τιο!ο !πΦοο.!!οπ Πιτ Μο οποτο!ινοπ Ειπ
οπο.
!!!!οι!οτ ιο! Με Ψοτ!ιοω!οπεο!π εννοια Ποτιπι!ε!ο!π ιιι
ο!ποιο εο ίτιι!ιοπ 8!ω!!πιιι ππ!!ο!!οω!. Νο!!ιποεο!
οτννιι!ιπ! ι!οτοτ!ιοοτ Ροτιοτο!!οιιοπ ππτ Μ! !οιι€οτοτ
Βοποτ Με Ρτοοοεεοε. Εε !ιοππ!ο Φο Ε'τοοο οπιοοιινοτιοπ
ινοττ!οπ: ειω! Φοεο Ππτο!ι!ιτϋο!ιο ιο Μο !)ειτιπ πιο!ιτ πο!

!) Πιο Βι·ιιτο.π!ιιιπο·οπ Με Ποτπιε πω! Με Ροτ!!οποπιπ.
ν!!!οπ, 1898. Α. Πο!Μτ,

Η Ε!. ιποι!. !'νοο!ιοπεο!ιτ.1899.

Μτ Οροτο!!οπ οτιοι!οιο!! 8οεοποι!οπο? Ιπ 8οιν!εεοπ Ρ!!!
!οιι !ιο.!ιοπ με !ιο!τοππ!!!ο!ι Φο ιιοτι!χρ!ι!!!!εο!ιοπ ΑΦιιιειο
ποπ ο!πο οι·οεεο Μοο!ι!ιο!ιο!! πω! ιππιοο Αι!!ιιιειοπε!ιτο!!;
ιοτοιτ! ποιο !!ιτο !.ϋεππο, εο ιο! Φο Βοοο! Φο. Μεε Φο
8οτοεο ρ!πε πιο!ιτ ο‹!οτ πιοπιΕοτ Μπεοπ!οτ!ε Φοεοιπ νω
εο!ιοπ πιο Οριοτ Γο!!!. Νοπ ο!ιπο ιο!ι ο!ιοτ νοτειο!ιοιπ,
Μεε πο! Φοεοτ Οροτο!!οπ νοπ οιποιπ Μτο.τ!!εοπ Υστ
Βο!ιοπ Βιιτ πιο!ι! Φο Βο‹!ο ποπ, πι! !ιιι!ιο Φο οτοεεο
Βιιοτο.πεοιπιιι!οπο ιο !!ιτοτ Βοποοπ Απει!ο!ιιιππο οτο!!”πο!
Μ.ππ Μιτου! Βοεο!ιοπ, Μεε πιο!ι! οιιι Βοοοεεπε Μοτο. ππ
οτο!!!πο! πω! πιιιοιπροπιτ! ιι!οι!ιο; επ Φοεοτ Βον!ειοπ
ο·πτΜπ ο.ιιοτ ππτ ε!πιπριο Ηο!ιοπ πω! 'Ποιοι νοτποπι!!,
πω! πο! !ιο!ιπ!επιποιπ Τπριοπ Γεω! ιο!! πιιο!ι Μππ ρ!ο!ε!ιο!ι- οιιοπ πιο πο!οπ - Μτ Οοι!ποπο !πι Βιιτιπ Βοοοιι
Φωτ, Φο πιο!!! !ι!π!ο!ο πω! Μτοπ Ι.!πιοπ νοπ πο.ο!ι οπεεοπ

ποιοοειιι!ρ!οτ Μποοεο πιποο!ιοπ πω: - Πιοεο Ριε!ο!π
!ιοΜο!ο!οπ ο.!εο Ποτο!ιοτιιο!ιο ιο ποπ !)ιιτιπ Πε ιππεε
Με !›ο!οπ! ινοτΜπ Βοοοπιι!ιοτ Μτ ΒοιποτΚππο Νο!!ι
πο.Βο!'ε!!), ινο!ο!ιο Με Ζπτοο!ι!ι!οιοοπ τοπ Κο!!ιι!ε!ο!π
Με οιποπ Πο!ιο!ειο.ιπι ιιοποιο!ιπο!, Μι ιπι Ζπεοιπιποπιιοπο
το!! Μτ Οροτο!ιοπ ε!ο!ιι. Μιι!ιεο.πι"') οπο! πιι!οτ 44!
Ροτι!γο!ι!!!ιεοροτο!!οποπ, Φο 8οππο ποπτε πω! Βοτ
ιποε οοιιιιιο!ι! !ιιιοοπ, 49 Ε'ιι!!ο, πο!ο!ιο Κο!!ιι!ειο!ιι ιιο
!ιοιποπ -- Μοτο. 11 ω)! -. νοπ Φοεοπ εο!!οπ ππτ θ,

τ
!.

ιι
.

12 οί!! Μτ Κο!!ιιιε!ο!π οΜτ 1,4 πΟι. Μτ Ποεπιππι!
!ιι!!ο πιο!ι! !τοπιποι!εο!ιοπ Πτερτπποε απο, ινιι!ιτοοι! Φο

ιι!ιτιεοπ Κο!!ιι!ειο!π ‹!οτ Οροτο!!οπ επι Με! ι”ο!!οπ.

8ο!!!ο Φοεοτ Ρτοοοπτεο!2 Φο Οροτει!ιοπ πιο!ιτ. επ ε!οτΚ
οο!οε!οπ? - Πιο Τιιο!εοο!ιο, Μεε Μιπ ιοτ!!ο ο.πεεο!ιι!
ι!ο!ο Ροτιοτο!!οποιι πω! οιπΜτοτεο!!ε εο!ιποιο Α!!οτο.!!οπ
ι!οτ Ποτιιιινοπτ! οποιοι, Φο πο! το!οι!ν πποοΜπ!οπΜιπ Απ

Βτ!ι! εοίοτι Με Βοτπινο!πιποπ οιΤοπ πο Τομ !το!οπ !ο.εεοπ,
!ιοποιε! Μο!ι, Μεε πο!ιοπ Μτ !ιο!ιοπριο!οπ οοτ!!οποο!οιι
Βοεοτρ!ιοπ ντιπ Ροτιιγρ!ι!!!!εο!!οτ - ποιιπ οε ντιτ!ι!ιο!ι
ο!πο εο!ο!ιο εο!ιοπ εο!!!ο

-- Μτ Ροτ!!γριι!!!!εο!!οτ οπο!ι
Φο 'Τοω!οπο ποιοι, Φτοο! ιο Μιι Ι)ειτπι Μτο!ιπποτοο!ιοιι.
Ποτ Ππτο!ιοτω:!ι ιο Με Βοο!ππι !ε! οιπ !ιοιποεποοε εο!
ι.οποε, !ο‹!οιιι”ο!!ε ο!!οοιπο!π οποτ!ιοιιπ!οε Ψοτ!ιοτπιποο;

πωπω εο!! ππιι πιο!ι! ποσο ιιπ !ιο!ιοτ οο!οΒοποπ Βοιω
ποεο!ιιι!!!οπ ε!ο!ι ι!οτ ε!ο!ο!ιο νοτοοπο οοεριο!οπ? Ποτ

πτι!εο Βοτιπροτιοτο!ιοιιοπ Βο!ιοπ Φο οοιτιοΦεοπΜ!ο Ετ

!!!ο.ι·πιιο Πιτ _!οιιο Ριι!!ο νοπ 8ροο!οιι!ιοι!ππο ειπε τοτορο
το!ινοτ Ζοι!, πιο ποο!ι Μοπε!ο !οπεοιπ Κτοιι!τοο!οΒοτ οι

Ροτιιγρ!ι!!!ιε οω!!ιο!ι ι!οο!ι Φο Οοποεποο οιιιιτο.!, ειο οτ

!ι!!ιτοπ ο!›οπεο ιιπο!ι _ιοπο ποπ!Βοπ Ρο!!ο, πο ε!ο!ι Κο!!ι

ι!ε!ο!π ο!ιι!ι!ιτ!οπ, ο!ιπο Μεε ο!π οροτο!ινοτ Β!ποτ!!!” Φο!!

εο!ιο!ι! !ιιι!!ο.

8ο!ιποτιιο!ι Φιτι!ο .!οιπειω! οποοειο!ι!ε Μτ 'Γ!ιο!εοο!ιο,
Μεε Φο εροπ!οπ επιιτο!οω!οπ Κο!!ιι!ε!ο!π οπεεοτε! εο!!οπ
ειω!, Φο οροτο!!ν οπ!ε!οπι!οποπ Μεοοοπ σο.. 10 ρΟ!. Μι·

οροτιτ!οπ !5'ιι!!ο οο!τοεοπ, Φο δο!ι!πεειο!οοτππο 2ιο!ιοπ,

οε εο! Μ. νιο!!οιο!ι! Μο!ι !›οεεοτ ε!ο!ι οπντοτ!οπτ! οπ νοτ

!ιο!!οπ, ιποπ οτερο.το Μι!πτο!ι Μιπ Κτοιι!ιοπ Φο !!!.ε!!Βοιι
πω! εο!ιννοτο Ε!ποτιι!'ο ιοτιιοτπΜπ Κο!!ιι!ε!ο!ιι.

'Ι'Ιιο!ειιο!ι!ιο!ι Με! Φο 8οο!ιο εο; ο.!!ο Κο!!ι!!ε!ο!π ιιο
ποιεοπ, Μεε 2ο εροι οροτιτ! νο·οτΜπ Μ, πω! Μτ Πιπ
ειο.ω!, Μεε Φοεο !·`!ε!ο!π εο ίι·ιι!ιοο!!!ο νοτ!ιοπΜπ εοιπ

!ιοπποπ. ιπο!ιπ! Φο ΙιιΦοο.!ιοπ ποτ Οροτο!!οπ ιιο! ]οι!8Πι

Ροτ!!γρ!ι!ι!ιειο!! νοπ νοτπ !ιοτο!π ιιπ Αποο επ οο!ιο!!οπ,

Μιπ!! Μιπ Ε.!!οτ ι!οτ Α!ι!!πεε ποο!ι οπεεοπ Βοεο!ιο.!!οπ ποτ
Μπ !ιοππο, οπο οτ Φο !ιοποο!ι!ιοτιοπ Βοτπιονοοι!πποεπ
οποοοιτ! πο!.

Βοεε ιιι Μιπ νοτε!ο!ιοω!οπ Γι!!! ποιο ι!οτ !ιο!ι!οπ
Πι1το!ι!ιτ!!ο!ιο- ε!εο ποιο ‹!οτ οιιοοιιο!ιπ!οπ 8ροπ!οποπ!
!οοτιιπο Με ΙΕ!!οτε (!πτο!ι Μο Βοτιπ - ντιτ!ι!ιο!ι οιιιο
εροπιοπο θιοποεππε !ιο.!ιο ο!π!το!οπ !ιοιιποπ, !ιο.!!ο ιο!ι Πιτ

οπεοοεο!ι!οεεοπ, Μ. ιο!ι !›ιε!ιοτ ποτιιγρ!ι!!!!εο!ιο Β1εοΜ!ο,

Ή Ι. ο. πο. 709.

"ο Μ!!! οι!. Με Μο θτοποοοο ι!οτ !!ιιοά!ο!ιιπω! (!!ι!τπι·οιο.
Η!. ν. π

. 74.
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Με πιε ειι Με !.επεε νοεεεεε1ιειιτειι πει·επ, ειει.ε 1ιιιπε
‹!ε1εΙιιε νεε1επιειι εεπεπ, ινεππ πιοπι ΜεΙι ποοιι Με ορε
εε.ιινε 1Σιιιεει!ΤΜε Ζιι πειιιεειι ιιιι διεπει: Με.

Πειει·ιιιε.

1) Ηεεπεει Β. 8ρεπεεε: Πιο Βεπειιιι!Ιππε Με Ρπεε
ρεεειιιεπειε. (Βειιιεπ Με. .1οπιπε.1 ιεεε Με. πι).

2) Α. Α. )ινε.ει!επ: Βειπετιιπιιεεπ ππεε Με Βεπιιπι!!πιι€
Με Ρπεερεεε1ιπιεειιοπ. @Με Με

ε)1.ινιιιιιιιιεθ Ψι11ιε.πιε, Ηεπεγ 1). 'Γεγ,ινι1
Ιιειιι Β. Ρεγοε, Βπιιιιει! Βεγιιο1ι!ε:Βεε
1Νεειπ Με Απειετεεριοεοεοεπεεεπιπε πει Με Βε
ι 1ιιιιιΜιιπε Με Ρπει·ρεεε1ιπΓεειιοιι. (Α'"ω-ιο_ ]0ιΠ·Π_ σε
0πετειι·. 1899. Ξερω.

Δ) πι. Β. Ρ ε γ ο ε: Πεπεε Με ΒεπεπΜππε Με ριιεερεεει1επ
Βιεεριοειιεεεπιπιεσιιοπ (πω. Οπεεεπι.8ε, Ει·ϋι!"πιιιιε
Με 1)οιι€1εε πω! Αρρ1ιεειΒιοπ ειπεε ειιιιεεριιεεπεπ
νεεπειιιιεε. (Απιεειε. .1οπεπ. οι Με. ιεεε. Βερι.).

ε) Οιιεοεεει: Ειπε πειιε ΜειιιοΜ Με Βεπειιι11ιιιιε Με
ΚιΠ00θ110θ!)θΓ9. (Μιιπε!ιεπ 1899.δειτε πω! θεΙιειιεε).
1) Η ει·πεεε Πρεπ εεε ιιπτει·εεπειι!ει ιο1ι.εεπΜΑετεπ νοπ
Ριεπει· ιιι Ρπεερεειιιιπ: .
1) Πιιε Βιπτεεειιεπει· πιιι ΤειιιρεεειιιιεεεΙιϋ1ιιιιι,ιε;ιπειετεπε επι
8. Τε”. Οπ εε νοιι Με Ι.εεπιπιοπ οι!εε 0ορτοετεεε εππεπει
ιετ εοπνιιεε επ εε.ε;ειι. !)ιε Βεπειπι!1ιιπε 1ιεεεε!ιτ 1π Με νει·
ιιπΐο1επιιε ειπεε Με.ιιειιε. Βει Μεεεε π'οι·πι Με Ε'ιεπει·ε ετειει;
Με 'Ι'επιρει·ιιτπε πιεινει!επ εεΙιε ιιοοιι επ. δρ. εειπ ειιιιιιεΙ
10'7,0° Ρ. (ιιπεε 41,0 0.). Με Γιεπει·ιιι·ειιεΙιε 1ιοιπιιιειι ιι.ιιε1ι
Νεενεπεεεεειιπεεπ (εεπ1ιιιιιιιεΝεεπειειιτειι Με.) ιπ Πεμ.
Σ) Γιεπει·, νει·ιιεειιε!ιι ι!ιιεο!ι 0οιπρ1ιεειιοπειι, Με ιπιτ. Μπι
ννοεπεππειι πιειιτε επ πιιιιιι 1ιε.πεπ.Βιπιεε νοπ ιιιιιεπ ιιιιιεε!ιεπ
Ριιεερεεε!!ιεπεε Με, πω! Μ; Με Πιι!”εεειιιιειι!ιεε·ιιοεε εεπενει·
(Αεπτε Τιιπει·επΙοεε. Τ)·ριιιιε, 1ιιιιπεπειι). Ηιιιιιι€ει· νι·εει!ειιιιπει·
εο!επε 0οπιρ1ιεε.τιοπεπ ι!πει ι!ιειειιοειιειετ, νεο εε ειοπ ιιιπ
ι·ιεπιιι.εεε Ριιεερεεει!!ιεπεε 1ιππι!ε!τ. Βει 'Γγρππε ιει Με Νι
ι! ειΙ'εεπε Βεπειιοπ ιπειετ ροειτιν.

Μ

Β) Β'ιεπεε, πει·νοεεει·πιεπ ι!πι·επ 1ιιΓεειιοπ νοπ εε!ιιιιι νοε!ιεε
νοεπεπι1επ,ι.εεννεεεπεπΑιιεειιοπεπ ειιε, 0νε.ι·ιε.1- πω! Ριπεοιιι
τιιιιιοι·ειι, 0ειιιεεε, Β1ε.εειι- οποι· Πι·ετεεετειιιε, Ργοεε1ριιιιι,
Αρρειιι!ιειι.ιε. Πιεεε!πεει ιπιιεεεπ εεε1ιεεειιις ι!ιει;ιιοει.ιειι·ι πω!
ε·ειιιεεε ιπεεπ Ιπι1ιειιτιοπεπ πεπειπι!ε1τ.ινεει!ειι.
4) Πεε ει€ειιτ1ιοΙιε Ρπεερει·ει1ιιεπει·, νεειιεεεεπι (!πι·ε1ι Ιπ
ι'ει:τιοπ νοπ επεεειι ι!ιιι·επ Μπ 8τι·εριοεοεεπε, δι:ειριιγΙο
εοοειιε, Βεει!!ιιε εε!ι, ε.πεεεοπε Βιι.ειΠειι, θοποεοεοεπ, !)ιρπ
επεειεπιιει11επειε. 1)ειεΕ'ιεπει· νει·1ιιιιιιτΜε εεπτε Βεριιοιιεπιιε
ιπ νιιειιιιςεπΤε.εεπ ι;πι.ειιι!.πάει· Με Ιγιιιρ1ιειιεεπε Βεριιεεεπιιε
εεπιπιπιετ πιιι Ρει·ιτοιιιιιε οΜε Με νειιιιεε θερτ.ιεεεπιιε. [π
ιιιιιι! νει·Ιεπιειιι!ειι ΡιιΙΙειι Ιιεω!ε!ι: εε ειοπ ππι θερι·εειιιιε οΜε
1ιιι.οιιιεειιοπ ιπιι επειιιιεεπεπ 8το!ΤιεεοπεεΙρεοάπετεπΜε Μι!ιεο
οεεε.ιιιειιιεπ, ιεεπεε Με 1εεε.Ιε !πιεειιοιι 1Ρεειιπειειιιε. Ρεεε.
ιπετειιιε, Ριι!επιτιε).
Βει Μι· Βειιε.ιιΜιιιις ιετ νοε εΙΙειι 0ιπ€ειι Με Ρεοριιγ1ιιιιε
επ πετειιειι. Γεεπει· Με εεεειει1ιιι,ιε1ιθ!π1Π18'Με Νεεπεεπιιετε
ρει·ιοΜ. ΗιπειεΙιτΙιειι Με Απετιπεπει'εεεε ερειε1ιτ.ειοπ ε)ρ. Μι
1ιιπ ειπε, Μιεε εοιΪει·ιιιεε εειιιιΜιε!ιε Ι)εειπιεετιοπ ιιιι.ε!ι Βε
ι·ιιπι·ιιπε πω: εερτ.ιεεΙιεπ $το!ιεπ εε ‹!ειιι Ρεει!ιτι1ιει·εεπιιι€1ιεΙιε
ειπε θιεππει. εοι'οει Μειιεοπ επ Ιειιεπ. Βει· Ιο1ιει1επΒεπειι‹!1ιιιιρ;
ιετ. ειιιε ;;ειιιιΜιε!ιε Αιιεπεεεπιιε ΜεΠιεεπεειινιιιιι νοεεπε
ειιεε1ιιε1ιειι,ι!επει 1ιιιπιιεπ 0ιιιιιιπιπειιι!εεπιιιιε νει·ννειιιΜννει·
Με. Απε εεριιεσπε διππειειιεειι Με ΡΙεεεπτεει.ιιε1ιε Με. πιπε
εεπ ειπε Μπι Πτεεπε επειει·πτ πει·ι!επ, επι πεειειι ιπιτ ι!επ
Γιιιε·ει·ιι πάει· ειιιεε ετιιπιριεπ Ζε.ιι,ειε.Νιεπιιι1ε εε!! Με Οιιι·ειιε
Μπι νεεινειιιιτ ενεει!επ. Βει· ρπει·ρεειιιε Πτεειιε πι. Με επ
νεειε!ι, Μιεε Ιειεπι; ειπε Ρεειοεει.ιοπ επειιιπΜ 1ιοιπιπειι Μ”.
Νεεπ Με Απει·επιππιιε· πιει! Με Πιει·πε ιπιτ ειπεε .ΤοΜπειιιι€
(1 !)ι·ιιεπιιιε Τε. .και επι' 1 Ριπτ )λίεεεεε) επεριεεριιιτ,πάει·
ιπιτ. θειι·πο1- οι!ει· 8ππΙιιιιει16επιιε·. Παπ νεεννεπαετ πιι.ιιιεπι
πεειειι ειιιεπ 01ε.ε!ιετπειει·.Πρ επ ιι ε νει·ινειι‹!ει.ειπε Επειιιιι;
νοπ ννεεεει·εποπιιγρεεοηι! ειιιιι Βριι1ειι. Βει Μπι Αιιεεριι1επ
1ιοιπιιιειι Επιπο1ιεπ πιεπτ ε!ΙεπεεΙιειι νοε. ΜιεινιεπΙιεπ οπιιε
ιιιτ1ιεπεπ Απεεεπε. Αιιεπ Με Τειιιροιιει!ε Με Πτει·ιιε ιπιτ
.10ι!ειοειππιπειγ !ιιιππ Βιππο!ιε πεενοι·ειιιειι. δρ. νεεινεπάεπ
εποε Με 'Γεπιροπε‹!ε πιειιτ.. 0εεεεεε ρεοροπιει. ειπεπ Κε
πιω» ιπ Με Πεεειιε ειπειιιιιπεειι ιιιιι ΜπεεΙπεπ ννεττε επ
ρεε1ιειι πω! ι!ιιεεπ Μπεε1πεπ ε.ΙΙε 8τπω!επ 8 'ΓΙιεε1611'ε1νο!!
25 ρ0ι:. Α!!ωπο! επ ιιιιιειι·επ. Βει Με Βε!ιειι‹!!ιιιιε;Με Ρω
τοιιιιιε ιετ Με 1Σεϋι!”ιιιιπεΜε Βεπειι1ιπ!ιΙε ι!πεε1ιΜιι ΠοιιειΙεε
οΜε Με Βε.ιιοπινεπτ! ιπΜοιει, πεεοπιιεεε ννειιπ εε ειοπ ιιπι
Γ11ιεει81ιειτεεπεεπιπι!πιιεεπ πεπι1ε!ι. Πι.εεπεεεειιερειιοπ πει
θεριιοιι.ειπιε 1ιοιππιτ πιιε πει Οιιεειιιοιπε οΜε Μγοπιε ιιι Γεεεε.
1εο1ιε1εΒπτειιπι!πιιεεπ ειω! ειιιιρπΙοειει.ιεεπ Ζιι πεπππι1ε1π.
Βει Με πιει!ιοειπειιι6εεπ ΒεπεπιιΙππΒ ειπε Απιιι!ιειιιιι.τε1ιπιτ

ειι·οεεεε νοεειε1ιι: επ νεεεπι'ο!ε;επ. ι!ειιπ Πιιεεπιε.11ιετ εεπενεε
επ πε!ιειιιριεπ. Ριεπει·ιπιιιε1 εειιινιιε1ιεπ ειπε. 01ιιπιπ 1ιιιιιπ Με
'Ι'οπιειιιιι ε·ει;επεπ ινεεΜπ, ειε Απιιργεειιεππι ιετ.εε ιιιιτιιΙοε.
Κειιε Βιπρεε!ειιιι)ζειι πω! Βιιιιιιι1ειιιιιιιειπε επ επι ι”ειι1επ.Α1
εο1ιο1 πω! ειπε ΒεπΜιειιπε· πεπειι ιειεε1ιεε Επι ειπε νοπ
Με €εσεειειι Βει!επιπιιις. 1)ιε Βεειιιπτιιεεεριε Με ειοπ 1ιειιιεε

ννεΒ·ε Με Βεεειεπεειιπε ιιιιεεεεε Βε1ιεπά!ιιιιεειιιεπποπεπ ει·
ινιεεεπ.

2) Ι)ιε θεειιιππεπε.ιιι!1ιιιιεπετ ειοπ πιε1ιιιι1εερεει!ιεε1ιετινιεεεπ.
Ψεει. επιρειεΙι1τειπε Γειιππειιιιζε επεεειεε1ιε1οΙειι1εΒε1ιεπά1ιιιιιε.
.ΗΜ Ριεπεεετειεεειιιιε ιιπει· 1000 Ε". ιιιπεε ι!ι·ιπειειιι!επ νει·
Μπι". επι 1ιιιεειιοπ 1ιει·νοι·ι·ιι!”εππω! ιιιιι ειπεε ιιιτειιπι.εειπειι
θριι1ιιιι,ιεπειιιιιιιριι. ινει·Μπ. πνεππ ιπε.ιι ινει·ιετ πιε εε!ινιιεεεεε
θγιιιριοιπε ειιι“ιεειειι, ιεε1ιεεε ιιιε.ιι ιιππιιιε Με. ννεπιι Με
'1'επιρεεειιιιι· ιιειο1ι2 Βιιιι!πιι€επ επι δ. Τε.εε πισω. ιιπτεε 100°
Γ. ΜΙΒ; πιιιεε Με Πτεειιε ιπιι. ειπει· ειιιιιιριεπ 0πι·ειπε επε
εεεεπεπι ινει·ι!επ. νοπ 198 Γιι1Ιεπ ετιοι·ι!ει·τειι 85 ε1Ιειπ
Πι.ει·πεεριιΙιιιι€ειι, 88 Με Οιιεετιιιεε. 1)εειιε.ε!ι 06.11:Με Γιεπεε
ι‹ι·ιτιεεΙι πάει· ε.11ιπιιιι1ιε!ιΑπ, ιπ Ιειειεεεπ Πι!!ειι ειπε νι·ειτει·ε
Πτεεπεε ιιΙιιπςεπ εειοει!ει·1ιε1ι. Ιιι εε!ιπιεεειεπ Ε”ιιΗεπ νοπ
θερειε !!ιιιιπ ειπε εεε·ιεπι€ε νιιειιεεεειιο πιιτ πεεπιο1εεπο!ει·
ιπιεεινεπϋεει· οι!ει· ιιιτι·εεεΙΙπΙϋεει· Κοε!ιεεΙετεπιιειιιειοπ ειπε.επι:
ινει·Μιι. Βείεεειιι !ιιιιιπ ειοπ επι' (ιεπιιι! ειςεπεε πιειπ1ιο ειπε
εεε Βει'ε.πεππ8· Ιιειπεεννεειε Με ειπε εε εειινε 'Ι'ιιει·ε.ριεεπε
ερεεε1ιεπ,Με ειε νοπ ιν ε.ι·ι!επ ρεορειι;ε.πάιετπιει!.

8) Οπειι).:ειιεπιιτε 4 Απι.οεειι ιιπιει·ειιεπτεπ, Με 0οιιιιιιιεειοπ
Με ειιιει·ιιιιιπιεεΙιεπ Βιιιιιι.ΙιοΙοε·ιεο!ιειιθεεεΙ!εεπειτ Με 1Νεειιι
Με 8ιι·εριοοοεεεπεεεπιπε πει Με $τεερωεοεεεπ-Ρπει·ρεεε1
ιπιεειιοιι. ΑΜ' θειιω! ειεςεπεε Ε'.ειεΙιεπιιεεπ πω! ςειιω!!ιεπεπ
!ιιιεεειιιιεειιιι!ιιιιιιε 1ιοιιιιιιειι ειε επ ιο1ε;ειιι!ειι δεπ1ιιεεεπ. »οι
ιεεΙεπεπ Με Βεεπιτιιτε ει,ιεεπεεειιρει·ιιιιειιτ.ει!εεΠπτεεεπεπιιιιπειι
ιιιεΙιι πει·ιιε!ιειεπιιετ. ειπε!.
1) Απε 1ιιιει·ειιιι·ειι ιιπειι εειιι 1ιεενοι·, ι!εεε νοπ νει·εε!ιιε·
Μπειι Αιιτοεεπ 859 15Ξει.11ενοπ Ριιεερεεε.1ιπιεστιοπιπιτ.$εεπιπ
πεπειιΜΙτ ννιιει!ειι.Μοι·ιειιιΜ ι!ει.1ιει90,74 ρ0ι.. ιιι Με 15'ε11ειι,
ενο $ιεεριοεοεοεπ ειεΙιεε ιιεοπςεινιεεεπ ινε.εειι, »Με Με
1)1οετε!ιΙΜ88 ρ0ι;.
2) Μεειιιοεεπ'ε Απεεπε, Μ.εε Με Απτιετεεριοεοεεεπ
εεεππι-Ριιεερεεει1ιπιεειιοπ ιπιτ Βιι·εριοεοεοεπ πει!ι. Μ: ι!εεπε1π
ιιιιπε ειιπΜτ.
8) ”ιερεειιπεπτε εειςεπεπ, Μιεε Με θεειιιπ, νιιε!ε!ιεενοπ ειιιεε
πεειιιιιιπτ.επΒιι·εριοεοεεειιιιι·τι;επ·οιιπεπ Μπι ειπ '1"1ιιεεεεεειι
Μεεεπ Μιιιι·οοι·ις:ιπιειππεεειιιιτ2επ ιιε.πιι, ε·Ιειεπεειιις επεε νε!
Ιιε νι·ιεπιιπ,ε;ειοε ε;εςεπ ειιιειι ειπι!ει·ειι Βιι·εριοεοεειιε εειπ
Εεεε. Πιε επι Με 8εεπιιιιιετεπ ιιιιιεετε Μεπε1π ιιιε1ιτ Βιε
ειιιιεεε εειιι Με Με Ζει1ι1Με 8τι·εριοεοεεεπνει·ιετιιτεπ.
4) 1)ειε ειπιιι.;ε Β.εεπ1αι.1:Με Αι·πειτειι Με.ι·πιοεειιε ιει
Με θειι·ιπππιιε ειπεε 1ι1ειπειιε,‹!πιεπ νιιε!ε1ιεΜε Με νιι·ιι1επε
πεειιιιιιιιιεε 8ιεεριοεοεοεπ ω. Με ιπε 11πεω!Ιιεπε επει,ε·,ει·π
ιιιιιιιιεπ, εε ι!εεε ειπ ιιιιιιι!εειπι1!ιοπειεΙ ειπεε 0ιιπι1ιεειιιιιπεεεεε
ειπεε 0πιπιιε ειπ Κειιιπεπειι επ τιιτεπ ιπι επε.ιιι!εΜ..
ό) [Με ρεεεπιιιιο1ιε Εειιιιιι·ιιιιε Με 0ειιιιτ.εε ει·ειεπ, Μιεε
Με Μοι·ιε1ιιιιτ πει ειπεε πιιπειιιιπι!ε1ιειι Βιι·εριοεοεεεπεπι1οιιιε
"Με ιπεπιε;εε Με 5 ρ0ι:. πωπω 8ο!επε Ε'ε.11ε1ιεπεπ ειπε
ΤειιΜπε επι· ΠειΙππε, ιιι·επιι Με Αεπειτ Με Νειπε πιε1ιτ.

ι!ιιι·ιιί!ι
επ ειιεεειεεπε 1ο!ιιι1εΒε1ιε.πι!!πιιε ιιιιννιε1ιεειπ ι.ι·ειιιιιε!ιτ.

Με .
θ) Με 0πεει:τει,ι;ειιω! 'Ι'οιεΙειιετιερει.ιοιι πει Βτεεριοεοεοεπ·
ιιιι'εειιοιι, ιιιι.επ Μι· 0εππετ »Με πει!ιπεππε·εΙοε νεειεοε!'επ.
!Σι·ειεεε 0ρεεειιοπ πειιιιιει ειιπι εεοεεεπ 'Ι'πει! Με Μοειιι1ιι.5ιτ
Με ρππιιειεπεπ 19ιιιιε.
7) Βει Ρπεερεεε1ιιιιεειιοπ εοΙΙιε ειπε Ροι·πιοιι Με Ιιοεπιεπ
ιπιτ πιιι€ε Με !)ϋι!εε!ειπ'εε1ιεπ ΒΜιι·ε1ιεπε ειιιιι Ζννεειι
ειπει· πιι.ειει·ιοΙοε·ιεεπεπ Πιιιεεειιε!ιππε επιιιοιιιιιιεπ πω! Μι·
Με Με Πιεειιε πιιι:4-5 Ι.ιτεεπ ειπεε ρπγειο1οΒιιεε1ιειιΚωπ
εε!ε1ϋειιπ ειιεεεεριι1ι: ννει·Μπ. Β'ιω!ετ. ιιιιιιι θεεερτοεοεεειι, επ
εε!! Με €τει·πε πιοπτ ινεπεε πεειιιιι·ι. ινει·ι!ειι. Ρετ. ιιιιιεε ιιιιι
εειιε ειεοεεειι Ποεεπ Βτεγε1ιιιιιι πω! Α1εοπο1πεπεπιιε1ι πεει1ειι.
Βει Απινεεεππειτ επΜεεε Μι1ιιοπεπ ειω! ινιεΜεπο1ιε Πι.εεπε
εριι1ιιπε;εποΜε εο,ιεεεΜε Πιιι·επεεε επεπεε.ιπειι.
8) ννεπιι ειοπΜε !ιιιεειιοπ επι Με Ρει·ιωπεε1πιιπ!ε ε·εει.ι·εε!ιτ,
Με ε.ιιειι πει εππινεεειι εεριιεεπειι 1ιε11ειι1σ.ιιιιιΜε Μει1ιοι!ε

ι!
Ε
ει
·

Βεε!ιειιιε.πιροπειιε ιπιτ. .Τοι!οιοειιι€εεε νοιι Νιιιεεπ εειιι

( ε γ ο ε).

9
) Με Βεπιπεπω.; ειιιεε Με 0οιπιπιεειοπεε1ιει!εε εεε·ε.πΜε

Πιιεε1ιει!!ιειι!ιειτ.Με θεειιιπε απ· Με Ρετ., «Με πιο!ιτ.εΜε
επεε Με Νπιεεπ Με θεεπιιιε πει Με Ριιει·ρεεε1ιπι'εειιοιι εε
ννιεεεπ.

4
) Πιε Με11ιοι!ε ινιιει!ε ιιι 14 Γιτι11επεπεεινιιιιι!τ, ιπ Μιιεπ

Βιιεριεεοεεεπ εοινοπ1ιπι Πι:εεπε Με ιιιιο!ι ιιι Με Βεε!ιεππϋπιε
ιιε.επεεννιεεεπ ννπεΜπ. ιιι Μπ Πι.11επ, πιο ειπ Αιιι'εεΙιππ Με
Ορει·ε.ιιοιι πιιιεΙιεπ πιει; ινιιετ!εΜε Ρετ. νοι·πει·ειτει, ννοπει Με
ερεε. Θενν. Με Ηειειιεε πω! Με Ρεοεεπτεειε Με Ηιιεπετοιι”εε

!ιει·επεεεει.ετ ννιιει!ε. Βε ενιιεΜιι ιι11ε 8 8ι.ιιιιΜπ 1ιοΙιε πω!
π

εειοπ!ιειιε Πεεπιειπειεεεππιε;επ €ειπε.ειιι:.Πει!πεο!ι ννπει!ε επεπ
Με Βιινειεειιιεπεε ιιιι Πειπ, ιιι!1ε εο!επε νοι·πειιΜπ "εε, πει



Δ)

οππ·οποτπ). Π)ο Ο )·πι)οπ ποπιο!)!. ))) Οπ)·οποπο ποπ Π).ο)·ι)π
πππ ποη.:ϊπ.!).);.;ο)· πιίο)·πι)ππ ο!!οτ Βτπο!)ο!, Απππρ))!))))π ποπ
πο!πο)) ))))πΚοο!)πο!:!ππ))πο,·,π)·ο)!.ο)·!πο)π)οπ ποπ Ποπ);!οπ. Ζοτ
π)ϋ)·))πο· νοπ Αππποπ)οποπ, !πνοοι)οτ.)οπνοπ Ρ!))ππ)ς!ιο)τοπ πππ
ποπ) Βοο!)οπ !”οπιο)·Ξοποίο)·)π)πο.)!γιο)))))οποποποτ επππο)ι ππ
)ο)·οπ Βοο!)οπππ!)!ο πππ ποι· Πιοτι)π!)ϋ!)!ο.Εοτειο)·οπ νν)τπ ο!π
ινοποπτ!)ο!)οπΜο)πο))ι πο)· Μο)!)οπο ποτοπτ. Οπ)·οιππο;οο!Ιο)π
ο!)πο Β)·ϋππ))))): ποπ Πο))ο·!οπ πο.) νο)·π.·ο)·Γοπ.Βο!))·πο!π οτ
πο!)ο)))τ .Τοπ ))π Π)·)π, ποπ πο!π οππ).ςοπο!))οποπο·ο)·ποπ π)πππ,
ποπ πι))·ο!) !)οπο Οο!οπο)π,ο·)οππι)πποπ νοπ Βο!2!ϋπποε οι)
))πτοτπ).))οποπΜ. Ιπι Νορ!))·)))π ι·ο)·!)ππποπ, π·οπι))·οππ.. Ε!))π)
πο!)οπ ποπ .!οποπ !))πτο))πο!)π!ιοπν)·))·π.πο π)!)πποπ )π!)·πνοι)ϋπο
!π)))π)οποπ πο)))πιοπι ν)·ο)ποπ. Π)ο ποπο!`ο)·))))ποτ!)·το.π)ροποπο
πν))·ππ)ο!))·)°οοπνν)οπο)·!)ο!ι. 8).τορτοοοοοοππι)ιπποπ ))οο!) πω· π.
Το)προποπο π)οπο )πο!))· ο)))'πο)'ππποπ, πω· )π ο)ποπ) Επι) νοτ
πο!)ννοπποπ π)ο οπο!) πο)· ο Το)προποπο, Α!!ο Οοοοοπ ))νο)·ποπ
ποιο!) π)οπο )ω))ωο νο)·)))ο!)τοτπιο· πω· θο!οπποο)!!))π νο)·
πο!)νν)πποιπ)ο!)τ.

δ) νοο!. ννο)πτιπππο!)π). πο.)·οπ)” !))π, ποππ π. π)π!)ο)·),ο·οπ
Μο!!)οποπ πο)· π.)π Ηοπ)πι!πο!)!πιιοπο ο))ποο!))!))·ιοπ Αππ)πορι)!)
πο) Ρ))ο)ρο)·ο!ο)·!‹)·οπ!‹ππποπ !)ο)πο πν))·π))ο!)ο οπ))ποο):)πο!)ο
)γ))·!‹ππο· οπο)· ποο!ι πιο· ο)πο ι)π).οοπϋποππο πππ )·οο!)τ ππ
π)ο!)οτο ποποπ !οϋπ))οπ. Επι·

ποπ)πἔπ
)ο!,<.ςοπποΒο!)ο))π!ι)ποπ

)ποτ.!)οπονοπ. Ποπ !))!))·):ο)ποι) το)·)π!πο.)!)οτο)·πω ))) π)ο
θοππβτπ)))ττο)·ο)π πππ )ο.π)ροπ))·).ποπ Πτο)·))π πω: !))·π)·ορ!))!οτ
Ποπ οοπ. !!π )πτ οπο!) ο)πο π!οπ·)!)οπ ο·ο))ππο Μοπεο πο)·
(ποιο νο!!!‹οπ))ποπ ο.))π)·ο)ο!)οπππππ ο)πο Γοπιο νο!!πιορΓι)π,·.·;
πω· π)ο!)ι πο)!))ο·, οπο πο) Β!πτι)))εοπ; πι) θοΒο))).!)ο)!)πο οπ
ποππο)·, π)ο!)). ))πο)·νο!! οι) πτορ!”οπ.Ποππ πο)'οπτ)πτ)πο.π ω)
ποπ Κ))τ!)οκο)· ο)ποπ θ)))π)π)πο!)!οπο!), !π ποπποπ ρο)·)ρ!)ο)·οπ
!)!ι)πο ο)π Τ)·)ο!)).ο)· ἔοπτοο!πι ν)·))·π. Ππι·ο!) π)οποπ Τ)·)οπιο)·
ε)οππ):π)ιι)) οπ)`οπεςπ)π)ο ε)·οππο)·Ι.πιπππο.)π!πο!τπω) π)ο!) π)ο
Νο)·νοπ πω· Βο!)!ο)π)ππι)))οι) ποπ ποι)οπ Βο)2 πο).νπ!)ποπ)25

πρι. Α!οοπο!!ϋπ))ππ. Πο ποπ))ο·τ ι)πτο)· Π)ππ!.ππποπ, πο)))) πο)·
!κ)·οπ!)πο)ιπρ)·οποππ!α·)πο ποποππο)·ο Βοποπο)))ππ ο)·)·οετ οπο!)
ο)πο 20 - πππ ποπ)ο·,ο)·ρΟ)..πω” ))))π _)ο οπο!) Π)))πτππποπ
!)οπ)) )ποπ οπο!) ο)πο !)ϋ!)ο)·ρ)·οοοπτ)ο·οπο!))))οπ.ννοπ)) οπ ποπ
π.)·ππ!)ο)) )))ο!)).2ο πΙο.)·!‹π) πππ π)οπ )πτ)))ο!)ι !ο!ο!)τπο) πω).
Π)οπο Β))1ε)οππ))πο π·)οπο)!)ο!) πιω) πτ))ππ!)ο!)Το; ποπ Νοο!)ι.
)οποπ)))ο! 2-8 ΙΣππΙππο!. Πο)· 'Ι')·)ο!)το)·π·))·π ποιο!) ποπ) θ):
π)·ποο!)ο )π )')·)πο!)εοπ·οποποπο)·Βο)))οπ·οππ ππ!”ποινπ!))·τ.))ππ
ποποπ πο)· Κ)·ππ!πο)) )ππ Βοττ Βο!οο·). ο!)))ο )!)π νοπ) Βο!)!ο))ο!)
οπ2))πο!))ποπ.Πο1·Το.)προ)) πο!! οπο 2 Το” )ν)οπο)· ο)·ποι)ο)·ι
π·ο)·ποπ. π·οπ)8πιοππ πο.ππ π·οππ π)οπ ε!οι)π). ποππ ν)ο! ποσοι
π)))·οπ πο)π !)ϋ))πτο πππ ν)·οππ π)οπ οπ πι))·οπ πτο)·!‹ο Απο
πρ))!ι))));οι)πω. !οι)ο)π !)ο)π)!”)ο)ο)))νοππο)· π)ο!)ι νϋ!!)ο· !)ο)·
ο)ιππτ)πει. Ζπ)· νο)·π)π)·πι)πο· πω· π.))))πορι)πο!)οπν)7))·)ει)πο·.π)
Α!οο!)ο!!ϋπι)))ο·πι) ο))) Ζ))ποτε ο)ποπ Απ))πορι)ο)))))π ι)))π που·
ποπ.Βο1το)·)π πι) ο)πρίο!)!οπ. Πο)· !)ι!οτ!)οπονν))·π πο.ο!ιοο)·))!))))τ

Ι) π)ο·οπι)πορ))ποπο Κ)·ο)“τ.πω· ο))),ποκοποοποπ Ρ!))ππ);;!πο)π θ
)

ο)πο Ιο)·τννπ.!))·ο))ποΒον)·οο·))πε π)οπο)· Ρ!))ππ),·.;!)ο)ιποπ!) πο)π
θοπο).οο πο)· Βο!)π·ο)·ο θ

) απ 'Τοπποπο ποπ Α!οο!)ο! π)ο!) ))))ι
ποπ) Πο))νοππ- ))ππ Βοο)οωνο.ππο)·οι) νο)·π))πο!)οππο ποπ)) οι·

πω' 1)) ποπ Βο!)!ο))))!)οι)ι,·.ποποποο)))π)·)π,ς). 4
) ο)))ο )πτο))π)νο

Γ)ο)τοπο)τ!)))π);ποπ Α!οο!)ο! π
) ο)ποΠ)·ο)))))πο ποπ Οονι)π) ι)το)·)

θ
) ο)))ο Ε!)π)ν))·!ιι)πο οι)! π.. ποοπεο!οπ;οποπ Πτο)·ι)ποπποππ)πο

π)))·ο!) νο)·πι)ππο))))π ποπ ΑΙοο!)ο!π πππ Ε!)ο))ΐπ)·π)),ο·οπΝ)οπο)·
πο!)!ο).);ποππο!ποπ πω” π)ο Πτοτοπννϋ.))πο;πο ινο)·ποπ πιω!) π)ο
)))οπτ π))·οοτ.ποπρ))!τοπΤ!)ο)!ο πο)· !!πο)·ι)π)νοππποπ)ππο)ω πππ
οπου οπο) !)))!)ο)·ρτοοο))!))ςοπ Α!οο!)ο! (απο 58,6 μα.), πο
πω· Α!οο!)ο! Ιο)ο!)το)·νο)·π))ππτοτπ!π ποπ Η-'οππο)·.
νο)·Γ. Γ))!))·ι!πο)))οο)πο))ο !π)·Γο!))·))))ποπ))ποτ π)οπο ποπο Μο
ι!)οπο πο. π)ο ο·ουν)ππ ν)ο! Ρ!π))π)π!οπ πο π)ο!) πω. Βο)πο
ι!)οο)·οτ)ποπο))Οο!οι)!πτ)οποπ)π))πποπ οπο)· π)))·ο!)π))ποπο!) οτα!)
τ)πο!) ,ποπ)·))!π )νοτποπ. Βο!”. πο) ποπ Α!οο!)ο! ))) !·`ο)·)))νοπ
Π).ο)·))ππρπ!ποπο)),Αοτ:οπι)πο)) πππ Α!οο!)ο!)))π)!γ)π)))ρο))πποπο)
ρ))ο)·ρο)·π!ο))Επποπ)οτ))!)ποπ νο)·))νοππτ, ο!)πο ππππ οι· ο)πο))
πνοποπτ!)οποπνο)·πι),);ποππο1πο))νοτ ποπ οππο)·οππ.))))πορι)πο!ιο))
Μ)).το!π !)π.τιοοοππιοι))·οπ !)ϋ))πο)). Ψ. Βοο!ε π) π π π.

·Β!!ο!)ο)·οπ:ο)οοπ πω! Βοπρ)·οο!)ι)ποοπ.

Ρ)·ο!. Επ. Ι.ο.πο: '!'!)ο)·οροι)ι)!‹ Μι· νοπο)·)πο!)ο ποπ ΗΜ)!
!π)·οπ)ιο. Πτ)ττο, ι))πποοτπο)τοιο ι)))π νοοπ)ο!))·τοΑπποπο
πο) «Οτπ)πο).)0)18-Ροτωο!π». !νο)·!πο νοπ .!οπο)'Βοΐο)·.
)!ν)οπ. 1899).
Π)ο π)·)).)ο Α))πο,ο·ο πο)· Βοπο·'ποπο)) Ο)·π)))οι)οππ!ο)·πιο!π
ο)·πο!)ο)πτ.)π ο)πο)· νο!!π)πππ)ποπ Ππ)π)·πο)ιι)πε. )ππο)π !))ο)·
ποπ ο!)12ο!))ο))Οπρ))ο!)) ο!πο ιοπι!)ο!)ο Βο)!ο,πο πο)):,ο!”))πο)πτ,
π)ο ποπ πο)πο)) ο)·πτοπ Α))πο);οπ τ'ο!)!)ο.Π).))·ο!)πο)·ι))·ι))·;οΠο)
ο)·πο)ι))))8 πο): π)ο!) Π)·. Επι)ο)·π Ποπ):πο!), !ο)),ο_)π.!))·)Βο)·
Αππ)πτο))). νοπ ΕΜΗ), νο)·π)οπο πο)ποο!)τ, πο ποππ π)οποπ
Βπο!)!ο))) :πππ πο))) Ι)οπο)· ο)π !))!οτοπΒ)!π 8)οπ). ))πο)· π)ο πο
π)·ππο!)!!ο!)πτοπΒοοορτ)`ο)·)))ο!ππππ π)ο ))π!)ο!)ο))τ!)οποροι)!))ποπο))
!!!οππποπ)πο))οι) πω· Κ!)))!!‹ ποπ Ρ)·οί. Βο))Β. Ποτ ρ)·οο):)ποπο
Απο). νν))·π π)ο!) )π π)οποπ) Β))ο!)!ο)π πο )ποποποπ ,ε.;ι)ιο))πο)

-ι-.-'

πο!οπ !ώπ))ο)); πω· προο)ο!π)·ιτ _)οπο)))“ο!!ππ)ο!) ποπ!) π)π)“πω.1··
)·ο)ο!)ο)·οπ)'νο)·!‹οπ π)1)ποπο))οππ)))πποπ. )π π)οπο)· 'Γπο)·ορο))τ)!‹
_)οποοππ)ο!) πω. π...) !)ο!)ο.ππ!ι)ποπ))·)οτ!)οποπνοπ Ρ)·οί. Ποπ ο·
πο!)οπππ )πο.ο!)οπ!πϋ))ποπ.

Ηοο!ιο)·.
!ε!!πποτ: Π)ο Ρτο)))π ποπ Οποπ))!πο)·π πο) Ππτο)·πι)οποπο
νοπ Νο))τι)ππππ))τ!ο!π, Οοπι)ππ))))πο!π πππ Οοπ)·οπο!)π

ποπο))πτοπποπ. Π!. Απ!).
Β)π νο)·2)));!)ο!)οπΝοο!)πο!)!οποπ))ο!), ο!!ο)·π)π8·π )π πωπω·
Ι.)π)ο !”τ))·Οπο)π)!)ο)·.π.) οπ π.))ο!)·τ)πο!)οπΒοπο)·πιο)·)ο)) )!)πι),ο·
π)ππ, ποπτ))π)πτ..Νο)ποπ)!)ο!) )π ποπ π)ο Νπ!))·ι)π,οπ)π)ι)ο! πο
!)οππο!πποπ Οορ)!ο!π Μοτο). επ π.πο)· οπο!) ΐ)))· ποπ Απ). πο!))·
ν)ο! Ιπ)οποπποπτοπ πππ νν)πποππο·ο)·ποπ.

)ν)ο_!)ο)·)..

Ρ)·ο!οπο!!ο ποπ Χ!. Λο)·ι!ο)οποπ

πω· Οοπο!!πο!)οίτ !)νΙο)ιπ. Δοι·πτο πο. ν!Το!!π.

!!)ο)·)ο 8)!ιοπο.

$οπποποππ ποπ 2!. Αι)οι)πτ. νοπ 10-2 !!!))·.

Ι. Π): Β ο π ) Η ο Ϊ !”-'Γο!πο)): «απο Βο);))!πο!)!ι)πο πω· ν".
!ο)π)ιπποπ νοπ) 8)ι)ππο))ππΙο που πο)·)ο!))!)ο!)ο))Μοπ!ο!π». (Στ
πο!))οπ )π π)οπο)· ν!'οοποππο!)τ)Π).

Π)ποπππ)οπ:
Π)·. Κοο!): Βο) πο)· Βοι))·τ!)ο)!))πο πω· 8οπννο)·ο πο)· νοτ
!οτο))πποπ π)))·Γτο οπ ))π Α!!εοπ)ο)ποπ ν))ο!)!π!π ))πι)))ο)!ο!ποίπ
πο!τοπ. πο.πππ)ο Ζο)·πιπτ))πο·ο)ποπ !οποπππ·)ο!)!.)ο·οπΟ)·οοππ οι)
ποπ πο!))νο)·οπΡπ.)!ο)) πι) )·οοπποπ πο), π)ο νοτ!)π!τοπ π)ο!) ο.πο)·
))) π)οπο)·Η)ππ)ο!)τ π))ι ποπ ρο.π)·)).>;οπΟι·Βοποπ?
Π) ο)ποπ) Ε"ο!Ιο νν)))·ποπ)ο νοπ πτπι!)ο!)ο)· Βο)το ΠΠ ποπ))νο)·ο
νο)·Ιο)2))πς ο)!ε!π)·ιο ο.ππο!πιο Ζο)·πιπ)·ι)π); ποπ Ηϋ)·νο)·π)ϋςοππ
ποπ ο)))ο)) Οπ)·'π νοπ) Βοι))·!‹π);ο)·)οπ):ο!π ο)πο !ο)οπτο παππο
πο!)το!, πο)! ποπ οππο)·ο Ο!))· πο)·)πο! !')ιποι)οπ))·ο. Πο): ο)πο)·
πο)· οπυνοποππο))Οο!!οπο)) οποιο." πο)·))!)ο)·,νν)οπω· νοτ
Ιππτ ποπ ο)))οπ Α)),ο·οππο) Ιπ!ποι!)ο)): ποπ οππο)·π νοπ πο)· οι)
πτ8ππ)ποπ Βο!)ϋ)·πο ποι))·τ!)ο)!).υν)ι·π?
Π)·. π...))))ωπ Π)ο νοπ Π)·. Κοοπ ο)·π·Ι)!)πτοπτπτ!)ο!)ο
Βο)))·)!)ο)!))πε πο) ποο!)ο!π πππι)))·οποππ ποινοποπ. ννο!! π)ο π)ο!)
πω· ποο!) ποπ Ρο!).τοπ )·)ο!)ιο)ο, π)ο πο!)ο)·οπ Π)))πιπππο _)οποο!),
π) πο) πω· νο)·!οτ2ι)πο· νο)·)πποπ. πο)ο)) οι)ππο)· Αο!)ι εο!ποπο)).
οππ·ο!)! π)οπο ).ςο)·οποπο) ποπ·πο)·)ο!)ιπ!).)·ιτ!)οποπΒοο;πτποπι)ιπ,ς
νοπ !!ν)ο!)τ)ς!)ο)).ννπ)·οπ.
Π)·. Ηο )·)·π)οπ π: Απ! ο)ποπ) πο)· )”τ))!)ο)·οπΑο)·2!οποπο
!)οπο Π)·. Πο!) Ι τω.) π) ο)ποτπ νο)·ττοο·ο ))πο)· ποπ 8ο!)
νο)·)πϋο·οππω· Β)ππ))ε)ο·οπ ποπ Νπ.!)ο)·οππ))ππο!'))!))·τ,ποππ πετ
ῖ!ο)·!))π) ο)ποπ Αι)ο·οπ ο!π ο·οπ)ο·ο)· ποπ)))οπονο)·πτ.)))ππ)ο!))))ο
πι) πο)ς)))οο!)το))πο).

2
.

Π)·. Ο. νοπ !ίπο)·)·ο-Β)οπ: «Π!ο Μο)·)!!)Μ που Πιο..
(οπο) )π π)οπο)·ννοο!)οππο!)τ))'ινο)·ϋποοι!)οπτ.ννο)·πο))).

Π)ποπππ)οπ:
Ρ)·ο!”. Η οππ!ο)· πτ))ωπτποπ Αππ)'))!))·)ιπ,ο·οπω) νο)·π)·οποπ
ποπ πο), ποποπποτπ !))ππ)ο!)!;!)ο!)πο)· νο)·π)ο!)ιπο)Απονοπ)!))))8·πππ
Α))ππποπες·πο)· Ποππο);ο πππ ο)·)))πο)·):ποιοι), ποππ οπο!) ο!πο)))
Απππ )·ποπο θ!π!)π))ποππ π)))·ο!) π)οπο!πο »πω )πο!))· εο
πο!)ο.ο): ο!π ποπ))!.2τ π·ο)·πο)) πο). Η)))π)ο!)!.!)ο!)πω· 'Ιζ'οο!)π)!)
πω· Βιο)π)οπ ποπ Ηγ)ποππ πο) νο.8·)π)π)))))ππο))))·)νο)·ιο οι·
,ο!ο)ο!)Γο!!ποι)ππο)·πω· Η)·)ποπο!οκο)π)οπ οπο!) ο)πο Πο.π))π)πο)·
π)οπ πι)πι))!))!))·ο)).- Βο) πω· Π)πο)π)οπ ποπ Μπ)).ο)·)π))πποπ πο)
τω): ποπ Βο!)π))ο)·);πτο,π. νο)·)νο.οππππο· ποππο!ποι) οι) νοτ
!)))τοπ,οι· π)ιτο πο!)ο)· ποπ νο)·).)·οποπποπ πιο Αππ!)))ππ.. ννο!οπο
!!!οτ!)οποοι· ποπο) ππινοππο.
Π)·. νοπ Κπο)·)·ο: Ζι))· νο)·π)ο)πι)))ο πω· νο)·ινοο!)πιιπο,·
οπο!) Π!πο)π)οπ ποπ Μ))τ.το)·)πι)πποπί))!)το οι· οπο!) Β)·ινο)το)·)ιπο·
ποπ ο)·)!)ο)ι)π) πτο)·) ο)ποπ .!οποίο)·π)οποοπτ)·ο)ίοποπο)·, π)οππ
Ιο).ειο)·οππ)ο!): εο!!ποςο,ο)π Ροπππ)· π)ο.
Ρ)·οϊ. Κ οππ!ο)·: Π)ο π)ο)πιοπ ο.))π)·)·οπΜοοποποπ !ο.πποπΜ)
8).)ο!). ποο!) ,·,το))))ποοπο!) πω· Οποοπτ)·ο)!”οππ)ο!)):)))))))ο)·.πο
πω· Πο)·ν))) ο)))ο ο·)·οπποΝο)ς))))π οπο) νο)·)νοο!)πο))!)οπο.
Π)·. Ηοο)·πο!)ο!π)ο.π)) Ποιο). πο)) νοτι)·οποπποπ, ο!) ο)·
π.. !ι))ππο!)ο!)οΒοϊ)·))ο!)τ.οπο ))))ιτο!πτ!)1)οοπ)ο)) νοπ Βοο)·πιπ
τοπ πο)· Β)·π ι) π'ποποπ Β παο νο)·π)ιο!)τποπο.
Π)·. νοπ Κπο)·)·ο: )· !)π.πο!)ο)πο Β)·ϊο!))·ι)πο;οππο)·))πε)·.
!)ο!ιο _)οποο!)π)ο )!!οτ!)οποπ)ο!)).)')))·ο)πρϊο!)!οππννο)·ιπ, πο)! π)ο
θο)'οπ)·ο)) π)·)πο·οπ !)π))))ο, )ππποποοποτο 8οπο)·)·))ο)πο!)οπππ
ο)τ)·)ο·οΙπ)`οοι)ο)).
Π)·. Τ)·ο ·)))οππ Μ. οιιο!) ο;οεοπ π)ο !)))))πτ!)ο!)οθ))ο)·)πο
Ιπ)οο!)ο)). π πω· )το!)οπ)πο!)ο))πω! ΐ)·ππιππ)πο!)ο)) !))Ιο)·πι)))·
)·)ππο )ποπ Βο)·)ο!)πο))!)ο)·πο!)!)π))πο Β)·)“οπ)·))πο·ο)),π.) Μ). π)ο
πο)· Μο)!)οπο πο)))οο!)τ))νο)·πο))πο)ο)).
Ρ)·ο!'. Χοπ π!ο)· π)ο)π!.πο)·οι)ϊ !)))). ποππ π)ο Ε')·οο;οποπ Β)π
τ)·ο!οπππο)· Οοποορι)οπ ))πο)·!)οι)ρτ.πω!) ιι))οι))“,π.)ο!)!π)·ιπο).
Π)·. Π) ποπο)· )·)ο!)το):οι) π)ο οπνσοποπποπ Ε')·οι)οππ)·πιο π)ο
Ε”)·ππο,οπ π)ο Β)·Γοπ)·οποοπ ))))τ.πω· νοπ Ρ)·ο)`.Πο.))πει ο νοτ

__/- Α·



4.5

εεεει.ειι ΒεεεεεΙεεε εει· θει·νιοεΙοετε.ιι·εε ιειι.ιεΙει: ΟεΙιει·εε
εει· Βιει·Ιιει'ε εειιιεοΙιτ ειιιιειι.
Πιε ?τεμ »Με νει·εειετ.
Πι·. ννειεε ε εεε ιε: νειιι ινιεεεεεεεεΜιεεεε εεε εεεοιεΗ
νει·ι;ΙειοΙιεεε-εεεεειιιιεεεειι Βτεεεριιειιι. ειπε εει ιειει·εεειετ.
εεεε, Με ι”ιειιεεειεοεε Με επεΙιεεΙιε Βειιι·ιι”τειεΙΙει· εει·ιοιιιεε,
Με Αι·εεει· ιει·ε ειει·ιΙεε Βιπιεε ειιι·ειι ιεειιεεΗε εεε εεε
ειιιιιι Με 1εειι·ειεεειειι ιι.ιιεεεειιιι·ιε Πι1ειειιοε εει· Οει·νει
επι Έτι'εΙ;; εεεεεει.ιεεειεΙιιι; ιιιιιεεεε. Ιιι Ρι·ειιιΜειεε Με
'.Γιι·εΙ ινει·εε Με ετιιιεριε ΠΞΙειειιεε εεε Με εεΙιει·ίε Πιεοιείειι
εεε Οει·νιεε.ΙεεεεΙεε εει εωι-ιιιιιω εεε ΒιιιενιεΙι'ε πετ Βιι'εΙε
εεεεε·εεετ.
3. Πι·. Ψειεεε εεε ει -Βιι.ιε: «Πεεει· ειοΜερει·ειινε εεε
ερει·ιιιινε Βεεεεε|εεε εει· Βειι·εεειιιε πτει·ι». (Πεεειιειιιι ιε
εκεεεεε ιε εὶεεει· νεοοεεεεοΙιι·ιι'ι).

Πιεοπεεἱεε:
Πι·. νεπ Κεοιιι·ε ινεπεει; ειοε @με Με Ρεεεει·-Τ!ιει:ι ἱε
εει νιι·ςιεεε, ινε σε. Βνειριειιιε εει· Νειιι·εειεεειε Με Μ

Ε
·

ετειιε ιι·ι·είεει·εε, Με ει·ιεΙειειειιει· ειιι·ειι ειπε ΑΙΙειειεειε
εεεεεεΙιιεις εεεειερι`ι. ι.νει·εεε. Πεεεεεε εει εεἱ εεεε·ει·ει·
Βειι·εεειιιε εει· νιι€ιεεε νεπ ειεει· ερει·ει.ινειι Μετιιεεε ιεεει·
εε ει·ννει·ιεε.
Πι. ΗεειεοΙιεΙιιιε.εε νει·τι·Μ Με θεεεεεε.ι:2 επι· Απε
Γεειιιιιε εεε νει·ιιεεειιεεε Με Αεειεει. εεεε εει ΝιιΙΙιρει·ειι
Ιιειιεε; Με εεεεεει·εεε Κει·εε εει· νει·εει·εε πεε εκει Με
11ΗΠεθεει· ιιιειει·εε ΒοΙιειεεεινεεε εει· θι·πεε Μι· Με εποε
Ιεειε;!ιειε εεε Ηεεεε-Ρεεεει·ε πεε επεΙειεε Με Πι·εεεΙιε εει·
Βειι·εεειιιε εεε.
Πι·. Ψειεεεεε.ειε: Πιιιε Ιιειιε νει·εειε ΥεςιιιεΙυνε.ιιε
εει εειεε εεεεεεει·ε ΑεοιεεΠε ιιεε εε.ιιιε ε.ιιεΙι νει· ε!ιιιε ειπε
Βειι·εεειιιο πιει·ι Ιιεινοι·επι·ιιι`εε.
Ρι·εΓ. ΚεεεΙει·: Οειιε Με Βεεειιι.ιιει; ειιιει· ΑιιειειιΙΙε επ
Ιιεεειι, Ιιεεεε Με νει·εει·ε ΒοΙιεἰεεεινειιε εεὶ ει.ει·Ιιει· νει
Ιιιιι·ειιπε εε εεεννιιοε εειε, εεεε εεε Ρεεεειι· ιιἱοετ ειεΙιε; ει·
εειεεε Β'ειΙΙε εεεε εε ειεε ι)·ριεεΙιε Ορει·ιιιιειι. Πε ρεεε Ηεεεε
Ρεεεει·ε, Με εε ννεεε; Ιιε1τεε. εεεε Με Κει·ρει·ννει·ιιιε ειτε
Γει·ει ιπεε ιεεεεε πεε ειτε ννιι·Ιιπιιιι· ε.ιιίεεεε, ειιοΙι Με
ΠεΙΙιιΙοιε-Ρεεεειε ιινει·εεε εεΙεεεεΠιοΙι ε.εεεει·ιεεε, εεεΙιεΙε
εοΙΙιειι Ριιιιεειιεεεε. Με Με Ρεεεε.ι· ιι·εεεε, εειεΙι ε ετεεεεεε
'Α .Τειιι· επ ειπει· Πεειι·εΙ-Πετει·επεΙιεεε· εεετεΠι εει· εε.
Πι·. 'Ι'ι·ενιεε.εε εειεει Με εετεε Βι·ΐεΙε,·ε. Με εει εει·
Βειι·οεειεε ιιτει·ι ειιι·οε Με ΑΙειιε.εεει·-Αεειιι'εεεε Οιιει·ε.ιιοε
ει·ειεΙι ννει·εεε, οεινειιι εἰεεεΙεε ει ιεοΙιειεεεει· Βειιειιιιιιε εε
εεε ειιειιΙειεε πεε εεΙιινιειι€ειεε Ορειειἰειιεε ι.ςεΙιειε. Πειει·
Αεΐεει·ειι,ε: ειιιεε ΓεΙΙεε εεε εειεει· Ρι·ειιιε ννειετ 'Γ. επι” Με
εο!ιι.νει·ειιΒιει·ιιεεειι Με. Με εεε Νει·νεεενειεει εποε εει ιιε
εοιερΙιεε·ιει· Βειι·οΙ·Ιειιιε ειειι ει·Ιειεεε Ιιειιεε.
ΙΜ· οι·ιεεει·ε εεε ειεει· Ρειιεειιε. Με .Τε.ει·εΜεεπι·εΙι επ
Ιιεϊιιςεε Πει·εειΙΒ·ιεε. Ειειεεεεε ειο. Με εε εεεε Με Πει.
ειιεεε νεπ ειιιειε ΠεΙιει.ιεε επί Οιιι·οιεειεε νεει:ι·ιοιιΠ εεειεΗτ
ννει·εεε εει·Πε, ιεεεεεεεεει·ε ινεε·εε εεε εεεεεειιεεεεε Απε
εεεεεε εει· Κι·εεΙιεε πεε ω· ιιεεεετεειςειι θει·ειεΙειεε. Πιιε
Ηεειεεεειεεει εει· ιεεεΠεε Βει.ι·εεειιιε ιιτει·ι εει·οε ειε επι:
Ιιοιζειιεεε Ρεεεει· εεεειιιι.ιιε εΠε εεε!ιει.ιειεεε ΒεεοΙιννει·εειι.
Με εει”ει·ι ννιεεει·εεει·ιεε. εεεε.!ε Με Ρειιεεειιι επι' Ι-2
ννεοΙιεε εεε Ρεεεει εειι'ει·ειε. Πἱε Κι·ειιΙιε Με Με: εειε
Ρεεεε.ι· Πιι·ε νεΠε ΠεεειιεΙιειι. Με” Με Πιιιιει· ινιεεει·ει·Ιεει.τι.
Πι·. νιει-επιτ: Ζε εεε_ιεειεεε Οι·εεεεε Με ιιι Ε'ο!,ε·ε
ειπει· Με” εεεειιε1·εεειι Βειι·εεεΧιο ιιιει·ι ιιιεΙιι· εεει· ννειιιε;ει·
εεεννει·ε ι'ιιιιεεεεεΙΙε εεει·ιιιιριεε ει·Ιειεεε εεεεεε. ι:,ειιει·εεε
ΙιεεειΙιοΙι εποε εεε Ηει·2. ΒεΙιννει·εΑεί'εΙΙε νεε Ηει·επειιι·εεεε
εεε εεεεεεεεεει·ε Τεοενοει·ειε !ιεεειειι ειιι·εΙι ειπε Βειι·εεειιἱε
πιει·ι Ιιει·νει·ε;ει·ιιίεε ινει·εειι πεε εειειι ε·εινειιεΠοΙι επι
εεεειΒ·ει· Νειιιιι·. Ι.ειειει·εε εει νει·ετεεεΙιεε, εε Μεεε ειιι·ειι
ειε Βειι·εεειιιε Ιιει·νει·ε:ει·εΓεεε Βι·εεεειεεεεεε ειεΙιε ει.ινε.ε
επι· Μι· Με εΠειε ΠΙιει·ιιειει·ιειιεεΙιεε Ιιεεεεε, εεεεειε ιπ
,ε·Ιειεεει·ενειεε Με εεε επεει·εε Πι·εειεΙιεε επίιι·ει:εε Ιιεειιι.ειι,
ε·εεννεεεε εε εοιιννιει·ιε·εει Με ειεεεΙεεε ΓεΙΙε εεε ι·ιειιιιεεε
Ζιιεε.ιεειειιεειιε εεει:ειιειεΙΙεε. Πε εει εεεει· Με εεει·ειειοΙι.
εεεε εει·ειι·ι.ιε·εΚι·ειιΙιε εεΙε Με Νει·νεεεε, εεΙε ε.Ιε Ηει°2
Ιειεεεεε ιιιιτ εεε νει·εειιιεεεεεεεε ΜΜεΙε πεε εειεε εεε νει·
εεειεεεεειεε ΜειΙιοεεε εεΙιε.εεεΙτ ννϋι·εεε, εἱε Με ννιι·εΙιοεε
Πι·εεε!ιε εει· Βεεεεε·ετεειι ει·ιιιιιτεΙι. ινετεε, εεοε εει·ι“ιε Με
ΒιοΙιτιεΙιείτ εεε ε.ε;;εεειιιειεεεε Ζεεεειιιιεεεε.εεεε εννιεεΙιεε
'Γεοενι·ει·ειε Με Βειι·εεειιιε πι.ει·ι ει·ει ειιειι ει·ινιεεεε εειε,
νι·εεε εεειι Βεεειιιε;εεε εει· Ιειειει·ειι ιιιιοΙι Με ει·ειει·ε
εεΙιννιεεει.
Πι·. 'Ι'ι·ενιιιεεε ννειει. ι.ι·ΙειεΙιίεΙΙε αει' Με 'Ι'ιιεΙι
Με ειεε ΓεΙΒε εει· Βειι·εεειιιε ετει·ι Με.
Ο επι Ρι·εί. Πι·. ΚεεεΙει·-επι·]ειν (_Ποι·ρετ): «ΑεεεεΠι πεε
ει·ει:ΙιοΙιε Κεεετ». ιννιι-ιι ιε Μεεει· ενεοΙιεεεεει1ι”τ ει·εοεειεειιι

Πιεεεεειεε:
Πι. ν. Κε ειτε; Βει ιετει·Ιιεειεεειει· εετινιεΙιεΙτεε Μνειεειι
Ιιεεεε ιεειι. ιειτ Ρι·εενειιτινιιΙειεειεε ειεει ,Με ει·εειιεε. Ιε
εεΙοεεε ΓεΙΙεε ιινει·εε ειε Ορει·ειιοε «Με Αεννεεεειιε· εει·

νειιι·ει ε

') Πει· νεπ Πι·. Βι·πι.2ει· ειιεεειιιιειςιε πεε Με Με
'Ι'εεεεει·εειιεε εεεεεετε πω" ινιιι·εε εει·εοΙιεεεει.ιεε.

Βεεεεεεεεειε.ε·ει·εεε εεεεπιεεε ει·Ιειεειετι, ειεεεΙεε ει·ιεεε
ΙιεΙιε ειεε ειπε Πεεει·ειοΙιι1ιοΙιεειε εεε Ορει·εεεεει'εΙεεε εεε
νει·ιειεεει·ε Με θει'ε.ει· ειιιει· Οιιοο-ννιι·Ιιιιιιι;. Ψεεε εποε Με
ΚΙειιιιιιεε εεε εεεειειεεΙεε Μνειεεκει.ιι·ρειεεεεε επ νει·ννει·ι'εε
εειεε, εε ιιεεεε ιε:ιε Με εει νεε·ιειιιεε 'Ι'ειεΙεκειιι·ριιιιοεεε
εεε Πιετιιε, εεεειιεει·ε ινε ΜεεεΙεε ινεςεε εἰιιεε Ο.=ιι·ειιιειεε
ειιεεεΐεΙιι·τ ινει·εε, Με πιειιι. ειιεεεε. ειιειε.Ι εἱε εεε Γεεεεε
εει· ει·εεειε εειει·ιειειι 'Ι'εειΙε ει Ιιεεειιι Μειεεε ει·Ιείεειει·ε.
Πιε ΚΙειειεεε εεεεεειεςιεε ε.ιιεεει·εεει εεεε Με Πι·ειεε.εο.
ι.νεεεε;ΙειεΙι εεεε επειι€ειιειι εει, εεεε Με ι·ειιεε. ιΤεεεοε εεΙΙ
ιεειι εἰοει ει·ιεειριεΙΙ εει:ννεεει· επι· ΚΙεειειεε εεει· επι· ει”
ιπι·εε εεννειιεειι. εειεε ΠειΙιεεεε Ιιεετεε ειτε Βει·εεειιε·εεε,
επι· εεἰ ειτε Αεννειιειιει: _ι

ε

εε.εε ε” Εεεε εεε εἰε2εΙεειι
ΓιιΙΙεε πειει· νει·ειειειιεε· _ιει;ΙιοΙιειι θεΙιειεειἰεἱι·ειιε ι.ι·εεεεεε.
Πιε Αεειοει·ιρειε επι: Κ. ιιι Βει·Ιιιι ιιιιινειιεεε εεεεε εεε εεεει
ΝεοΙιεΙπιεεεεε εεεεε.οΙιτει. - ΗιιιειοειΙιο!ι εει· νοει νει·
ει·εεεεεεε ει·ινιιεετειι Ει·ι“εΙειε Πονε ιι ε Μ: Κ. εει· ΑεεἰεΙιε,
εεεε ΜεεεΙεεε εεε εεεεεε Ιεεειειιι·ιεε οΙιιι·ιιι·εεεεεε θεεεΙπε;;
ειιιεεεεπεϋ!ιι·ειι εειεε.
Ρι·ει'. ΚεεεΙετ ειιιειει εεε ΑιιεΠιει·εεεεε Πι·. Κε ει·ι·οε
εει πεε .Με εει·ιιιιι' Με, εεεε Με Αιιινειιεεεε εει· ΚΙειιιπιεπ
εεεειι ιεεεεΙιεε νει·ιεεΠεε εποε Πιι·ε δοΙιειεεεεειιε Ιιειεε, εε
εεεε ει· εειεει ΝεεεεΙετιιεεεε εεε ιε ειιιειιι ΕιιΙΙ ειπε Γοι·τ
εεΙειι:ειε Νεει·εεε ειε επιε Πι·ειει· ε;εεειιε, εε εεεε 22 'Γεεε
ιιεεΙι εει· Ορει·ιιιιειι Ηει·ιιεεεε εεεει.ιιιιε. Με εεε Μεε`Ι εει·
ΚΙεειιεε εεεε εε ειπ ιεεΙιειεεεεε Μειιιειπιιι. ΝεοΙι εειεει· Πι·
ίεει·ιιεε ε·εινειιι·ε Με ΚειιεεΙιε·ειει· ειεε ε·ιεεεε διεΙιει·Ιιειι.
εεε ,ζω Ει·ι'ε!εε, _ιειωιι ιεεεεε ιιιεε·ΙιεΙιει ειοετ εε εει·
Πιει·εεεεειε πειει·ειιεεεε ινει·εεε. Ιεεει·Ιιειιιιιεειε.ιε Τιιιιιει·ειι
εειειι ιιιγριεειι _ῇ

ε

εε.εε εειε ?ΜΙ εε ερει·ιι·εε Βει εει· Απ.
ιιι.ει·ιεε.νει·πιεειε ει· Με ειεε ιιι·εενεεεινε ΑεεΙειιιειεες.
Πι·. 'Γιο ν ιε ε ε ε: Πἱε ει·ε.ειιεεεε ειιετοιιιιεεΙι οιιιι·ει;ιεεεε
εοειιΙιιε;; εει· ΐι·επεεειεοΙιειι θγεεεεΙει;εε εει ιεεει πεε ει·
εΙειι·ε ειτε Ειι“οιεε. Ζε Μεεειε Βι·ι'ειι.ιε ιι·ιι.εε Με ννεεειιιΙιεΙιει·
Γεοτει· Με ειιι·ιε Πεειειιεεεεειιει· εει. Νειιιι·ΙιεΙι εει ειιεεει·
εειε Με ιεεινι‹ΙιιεΙΙε Αεειεε εεε Ορει·ε.ιειιι·ε εεεε θεεεΙιι·
επ εοΙιε.ι.εεε. νει· ΑΠεει εείεε ΧεΙιεΙειιεεειι. Με (ὶειετεε
εει.χειιε·ει·ι.

(δεεΙπεε εει· ιν. Βιιειιεε·).
Πι·. ιεεε. ιν. νιει·|ι π Η',

ε. Ζ. εεει·ειει.

Με θιειειιννει·ι.

Αιε 80. .Τιιειιει· Με εει· Πιι·εοιει·εει·θτ. Ρει.ει·εειιι·εει· Αιιε·ειι
ιιειΙειιειεΙι. Ι.ειεεοιιΙιει θιεΙιειειι·ειε Πι·. Ηι·ιιϊ Μ εεεε·Ιν
εεοιι νιει·ιι€_ιειιι·ιςει· Ψιι·εεειιιεειι δε. Ρει.ει·εειιι·ε· νετΙεεεειι,
ιιιε εειιιεε ΑειειιιΙιεΙτ εε.πει·εε ἱει ΑιιεΙεεε επ εεεειεε. Με
εεεει·ε θεεεΙιεειιει”ι, εεεειε οοΙΙεεειΙεε Κι·ειεε. ννιιε εεεεεεει·ε
Με εε Με” νεε ιιιει εεΙειιειε Αεει.εΠ. επι·εε εειεεε Ρετι
ιιεεε νει·Ιιει·εε -- εεε ινιεεοε εεε, Με εεε θΙεο!ι ιιεε Με
Βει·ε Ιιιιτιεε ἱΙιιιι ειι.εει· επ ιι·ετεε: Βε!ιεΙει· Με Πετει·εεεεεε,
ΡιιοΙιε;ειιεεεεε Με ΠεΙΙερ·εε, Ε'ι·εεεεε εεε Ρει;ιεετεε. Βιε εεε
εειωιι Ηιει εει·εε επιε Αεεεειεε ιει·ε ΗιιΙειεεει.; εει·εεει·ε.ειιι,
πεει· εειεε εεεειιιειε Αειιειειιεε; @με _ιεΒΙιεΙιε Ονειιοιιειι
πεε εειεε ριεεεΙιειεειιιε θεεεεεεειτ ιεε.εΙιτεε εεε πειεεεΙιειι.
Πιεεειιιεει· εειεειιεειι εὶε εεε εεε Βεεει·ιειεε εεε εεεειΙιε!ι
Με ινω-ι εει· νει·εει·πεε εεε εεε Πε.ε!ιεε εεοΙιειιι·πι'εε, εε·
ΑΠεε ννε.εει· ιιεε εεννεεεε. ει” ει· ει ιιεεει·ει· Μιει;ε 8εινιι·Ιιτ.
Με ΒιεΙε εεεεεε εει· Με επεει·. πεε εε ει· εεε ειιιεε (Με
νεπ εεε ννειΙι - ιιεεει· εΙειει εεοΙι εειε Ιεεεεειεεε νοι·ειΙε,
εεε εεε εειεει νειεεΙιειεε Ρει·εεεΙιεεεεε:. νιει· .Πιει·εεεεεε
εειεεε εεεειιε εεε Πι·. Μ ε

ι.
ε: ε
.

ννΙν εειε Πιεεειε εε εει· Αεεεε
ΙιειΙεεειεΙτ εεε·ειιιι. Ιιε .ῖειιι·ε Με, Γεει. Ιειεεεειιιε· εεε
εειεειιι ετεειεεεεεεεεεε πεεε'ι·επεεε, ινειΙ. Πι·. Π ο ε ε ι· τ

.
Β Ι ε ε

ειΒ·, ννιιιεε ει· εε εε· Με Οι·ειιιε.ι.ει·εεεεεεεΙΙι. ΑΙε εει;ει·
ειει·τε θεεεΙει· ΑΙει·εοε τ ν. Θι·ε.ε Με ινει·εε Με εειεεε,
ειιι·ι·Ιι ιεειε.ιε ΓιεπιιεεεΙιείτ νειεεεεεεεε Μεεεει· 1ιιει· Με
ειετεε νει·ιι·ειει· εει· ΜιιεειΙε εει·εεε ιιιεεεει.ε· εεΓεει·εεεεεειι.
ειιι·εε ΒεΙπιεεΙιε πεε Ποεεει·ε, ΑΜΙ: πεε θι·ει.ει'ε
εεε εεΙεειεε ΟριιιιιεΙπιεΙοειε. Ψνειιιεεε ιει·ει· εειεειεεειιιειι
Τειιιιεεειι, πετει· ΒΙεεειε'ε Πιι·εει.ε.τετ (18θ8-1878) εε.ειιι
Με ΔεειεΙι. εει·ειτε ειεεε εεννεΙτιεεε Αιιι'εεεννπεε. ινε ιεεε
εεε εε εεε νει·εεεεε Μεε εε εει· Ηεεε ειιιιιειιεεΙιει· Πειτειι
Μει· εεεεειιινειεειι; Μεεε ειεε ει

.

εποε ειεεει ε·ι·εεεεε 'Ι'εειΙ
πεεειει· Εεεει· εεε εεε Βει·ιε!ιιεε εει· Αεειε.Ιτ ινοε!εεεεεει:,
εει·εε Ιει2τεε. 2πει '7ε-_ιε.ιιιιεεε.ΤιιεἱΙειιιιι ει·εειιιεεεε, ιε Μεεει·
ενοειιεεεειιιιι”ι. ειεε ειε.ε·εΙιεεεε Ψει·ειεεεε ει·Γεει·εε εετιειεΙιε
Νι·.30,1899).ΑΙεΠι·.Μ εεε ε· Εν, εεεΙι εεει 'Ι'εεε Β εεε ι· ι

ΒΙεε ειει'ε επιιι Πιι·εοτει· ει·εε.εετ ινιιι·εε, ε·ει·ε εε εειε Βε
ειιεεεε «Με Αεετε1ι εε διεεε εειεεε νει·ειοιεεεεε ιιενει·εεεε
ΙιοΙιεε Ε"ι·εεεεεε ννειι:ει·επ εει.ινιοΙιεΙιι». Ιιι Με εεεειε Μεε.εεε
εεε εεε ν.·εΙοεειε Βι·ιεΙεε ιειιι Μεεεε ιε εεε εννειιιεεειι·εεειε
.Τεει·εε εειεει· ννιι·ιιεειειωε Με Πιι·εειει·

· πεε Οεει·ει·2ε εε
Ιπεεςεε - εενοε Ιεει. Με ι.νει:ει·ε Βεωνιεεε!ιιει.; εει· ιεει
ιεεει·εε Αεει.εΙι. ιε εεε Ιειειεε ιιννει .Ιε.ει·εεεειειι εει·εεεεε

.-==-.-·~
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Ζεαα;πιααιια: Με 1ι'ι·εααεαιιααι αιεα ια ααα 1ειαιεπ ι'ααι'ιιαα
ανναπαια·.Τααιεα νει·αοιηιε1ι. Με Βαααιε αειαεα αια1ιαι·ννειιει·ι,
ειε ιιααιιε ιααει·ε Βιαι·ιεαιαας ααα Αιιαι·ιιαιπαε ια αειιιιεαια.α
αει ννειαε νει·νο111ιεαιαιαει. ννοα11εα·ι.εα Παπ αααει Παναι
αιππα ααα Μιαα.<.ιαπαιπιααεαε Ηιααει·πιααε ια ααα ννεα·ι ααει·
αεια ι·εα1ιε1ιεααεΙααι1εαεαΒιιεαεα αι·ιιιιααε1ι1ιεαα1ιεααοεα αιιι·εα.
Παπ. αει ει Με Απαιαιι νει·1ιιααι.αει ει Με θεααιιιαααπ .ειε
ια ιαπειει·ει1ιιιιεια Ζααιαπαε ιιαειαεαεα ια 1ιιιααεα. Βαα ααα
αιε ααα Βεαιε α1ιει·, νναα ει· ιια· α·ειςεαεα, 1ιιααι αιειι αιιι·α1ι
1ιειαε Βαιεα αοεα Ζα1ι1εααπααι·ιιε1ιεα; εε ννιααεα ιιαει·. ειε
ααιει Πιια ε;εαιεπι 1ια.αειι:ααα νι·αι·αει· θειαι, ααα ει· ια ω·
Αααια1ιννα1ιεα1ιεαα. .Ια α·ει·ιααει·, _ι

ε

ε1εααει· εια Κιεια1ιει·
νναι·,αια ιια απαιαπει, αιπ εε ιιιιιααει·ειιει· αεριεαπειε ει· ιαια.
«Μαι Βεανναααεα 8ειιαια - αεαι Βιαιιιεα Τι·αιι» ννα.ι· εια
1ιειιιαειιν αειαεα ααι·ειι ααα ααι·εα ι·ιιιει·1ιεαεα ανειιεαα. ινε
Ααιπαιιααιιπε ααα Πααειεεαιια1ιειι Πιια εαιαειιεπιιαιεα, Μι.
ννα11ιεαεια Β1ιιι επι”.Μι αεα1αα ια Πιια ααα Μια αιιειιααι·ε
Βιιι·αεαεα1ιει·α,αεα νναεαιιΒεα Ηιεαεα ιι·εα! νεα αειαεπ Πα
ιει·ε·εαεαεα ει·ιναιιειε αιια νει1ααςιε ει· ια ει·ειει· 1ιιαιε ιαπιει·ε
.θεαιαααα8 Με Βιεαε :αι 8α.ε1ιε; ινε ει αιεεε πω, αει νναι·
ει·ιαι 1Ξ1ιααε1αεανεα αει· ι·ιιααιεα Ι.ιαεια1ιιαι ιιαα Ναειιαιε1ιι,
Μι Παμε ει αιειιι πασα ειιιααι'ι οαει· Ναιιεαα1ιιαι. 1αιαεα
··:.1εαεα 1ιεεαει· αει αιαειιεα Με 1ει·αεα, ιεαεα ι.>ιαιεΒιι·εαεα'

ι'αι·αειιε ει· ααεα Κι·αι'ιειι. δια ααει·, ειε Παιει·ςεαεαεα. Αειαιεή
ααα αιεαει·α Απα·εαιε11εε,αααεα ααα νει·ειιιιεα ια Πιαι αιεαι
·
παι αεα 1ιεεα1ιειιιι.ιεαΟιιει', αεααεια εαις1ειεαααα ναιει·1ιεαεα
Ρι·ειεαιει· ααα ιιααεα Ααννα1ι ιαι·αι· Ιαιει·εααεα.
Πεαει· Με Βεαεαιαιια·, ινε1εαε αει Ναιαε Μαριανν Ι γ ια α»
εραιαα1ιιιε1οειαεαεα ινε1ι ααα Ια· ααα Απαιαπαεα ει1ααιιι αει.
αι·αιιεαι ιιιει· 1ιεια ινει·ι εεεαιιι ια ννει·αεα. Ια ιιιιαειει Βιιιαι
ναι· ει αε1ιαπαιιιαα αιεια ειαε αει· ειαιεα Αιιιοι·ιιαιειι ια αειαεαι
α'αειι. Νεαειι αει· Αιαειι αα αει Ααιιια1ι 1ιε.ι.ιεει· ειπε ι;ι·εεαε
Ρι·αιιια απ αεαοι απ, ιια αει·εα Απαιιαπαιιι ιαα ια αεα 1ειαιεα
.1α1ιι·εα 1ειαει· ιαιιιι€εα Κια.α1ιααιααιααει·ιε. Οαννοα1 ει· Με
αιια1ιΕ11ιι·επαεαιι·εαι, νναια ιαια αεα1ιιπααααε αεαε Αιια:ειε1ι
ααα;; απ 'Ι'αει1. Βαα νειιι·απεπ Καιαει· Α1ειιαααει·1Ι αει·ιει'
ιαα εια' αεα Ρεαιεπ ειαεα Ιιειαεεα1ιαιεα.
Βια αι·αιιιεΙιεα Κιειαε 8ι. Ρειει·αααιιια. αεαεααει·α απαει·ε
εε11εα·ια1εανει·ειαε, νει·ααα1ιεπ Πι. 1ιιαα·ανν1ν αεαι· νιε1.
1ια «νει·εια 8ι. Ρειειαααι·αει· Αει·αιε» ια αεααεα Βαι·εααιιι
ιις1ιεαει·αει· _ιειαι αα1ι1ι,αει ει· αι·ειαεια·.Τααι·ε 1α.αα·ααα Ααιι
ααα ι.ιεαεαα.ιιααιαι·εααεπ8εει·ειαι·ανειινα1ιει.
Βεαι «Βεαιαεαεα αι·αιΙιεαεα νειεια» 8ειιαι.αι·ιε ει, ε;1ειεα
αειαεα νει·ειααα·εια, ε·ααι1ιεαεΑιιι'ιιααιαε ιαι Ιιεεα1ε αει· Λακω
αει1απαια1ι. Ια αειαεα ιι;εααπαιεα νειειαεα αει ει· ιιαα1ιειειιε
ννιααεααεααιι1ιεαεΜιιι1ιει1ααι.ι·επαειιιαααι. Βια _ιααιιε «Μ. Ρε
ιειαααι·ιιει· Οραιαα1ιπε1εα·ιαε1ιεθεαε11αεααΓιααιε1ι ιαια ειαιεα
Βιιιαααεπ ιι1ειεαια.ΙΙαΜαι· εια.
Ύνιι·1ιααεα αει· ννεαιαεα ει·ννα1ιαι- ιαιαιει·αια μαπα, αιπ
ι'αιεαιεπ ια ιαιιαααα.αααει·α ε.ιινειεαιιειι Βι. ιι αμεα 1 ν· αει.
ιιιιι πα ειαιιι·πεα, Με ιαπι αιεεε ΖεΠεα απ θεαιεαιε 1ιοιαιαεα
αε11ιεα.ενα· ννιααειι: ει· 1ιεαι εε αΞινναααια1ιι! Παα ααιαπι
ι·εαεπ ννιι· αιεαι ννειιει·.

- Βιιιιιππα. ει ααιαιααι αεειι·επι αει
νανιιιιαα!
1αι Νααιεα α.11ει·θεαιΠει·. Οε11ειςεαΜε Β'ι·εαααε ννιιπαεαεα
ννιι· αεαι αεεανει·αιεαιεα Μαααε ειπε ι·εειιι.αα1αι.ε·ε,νε11ειαααιαε
θεαεααιια ιαι αεααιαεα 8ιιαεα, ααα ααπαεα εια αεαϋαεα.81ιιε1ι
1ιεαεαΟιιπια επαι αιααιιαιε! ννιι .<;εαεαααα ααιι1ειεα αει·
1·1εα'αααιιαιπ, ι1ια ιι·ιιαει εαει αραιει· ειαιιια1, ννεαα αιιεα παι·
α1αθα", ινιεαει· αιει· αεει·ιιααεα ια 1ιιιααεα!

Β

νει·ιιιιαειιιεα.

-- νεα αει· αιεαια·εα Κα.ιαει·1. θεεα·ιαραιαε1ιεα θεαει1αε1ιαι'ι
ιαι αεαι Βι·. ιαεα. Βιαι1Βι·ειαεααειαει ιια αεια πια
ι'αααιειεαεα ννει·α «Ηιαιειν ει” Βαι·ερεαιι Βειααιεα1 Βιεεενε
ι·ιεα ια Οαιαα» ααα αειπε ιιαι·ιιζεα Αιαειιεα επι Κεαπιαιαα
θαιααε Με α·ειαεαε Β. Ρ. 8ειαεαενν-Μεααι11ε νει

1 ι εα ε α ννειαεα. Βι·. Β ι· ε ι α ε α α α ι α ε ι·
,

ννεΙα1ιει·ααα Και·
Ιααα αιααιαιι, ιαι εια εαειαα1ιςει·.1ιιαι.ιει·ω- α1ιεα Βοι·ραιει·
Παινει·αιιαι, ιια ννε1ε1ιει·ει· νεα 1858-58 ΜαΜεια ειααιιια.
Ναεα Βι·1απε:ιια8 αει· Βοειει·ινιιιαε αει.2ιε ει· αειαε Βιπαιαα ια
Βει·1ια, ννιεα ααα Ραιια ι“ειι ααα νναι· Μιαα ι·αααιαεαει·(ιε
αααααεααιιααι·αιια 'Ι'εαει·αα (18θ2-65) ααα Ρειιιαα (18θθ-88).
νεα ννο ααα ει· .1αραα,Νειααιαειιαα, 1αΜεα, .Ια.νε.ααα Οεγ1εα
αει·ειαιε. ααα 1884 1εαι Β. νει·αααεαιεαει ια 8ι. Ρειει·ααιιι·ιι·.- Βια ααεαει·ει·αεαι1ιεαεαΡιει'εααειεα αει· ιιιι1ιιαι·-ιαεαιειαι
αεααα Αεααειαιε Βι·. Ρ ι· 2 ι α γ ι ε α (Ρ1ιαι·ιααειε), Βι·. 'Γ α ι· -

α ε ι· (Βειιιααι·ε;ιε ααα Πεεαε.αιιι·αιε). Βι·. 8 ιι ο ι· ι ι α ο α ε α ιι ε

ιεειεαιειω ω· Μεαιειπι ααα Βι·. Ο α ε 1 ο α ι ο ιν α ιι ι (νει
21εια1ιεπαεΑααιειαιε) ειπα ε α οι·αεαι1ιεα ειι Ρι·είεα
αειεα ααι'αεα νεα ιια” ειαςεαειαιαεαεα1ιεαι·
αι.ιια1εα ει·ααααι ννοι·αεα.- νεα αει ιπι1ιιαι-ιαεαιειαιαε1ιεα Αεααειαιε ιιιι εια Ο ο α

εαι·α επι· Βα8εΒ2αιιἔ αεα ναεαιιιεα 1ιεαι·αιαΙι1ε

αει· Ραναι1ι ιια αει· Αεααεαιια. νιε1ε1ιεα αιααει· Ρι·ει.
.1εα·ειειν ιααε ααιιε. αααα·εαααι·ιεαεαννει·αεα. Βεννειαει·
αε.αεα ιαι·ε θεααεαε Με απαι 22. Αρι·Π α

.

.1. ιια! αεα Ναιαεα
ααα ι'αεία αει· Αεααεαιιε ειαιιιι·ειεαεα
-- νεα ααα αειαεπ Αει·αιεπ Βι·. Βεα1ιιει·ενν Με Πι.
Βγαιι ε ιν, ννε1εαεινιιαιεαα αει· 1ειαιεα ννα1ι1ρει·ιεαε Με αιι
ε·1ιεαει·αεα 8ι. Ρειει·ααιιι·αει· Βιιιαιαιιιιεα ι'ιιαειιι·ιεα. απ. ειαιε
ιει· ννιεαει·ιιειναα1ιννοι·αεα. ννααι·εααιειαιει·ει· νεα αειπεια Μα
1ιει·ιςειι Αιαιε ιιιι·ιιε1ιαειιειειι απ. ιια ει· Βιιεειει· αει· 8ι. Ρε
ιει·αααιαει· ιιιααιιαι·αεα θιε‹1ιιςεαε11αεααι`ι8·εννοι·αεα ια.- Βιε Βεααειιεπ ααα πεαεα ιιιεαιειαιαεαεα .1εαιαα1α, ιινε1εαεα
νεα ααα Ριοιεααει·επ ααα Βεεεαιεα αει· αιι1ιιαι·-ιαεαιειαιαε1ιεα
Αεααειαιε αει·αιιαι.ιεεεαεαινειαειι ινιι·α. ιαι αεαι Ρι·ειεααει αει
Βια αεαιι1ι ααα α11ι.ιειαειαεαΤ1ιει·αρια ιια ω· Αεααεπιιε Βι.
Μ. 5ααοννα1ιι ιιαειιι·αιιεα ννοιαεα.- Απι 1. Γεαι·αιιι· α. ει. νναι·αε ια Ρι·αε ειε Παι·αιει·αι1ειε
αεα ιαι .1ειιιι·ε 1886 νει·αιειαεπεα Ρι·οι'εααει·α Βι·ει α1ιν,
ννεα·ααια αει· Ρι·α.ι;ει·αειιιεε1ιεπ αεααι·ιααι1Πιε1ιεα Κιιαιιι ει
ι·ιεαιει ω. εαιαι111ι. Βια 1·`εαιι·εαε1ιιε1ι1·"ι·ει'.Οι. Βα.α αει.- Βι·. Μιειιαα1 '1'αα1 αι νοαι'α1ιαιαιει·ιαια ααα 1απει·α
α·εαιαιιει ννοι·αεα,ια Βιαα ειπε ειιιιιιιειαεαε ΗΜΙ
ιια αια1 ι. απ ει·ιιααεα.- ν ε ι· α. α α ε α ι ε α ε τ: αει· Βι·ιεςααεαι·αιαει· ιιαα1αααιαεαεα
8εααιαεπαι·ιεςααεΒι. Κ ι· α α ε 1 ααιει· Βειαι·αειααε παπι ινιι·ιι
1ιειιεα 8ιααιαι·αι1ι.- ν ε ι α ιο ι· α ε α : 1) 1ια Θεανει·πεαιεαι 'Ι'εαε1α1ι αει·ω.
ιια·ε Βεαιιιιααι·αι 8 ι ε μ ι

ι α α Ρ ανν ι ε νι α ιι ι , ννειεαει ειαι ιια
.'ααιε 1898αεπ Οαιααα ια αει· Καααααεαεα Πιιινει·αιιαι αααε1
ναι 1ιαιτε.απ ει·ειιαααει Ρπειιιαεαιε. - 2) 1αι 1α1εε1ιεα8ειιιιι·
πεταει (θειιν. α1οιιι1ειν)αει· Αι2ι απ αει· ιιι·ι1ιε1ιεα εειαι1ιε1ιεα
Βεαα1ε ν α1ειιαπ Βο αι·αι κι ιια 67. 1.εαειια_ιιιαιε. Βια
αιαι1ιο1ιεΡιαιιια αει ει· Με!. 411.1ααι·εααα ειιαι. - δ) Αια 31.
.1ααπαι α. 8ι. πα 1νιεπ αει· οιαεαι1ιεαε ι·ει'εααοι αει· ααα
αιειαεπ Ραι1ιε1εειε ιια αει· αει·ιιαεα Παινειαιιιιι Πι. Ραι1ιερ

Κ αει!. αε1ιααπι ααι·εα ειπε ει·εααε Ζαα1 νεα ειε ειιαιεαιε11ειι
Αιαειιεα ααα αεαι θεαιει αει· Ραιαε1ει;ιε. ΐ- 4

) α Ναπαν αει·
ι'ιααει·ε Ρι·ει“εααοι·αει· ιιει·ιειιιιιααεπ Μεαιεια ιια αει· 8ιι·ιιαα
ααι· αι· 11αινει·αιιαι, 1)ι·. Ο αα ι ιε1 Το α ι·αε α. ιαι Α1ιει νεα
90 ααιεα.
-Βει· Ηειια1ιααιαι Βι·. Οιιο ννιιιιιιιειι· ια Βι·ιιαα
αεαννειαιαι :πια Ρι·ειεααοι· αει· ερει·α.ιινεα Ζαιιιι
αει11ιαααε ιια αει· Παινει·αιιαι αίααεαεα ει·

α α α α ι ννει·αεα- Βιε Οααι·1ιεινει· Παινει·αιιαι ιααιω αιπ 1. .Τα

αααι α
.

α
.

12318ιπαιι·εααε. ααι·ιιαιει 585 Μεαιει π ει. Με
Ζαα1 αει Ρ1ιαι·ιααεεαιεα αειι·αι; 18θ. Μια Ιιε1ιι·ρει·
αεαα1αειιιααα ααα 57 ειαεπι1ιεαεπ, 14 αιιαααι·ει·αεαι1ιειιειιΜε·
ιειιαει·εα. 48 ΡιιναιιΡαειιιεα ααα 4 Ιιεειοι·ειι. Αεααειιιι
ααα ε Ο ι ααα ννιιι·αεαια αει· αιεΜειαιαε1ιειι ναεα1αιι νει·ιια·
1ιεπ: Με ννιιιαε ειαεα Κι·ειααι:ιεα - ε Ρει·εοιπεα, Με Βασικα·
ννιιι·αε- 5 Ρειαεαεα. αει· Ρι·ενιαειαιαα - 5-4 Ρει·αεαεπ.ιία
νναι·αε ειαεα Ζιιαααι:ιεα - 88 Ρει·αεαεπ, ειιιεα Αρειαειιι
ιςεαΠιεα - 80 Ρειαεαεα ααα ειαει· 11εααιαιαε

- 224 Ηταν·
αειι. Βει· Παιει·ααΙι αει· Παινειειιαι 1ιεαιειε ιια νειαεααειιιι
.1εαιε 457,988αει. _- Βια θεαε11αεααΐι ι·αααιαεαει· Αει·ατε ιι

ιι ε ααα α, ννε1ειιε ια αει· νειικεα ινεα1ιε ιιιιε .Ιααιειινει·
εαιαιπ1απα·α.αιιιεΙι, ιαιι1ι ιιεεεανναι·ιια·-'75 Μιια1ιεαει· ααα

ει·

ιειαα1ι ειπε Βειιααεια1ι. ια ννε1εαει ιια νει·ια·εα .1ααιεΜε
Κιαα1ιεπ αι·αι1ιεαει Βαια ειιααΠι νναι·αε. .- ινιε ααα Βεαι·εαιε-Μαιααεα ιαιιιαιιιιιιαι ιε1εαι·αραιιι α·ια1ι
ιαι Με ι·ιιααιαε1ι-αο11α.ααιαεαε θαιιιια.ιαααια01·
Ια α α· επι ε

. Ε'εαιααι· (21. .Τααπαι) ααα αεαι αεαι.εα1ιεα
Βειεαε·

ρεαιαααιαι'ει «Κααα1ει·» ια αει· Β ε 1 α ιι ε ε
. - Β α ι ειααειι·εαεα.- Ειπε ει·ι'ι·εα1ιεαεΑααααιαε αει Τεαεαι'αι1ε Η

Τιιαει·εα1οιιε ιαι ια αεα1ειαιεπ .1α.1ιι·εαια Βεαιεε1ι·
1αα α αοααιαιιιι ννοι·αεπ. 1Βαιει ααα εια Βενιεια ααιιιι, (Με

Με αΙααααααιπεα πι· Βε1ιαιαρίααα· αει· Τααει·ειι1εαε,παιαεπι·
Νεα Με αεααεια αι·αι1ιεαενειαειιιααε αει· αι·αειιεααειι Ο1αιιααι
αει' θιααα αει· αεεια1εα Θεαειαα·εαπαιι ααα Με ιαα1ι·ειεαειι
ΒιιααεαααιΙαια.ιιεα. Με ειε 1ιεια αααει·εα1ιε.αααεαιιαι, ειπε Π·
ερι·ιεαιι1ιε1ιεννιι·1ιαπε απαιιαεα. Βει·αε1ιαιε1ιιιαιααα αει Με·
_ιεαιεεα αε1ια8ιααιεα αααΒειιιαααεα Βειααεα, αιε αει·ειια

Ν"
αεια .1α1ιι·ε1892 απ αει ειααειι1ια1ιιιει·εαε1ιειι Τεαεααι·ααραθ"·
8ιαιιαιι1ι αειαει1ιιςι ειπα, αε ει·.=·ςιεαι.αιε1ι, Με ·αιε νει·εαεαι·
Ιιεαιιααεα ααα Βααιαεαεα Ιθεααιιααειιααιπαεααει·ιεαιεα. αααε

ια

Μειιεα 8ιααιεπ ιναιιι·εαα ααα .ιααι·εα 1897- 83,791 Ρει·αοαεα
νεα 15-80 .Ταιιι·επαει· 'Ι'ιιαειεα1οαεει·1εεεα ειπα. ιιει.ι·επει.
ιαι .1ε.1ιι·ε1898, 87,156 ιια αειαιε 1895 ααα 88.715 ιια δα1111:
1894. Βια νναι· ιαιιιιια ειε Με ααια .Τα.αι·ε1896 αεεααεαιειε Α

α:ιαιαε αει· 'Γεαεαι'αι1εια Γειι.=;ενοα 'Ιτααει·ειι1εαει'αι
Με
-

ννοααει· ααα Βεαιαεαεα Βειεαεε α.αεα ιπι .1ααι·ε 1897 Μπα
αιε11εα. - · Μ.- 'Ι'ε11ιναια αει· Ηαααε ια Βιαα. Ναεα ααιαΜ]ι·ιεαι αει· Βια·αει· θααιιαιααειαιαιααιεα ειπα αεαεΙααι ιαι Η Π!

1899 Τε11νναιαι'αι1εαπ 171 Ηιιααεα, 4 Καππα. 2 Ριει·αεα η
"

1 Ζιεεε ει'ααιε11εοααιαιιι·ι νι·ει·αειι. ννα.α.Με Ζααι
αει· ·

Βημα νεα νναι1ιαι·ααιιειι οαει· ννιιιανει·ααεαιιααα Ήιιωθ" 'Η



Η

Μεεειιοιι 111ειιεο1ιοιι ιωωιιιι, εο ιιιιιά, ιιειο1ιάοιι ΜΜ:1ιοι
1ιιιιΒοιι Με 81. Ροτ.οιεϋιιτροι· 1ιιετ.ιτιιι.εαπ Εκροι·ιιιιειιω1-Με
ά1ο1ιι.ιιι 1επτει·ωτι ιν21.Ιιι·οιιάάοι· Ζω νοιιι 1. Μιιιιιιτ Με ειιιπ
12. Νονοιιι1ιει·1899 - 90 Ροτεοιιοιι Με 111111άειι 1018113111"
εο1ιειι 8ο!ιιιτι1ιιιρϊιιτιεοιιμαμά Με Το11υνιιτΙιιιι11.οι·2ο.<.τοιιινστ
άοιι, ιιιιο1ιάεπιιΜι .Τει.1ιι·ο1898 1ιοι·οιτε49 Ρει·εοιιοιι ιιιιε Β.ιΒ·ει
ειο1ι 2ιιιιι ιι11.ιιι1ιο1ιειιΖννοο1ιοαιι Με @πωπω 1ιιετ11:ιιτ,ιμα
1178111111Μιτου.- ΡοετιιιιοΙιτἱο1ι1οιι. 1ιι 1ιιά1οιι1ιοι·ι·εο1ιτάιο Ρωτ
ιιι ιιιι€οεο1ιιν11οΙιτοτ111.118.Με Ζει1ι1Μι· Το‹ὶοεΓ1›;ΙΙε·ιιι Βο ιιι
1›ιιγ ει·ι·οιοΙιιε και θ. Γε1ιτιιειι·126..1ιιιιιιιιτ) οἰιιε ιιοο1ι ιιιο1ιτ
άιι€οινοεοιιο 1·1ϋ1ιονοπ 408. νν11.1ιτοιιάΜε 1ιδ01ι810Ζ111'ει·ει»
οιιιοιι 'Γκε 1ι1ε1ιει·892 νετ. Π1ο Βιι;.;ο Μιά ιιοο1ι άειάιιιο1ι
νετεοΙιΙ1ιιιιιιει·ι,άειεεΜε Βοινο1ιιιοι· άει· νου άει· Ηιιιιἔειιιιιο11ι
1ιο1ιιι€εειιο1ιτειι0θυιθω ω» ιιιιο1ιΒοιιιΒιιγ Πάο1ιτετοιι.- 1ιι
Οιιοττο (Ροι·τιι1;ειΙ)Μ: ά1ο Ροετ @τα άο1ιιιΜν οι·Ιοεο1ιειι,
ε1ιοιιιιο1ιι θε "Μι ιι (.1ειριιιι). Η

- 14"ι·ει.ιιιοιιεΒιιάοι· ΗΜΙάιιο11οιι. Πιοειο εο1τ.ΗΜ
1ιιιιιάοι·1:ειιΒει·ιι1ιιιιι.οιιΠοιΙάιιο11οιι, ινοΙο1ιο 1.τοεοιι Νοιιτειετ1ιο-1
πιο, Κι·ειιι111ιοιτοιιΜε Μει.<.>;οιιειιιιά Πιιτει·Ιο1Βοε.εονν1ειάοι·Με»
»νεἔο. ει: οιι Β1:ι1ιοτοειιιιά νιοΙο :πιάστε ΜΜΜ Με νοι·211Β
11ο1ιετεε ειΙιιιιτωΙ νει·ινοιιάειτ ν.·οι·άειι, ειιιά εονι·ο1ιΙ άιτοοτ
άιιι·ο1ιΜε Βι·ιιιιιιοιινοι·εοιιάιιιι8· Δ. Μ. ΡΜ.: ιιι Ρι·ιι.ιι2οιιεΒιιά.
Με ειιιο1ινοιι Μ.ιιιιιιτ11ο1ιοιιΑρο11ιοΙιοιιιιιιά Μιιιοιπι1ινωιεει·Ιιιιιιά
Ιιιιιἔοιι ιιι 1ιο2ιοΙιειι.

+ Νϋ.ο1ιετο 81τιιιι1ε άεε νοτο11ιε 81.. Ροτοτε
Βιιι·Βοτ Δοτ2το: 1)1οιιετο.8 (Ιου 8. Γο1ιτ. 1900.
Τ' ειΒ ο ε ο ι·ά ιι ιι ιι Β” Ε' ο Ι ά τ: .Πι1ιι·εε1ιοι·1ο1ιτϋ1ιοι·Με Τ1ιἐ1τ1ἔ

ΜΗ άεε 8ιιιιιι.τοιάι1ιιιεἱιι Ρ111ι1_11ιι·ινε.
·+ 1115.ο1ιετοΜπάτη άοε13οιιτεο1ιοτι επιτ11ο1ιοιι
17οι·ο1ιιε: 111οιιτο.ε άσο 14. 1Ξ'οϋτιιειι· 1900

.-.11ΝΝοι1ιοΒιέι
.πωπω Μέι· ιν9τάοιἶ 1.
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1 Ρ1·Βιι πω.. Κιι1:ει·ιι, Οι. 8τιιΙ11ιο1ειι,

οιηιηο
Βια. 1)ιοι11ιι0,6, Ας. 8.ιιιγι;ά.ειιιιιιι·.10.0.

Απ!. άεετ. 10.0.
Μάε. ΑΒειιάει 15-20 Τι·ορϊειι.

Βει·1. 1ιΙιιι. ΨοοΙιοιιιιο1ιι·. 1899, Νι·. 14.
Ι.ιτει·ο.1.ιιτ€ι·ειι1ε ιιιιά ι”ιιιιιοοάιιι·ο1ι

Βρ. Ι)1οιιιιι 0.9.
Ας. άθει1ΙΙ. 10,0.

Μάε. Α1ιειιιάε 1 Ηρι·1Με2ιι ιιι_11οιι·.

Ειιι1ι ἱϋτ Μοιρ1ᾶι 1ι1ΕπΙι1ο1ιπηε1υιιι
νἰάει: Ε. Η ο ε ε ο, Ρ1ιειι·ιιι.θειιτι·ειΙΙι. 1899. Ντ. 1

. - δ. Η ο ι· ι ε. Τ1ιοι·.
Μοιιο.τε1ι.1899.μι. 1

. - Θ. Η ο 1ι ι· 6 ά ο τ, 'Γ1ιει·ιιρ.ά.11η;ιιιινν.1899,
Ντ. 3

. - 9.11 ο ι ιι ι·101ι.1ν1ειιει·Μοά.ΒΙ.Νι·.11. -Α.11ι· ο ιιι ιιι ε,

Ε. Μοτο1ι - Βιιτικιει:εάτ ιιιιά Μσεκιιιι.

Παπά ά. Γιιιιι1εωΙιοιιΚιι·ο1ιοθ-8, (1,19_

1 8ο1ινωεωι· Ε111εε Τειι1ειιοιι, ΗοιιοικιΒ
ιιροοιι. ιι. 186, πι. 18.

Βοριά Φειι.οροιιιιιι. ΠΒΕ10Ει0 θιιειοοκει.ιι
π. ιι. 24, Με. 7.

Ρι·υ.ιιΗΒ.801111188,Μ". Ποι·ι.πιιοοιι.ιι.Μ.
ιιιι_ 15.

'

Β"ι·ειιι0ιιτ.Ιιιιι·1ιιε 11άιο1ιο1εοιι,Γει.ι·ειριιιι
οπο:: γιιιιιιιι. ιι. 80, Μ. 17.

Μετιο Ψ111111οιηγι. Οοιιιιιοιιιιιιορ. π "ἔ1ῇ·
·ι·ο.ιιοΒιιοιιοιο11γι. ιι. 4

,

πι. 11.
Δ1ειω.ιιάι·ιι Κιιειιι·1ιιονν, Βιικοιιιι.ειιοιιιιιι
γιι. ιι. 01, πιπ. 32.

Βο1ιννοετοι·Οοο". Βο111Β1ά15,Ποιορ6. στ.
Μετιιάιειιοιιο.ππ. ιι. 9. ισα. 20.

Πιιτ18 ΠΟΕ! Β. Ο, 1
.

π. ·14_κο. δ.

ΡΙ'01181ΠΒΘΠ.1100.. 171.1ιι1ο,Ηιιιιε 119,

τ
8

Ι

Αάτοεεοιι νου ΚιάιιΚοιιΡΒοἔοτ1ιιιιοιι:

Υ (Μ. 10.
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Κ...-ι.ι.-Ζ

Ζ9Ω809θ22 ΡΘ02°80Π.
--<ΦΟ)ἶ

Πιο θ011ΒΘΠ Ροετςοιι°εο11ο1ι, Μ» 1ιετι·οιΤειιάειιΠοι1ιοιιιιιοιιιοιιι Πωσ
.Βιιιιιιπροιιιιιιιιτειιιιοιι,1'Α800ΕΝ-ΡΕΑΕΡΑΒΑΤΒ:

.κι θ ιιιιιι 1

°'
0
.

Κ1.8080τ 200Νο: *ιιεεοι·1ϋε1ιοιιιιιιιι Ιοιοιιι. ιιι νοι·ιι·ιι€ειι.

08ΠΙΡΒοτ'01110ΓοΕ0Γω: Ζιι εοιιιιιοι·2ετι11οιιι1οιιΒιιιι·οιιιιιιι€οτι.
10(10Γ0ΓΠΙ 80'ο
-

100'ο στο. «πο. ειιιιι _ιετετιιι

Νιοιιι ωιΖωι‹ι ιιιιιι ίιιτιιοιιιιΜε .1οιιιιιιοιιιτ.

Οτιειιιε1ρειοΚιιιιεοιι νοιι 80 ιιιιτ1 100 θι·ειιιιιιι
ιιιιι·οιι Με Αροιιιο1ιοιι οτιιιι1ι1ιοιι.-Ι)ιιιιιιι Μιι Βοετειιιιιιεςειι ιιιοιιι ιιιο ιιιι
Ηιιιιιιοι ιιοιιιιιιιιοιιοιι ικ78τι.ιι1οεο11 ΙΙι11ΕΑΒιο11811 ιιιιιετεοιιοιιειι ινετιιοτιι
νοτεο1ιι·οιιιοιιιιιιι πω»

0τηιιιιιιιρειοιιιιιιιι Ροιιτειιτι
ιιιιιι ννοιιιι εο1οιιοιιιο1ιτωιιιιιιιιωι ιιιιιιι, ννοιι‹ιοιιιιι.ιιιιιο1ιιιπ

Μ:ιΒιετετ Π. νν801'18,
Κιιιιιειιτιοοειτοκνειιἰ Ρτοερ. Ν., δι. Ροτετ5Βιιτι;.

Υειεοιιειιιιιιιτιι‹ Ροιιτεοπ δ
:

0ο. Θ
.

πι. ιι
.

Η., Ηιιιιιιιιιτιι.

·

Ρτιιααπ.<ι ΠΠΣ δΈ” |ΙΠΠΠ'θίδ θΧ!|'Ιπίδ #86' [ΜΙΧ.

ΡΑ8Τ1ι.ι.Εθ νιοι-ιν-ε·τκτΒοιιιιοιιε 6.ισσει.ιιε.

οοιιιι>πιινιεέψιιιοιιν-ετιιτ
ροιιι· ρι·ιέρω·ει· εοι-ιι·ιΘπιο τω" ε1οε1ιτιε σεπειιεε.

Ε
. Μ Ε Η Β Κ
*

Ριιιιιιτειιιι
ειικι ειιιτειι ὸἱε ΟτοεεότοΒιιοιιιιέιιιεετ Βιιεει:ιιιιιε ι

ιι

Οτιιςιιιιιιιιεισιιιιιι€

ευ ιι6:2ιοιιετι οιιετ ιιιτοετ ειιιε ιιετ Ρειιιτιιι.

Ι.ειΒ·οι· ιι. Κοιιτοι· ιιοι· Ρειιιι·ικ ιιι Μοε1ιειιι: Μιμι
τἰιιει‹χ Ροτοιιιοι‹, Ηειιιε Ει(ιδιω.

Β88°ΘΡ ιιι Κ1801ιιιι€νν, Μι ι1οιιι νιωθω 1Ιοι·τιι 1ειιιιο ι

θιιιιιιο1ι1, Πιτ ω Ωοιινετικτιι€ιιτε ΒοεΒιιτει1ιιοιι, (Πιστ

εοιι, 'Ι'ιιιιιιιιιι, .1ο1τειτοτιιιοε1ιινν, Βοιιιιιιιιιετ.

ν61°ττΘΙ3ετ τω· ΚιΘνιΙ, Ροι1ο1ιοιι, Τεο1ιοιιιιΒοιν: Ποπ
Α. 'Ι'τοριο, κι”.

νΘΡΕ1°θωτ τω· Ψ81Ρεο1ιει11: Μιι· Μιο1ιιιιοιιι& Κιιιιιιιιιι
τω, νοι·ιιιιιΙε Μιοιιιιι Ιιιιιιι1ο, 1Νιιτει:1ιειιι.

(107) 12-Ει

Ποπ. πο”. Οιι6.` Φει:ριιιιιι 1901)τ.

~
Ξειιιετοτιιιιιι

Πιτ ιιιιιιιοιιιοιιιοιιιιο Πιιιτιεπ
Βενοε-Ποι·ΐ.

Βοειιιιοτιιι: ?πιο ιίτορι1' ιιιιι1 Τοι:1ιιοτ,
Ι.ιιιιειιιιοτ Αι·ιπ: Ηοιτειιιι Ε”. ΤοΠαιιιι.

Νιιιιοτειι ιιιιτοιι Ρι·οιιροι:ιο.
(Πι 2θῇ4.~
ιι ιιοιιιιιιοιιι.ι:
.ιιπειιΔιι"πεπ- σε8εω.ει:κιτ Ϊ

Ωτιι.ιιισιι(Ηιοιι", Ώοι·ωιτο.τω” νοι·πι1. Πω Μ. καιει1. 0οωΙ:ιστ.
Πιο-ιιι.τιιιιιι·ιιι:!ιοΠιιιοπινι·"ωτικιιι@ΠοτεΛ'ισιλο-ΩΗ“ΜεΛροι!ιοιιιοιινιητιιιι-Η.πιιιιιιιμοτιτι τικι" κιΑιιιιιιίιιιίωιιιιιιι'τοπροι:$ονοιιτι" Νιιτιε·ταινο·-ειασ1 νωιωιωτι._τω., 80.Κ" 8Διιιι-θωηκε.

θεεισειι Αιιιια:ιει
Λιιιιιιτιιιτι ε-ιιιπιΚτϊιιιι€ιιιι€5
οιιτειι ιιει ει: ννιιοιιιτιι ιιτιιιΠιτ (Σει
τιιττιιο ιιιεροτιιττειι Κιιιιιετιι άειι
@πππ ινιΠωτ ιπωιιω- Μειειοιιτι:ιι
ιιιιιι ιιγιιτοριιιιιιεειιε (:ιιτειι Μι·
Ετκ·ι·ιισιιεειιειτιι
1)τ. $ποεϋ'ει Κιτιόετειιιιιιιοτιιιτιι

8ωι›ω ΑΜ;ιειιιι.
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τ. εε

ΧΧν. .ιιιιιιεεΝε Μ. ΡΒΤΒΒΒΒΠΒθΒΒ Νειιε ΠοιΒε χν". Πειιι€.

ΜΒΒΙΠΙΝΠΠΠ ιοοιιιιιιιιιι
ππτ.ει· Πει ΒεΠε.ειιοπ νοιι

Ρι·ει”. Πι. Μι! Πειιιε.
Ππι·ιειν (Ποι·ρει).

Οι. Μιιιιιιιεε Κιειιιιιιει!ε.
ει".

Πι. ΒιιΠοΠ' ιΝεπεειι.
Μ. Ρετειεππιε.

Με «Μ. Ρετει·εππιπει·ΠεΠιειπιεειιε Ψεειιεπεειιιιίι» ειεειιειπείεΠεπ
δρ π πει:ε πΠ.- Πει·ΑΒειιπεπιειιωμειε κι ιπ 2.πεε1ε,πε.8 πω. Μι· Πιιεπω, 4 ΚΜ. τω·ΠεειιιιΙΙιε .Μπι ιπεΙ. ΡοεππειεΙΙππει ιιι Πειι επι1ει·επ

ἶΪΔΒοιιιιεπιειιεε·_ΑπΞΒι'Π8ε εον1ε ε11οΞιιεει·ετε “Χ
ΜΜΜ πιεπ επεεειιΙιεεεΙιειι επ Με ΒιιεΙιΙιεπΠΙππε νοπ ΚΣ.. Με1ιει·ιπ
Μ. Ρετει·επιιιε,ΝεννεΙη-Ρι·οερεει:.ΗΜ, επ ι·ιεΜεπ. _ιιι ε π π εει” εε

ΏδιιΠ.ει·π20 Πιιι·Ε ]Βιιι·Ιιειι, 10Πει·Κ ιιεΙΙιΠΠιι·Ιιειι.Πει· Πεει·ιΠειιηιι0ωεοινιε ιιΠε επΓΠιε ΒεΠεετἱοππεεϋςΙιειιεπ ΜΜΙιειΙιιπΒεπ Μι.ιει ιπππ επ
Πιι·Πιε3πιει πεερεΙΒεπεΖεΠε ιπΜε: Πιτ18Κερ. οΠει·36 ΡΕεππ.-Πεπ
Απιοι·επ ενει·Πεπει»8εμι·εεεπιΠμιιιι·ει· ΟιιειπεΙει·ΠΕεΙ επεεεειιΠι.
Πειει·ετε ννει·Πειιπεειι Πειπ 8ετιιενοπ 18 πω. με Βοςεπ ιιοπει·ιι·ι.

ει. Ρειει·εεπι·8, 11,(24.)ΡεΒιπειΜΒ

Ποπ
ι:ει·ειιπι·8,Ρετει·εππι·πει·δειτε'Ρειει·-ΡεπιΠοερΠεΙ επ ι·ιειιτεπ θριεειι
εεεεπιΠτεΠιιιιεπΠεπ Β.εΠεειειιι·Ι)ι·.Εεε_ε1Ηπεπεεπιπ Πι.Ρε

ειππΠεπ Μοιιιεε, ΜΜινεειι ππΠ Γιώτη· νοπ 2-3 πω.

ιεοο _
. 1ιιιιιι1ι: Πι. Βι·οειπε: Βιιε Ιι·ιεεεἱπ Πει· Βιιείιεπεπ, Έν:Πιπ εΙιεΙιεΙιει· Ππιιειιε Πεε Μεππεε.

- Βει'ειε.τε: Βειειι·ιε·ονι
εις-ιι πω» Πεε.1ιι·γειεΙΙιιιιεεΙιε Ε”ιιιι·ιπ.- Βιιπεε: Βει· ΚοειιεεΙειιεΙιεΙι Πεε Κιιοιρειε ιιπΠ Με ιιιοΒεπειιεεΙιε θι·ιιπΠεεεειε. -
Βπειιειεπεεἱειεπ πιιΠ Βεεριεειιιιπ επ: Πι. Π. Ριειππ ιΒειπιετειΠι:): Πιο νειΙετεππεεπ Πεε Απεεε. - Πι. Β. Ιιειιι'ειΠΙ::
ΜεΠιειπιεειιεε ΤεεεΙιεπννϋι·ιειεπειι Πει επεεεΙιειι. ΒπεΙιεεΙιεπ ιιιιΠ ΓιιιπιόεεΙιεπ Βρι·ειεΙιε -- ΡιοτοΙιοιΙε Πεε ΧΙ. Αειει:ε·
τε;ιεε Πει θεεεΙΙεεΙιει'τ. ΙινΙεπΠ. Λειπι.ε :τι ννιιιι. - νειιπιεεΜεε. - Απεειεεπ.

[Με ιιιεεειιι Πει ΕΙιειιιιιιειι, ΠΙειιιι επειειιει
!.!ιιιιειιε εεε Μεπιιεε;

νοπ

Βι·. Βιοειπε,
δε” (ΒΙιειππιονιπ2).

Βιεεε Ιι·ιεεειπείοιιπ Ιιιιππ ιιο! ΒεεεΙιείτιετεπ ριεΙ:ΠεεΙιειι
Αειει:ειι πιειιι. ππΙιεΙιειιπτ εειπ; επει ιιι Πιιει ηιριεειιεπ,
Πρειεποιεειιεπ ΟεετεΠ Με ειε (πιει πιεΙιτ ειΙιεπιιτ, Ιειειιτ
νει·Κεπιιι, υπΠ Πιιιιπ Πεμ Πιιε εοειεΙε ΒεΠεπιππε.
ννειιπ ειπε Ρι·ειπ Πεπ νειΠεειιτ. επεεριιεΙιτ οΠει ειπε
Πεεπ ΙιεΙιεπρτ.ει, Πιι Μεππ νειπεειιΙεεειΒε ειε, εει Πιτ
πιιτιεπ, νειΚειιιε ιπιτ ειιΠειεπ Ριεπεπ, εε Ιιεππ ιιιιιπ εεε
Πειιι ΙπΙιεΙτ.ε εοΙεΙιει ΒεΠε πει.ιιιΙιεΙι πιεΙιτΠιε
Βιεεποεε επί Ιιιεεειιι ετε!Ιεπ; Πιο Γι” Ιιειιππριετ μ

ι.

πιεΙιτε ΠπιπϋΒΙιεΙιεε, πιειιιε ΑπεπιΠεε, πιειιτ.εΠπΒε ινϋιιπΙιοΙιεε.
8οιιοπ Μοεεε νειπι·ι.ΙιειΙιε Ποπ ΙΒιιειιιπεΙι; Πιε .ΙπΠειι επει

πιέιεπ Ποπ εοιιιιΙΠιεεπ θετιεπ. «ΦΠ ειπε ρεεεειο εεε
νεει.ιπιπ, ·ριιιππιιι ιπ ΠΙειπ ΙεριΠειιι ιπιιτε.ι», ππΠ Πιεεεε
Ρεεεε.ιππι ιετ ιπ ιιπεειει ΖεΠ εε εεννϋιιπΙιεΙι, Πεεε ινοιιΙ
εεΠεπ ειπε Νειινειιιιιιιι1ιε Με Βιιεεειτ Πισω, εΙιπε νοπ Επε
ΒιποΙι εειι€5ιι.οΠειΒεΙεεεπ επ Ιιεεεπ. 8ο ννιιΠ ιπεπ ιπ Πει Πιπ

εειιππε ειπει· νοπ ιεπειπ ΥειΠε.ειιτ εεεπεΙιεπ Ριεπ Ιιειπεε
ΓειΙε εοε!ειειι επ Ιι·ιεεειιι ΠειιΙιεπ, εΙιει εεπειετ εειπ, Πει

Ριεπ ει: Βιεπεεπ, επιπεΙ ινεππ ειε εοπετ μπι νειπιιιιΠιε
ιεΠει, Πιιειπ Ηεπειιε.Π.ε νοιει.εΙιι, εεεεΙιεειιιιίΠιειι νει
Ιιειιιτ πω. ει., Με ίιιΠιει. Απειι ενεππ Πιι ννεεεπ ειοπ
ΒειιιιΠειι Με, ινεππ ειε ΠΠειε ιιι 'Ειιιεπεπ οΠει Τιεπει
επεειι·οΠεπ οΠει ιει2Βε.ι, εειειιειιι, ννεππ Πιτ ΑπεεεΙιεπ
ΙειΠεπΠ ινιιΠ π. ε. πι. - εριιειιι. ιπε.π πεειι πιοιιτ νοιι
Ιιιεεειπ, εοπΠει·π ΒενιΟΙιπΙιειι πει νοπ «ΕΝειεπειιι»,
ιιι πειεΙιει Πει ΕΙιειπειιπ νιε!ΙειεΙιτ. _ῇ

ε Με Υει·επΙειε
εππΒ ΒεεεΙιεπ πει. .Ιεπε νειεπΠειππε Πει Ριεπ Βιιιπειιτ

ιι
ι

Πει· 'Ι'Ιιει ποειι ιιιειιι: ιιιεπΙιΙιείτ ιιι εειιι, ειε ιει
εποε ειιιΙειΙιειι, ενειιπ Πιι νειΠεοΙιτ πεειΠπΠετ Μ. Βιπ

ιι
ι

Πιιεπ τιείει.ειι ΒιιιρΠπΠππ8επ νειΙειειεε, ιπ Πιιει ΕΜΙω, Πιιειιι 8τοιεε__εΙε θετιιπ ειπεε εειιιΙΠετεπ Μεπιιεε
ππΠ Ριεπ ειπεε εεΜειιιεπ Ηεπεεε, ΒειιιεπΙιτεε ΨεΠ›

ιιιιππ, μ
ε πεοιι Πιιει Ει2ιεΙιππε, Πιιειτι ιιιΠινιΠπεΠειι ΠΜ·

ι·εΙαει υπΠ ΒιιΠππΒεειεΠε, επ ειπει ειιιιττει€επ Ριιιιε
ενειΠειι, οΠει εποε ιιι ειπετε, εειινιειεειιιπε, Πειε νει·

ειιιπιππιιε νειειιιΙιεπ - οΙιπε εειετεειιιειιιιι επ εειπ. ΨεΠ
ειιεπ Πιε Βεε.ειιοπ Πεε ΙπΠινιΠπιιιπε επι' Πεπ ιιειιεειιεπ
Πειι ΘεΠεπΚεπ ιιιιΠ ΟΙειιπειι μπε Με εΙειεΙιε εειπ Ιιειππ'
ιιιεε Πιεεει· ΟΙειΠιε ΒειεειιιιΒι οΠει ίεἱεειι εειιι, ΜεΠιι
εεΙΙιετ Πει Διετ Μι Ιε.πΒε Ζω ιπιτ εειπει Βιεειιοεε ιιπ
ΒιιεΙιειεπΠε. Με πιιιοΙιτ ΙιετιεΠ”επΠε Ε'5.ΙΙε «ιπτειεεεεπτ»,
εειιιι.ιιι Πιε Βεοεπειιι.ιιπε, ειιιεΠειτ Πε.ε ΝεειιΠεπΙιειι.
Βιιεειιει· πιΠιεΠτ Πει 1.ειε. 1π ιΠειπειεπ Οιτεπ πιιΠ

ΒιεΠιεπ, ινε Πιε ΒειιεΠεπΠε ΡειιιιΙιε Βε!ιεπιιτ Μ; ιιπΠ Πιο

Κεπιιτ.ιιιεε @πει Ε'εΙιε ΒεΙΠ ιΠιει Με ΒειιιιεΙιε Πεε Ηειπ

εεε Πιιπει, εειιιεειιιιΒι εεε Πιιει Πεε Τεεεεεεεριπειι, Πει

ΙειεΙΜειιι€ε ΚεΠεεΜει.εε!ι, ειε Οιιιοιιιιιιιε εεειιΠεΙειιεε.
ΑΒει ΝιειιιεπΠ Ιιειιιιι Πεπ πειιιιειι ΒεειινειΙιεΙτ, Πιο Λειιο

ιοΒιε Πεε ειιεΙιεΙιειι ΖεινιΠιίπιεεεε, Πεπ Βεειιιπ Πεε πεπε

Πειιειι Πιι€ΙΠειιε. ννει οικω ιπ θειιειιπιιιεεε?
Βει πιιεεεειιιιΙΠιθιε ΕΙιειπειιπ πεει.ιειιετ ιιιιΠ Ιεπειιετ,

ιιιιιε ει· ππεειιπΙΠιε οΠει εειιιιΙΠι8 εειπ. Ι)πιειι Πιε Μεπεε
εειιεπ επιεεεειιεεεειιιε Μειπππεειι, θεεειινιετιε ππΠ Πι
ΠιειΙε, πιιΠ εποε ιπ Πει Ρε.ιιιιΙιε πιιΠ νει·ινεπΠτεοΙιείτ Πει

ιΠιεΙειιιε ΜΙΠεπ εεε Ρειιειειι, ΒΙειπιιι€ε ππΠ πιι€Ιεπιιι€ε,
Απιιεπεει Πει· Μπι.ιει οΠει Πεε νετει·ε. Ι)ιεεειπ, Πεπ Πιο

Αϋπειεπιιε Πει Ε'ιε.ιι ειπε Πειπ Ηεπεε τιεΠπ, νιειΠειι Πιε
ΚιπΠει Ιειειιι επτίιειπΠει; Πεπ ΟΙεπεειι Πει· ΜεεεπΠειι
Μπιιει ΠιειΙεπ εειι!ιεεεΙιεΙι 8ειπ Πὶε 'Γϋειιι.ει; Πιε Βιειε

ιιπιιε Πει ιιιιιι;ειεπ ΚιπΠει ΙειΠετ. ΑπεΙι Πιο Βιετιετ·

ιπειεΠε ινειΠειι Πιιιοιι Ποπ ΙιεπεΙιειιειι Ψιιιινε.ιι πειιΠιιι;
ειε ιπιιεεειι Πιο ΒειεεειΙιειι Πει ΗεπεΓιειπ ειιιεεεπ ππΠ
νειΙεεεεπ πιιι εε ειιει· Ποπ Πιεπει, ιιεπιι ειεΙι Πει Διε
νιοιιπ ππΠ ΥειΠεειιτ ιεπει εποε εεεειι ειε ιιοΙιτει.; Μπέι

8ει νι'εειιεεΙ Πεε Ρειεοιιιι|ε νειεειι!εειιιειτ Με ΜπεΙιεΙιεπ
νειΙιεΙιπιεεε, νειιιιϋεεειτ. Πιε Ιθ'ειπε πιιΠ Πειι $τεΠΠιιειεεΙι.

ΒιεΙιειιΒε ι·'ιεπιιΠε ιπειΠεπ ΠεεΠε.πε, ινε1οιιεε Πειιι εΠεπτ

ΙιεΙιεπ ΜιιΙειΠ οΠει $ροτι νειίεΙΙειι Μ. Με· ΝιειπεπΠ,
επεεει ειινε. Πειπ Ηεπεε.ιιιε, εΠιπτ Πιε Πιεε.ειιε εΠ Πιεεεε

ΖινιεερεΙιεε ππΠ ΕΙειιΠε.

1
. Ε'εΙΙ.

Απε ειιιει· εοιεΙιεπ Εεεε ννιιι·Πε πιειιιει· Αιιετε.Ιτ. νει νιεΙεπ
δειιιεπ ειπε ιιι Πεε Κ1ιιιιιιΜει·ιιιιιι ειιι€ετιειειιε Ι)ιιιιιε :Με
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πω. ι)οι· 15 .Τππι·ο πιοοι·ο. πιοι·οιιεοιι ;οιιπιοιιιο οποιο
ποιποι·πιο πιιι·, ποιπο οι·οοιποιιο?τοπ πιιπο ιππ ποιο Ιππποι·οι·
Ζοιο πιο π·ιποιιιοποπ Ζιιτοιιοπιιοιοοπ ιιοτιοιπο πππ ποιεοππποπ
νοπ ιπιπ νοι·ιιιπι.οι, επ ποποπ ποοιι οιο πιοππ ποιποπ Αιοοι·ε
πιοπο πιοπι· οπο; πω. 8ο οι·πιπι·ο οι· πιοιι, πο" ποι ιπι· ποι·
Αι·,οιιιιοπποποεοοπποπ, οι·

νοιἔοππο
ιπ οποπιοοιιοι·ιεοποπ νοι

πιππππποπ ποιπο ιιππ. πιο οοπ Ιοιπππο οι·ιοποποπ επι. ιπι·
ιιιιΙοο οε ποι ποι· οι·πιοιοι·οοπΡι·ιιιι πιοιιο ιποιιι· οπο; ποιπο Βοι
πιιιιπ, πιο οι· πππ εοιπο π'ιιπιιιιο ποπι θοποπιιιιιοπο ποπ Ριιπιι
Ιιππιε νοι·ιο.ΙΙοπ, πει ιππι νοι·ιοιποο; οι πιι.ποποιποΒιοιΙππο· οπι
ο;οποποπ πππ πιοπο ιπ πιο π`ιοπιπο. πιο εοιπ Πππιποιι πιοΐιο πο
ιιιιππο πω. Πιο Ποπ ποοοο πιοπ :ιι Ι·Ιιιπεο ιιΙιοι·πιππε ποπι·
ππππ.ιιοππ ποοι·ιιποπ. ιπι· νοι·πποπο πο οπ ποπ Πιιππ πιιοοοπιο
οι·πππππ πππ ποπ Γ:·ιοποπ πππ ποπι οιποπ νοιπι·ππο·ο; ιπι·ο
ποειιιππιπο θοι·οιποποιοπππ Βι·πιοοοι·ππε ποπ πιιιππ νωπππιεεο,
ιιιιιιιιο·οι·πππ πωπω· ιιππ ποιπ Ηιιπεο ΖΙΙ ποιπ, πιο ιιιιιιοι·, πππ
πιοπο ποιπο Απειιππειοποιο ιιοι·ποιιι·ιιιοιπι·οπ νοι·ποιοπο, οποιοι·
ποεποπ Βιππιιπε πιο πιοπ πο ποιο νοι·ποπε, ιιιι·ο _ιππο;οιοπ Κιπ·
ποι· π.Ιε Βριοπο ι;οποπ ποπ οιποποπ νο.οοι· οπιιιπιοιιοπ; πιο νω
οι.πποι·ιοποι·οπ Κιοιποι·. ιιοιιπιιιι·πιο ιπι·ο θοειοποοι·, ποπιιο πιο,
ιπποι·πιιο ποιπ Ίπποι· ιιππ ποπι Ηοιππο ποοποπποποπ πππ πο.οπ
ππποποπ, πιοπιπ οι· ποπο, νοπ ιππι πιοποοι·ιιιιππο π·ιιι·ποπ. Αποπ
πιο Ι)ιοππιποοοπ πιπιποπ Με Κπππποπιιιοοι· ιιοποπ ιπι·οπ Βιοπο
ποι·ι·οπ ππποινιοποπ.
ΘΙοιοππ·οιιι ιιοππιο ιππ πιοποι· ιιππ πιοποπ πππ ειπποιοπ Πιο
οποιιιιπποπ ποπ πιιιπποε, ποοπ ιιππ πω· οι·πιοπΠπιοι·ι·οπιιππ ιιιιο
πω· πι” πιο Ποποι·ιοππππο· 8οπιιπποπ, πο.πο πιο ποιειοπιιι·οπιι
ποι; ιοιι πιιππι πιο ποποι· πιοιιο πω! ιπ ιιιοιπο1·Απεοπιο πο Βιοπ
πο:·ι, ποπποι·π Με ι'ι·οιιιιιιιιιο;οΡοπειοπιιιιπ ιπ πιοιποι· πππ πιο",
πιο οιποπ οιπιι.ιο ππποι·ο Ροπειοπιι.ι·ιπποπ ιπι Απεοπιππε ιιπ
πιοιπο Γοπιιιιο πιοιιποοπ.
Νο.οπ οιιι' ποιπ ιιιι.πειιοποπ νοι·πι·πεπ. πι· ποπι νιι'ιι·ι·πιπι·ι·πππ
Ππειιιοπ πω· πιο _ιοι2ονοπ ιπιοιπ Μο.ππο ποοι·οππτο ιι`ι·ο.ππιω·
επιι2 Μπι; πππ 2ιιιι·ιοποπ, οππο Βοππεποπο πποπ Ηοπεο; ποι
ιπιοιπ @οοπ Βοποπιποπ Ιοποο πιο ιπ ο·ι·οπποι·π'ι·οιιιοιι, πιο πιο
πιο πιιπεπιπιιοποο. Ιπ ΒοπΙοιοππο; πιοιποι· Ποπ ποπποποο πιο
ποιοπ Ε'ι·οπππιπποπ ιπι θι·ιο, π·πι·πο νοπ πιοεοπ οιπποιιιποπ ιιππ
ιππ πιο επ πιοπ οιπ. Νιιεοπππ νοι·ι·ιοιπ πιοπιοπ,ιιππ πιοπιπιο.ιε
ινπι·πο ιππ 8οιιιι ο, νιιιιι·ιιπιιεο πιο ι)ο.ιποποι Ιπποπ, πιο ιπι. ποοιι
οιποπ ποεπππι οιπο οι πο Επι”, ποι· πιιοιπ πιο πιοπ ιιοιοι·πιι
ποπ ιιππεριο.οιι ιποιποο, ιο Ποπ ιιιιπο Βοοπο Βιι· 8οποπιιποι·
πω· πιο πιιιιιοππειιιοππ, ιιππ ιποιπο νοι·ιπποιιιιπις, που" πιο πω·
πιοπο οιιι.πο, ινιιι·πο ποποοι· ποποιιοιπο ππιοπ πιο ιποιποι·Ποπ
ο·οπιοοποοΑποππο, πιο οοπιριοοιι·ο8·οποπ πιο ιπιο ιπι·οπι πω,
οι· ιιι·οιΙοπιο ππ- ιιοι·ι·ιιοπο οιιιιοι·οπ ιιιιπποπ πππ πιο οπο'πιοπο
νιιοπο ποποιοιο;οπ,ππι πιο ποοπ ποιποιπ θοποπιπποπο :π ιοποπ;
ιππ ποι ππι·οπ οιπο ποποιιοοπποΒππιπιο ποποοοποππιοι·ποπι).
Ψπι· πιο ?πιο πιοπο εοποπ οιποπ, πο Ηοπεο, ποι· ιπι·οι
Απι·οιπο ποπ πο ιι·ι·ο, πο πιω· πιο οπ π·οπιππιοππ μια; πω· ιιπ
ιππειιοπο θιιπιιπο ιιπ Ππιοοπο ιπι·οπ πιοιπποπ ιιιιοι.ο πιοιι πιο
1ιπιπποι·πποπ@ποπ ιιιι·οπ Απο. ιιππ Βοοιπιι·ο.οπιιππποειιιπππ
Βοποοιποι·οι οπ πιο οιπο ρι·ιπιιιι·οΡοι·πποιπ ιιοι·. Νιιοιι οιπιποι·
Ζοιο ιππ οιποπ Οιπππ επι· Αιιπο.ιιπιο πω, πειεπ πιο π'ι·πιι πιο
οιπποιοπ πιο.πιιοπ Ποπιοπ ποπ Ηπιιποπ ιιπππιι·ιοποπ πιοοπο, πιιο
ποιιπ ιο ποιιππποιιοιι πω· νοι·ι°οι πποεινιιππ επ Αιιιιιοοποι·οιοπ
πιεροπιι·ο πππ ποιοιιιο;ο. 8ο πιοο ιππ οπ ιιπ ποπεοι·, οιποπ
ππποι·οπ Απιοπιιιο.Ιοεοι·ο ιιπ πιο Κιο.πιιο νοι·ππποιιιοποπ. ιιιιπ
πω' πιοιποπ Βο.ιιι ννιιι·πο πιο ιπ οιπο Ρι·οιιιππιο1-Ιι·ι·οποπεοπιο
νοιποι.πο
Αποπ πιω· πωπω πιο, πιοπο πιο Αοι·πιο, οπο: πιο ιιιιοιπ·
ιιοποπ Βοπιοποιοοοπ. πιοΙοιιοπ πιο ιιιοπο πιο Οοιειοεπτοππο οι·
ποιιιοπ. Πιο 'Ι'ιιπποπππ8· ππποι·οο πο Ιοπιι·ο, πιο πω· νοτίω
Βιιιιππινιι.ιιπ ιππι θιοπποπνιιοιππ πιοπ π·οιοοι·οποπιιοποιοο,πω· ιπ
πω· Βοπο.ιιροιιπο·πω· Κι·οιπιιοπ ειρϊοιιο, πιο ποι οιπο πιιι·ποιπ,
ιιιι·ο Κιπποι· ποιοπ πιοπο Χιπποι· ιπι·οε πιοπποε. ποπποι·π Ριιπ
ποεπιπποπ ιιππ Ρι·ιπποπ ιι. π. πι. Νπιι πιιοιπιπππ ποιο πιο
Κι·οπιιο ιπ ποι· πιιπποπ Απεοο.ιο πιο νοι·ι·ιιοιιοο.

Βιο ποποπ ιπ ποπ ιιι·ιοιιιιοεοπ οιι·πποιεοποπ Ιποοπ πππ ιπ
ποιο Πποοιπο.ππ ποπ Εοιπϋπιιοπ οιοποοιιιπιε ππεποερι·οοιιοπο
ρεγοιιιεοπο Βοπινιι.οιιο μη· εοπιιοεπιιοιι ιπ ιιοοπο·ι·οπιποπΒΙΜ
ειππ ιιποι· πιο πιιιπ ιπιΙϋποποπ ιιππ Υοι·ποοιιιιπποπ πππ Βοπιιι,
ι“οπ,πιο πω· Ποπ ποιιοπ ιπ ποι· Βοππιο ποιοιπιιπ π·ο.ιοπ.
Βιο ι·πιιι πππ ιιιπιππο ιπι θι·οπο. Απο: πιο πι· ινοι·οπ πιοπο
οΠο Ε'ιιοποπ πππ Ζπιοιιοι ποει·οποπ, π·οιοπο πιο ποοπ ιιποοι· ποπ
Ιιοποπποπ ιιοινοτο·οι·ιιι'οπιιοοιο.
ιππ ποιιο πιιιιιποι· νοο· πιο ποι· ιιιιι·οοπ Βοπιοι·ιιππε, ποι.ππ
ειοπ ιπ _ιοποπ πιο ποιιππποο Νοιπιιππ πππ Πιιιπ.πιπποιο πω·

Ο Απ πιοποπ Βοιεοπποιποπο ποι· Κι·οπιιοπ, ππι·οπ πιοΙοποπ ιιπ
ιπιοπ πω· επι ποπ οιπιπιπιοο, πιπι·πο ιππ ιπο.ποπιππι ιπ ποπ
1οιποοπ πο.ιιιοπ οιιπποιο, πιο ΡιιιΙο πιποιι·οοιιοιιοποι Ππιοι·
πιιππππο ο.π πιο πιιοπ ιι·ι·οι· Βποιι·ειιιοιι ιπ Απειοιοοπ ππι·οιι
ποπ Μο.ππ, πιιο ιιι·2ιΙιοποι·Ηιιιο, ιπ ποι ροιιοιεοποπΤιι.ποοριοεπο,
ιπ Βι·οεοιιιιι·οπ, ποΙππο ιιπ Ποιιοποποπ Βοιοππιο.8ο νοιϋιιοποιιοπο
π·ιιι·ποπ. ΣΥπ.ι·ο ιποιπο Ρποιοπιιπ :π ποπ ποπο.ππιοπ θοοποιπ
πω· Ιι·ι·οπο.ι·2οοοποινιοποπ, πιο ιιιιοοοπ ποτοπ Μοτο, νοπ νοι
πιιιι·ιιπο· ποιο, οποι· πποπ πιπππιοιποπο πιιιοποιΙππποπ ιιπ διππο
ιπι·οι· (·ιοι.:ποι·ποποιονοι·πιοι·οποο.

Βιιι€ιπ,
ιπ ιι·ι·οππι·ποιιοποπΠιπποπ ιπιοππερι·οοποπ, ιιιιοποιεριθ.

πο ο.

πω· ΡιιΙΙ πιοΙιο οιπο οιππιοπο, @πιο ρι·ιιιιο.ι·ο Ρι
ιπποιο. πω. Πιο ππι·οπ ποπ ιιιιπιποοοι·ιποπο πιο πιπρο
πιι·οο, οοεοπιοοπιιιοπ οι·ι·οποο Ρι·ιιπ οιποπ ιιπροοοποοιι, ιιπ
νιοιο πι” ιιΙοοιοπ Μππποε νοιπιιι ιπ ποπ Ψοιιιι ποι·
οιιοιιοποπ Ππι.ι·οπο ποπ Οποιοπ, πιο ιπιπ, πονιιοιοπιο Μιο
ι.ποιιιιπποπ ι·οιοπιοπ, πιοπο ποοιιοοινιοεοπ νιιιι·πο. Ποτ ιππ
Βοιωτοι· 8οιιπιπππε, Ειπιιοοι·ιιπο, ιππ; ι·ποιιπιοιιοπΙοποπ
ππποποπποποπ νοι·πιιοποπ, ποπ Μπιππ πο ιιποτιππι·οπ, νοι
πππποπο θιιο.πποπ ποι· Κι·ππιιοπ εοιιι·οιοοο ιοι·ο ΖΠ ποπ
ιιιιοππο, πο.πο ιιπ Απο ιιππ ιπι·οιπ Μοππο ποιιιιπιο ποι, ιιπ
πιο ιιπ ποιποοπιιι·οπιι επ οιιιιιιι·οπ πππ πο οποιοι οιι πο
οοιιιποπ π. π. π. Βιοεοι· Βοοιποι·ποποιεπποενιοπιι οιποπ
Ιοιπποι·ο Ζοιο νοιοιπποιο ιπ ιπι·οιπ Βονιπποποιπ; ποιιπιιπο
νοι·ιιοιιι·οο Ιποοπ πιιιι·ποπ ιιιοπιπεοοπε πιοπο πιιοπποιιιοποιι,
Ριιο. ποιο ιπ ποι· πιοεοιιποποιο ιιπ ποιποοπποπιιππ. Ειιιοιι
νιοιι.οτοπ Ροι·οποποιοο ποπ Κι·ππιιποιοερι·οοοπποπ ποποιοιιιιοι
πιο Υοιπιππιιππ ποπ πορι·οππινοπ ιπιο ποπι πιι·οεποπιιιιιιιι;
πππ πιει· πιο οοποο Ροι·ιιποιο ι“οιοιπ, πιο ιπ ποιιι Μπι
ποπ Ρι·οοοπεοε, ιπ πω πιιιιιιιιι ποι· Ιποοιιιποπο, επ οι
ιϋποποπ.
Ιπ πιοποπι ηιριποιιοπ Ε'πιιο ποπ Ιιι·οποιπ πο: Εποιιιοιιοιι
πω· πω· θιο.ππο ποπ Ψοιποπ ιιπ πιο 8οπιιιπ ποπ Μοιιιιοε
ποι· Ιίοι·π, ποι· Μιοοοιρπποο ποπ Κι·οπιιποιοεπιιποο, ποοεοιι
πιιοοοινοπ πππ οπιοοιιιοπ 8ιπηιοοιπο νοπ ιπιπ οπεπιιιποιι.
Βοποποοππινοι·οπ πι, πο.ππ πιιο ποι· Τι·οππππο νοπ
ποιπ Μιιππο πιο ΑΒιοποιοπ πω· Ριου πιιιποιοο ιιππ νιο
πιπποοππ ιιππποιιιοπο Βπιιο οιιιοι·οο, ιιι·οππ οποιι πιο
πιιιι.ππο ιοιοποποιοο πππ πιοπ 2ιιιπ νοι·ιοιππππειιιοπιι οιπ

ιιιοιιοιοο, πω πο.ππ οππο εοποοιπο Βοιιι·ιοπ, ιπ πιοιοππιιπ
ιποποπιππιποποι· Ιποιιιιιο8, οιπο Ζοιο Ιοπο πιο οποιο
Ρογοποπο οιιπιποοιιιο. Βοοοποοποποιοιι ιπι ιοιιιοι· πιο

Απποιιιπππ ποπ Μοπποε, ποπο ποιπο Ιπιιιοοοπο ιοποιι πιπ
ποπ ιιοι·οπιο.οποποποπ ππιιιο. Βιο οι·εοποιπο Βιοιιπππι·πιο
πο οιπο ρπιοποιο8ιοοπο Βιι1οιιο πιιιιποιιοπ Πιποοιιο ιππ

πιιι·ιιιιπε οι·ιιοππποι· ιπι. Αοιιπιιοπ ιπ πιοεοι· Βοοιοιιιιιιο
πιο πιιοπ πω· επιπροοιποιοιοπιποποπ οιποπ οι ιοιι.ιοιιποι

π. Επι!.

`

Ιπ ποιπω· Αππιπποεο πππ «ιιπποι·οοποιπι.ο Βιιοι·ειιοπιιιπο'
ιιπι·ροιιιοπ πιπι'οιοοπ ιιριιιιιοπ Ι)ππιο ποιοιο8ιποπ οποοιιιιιιι:
πιο πιω· πιοιιι εοποπ κι·οπιιποιοε-Βγιπροοιιι. Βοι· πιιιππ ποοιιιιι
ιπι. εοιινιο.οιιιιοππππ ππποιιοιποππ πιοπο ποιοιιι, ιιπι·ιο·οπιιι·
ποποποιοοπ! νοπ οποιιοποι· Πποι·οπο ιεο ιιπ Ριιπιιιιιιιιι ιιππ
ποπιιππο. Βιο οιποι·ποποπιιιπιπο ιππ, πο.πε οι· πιιο οιποιπ Επι·
ιοιπ ιπ ιποιπιοπι νοιιιοιιι· πιοιιο πππ πο ινιιι·πο ιιιιοπ ιπ πιιιιιιι
ΓιιΙΙο ποπ Ροιιπι1ιοππο.πππω· ποποποιοοπ ποι· ιςοιιιοπιιιιοπιιιι
ποΙοποπι Αι·οπιοππ πιοπ οπιιινιοιιοιπποπ οι·οπιππιιοπ Βοοποπιιπ
ποπ Βο ιιπ οιποπ Ηοιιπε νοι·πιοποοιι. Πιο Ποπ ιιποιιιιιιιιιι
ποπ ιιππ πιο νοι·π·ιιι·ιοπ πππ Βοεοπιπιριιιπποπι πο·
Ιιοποι· Ζιιιιιετ, Ιπι·πιι.οοι·ιιποι ιιππ Ροιππεοποι'ο; π ι ο πι πάει
πιπι·ποπ ποπ ποι· οι·ο·ιππππιποποπ ΜΜΜ”
πω· Βοοπιειοποιεπππ ποπ νιιοοι·ε ιιππ Η Μ'
ι·ιοποοπ ιιποι· ιππ ππι;ονιιιοποπ. Βιο πιοπο ιι.πιοιιιιιιι
νοιπποπο, πιο ππι·οιι οπο επ ποποιοιιιοπ, ιπιιο Βινοιιπ πιο
Αι·ιποιπιιοοοι ειπποπιοππο, π πι πι τοπ ιι ο π π πιι ο ποι· Ρο'
οοπο επ ιπποπο π. Αποπ ιπ πιοποιπ ?οπο πιπεπιο ποι· πω·
πω· ιιιι·οπ Βοπιιπροπποιοπ πιοπι. ποιριιιοπι.οπ ιιοπποο, πω'
ιπι·οπ νοι·ποιοποιπππποπ Ιοιποπ. οποπεο ιππεποοπ ιιπποιοι πω·
πιοιοπο Ροι·ποποπ ποπ 0ιοοπ πιοιι πιο ποιποιππιοπ Βοποπιιιιριιιιι
ποπ Με Ιπποπτοοιιοι·π. ε. πι. ιιςοιοιιοπΙοπεοιι. _ .ΕΕππιιοπ, πποΙι ιποπτιππιιποπι Βιιιιπποι, πιπι·πο πιο ιπιοιηιιιππ ιπ ποι· Α π ε οπιο νοιιιι.ιιιιε ι·πιιις; πιο οποιοι” οι· _
ιιιι·οπ ννοιιπ, πρι·ιιοπ νοι·πιιπιοιπ πππ ποεοπιιιοιποο πιοιι ιιιιέέΓπω, πππποο π.ιιοπ ιιοι·ποιιπιιοπο Βι·ιοιο ιιπ ιπιοπ πω. _
πι- νιιιιιιπ πιω πιοπο οι·ιοποποπ; πιο ποεοι·ιοιπιο

Νοοππ8Ππιπιιππ. ιπι·οι· Πποοιπι·ιππιιπε ιπ ποι· Απποπ.Ιο, πππ οπο” ο (Μ
ε

πππ πιοπ πω· :πιο πιιπππο ιιπ οποιιοπο Πποι·οπο ιπι·οπ
Η8ΠάΠέ.νιιοποι· ποιιοιιοπ ππι·οπ πιο ι.ιοπιοιπποοπ ποιοιιιππποεπι .ϊεο1ποπ,Βιοπππποπ ιπιο Βιιοπο π. π. πι. ποι ιιπιιιΙΒΜ Ι

οποιοι· ΙποοΙΙιποπο.
8οιοποπ ΡιιΙΙοιι, ιπ π·οιοποπ ππιοπ ιιοοποιοπιεθ οπο·
ποιο, ποοι·ιιο Αποοοππειιιιιπο, πιοποπι οιιι.πρι·οοποπποπιο
ιιππ πππ ι·ιιοιιπιοπιπιοποπ Βιιππποι ποι· νι'ο.ιιπ πιιοπ ιιΠ889Π

ιιοι·νοιιι·ιιι, -- ποοιιοπ οπποιο εοποπιιποι·, ιπ ποποπ Ή

πιιοΙιιοιιιιοπο Ριου ιπιοπ πιιο.ιιποπ πιο πιο Ππιιοπο π
:

Μοπποει ιπ πιοπ ιιοι·ποπιιοπεο; επι! πππ οποιοιοοιι Μ
έ.

πιο πι οπο. ποπ οιοπ ριιχειοπποιπιποπ οπεπρι·ιοϋπ
"Β
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τουΠ Ποτ που νοτεουιντοΒου ννττΠ; οοου Πτο ννουτοου
ΒοΠου, Ποε τττοττουοΗουΠοτυ Ποτ Ριου νοττοτυοο τυο
οτουτ; ετο υοεουτττττοτετου οοου νντο ττττυοτΠο Πουεο,
τνουυ οοου ννουτεοτ τυττττοουΠ ττουΠτο; ετο εοτοτ ττουο
νοττ Πιτ Πιτο ΚτυΠοτ υυΠ υοτοτΠτοτ τνουτοετοοε ττιτου
Μουο υτοτιτ. Αυοτ ετο 2τουτ ετου οοε Ποτ θιοεοττεουοττ
υιιτττοττ,ιυου ττοΠοτετο οττοτε οττοτυ, ετο ντουΠοτ ετου
Που ΤτοετοοΒοο Ποτ Βοττετου το, υοειιουτ ττοτεετοΠτο
Κττουο, τοοτοτντοτ ουτ τυτοιο οτοεοτυου Ζτιυτοοτ. Μου
υοουτ ετο οοιυτττυετιτουττ,τοοτουουοττεου, ετο ουοτ υοεττοτ
τοτ τυτ Κτουττεοτο, ετο τουοτ ουου Ποιι Βοεοου Ποε Πο.οε
οτυτοε ου, Πο. τυτ Ντουτε τουτο, ιιυΠ νοτττττυ ετου ουου
Πτοεοτο οτουτ.

Π. Ε'οττ.
Βτοο εοτουοΚι·οοττο τνουΠτο ετου ου υιτου νοτ ιοουτοτοο
.τοτιτουυοΠ ουτεουτοεεετου το ιυοτοοτΡο.ιιιτττοτο υτοτυου.του
υοοιοττττουοτΠ.Πο.εεντοτοεΕ'τοοοιιΠιτ οοοοιτοοουιοεοτ.Αυεεοτ
;τοτοΒοοτττοτιοοοτττ.τοιοοτυου'Ι'ι·Πετοοο·οο τιοεοτιι·ττοτττοτου τυτοτι
οιιτ' οτυτ'οουοεοτυοττεοτιοΒουο.οΠτοοο·, ι·τοτυ Πτο Βοττι·ιιτιοστο,
Πτο Πιτ εοτιου Που Αττοτοεοτοενομο υουοι.ι·το,ετοτττοΠιτ ουου
ουυοττο,ετου υιοτοοτ Γοτοτττοοουυεοτιττοεεου,οτιοο Ποπ ου
Πτοοεου, τοι Βοοεο ετου οοοτι τυτοο Κττττ'ιουτουυοεουτττιτο·οο
υοΠ τοι θοι·του ετου το τιοννοι.του.
Νοου ιοουτοτοο Μουοτοο ννοτ ετοποοοεοο, οοΠ ου ο οτετ
οττ'ιιτιτ του νου ττιτ εοτυετ, ΠτουτουοτΠοτττυοι·Βο
εοτιτντοττοο.Ποεε ετο ου Πτο Πυτι·ουο τυι·οε τττοουοεττοοΙοιιυτ,
Ποεε ετο ετου νου ΠτοεοτοθοΠουττου Μουτ τιοτιο του ιοοουου
υΠοοου. ΒττουτιοΙττοεοοετο.οΠ ετο τυτου ττττυοιο οτο, οοΠ
ΠτοΖυτττοΠουυοττννοτ υοτ τυτ υοΠ Ποιοτττο τυτοτΡοιοτττονντο·
Ποτ οτοεοττουι·τ.

το τυουουοο Ροτυτττοο ττοΠοτ ετου οτυ του νου υουτ
τιιοττοτ νοτεττπιτουοο Ποτ Ι·Ιουεττου, Ποεεου Αοττοτοοτοοτυ
(τουοτοιοτεε τετ, Ποτ υτο το οτυοτ ΑυετοΙτ υοουειουτοτ
ττοτΠο, ινοττ ι.τοτεττοο 5τΠτιιοΒ υιιτ Αυτοουτυο το οτοο
εοτοτιο ττοτυο νοτοοτοεεοοο ,οου. Πτο Που υοεοτιοτττοτ
ετου ιντο οτοο ΟοτετοεοοευοΠο το τυτοιο τΙουεννοεου,

ερττοτιτνοτιιτιοτττο, τοΠοτ ουοτ ντοοτ,ο, υοτοτ ετου εοττοο
το ΠΠοοτττουοτθοεοττεοτιοττ; Κυτοτυοτ τετ το τυτοοι (το
ετουτο, το Πιτου τουουτοο ΑυΒοο το τοεου, ουοτ υτουτ,
ννοε ετο Πουτττ. Ντο υοτ τυου οιιε τυτοτυ ΜυοΠο οτυο

ΚτοΒο τΠιοτ τυτοο Μουο Πουττττ. Αυοτ ντουο οε τνουτ
τετ, ννοε ποιο τοι Ρουττττιιτο τΠιοτ τυο τουυττοττ, Ποεε οτ
εουοο εοττ τουΒοτ Ζοττ οτο τοτουττοτττοοετ.ουου τουτο,
ινοε Ποτ Ρτου οτουτ ουυοττουοτ εοτο υΠουο, Πουυ τουεε
ετου το Ποιο ΜτττοτΠ τοττ Πιτοιο ΠυοτττοττΠτο Ηοουοου

τυοΒ νοτ Ποιο οΠΙου Ουοτουτοτ οτυοτ υυι. οοττυο Βοεοττοο,
Πτο υοου ΟυττεττττττοττουΠοιο 8ουοΙΠτοου νοτυοτυτ υυΠ
Πιτ τυο τιοτοτ,οΠοτ Πτο ΒοντιιυΠοτουΒ οτυοτ τοτυοου 8ο
υττΠοτοοΠου, Πτο οοε Βττοττετουτουτ τυτο τέτοΠοτ ουΠ
Πτο Ετιτο τυτοε Ηουεοε Που Μουυ υτουτ ουτττοοτ οοΠ υο
εουττυρττ,εοοΠοτο οτυου τοοΠιιε ντνοοΠτ Πο Ηοτιεο 2ο
ττυΠου τνοτεε,Ποτ οτυου νοτΠοουτ οοεου Που ΒουιιτΠτοοιι
οτουτ ουτκοοιιοοο τττεετιιοΠ ΠττοοτττουοΟοεουτνοτοο οτουτ
υοετττττοτ.
Ζο·οτ εοτουοτ Ροττο (Μοτοοουοτ. τ8.τ80οο.τιτο)ετυΠ ιυττ
υοττοουτ, το Ποοοο εουοο εοττ τοουτοτου .τουτου οτυο
ουτουτεουο ντοττοτουτρτινετοτοοτεουο, ντοττοτουτουου ρο
τυοτοΒτεουοΒουινοττυιιτυ Πιιτου Ποε ττουου Ποτ Ε'τουοο
ειου Μουσε. Ιου ινοτ υτουτ υουοοΠοτυΠοτ Ατ2τ, υοττο
ουου υτο 8ουΠττ, Ποεε τυου τυτοττνοΒοο οτιιοο Ατττ υο

του" οοΠ υτυοοοουοΒου υουο. ΒοτΠο εουΠττοο οτυοτ
Ρουιτττο ου, το Ποτ ουου ουΠοτο ΜττοττοΠοτ οτο ετΠτοε,
ττττυοεννοεου 2οτοτου, ευ Ποεε τυοο νου οτοοτο τυοΙου

ουοττεοτιοοΤοιοροτοτυουτο τοΠου ττοουτο. νττουυ ευ Πτο
υοἱΠοο Ρτουου το θουιΠτυεετ6τυοοου Πτερουτττ ινοτου, ευ
ττοουτου εοτουο οιιου Πιιτου εουτνττουοτο ΑυΙοεεο, οτε
ουοττουο νοτοοουτοεετοουο, νου Ποτ τυο.ο τοι ΡουττΙουοι
τοΠοτο, Ποτου τττοτυοτο Πτεοουου, νου Ποοου υιο.ο οτο
οτυοε οττουτ -- υοτνοτοοτυτου εοτο. Μου εοΠ οτεο οιττ
εοτυοοι Πττυοττο οιιτττοττυοττου. Μοοουο Ρττττο, ντο Πτο

Εττουτουο τουττ, οοτειιτοουοο εουττοεεττου οτοοτ Ποτο.τττ

Που 13τοΒοοεο οτουτ.

ΟοΒοουυοτ Που Μοτοοουοττοο, Πτο "το Πο 8. ουτεοτ
ττ'οττοετΠτ υυΠ τουτο νοττουτοο ιιοΠ Που νττοτιυουοττουοτ

|

Πυττουο τουΒο νοτΠοοτιου, οΠοτ ο.ιιοτιοττοτοοτεουΠοτ υτοτιτ

υοτυουτοττ ινοτΠοο, υοΠ 8οοουττυοτ Που τνρτεου ροτουοτ
εουου υ'ττττου,Πτο ντο υοτ Ποτ οτετου Κτοοττου, οοτυουτ
ττου το Ποτ οτετου Ζοττ τοτοττοτυοττεοτο ττοοοου, - ττοτ
υοτ υννοτυγετοττεουου Ρτοιιοο, Πτο νου ιοττ υουο.ο
Που; τντ1τΠοτι,τοοοτ νττουο τουτ υοΠ ΠΠουτττουτου. οτοεεοοι
Ε.ουιτ τιο ττττοτεουοοΚτοιιυυοττευττΠο ουτ. ΒοτΠο αυτου

εουτο.υττο,υτοεεο, εουτοουτ Βοοττυττο, οτοττοτττουττοθτοετοΙ
του, Πτο οτιυο οττο Βττοττετουτ,νου τυτοιο Αττοοτο υτυοο
ττεεου, τυτο «εουιιτΠτεοο» Μουοοτ υοεουτιορττου οοΠ τοτ
τττοτ2τουιιοΠ τυτο ττττιιτυου τυτου οοΒουττοτιου τττνοττο
υοο οοτοοεεοττου. Ιου υοεουτττοττοιοτου ο.ιιτ Πτο υυτυο

Μτττυοττοοε Ποε οτοοο Ροττοε, ντοτουοτ Ποτ Ζοττττουττοττ
εουοο υτουτ τυουτ ουοουοττ, τνουτοοΠ Ποτ οιιΠοτο υοου
οτουτ ουΒοτουτοο τετ ουΠ εουτ ινουτεουοτοττου υοου οτυο
Ζυττυυττ νου υττυεττουου οοΠ τοιοτττοτοονοτΠτυεεοε ουΠ
8ττουΠοτε το ετου υττοτ.

4. ττ'ο.ΙΙ.
Ότο οτετοτοΚτουττο οτεο, οτυο απτο, υτοτοτιο,εουτο.οττεο
ννοουεοοο ?του υνοτΠοιιιττυοοοι;ουιοτΠοτ ουε οτυοιο ΒοουοΠο
2οςοττττιττ.ιιο.οττΠοοιειτοΤο;" ττυνοτου Ποτ ρ;οιοοτοεουτιτ'τττουου
Μτττο,οετοτ'οτ.το ο·τοεεοτΘοεοττεουοττ,ττιτου τιτοου Ποουττοτοτ
τιο.ττο. Ιυ ΒοουττΠοτεοτιτουτιιιου το οτο «οοι·νϋε οιιτ'οοτοοτο>>
Βουιοο, ουοο τιοιιιοτοτοο οοοοοοτο τοττυοεοου ετοττου. το
ΠτοεοιοΡοττο υοετοοΠ ο.οεεοτ Ηνετοττειιιοε ττττοτοοΒο
τοτοεΒοοτιουο;Ποε Πτοτοε οπου Ποιο τοτοτοοννοοτιοουοττ,υιττ
Ιττ.εττ,οοοΒοοεοττοοοοτο Βοοου οιιΠ Ουοτεουουττοτο: Αυτοοεο
τοου·, υοΠουτοοΠοθονντουτεουοουιοο.
Πτο ?του ττοοοτουτουττυπο Ποτ'οτυουι Ρτοτυο εττυοο, ετο
τουεετοΠτοεουτοττννοτιτοοΠννοουεοτυ υοΠ ιιυιυοττουτ'ου. Μου
οο.ουτοΠοιο «Ποτουο», οτο Βνοιοτοιο, Ποιο Ποτου ΟοΠοιιττοο,
ουοτ ουου ΠυτοτιΒοοεοττοοοο υοΠτυοτ εοτυ Μιτου. Βτο Μαρτο
τοττονοεττιο.ττετνοτυτετιοτουτοτυΙτουου.
1)τοΠοοτττουοτοττεουοΚτουττο υουουρτοτο.τυτ Μοου, Που ετο
ττοουττ'οτοτ,νοττκουτοιοτττυτοο ΠτοοετοιοςΠοο, «Πτο ευ υττ.εε
ττουεοτουνντοΠτοΝο.ουτ». Ποε ο·ο.ι·υοτ τυι· Πτοοτουτο·οννο.υυ
υοτ'τοΑοοεεοτιιο;; νοτττοτιττοΙΠοοιι οοΠοτοο τοτιο.ττεττοτοο
ννοοτ,ο,·ετουευτουτ τιοτνοτ. Νοου τυτου ΚτοΠοτο το Ποοεο
τ'τοτττοετοοτουιοΙε, οοου Μουτ υοου τιττυεττοτιοονοι·τιττττοτεεου
οοΠ Αοιτοτου·οουοττοο.ΗττυττεοτνττοουεοτΠοτ 8ττιοιυοοι;: το.
εουοτ Πτοεοτιτο,οτΠοτ υτοτ το ο,τοιι.οοι·ττττττττουουΠοοιιτ'ι·τοΠοο
υοττ ιιοΠ νοτΠττοεεττουττοτττο Πουι υοττεουουΠοο ννο.υυο υτοτιτ
ουτεοι·οουουΠο Ηοττοτττοττ.Μουουτυοτ εουτου οε, Ποεε Πτο
εοτιϋυοΓτο.υ Που «νντοΠτοΝοουτ υττεεττοτιου»,τυτ ουοτ υονοτ
ουι;του Πτουεττοττ.Πουουοιουτ υτττοο,οτε τυτοιο ττττ'ουτττοτιΜο
υιτι·τοοτΠοουο.
Βοτ εουτοουτ τ.τουο:υττοο,υτιιττιττοου,ο;οοιτττυττουοττοο·του
Κι·οουου νοτοτΠοοτοτου υοτΠ οοου τυτοτ Αοττοιιττ Βουο Ποτ'
οτυεοιοοοι$ουΙο.τ'υττοτυοτ,Βοττττοττοο,Ε'ι·τοΠττουεΙιοττοτΨοεεοι·,
ττυοτοτοΠοτ: τττοτυοΜουτυοττοοτττ'τοτεπιο Τοξο.
Ρο.ττοοττοττοοοτοοτοτιτΠο Βοττο ττο,ο,τοο,Πτο Ποτουο τι·του
ετο υοτουε; ετο ννοτ ου τττο·ττοτιο«Ζοτεττοοιιοο,οο» ο·οννϋυυτ.
Ποιο ττΠοιιυοττοτυτου, τοττεττοτιετυο.τΠουυοτοτεου. Βτετ υοοτι
8 Τοοου Βοτοοο οε, Πτο Γτο.υ ΠοοοτοΠ τοι Βοττο :οι υοττοο.
Βτοο οοΠοτοΠοιοο υοττο Πτο θοτ'ο.τττοττοττ.Πιτ :το υοιυοτττου,
εοτοττοοτττοτι,τιυτουτο Ποε θοερτοουε, Ποεε ετοΠοεεοτυοτιοτΠου
κουουτ ιιιιΠ Ποτου Βοττττο,ο·ουεοευοΠ εοινοτΠουτεοτ. Ποτιοι·
υιΠεο ετο τοοτυοοΑοοτΠουυο·οο τ'οτοου. Νοοτι Πτοεοτ Βιιτ.το·οε
ττου ννοτΠτοΚτοοττοίτι.Ιιτ8·τιοΒοττο το υτοτυοο,ννοττοετοετοτι
εουοο οοοτι οτυτ,<;ου'Ι'ο,ο·ου ννοτιτοττττυττοοοΠ τιιτιτοοτννοτΠο.
ΒτοΝτου Πουοτ οοου υυουτοοτοτΠοττττοιοοο,ιιοο·οττΠιι·8 Σνο
οτιοο τουο·,το Ποτ Ιοτ2τοιι Ζοττ .υιττ ττοιιιοττιττ.ιιττ,οοτουΠοτοτ
υτοουυοΒοο ουι Τομ. τ)τοΠοτ ουΠτο;τοτοττΠιτοτ ττττττοι·οοο,
Ποεε ετο ετου ο·ου2 ννοτιτυοΠ ροειιοΠ τ”ιτυτο.ΒοΠουτοοΠοθο
κντοτιτευυοουιοο,Πτοτοε το ττουττοοτΠορτο. τουτου, υιιτττοΠοοο
θττοιοιυοο·,Εττοετουττο τυτοο Ιτττυοιιι υοτι·οττ“εΠοε (τοττου,Που
ετουττοΠτουτου νοτυοτυιιος υοτ. Νοοτι οτυοτ Βοτυο νου .του
του εου του ετοοτε οτοο τυοτρυτοοτοΒουιο τντοΠοτ,οοιεττ,ο,·οιο
εουοτυουΠ οευοΠ, ουοτ οοοτι ορττ.τοτοττ'οτιττου. Ποεε ετονντο
Ποτ ι;οτετοετουτοεοτ.
Πτο οντοττοΒ'του ο·τοτουοτΟουετττοττοο,ο1οτου υνετοττεοτι,
τουιττττττετοττ‹υοτοετοτ. υι·οουτο Ποτου Που ατοτουουθτοουοο
ου Πτο8ττοΠουΠοε Μοοιιοε υοΠ υττοτουοννυττι ο;ο,ο·οοΠτο
ΠτοοετοιττΠουουτυτοο ΗοιιεΙιοττ το τττοτουοΠοοι·Ποιιιιο·. Αο
εουοτοοοΠο;οτιοτττ,εο Πτιεεοε2οοτετΠο Ηουεο ,Ποτἔτος, τνοτΠο
ετοτοι τ'οτιτουΠου.τουτο τττοτττ'οτττε;ΠτοΡοιοτττοουΠ Ποτ Βοιτε
υοΙτ ινοτΠο το ΠτοοΙοτοτιοτΠιτοΙιδὲ'θ νοτεοτυτ, νντοΠυτου Που
Αυτοττ υονοτ.
Νοου ιοοτοοτ οττοτΠτυοε υτουτ ετοεεοο Ετττοτιτοοε τετ
Ποτ Ηνετοττεοιυε Ποτ εττοεττοετοΒοΠου ττττΠτο Βοτ
νντοττοτυοοτουοτ Κτουττυοττετοτιο, υυΠ ΒοτοΠο το υνετοττ
εουοο ττ'οτΙουττοτ,ι·οοΠτο νοτυοττυτεεο εο, Ποεε Ποτ Ατυτ

τυπο το Ποοονντεευοττ υτοτυοο Μου, ου τουοτ Οτουυο
ου οτιοΙτουο Πιιττοοο υο8τττοΠοττετ οΠοτ οτουτ.



Ε?

Πεε «ει πε ιιιοτιπεε επιεειπ οτεεεπεπιπ εει› νετιιιε
τει; ππε, ειε Βειιεπριππεεπ ππε Ετειιιιιππεεπ ειπετ Μειο
τιεοιιεπ Κτειιιτειι. εποε ιιιεππ ειε εοπει πιοιιι εεΙιτιτι,

ειιιιειΡΨειι:ετεε ειε Ψειιτιιειι.επ ιιιπεππειιπιεπ; Με Ι.ιιεειι
ππε Επι.ετειιεπ ππε Πειιετιτειιιεπ ει _ι

ε

ειιι Αιιτιιιπι Με

ιιγειετιεοιιεπ Οιιε.τπιττετε. Απεετετεειιε ιει ειεεετ Οπε

τειιιει· ιπ εειπετ ινιεετΙιοιιεπ θιεετειιππε, εεεεπ πιτ Ιτπτε- «ειε Ιιεεεε νι7ειιιι, οειπ ΗεπεετεοΙιε» Μπι Πιιιιει,
εεπ Μειιπ επε εειπ Ηεπεε επ ιτειιιεπ ππε επί ιΠεεε επ
Πιιιτεπ, ειε ιιιπι Ετεε.ιο ιιιειεπ ππε επεεπειιιπε 8ιπτιεεπ

νει·εοΙιειι”επ. εετ εοιιε.πι ιιιπιετ ειε νοτιιε.ιιΒε εετ εε
ιιειιπεπ Ι.ιιιιεοπε! Θειιιιει Με εετ 8ριοπεεε εετ,:εετειο
εεπ, ετεννειιπιεοιιειι Ρ'τειπ, οΜτ εειεπει ειε επΠιιιιε ιο

εεπ Βεειιε νοπ Βεινειεειι, - ππιι Μππ ιτιπιιιριιιτι Με
ππεειε, ειιΙε $Νειιι ιπιι εειπ Νεοιιιινειε, Μεε ειε πιοιιι

8εΙοεειι, Μεε ειε, π·εππ εποε εειιι· ιττεπιτ, εεπιιοοιι πιοιιι

ντε.ιιπειππιε πετ.

5
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Ε'ιι.ΙΙ.
Με ειπειιι ε ε1οιιειι Ε'ιιΙΙε ιιιπι·εε επι' εετ Νεοπτ!ει·εοιιετ
ενει·εειιιιιιιιιπι.>ιιιι Βιεεπεοιι 0882) ειε ρεγοιιιειιι·ιεοιιε8εοιιοπ
ιιεΙιε.ιιπι ειιτοιι εεπ εε!. ντιπ Ο πεεειι. Βι· πειτε ειε ειπετ
εεεΙιι.;·επ Γειπιιιε επεεΙιετεπεε, ει·ιιΙιοιι `ιιειεει.ειε, εοιιοπ ιο εετ
διιεεπε νει·ιτειιι·ιε,ιιοοιιιτι·ιιειε·ιιγειει·ιεοΙιε Πεπιε Ποπετε ιιιιιε,·
ιιεοιιποιιιετ. ππε ει·ειΙιοιι ιιεΙιεπεεΙτ. Βιε ιιεΙιεπριετε. Πιτ
Μπ.πιι εει ειιι ΙΒιιειιι·εοιιετ,ειεεετ νει·ειοιιει·ιε ιιοοιι ππε ιιιιειιει·
εειιιε ΠπεοιιπΙε ππε ιιεεειοιιπετε ειε Π” Με νιιειιιιειππις.
Βιε ννπι·εεειε πιοιιι ε·ειιειΙτ επιΙεεεειι, ειιετ εονι·ειο ιιει·πιιιει,
εεεε τπιιπ ιιιτειιι ιΝιιπεοΙιε επτΙε.εεεπ επ ννετεεπ, πιπ εε ιιεΙιει·
επτειιτεοιι. ΝεοΙι ιιιι·ει· ΒπιΙεεειιπε· εεε ιεε ειε επτειι ιιπ
Ηεπεε Με Μεππεε νοτεεΓιιπεεπε Βι·ιείε εειπ .Βιι·εοι.οι· ο

ι πε
εειι, ειιεε ειε ειε Ψειιτιιειτ εεεει.ε·ι, Πιτ Μιι.ιιπ εεεει.ιεπ Μιο
,εεπ Ιιειιε. ΙπεοΓετπ ιει Μι· ΡεΙΙ επι€ειιΙε.τι ππε ειπΠι.οιι.
Λεει· ειεεε Βεινειεε ιιεεεεε ειε νετ πω» Απι'πειιιτιε ππε
ινειιιι·επειιιτεε ΑιιίεπιιιεΙιε ιπ εετ Απει.εΙτ. ιιοοιι ιιιοιιι.. Ιιιι
θεε,·επιιιειΙ πειτε ειε νει· ειεεετ Σεπ ειππιεΙ νετ €ειε.εεπεπ
Ζεπεεπ ι'ειετΙιοΙιει Αιιιιιιω ι.ιειιιε.π ππε πιπ νετ2ειιιππε· εε
ιιει:επ ννει;επ νετΙεπιπεετιεοιιετ ΒειιοιιπΙει,ι.επιιε·εετ Βειιιε, ειε
ειε ιιι εετ Απει.ειο νετειιοιιιι ω, ππε Με επεει·ε ΜεΙ
ειεεε εεΙΙιε Ι)ιιτιιε νει· ιιιι·ετ Απι'πε ιπε ιιι·ιειιιειι ιιιτει· Βεπε
οιι πεπετ νει·ι‹Ιειεοιιππετ νετειοιιει·ι, πιπ Μπι νετερτεοιιεπ,
ειε Με ντιεεει·επ ιιεΙειειιι·επ.
Πιιε ιιιει· εε εειιτΙιοΙιε ιιγειει·ιεοΙιε ννεεεπ εετ Κτειιιτεπ πιει
ε·ει·τεειοιι πειειι Μι· ΒπεεεεΙιιιπε· _ιεπετ Βι·ιειε Μπι επεμ
ειιτοοιιεπεπ Πεεεε ε·εεεπ εεπ ειιει·ειπε·ε εοιιπΙειΒεπ Μεππ,
εεεεεπ Βποιι·ειπεππ8 ειε, πεοιι εετ Απεεπιππε ειπει· πειιεπ
νετινεπειεπ, «νιεΙιειοιιτ εεΠιετ. επτοιι Πιτ ιιιι.Ιτεε
ννεεεπ νει·εοιιπιεει.ε».
'Ποτε εετ νετειιοιιε, ειε πιπ ιιιτειιι ΜΜΜ επ νετεειιπεπ,
ειιπε ειιεπειειιι επι' εεεεεπ Με ειτε ειςεπε Ε'ιιιιιιιιε, ππι· εε
1ειοει εει·οιι ιιιτειι Μι· νει·2ειιιπτιι; ιιπΠιιιι8·επ Β,ε·οιεπιιιε -
νει·ιι1ε.ειε ειε εεπ νειετ ιιιτεε Κιπεεε ννειε,·επΒιιειιτποιιε. Νοε
οεπιπΙιοιι·ιε Μι· Ρε.Ιι ειοιι ιι·ειτει· επτοιι Με ει·ιειιιιιοιιε Ιπτετ
εεεε Πιτ Πιο; Με ιιιιιιιετ, ννο Ρετεοπεπ ειπε Ιιειιετεπ Βιιιιιεεπ
ιιετιιειΗΒιιειπε, Ιιεπιιιοιιοι,ειεειοιι εποε εἱεεεε Ε'ειΙΙεε ειε Ρτεεεε,
ππε ειε «εοΙιπιπιειεε θεεοιιιοιιτε>>.Με Ο εεε ε π ειε ιιιιιιπιε,
πιει· ποπ ποοιι Ιεπε·ε πιοιιτ ει·ιεειει. Με ε·ειιτιιπιιτε Ε'ι·ε.π
ειπε· πο ννειιτ«ειε ππινειιι·επ ΑπεοιιπΙειεππι.>τειι»εεε;επ ειε ιιι
«Πειιετ @Με ππε Μεετ» επτοιι ειε νει·ειΐεπιιιοΙιππει Με εε
τιο ιι οιιοΙι επ Πι·ιΙιειΙε εεεειι ιιιτεπ Μειππ επ ιιεεπεννοτιειι,
ππε εε ννιιι·εε εε ιπ με: ΠεπτεοΙιΙεπε ιιειτιιππι, ειιεε ετ, Με
Βιιειιι·ιιοΙιε ιιιιετΠιιιι·ι, επ Β Μοπιιιεπ θει'επεπιεε, Ηετεπεε·ιιιιε
εετ Ί'οοιιιει· ππε Με νει·ιιιεεεπε εετ Ρι·επ νετιιτιιιειΙο ππε
ιιιιιι ε.Ιε εοιιπΙειε,·ειι 'Ι'ιιειΙε ειε Ψιεεει·νετειιεΙιοιιππε ποιοι·
εειΒοινπτεε.

'
Πιεεειιι Πι·ιιιειΙε επι.εεεεπ εοιιΙερριε εετ νεωτ

τιιειΙιε Με Κιπε, Με επ ετειειιεπ ειε Μιιι:ιει· εΙΙετειπι;ε τιιοιιι;
Πιιιιε ννιιι·,Με Απειεπε, πιο εε ππτετ ε.πεετειπ Νε.ιιιεπ επ
νετεοιιιεεεπεπ Οι·τεπ ιιειιιιΙιοΙι ιιπιει·8·ειιτεοιιτ ννιιι·Μ, ινιι.Ιιτεπε
εε εειπ ΕΙιειιι·εοΙιει· ε;ειεπε·, ειοιι πει. ειπει· :ιεειιετεπ Βιιπιε
ιινιεεει·επ νει·ιιειτειιιεπ. Ζπ θππειεπ Μι· νει·ιιιεεεπεπ Μπιιει·
νετεΠ'επτΙιειιιε ειε «θεττεπΙεποε» ιπι Αιιτιι 1872 εεπ ΜιιιεΙε
ε·τοεεεε Απϊεειιεπ ετι·εε·επεεπ Αι·ιιιτει «Ειπε Μιιττει· ειιοιιτ.Πιτ
Κιπε», ππε 3 .Πειτε ερε.ιει·, ππιοι· εει· ε·ΙειοΙιεπ ΠεΙιει·
εοιιτιΠ:ιπ Ντ. 28, 1875, ειπεπ εννειεεπ Αι·ιιιτεΙ; επι' Ιιειεε πεπ
ιιειι πει· πιει· πει· νει·ινειεεπ.

ΙΞε ετεὶει›ι ειοιι εποε ειπε ειεεειπ ΡειΙε, ινε1οιι' ππειιε
Ιιοιιεε, ρτοετεεειν επντεοΙιεεπεεε Ππιιειι επτοιι εεπ Ηγετε
τιεπιπε ιιι Με Ι.ιθΙ)ΘΠ ΕιπεεΙιιετ ιιιιε Βεπεετ Ε'ειτπιιιεπ
ιιιπειιιεεττεεεπ ειτε, πιιε Με εετεοιιιιετ ειε Ψε.τπιιπε
εετ Αετειε νετ εεννιεεειι ΙΒιιεπ Μ.
Ηιετ ιιετιιιιτεπ πιτ ειε Πεμ εετ νετιιιιιππε εεε
Ιττεεειπε εετ ΕΙιεΕτεπεπ.
Ι.ειεετ ΜτΙ ειοιι εετ Ατει πιω νιει νετερτεοΙιεπ νεο
εε1πετ ινοιιιιιεετεπεετεπ Α11ειοιιι, Μεε ειε νετειιεΙιοιιππε

ειιιει· πετνεεεπ, ειιιιιε.ι ειπετ ετιιΙιοιι Ιιειιι.ετετεπ, εοιιοπ ιι
ι

εετ .Ιπειεπε νετιτειιτιεπ, νετπτειιπιειι ιιγειιετιεοΙιεπ Πειπε
ειπε ετοεεε θειειιι· ιπ ειοιι πιω Πιτ ειε εειιιει, Πιτ εεπ
Μειππ ππε ειε ειιιιιιιεεπ Βτιιεπ. 8ειτι εειπ ειτε εε
ινσιιιιιιοΙι, ινειιπ ετ ιιιιετιιιιπρι νετιιιπει ειπε, επτεοιιεε
ετιιιιει. επτοιι Με Ηιπινειε επι ΒιιιοιιΙιοιι νετΙεπιειιε
ΠΜ, επτειι Πιιπιιιιιτε ππε εεεειιεοΙιείιιιοιιε νετιιειιιιιεεε,
Απεειοιιι επί ειπε @το Ηειτειιι ιιπε -- επτοιι ειε νετ
Ιιειιιιιειτ εετ _ιππεεπ Ε.επιε, ππε εετ Αι·ει Πει: ιιιπιετιιει·
ιιπι· Με ειιιΙε ΒεΜπετπ, Μεε εειπετ Απεἱοιιι εκει ειε
θεεετεεειιππε πετ $ειιε ει:επε.

νιίειιτεπε ιπ ειπιεεπ 8ιεετεπ Νοτεετιιετιιτεε ειιεεετ

ΕριΙερειε εποε ΑιιτοιιοΙιειππε, ΤτπιιΙιεποιιτ, Τιιιιει·οπιοεε,

8γιιιιιΙιε ειιι Βιιειιιπεετπιεε ειπε, νετιιιειει Με πεπε οπτ
ΒετΙιοιιε θεεειειιποιι Πιτ Με Βειιι.εοιιε Β.ειοιι ειε Υετ
ιιειτε.ιιιππε ιπ Ρειιεπ εοΙοιι' ετειΠιε.τετ Ι.ειεεπ πιοιιτ, εε
εοιινιιειεε εεππ ιπ Ε'εΙΙεπ εετ ντεπι€ετ εεπι:ιιοΙιεπ πειτε
εεπ ΑποιτιεΙιεπ ππε ΒπιετιππΞεπ, εετεπ ίοττεοιιτειιειιεε

Απειιτειιππε Πιτ εεπ $τεει εοοιι Ιιεεεπιιιιοιι Βεππε ει.
Με Αετοιε ειπε Μιιετ ιιι ιιιτετ ντιοιιιι€επ Απι8ει›ε
εετ ΡτοριιγΙιιιιιε Με Ιττεεειιιε επι” Βειειιτιιπ8επ ππε
νιϊετπππεεπ επεεπ·ιεεειι, ππε Με εε επ εοΙοιιεπ ιπ πιιεε
τεπι πετνεεεπ Ζειιιιιιει·, πειτπεπιιιοιι ιο εεπ .Ιειιτεειιετιοιι
εεπ εετ ΙττεπιιιιΓενετειπε ιιιοιιτ 8εΓειιιτ, Μπιτ Με με:
Ιειεετ οιιπε ιπετιιιιετε επτοιιέτειΓεπεε Βι·ι'οιεε. Ππνετ

ειοιιιι€ε Εεεε, πεετειιιε νετιιιιιεππΒεπ ειπε επ εετ Τε
εεεοτεπππε, ππε ιπ εοιοιιεπ, ινε ειε Βιεροειιιοπ εειπ
ιττεινετεεπ Με ειπεεΙιτεοιιιε νετπιεεεπ πω· Ε'ι·ιι.π εεειει
τει, Με ειε ιιισειιειικειι, Μεε Με Με.ππεε ιειοιιιίετιιεο
Ι.ειιεπεννειεε ιεπεε εεεοιιΙεππιει, πιπ εε ετεεεετ.
Αιιετ πετ ιπι εεεεεεπεπ ΡεΙιε ιει Μ, νετ ιιετεοιιιιει
ππε ιιετιιι”επ, ειοιι ιπ ειε ειιεΙιοιιεπ νετιιειΕπιεεε Απεει·ει·
ειιιεπιιιιεοΙιειι, πετ πει ειε τιοιιιιΒε ΙΕιπειοιιι ππε Με
Μιιιιι, εεπ Μεππ επ ινε.τπειιι Βετ Ηειιεετει. ειτε πιει:
ιιπτιιει· ππε ντοιιι εειτειι Με επ ειιιειτι εεττ. ΡεΙιε εειπ
ίετι, εεππ ειε τειειιιι.τε, επτοΙι Ατεινοιιπ 8ειιετ.:ιε, εΒιιιτε
οεετ ιο ειιιΙε Έτεπετ νετεππιιεπε, εερτιττιιτιε Β'τιιπ ετ
εοιιειιιι μ

ε πιοιιι ιιτεπιτ. Αιιετ πει ειε εε ποοιι πιοιιι, επ
ειτε ειε εε εοοιι Ιειοιιι ππιετ εειιι Ειπεπεεε επειιπετιι
εετ ΑΠεοιεπειεπεε, ειε, ειπε ιπι:ειιεινε ΕττεΒιιπε Με ε

ι

ιιιτπε, πιπ εε Ιειοιιιετ επ Μπετπεειι θειιιτπΙειεειοπεπ πι
τεπ πει εΙειοιιοειιι€επ νε.εοιποιοι·ιεοιιεπ οεετ νειεετειιιιι
Βιετππεεπ, ΡΙιικιοπεπ, Αιιεειπιε, $οιιιεεοει€ιτειι:. Με
ιει π
ι

εοΙοιιειι ΡιιΙΙεπ εειιι ετιιεεειι ινοττε: ΡτοριιγΙιιιιει
επτοιι νοτιεπεεε Ττεππππε εετ Βιιε!ειιιε Β.εοιιππιιε Η
ιτεεεπ, ππε ιετ εοιοιιε εποε εειιοιειι, ιτειιιι ειε Ρι·ιιιι
εοιιοπ ιινιτιιιιοιι ιττειιιτ ει, πιπ εεπ Ροτιεοπτιιι Με Μ·
εεπε επ ιιειιιιπεπ. Βετ ιιιεοτειιεοιιεπ Βι·ινε.εππ8, Με
ινειιπ ειε Ε'τοπ ειε Βιιιιτε ιιιτεε Αετεετε, Ατεινοιιπε ππε

Ππειεο!τε πιοιιι ιπειιτ επτοΙιεοιιτειιει, ππε εοιπιι εειι πι·

ετιεειι, ετιιιοιιεπ εεπεοτιεοιιεπ ππε ρεχοιιιεο!ιεπ Βεπειι
εετ Ψεε πιο Οειιιτπ ειιεεεοιιιιιιι.επ ειτε, ειεεεε ε.ιεειιιιιι
ειοιι τεεοιιετ ιιετπιιιει, ετειιι ειε Βτιιιιιτππ8 επι εεε.
εεεπεο ειε Τιιειεε.οιιε, Μεε πιε.ιιοιιε Ρτεπεπ εεΠιει ε”
Ποιοι εετπ νετΙεεεεπ. εεεεπΓει|ε κι ειε Ττεππιιιιε (Μ'
ΙΒιιειεπιε εποε εεεοιεπ, πιπ εετ Πποι·επππε, εειπ Με·
Ποιιειι ΒιιεπΜΙ ιπι Ηεπεε, εετ Πιιτπιιε εετ Κιπεετ σε
Βιιεε επ τιιεοπετι, ειε θεεοιιείτείειιι€ιτειι Με Μεππεε Η
ετιιειοεπ ππε εετ ιειοιιτ τιιεεΙιοιιεπ Οοιπρτοιιιιιιιτιιπε ει”

ΡειιιιιΙιε, εετ Απεεεππε Με ΗεπειιεΙιε νοτιπεεπεεπ. Πε
ππιετ εε πιοιιτ επ ι`τεεεπ, ιει ειε Ε'τειπ εεεππε οεει·

πιοιιι, ιετ εετ Μεπιι εοιιπΙε οεετ πιοιιι, Μ. @Η 85

ειπΓεοιι ειε ππΒΙιιοΙτΙιοιιε Εεεε εετ €ε.πεειι Ε'ειπι!ιε
Π!

Ιιεεπεεπ.

Μπι ε.ιιει· Πεμ εε ειοΙι, ινοΙιιπ ιιιιι εετ Ρτεπ? Μ·
με εε ινιεεετ νετεοιιιεεειιε Απιινοτιεπ ππε Ψιιιιεοιιε,
ππε εε Πιιιτεπ εε

.

εποε νετεοιιιεεεπε Ψει;ε πεοιι Μπι·
Πτι ΜΙΒ. Με Βεειε ιει ειε Ππτετιιτιπεππε εετ Π”
πει ειπειπ ειιοΙινετειεπειεεπ Ατετε. Με ινεπιεειειι ΓιιΠ0
ετΕοτΜτπ ειε εοιοτιι€ε νετεειεππε ιο ειπε ΙττειιεπειεΠι
νι·επιι εε Με ΙττεεεἱτιεΠιΙΙε ειπε. 8ειιιει ειε πιιτπιιι8·
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ειιιπ, Με :ιιι Ψιιιιι εεεειι άεε Μειιιι ιιιιιι ιιεεεειι Ριιιιει
εει·ειειειι, ιιιιι Βιιειιε ιιιιιι 'Γει·2ει·οι ιιι·οιιειιιιειι, Μεο
εοεὶΜ «€ειιιιιιΙιειιειιυ, «ιι6εειιιι Ψειιιει· νιει·ι1ειι ιιι ιιει·
Ε'ι·ειιιιιε ιιιιιιιειιιιιε.ι ειιιιιιιιειιιι ι·ειει:ιι Ιιεεοιιιιειι ιιιιιι ιιιι.ι·ιιι
Με. Βιιιιει· ιιιιιιιι ιιιε.ιι ινειιι8ειειιε ιιειι νει·ειιοιι ιιιε.ειιειι,
Με ιιι ι“ιειει·ειι νειιιειιιιιεεειι ιειιειι ειι ιεεεειι, εεε ιιειιειι
Με, ιιιειιιι ιι6ιιε οιιει· ι·ιιιιιεειιι, νει·εειει ιιιει·τιειι ιιιιιιιιειι.
Πειιι·ιεειιε ει·ιοιιιει·ι Με Αιιιιιειιιιιε ιιι ειιιει· .Τ

.

Α. ιιειι
ιιι·ειιιοιιειι Νεοιιινειε εεε Ιι·ιιεεειιιε, ιιιιιι Μεεει· ει ιιι Μπι
ιιειι·. Ε'ειιειι ιιιιι·ειιιιιιε "Μι ιιιιιιιει· ιειειιι ιιιιιιΔιιιιιιιε ιιι
Ιιειει·ιι.

Αιιιιιι ιιι ιιει· 1
. Α. Μιά ιιιιι.ιι ι1ει· Μειιιιειιι Μεεει·

ιιι·ειιιιειι Ρι·ειιειι ει·οεεε Ε'ι·ειιιειι 8εινειιι·ειι ιιιιιιιιειι, ιιιιιι
ιιι ιε ει·ϋεεει·ει· Αιιειιειιιιιιιιε ιιιειι ιιιιιειι Μεεε Ψοιιιιιιει
εειιΜιι·ι- Με Μι οιΪειιειι '1'ιιιιι·ειι ιιιιιι Π·ειειι Αιιειςιι.ιιεειι.
ιιεειο ειιει· ιιιει·ιιειι Με Με ιιι εο1οιιειι ΡιιΙιειι Ιειειιι
ιιι6Βιιι:Ιιειι Αιιιιιεεειι νιιεεειι ινιιιεττει:ιιιιιοιιει· «Βιιιερει·
ι·ιιιιΒιι ιιεειιιιιιει· ΙΒιιει”τε.ιιειιιιιιιιιιιιι€.
ννο ιιιιιι ιιιιιιιι Με ιιειι·. Κι·ειιιΙιειι ιιιιτει·Βειιι·εειιι Με,
τιει· εεειινει·ειιιιιιιιΒε Αι·ιι Μια ιιι ι`ι·ιεειιειι ι·ειιειι εεε
θιεεειιιιιειι όει· νιειιιιειι εε ιιειιειιιειι 4ιΖθΓ8"θΠΠΠΒθΠε
ειιινειιιιειι. Βει· Ζιιειιιιιιι ιιεε θειιιιιιε ειιοι·ιιειι Βοιω
ιιιιιι€, Βιιιιει Βειιιιεεειι, Μεεεε ειιιιιΜ Πει ΒιεΙοοΜιοιιειι
εεε Πιει·ιιε, Ιιει Αιιιιιεεει·ιιιιε ιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιιε ‹ιει·
Ρι·ιιιιειι. Πιεεε ιιιιιεεειι ιιεΙιει· ειιειι ιιιιιιιιιι εειιιιιιιι
ινετιιειι. 8οτι;ι ιιιειι ιιειιιι ιιοοιι Πιτ ι·ειοιιιιειιε'Ζιιιιιιιτ
ιι·ιεειιει· Ιιιιιι ιι

ι

εεε Κτειιιιειιειιιιιιιει·, εο ιει ιι
ι Με

ιιιειειειι Ρειιειι νοι·ιιιιιιιΒ Πισω Αιιιιει·εε ειι ιιιιιιι. Μειι
ειπε εισιι νει·ρεγειιιεειιετΒειιειιειιιιιε ιιιι ΒεΒιιιιι σει
Οι” ιιιιιι ιιενοι· ιιιειι εεε νει·ιτειιειιε ‹ιει Κιειιιιειι
ειι:Ιιει· πι, ιιιιιι Μεεεε εειιιιιιιιι ιιιειι νιεΙιειειιι ειιει ιιιιι·ι:ιι
8ειιιεεεειιεε 8ειιιιιειΒειι (ιιιιεεει· ιιειι Ει·ΙιιιιιιιιΒιιιιι;ειι Με
ιιειιι Βείιιιιιειι ιιιιιι ιιειι ΑιιοτιιιιιιιιΒιειι Πιτ εεε ννοιιι όει·
Κι·ειιιιειι), Με ιιιιι·οιι νιειεε Βειιειι. Βει ειιτοιιιεοΙιειιι
νει·ιειιιε ιιιιιι ιι

ι

‹ιει· Βεοοιινειεεεειιι άεε: Ι.ειιιειιε Κοπι
ιιιειι ιιεεεεειι Ζει·ειι·ειιιιιι€ειι, ιιιιιιιειιιιιοιι. ιιιιιΜιειιε Βε
εειιιιιιιΒιιιι€, ειιι· θειιιιιι€, "ιιι Με Ρεγειιοι.ιιει·εριε.
Νιιιιετ Μι! Με Βειιειιιιιιιιιε Μεεει· Κι·ε.ιιιιειι ειιιειιεειιειι,
ιιιιι·ιιε Μι ινειι; Πιιιι·ειι.

Με Με Β'ι·εΒε όει· Βιιιιεεειιιι€, όει· Ηειιιιιιειιι· ειιιει·
Κι·ειιιιειι ιιει·ιιιι, ευ Με ιιει· ιιιειιει·ιεε ΑΜ; Βενιισιιιιιιειι
ιιειιι Ηειιειιι·2ιε Πιεεεε ειιιπ .Ιειιεε ιιιιτειιιιιειιειι. Εε ιιιιιι
Με ειι:Ιι ιιιιιιριεεειιΙιειι ιιιιι νειιιιιιιιιιε ιιειιει· νει·εειιιιιιι
ιιιειιιιιε οιιει· ειιιεε ΒιιειιΠιιιε, Με ιιι., Ιειιιει·, εκει εεΙιειι
Με, ειιιιιΜ Μι κιειι ειιιιιι·ιειειι Ηγει.ει·ιεοΙιειι, ω ιιει·ειι
Ηειιιιιιειιι· όει· Λτει Μι ιιιιιιιιι Μι ιιιιειειι ω, ιιεεε ει·
ιιιιει·

Ρειιιιιιε Πιτ ειιιε Ζειι Ιειι,ε,ι ειιιε Ι.εει ιιιιιι ειιι
Ιει·ειιε ε.ιι€ειιοιιιιιιειι Πει.

Βειει·ειε.

Πειει·28ονιειιι: Πειιει· (Με ιιι·γειειιιιιιεειιε Ριιιιιιι.
(Ζιεειιι·. Γ

.

Μιγειοι. Οιιειιιιε ει. ΧΧνιιι. ΗεΠ; 1 πω! Σ).
νει·ι. ιιιιιει·ειιειιΜ Μπι ΝιειιειεειιΙεις, ι:ιει·ειιιιι ιιι ειει·ιΙειιι,ιιε.ιιιειιιΙιειι ριιειιοΙιειι·ιειιι θει·ιιιιι νοπ Ρι'ει·ιιειι ιιιιιι Βιιιιιει·ιι

Πιιιιιιιι ιιιειιι·ννϋειιειιιΙιειιειιι 8τειιειι ΜΜΜ. Πιεεει· Νιειιει·εειιιεε·νει· πιο. Μειιιιιι·ιι Με ιιι·γει:ειιιιιιεειιεε Βιινειεε, ι·εερ.
ιιι·γει:Μιιιιιεειιεε Βιιιι·ιιι ειιι.ι·εερι·οοιιειιννοι·ιιειι. νειι'. ιιοιιιιιιιεπι' ίιι·ιιιιτι ειειιιιιιει· ΑιιεΙγεειι ειι ιιειιι Βεειιιωι, Μιεε ιιει·
θειιιιιιιιιεάει·εοιιΙεις ιιειιιε εοιιειε.ιιιε Ζιιειιιιιιιιειιεειειιιιιι,· ιιιιι.
Βι ιιεει.ειιτιιιιε 4 νει·εειιιειιειιειι Κ6ι·ρει·ιι:

Η ΚιιιιιεΜεε ε" ιι6ιιει·ειι Γειι:ειι.ιιι·ειι, 2) ΟΙγεει·ιιι- ιιιιιι
θιιοΙεει:ει·ιιιεετει·ιιειεεει·-Β'εττεε.ιιτειι 8

)

ειιεειιιειιι Κειρει·, ιιει·

Βοειιιιιιειννειεε
Ε'ιιιι·ιιι ιει, ιιιιιι 4)"ειιιε ειιιειιι Ριιοεριιοι·- ιιιιιι

_ΜΜΒΘιιι Κοιρει·. ιιει· Με ΝιιεΙειιι ειιιιξεεειιιιινειιιειι ιιιιιιιι.
ννιοιιει·ι.

Βιιιι€ε: Βει· Κοειιεει2εειιειι άεε Κιιοιρειε ιιιιιι Με
ιιιοεειιειιεειιε θιιιιιιιι εεειε. 2 ι ·. £ ι ·

'
ι

°

ει. Χιινιιι. ΕΜ ε Μ
ε

ει.

( Μ” Με” (ΜΜΜ

ς νει·ι'. ιινειει
Με,
Μι.εε ιιει· Κιιοι·ρει,

- ιιιειιι ιιιιι· Με· νοιι
ιεειιιιει·ειι, Με Βειιιιειιιει·ιι, εοιιιιει·ιι ειιειι πιει· όει· ιε.ιιΜιειι0ιιιιειιιιειι Βιιιιε·ειιιιετε,- Με Νε.ιι·οιιι·ειοΙιειε Θεννειιε Μ,ιιιιιι πιει· ειιιιιιιιι ει· ιιεει:ο ιιιειιι· θιιιοιιιειιιιιιιιι, ιιι _ιιιιιε;ει·

άεε 'Ι'ιιιει· Μ. (Με Βεειιιιιιιιιιιιεειι ινιιι·ιιειι επι ιι·οοιιειιειι
Κιιοι·ρει ιεειιιεειιιι. Πει. Με ιιΙιειιιειι ινιι·ιιειιιιιει·ε ειιιιιιιιιιιοιι
Πεει·εειιεινοΙιιιει· ινιιι·ειι, ειιιιει·ει·εειι.εάεε ειωιειι ιιει· ιιιιιιιιει.
ειιιινιειιεΙιειι Τιιιει·ε ιιιιοιι ειιει·ει Με ιιιιοι·ριι,ε;εεειιε·ειεε·ι Μ.
Ιιει”ει·ιιΜεεε ιιειιιειιΤιιιι.ιεει.οιιειιιιινει·ιιιιιιιιιιιε ιιιιι ιιειι Πικετ
ειιειιιιιιε·ει·εειιιιειειι νει·ι'.'ε ινιειιει· ειιιειι ιιειιειι Βενιιειε Πιτ
άεε ΗιιεειιεΙ'εειιε θεεει:.

ιν ι ο ιι ε ι· ι.

Βιιειιει·ιιιι:ειεειι ιιιιιι Βεεριεοιιιιιιιιειι.

Ι)ι·. Ε. Ρι·ειι ιι (Πε.ι·ιιιειειιι): Βιε νειιειιιιιιΒειι εεε Αιιε,ιεε,
Με ΗειιΜιιιοιι ιιιι· ‹ιειι Ρι·Μιιιιιει·. (ινιεειιιιάειι. Βετε
ιιιε.ιιιι. 1899. 530 8.).
νι7ειιιι ιιιιειι Με ιιιειειειι ιιειιει·ιι Ιιειιι·ιιιιειιει· ιιει· Αιιἔειι#
Ιιειιιιιιιιιιε ιιειι νει·ιετειιιιιιειι άεε Αιιιι;εε ειιι ιιεεοιιιιει·εε ΚεριιεΙ
ινιΜιιειι, εε ι`ειιιιε εε Με όει· ιιιοιιει·ιιειι οΜιιιιεΙιιιοιοειεοιιειι
Ιιιι:ει·ειιιι· `Μειιει· :ιιι ειιιει· ιιιοιιοει·εριιιεειιειι Βεε.ι·ιιειιιιιι,ε·,
Μεεεε εε ινιειιιιε·ειι θεε·ειιειειιιιεε. Βιιιε εο1οιιε κει· Μιει· ιιιιι
εε ιιιειιι· ει·ννϋιιεειιι, Με Με ίιειιτε νοπ ιιειι νετΙετειιιιεειι άεε
Αιιεεε,τιιιι·ειι Με ΕΠιιΠιιιι·ιιιι.<.ιιιει· Αιιιι- ιιιιιι Αεεριιι‹, Με
νιειι'ε.ειιειι Πιιτει·ειιειιιιιιε;ειι ιιιιει· Με ινιι·ιιιιιι,ε νοιι Ε'ι·ειιιιι
ιιϋι·ρει·ιι Επι Λεει-ι, Με Αιιυνειιιιιιιιε; εεε Βιιιει·οειιορε ιιιιιι άεε
Βιεειι·οιιιεε;ιιει:ειι. ειιΜιοιι ιιιιι·ειι Με Βιικινιειιειιιιις ιιει· Πιιι“εΙΙ
νειειι·Ιιει·ιιιιε τι. ν. ιι. εοινοιιι ιιι ιιιε.8·ιιοειιεειιει·Με ιιι ιΙιεινι
ρειιιιεοιιει· ιιιιιι ι'οιειιειεοιιει· Βεειειιιιιι€ ειπε ιιιιιοΙιει·ειι'ειιιιε
Πιιι,εεειιιιτιιιιι; ει·ι'ιιιιι·ειιΠειτε. Πειιι ιο νοι·ιιιιιιιιειιειι Βειιιιιιιιιεε
ιιι όει· κα. Μιι·ειι Μεεε ιιιιιι'ιιεεειιιιε ιιιιιι ι;ειιιειζειιε Βιοπο
ιιι·ιι.ριιιε ιιι ειιι.ιιΖειιιιει· ινειεε ειει·εειιι. ι.ιεινοτιιειι; ει· ιιειιιιι
εειιι Ένει·ιι «Με Ηιιιιιιιιιιοιι Πιι· ιιειι Ρι·ιιιιιιιιει·». Ι)ε.ε Μ: εε
ιιιιοιι ιιι νοιΙειιι Μεεεε; ιιειιιι Ιιιει· Πιιάει. ιιει· ριΜιιιεειιε ΑΜΒ
Με άει· Αιιε,ιειιιιι·πι;,όει· νειειοιιει·ιιιιε;ε- ιιιιιι Γιιιιι·ιιιει·2ι Με
ιιει· Σκριπ: ιιι ι”οι·οΜΙεε ινιιιιιιι€ε ιιιιιι ινιεεειιεινει·ιιιε. Λεει·
Με Βιισιι Πει ειιειι ιιοοιι ειιιε ιιιιιιει·ε, Μεεειιεειιιιιιιιειιε Βε
ιιειιιιιιιε: Πει· ειειε (ε.ιιςειιιειιιει 'Ι'ιιειΙ ΙιειιιιιιιιεΙι. ιιι εγει:ειιιιι.
ιιεειιει· ιιιιιι νοιιειιιιιιιιεει· ινειιε Με ιγιιιεειιειι νει·ιει2ιιιιιι·ειι
εεε Αιιεεε, ιιιι·ειι Μεειιιιιιιειιιιιε. Με ννιιιιιιιιιιεοι:ιοιιειι ιιιιιι
ιιιιιιει·ιι Οοιιιριιοειιοιιειι, Ι)ιιιειιοεε ιιιιιι Ρι·οι.ιιιοεε, Ρι·οριιγΙειιε
ιιιιιι Τιιει·ε;ιιε, ειιιιιιιιι ιιιιιι ;;ει·ιοιιιιιοιιε Βεειιιιιοιιι.ιιιιε όει·
ΑιιςειινειΙει:2ιιιιιςειι. Απε Μεεει· Αιιε·ειιε άεε ιιιιιΜιεε ει·ε·ιειιι:
ειειι ειιιιοιι εειιι Βειοιιιιιιιιιι. ιιιι εννεἱτειι (ιιεεοιιιιει·ιι) 'Ι'ιιειι
ινει·άειι Με νει·Ιει.ιιιιιι;ειι ιιει· ειιιΖειιιειι ΤιιειΙε εεε Αιιιεεε εε
ερι·οοιιειι. Βιιι εεε·ιιιιιειεε εεειιιειιεειιεε ιιιιιιτει·ιειιει Μι ειι
εειιιιιιειιςει:ι·ει;ειι ιιιιιι Μιειειειιιιιειι (ε. 'Η. ιιιιιιειιιιι·ιεειιι ειι
εεοιιιιιει. [Με _ιειιειιι ΚεριιεΙ Βειιι·ειςειιειιειιει·ειειιιιιιΜι νοΙΙ
ειιιιιιιιι.ι·ειιΒιιει·ειιιι·νει·2ειοιιιιιεεε ει·ιι6ιιειι ιιοοιι, ειιειιεο Με
άεε εοι·ιςι'ε.ιιιιιε Βιιοιι- ιιιι‹ι Νε.ιιιειιι·εΒιετει·. ιιειι ινει·ι.ιι άεε
Βιιειιεε. Πιε ιι·ειιιιειιε Αιιεειειιιιιιε·. ιιεεοιιιιει·ε ιιει· ιιιε.ι·ε,

νει·εειιιειιειιει·ιι€ε Ι)ι·ιιειι, ει·Ιειειιιει·ι εειιιε Βειιιιιειιιιε.
Βιεεειιις.

Ι)ι·. Ε. Ι.ειιι`ειιιι: ΜεΜεΙιιιειιΙιεε Τεεειιειιινει·ιει·ιιιιοιι όει·
Ι)ειιιεοΙιειι, Βιιειιεειιειι ιιιιιι Ε'ι·ειι26ειεειιειι 8ριεειιε.
Ζινειιε νει·ιιεεεειιε Αιιιιεεε. (νει·Ιε8 νοιι ε. Κιι.ι·εει.
Βει·ιιιι ΠΠ!).
Ι)ειε ιιιειιιε ΤεεεΙιειιινόι·ιει·Βιιειι, ιιεειειιειιιι ειιε ιιι·ει Ήιειιειι,
ειιιερι·εειιειιά ιιειι Με Βρι·εειιειι, ινεΙοιιε εε νει·ιιιιιάει, ιει.
νοιιιιοιιιιιιειι Β·εειι;ιιει εειιιειι Ζννεει‹ ευ ει·Πιιιειι Πιεεεε Βικι
Ιειιι Ζει· 8ειι;ε ιιΜιειιά, Μιά εε ειιιπ Ιιεεει· ιιιϋ8·ιιιιιιε;ειιιε.ειιι
ειι:ιι ιιι ιιιεΜειιιιεειιειι Βειιιιι'ιειι ειιιει· Πιειιιιιειι Ηρι·εειιε ειι
ι·εειιι.2ιιιιιιάειι, ιΠεεειιιειι ιιιιι νειειιιιιιιιιιεε ειι Ιεεειι. Πει. εε
Μιοιι πιο νει·ειιειιι. Μιε ινιεεειιεειιιιιιιιοΙιειι ιιιεΜειιιιεειιειι
Αιιειιι·ϋειιε ιιι άειιιεειιιειι ειιι'ειιιιειιιιιειι. ιιι ειιιειιι Αιιιιιιιι,ιζε

ιιι·ιιιιιιι Μεεεε, νοιι όει· νει·ιεε;ειιιιειιιιειιιιιιιιιε· ειιιιϋιι ειιεεε
ειιιιι:ειε Βιιειιιειιι. ειιιε νει·ςΙειειιειιιιε ΤΜιειΙε όει· ιιΙειιιειιιιιΙ
ι;εινιοιιιε ιιπό Τειιιρει·ειιιι·ειιιιιειι. .Μι ειιιά ιιιιει·πειιετ. Μιεε ειιοιι όει· εννειιειι Αιιιιιιιιιε Με
ινοιιΙνει·ιιιειιιε Αιιει·ιιειιιιιιιι8· ΜΙει·εειιε εε:οιιι ννει·τιειιεπτά.

Ηεεεει

Ρι·οιοιιοιιε ιιεε Χι. Αει·πιειειιεε

Με Θεεε11εοιιείτ 1ινΙειιιι1. Δει·ετε ειι νι7ε.11ι.

Νικο Βιιιιιιιιι.
8οιιιιειιειιιι Μπι 21. ΑιιΒιιει 1899 νοιι 8-8 Πει Νεοε
ιιιιιτεεε. ώ

1
.

Οοιιιιιιιεειοιιειιει·ιειιι:Βι·. νοιι Κ τισ τι· ε: «Με Ηειιιιιιιιιιειι
Περι».
Ποειιιι·εειιι·ιε νει·εε.ιιιιιιιιιιι€!

ννιε Ιιιιιειι ιιιιεει· Πει·ι· Ρι·ιι.εεε ιιιιιρειιιει1ι, ιιειιοιιιιιιιι·ιε όει·

Ι νοι·ιΒιιιιιιι€ε Αει·ιιειιιε Με εειιιε Βειεειι·τειι Μι· Με νυιιι



ο!

ουοοοι·οι·όουτΙιοΙιου Ι.ιιυότου·ο Ιυι 1ΙΙΙ.ι·υ 1898 οι·ννΙΙυΙΙ:ε Οουι
υιΙοΜου πι· Βου.ι·υοΙουυΒ·όοι· Ρι·ειο·ο ννοι;ευ ΑυουΙΙόιιυο· νου
Ηευυυιυιου Ποι·ι·υ ΟοΙΙοοεπ 'Ι'ι·ονυιυπ π ιιυό ιυΙου.
Ιυ όι·οΙ 8ΙουυυΒ·ου ννυι·όε υυοι· όου ο;ουειυυτου ΟοοευετοπόΙιοι·υτυου υπό οποορτοουοπό όου οοουιι νουι ΙΙνΙειυόΙοουου

ΕυπότοιυυοοΙ1εἰἔΙυιυ,
πι· ΒοουτυουΙ:υπο νοι·ο·οΙοετου Ρι·ει.οου,

πο.ουΙ'οΙοουόο οοοΙυτΙου υυ,ι;οο·ουου:
«Που Ι.ΙνΙΙΙ.υόΙοουε Ευ.πόι·υτυοεοΙΙε8Ιυυι υειτυ·οιπυοοΒοοουΙιιοο
όοο 11ουότυο·οοΜο νου Ιοι.:ετοι·ουιοι·υιιυπτο ΟοιυιυΙοΜοπ υο
υυΙ'τι·ειο·Ι:,υπτοι· Ζυ,οι·υυόο1οοιιυο· όοο Αυκι·υο·οο όεο ΙΧ. Ιόν
ΙυυόΙοουευ Αει·2ιοΙ:π ου ἱυ ΒοΜουιιυΒ· οιυΙ' Με Βεοι·ΙΙυόιιυο·υπό όου ΠυΙ:οι·υυΙΙ. οιποο Ηουουιιυου-1υοτυυΙ;υΙ'οΙοουόε Ε'ι·υ.οου:υ οι·οι·Ιοι·υ υυό ευτο.ουΙ;ΙΙου Ιου υοΙιιιυόοΙυ:
1) Ου υυι· εΙυ οΙυ2Ιοεο 1ποΙ.ΙτυΙ: ιυΙΙα Πυτοι·ουτυοΙΙυυςουοόοι·, υπ ΗΙυυΙΙου π.υτ'Μο Βρι·οοΙιουνει·οοΙιιεόουυου, εννοἱ Βιοτι·ουυτοΙυΜΙΙ:υτο υπ νοι·οουΙοόουου Οπου, υπό »νο υυυιοπτΙΙοΙι,
ου υου·ι·ΙΙυόου υ·ΙΙ.ι·ου'Ρ
2) 00% Μο ΚοΜου. ΜΙ; ΒυουΜουτ ου! Μο υπ ΡυυΙσ. 1 νοι·
Β·εοουουο Α1τοι·υειΙΙνο, Ιυ όεπι οΙυου - οόε:· οιυόοι·οιι Β'υΙΙο
Μου ΜοΙΙου ννΙΙι·όοπ?

ό) Ου Μου ΙποτΙτιιΙ: Με υΙοεοοο Μιυόυουυπιυιου-ΙυοΙΙΙ.υτ. οόοι·
ουΙ ει·οοοοι·ουι Ρυοοε. :ιι υοοιόΙυόου ιιυό υιιο'υ ΙΜ· Μο Αιιο·
υι1όιιυο·Μ.ΙΙ.ΜΙοουοι·Πουυ.ιυιυου οιυ2υτΙουτοπ ννιιι·ο'Ρ
4) Ου υπό ινΙο όοι· Πυτοι·υιιΙο όε1· θουΙΙ.ι·ουιιτοΙτοπ ιιυό Με
νει·ρΙΙοουυε; όοι· ν0ϋοΙιυοι·Ιυποπ ι:ς·ειιιυοόοι· τυοιΙννοΙοο υιό
Κοετου όοι· υοτι·οΙΐουόευ Οοιπυιιιυου υπό θουιοιυόου ου οι·
Μενου υΙΙΙ.το?

δ) 00ο· υυΙ:οι· ΒοουποΙιτυπο, όευ ΖννοοΙιουόοι· 'Ι'οι·υ Ι υ ε'
ιιουου ΒτιΙ'ουυι;, Μοοο Μι· Με που ου υοοι·υυόουόο Ιυετιιιιτ
υιιΙυυο.ι· οουιποΙιΙ: ννει·όευ υϋιιιιτο?
θ) ν0Ιο Μο ΑυΙΜουΙ; ϋυοι· Με Πουυιυτυουνι·οοευευ ι·οοοΙυ
αυτο?
Νυουόουι Μο ΒΙαοι·οουοιΙ'του ΒΜΙυπό'ο υπό ΟοοοΙ'ο οΙπο
'1'υεΙΙυυΙιιυο ου όοιυ Πυτει·υειΙι όοο ευ υοοι·ΙΙπόουόευ ΙυΜΙιιιτο
υυποΙουυτ Μιτου, οουετΙτυιι·οο Μου Με ΟουιιυΙοΜου υυκοι·
ΗΙυειιυΙευυπο· όοι· ΠοΙοι;ιτιου όοο ΙΙνΙΙΙ.πόΙοουοιι Αοτυοετοι.:οο.1)ι·. Τι·ονιπο.υ υ υυό 1)ι·. νου Κυοι·ι·ο. οοιν1εόοο ΠοΙο
ΒΙι·του όοι· ΒΙ;οιότ πω, Ι)ι·. νου Βοουιπειππ. Νιιου Μω
οοΙιειυτευ Βοι·οιΙιιιιιοοπ υοουι·ι ΜοΙι Μο ΟοιπιπιποΙου ιυι· (Μιο
υ.οΙιΙου υπ όου ουουοι·ΜΙυυτοπ Ε'ι·υεοπ ο·ειυυ ει·οευουειΙ: ΕΙυοι·
1:ίοουινουΙοευοι·οποπ 1.ΙΙνΙΙΙυόΙοουου ΒΜει·- υπό ΕπιυόοουιιίΙ:
ιυ ΓοΙοουόουι ου υυΙοι·υι·ειτου: ·

Αό. 1. Βο ουιρόουΙτ Μου, πιιι· οΙυ ΙυΜ:ΙΙυτ Ρόι· ευυ2 Μν1υπό
ιπΙΙ. όειπ δυο Ιυ ΒΙΕ;ιι Ζυ υουτΙΙυόου, Μι Μο οι·οΙι·υυ,ς οΙυοο
1πιπΙτιιΙο ΜΙ ουτορι·οουοπόο·ι·οοοοι·ουιΕ”ιιοοονοι·υυΙιυΙοοιπυοους
;.ςο1·Ιυι.;οι·οΚοοΙ.ου υουυορι·υοΙιου ινΙι·ό, Με υνι·οΙ ΙιΙεΙυοι·ο
1υοτΙτυτο.- Ροι·υοι· Ιου υΙοι·υοΙ Ιυ Βι·ννοΙουυο;ευ Μουου, όυοο
όιιο 1υοι.ΙτιιΙ:πω· όιιυυ οοιπευ ΖννοοΙ‹ οι·ι·οΙουου 1υιπυ, ιινοπυ
όειοοοΙυο Ιυ οιπευι οι·οοεοι·ου νοι·υουι·ο-Οουιι·υιπ υοΙοε;οιι ΙΜ:
υπό Μο ιυΙτ άοι· ΙΙουυπιτυουυουυΙο υοιυινοπόΙΙ.ι·ει·ινοΙοουιι νει·
υΙυόουόο θουό1·ο.υεΙυΙΙ:όευ 2υΕοΙιι·υννοουοιιοι·ΐοτόοι·ΙΙουοΠυτοι·Ιο.Ι
οι·υΙΙΙΙ:. ΝυιυευΙΙΙου ιιιιΙ'οΙοο όοι· οι·οοοευ Γουι·ιυυονϋΙυοι·ιιιι€
ει·οουοιπΙ: Μο ΒΙ:ο.ότ Πρ”. Με υεοουόοι·ο ρ,·οοΙουου Ρόι· όευ
δυο όεο ΙυεΙ.Ιτιιτο. ΒΙο 8 ι·υουοπνοι·οουΙοόουυοΙτ όοι· ΙΙο.πό
1ιονοΙυοι·υπο Νοι·ό- υπό όό-Ι.ιΙνΙοιυόο όΙυΙ'το Ιυ Βο:ΙοΙιιιπ;;
ου! Μο Ι.ευπ·Ι:ΙΙΙΙτ.ιευοΙΙ:Ι‹οΙυο 8οΙιινΙοι·ΙζΙαοΙΙου 1ιοτοΙτου, ννοιιυυοΙ ΑυοτοΙΙυυι:: όει· ΑεοΙοτουΙ:οπ όο.ι·υυι ΒΙΙουοΙουτ ο·ουοπιτυοιι
ννΙι·ό, όυοο όευ οιυο Μο ΙουτΙοουο υπό όοι· υυόει·ο όΙο οοτυΙοουο
Βρι·ιιουο υουουι·οοΙιο.
.-1ό.8. Ιιπ 1υτοι·οοοοΒΙν1ειυόο ΙΜ ευ ινόποουουυινοι·Ευ, που
Πουυτπιπου, Μο οΙπουι Ιιουοι·επΒΙΙόυυςευΙνοου υποου6του, υπο
πυυΙΙόου, Μι.Με Βοοι·8·ουΙΜιτΙουόοι· 1)οι·ποιτοι·ΠυΙνοι·οΙΙ:Μ οιπο
ιυο1·ΙιΙιουοΑυυο.1ιιυο Ιπ όοι· Ζο.υΙ όοι· 8ουΙΙόοτοπ Ηουυιπυιευ
ευ νοι·ποΙουυου ΙΜ.. ιιυό Μο Ιυ όοι· εγπϋ.υοΙου;Ιοουου ΚΙΙυΙΙι
όοι· ΠυΙνει·οΙΙΙΙΙ. .Τυι·_ΙοννυυεοουΙΙόοι.ευ Ηουυιυπιου οι·1'υΙιι·υυο·ο
ιπΙΙοοΙ,ε;ιυο1οτΙυ Μο Ιυυοι·επ θουνοι·υοιπουτο ΒιιοοΙοπό'ο πι·
ΑιιΜΙυιιυο Ιυι·οο Βευυΐο υυοι·οΙοόε1υ. Βιι Μου οοπιΙυ ουουοο
όειοΒοόΙΙι·Ι'υΙου υιι.οΙιΑυουΙΙόιιυε ΜεΙότιοουοι· Ηουυτπιπου, Με
ΙυιυόΙιουυπιιυου, νοι·.
Δό. 4. Βου Πυτοι·υοΙτ όοι· θουΙΙ:·υποτοΙτ ιιυό Μο νοι·ρόοουυοόοι· ννϋουυει·Ιυυου ΙΜ. ο.ιιο όου υει.υόοορι·υοΙουόου ου υο
οΙ.ι·εΙτου. πυι οΙυο ιυϋο·ΙΙουοτ εΙο1ουιπΙΙοοΙοο νουΙ:υοΙΙιιυο· όοι·
υιοιυπ.υοΜοΙι οι·οουουόου Κουτοπ :υ οι·ΜοΙου. Αυουει·όουι ΙΙει.ο·πΜο νοι·πιυιυιιυΒ· νοι·, όυ.8ο Με ΑυΙΙο;;ο όοι· Κοιιιευ ΜΙ' Μο
υοτι·οΙΐεπόου θουιοιυόου οΙυο ΕΙποοΙιι·υπυυυε.; όσοι·ΒοπυΙΖιιποόοι· θου9Ιτο.ποτυΙΙΙ Μου Μου Μουου ινΙΙτόο υπό όιιιυ1Ι: όοι·
οι·υοΙΐΙο Νιιι2ου όοι· ΒουιιυιυιουεουυΙο ιυ Ρι·οοο υεΜεΙΙΙ.
ννει·όουΙ:ϋυυυο, Μι Μο Βο.πόοουιοιυόου ει·Ι'ειΙιι·υιιοοιυυοοιοΙυ
υποΙοεοπ Ε'ΙΙΙΙου Μο ΚοΜ.ου όου ΡιιΜουτου, που. όοι·ου
ΓουιΙΙΙου, Ιυ ΒοοΙιπυυο· ετοΙΙευ.
Αό. 5. ΖυΙ'ο1,οιο όοο οΙΙοουιο1ιι ι;οΙ'υοοΙ:ου Ζινοουοο όοι·
'Ι"οι·υΙυο'οουου ΒΙ:ΙΙ'τυυο· Μ;οΙιου Μου ΑυΜουτ όοι· Οοιπ
ιπ1οΜου όοι· νοι·ννουόυυε; όοι· ΜΜΜ Μοοοι· 8ιΙΓΙιυυο· 2υ όου
Αποουυου όοο ευ υοιοι·υπόουόου Ηουυιπιυου-Ιυοτιουιο 1ιοιπο
Β1πόοι·υΙοοο Ιυι ν0ουιο.
Αό. θ. Με νοι·ιιυι1τυυ;; Με Ηουυιππιοπννοοουο υιιΙ' όοιπ
Μουόε ιι·υτο όου ΚΙτοΙιοριοΙικ·οπνοπτου ευ υυοττι·ο.;ζου υπό

Μο υπο όουι ΙυιιΙ:ΙοπΙ: πι· Αυουυιιυι: ό" Ρι·υκυι ουΙ.Ιοοεευου
Ηουυυιπιου ΜΙ' όουι Ειιυόο όου ΚΙι·ουοριοΙουι·ιτου, Ιυ όευ
ΒΙΙΙ.Μου όου ΒτοόόΙ.ι·υΙ:ευ ευ υπτοι·ειτοΙΙου.Μο οΙπο 0ουτι·ου
υυοι· Με ρτουιΙο1τευόου Ηουυιυιυου ιιιιοιυυυοπ, ενουιιιοΙΙ
ΒορετιτΙουουυι·οο υπιποι·όπευ υπό που Μο νοι·ΙΙιουιυιιο
υΙΙ.Ι;του, όοπι Ι)Ιι·οοιοιΙυιπ όει· ΑυουιΙτ οόοι· όοι· εόΙοιυ:ιΙ
ουτΙουοΙΙ: νοι·οτο1Ιυυ.<.:ου υιειουου, Ι“υΙΙοΜου ειπε Ηουσιιυυιε
Ιπι υι·υυΙ.Ιοουου Βοι·ιιΙ' Με ιιυουυΒΙΙου ει·ννοιοου οοΙΙΙο. ·νοι··ΑΙΙουι ννυτόο ου ΑόΙ',ο·ουο όοι· ΚΙι·ουοριοΙουτοτε ιιοιιι
υιΙΙοεου. Με νοτιι·:ιυου όου Ι.ιιυόνο1Ικοο :κι όου εο8ουυΙΙου
Ηουυπιιυου :υ ΜΙΙι·Ιαου. υιυ _Ιουυιοι·ου Μυο εοόοιυΙιουο υιο
οο.υιΙιοΙτ.ευ οι·ιυόςΙΙο1ιου.
Ε'οτυοι· όιζΙι·Ι'ιοευ Μου ουιρίουΙοπ. όευ Ευπόυουυτυυιου οΙυε
Γουιοτουουόο.ινουπ υιιου ι;,·οτΙυι.ι·οΒιιυνουιΙου ιυ υοι·οιυ θουΙο
οόοι· ΝυΙ.υι·υΙΙου, οόοι· Ι'ι·οΙο ννοΙιυυυο 2υουοιουοι·υ, πυι πιο
υπ Μο Βουο11ο ου υιυόου υπό όου Βοειυυ όευ· Ρι·ιιυιοιιι
οι·1οΙουτοι·υ. _
ΒΙο νοι·ρΙΙιουΙ:ιιυο· πι· ΖειυΙυυυ· Μουοι· 8υυνουιιου που όευ
Μιυόρ,·ειυοιυόου πυΙ'υιιοτΙου·ου·>.
10οΜου μου όοι· Κουτ.ουυυοουΙου. ννοΙουου Ιου Ιυυου που
υΙουτ Ιυ οοΙυου ΠοΙ.ΜΙο νοι°2υΙεΒου υι·υιιουο. Ιου ιυοοΙιΙο υυι
υοιποτυου. όιι.οοόοι·οοΙυε Ιπι ΑποουΙυοε οπυου Ι“ι·ΙΙυοι· όμοιο
υι·υοΙτοιου ουΙ.ννοι·Ι'ου ινοι·όοπ Μ, ιι·ουοι ο.ΙΙοι·όιυε;υ οιυιςε
Ροιιτου οΙυο ινοοευτ1ΙουοΑουόοι·υυι.; οτίουι·ου πιιιεοιοιι.
8ο οι·ννΙοοΜου Με Γυι· όου Ππιοι·ι·Ιουτ ευ οι·υουουόο Βυιιιυιο
νου 150 ΒυΙ. Με :υ υοου οου·ι·ΙΙ'Ιουιιυό ινιιι·όοπ Μου. ΜΜΜ
ουοποο ινΙε ιυ Κιιι·Ιουό 60 Β.υΙ. Με Πυτοι·ι·ιουτοΙιουοι·υτ που·
εοιπ. ΗΙοι·όιιι·ου οι·ΙΙτιου Μο ευ οι·ινοι·οοπόουΒιυυυΙιιυου ειπε
Μουτ ιιυυοόουτουόοΒΙποουι·υυΙ«υυο·.ννοΙ.υι·ουόυπόοι·οι·οοιτοόυι·οΙι
νοτει·οοιιοι·υυο όοτ (Βιμ όοιπ ΒΙι·οοιοι·, Α.ουΙιιτουκου υ. ο ιι.Μο οΙυυιο1ΙΒιουΜε _Ιουι·ΙΙο1ιουΑυο,ουυου οιυο Βι·υουυυο· ειι
ίόυι·ου.
Πο ΜοΙΙτοπ Μου _ΙοΙ:ΖτΜο εΙυιυο.1Ιοοπ Αυιιευυου Ι"ιΙι·Με Αυ
Ιει.οουυΙ' 7000 Βυ1. ιςοεουΙΙυοι· όου Ι`ι·ϋυοτυουυουι·υουυου 900
υπό Μο

ξΙυι·Ι1ου
ου ΙοΙοτευόο ΒιιυνουΙΙου ιιυΙ'12,000 ι:ο20ΙΙΒΜ

1Ι,Β00 Β Ι. ΠΙοοο Βι·υϋΙιιιπ8 όοι· Αυοο;ιιυου ιιπ ΒυόεοΙ. Μου·
νιττε Μο ΟοιυιυΙοοΙου όοιυ Βιιυόιειςο εευ·ουι1υοι· Ι'ο1ι;ουόοι
ιποιοοου:

Α.19Ιυυιοι.ΙΙΒ·ο Ζυυ1υυε 2ιιι· ΒΙιυι·ΙουΙ:υυς.
12 Κι·ουυουυοτιου, ΙποΙ. 6-Ι'υοΙιοιυ ΨυοοΙιευο
Μουό. Βεατιιιουο «πο. . . . . . 1.000ΕΜ

12 ΒΙΙ.ιιοΙΙυεουοτιου πουετ Αυοοου.ιιυπο· . 000 1)
12 8ουΙΙΙοι·Ιυυευυοαου . . . . . . . . . . 000 1
Θουυι·2Ιπιυιει·οιπι·Ιουτιιυο;800ΜΙ., ΒυόοΜιυυιοι·
400 ΒυΙ., ΙυοΙ;ι·υιυευ:ε 300 ΒυΙ. . . . . 1.000 1

1-2 ΖΙπιπιοι· ΙΜ· Μο Πουυ.ιυιυο,1 ΖΙιπυιοι· 1111·όου
Ηο.υουυοουι, 'ο 1 Ζιυιιυοι· Μι· Με υινοΙ Αιο
ΜΜουκου. 1 υπιυοι·υπ που υνυοουοιόυυου
ιιυό οΙυ ΖΙιυπιο1·υιυόουου, 1 Ζυπιποι· ΠΠ·
ΑιυυιιΙουυ, 1 ΖΙιπιποι· Ι'ΙΙι·ΠοοΙυίοοι.Ιου, 11011
ιιοΙιοοουι·υπυοΜο. . . . . . . . . . . 1000

,
ΚΙΙουο υπό ΗοΙοοινοοοοτνοι·τιοΙιτιιιιο·.Ψυοου
υυοΙιο, Ιυνοπτειι· νου ΒιοΙπιοιης, 8οι·νιοττοιι.
ΒεοιοοΙιου οπο. . . . . . . . . . . . 1,200 1
Ρόι· ιιπνοι·Ιιοι·8·οοουοποΑυου·ιιυου υιιό ΠΙνοι·οιι. 1.200 1

$υπιιιιει . 7.000Μ·

Β. .Ιουι·ΙΙουο ΒιιυνοπτΙου.
Ψουυυπο·ουιιοτυο Ιυι· ου. 21-28 ΖΙυιυιοι· 2έ100

Μ·
ΒουοιουυΒ· ιιυό ΒοΙειιοΙιιυιιο· . . . . . . . Ιω 0
Πυτοτυο.Ιτ νου 12 Κι·ιι.υυου ο. 40 Οου. Ι:ΙΙΙΙ.:ΙΙου. 1.728 11
Πυτοι·υοΙΙ νου 12 8ουΙΙΙει·Ιυπου υπό θ ΠΙοποκυο
του υ 10 Βυ1. υιουοΙΙιου . . . . . . . 2,100 11

0υτοι·ΙιοΙτ νου 2 ΑοοΙοποπτου υπό 1 Ηουυιυιυο
υ20ΒυΙ.ιυουυ.ΕΙΙου.......-. πιο»

ΜοόΙουιπουιο, ννοΙπ, Βευοι·οιιιιι·οπ ν. ΙυΜι·υπιουΙ:. 000 »

Γε.υηςοΙόοι· ΙΙΙ: όου ροΙΙυΙΙυιοοΙιου ΑοοΙΜουι.οπ 200 Ι'Ι)Ινοχ·ου,................592,
θειο·ου: ΠΙι·οοιοι· . . . . . . . . . . . _ 1.000 ό.

2 ΑοοιοΙ.ουτου . . 1.400 Ϊ)1 Ηουο.ιπιπο 000 Ι)
Ηυυουυοουτ . . 144 »
Ζιιυπιοι·ιιιΙΙ.όοΙιου. 120 »

2 1ΙΙΙΙΙ.οοΙιοτιιιπου. . . . . . . . . . 240 »
ΚϋουΙυ 12 ΗΜ. υιου:ιΙΙΙου υυό ΚΙΙουου
υιυόουου 10 ΒυΙ. ιυουυτΙΙου . . . . ,...-»

0οουπιιυτοιιου·ουοιι: Βυιπυιο . 10900@ΗΙ)υνου Μ:: ΕΙυυουιπου: ΒουυΙοι·ΙυπευεοΙόοι·. . . 100 _...
ποιο 110

Ιου υιοουτο υΙοι·υοΙ υιυ υΙΙοονοι·Μυ.πόυΙοοου
νοι·υιιυο1Ι€2:;;1οΙου υει·νοτυουου, όπου, ννο Μι· οΙυε όοι·ο.ι·Ι;Ι;;εΒτυσυΠΠι'ἔ

ΉΠοιο Μο νοιυ Μ.υόΙ.ιιοο ιΙοοιοιιιι·οου Ηεττυ οΙυΒ1·υτοπΤ· ΙΙΓ
θ

Αοι·υιο πο.ουι·1Ιου υοΙυου θι·ιιπό ου.Ιιου Ι'υι· οΙυε 8101008
Βιιυιυιο οιυιυιι·οτου. _ .Ε.Θ_ΑΜ' όΙοοοο θυτυοΙιΙ.ου υΙυ Ι'υποτοόιιυπ όοτ Ιππότη Μι Ηυι·ιιυτ Μοοοο .Τυυι·οοΙ·'ο1ο·ουόεΒοοουΙΙΙοοο, Μο Ιου ιππ Μ”
υπ 0ι·Ιοιπο.ΙτουΙ;νοι·υυΙοοου οι·υιιιυο: Μ«ΗΙυΜοΙιτ1Ιου όοι· Βοει·όυόυπο· οΙπεε 1πΜΙυιιοε υιιτ Α"
όιιιιυ νου Ηουυπιτυου ννυι·όο υοεοΙιΙοοεοπ:

πΙ
Ι
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Ι) ιιπ Βι'ιοικειοιιι:ιιπι πιο Βρι·ειοιιοπνοι·εοιιιοποπιιοιτιπιιοι·ιιιι.ιιι
ποι· 1ιιιππιιονιιιιιοι·ιιπο Ιιινιο.ππ'ε οι οιπο ποιποιπειιιιιο Αιιει.ιιι
πιιιιο· νοπ Ιπιππιιοιιιιιιιιποπ ιπι· ποπ οειπιοιιοπ ιιππ ποπ 1οιιι
εο1ιοπ ποιοι ποι· Ρι·ονιπιτ ιπ οιποπι ιιππ ποπιεοιιιοπ 1ιιειιτιιι Με
ππ2ινοοιιιιιιιεειο· πιοιιτ ιπε Αιιπο επ ιοεεοπ, εοιιποι·π. νιο1ιποιιι·
οιπο 'Γιιοιιιιπεςποι· Βοιιιιιοι·ιπποπ πιιοιι Μοο.εε;ι;οιιο πιοεοε ιιπ
τοι·εο1ιοιππποειποι·ιιιιιο.ιεπιο ποι.ιιινοππιοιεπ ιιοι.ι·οοιιι.οπ.

2) Ψιι.ε πιο Αιιειιιιπιιπ,<.ι·νοπ Ηοιιιιιιιιιιοιι ιιπ ποπ οετπιεοιιοπ
'Γιιοιι ποι· Ριονιιιε ιιοτι·ιι°ιι,επ ιει επιιιιοιιει: ποε Επππι·οιιιει:οι
1οι.ιιιιιπ επ οι·ειιοιιοπ, πιιι·οιι νοι·ιιιιππιιιπποπ ιιιιι ποι· οετιιιππι
οοιιοπ Βιιιοιεοιιιιιτ ποιιιιι ειιινιι·ιιοπ,πο.εειπ ποι·νοπ ποι· οετιιιιι
πιεοιιοπ Βιι.ιοιεοιιοιι ιπ Βονοι ιιι ιιοπ·ι·ιιπποπποπιιοιιιι.πιπιοπεοιιιιιο
_ιιιιιιιιοιι 4Ροιεοποπ οοε ποιπ οει.πιεοιιοπ 1)ιειιιοι Βινιιιππε
πιο οπ οιπο απο ποι· ιιιι.ιιποειιιιεεο επ ιοιειοππο Ζοιιιιιπο· νοπ
5 πω. ο Ροι·εοπ επ ιιο.ππιιοιιο.ιιιιιιοπ ιιιιεοοιιι1ποτ ννοι·ποπ
1:ϋπποπ.

8) Απιοπιιοππ πιο Απειιιιπιιπε νοπ Ηοιιππιιιιοπ Επι· ποπ ιοττι
εοιιοπ 'Ι'ιιοιι Βινιτιππε, ει: ιει: ιιπι ποπι ι;οποπννιιι·ιιι; νοι·επιπ
ιιιοιτοπ Ιιιιππιιιι;ο οιπο ιιιιε πι·οι θιιοποι·π ιιοετοιιοπποΟοπιιιιιε
ειοπ :ιι οι·ννιιιιιοπιιππ πιοεοιιιο επ ιιοοπιιι·πποπ. πιοεο Ε'ι·οοο
@ποι· πιιοιιιιιοιιι€8πΒοοι·ιιοιιππο

-
ποι Ιιιιιιιεειοιιιπο.ιιιπο οιποε

Απεοιιιιιεεοε ποι· Ππιοι·ι·ιοιιιεοιιι·εο ιπι πιο ιιοππιιοιιιιιππιοπ "ιιπ
πιο ιπ Βιμ ιιοειοιιοπποπ Θοιιιιιοπειοιτοιι. οποι· ποι· Βοοιιιιπ
πιιπο οιποε ιιοεοπποι·οπ ιπετιιιιιε επι· Απειιιιπιιπο· 1οιιιεοιιοι
1.πππιιοιιιιπιπιοπ - ιιι ππι.οιειοιιοπ ιιππ ιιπ Βιιιιιοιοι. ποι· Ριο
πειι·νοι·ειιπιιπιππε ποε Αποιεοοπνοπιεοιπειιι·οιοιιοπ, ννοιοιιοοπτο
ι·ιειι·ι: ννιι·π, πιο επι· Ει·ι·οιοιιιιπ ποε ιπ Βοπο ειοιιοπποπ έννοοΚοε
οι·ι”οι·ποιιιοιιοπΘοιπιπιτιοι οπο οι·πιο.πποεοο.εεοεπ ιιοινιιιιοοιι.
4) Πιο ιιοποιοιιποιο Οοπιιπιεειοπ ιει ιοι·ποι· επ ιιοπιιιιι·πεοπ,
ποπ ιππιννιιι·ι'οιποε ιπι· ιιοιπο Βρι·ιιοιιπιειι·ιοιο ποι· Ρι·ονιπε οιο
ιιιοιπειιιπ ο·οιιοπποπ Βο,ςιοιποποε. πω. πιο Βι·πιιιτοΙππι.ιι.ιοοιο
ποιοι· Ιιο.ππιιοποιπιποπ-8οιιιιιοτιπποπ, οοννιο πιο 'Οη;ιιιιιεοτιοπ
ποε Ηοιιιιιπιιιοπννοεοπε ιιπι”ποπι 1ιοππο ιΟοποιοιο ιιιιοι πιο οιπο
τ.ιοιι·οπποπΗοιιιιιππιοπ, Αιι1ιο.1ιιιπενοπ Βοροιιοπεοιιι·εοπ, Βοοιιιο
πιιπ Ριιιοιιτοπ ποι· θοιποιπποπ ποπ Ηοιιοιιιπιοπ εοι;οπιιιιοι· οτο.),
ο.ιιεπποι·ιιοιτοπ ιιππ ποπεοΙιιοιι ποι· Ρ1οπιιινοιειιιιιιιιιππο ποε
Απο1εοοπνοπιε επι· ποιιπιιινοπ Βοεοιιιιιεειιιεειιπο· νοι·ειιιοποπ.
6) Ιπ Απιιοιι·ιιοιιι: ποε ειιι€οιποιπ Εοιιιεειοπ Ζννοοιιοεποι· νοπ

'Ι' οι·ιιΙιι ε'εοιιοπ Βιιιιπιιε ειππ πιο Ζιπεοπ .ποε Κο.ριω1ε ποι·
εοιιιοπ πι» πιο ποπ :ιι οιοιιπιειι·οππο Αιιειιιιπιιπο νοπ πιω
1ιοιιιιιπιποπεπ νοιννοιιποπ».
Ποιιοι· πιο ιιιοεπιι.ο.τοποι· Βιιπιιποοιι πιοεοι·Π. νοπ ποι· Βιιιοι·
εοιιιιιι; οι·πιιππιοπ Οοιπιπιεειοπ ο ιιιοιοιιο ιιιιιιιιοιιππο·οπ επ
πιοοιιοπ ιιιπ ιοιι πιοιιι. ιπι Βιιιππο, πει οιπ Μπι πιο Οοιιιιπιεειοπε
ειι.2ππΒοπ :ππιιοιιει οιιπο Ηιπιιιιιιοιιιιπε νοπ ιι.ι·ειιιοιιοπΕπιιποι·
τοπ οιο.ιτιοπποπ ιιππ πει ποι· Ριιι.εοε €οποππιοι· Οοπιιπιεειοπ,
Ποι·ι· ν ο π Β ι ι· ο

ι
π π πι π
.
π π, ποοιι πιο1ιτ νοπ εοιποπι ιι'οι·ιοπ

ιιι·1οιιιιι ειιιιιοιιοοιιοιιι·ι Μ. ποποοιι οι·ιιιιιι κι ποιοεοπτιιοιι
οιποε θοε ιιιοιιοε ιπιι ι;οποππιοιπ Ποι·ι·π, ποιεεειοιι πιοεοιιιοποι
ποπ νοι·εοιπιοποπειοπΚι·οπιιοπιιιιιιεοι·π 11ιΒιι.'ε ποοιιιπιι.ιε πιο·
οιποπ ονοπι.ποιιοπ Απεοιι1πεε ιιπ πιοεοιιιοπ ιπιοι·ιπιι·ι: ιιπι: ιιππ
ειιιιι πιοιοιιοπ 1πι·οο1ιπιεε8οιιοιπιποπ πι, ννιο πιο εοιιοπ 1897
νοιιι ιινιιι.ππιεοιιοπ Αοιοι.οιιιεο πιοποιεοεοιπιο Οοπιπιιεειοπ παπι
1ιοιι: «πιιοε οιπο νοι·ιιιππιιπο· πιιι. ποπι ειιιπιιεοιιοπ ιιιιοοιιιοιποπ
Κι·οπιιοπιιο.ιιεο, οποι· Βιιιιιοπιεεοποπετο.1ι ιιπιιιιι€ιιοιι ποι ιιππ
ποεε οε ππι· Νοπιιοοιιιππιιπ8 οιποε Ηοιιοπιιποπιπειιιιιτε ιιοιπιποπ
ιπιιεεο 2ιι ι.νοιοιιοι·νιοι1οιοιιτ πιο '1'οι·14ιπε-Βιιιιιιπο οιπο €οοιΒ·
ποιο Βιιειε €οι›οπ πιιι·ιτο>>.
Ηιπειοιιιιιοιι ποι· Ηοιιοιππιοπ οπο ποιπ οειπιεοιιοπ '1'ιιοιιο Ειν
1ειππε ποππ κι ποοιι Ειιιειοιιτπειιιπιο ιπ πιο Αοιοπ ποπ
Ηοι·ι·π Οο1ιοποπ πιο ιιιιιιιοιιωι ιιιοοιιοπ, πειεε πιο νοι·ιιο.ππ
1ιιποοπ ιπιι. ποι· οειιιιππιεοιιοπ ιιτοιεοιιιιίτ. :ιιπι Αιιεοιιιιιεε Βιο
ιιι·ιιοιιτ.ννοι·ποπειππ ιιππ πο.εεεοιοπ ποππ Βιιιιιιιιιπρ; ποε οετ
ιιι.ππιεοιιοιιΗοιιο.πιιποπιιιετιιπιε ιπ Βονιιι, νιοι· Ηοιιιιιιιιιιοπ ειπε
ιιινιοππ ποιο ι`ι·οιοΑπιππιιιιιο ιιππ Απειιιιπιιπ8 ιιπποπ ινοι·ποπ.
1)ι·. '11ι·ογιπιι π π. Ει· ιιιιιιο οι·ιιιιιι·οπ, πο.εε ποι· ι)ιι·οοτοι·ποι·
πιιι·ιοινοι·8·οιιπι·ιειιιιιιιοιιοπ ΚΙιπιιι Οιιι·εο ιπι οετπιεοιι οριο
οιιοππο Ι)οι·ιιιοιιο.πιπιοπ(ΗοιιειπιπιοπΠ. Οιιο.ποε)οιιιιιο1ιοπννοιιο.
11οπιιπιποιιι· πιο νοιιιιιππ1ιιποοπ ποι· ιινιιιππιεοιιοπ ιιππ οοτ·
ιι6.ππιεοιιοπΒιιιοι·εοιιοιιοπ ιπ ροειιινοπι Βιππο :ιιπι ΑιιεοιιΙπεε
ιιοιοποι εοιοπ ιιππ ιιπ Βονοιοι· Ηοιιο.πιπιοπιπειιιιιι _ιιιιιι·ιιοιιοιπο
Απειιιιι νοπ ιιιοιιτιποπ Ηοιιοπιιποπ ιιιι Νοι·πιινιεππ οιιεο·οιιιιποι
ινοι·ποπ ννιιι·ποπ, εοι πιο Ηοιιοιππιοπιι·οπο ιπι· ποπ οετπιεοιιοπ
'1'ιιοιι11ινιεππε ποιόει.

2
;

Απ! οιπο Απιι·ιιι.ιο ποε Ρι·ιιεοε οι·ιιιιιιι πιο νοιιεειπιπιιππο
ειππ ποιιιπ, πιιεε ειο ιι·οοππ οιπο νοι·ιι.πποι·ιιπε ποι· Βιιιιιιτοπ ποι
θοεοιιεοιιοι'ι ιπι· πιοιιι ινιιπεοιιοπεννοι·ιιι ιιο.ιιο.

θ
) Βοι· Ρι·ιιεοο ιοΒ·ι. ποι· νοι·εοιιιπιιιιππ· οιπ ΒοΙιι·οιιιοπ ποε

Βοι·ι·ιι1)ι·. Μοτννοι οιν οπο Βιο.εο.π νοτ, ποε πιο Βιιι:ο ιιπι

1ΙΒοιιιοι1ιειιπο·
οιπ οιποι· 8ιιι`τιιπ8ιΜε ποπ Νοπιοπ Ριιεοιιιιιπ οπτ

ιι Ε
.

Ειπ ννοιιοι·οεεπ ποε Ρι·ιι.ειπιιιιπ οιπο·οιοιιιοποε θοιιι·οιιιοιι ποε
«Οοιπιτοειι.ι·ειιιοιιοι· Ηιιιο οι·ο;ιιπιειιιι νοπι νιιι. Αοιοι.οιο.ι:ο
ποι·θοεοι1εοιιιιιι.ι·ιιεειεοιιοι·Αοι·πτο ειππ Απποπιιιοιι ιιπ Ριτσ
εοιι'» ιιιιιοι ιιπι Βοιιι·ιιοο επι· Πιιτοι·ει.ιιιιιιπ8· ποι· Ηπποιοι·ιοι
ποπποπ ιιπ Ιπποι·π ποε Βοιοιιοε.
Βιο νοιειι.πιπιιιιπε οιιιοι·ιειι·τποπ νοι·ετιι.πππιο ιιοιποπΒοιιι·ιιι
ιιι.ιιο1ιοεπ ι›οιιπιινοι·τοπ. Σε ιιοΒο πιοιιτ ιιπ Βιιιιιιιοπ ποι· νοπ

ποι· θοεο1ιεο1ιοι'ιιιιιεο·οιιιιτοπ'Ι'ιιιιτιπιιοιτ οιοιι πιο εοιοιιο ιιπ ποπ
οινι·ιιιιπιοπ Ππτοι·ποιιιπππποπ επ ιιοιιιοιιιοοπ, _ιοποοιιιιιιιιο_ιοποε
οιιιιοιπο Μιτειιοπ πιο ιιιϋειιιοιιιιοιι εοιπο Βοιτι·πιι;οποι ποπ ότι·
ιιοιιοπ Οοιιιιτοε οιιι2ιιοιιιιιοπ, πιο ειππ ιπ πιοεοπ ΑποοΙοι;οπιιοι
ιοπ οοπετιιιιιι·ι ιιοιιοπ.

4
) Νοοιι οιπιποπ Βοιιιπεεννοι·ιοπ οι·ιιιιιι·ι ποι· Ριιιεοε πιο 'Γο

εοεοιπιιιιιιἶ
ποε πιοειιιιιι·ιι.ιοπΑοι·2τοιιι€οε ει» οι·Ιοπιιοι, ννοι·ιιιιι

Κι·οιειιι·2τ Π. Ηοι·ι· ιπο. π π ιιπ Αιιι'ιι·ο,<;οποι· Μοπιοιπο.ινοτ

ινο(ι|τιιπο
ποπ ΧΙ. Ιινιιιιιπιεοιιοπ Αοι·ετοιοο ιπι οοεοιιιοεεοπ

οι πιο

Πι. πιοπ. ιν. νιωιιιιιι,

π
. Ζ. Βοοι·οι.ιιι·.

ιιοιιιιιοοιιιοο.

- Ζππι ι)οοιιπ ποι· πιοπιοιπιεοιιοπ Ροοπιι:ιι.τ
ποι· Ππινοι·ειιιι.τ πιιι·ιοιν (1)οι·ροω οι ιιπ Ρι·οι'. Ιπποτοννειιι'ε 5ιοιιο ποι· Ρι·οιοεεοι· ποι· ΡιιγειοΙο,ο·ιοι)ι·. Κ ιι ι·

τ ε ο ιι ι ιι ε ιι ι οι·πιιππι ννοι·ποπ.- νοτ Κιιι·ιοπι ιιοΒιιι€ ποι· Οτπιποιοι· ποι· οιιιιιιι·ι;ιεοιιοπ Απ·
ιιιοιιιιπο· ποε ιιιοειο;οπ ειιιπιιευιιοπ Α1οκο.πποι·-Ηοεριτοιε ειππ
Απποπιιοπ ιιπ ποπ 19. Γοιιι·ιιιιι· 1861, Ι)ι·. Ε. θιιιπειιιιι·οι,
ποε 25ιο.ιιι·ιο·οπιιιιιιοπιπ οοιποι· ιιι·2τιιοιιοπ Έπο
ιιΒιιοιτ.. ποι ννοιοιιοι·θοΙοο·οπιιοιι: ιιιπι νοπ ποιι ΟοΙιο,οοποιπ
ειιιιοι·ποε Ψοιιιιο·οεοιιοπιι πο.ι·οοιιιιιοιιι ννιιι·πο.-
Βιο_Οοπι'οι·οπεποι· ιιιιιιιο.ι·-ιποπιοιπιεοιιοιιΑοιιποπιιο πιο ποπ

πιιι·οιι εοιπο Αιιιοιτοπ ιιιιοι·Ροοιιοιιιιπριιιιιι; ιιοιιοιππτοπιιιοειοοιιΑιει πι. ποιο ο πι οι· Η ιι ποι· τ., εοινιο ποπ Αεειετοπι.οπ ιιπι
ιιιοειποπ ιιιιπιεοιιοιι ιιιιιιιιιιι·ιιοεριιοι Οι. Α ιι ι· ο ιπ ν τ

.
ε ο ιι ο νν

ιπ πιο Διιιι1 ποι· Ρι·ινοι.ποοοπτοπ ποι· εοπιιππτοπ
Αοο.ποιιιιοοιιιςοποιιιιποπ, ιιππ πινω· οι·ειοι·οπ πιο Ποοοπτοπ ιιπ
Κιπποιιιι·οπιιΙιοιτοπ ιιππ 1οιετοι·οπ ιιπ- θγριιιιιε πππ ιιππ:
ιιι·οπιιιιοιιοπ.- Ζιιιιι 2ινοιιοπ Αι” ποι· ιι·ι·οποπειιι.Ιτ Βο
ιιιοπιιοι·ο· ιι οι Β

.
ι 8ο ποι. ποε Βιο,οεοιιο Αιτποπιιπιι: ιιπ

Βιο11οποε ιιπι εοιποπΑιιεοιιιοπ νοπ πιοεοιπΜπι. οιποοιιοιππιοποπΒοπιιοιι ποπ Πι. Ρειι·οινοι Βιιι·οπ Ειονοπ πο·νν ι .-
βιο (ιιοεοΙιεοιιοιι νοπ Ε'ι·οιιπποπ ποι Νοτιιι·ιιιιππο, Απτ.ιιι·ο

ροιοΒιο
ιιππ θοοι.>;ι·ιιριιιοιπ Μοειιιιιι ιιπι ποιπ ιιιοειΒιοπ .οιπο

ι)ι·. .Ρ. Νιιιο1ειιι ιιπ εοιπο ι)ιεεοι·τοι.ιοπ ιιιιοι πιο Βοεοιι·
ιιιι·οπ πιο ιιπι' ποπ Νο.ιποπ ποε Ρι·οι. Α. 11ο." ννο ι ονν “πιοτω: Ρι·ιι.ιπιο ιπι Βοιι·ειςο νοπ 200 πω. νοι1ιοιιοπ.

(1ποπ.Βοεε. - ννι.ι- Βι·π ο.π πι::- Βοι· Οοιπειι1·πι ποε 2. Αι·πιοοοοι· ε ννιι·ιιι.
Βιιιιιι.ει·οτιιΠι. ιν ι 1_

ι
ο
ι

ιπ ο ιν ε ιιι - :ιιπι θοι·ρεοι·πι οε 8. Αι·
ιποοοοηιε.-
πιο το ιιεο ιιιοπ ο τ: Βοι·

θοιδεοι·ει
ποε θ

.

Αι·πιοοοοηιοθιοιιοιιιιι·οιιι Βινι_μιειιειιι, ιπι: πιιοι·πι ιιπι' οιοιοποε πι
ειιοιιοπ.

-- νοι·ετοι·ιιοπι ιι Αιπ 7. Ε'οιιι·ιιο.ι·ιπ .Τιιιτο ποι· οιπ
πιποιοι· επι ιιιοειι;οπ Μο.ι·ιοιιιιοεριιοι Ρ ο

.
ιι ι Β
.
ι ιπ ε ιι Η( ο τ ε

ειιιιονν, ιινοιοιιοι·εοιι 1898 πιο ιι.ι·2ιιιο1ιοΡιοκιε ιιιιειιιιιο. -

2
) ΑΜ' ποι· Βιο.ιιοπ '1'ιοιιοι·οοιιο_ιπποι· ινιοπιιιοννικοο-Βιεοπιιοιιπ

ποι· ι'ι·ιιιιοιο8ι.ειπιοι·ει.νοπ Οοοι·ο;ιιοιι·ειι (ιιπ Τοιοιι·Οοιιιοι) Ν.

Ν ο πποιε ιιι ιιπ Αιι.οι· νοπ 76 .ιιιιιι·οπ. Βοι· νοι·ετοιιιοπο εο
πο.εεπιο πιο: πιο πιο Μοπεοιι πιοεεο Αοιιτιιπο,· ιιππ 1ιιοιιο ιπ
εοιποπι Νιιιιιιππειιιοιεο.

- δ) 1π (.ιιιιιιπποπ ιιπι 8 Β"οιιι·πο.ι·
ιι. δι. ποι· οιποιιιιιοιιο Ρι·οιοεεοι· ποι· Ρενοιιιοιι·ιο ιιπ ποι· πατι
ποπ Πιιινοτειι:ιιι Πι·. ιπιιπινιο· Μονοι ιιπ 78. 1ιοιιοπειοιιι·ο.Βοι· Ηιπποεοιιιοποπο ινο.ι·ιι·ιιιιοι· Οιιοι·ιιιιτ ποι· 1ι·ι·οπειιιιιιοιιιιπο
ποε Βιππτιιι·ππιιοπιιο.ποοειιι Ηοπιιιιιι·ε ιιιε οι· 1868 ειππ Ριο
ιοεεοι· ιπ θπιιιπποπ οι·ποππτ ινιιι·πο, ννο οι· επιζιοιοιι πιο Βοι
ιπιι.ιι·ποι· Ρι·ονιιιειο1-1ι·ι·οποπειιπι οιιιιοιτ. Μ. ιιπι ειοιι ιιοεοπ
ποιο νοιπιοπειο ιιπι πιο 1ιτοπιιοιιιιιιππο Με οιποι· ποι· ιιπι·
ιιιιιιιριοι· Για πιο Βιπιιιιιι·ιιπει ποε Νο-ι·οειι·οιπτ-Βνετοιπειπ ποι·
ρενοιιιο.τιιεοιιοπ'Ι'ιιοι·οριοοι·ινοι·ιιοιι.-
Νοοιιποιπ Ρι·οι'. Κοετ (Βιιοειοιπι πιο Βοι·ιιιιιπο· πιο Νωε

ι'οιο;οι·ποε ιπ ποπ Βιιιιοετοππ τι·οοοιιποπ Ρι·οι'. 1'νοιιοι· Μπιο
ιοιιπτ ιιπι. οι πιιππιοιιι· Ρι·οι. Πι. ν. Μοι·ιπο·, ποι· Με Οιπι
πιιι·ιιιε ιιιειιοι· πιο πιοπιοιπιεοιιο Ροιιιιιιπιιι Ιοιτοιο, επιπ Πι
ι·οοιοι· ποι πιοπιοιπιεοιιοπ Κιιπιιι ιπ ΗοιΙο
οι·ποππτ ινοιποπ. (Αιι8·. πιω. Ο.-Ζι;8-_)- πιο ποι·«ννιοι.εοιι» οποιοι, ννιι·π ποπιπιιοιιει οιπ πο ποε
ιπ οπιοιπ ιε οιι οε .Το ιι ι· π οι «Ρνοοιιιιι Αριιιιιιι. ιιοπιιιι.ιιι·ειι ιιοιιοριιποοιιιιιι:ι.6οιιιιεποιι>›(Βιιεειεοιιοε Αι·οιιιν ιπι· νοποιιεοιιο
ιιππ Ηοπι-Κι·οπιιιιοιτοπ) ιιπιοι· ποι· Βοποοιιοπ ποε Οιιοι·ιιοιν
εοιιοπ Ρι·οι'οεεοιε 1

.

Γ. 8οιο που οιεοιιοιποπ.
-Βι·. Μο._ιοετιι.τ ποι· Κο.ιεοι· ιιπι :ιπι 18. .Τιιιιιιιιι· π. .Ϊ.

Α1ιοι·ιιποιιετ.επ ιιοιοιιιοπ 8οι·ιιιιι, ποιπ Οοιιιιτο ποι· θοεοιΙ
εοιιιι.Γι ποι· 8ι:ι·ιι.ππεοποιοι·ιοπ πιο οιιι·οπιεοιι
ειππ-πο Κιπποι· ιιιιιιιιιιιιοιι απο ποπ Βιι;οποπ Βιιιιιιποπ
8ι·.ιιιιι_ιοετιι.ιθ000Βιιι. επιπ Πιιιοι·ιιο.Ιτ νοπ 20Βοι
τοπιιοιιπ Ψιππο.ιιοι·Βιιππτ.οι·ιιιπιιιπ νοι·πιιιοιποπ.--Ιπ ποι· 8ι. Ψιοπιπιιι·-Ππινοι·ειιιιι ιπ Κιοιν
Μιτου; οιπ 1

.

.ιοπιιιιι· π
.

.Τ.πιο θιοειιπιπικεοιιι ποι· οιπ
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τιι τευ ειε υ 2316, νου ι1ευευ 677 129,2ω) άει· ιυεΜειυιεε1ιευ
Ευευ111ιτ.·υιι€ε1ι6ττειι.Μιπ 1ιευιευ υοε1ι ιυ ιιευ νετεε1ιιειιευευ
Γεευ1ιιιτευ 93 ιι·ειε Ζυ1ιιιτετ,‹ιε.ι·ιιυτετ68 ΡΙιετυιυεειιτευ. Πεε
1ιε1ιιρετεουε11ιεειιιυιι ιιιιε 62 οτ‹ιευτ1ιο1ιευ,15 ειιεεει·οι·τιευι·
1ιε1ιειιΡτοιεεοτευ, 39 Ρι·ινιιιι1οοευιευ ιιυ‹ι 4 Ιιεετοι·ευ.- Πε1ιει· Με '1'1ιειι);1ιειι.άει· Μοε1ιε.ιιετ Ρε.ει:ευι·
8 πει. ιου, ννε1ε1ιε1ιειτιειιι Κτευ1ιευ1ιευεε Κιιιεετ Α 1ειιιιιι -
ιιετ 111. ειιιυετιο1ιιετ. ιει, ευιυε1ιιιιευ ινιτ ιιετ «Μ. 11.Ζ.»
ειυι;ε 11υιευ ιι1ιετΜε 1Βι·ιο18εκ1ετΡυε του τ'εε1ιευ 1ιυιι1'ιιυ
,ε·ευ εεε·ευ Με Ψυεεετεε1ιευ. ιιυ .1ει1ιι·ε1898 ννιιτιιευ ιιοτι
1915 νου ιο11ινιιι1ιιιτευ'1ΙΙιιετευΒειιιεεευε Ρετεουευ (128611116.ιι
υετ ιιυ‹ι 629 1:"τυυευ)ιιευ 1ιιιυιιιυεευ ιιυτ.ει·ινοτιευ. νου Με
εευ ετ.ιιι·1ιευννι11ιτευτι‹ιετ Βε1ιευιι1ιιυ,ι; ιιιιιι νει· Α1ι1ε.ιιι'νου 2
117οο1ιευΜου Βεευιιι,ε;ιιυς σει· Ι(ιιι· 24 Ρετεουευ. Αυεεετιιευι
ινιιτιιε Μιτου εοι·Βιιι.1ιιΒ·εΝεοΙι1οτεε1ιιιιιιτευ,ννε1ε1ιεπιο!ιτ ίιιι1ιετ
Με 4 11ουειε υιιε1ιΒεευει;ευυε σ.ιεε1Ηει1ι·ετΓε1ιτειιειι1ιετιιευθε
ευυτΙΙιειιεευεαιυιι ιιετ Βε1ιευιιε1ιευ ε.ιιε;εετε11εννιιτι1ευ, Γεωμ
ει.ε11τ.,Μεε 26 Ρει·εουειι, Με ειο1ι ιιυ 1ιιιιιιε ι.ιεε .1ε.1ιτεετιευι
νο11ειιιυιιιΒευ 1υιρίνει·Γυ1ιι·ειι111ι1.81'208'811Ιιε.1ιειι, ιιι ‹ιετ ?Μεε
ει.υ‹ιετ 1νεεεει·εε1ιειι;τεει.οτ1ιευενετευ. 1)ιε 81ει·1ι1ιεΙι1ιειτ.Ιιε
ιτυε υιιι1ιιυ υιεΙιτ. υιε1ιι·Με 2,61 ρΟι. Με Ηι11'ε ιιετ 81.ετιου
ιιι·ιιττιευιειετ επι. τεε1ιτΜπιτ. υιι‹ι εινε.τ ιυ άει· ιιιι·ειτευ ννοε1ιε
υιι.ειι ιιει·1υτεειιου ιυ Αυερτιιε1ι ι.ι·ευοιυιυευ, ιιιιι.ιιυιετ εο,ςετ
ει" υοο1ι υιιο1ι2-3 1ιουιιτευ. 8οιοι·ι. ιιυεε·ε1ιτευυι ννε.τ Με
Βιεεννιιυιιε υυτ 'πιει126 Ρετεουευ υυτι ιιιι.ε ε.υε1ι υιιτ ιυ 23
Γε.11ευ8τιιυιι1ιε1ι.- 1ιιυε Ηε11ε.υειε.1ι. Πιτ Α111οιιο111τετ εο111ιιετ
εε11ιετΜιι' 1υιι:ιειινε εεε 1ιιεειυ·ευΜ11εειεΙτειιεευτετοτιυυιειυε
1.ε1ιευΒετιιιευ ιι·ει·ιιευ, ιιυιι 299111'Με ειυε εερει·ε.1.ε1(1ιυι1ιΙιει
τιετιυι1ιτε.ι·-ιυειιιειυιεε1ιευΑεεεειυιε. Πιε 17ι·υττοιει, ννιε Με
'1'υεεε1ι1εττ.ετ1ιετιο1ιι.ευ,1ιε1ιιιι'εννειιει·ετ Αιιειιτ1ιειιιιυ,ιτειυετ
0οιυιιιιεειου 1›ειάει· Αεειιειιιιε ιι1ιετττε1ιευινοι·‹ιευ, ννε1ο1ιει·Με
Ριο1`εεεοτευΈ ε ι· ε υ ε ε 1:ι (Με Ρτι1ειιιευι), 8 ε ι τ ο ι ι υ ι υ,
Βε1_ιετιιιιιιονν, Βεο1ιτ.ει·ενν, Ρεειετυε:1ει. Δ ιι.
ιιοινε1τι,8.Βοι1ιιυ ιιυιι Κοεεοι·οιονν ευεε1ιει·ευ.- Με ε1ιιτιιτειεε1ιε1ιει1ευει.ε1ι.«Κυιε» ιυ Μοε1ιευ ιει ιυ
ειυ «θνυιι.1το1οΒιεο1ι-ε1ιιι·ιιτι.τιεε1ιεε 1υει.1ι.ιιτ
«Κυ1ε» εεε ω. 111οιι1ιυειιι» ιιιιι€εινευόο1τ ννοτιιευ.
Με 8ιετ.ιιτευΜεεει· Αυειε1ι ειυ‹ι 1ιετειιε Ιιεειιιιιε,ι.- ΑΜ Αυτεειιυε νου 1ιε1ιειυιτιιτ1ιΝειεεε ι· 1ιει. ειεΙι ιυ
Βτεε1ευ ειυε 11ετιιιετοΙοειεο1ιε νετειυιςιιυε εε
1ιι1‹ιει.,ννε1εΙιεειο1ιΜε Ε'ϋιτιετυυιτ άεε 8ρεοιο.1ιεοΙιεειιιιιι 1ςε
υιειυεειιιε ινιεεευεε1ιείι1ιε1ιεΑι·1ιειτ.πιτ Αιιιε,·υ1ιεειε11ι.. Αεε
_ιιι1ιι·Ιιε1ιε8ιιιιιυεε1ιει·ιο1ιιε ενει·ιιευ ιιυ ΑτοΙιιν ιιυ· Πετυιειο1ο
ρ;ιε ιιυ‹ι 8νρ1ιι1ιε νετϋιιευτ.1ιεΙιτ.
-- 1)ετ 1411114. Οουιι;ι·εεε ‹ιετ 1)ειιτεε1ιειι (ιε
εε11εε1ιε.1ι: Πιτ 01ιιι·υτιιτιε 1ιυιιετνοιιι 18. Με 21.Αρτ11
ιιι Βοι·1ιυ ειπα. Με Βει;ι·ιιεειιυε άει· ιιιιυ Οου8·ι·εεε ειε1ι
νει·ειιιυιιιε1ιι‹ιευ Μιιε;1ιειιετ Βεεε1ιιε1ιτ.επι Βιευειες ιιευ 17.
ΑΡΝΙ, Α1ιευιιε.νου.8 1ι1ιτ :ιιι ιιυ 11οιεΙ τιε Βοιυε 101ιιιτιοι.1ευ·
εττεεεε Ντ. 44/45). [Με ιιιι,ζιιεεει- Με Αυεεε1ιυεεεε ννετιιευ
ιιι ειυετ ιιιιι 17. Αρι·ι1, νοτυιι1.1.ε.8ε10 111ιτ υιΜιι1ιεΙιευτιευ
Βιιιιιιιε,τ υοεΙ.ι 1ιεεουιιετε ειυ,ι;ε1ειιευ ενει·ιιειι. Ιου ειπε ειε
εεΓιουΜ” ι·ο112ε1ι1ιε211ετεο1ιειυευ.
_11ιε 11ιτ611”υυυι;ιιεε 0ουε,ιτεεεεειιυτιετ111ιι.1ενοε1ιιιευ18.Αρι·ι1
Χζομιιιιιεςε 10 111ιτιυι 1ιευ,ε.τευ1ιεε1τ1ιειιεεει.ε.α. 1'17ιι1ιτευιιάει·
11_ειιει·ιιεε0ου8ιεεεεε ννει·‹ιειι ιιιιεε11ιει11οι·;τευ-8ιτιιιυεευ νου
ιιι-Ι ιιιιιι Νε.ε1ιιυιιιιιιτε-8ιτευυεευ νου 2-4 εε1ιε1ιευ.
..1)ιε νοτιυιιιεεε-Βιι.ιυιιε :ιιυ 111ιιι:ινοε1ιτΙευ 18. Αυτι1 υυιι Με
Νεοιιιυιιτειτε-ϋιιυιιυτ; ειυ 1·'τειιεε·,ιιευ 20. Αρτι1 ειυιι ειι€1ειο1ιΠ
Βιιιιιιιεευ άει· 61ειιει·υ1νετε:.ιιυιυιιιυΒ·.
1ιιι1ει· εννειι.ευ 8ιτειιιι€ άει· θευει·ε1νειεειιιιιιιιιυ8 Μιι Γι·ε1
τω; Νε.ε1ιιυιτι.ιι.εννιτ‹ι‹1ετ νοτειιιτευειε τω· ‹ιιιε δευτ 1901 ,εε
17119.1ιΙΙ.. , _ ,

_ Αιιι-81818υ 8ι1ευυεεωε·ε ςιιιιωωιι, ιιευ 18. Αριι1) ιιυκιει
υιιι 10 111ιτΑιιευ‹ιε ειιιε ειυετιιυιιιεε 1)ειυουει.ι·ει.ιοιινοιι Ριο
_ιεει.ιουε1ιι11ιετυεεε 11ιεροειιινευ ειπε. Με1‹ιιιυἔευ ιιε.ειι ειιιιι
ιιυ 1ιεττυ .Ι ο εε1ιιιυε τ

.
ιι ει, Βει·1ιυ 117., 11υι·1ιιςτειευειτ.81,

υυ‹ι ιιυ υιε1υιιιιιιι , Βετ1ιυ 1711.,1.ιιιιοινετ.ι·.72, ευ τιο1ιιευ.
..Νου υυειν16.τιε1τουιιιιευιιε'1ΐτευ1τε116ιιυευιιιι Κω. Κ1ιυι1ιιιυι
(Βετ1ιιι..Ν., Ζιεεε1ει.τ.6-9) Αιιιυε1ιιιιο ιιυιιευ. Ρι·υρυτει.ε, Βευ
ιιιι€ευ, 1ιιει:τιιιιιειιτεΜε. ειιιιι ιιυ 11εττυΑ υ ιιετ ε ιυ ' ε Βου
Β.ε υ ι

ι

ει: 1
1
1
ι
ει υ ε (Ζ1εεε1ειτ. 10/11) Με Λυ8ε.1ιο ι1ιτει·Βεετιιιι

ιυιιυε ευ εευιιευ. ' _

Βιιυε Αιιεειε11ιιυε νου Βϋυτεευ-ΡΙιοτοετευ1ιιευ ευεει υιο1ιι
ειπε.
ΑυιιιιιιιιιΒιιυεευ νου 17οι·ιι·11.εευιιυιι 1)ευιουεττει.ιουευΜε»
κι 2ειι.ι,ι;υυ‹ι ννευυ ιτ,ε,·ευτιιιι6ι:,1ιε1ιευε.τεειευε 1ιιε ειιιυ 17.
11ιιιιτεευ ιιιειυε Διιτεεεε (νου Βει·ειυιε.υ υ, Βετ1ιυ Νιν.,
Α1ειιευτιει·ιι1ει· 1

) €ε1τι.ιι;ειιιιι 1ιιεεευ.
11ιιε Βειιιειιιεειυιε Μιιιεεειιιε1ι1 ιει Με 1)ουυετετες τιευ 19.

Α ιιι, 5 111ιτΔ1ιευιιε ιυι 11οτε1ιιο Βουιε ειιεεεειιι. Πιτ Με
ΤΒει1ιιε1ιιυει·ινιτε1ειυ Βοεειι πι· 16ιυ:ειο1ιυιιυιτ ι1ιι·ει·Νειυευ
Μιι 17. Δρτι1 ιιυ Ιιοτει σε Βουνο ιιυιι υιυ 18. Αρι·ι1 ινε.1ιτευτι
1ιετΒιιυιιυε ιυι 128.118θ111)8011118118θειιε1ιεεευ.
Με” Αυιιει·ε ιει. 1ιεευτιτεμ ιιυ‹1· ετιιιϋ.ε1ιτι,ς1.,Βειιτι18ε
ιιιιυιΪ 13οειευ Με 11υυ8ευ1ιεε1ι1ιειιεεε,ΖιιννευτιιιυΒευ ιιυ· Με
ΒιΙι1ιοι1ιε1‹,εοννιε Με τε,ε·ε1τυ:1εειεευΖε1ι1ιιυι.τευιιετ 111ιτε1ιειιετ
ευτεει.τευ ευ ιιειιυιευ.

. ε. .1
.

86991119υιε1ιτυ1ιιιυ ε. πω.), τιιιτυυιετ 671

16ιυε
Αιιεει.εΙΙ(ιιυιτ

νου
εἐιιτιιιἐ8ιεε1ἔυ 1(υειτι!ιιιιειιι.ειιιιυάΑΑιιριιτυι;ευ, εοινιε ευευειιιιι ευ ετ τευ ευρ εμ π: ιυ ιιε

ειο1ιι.ιτευοιυιυευ.
Με
8ι;ειιυιτευ

ενει·ιιειι ιυιι: υεοΙιεεε1ιευιιευ νοτιιιιεευ ετ·611
υει. »νετ ευ:

Μιιτινοε1ι τιευ 18. Αυτι1.
Ηει·ι·

Ιί
ἐ

ε?
) ι· υ ν 11ιει‹ιε1Ι›ει·ιτ1:1)ιε Βε1ιιι.ιιτι1υυειυσρει·ε1ι1ετ

τε εε.
Ηει·ι· Κ

δ 6
ό
υ 1

Η
υ

ΙΙΖιιι·ιτ1ι):
1)ει·ιιι-

υυιιΒο11εει.ιιιιτιυεετειυοιιιυυ ιο ευ Μεε ι1ιτετορετυιινευ ΙιιιυΜυυε;.
1ιετι·Βου υ (Γτε.υ1ιιιιτι ε. 11.): Πιο νετ1ιεεεετυυ)τευ ιυ άει·
'1'εειιυι1ιάει· Πεεαιετυι-Αιυριιιυιιου ιιυτι -11εεεει.ιου.

Η Ι 11)ΒυΙυετειιυιτάδυ 19.Αυτι,1. Ν (1εττ ετεε 1 ει· ιυ): εΙιετ ρετε.τιουευ ε
ι

ιετευ- ιιυ
Πτετει·ετοιυου.

1·"ι·ει1ει; άευ 20. Αρτι1.
11ει·τ ν ο υ Α υ 8ετει· (11ιιυε1ιευ): τω” Ορετιιιιουευ ενεεευ
ΠυιετΙει1ιε-0ουιιιειουευ.

Ηει·ι· ν ο υ Β ε τ ι; ιιι ε. υ υ (Μεε): Πε1ιετ Πετυι-Αυεεε1ια1ι.υιι
€ευ
1ιειιυ 17ο1νιι1ιιευυ‹ι ιιεεεευ 1)ιεευοεε.

1έτειιε
10ιεειιευ): Με νετειυι'ειευιιυε,·‹Ιετ Ουει.το- υυιι

υτετοετουιιε.
8ουυε1ιευιι ιιευ 21. ΑΡΝΙ.

11ει·ι·19οιιετ1Βετιιυ): Πε1ιει· τετε.τοιιιε8εεε1ιινι11ετειιι ιιετ
ΒιιιιοΙι1161ι1ειιυτι τιει·ευΟρει·ιι.ιιου.Βοτ1ιυ,ιιευ 31. .ιευιιο.τ 1900.

Βτυει. νου Βετςιυειιι υ,
νοτειτ2ευτιετΠιτ ιιιι.ε.1ει.Ιιτ1900.- 1)ετ ΑΙ.ιοι1ιε1ιετΝ. Κ. Γεττε1υ, Ρτι1ειάευτ άει· Βιοε

1ιειιετΡ1ιετιυεεευιιεε1ιευθεεε11εο1ιειι.,Με ι ιι ιυ Β ε ε τ ε τι τ
ι
ε ε

υ1ινειο1ο8ιεε1ιου ιιιιιι1ιιετο1ο8ιεεΙιευ Οιι1111ιε1.ε
τΙε1° 11οε1τιιιιει· 11υινετειιιιι. 500 ΕΜ. ιτεερευιι ει.- 1ιυ Κτουειι1Μετ Νι1ιο1υι-11ι1ιτι1τ1ιοεριιεΙειτε. πιο Με
'1'εεεε1ι1ει.ιετιυε1ιιευ, Με Ζε1ι1άει· 15ειτ.ευει” 1100 τειιυειι·ι
ννει·ιιευ.1υ Ε'ο18ειιεεεειι εο11ευιιυ αευιεε11ιευ88ε1άεε1ιετ- υυ‹1

1 0οιυυιιεεετροετευ ειυςε1ιευ.- Αιυ 6. Γε1ιτιιιι.τ1ιιυιι ιιυ 1ιιεειΒευ 111 Ι ι ε ει;» ε τ. 1ι-Κ ι υ ε ε τ

1ιοεριι.ε1Με Ειυινειιιυυ8 Μεε υειιευ θε1ιιιυιιοε Μιι·
Με ιι ι1ιετιε1ιτο.υ1ιε Κι υ άει· Μινι. 1)ει.ευευε θε1ιιι.ιιτ1ε.
1ιει ννε1ε1ιευιΜε υειιεειευ Βττυυεευεε1ιιιι`ιευ ιιετ Βευτεε1ιυι1ι
Αυι,ι·ευτιυυε·ιζειιιυιιευ 1ιε1ιευ,1ιε.ι.30,000 1261.εε1τοει:ετ.

ΒΕ
νειειιυεευ: 1Βε ινει·τιειιιυυεε Λετπιε τετ «ιιο νε·
ειιυ του Ροετευ νου Βευ1τ1ιειιτυι:ευ ιυ άειι Πότι'ει·υ
‹ιεε Ο ου ν. '1'ο1ιο1 ε ιι 8258110111.θε1ιε1ι 1200 11.61.1ιει ι'τειειι
1ιιι1ιι·ιευ.Πετ 1)ιευει: Μ: ιυιι. Ρτινι1εςιευ νετ1ιυιιρίι.. θεευε1ιε
ιιιιιετ Βειι“ιιειιιιι; ι1εε ΒιρΙουιε ειυτΙ ευ (Ιου θουνετυευτ νοιι
'1'ο1ιο1ε1ιιιι ειιιι·εεειι·ευ.- 1)ιεθεεειιιιυι.υιι111 ‹ιετ 1ζι·ευ1ιου 1υ άειι Οιι·ι1·
1ιοευιιιι1ετυ 82.. Ρειετε1ιιιτιτε 1ιετ.τυ8 επι 15. .ιιιιι.

Τνι·ι1ιυε -
(15ιυε1ιι·),793 8νρ1ιι1ιε- 17 υιεΙιτ), 217 8ε1ιει·1εο1ι- (20 ιιιε1ιτ).
169 11ιρ1ιτ1ιετιε- (10 ιιιε1ιτ),79 1ι1εεετυ - (12 υιεΙιτ) Μπι 4.7
Ροε1ιευ1ττε.υ1ιε- 12 ιυεΙιτ Με ιυ ιιετ 17οτιν.).
Αυι 22. .1ευ. ε. .1.1ιεττυΒιΜε Ζε1ιΙσιει· Κτιιυ1ιευ 8790 (91 ιιι€ιιι
Με ιυ σιετνοτννοο1ιε.),‹ιετιιυιει·639 '1"γριιυε- (12 που.), 199
8νιι1ιι1ιε- 16 ιυε1ιτ), 227 8ειιιιτ1εε1ι- (10 υιε1ιτ), 168 Πιιι1ι
11ιει·ιε- (1 ινευ.), 781ιιιιεει·υ-11 ινευ.) ιιυιι 66 Ροε1ιευει·ευ1ιε
(23υιε1ιτ)Με ιυ ιιετ νοτνν.

11ει·τ

111οτι:ε.1ιι:Μ:ε-Βιι11ειιυ ει. Ρειετευυτεε.

τετ Με 11'οο1ιε νουι 9
.

Με υιιιυ 16. .ιιιυιιιιι· 1900.

Ζε1ι1 ιιετ ΒιετΙιειο.11ε:

1
) Μου θεεεΙι1εε1ιτ υυ‹ι ΑΙιει·:

Μ” .εεεεεεεεεεεεεε2°2°"·εεεεεεεεεεεε εε
ενειειεεεειεεεεεε=>>εεεεεεεεεεεεέ
89831:ι71114078117229 146063.”495345 122

2
) υε.ε1ιΜου '1'οιιεευτευο1ιευ:

Γι
·

1ι.ειιι.υτ1ι.0, 'Η 1
ι.

Μπι. 17, Β`ε1ιι·ιετεειιτι·ευε 1
,

Τγριιυε
ο1ιυεΒεετιυιιιιυυιτιιετ οτιυ 0

,

Ροε1ιευ 6
,

11υεετυ18,8ο11ε.ι·1ε.ο1ι12,
Πιιι1ιτ1ιετιε30. 0ι·ουρ 7

,

Κειιε1ι1ιιιειευ 8
,

0τοιιρϋεε .1Λ11.18ου
ευτειιυιιυυε 36, 1ιιτνειε1εε 2

,

61ι·ιρρε11, 01ιο1ετε εειε.τιου

0
,

Β.υ1ιτ 2
,

Βριιιευιιεε ε 11ευιυςιι.ιε 0
,

Δουι.ει· θε1ευ1ττ1ιευ
υιετ.ιειυυε 0

,

Ρει·οιιτιε εριιιειυιοιι Ο
,

Βοπ1ιτευ1ι1ιειτ 0
,

14υτ1ιι·ιπ 0
,

Ηντιτορ1ιο1ιιο 0
,

Ρυετρετυ11ιεΙιετ 2
,

Ρνιιυιιε υυι18ερι.ιεεευ1.ιε 4
,

'1'ιι1ιετοιι1οεειιετ Ι.ιπ118θΠ 81, '1'υ1ιετειι1οεεευιιετετ Οτειιυε 23,
ΑΙ1το1ιο1ιειιιυειιυτι 1)ε1ιτιιιιιιιτειιιευε 6,1ιε1ιευεεοΙινν1ιε1ιε :πει
Αττορ1ιιιι.ιυιουτυιιι 46, 11ετιι.ειυυεεευι1ιε38, ΚτευΕΙιειι:ευ άει·
νετιιευιιυμοτευυε 62, '1'οιιτςευοτευε49.

ο



ό?

·· · ·
1111 1, Β 'ά πι1εοΙιο 11οπ1ιιο·Με Ο, Αοιιτοι· θο1οιι1ετ1ιοιιιιιο«Ε” Φθ ννωιιθ ΜΙΒ ω. Με “Πι 22- ]ω1Πεπ 1900.
τἱειϊιἱἶιοΟ, Ρξιξο12τ.1εορ1όοιΜοειΟ,
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=- νοι·Ιο.ρ;νου Διη;ιιοτ 1τοο1ιννοΙι1111@ΙΕ

_ Βοο1:οποτοοΜοικΙ 8οιιιιιι1ιιιι81ιΙΙΜεο1ιοι·ΔΒ1ιοιιι11ιιιιοοιιΜου Ρο11ιο1ος1οαπο Τ1ποι·ορ1οσ"
91οΗννοι:1ιοο1-απο Ετπ€11ιτυποεε16τυποοπ

Νοι1οε, νοικΒΒ·- 1ιοτο.ιιεε;οεοΒοιι
ο Ι1ο1ιοε,111οο1π· νοιι Ρι·οΕ 1)ι·. (ΜτΙ νοιι Νοοι·‹1οιι
2ει111το1ο11.Ε'5.ΙΙοπ1.1·1ο11.ΠοΒοτ τ11οΙπι ό1ου.1:1οιι ι1οι·τ1ι1το119.8 ' '

ννὶ1°1‹ο8Ι11εΙ°ΙΒτεοτ2ΠΠ δοτ181Κο11οηπω! 1το1νοιι ΒιιΜ'οττιιυμοιιτοπ νοιι Ον. Νοοι·όοη.Ιποννϋ.Μ·τοο ε1οτοιιιιποιη;οιιο1ιπιοιιΝοϋοτικνΜ;υιφοι1. Ειπρ1'οΙι- μ. 8
.

1900. 80 ΡΕ.
Ιοι1ευνοττΙιοεΜΜοΙ €οεοπ

. 1υοΑιἶ-Η·ι·-ο*ἐξ 118111111811τοπσΜύθ Πω Ε-ΜυΙπποπο Ν1ἐῖἔωθἶἔἶΪοἶἔ1ι. 1111 2
1
.

ἔἔἶἐΐΈ1ἔἔο
'Γο.811ο1ιοΠοο1ο: 1 Με 5 '1'1ιοοΙϋΙΤο1νοΙΙ. £ιωθ Π88(π Πω Ρ“088ΓΙΠΒθ" Π”. (Πο

νοτἔ1. Η. απ ιι το ΜΜΜ, Ποιποο1ιοΜο‹1. ννοο1ιοπεο111·Μ1897, Ντ. 23. 821νΐδ &1:Τΐ
ΒΒΠρΠθεθ (εθ8θΠ 28ΜΠΠε

Ο. Ε
'

το ο ο
,

ΜϋιιοΙιοιιοτ Μο‹Ι. Ψοο1ιουοοΙιτΜ 1899, Νικ 7
.

ΚΙ1ιιο; οι Η Ποτ, ΒοτΠιι. ΚΜ. Ψοο1ιοιιοοΙιτ11'τ1899, Ντ. 25.
Εἱτοτοτυτ ΜΗ 1212111501 ἔτειτἱε ιπιτ! Πειποο. Μ." Μ"... Κ"ΜΗΜ Οι δωΙΙΙ10ωπ

Ε. Ηοι1ο11.Γ1ιιιι1εοΒουΚ1το1ιοθ-8,22.19.
Βο1ινοετοι· Β11εο Το:11οοοιι, Ηοοοκ1Β2-~ ΠΡ00Π_π. 186' ΕΕ. 18,

Δι1τοοοοιι νου ΚτουΕοπρΠοεοτ1ιιιιοτι:
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@ωσπου Ρο·στεοπ.-~
131ο οοπτοπ Ροει·εοπ,εοποπ, ό1ο6οποποπποπ Μοό1οπ1ποπ1οπι Νότα·

Σιϊωσι9 οπτ1ιπ.Ιτοπόοπ,1'Α80θΕΝ-ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ:

σο!! θ 'πιά 100'ο: ΜΜΜ. το12οπόυπό 1'πτποπόΜο .1οότ1ποτπι·.
Κτθο80τ 200'ο: 1νπεεοι·Ιϋε11οπυπό πππ επ νοι·τ.τοοοιι.

08ΠΙΡΙ10τ-0ΙΙΙοϊ0ί0Γω: Ζπ εοπιποτπετ111οπόοπΒ1πτο1Βιιπποπ.
106·0ί0Γω 8010
ζ
88ΙΙογι 100'ο οιο. οιο. ε1πό_1οτετπ: ό.

1εο1ποΙπό1οπι1οποπ1_1τεοπόννοΙσποι·Απ οπτΙιπ1τοπόοπ

Οτ1811ιπΙρεοΙπππεοπ νοπ 80 από 100 Οτπιπιπ
όιποπ ό1οΑροτ.1ιοποπ οτποΙτΙὶοπ.-Βοιπἱτ Βο1ΒοετοΙΙπιιοοπ ΜΜΜ. όἰο ππ
ΗειπόοΙ ποππόΠοποπ π0021:111οποπ Ι1111τπΙ31οπε11ππτοι·εοποποπννοτόοπ.
Μ: οε εοπι1τ.οιπρϊοπΙοπεννοι·ιπ,ποτε

ΠΝπ1πει!ροπΚυπο Ροειι·εοπ
επ νοτεοπτο1ποπ.1νοππ εοΙοπο π1οΜ οι·Μ11τΠοπεἱπό, ννοπόοπεππ ε1οππι:

Μεἔἱετοτ Η. ννοοπε,
Κοιπιοπποοεττοκ1νεΜ Ρτοερ. 10, δι. Ροτετεππτ8.
Υπεοποπ1ππι·1Κ Ροπτεοπ & 0ο. Η. πι. π. Η., Ηεπιππη;.

ΖΙΜΜΕΚ δε (Ρ, ΡΕΑΝΚΡΗΚΤ π. Μ.
@Φο

θΙο1οπο Βο1Ινσ1ι·1ιπποΜο 01ι1π1π. ΕποΜπ1π
εο1ιπ1οο!απιο111:Ι:Μοτ. 1:οΙπετ18ιόοπ Με. οπ
πιο11τππό ννιι·1ιτν1οΙ εοπνν8.οΙιοταπ? Με οι·

νοπεγετοπι π1εΟπ1π1π.

0ποΙπποεππι »Υπό ἰπ Ροι·πι όοτ Ι·Ιππιιτι·ο1

Β
ΡιΙΙοπ οππο _ιοόο ΗΜο Νοποποτεοπο1ιιππς
πιοπο.το1οπ;;€οποεπιποπ.

ΑππΙορτ1οπιπ; οποπεο Μ. οε οἰπ πω” Βιο
πιπο111οπιπ.

Η Β Η Β Ι Ν
Με όυτο1ιππευπεοΜό11οΙιοε ΗοΙΙιπ1ιτο1 υπό

ΒΕπιποεο οιπρίοΙιΙοιι. Ι(πππ :πιώ ἰπ Εστω
Ρτορ1η·Ιειο11οιιππΒοποπ πω» π. Ποι·πεεεπτο

νοπ ΒιπιπεοεπΠενοτοτόποι ονοτόοιι.
'

Ξ μΡι·ο11οπ,Β1ττοι·πτπτππό Με εοπετ1ποπ1)οτο.11επι 1)1οπεποπ.
Ροι·ποι·ο8ροο1ει!ΗΞτοπ: . ·. 'Επι.μ.( -.εωε

Ο1:1π1π,ΞΟοοο1π,ΐΟοπε1π., .ΤοόΡι·ᾶΡοτο£ο .ο
(108)'%···14. 7

ώ: .. ο ~
%**' ·
Τ. "11Ηπαω-όο”ο

βΒΜ|ΠΕ·ΗΠ11.Ε. ¦·|0Ρ!ΤόΑνο1π 8ΟΙΝ ΒΕ' ΒΒ'8Ι(.ΐ·Ν.ΠΠ .ΒΑ 8ΟΠΗΟ.Β Ρ

Ι

8ειπειτοτ1πιπ
ΗΜ· 1πιιποπ1οϋόοπόο Πειτε επ

Βενοε-Βοι·Γ.
Βοε1τποτ1π:Ρι·ειπ Κι·ορ11' ππό Τοε:1ι1ει·.
Ι.οἰιοπόοτ Αι·πτ: Ηοϊι·οιπ Πεκ Υ'οΠειυό.

Νε11ιοτοεόπτοπ Ρτοεροοω.
118126-5.~
8οοϋπό ΑΜπαι1ει

Αϋπὲττιιπἔε-ιιπό ΚτπΓτ1Βιιπε ε:οιιι·οπ Βο1εο1ιννποποπ ππόΠ1τ (32
τεττπο όἰεροπἰττεπ ΚΕπόετπ 6ο;;
8πιιιοπ πωπω πἰπόπτώ Μ ο ε το ιι τ ο τι
υπό 11γότορο.τ1ι1εοπε οιποπ 101·
Ετκνοο11εοποΠτι
Μ: Βιο;;ϋ'ε Κ1ιιόοτεππειτοτΕπιππ
8οοποιό ΑΜ:οπι1ει.

έ Επι· 0800 Βιι1:ο1 Σ
νν1τόο1ποΠο1Ιππετο1τ(θ Βοτιοπ) νοι·1:επίτ.
ιππ. νοΙΙοπι Ιπνοπτειτ, νν1ττπεοΜΗ ΙΡΕοι·ό.
Θο1111εςο1οτα.),ο1ποτΜ1Βεοπο1πποτ1ο1ιτοτοπ
ΑροτΙιοΒο υπό οἱποιπ Οροτπι1οπε:1ιππποτ.
ό1ο ωππω ιππ ε.ΙΙοπ Νοτπινοπό1,ςειοπ
Ιπεττπιποπτοπ Π” Απποπ-, Πεποπ- ππό
ο1ι1τπη.:1εο1ιο0ροτειτ1οποπνοι·εοποπ 1ετ.- Χ'νο11ΙποποπόοΒ1πινοπποι·(ϋποι· 2000)),
10 Γεπτ11εοπ,Β1εοπ1πιππεπεποπ,Ροετ. υπό
'Ι'ο1οετορπ οπο. -- 0.πο6οππ.Α.ποκο·Βοπππ.
Βοροποπ:οποπ η·6., 11-ργ1Ιππκοποποιη.1 11 111

8
0
.

Κ
Π
π
1
εο
1
ιο
νο
τ
Ιο
επ
π
μ
·;
.ρ
ο
π
π
Ιπ
ο
ιι
π
π
π

Η.

Ν
ο
νο
ιπ
π
ο
τ

1
8
9
8
.

·.

8
0
.
1
9
0
0
. ω
.

1

Μ
Μ
Ε
.

Β
ϋπ
ο
π
εο
ό
1
ο
1
π
1
εο
1
1
-ε
ο
ο
Ιο
.Ι
ο
8
ιι
ιό
Ιο
.

π
ο
π
.

2

Μ
.
4
0
.

Μ
ο
ό
1
ο
!

Ε
..

ν.
1
·'
ο
τ
ιο
ι·
.
Μ
,
Β
.,
1
.ι
ιπ
π
ο
π
τ
π
π
ο
ι·
1
‹π
1
ο
εο

υπ
ό

Η
ο
1
1
-:

?ο
τ
/α
π
να
:
|·
-Ε
Π
Π
|λ
Η
Π
ΙΠ

Ε
|Υ
|ί
Ε
Π
:
δ
'Ιυ
ϋπ
α
π
ί.

Β
ο
ο
π
ο
π
ο
ι·
εο
Ιι
1
ο
π
:

επ
ο
ε"
,

Ρ
ι·
ο
Ε
Μ
.
1
1
1
1
.,
1
.ο
π
ο
π
π
ω
!
8
τ
ι·
ο
π
ο
π
κ
ι
π
ω
,

ἰπ
π
ο
τ
ο
π

ετ
ο
τ
τ
ο
π
π
ο
π
ο
π
ό
Ιπ
π
π
.

Δότοεεοπ νοπ Κτοπποπ.ρόοἔοτἱπποπ:
Ο18π
Βἔόο,

Πιο. οο·ι·ρ.,14 πππ., π. 88,
πω. .

?πιω Δ1:ππ.Πο 80111112,Φοπ·ι·πιεκπΗ 137.
πιε. Π!).

Ο.πιτπ Οππ·ι·.ποππ.Οορτ1οποππε,π. Μ Π,
και”. 19.

πο”. πο”. 0π6.-10-Φοπρεπε 1900τ. Ποιόπ.πεποποτΠε. Βπ ό ο 1 Ε' νν οι π π απ. Βποπότποποε·ο1 τό όλωοποο1ιο Κω.1ιπ.τ1ποπ1ι.1)ι·.Ν1ξ·.-.
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1

Νοοοττοτβο
ττττττ..Ιουτ°Β.

11τττττττττττ1ττ τττττ1ττττττΠ1τττ1
ουτοτ· σοτ· Βοστιοττου νου

ΝΡτοτ'. Πτ. ΜτΙ Πουτο. Πτ. Ιουττττττοο Κτοττττυοτο.
.1οτ·τονν(1)οτοττ.ττ. Μετα.

Μ. Μιτου' ττσουοου.
Μ. Ροτοτευτττο.

.τουττουΝο

Πτο «8τ.Ροτοτ·ττυοτ·ττοτ·Ποστοτυτεοττονττοουουοουτ·τττιοτοουοτυηοσου'.' Αυουυου:ουτε·Αυτττ·ττεο ΜΗΝ 2.1101υοο1·οτο "
8`ου υουο υ σ.- ΠοτΔυουυουοουτ,ομ·ουτεττοΒο"1ουτ18 Ευτ.ττ1τσιτευτττοτοπου οτιοετοττττοοεττοτιου στοΒιιοτττιουσττιυ8νου Ε. Ἑν.Μο!" το
σουτ' 4 ΚΜ. Πτι·σουυοτυοσουτ τυο1.Ροοτιοετοττουεττο σου ωσπου 8τ.Ροτοτευοτε'Νοννουν-Ρτοεροοτ.τοΜ, 2οττοτττου.-Σ ο,υπο οπο”
1ττττ:τσουυ20 Ποτ·υτυυτττου,10Ποτ·υυυΙυτττυτττου.1)οτ·1Μοτυ10υη31·σωττονντουττοΔοτ“στοΚοσοοττουυοιττςΙτουουΜτττυοττουο;ουυτττοτιυου ου
Γιττ·στο3τυοΙΒοοροΙτουοΖοττοτοΡοττττετ18Κου. οσοι·35 Ρίουυ.-Βου σου ε οεου Είτε τοτιτοοσο υ Κ.οστεοτοοτΠτ·.Βοσο11'Έωπου το8τ.Ρο
Αυτοτ·ουννοτττου25δορυτ·υτουοττεοτυι·οτΟττ8τυοτοτττυοτοο8·οοουστ.-τοτ·ευοτε'?οτοι·ευοτ·ΒοτΒοττο,Ροτοτ-Ροοτυοευττοττο τ·τουτουδρτοου
Βστοι·υτοτννοτσουυοου σουτ8τιτ28νου το ΜτΙ. ρτο ΒοΒου υουοττττ. τττουσουΜουτ", Πτττννοουουσ Γιωτη νου 2-8 11υτ·.

Μ 7 $τ. Ροτοτουοτο, (3.Ιτττττο)19.Ρουτοοτ

1υυτο1τ:Ι)τ. Β. Ισοτττο: Πτο ΠυτοτεοουιτυΒ·ττοοΗοτπουε ττττ στο Εουουενοτ·ετουοτουτ;.
- Βοτοτοτ ο: Οουυ: Ζω· Γτοτ.τοω· Ζττοττοτυτ1σττυο:του Βτννοτεε.- Βοουοτ·ου2οτοτου ουσ Βοερτοουοττοου: Κ. Β.τττοτ·νου ΤουΙν: 8ττιστου υοτ θο

οουτουτο σοι· ΑυτιτοτυτοττυΜτττοτο1τοτ.- Ρτοτ`.Μ. Κειροετ: Πουσοττοε σου·Ηο.οττττουττυοττουτ”οτ Βτοσττουττοουσ Ατυπο. -
Μτττυοττιτυττου ειτε ττοτ·θοεοττοοττοττ ρτ·ουττεοττοτ·Αοτ2το 2ο Βτ8·οι.

- Ζοοοττττττ ου στο Βοστιοττου. - τω».
τυτεουτοε. - Ισοττο1τττττε-Βυττοττυ Βτ. Ροτοτευτττ,ο,·ε. -- ΑυττοτΒου.:ο?“ ~ Βτοεοτ· .Ντ Μουτ «Μ 2 σοτ· Βονοο σοτ Βοοετεουου ΜοστοττττεουουΖοττεουτ·τττοττ»υοτ.

.ζμ

“Έ
Πτο τττττοτ·εοουοττοσοε τ·τοτ:οττε ττ1τ στο τ.ουοττο

νοτοτουοτουο.
νοι·ττοε, 8·ουτ1ττοττΜουτ'σουτ τ. Οουετοο8 νου νοτ·ετουοτ·ουεε
Αοτ2του το Βτττεεοττου 14. (26.) Βορτοτυυοτ·1899.

νου
Πτ. Ε. Μο τττ2.

τΙ)τοεοτ οτετο Οουετοεε νου νοτετουοτου8ε-Αοτ2του υοτ
2ουττουετ στο Αοτρουο, στο τοτ στο τ.ουουενοτετουοτουΒ
εντουττοετου Ε'τοΒου ττυ Κτ·οτεο σετ Ροουοουοεεου 2οτ

5ρτοουο 2ο υττυοου; σουτυ 8ουοττ ουττο Ζτνοττοτ στο
Πυτοτεοουουτ; σοε Ηοτυουε.

_ .Τοσοτ νου Ιυυου οτ. Η., ντοτουοτ· »ντοτου ντοτο .τουτο
υτυσοτου τττουτυτοε νοτετουοτουΒε-θουστσοτου, εουσοτυ
οτυο ετοεεο Ζουτ νου Ηοτουτουττου το ουτοτεοουου ετο
υουτ υοτ, τνττσ υτττ· υοτετττυυτου. σοεε Φο Πτοουοεο Βο
τοσο τ›οτΦοεου οτΐτοτοο ττοτυοεννοοεΙοτουτο Βοουο τετ.
Ιου υοττο σου ευτου Ζοετουσ σοε Ηοτυουε ουσ σοτ·
θοτοεεο ττττ·στουοετο θειτουττο οτυοε υτ.υΒου Ι.ουουε ουσ
στο Ι)οεουοτοττου στοεοτ·Οτυοοο τσι· οτυο σοτ τντοττττοετου
Πτεοουου ττττυ2οτττοουΤοσοε. Ποτ· νοτσοτυΙτουο ΕτυΠοεε

σου Ηοτοτυεοτττοτου2Ιοοετ. ετου υτουτ οτυΓο.ου οττυοοεου
οοε σου ουτοι· Φοεοτ ΒουττΙτ τοτζτετττττουΤοσοετοΙτου;
οτυο υοου ννοττετϋεεοτο Ζουτ νου Μουεουου (ουσ υοεου
σοτε νου νοτετουοτ·του) Βουτ ου θττ·ουσο ου ο.οοτσουτοττοττ

(Με. Ρυοοτυουτο) του οουεοοοττνοττ Κτουττυοττου τντ·88ΙΙ
οτυοο εουοσυοττου Ηοτ·2ουε. Ρστ στο Βουττττ σοε Μοτοε
τυοεεουτττε σοτί τυου ντουτ το Μ οττοτ Ρο1τΙο Φο Βο
2οτουοου8 Αττοι·τοεοΙοτοεο ονουτ. Οοτ·στοεοΙοτοεο εουεττ
τυπου; σουυ στο Αττοτ·τοεοτοτοεοτετ ουου στο οτοουτττουο
-Αττοτετττουττυοττ,ουουεο τντοστο νοτινουστου εοτοτοττεουου
Ρτοοοεεο το τυυοτου ΟτΒουου, ττυ Νοτνου- ουσ ΜοεττοΙ

ενετοτυ ουσ οσο Φο νοτττυοουοτουε σοτ· Κυοτροτ. Ου
ττνο.τυου στο 8οΙοτ·οεο Φο οοτστυοΙο Αττοτετττουττυοτττετ,
ουσ ετο σοου σοτου 8οτντεεο εουτ υοττουυτο ουσ νοτ
υτοττοτο8ουοσΙτουττοττου το τυτοτττ νοτΙοοτ υουσυεττοτ,
ττοεουσοτεΙ.οοε ουσ Ατττουοτ_ινουτεουοτυττου οοου Τουοο1τ.ο
Αυοοεουου νου στοεου εοΙοτ·οττεοττουουσ ττυτοεοτι

Βοεουοτοττουου σοτ τ:18τ·2-ουσ Οοτττεε-ννουσο, στο τυου

ουσουουο υουυου ττουυ, ετουτ οε οτυο Βτ·οεεο Ζτιυτ ουσ

€ουοτ· Ι.ττετουου, στο στττου Ιυνοετου νου Μττττ·ουουυο

Φυτἔτ ετττσ. 1)το τοτ2τοτου υοττοΠου νοτυοοετνοτεο στο

Ηοτουτορρου ουσ - τνουυ ετο νοτυ 8τορυντοοοοοοε ττοε
ο.οοτου Βυοοτττοττετυοευοστυοτ τνοτου - ττοτυυτουετο οτε
ΚΙορρουτουτοτ υτεννοττου σοτυ νοτετουοτ·ουΒευτοτ υοτ
Κουυτυτεε; στο σιττου ουσοτο Μττττουου υοστυο;του Ποσο
ουτΦτου σοτ Κτορρου υουου ο.ττο οτοο ντο! υουοτο Μο

ττοτυττοτουσ ουσου το.ετττυτυοττοτε!.

Πτο ΜορρουτουΙοτ ετυσ τπτΑττοοτυοτυουτοτουτοτστο.Βοοε
ττοττυο.τ,ο·5.τττουσΦο ουσοΒουου σοτου τυτο οτττττουττουο

Εοττντοττοτουοουσ Φο εουτ ουυοετττυτυτου Βντυρτοτυο το
τυτ·οτυΕ'τοττετοστοτυεουντοτ·οτοτ·ττουυυοτετυσ; τυττεοτουου
Ε'τουετοστου υυτ οε @τοσο σοτ νοτετουοτου8ε-Ατοτ το
στου, σουυ εουυτσ σοοτττοττο Οοτυρουεοττουε-Βτοτττυοου
σο. ετυσ, Γτττττττττουετου Μουτ: ουσ ττετττττΜουτ, ετου
οτυοτ· Αυτουυουο; εοτττοεΑυττοοοε ο.οεοοεοτυου.

ττ`ττ·νντεεου Αττο, σοεε οε υτουτ τττττυοττοτουτ τετ, οτυο
ετουοτ·ο Ι)τοουοεο 2ο τοττοοτττου, ννουυ οτυ Ροττουτ τττττ

Κυιτ;ου, στο :ιοί υοοτυυουσοτ Αττοττοεοτοτοεο υοτ·ουου,
ουε τττοτττουοουεοτττττ. ντο εουτντοττυοτ· οοοτ τετ Φο
Βτοοτιοεο, ννουυ σοεεοτυο Ιυστντσοοτυ ετου οτε νοτετοττο

του8ε-θουστσοτ υτττεουτττ·ττττττσουτ Αυερτ·οου νοτττε Βο
εουσ το στου. Οοετοττου Βτο του· οτυ Βοτερτοτ: Βτυ

48τουττττοτ θοτευοεττυοτ οοε οι·τετοτττοττεουοτ Ρουττττο
ετοτττο ετου του· 2οτ νοι·ετοττοτουτςνοτ; ΡοτυτττουΒο
εουτουτο ουσ Αυτοοοσουττου ουτυτοττου υτουτε Οοτυρτο
τυτττττουσοε. ΑοΓ στο Ρτο.Βο υττου ονουτ. ττυοτετουσουουτ
ΒυοοτττοττετυοεΒου οτ του, οι· υουο που! υτεννοττουοπου

Ι5τυοττουε τω! σοτ .τομ Ιοτουτο 8ουτυοτοου το σοτ Βουοττοτ
ρουο.υτ, σοου εοτου στοεοτυου οτοτε ουυο ΒουουστουΒ
τοεου νοτοουετου. Ποτ Ηοτ·τ ενττ.τντο! οοτ Βοτοου ουυο
τ`οετοΒοεουοτττο;ουο, το οΙττοττοττεουουΟοττουΙτου ετυμο
Που τυοεετες. Πο στο ουτοοττνο Πυτοτεοουουε ττοτυο Αιτο
τυοττου οτ·οου, ννοι·σο οτ 2οτ Νοττυοτρτοτυτο ουΒουοτττυτου.
ΙΒτυ σουτ· εροτοτ· οτεουτου σοτεοτυο Ηοτ·τ, σοτυ τυοτττοσο
τοττττττοΠυτοτ·εοουουε Υοτ·ττοοου το τυοτυοτ Ι.οτετοττοε
τουτοττοττοτττΒοττοεετυοττο, υοτ τυττ οτε Ροττουτ τυττσουτ

ττου οοεεοερτοουουοτ Αυοτυο ροοτοτ·τε; του τυοεετο υου



Μ!

!επε εεεεπεππ!επ ι!!ει!ιι!ε!!εε!!επ 8ε!!ιπει·εεπ νοπ !ι·ι!!!ει·
ε!ε π!ε ει·ειεπ Ζε!ε!!επ ε!πε! εε!!ι· εε!!!!!ι·!!ε!!επ Ηειεει·

!ιι·επ!ιι!πε ει!!!:!εεει!. Νεο!! π .Ιε!!ι·επ Με!!! πει· !!ε!ι·.
Ηει·ι· ει!! ε!πε! Βε!εε !π !!!!επ ει! Ρπει!ιι!ι!π!ε. Βει· ιι!!!

ει°!.!!θ!!!θ ΡΜ! !ε! !ιε!π ε!ιεερ!!οπε!!ει·, - ε.!!ι!!!ε!!ε Με!!!
εε !π !!!!επ Ι.εππειπ, πω!! ιι!εε!!!ε !ε!! εΙει!!!επ_ πεεε ε!ε
!π Ηι!εε!εππ εεεεππει·ε πεππ!!! ε!ππ.

Εε Με!!! !!!εε Ηει·ε!ιι·επΙι!!ε!!επ, π!ε Ιεπειε Ζε!! !ιε!πε
ε!!!εε!!νεπ Ζε!ε!!επ πει!!!ε!επ, Με πιιι· !ππ!ι·εε!ε, επι
!ει·π!ε $νιπι!!ει!!ε εε!!επ, πει·επ !νε!!ι·ε Βεπε!!!ι!πε ειε!

Με!" ε!·!ιεππ! ιν!ι·π. Βε Με!!! εεε!!! Ρε!!ε νοπ Οει·ε
πει·εε!ει·εεε. ινε!ι·!ιε ε!!εο!ι!! !ε!ει!! ε!ππ, !ιε!πε $!πι·ι!πε
!ι·ιεςεππινε!ε!!ει· !·`ι!πε!!επει!, π!ε!!! ε!π!πε! 8ε!!!πει·εεπ επει·

!ιεεππ !νε!ε!!ε ε!!πει·ιπει! 8επεει!επεπ !!επ!πΒεπ,
- ι!ππ

πεε!! ε!πεπ μ!6ιε!!ε!!επ Τοπ !!ει!!ε!!!!!!ι·επ !ιππι!επ. Ι)!εεε

εε!ε!!ι·!!ε!!επ Οειεπει·εε!ει·εεεπ !!ππεπ ε!ε!! ε!π !!ει!!!!;ε!επ
!π πεπ ινε!!!!!ε!!εππεπ Ο!εεεεπ, Ι.ει!!επ ιιε!ε!!εει· Αι·πε!!,
π!ε ε!!ει· πε!!ε! ι·ε!ε!!!!ε!! εεεει! ι!ππ !ι!π!ιεπ ι!ππ ε!ει!ιεπ

Οειπ!!!!!ε!ιεινεει!πεεπ ειιεεεεειε! ε!ππ: Απνεεε!επ_ Β!εε!ε
ιπει!πειι!, επεεεεπ θιεεε!!ε!ιε!ειι!επ ι!. Με!.

Ιε!! !ιεππε ε!πε Ε!ε!!!ε εε!ε!!ει· Ρε!!ε' νοπ ρ!π!ε!!ε!!ει!!
Οοιεπει-Τοπ (π!ε!ε! π!!!·ι·!!Οει!ι!ε!!οπ !!εε!ει!ε!ε) !π πεπεπ
ει!! Ωε!εε!!·ι!ρ!!ε 8επε ε!!πε νι!τε.εεεεεεπεεπε 8νι!!ρ!οιι!ε
επει· !ιι!ιεε Ζε!! πεε!! πεπ ετε!επ !ε!ε!!!επ ν!!ειπι!!!εεπ
ε!πεει.ι·ε!επ ινε!. Η!ει· ε!π Βε!ερ!ε!: νει· ει!. 8 .!ε!!!·επ
!!εεε ε!ε!! ε!π Οο!Ιεεε, Μ!!!!ε.ι-Αι·ε!. νοπ π!!! Γι!! π!ε νει·

ε!ε!!ει·ι!πε ιιπ!ει·ει!ε!!επ. Β!! ει· εε!!ει! 59 .!ε!!τε Μ! ινει·,
!!ε!!ε !ε!! Ηειε ι!ππ Οε!εεεε ιπ!! πει!! Βιεεε!επ Μ!εε!ιεεεπ
μπει! !!ι!!ετειιε!!!. 1ο!! !ει!π Α!!εε ι!!!εο!ι!! ποιιπε!. !·)ι·
ινε! ιπ!!!ε!ετεεε, ε!ειπ!!ε!! φερει, ιιι!!εει!!πε, νοπ ιπ!!!!ε
!·!εε!! ειιε!!ει· Ηε!!ι!ι!ε, -- ι·εεε!! !π εε!ι!επ ΒειιιεΒιιπΒεπ;
Με ει!!ει· Βε!!ει· ιπεε!!!ε ει· ο!! Βιπεεετε 'Ι'ει!ι·επ ει!
Ρ!ει·πε; 8π!ι·!!ι!οεε εεποεε ει· ει!Βε!!!!ε!! εε!!! ινεπ!ε; π!ε

Ρειπ!!!επεεεε!!!ε!!!ε !ε! !επε!!εε. $ε!π Απ!ι·εΒ ινι!!πε
επεεπε!πιι!επ. Ι!!! !ο!εεππε!! 8οιπιπει·, !νε!!!ι·εππ ε!πεε
Ε!!!εε !ιπ Ι.εεει· -- πε! ει· !οπ! νοιπ Ρ!ει·πε: ει!! Λιποπ
ε!ε ε!·νν!εε Οοι·επει·-$ε!ει·οεε. Β!π εππειει· Ρε!! εειπ!!!
ε!πεπ ει!. 40!ε!!ι·!εεπ Απνοεε!.επ, πει· ε!ε!! εε!πει· ε!ει·!ιει!
Οιεειιππ!!ε!! ε!!!πε.!ε ι·ι!!!ιπ!ε: Βε! ε!πει· νε!!!!!!!ε!!!!!Β ιπ!!

ε!π!Βεπ Οο!!εεεπ ει!! ε!πε!!! 8ερ!!ε ε!!εεππ, πε! ει· Μπιε
!!ε!! ει!!!!ε!ι - !επ!; π!ε Ο!!πι!ε!!επ ει·ιν!εε ε!πε επεε Μ!!
ε!πεε!πεπ !!!ε!πεπ νει·Κε!!ι!!πεεπ !!εεε!ε!ε Ι!ι!!ιε Οοιεπει!ε,
!π ινε!ε!!ει· ε!!! 'Γ!!ι·οε!!!!!ε εεεε, - πι! Πει!!!εεπ !νει· πεε
Ηει·ε εεει!ππ.

θεεε!! εο!ε!!ε Ππε!ι!ε!ιε!ε!!ε Με!!! εε !ιε!πε θει·ε!π!!ε,- ε!ε ε!ππ εεε!! νει!! εε!!ει!ε!π!!!εε!επ ι!ππ ει·!ε!!!·επε!επ
Αι·ε!ε πιο!!! νει·ει!εει!εε!!επ. !!!!εε !ε!! ε!!επ εεε!! - π!.
Η. - !ε! Ι!!πεπ ινε!!! !!ε!ιεππ!, πεε!! !!!ε!! !ε!! Π!! νν!ε!!
!!ε εε !!!ει· ε!!εε!!!ε!! ει! !!ε!οπεπ, ι!ιπ π!ε!επ!Βεπ Οε!!εεεπ,
ινε!ε!!ε πεε Ππε!!!ε!ι !!Μ!ειι εε!!!επ ε!πεπ !!ε!π πεπεε!!
νει·ε!ει!!επεπ Οεππ!πειει1 ει! ι!π!ει·ει!ε!!επ, νει· πω!! νει·
ννι!!·! πει· Νεε!!!εεε!ε!ιε!! οπει· Ππ!ιεππιπ!εε ει! εε!!ι!!.εεπ,
πει· !!!!!επ νοπ πει· νει·ινε!!ι!π8 πει· Οι!ιι!ρε8π!επ Βειπεε!!!
!νειπεπ !ιπππ!ε.

Θ!!!ε!!!!ε!!ει·ννε!εε ε!ππ Μεεε ρ!ε!ε!!ε!!επ Τεπεε!!!Ι!ε ποτε!!
!ε!επ!ε Οειεπει·εε!ετεεε !ιππ!ει!!!!! ει! εε!!ει!, πιπ πει! θε
εεΙ!εε!!ε!!επ ει·οεεειι Βε!!επεπ ει! !!ι·!πιιεπ. Π!ε ει·οεεε
Με!!ιεε!!! πει Ηειεεπει!!ε!!επ !!!εε! ε!πε 13!εεπεεε ει!.
Π!ε πιιι·ε!! ε!!ποι·ιπε (Ξιε!·ειιεε!!ε !ε!ε!!! ει!ιεπιι!!ει·επ Κ!ερ
ρεπ!ε!!!ει· ννειιπεπ νοπ πω! π!ε!ε!ει! νετε!ε!!ειι!πιιε-Απ
ε!ε!!επ ει!!!!ε!ιεενν!εεεπ; ε!π!πε εεεει!!!!επ ε!ε ιπ!! ει·
!!π!!!ει· Ρτειπ!ε. Ι.ε!ε!ει·εε νει!ε!!ι·επ !ε! ν!ε!!ε!ε!!! ε!ε!!!
ει! Με!!! Με εε ειεε!!ε!πεπ !ιπππι.ε, - νει·ει!εεεεε!ε!
ε!!ει·π!πεε ε!ι!ε μπει!!! (νν!επει·!!ο!!ε) Ππ!ει·ει!ε!!ιιπε πιιι·ε!!
εε!!! εειπρε!επ!ε Αειε!ε. 5ε!!ιν!ει·!εει· !ε! π!ε Βειιι!!!ε!

!ι!πε πει· Ηει·εει·Ιιιι!π!ιι!πεεπ ο!!πε Κ!ερρεπ8ει·ει!εε!!ε; νει·
!!επει!!εππεπ νε!·Ιι!ε!επ πιιι·ε!! εο!ε!!ε !!ε! Με Οει!!ρεΒπ!ε
πιιι· ε!πεπ 8ε!!ι!!ε, - πεε ε!ππ Με !π! νει·ι!·ει!επεει·ε!
Ι!ε!!επ Α!!εε! π!επειεε!ειι!επ Ππιειεπε!!!!πεε!!ε!ιιι!πε, Με

Απ!ινει·!επ ει!! Με !!'ι·εεεπ πεε Ε'ειιιιι!!ει·ε.

Μ! ιι!πε!!!ε Ι!!πεπ ε!π!!εε Βε!!·εε!!!ι!πεεπ !!!!ει· π!εεε!!
Γιεεε!!ερεπ, εεινε!! ει· πεε Ηει·ε !!ε!ι!!!!, νει!εεεπ.
Μεπ πεππ πο!!! Με ε!ε!!ει εππε!!!!!επ, πεεε ννει!!8ειει!ε
90 πω. ε!!ει· νετε!ε!!ει·ι!πεε-Οεππ!πε!επ εεει!ππε Ηει!ει!
!!ε!!επ. !!!!ει!π π!ε Ρειπ!!!ει!- ι!ππ ε!8ει!ε νοι·Βεεε!!!ε!!!ε
(Β!!ει!!!!ει!επιι!ε. θ!ε!!!, Νερ!!ι!!!ε, 5γρ!!!!!ε) ι!ππ π!ε Με

!!επεεεινε!!π!!ε!!ει! (Α!!ιε!!ε!) π!ε!!!ε Βεπεε!ι!!ε!!εε ει!!νε!
εεπ, !ιε!πε Απεε!ε!!επ ει!! !ι·!!!!ει·ε Ηει·ε!ε!πεπ !!!πινε!εει
ι!ππ πεε Ιππ!ν!πι!ιιιι! Με!!! ι!!!ει· 40 .!!!.!!ι·ε Μ! !ε!.
!ιεππ ιπεπ ε!ε!! ω!!! ΌθΚΙ!!!8θι!' π!ε Βεεε!ιι!εεε!ε!ιε!! Με
Ηει·εεε!!!εεεε ι!ππ Με Α!!!νεεεπ!!ε!! νοπ θετει!εε!!επ ει!
εεπε!ε!!ι·επ.

!!ν'εππ εε ε!ε!! !επεε!! πι!! ε!π !!!!ε!·εε. επει· ε!π !ηιει!ι!
ινοπιιι·ε!! εοιπριοιπ!!!!ι·ιεε Ιππ!ν!πι!ι!ιπ !!εππε!!, - πει!!!
πι!! πο! νει!ιει!επεει·ε! ε!πε εε!!! _!!επει!ε υι!!.εΓει!ε!!ι!!!ε
νει·ει!πε!!ιπειι ι!ππ πει·επ Βεει!!!ε!ε επε!ι!!!ι·!!ε!! !ιπ Αιιεει
ιπ!!ει!!!!ε!!επ, πι!! ει!! π!εεε !!!ίε!εε πει! ι·εν!π!τεππε!! ει!!!
Απ! νοπ πει· ει!ει·ε!ε!!ει!πεπ Βεει!!ι!πι!πε πεε ε!!εεεε!!επει!
8ε!!!ι!εε-Πι!!!ε!!ε ει! ι!!!ετεει!εεπ.
ΡΜ· π!ε!ει!!εει! νει!ι·ει!επεΑει·ε!ε, ινε!ε!!ε πει Όι!!!

ρεεπ!ε Με ππι·ε!!ειιε εεπ!ρε!επ! !›ε!ιει!ι!! ε!ππ, -- Με!!!
Με ε!ι!εε!πεπ Ρι·εεεπ πεε !!'οι·ιπι!!ειε !νεπ!ε Βεπειιιι!!!ιι.
ε!ε ννει·πει! !ιπιπει· Με ι·!ε!!!!ιιε Ε'οι·πι !!!!πεπ, ιιιπ !!!!
ει!!ει·!!ε!!νεε !!ι·ι!ιε!! ει! !›εΒι·!!ι!πει!. Λεει· !!!ι· ει!! ιτε!!
Βι·ϋεεει·ε Ζε!!! νοπ Οο!!εεεπ !ε! Με Ππ!ει·ει!ε!!!!πε ε!πε

νει·ε!ε!!ει·ι!πεε-Οεππ!πε!επ πι!! ε!πε !!ε!!!!ι!!!8ε. εεε!πεπιε!!ε
δεε!!ε, ινε!ε!!ει· ε!ε !νεπ!8 Ιι!!ει·εεεε επιεεεεπει!ι!Βεπ. Ε!!!
εο!ε!ιε Αει·ε!ε ει! εεπει!ει· Ππ!ει·ει!ε!!ι!πε ει! ειν!πεεπ, !

!!

!!επ ν!ε!ε θεεε!!εε!!ε!!επ (ει!ε!! ι!πεε!·ε ι·ιιεε!εε!!επ) !
!!

!!!ι·επ Ρει·ιππ!ει·επ ε!πε Βε!!!ε εε!!ι· ρι·εεΞεει· Ι·"ι·εεειι ει!!

Βεε!ε!!!, ινε!ε!!ε ε!!επεε ρι!!ε!εε ι!ππ 8ιεπε!!ε Απ!ινοιιει!
ει·!οι·πει·π: $!ε!!ε πεε 8ρ!!εεπε!οεεεε, πεεεεπ $!!!ι·!ιε.
Θιεπεεπ πει· Ηειεπειπρ!ι!π8, ΟΙ!ει·ε!ι!ει· πει· Ηει·εισιιι
ι!. ε. ιν. Με Απ!ννει!επ εε!!ε!πεπ ε!π!εε!!, !!εεει!πειε
ε!!επ !!!πεεπ Αει·ε!επ. Ι.ε!ε!ει·ε !!ε!›επ νοπ !!!ι·επ Ι!!!
ε!!ιει! εενν!εεε Βοειπεπ !!!!ει· π!εεε Ε'ι·εεεπ ιι!!!εε!!ιεε!!!
ι!ππ εε! !επειπ Οεππ!πετει!, πει· !!!πεπ εεειιππ ε!εε!!ε!!!!!
ί!ππει! ε!ε !!!ι·επ !!!εεε!εε!!επ Βε!ι!ππ νν!επει·. Μεπ ι!!!!ε!·
εεε!!! πεε Ηει·ε τι!!! Βενν!εεεπ νει·εε!εεε!επ Με!ιιι!πεει
ι!ππ !π πει! Α!!εε!ει! !!ει!ι!ι·επ !ιπιπει· νν!επει· π!εεε!!!ε!

Οεπε!ε!!ιι!πεεπ πεε Βε!ι!ππεε, πεπ ιπεπ Π!! πεππ!!! Μ!!!

!!!!εε !!ε!ιπ Βεν!ε!επεει·ε! Μ!εε!ι·ει!επ ει·Βεπ Μεεε Απ·
ινει·ιεπ ει·ννεε!ι! - !ε! Με εε! πειπεε!!!επ Με! !ιπ!!!
ε!ε!ε!!!ι!ι!!εππε Βεεε!!ε!!εε!!ε!! πει·εε!!!επ. !ιπιπει· π!εε!·
!!επ Βειπρ!ι!πεε-θ!·επεει!, !ιπιι!ει· Μεεε!!!ε 8!ε!!ε πι!!

Βρ!!εεπε!εεεεε. Ι)!εεε!!!επ Βεει!!!ε!ε ει!! ε!πειπ πεε!!

ειι!ε!!Βεπ 22_!ε!!ι·!εεπ ι!ππ ε!πεπ! !ε!!επ 60!ε!!ι!εει! π!!!

!!ε!!ει· Βι·ι!ε!! Λεει· ννε!!ιεεππ πει· Ι5!πε Με ε!!ει·ε Με·
ρ!ι!πεε-(3ιεπεε !ιπιπει· επ πει· 4. Β!ρρε !!ππε!, πι!! Θ!!!

ε!π Αππει·ει· !!!!ιπει !ιπ 8
.

Ιπ!ει·εεε!ε!ι·ει!ιι!, ε!π Βι!ι!ει!!ι
4., ε!π ν!ει·!ει· επ πει· 8

. Β!ρρε; ε!π Οε!!ε8ε π!!! π!!!

ε!π!8ε Α!!εε!ε ε!πεεεεππ!, ννε!ε!ιε !!εεεε!επ, πεεε π!!

ε!›ειε Βειπρ!ι!πεε-θι·επεε !ιπ 2. Ιπ!ει·εεε!ε!ι·ει!ιπ !!ε!εΕ!"
εε! ι!ππ πει· θεππ!πε! Με πο!·ιι!ε! ει! ειπρ!ε!!!επ.
Ι)ει· Βιι!!εει!ε!εεε !!ππε! ε!ε!! πεε!! Ε!πειπ !ιπιι!ει· !ιπ

θ
.

ΠΠ., Ρει·εε!ειπε!!!π!ε; πεε!! πει· 8ι·εεεεπ Με!!ι·εε!!!
-·

(ε!!!ε!!!!ε!!ει·ννε!εε) η !π! π. ειν!εε!!επ Μει!!!!!ει·- ι!ππ Η·
ι·εε!ει·πι!!-!!!π!ε. Ε!π Ρι·εν!πε!Μ Οε!!ειιε !!ε!!·εε!!!ε!ε

π!!!

7
.

!π!ετεοε!ε!ι·ει!ιπ Με Με ποι·ιι!ε!ε 8ι.ε!!ε πεε 8ρ!!εειι·
ε!εεεεε, πεππ ει· !!ε!!ε Μεεεπ !!ε!ι!ππ πε! 3 ε·εει!ππεπ Π·

π!ν!πι!επ εε!!ε!ε!!ι·!. Πι!εει·ε θοιι!ρε8π!ε νει·ε!ε!!!ειε Μ
·

!!!ιι!!ε!! ει!! Με ννε!ιε!ιει!Ι)!επε!ε π!εεεε ει!ει!ε!!!.ειει! πω·

ει·πε!!ει·ε, - πω!! Με!!! εε εειν!εε ν!ε!ε ει!πει·ε πι!!!
νει·Ιεεε!Βε, πειεπ Ιει!ει·επε εεε! ε!ε!!! εε !ε!ε!ι! ει! ω'
πεε!ιεπ !ε!.

Εε εεε!! ε!ε!! ε!εε, πεεε πε!ε!!!!ι·!ε Ρι·ι!.εεπ !ιε!πε
ω·

ι·επ!!επ !ι!ι· ει!νε!·!εεε!εε Βει!ι·ι!!ε!!ιιι!ε πεε εθΒ(ΜΠΟΠ
Ρε!!εε ε!ππ
Με Απ!!νοι·!επ ε!ππ ε!!επ Με!!! ε!π!!!ε!! π!!! !!!εεε!ιεΠά
επει· !!νεεε ει! !!επεπ, εοι!πειπ νει!επεεπ ε!πε πεεε!!!!!!·

!!!ε!!!ιε!! ι!ππ Πε!!ι!πε !π ποπ Ππ!ει·ει!ε!!ι!πεειπε!!ιοΜι



Η

' εεε Ηετεεε, εει·επ $τεεε επ ε. ΙθΒ,.

Μ
ενεΙεΙιε πιεΙιτ ιιπιπει· ενεΙιι·επε εετ 3 εεετ 4ιεΙιι·ιεεπ Μι

ιιιεεΙιεπ Βιεειεπ εεννειιπειι ινειεεε. Βι·ΙειιΙιεε 8ιε πετ
απ! ειπιΒε ΒειειΙε ειεεεεεΙιεπΙ
Ιιι νιεΙειι Ε'ετιπιιΙετεπ Ιειειει. Με ει·ειε Ρ'τε8ε (ιππ ε
Οιι·εεΙετιεπ); ιπ ειεΙεΙιειπ Ιπτετεεεειιτεειιι επεει ειεΙι εει·

εριτεεεετεεε ?

ΡτειΙιεΙι Ιιει ιεεεε Ηειε ειπε $ριιεε, ννεΙεΙιε ιι·ι;εεεεε
ειιιεε Βιεεε ει·εεΙιεπ ιπεεε - εεε ειεεε Ε'ι·εθε εετει εεε
ειεΙιετ νει·εεε, εε.εε ιπειε εεεεεΙΙιεε ιε ειπειιι Ιπτει·εεετεΙ
τει.ιιιιι ΠιΙιΙεε ιπεεε; - εεε Ιιει ειεεει· Ρι·ιιεεετεΙΙεεε
ειτε ει· πειει·ΙιεΙι ε.εεΙι ιιπιπει· 8ει”επεεπΙ ΑΙιετ ινειεει
πι” εεπε ιιιεΙιτ. εεεε εεΙιτ ειι εετ Βριιεεπειεεε υνεεει·
εκει- πεεΙι ΓΙιΙιΙΙιε.ι· ει? ΝεεΙι ιιιειεει· ΕτΙε.Ιιτειιε επ
Τεεεεπεεπ εεεεεεετ εεε Ιττεπιτει· Ηετεειι ΙιεΙιε.εριε ιεΙι,
εει.εε Ιιει ειιιτΙτ ΒεπιιΙιττειι Ρει·εεεεε ιεεεειτε εετ 40 .Τε.Ιιτε
εε ΒενιεΙιεΙιεΙι Ιιειπεπ ειεΙιι- επε ΙειιΙΙιετειι
$ριιεεπειεεε ειεΙιτ, - ιιπε ννειιε ει· εειιΙτ ρεΙρεΙιεΙ ει.
εει;ειεΙιτ νετειιεΙιτ αει ΗγρετττερΙιιε. - ΙΝεππ ειε Ρε!
ρετιεπ νετειι€ι, Ιιεπε ειιιπ ντεΙιΙ πει εειε Βιιιε'τεεεερ
ιι πεείεΙιτ ειε $τεΙΙε εετ Ηετεεριιεε ίιεεεε, - ινε Με
Ηετειεπε Με Ιεετεετεε ειπε εεε ινε Ι›ιεε·ειΙεε εεε ΟΙιτ
εοεΙι ειπε ΙειεΙιτε ΒιεεΙιεττετεπε ε·εΙιι·ιιιιππιτ. σε ειιιπ

Ριεεετ ειιτεεΙιτ. Λεει· εεε ΒΙΙιετεεεερ εεετετιετ. ιτειεε

εεπεεε Ι.εεεΙιεει.ιεε, Ιιεεεπεετε ινεπε ειπε ει·ΙιεΙιΙιεΙιε
Β'ειιεεΙιιεΙιτ ειε ΒιρρεεεειΙιΙειιε ει°εεΙ1ννετΙ1. ΙΞε ιπεεετε

ιεεεειπεΙ Ιιειιιι Βει·ιεΙιτ ιιΙιει· σε 8ιεΙΙε εεε $ριιεεεετεεεεε
ειιεεεεΙιεε εετεεε, σε ει· ρε.Ιρε.ΙιεΙ ιει; εεει· επί εεεει·ειπ
Ψεεε εεΓεεεεε. Ζε ΙιεττιετΚεε Μ, εεεε εετ Βριιιεειι
ει.εεε πει εει· ΚειρετειεΙΙιιιιε εειπεπ Οτι νετεεεει·ε Ιιεπε.
ΟΠ. Ιιεεει ιπειι ιΙιε Ιιει εεπιεεΙΙιεπ Ιεεινιεεεει ιιεεεπε
ιπι 4., ετεΙιεεε ιιε ε. ΙΟΒ. ·

εεεει· νει·ειεΙιετεεεε-Αιει πετ ιι
ι ννεΙιΙ, ειε εεεεει,

εειπ Γεειεε Νετιπε.ιεεΙιειιιε Πιτ Με ΗετεεειετεεεΙιεεε ιιπ

Κερί. ΙΝειιπ ετ ιεεεεΙι ειππιειΙ εΙιετ Μεε ΤΙιειπε ιιι ειπειε
ΗειιεΙιεεΙι Πιτ νετειεΙιετεεεε-Αετετε ειεΙι ετιεπιιι·εε Με,
ιιεεει ει· ιπ ειεεειιι πιειετ εετ ειιιιιέε Ιιετεε ΒειιιετΙιεε
με, ΙιιεινειΙεπ εεεει.ι· ιιπτιεΙιτιεε ΑεεεΙιεε. Ιιπ Ιιεειεπ
ειεεετ ΗειπεΙιεεΙιει·, εεε ιειι Ιιεεεε (ΒεεΙιιιειιιι), Ιιειεει.
εε: ειε διεΙΙε εεε Βριτεεπειεεεεε ει Ιιει ε·ειπε _ιειι€εε
Ρετεειιεπ ει" ιιπ 4., Ιιει εΙιετεπ ει". ιιπ ε. εεε Ιιει
ΙιειεΙιτιεπ Ρετεειιεε ει”ι ιτε ε. ΠΣΚ. Με ει ιιπ ΑΙΙΒε
πιειεεπ τιοΙιιι8, εεεΙι ιπεεεεπ εποε Ιιει ΙιειεΙιττεε Ρετεε

Ιιειιι., ιπειει ειε

νετετεεεετι ΙιεεειεΙιεει ε·ετεεπ. Εεε εεεει·εε ΒιιεΙιΙειε

ΗΙνειΙΙ-εΙεπτεπ) πιει: «επ τεεΙιει·εΙιετε Ιε Ιιεε εε
εΙιεε εε ει. ρεΙπτε (ιιετιιιεΙειπεετ Ιιιπιτε ιείετιεει·ε εε 4

.

σε Ιιιειι 5 εερεεε ιεΙετεεεειΙ)» - Ιιιει· ιετ ιιιεΙιτ ιιιεεε
8ει“εει. εεεε εετ 4

. ΙΟΒ. επ .Ιειι€ετε, εετ ε. Πιτ ΑεΙιει·ε
πετιπεΙ ιετ. Ιε ειτιεπι ετιιτειι ΗεεεΙιεεΙι εεε νετιι·εεεεε
ει·ειεε ςΒιεΙιτει· ιε Ι.ιιπεεεΙειε) ετεΙιτ ίεΙΒεπεε Απ
ι;ειΙιε: «εετ Ηετεεριιεεπειεεε ιιπεει ειεΙι επι:ει· πετιπειεπ
νει·ΙιεΙιπιεεεε εειεεΙιεπ 4

. εεε ε.Βιρρε (Με ιιιι 4.ΙΟΒ.);
Ιιει ιιΙΙ.ετεπ Ρετεεπεπ εεΙιΙεει. εεε Ηει·ε εεεεπ Με ε

.

Βιρρε ειι»; εεε ιεΙ: ειπειεΙι επτιεΙιτιε, εεπε εε.εεεΙι πιιιεετε
Ιεεεε 1·Ιετε, εεε ειεεπ εεειΙιεΙιειι Βιεεε ιτε ε

. ΙΟΒ. εειει,
ειε ιιΙιεοιπι ετεεε ΙιεεειεΙιπει πτετεεε.

Ι.ειεετ ειπε εεεΙι ειε ΙιεΙιτΙιεεΙιει· ιιτειΙιεΙιετ Βιε.ειιεειιΙτ
εει·εΙιεεε πιει ιε εΠεε ΒιιιεΙιεε ιιΙιετειπειιιπιιιεπε. Βει·
δριιεεεετεεε ιειτ πιειεεΙε ειε ιΙιιιεπ, εεεεετπ ειε ιεεεε
Ιιειτει· ΒεειτΙτ επ ω· νει·εετεεεΙιε εεε Έπειτα, εετ ιπ

Βειι·εΙΤ εειεει· Εεεε εε εεε Βιρρειι. εειπετ ΑιιεεεΙιπειι€,
εειπει· ΚτείΙ:, ει·εεεε ιεεινιεεεΙΙε νετεειιιεεεεΙιειτεπ εειΒεπ
Ιιεεε, εΙιπε ρειΙιεΙε8ιεεΙιε Βεεεει.εεε.
Με 2

.

ΡτεΒε εετ ΡετπιεΙετε ΙιεειεΙιτ εεε αει” Με
ίιΙιεεεειι εετ ΗετεεειιιρΓειιε; ιε ειε.πεΙιεπ Ιιειεει εε «εε
εειειε Ηετεεε.ιεριεεε», ιε ειεειε ειπει€επ »πιο Με «ετεεεε
Ηετεεε.ιπριιιε8» (ε. ι

ι.

τεΙετινε) νετΙειπει, - ιε εεε ιπει
ετεπ ειιιίειεΙι «ΗετεεειιιρΓιιπει οΙιιιε ιιεΙιει·ε ΒεεειεΙιεεπε.
θετεεε Πιτ Με Βεει.ιιπιπεπε εει· Ε'ετιιι εεε θι·εεεε εεε
Ηετεεπε ειιτεΙι Ρει·ειιεειεπ πετ _ιεεει· Αι·ετ εειε Γεει.εε
8εΙιειπε Πιτ ιεεεε Ηετε, εεε Αιιερι·εεΙι ειιτεεί ιιιε.εΙιι,

εεειιιιε εε εειπ. εε εε ειε ιιιιι8ει·ει· ΟεΙΙεεε, εε πει ει·
εεε! Με εεε 8εΙιειιιε. εειιιεε Ρι·ει”εεεει·ε ιιτι Κερί εεε
ιπειε ειτε Ιιει εεε 8εΙιεΙει·π εεεεεΙΙιεε ΚΙιειΙτετε ιιιιιιιει·
Με εΙειειιειι Ρετεεεειεπε-ΒεεεΙτετε νετεειεΙιπει ιιπεεε,

-
εεΙεΙιε εΙιετ πιπ εεεεπ ειπει· επεετεε ΒεΙιεΙε, Με ειε
εετεπι ιιιιιει· ειοΙι ΒΙειεΙιΙειειεπε ειπε, - πιεΙιτ ιιΙιετειε
ετιπιιεεε. Πιπ εκει νοπ εεε ετεεεειι ΒιΕΕετεπεειι εε ιιΙιετ

εεεεειι, ινειεΙιε ιιΙιετ ειεεεε θεεεπειεπε ειιΙιετ εεε νει·
εεΙιιεεεεεε ιεεειειπιεεΙιεε 8εΙιεΙεε ΙιεειεΙιεπ, -- ειπε ιεΙι
ειε εεε ΒεπιρΓεεεε-8εΙιειιιε, εεΙεΙιεε ιπι Ηε.εεΙιεειι ω·
Με. ΠεΙιενε εεε ΑεΙιετε ιε Μεεεπι .Ιε.Ιιτ ρεΙιΙιειττ
ει, εε νειεΙειεΙιεε πει εειπ .ΜΙ:ιε εετ Ρετειιεειεε νεπ
ΡτεΓ. Ιλ'ειΙΙ, εετ ιε ΠεειεεΙιΙεπε εεε ΒεεεΙειεε εεΙιι·
νει·Ιιτειι.ει Μ, εεε εεπιιεπιεεε νοπ .Ιε.εεΙι. ΙεΙι ΙιεΙ›ε
ειε 8 ΑΙιΙιιΙεεεεεπ ιε ΒΙειεΙιειε ΜεεεειειΙιε

ι
πεΙιεε ειε

επεει· τερτεεεειτι εεε Ιεθε ειε ΙΙιπεε εετ ΑεειεΙιτ νετ.

Βιε ΙΝεΙιτπεΙιιειιπε εετ εεειιιει εεε Ρετεεεειεεεειεεεεε,
εει· Βεειειεπε εει· Βτεετεπιπε - εεε ειπε τεειιι εεΙιεε.τε
Ε'ι·εεεε; εε ιετ ιιιεΙιτ ιιπιπετ ΙειεΙιτ, ειπε Βειιιετεσιτιεπε
Ιιπιε εειεεΙιεπ ε.ΙιεεΙετετ εεε τεΙειινει· Ηετεεειεριιιπε εε
ειεΙιεε εεετ εννιεεΙιεε εετ Ιετετει·επ εεε εειπ εεπει·ειι

Ι.ειι€επεεΙιεΙΙ. Ε'εετιεεΙι ιιπεεπ ινιτ επτα· επεετεπ νει·
ειεΙιετεεεε-Οεπειεετεε εεννιε ιιΙιετΙιεερι επΙ:ει· θιεεεεεεε

ετεεεε νει·εεΙιιεεεπΙιειτεπ ιπ εετ Βειπρίεεεε-Ριεει· εεε
Ιτιιεπειειι. Πει Ηεεριει·ιιπε ειεεει· νετεεΙιιεεεεΙιειιεπ

Ιιεετ ι
ε εεε Βιιῖετειιεεπ ιιε Βεε εεε ΒτεειΙιεει.επε, ε π.

ιε εεε Βιεει·εεεεπ εεε νει·ΙιεΙτειεεεε ω· ΤΙιετειι-Βετειι
ιιιεεεει·, εετ θετε.εεπ εε εεε εεει·επ. -- 13ιεεε Βιιι·εΙι
ιπεεεει·, ειεΙεΙιε νεπ νετεεΙιιεεεεεπ Αετετεε (Βτεεε,
ινιεωωιι ε. ε. ε.) ει.εειτι; ειπε, εεΙιειεεπ ιπιτ Πιτ Με
Ι.εεεεενει·ειεΙιετεπε πιειιι· ΑεΐιπετΙτεεπιιτειι εε νετειεεεπ,
Με ιΙιιιεπ Βεεεεεετιιε εε 'ΓΙιειΙ ειτε. Βιε ειπε ιππ ειπ
ΓεεΙιειιι Τειει.ει·ειτικεΙ (ΒεεΙιεειιιεεεετ) ΙειεΙιτ ειι Ιιεετιιπιεεε
εεε - ιπι ΜειιιιΙΙετεινεεε εειιιεεεειι, - ΒιεΙιΙ: εεε ιΙιι·ε
τεΙειεινε Οτεεεε ειε τεεΙιι. ρτει.ειεεεΒιΙε εετ Οεπιιεει·ειτιεπ
εεε ΤΙιετε.ιι. ΒεΙιεε Βτεεε εετ ειε ΨιεΙιΙιεεειτ εετ
Ι)ιε.πιειετ-Μεεεεεε, ινεΙεΙιε ιτε Νινεεε εεε επτετειι Βιετ
πε.Ι-Εεεεε νετεεεεπιιπεπ ννει·εεε εεΙΙιε, ετΚεεπτ εεε εε
εειεΙιπει.ε εεε νετΙιεΙΙειεε εεε εεει·εε ΠετεΙιτπεεεετε ειιιπ
εεεερτεεΙιεπεεπ 8ει·εεεπ Με «Ιπειεε τΙιοι·εειεεε». Πιεεει·
ΤΙιετειι-Ιπεειτ ει νοπ ει·εεεει· Βεεεειεπε Πιτ Με Βεετ
ΙΙιειΙεπε εετ Ηετεεεπιρίεεε. ΝεεΙι Ρετεει· ιεΙ εετ 88.
@Με (Βετεεε) ΒετεΙιιιιεεεει· ιιεί εετ Μιττε εεε 5ιετειιιπ
Ιιει ει·ινειεΙιεεπειι Με.ειιετε 13-22 Οειιτ., επι επιει·επ
Εεεε ιιι-εε (Σεπτ. εεε ειε εεττεερεπειτειιεεε ίτεπτεΙεπ
(εεει·εε) ΒετεΙιιιιεεεει· ειπε ειπ 2--5 (Σεπτ. €τεεεετ. Ρετ
εεε ννειΙιΙιεΙιε θεεεΙιιεεΙιτ ΙιεΙιε επ εεΙΙιετ εεε νει·ΙιεΙι
πιεε εετ Ιιειεεε Ι)ετειιιεεεεετ επ 200 Ρτειιιεπ εεε ινειΙι
ΙιεΙιεπ ΟΙιεεΙιειν-ΗεεριειΙε, εεεεεε ΟΙιεΓ ιεΙι εειπεΙε εετ,
ετεειτι εεε ΙιεΙιε ιΙιι·επ «ΤΙιετειι-Οεειεειεπτειι» ΙιετεεΙι
πει; Με εεΙεΙιεπ ΙιεεειεΙιπετε ιεΙι εεε νει·Ιιε.Ιτπιεε εεε εε
τεεεε εειπ εεετειι ΒετεΙιιπεεεει·, εεε Ιειειετειι = 100
εεεειει. Με ιιιιτιΙετε Οιτεεεε ειεεεε θεείΙ:Ιειεπιεε ιετ

7ε18080,εεε ειειιιΙιεΙι εετ πει εεε Ζε.ΙιΙειι νοπ Ε'ετεει·

εεε νεεεΙ ιιΙιετειεει.ιιειιιι; Βι·εεε'ε ΤΙιετεε-Ιεεεκ Μ;
ετεεε νει·εεΙιιεεεε: ετ ιπιεεΙ: ειε Ι)ετοΙιιιιεεεετ ετινε.ε ειε

Γει·, ιτε Νινεει.ε εεε επτει·επ 8τει·πεΙ Επεεε εεε ιεεεει ετ
εεε εει·εεεπ ΒετεΙιιπεεεετ = 100 εειει, εεινιεετ ετ Με
ιπιιΙΙετεε ΤΙιετε.ιι-Ιεεειι εεε νει·ΙιεΙιειεε Ή

,

ιπειιιε Μεεεεεεειι εεε ειε εετ εεειεεΙιειι Αει.ει·επ πει· ω”.
125-188
100
Βει· ΤΙιετε.ιι-ΟεεΠιειεετ εεει· Ιεεειι εεΙιειπι πιιτ »Με
ει;" εετ Ι5εεττΙιειΙεπε εετ Ε'ει·ιπ εεε Βι·εειΙιεειεπε, Με
Με Αει·ειειεΙειετεεε, ινεΙειιε νοπ ειιιι€επ ΟιεεεΙΙεεΙιε.Ιιειι
ιπιτ εειειΙΙιι·ιεε ει·ει.ΙιεΙιεπ ΡετιιιιιΙετεε νετΙειεετ »Με εεε
σε ειπε εεννιεεε νετειεΙΙεεε νοπ εετ Βτειιε εετ Βτεει,

ε. ε. εετ 0Γϋ88θ ιΙιι·εε ΩεετεετεΙιιεεεεετε 8ιεΙιτ.
Με Ρτει:ε εΙιει· εεε Με εεε ΤΙιειιιιιι Εεεε: εεε ιπ
εεε ιιιειειειι ι'ετιιιεΙετειι πιεΙιι ιιιιτει· εειε θ «ΟιτεεΙε.

ινεΙιτεεε

ει·εςεΙιεε ινετεεε.
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Που», εοσοοτυ οτετ ττοτο!εουοοσ ο, οοτ νου οοτ «Ποερτ
ποιου» !ιουοοΙτ σοο τνττο τοοτετ υιττ «σοττοο.!» Μυστ
ινοττοτ, ιιτοοο στουτ οιτττοσιο Ι)οτοττοττοτου νοτ!τοεοο
(Ηττυοοτυτσετ, Τττουτοτοτσετ, !τουστοττστοο. οοτ).

Βοτ νοτοοουτ ιιστ Αοοτοει!το οοε Ηοτοοοε τοττεετου-
τυοτσοτ Μοτυοσο σοου * οτο Ζου!οιι υοτοοτ Τοσκα
Ι)στουτοοεεοτ τοτ!ουετ ννοτοου, στο εο τοουτ Με οτοεο
οτοτοο!ιο ΜοεεουΒ Ιτοτυοτ!οτ Πουσσο οοοτ τοουοτεο!ιο Οτο
εουτο!τ!του!τοττνοτοιι·εεοτοτ. - Ι.οτοτοτο τετ οοΒοοου νου
οοτ οτοεετοο Βοοοστουε οοτ οοτ ροτοιιτοττεο!ιοο
Βοετττοοιουε οοτ Ηοτοτττου2οο οσο τοοοτ ντο!

σοτοτειιουουτΙο Ατοτ οοτ εοτυο οτττοοουΗοοοοτττΤο οσο Μο
τυοοοο, στο οτυ τοοο;!τουετΒουτισοε Βτ!ο νου οοτ Οοετο!τ
οοε Ηοττοοε 2ο Βοτντοοοο. Ι)το Απ, στο οοτ οοτ οτοττο
!οο Ροτοσεετου οτο Ιτ'τοττοτοο!οοεοτοτ ννοτοου, - οοτο
οιττ !”οετοττιΙ)τοο!τ, οοτο οιττ !οτουτοτο, οτο Αττ οοε ροτ
οστοττεουοο 5ου!οττοε, του ο!οοττου, τω”, - οοτο ετοε
εοσο, υο.ττ. -- οοτο οοτ ρο!ροτοττεου, το.ετουο, - οοε
έτο!ιτ ευ ντο!ο Νσουοοσ, οτο ετου οοτ υτουτ το οτυουι

Βσουο νττοοοτεο!ιοο !τιεεου, - Βοοο ο.υττοεουοσ νου οοτ
ντο! ετουοτοο ΙΙο.σιτσοτ-Ρ!οεεττοοτοτ-Ροτοσεετοο, οοτ νοι
ουοτ Ιοτυοτο Ποιοτεουτοοο ττυοτυοοοτ νοτεουτντυοου.
Εοοτιεο τετ οτο ΒτιτοτουοττουΒ οοτ Θιουοτε Ετυοτιιο!το οτουτ
οοτ οι!!οιι ΙΙυτοτεοο!ιοτο το!οτουΓοτο.

τιτ'οου οσε οτοτ!τουο Ιτ'οτττιιι!οτοτστοου Μο .τυοο!ιο οοτ

θΓου2οτι οοτ ΗοτοοοτυοΠιοο ουυο οοσοσοτο Βοοοτουυουε
`(οοεο!ιιτο οοοτ το!ιιττνο) νοτΙοιιετ,

- Ιτοσο οοτ Πστοτ
εσουουοο οτο οτοεο Πιεεοσ »ντο οτ ντο!. Ιου ροτεοιι!του
·υονοτοο8ο οτο οτοεεο (το!οττνο) Ηοτυοοτυρίσοο, οοτ! ετο

οοοοτσοτ υοετττοοιττνοτοουΜισο, τοοοτυ ττιο.οοτοΑτυτοοοε
ττο Μουιουτ οοτ οιτττοοιου Ι5ιτερττειττοτιετορροτι !οεετ_-
τι·τιυτουο οτο ο.οεο!οτοΗοτοοοττιρισσε οτυο ντο! νοττου!οτο
θιοεεο οτιτετοΙ!τ, υτετνοτ!οο νο!!!τοττιτοουτ”ου!ουο, εο!!ιετ τυ
οοτ Ατυοττιοισεο οσο υτετνοτ!ου οσεοτοτοοοτο!!ουο ττιττοοτ
το!οττνοσ ττο Μοτοουτ οοεεοτετοτ Ειτερττοττου. Ιου υο!ιο
οιττ Βοτττοοτειιοο οτοεο!υο Μοτοουο οοεττοερτοουου Βο
ι”ουοοο τοι Ηοσοτιοου οοτ Βτοττυοεττ!τοοτ Ηοττου Βο
υονο οσο Αουο.το; ειυου ΡτοΓ. Οτι. (Ρτειο) το οτσοτο
εοουοο οτεο!ιτοοουοσ Αστεειτο !ιοοοτουυοτ Μο οτοεεο Ηοτ2

οοτορ!ουε Με οοε τιιοο!τουετ Βουοοο Αουτ!ο οοτ ντου
του Οττοεεοοοε Ηοτοοιιε.

ΙΞε Μουτ εοειιοοο Ηοτοου, τνο!οτιοτιιιο!ι ο!ιοο τοειτοτυο
!οε ΙΕτορτιτεοτο οοτ !τυ!του Ι..σοττο οοτ οτυο το!οττνο

Ιιττττιρ!ουΒοοτιου τνοΒου ετοτ!τοτ Τυοτοιτ-ννο!οσοο (οτυοε
υο!ιου Βτσετ-Οοο!ττοτουτου) οοοτ εουτ νο!οοιτοοεοτ Εσυ

Βου. του !τοσοο Ρο!!ο νου Αυινοτεοσο οοεουοοτ νοτ

ετουτσοοε-Οοτιοτοειτου οσε οτοεοττι οττοιιοο; οε υιτιυοο!το
ετο!ι στο Ροτεοοοο, Μο νου τοττ Πιτ οσε!τισοτεο!ιο Αεεο

Κιιτοο2-ΠοιοροΒτιτοο συτοτεοουτ ντοτοου.
οοτ νιτεεου Α!!ο, οοεε οτο ου οοτ Ουοτοττουο οποιου
οοτο Ι)τττορτοοοειτοστ οοτ οτο!ιτου Οτοεεο οοε Οτοοσε
Μουτ μεσου οτιιερττουτ, οοιεε οσε Ηοτο ετου τττιτυοτττοοτ
Μο Ποτιιτιτοοοετττοσοοσοι !τυ!του Βτοτυο!τουο υτιιτιοεοτιο!ι
τοουτε οτεττοο!‹τ σιιο οοεε υτεντοτ!ου εοΒο.τ (οοτ υο!ιοτο

2ινοτου!ο!!-Βτοοο) οτο οοεσοοοε Ηοτο οοο!ι οτοο Ποοιρίουο
οοε εοσοτοσ Ι.οοοοοεουο!!ε τοουτε νοτο $τοτοστο οτοουου
!τουυ. Βοτσι Βοετττουιου οοτ Οιτοοοοο οοτ Ηοτοοετττιρ!ιιυΒ
τνττο οοτ Ατοτ τοιυιοτ οοτ Μο Βοερττοττοοερ!ιοεου Βιιο!τ
ετο!ιτ υουτυοσ τοττεεου; τνο ττο Ζοιιοστεε οειτττυοτ υτο!ιτε
υοττιοτυτ τετ, οιιτΙου στο ντου! υοοο!ιτιιου, οοεε Μο οσμ
Βοοοσοο Βοειι!τειτο ττο Μοτοοιιτ οοτ Βοερττο.ττοοεροοεοοο
ντουοου ετυο, οιΙεο οοτ τοτττ!οτοτΙΕΧρειυετου οοτ Ι.σοττο.
Βοτ!ττοτυτυοτοοτ!ττ!τοοτ οοτ θιοειιοοου οοτ Μοοιτ!!οτοττι

τοσο το οοτ Ατυοτοροσεο οτοτοε τιττ!ιοτοοτο τοτοττσο!οοειτε
οοτο τυοιττττιτι!οοΡοτττοοτοτ.
Ιου Ιτοιοτυο σου το οοσ Ετεουοτεεου, ινο!ο!ιο οσε οτο
Αοεοο!τοιττου οοε Ηοτοουε Πιτ οτο Βοσττυοτ!σοτ; οοε νοτ

ετο!ιοτουΒε-Οουοτοοτου !τοιοττ. Ευοσεο στο οοτ Ρο!ρο
ττου στο! Ροτοιιεετου, εο τοσο τυπου οοτ οοτ Αοεοο!τοττοο
Μο Βο!”σοοο το υουοττι θττοοο ειιο_τοοττννου οοτ Ροτεου
ιτοτιττοττοοε Ποτοτεοοτιοοοοτι οοοτιιοοεετ. Νοτ Μο ετο!ιοτι

/μ.υ· -..-έ-·

οτοτοσεουο, πιτ τοοοσ οσου ΠοΒοτιυτου Ιοτουτ 0τ!τουο!ιοτ
ετυο ισοτετ Με ετουοτο Αυ!ο!ιοσοοεοτιισοο ο.τιοσεουου, τ

ο
:

ο!οτοτι Μο Πστοτεουοτοοσο τυτοε νο!νο!τττοο οοοτ του.
οοτοτο.Ιου Ητερτσσεε Μουτ τοιοιοτ !οτουτ τετ. Ι(!οτιμοΠ.
του!οτ ττοτοιοοο ουοτ, νντο τιοτοσεε οοετοτ, εο!τοο νοτ (του |

νοτετουοτοσοεοτοτ; ντο! !ιο.οττοοτ υοσοο!τ οε οτου τ
ο

ιιυ
εοτοτσ $ροοτο!οουτοτ στο νοττοττοοου ττο θυο.τει!ττοττου τ

οοτ Ιστοσειτοτ οοτ σοττοει!οσ Ηοτ2τοοο, Μο οοεροττωω

'

(οοοτ νοτοοορο!τοο) Τοσο, οοιι θο!ορρτντυτοσε, Μο το.
οοτιτοοττοσοοε 2

.

Βοεο!τοσε τοουτε οοοτ !το!τε, Μο στο

Ν

τοτσοσ οοοτ οοτορτοο Τοσο. [πιο ετοο υτεννοτ!ουτοουτ
νττουττοο ττ'ουτυουτοσυτ;ου, ννοοσ ετο νου 2ιινοτ!οεετἔου
Βοουοουτοτο οοοετοτττττοσο, - Μο ο.τιοτ Μουτ υοιυ.
ινοσοτο ροτυο!οστεου (ο!εο Αυ!ουυοσοεοτττυοο) το εοτιι
υτοσουου. Διιου ιτυοοτ τοο.σ υτειινοτ!οοοο!ιου τοτοοτιΤο
σου οοοτοοστο!!ο Οοτττοεουο. του εο!ουοε υο!ιο του οτε
τνοτ!οο ου οοτ Βοετε οοτ Βοεσοοοο @που Ι.οοτοο του
εουτ οτιοσοσ οσο Ιιτοοεο.τοοο Βτροοο οοουοουτοτ: του
Βου!οεε οοτ ΙΣιτερττο.ττοο,ννουτοοο οοτ Ατυοτοροσεοστο
ττο Βοοτυο οοτ Ιυερττοττου υοττ τουσ οτινο. του τ

ι.

!το!τοτι

τττροου!τοοτροτοτο !οοτοε εουουοσο-υ!οεουοοε ενετο!τεο!ιοε
οτοτττοεο!ι,- τοττ ττοτοτννοτοουοοτο Ιυερτττοτο εουιντυοοι
οε; οε οοτετουτ οστου Οοτορτοεετοσ οοτ Ρο!οιοοο!-Αττοττο
οστου Μο Τυοτοιτ-ΙΝο.οο. Ντουτ εο!του οσοοτ τοοο τ

ο

εοεσυοου τουΒου Ι.οστοσ οτσο οοστΙτο!ιο Αοοουτιιο.ττοοΜε

2
.

Αοττοστοσε; οοε ετυο τοοτετουεΤιιτσοτ οοοτ Βροττε
τοου.

Ασοοτοτεοττε !τοτυτοτοε νοτ, οοεε οτυ Μτττο!τοο του
τετοιο.τονοττο!υο.ττοτΒοτο!ιοττ ετου το οτυ οοοτ!τουοε (τ

ο

τττοεου νοτννοοοο!τ, ννοοο το” οοσ Ι·)ιτοτοτυοοοου τουτο:
!οτοτττο ΒοντοουσΒου τυιιουου οπο. Αοο!ι Μουτ το ειιιε
οουττιετνοτοοΚ!οτιρου!ου!οτ (8τοοοεου). τνοΙουο !τοτοο(το
τοσεουο τοοουου; εουτ νοτοοουττο τετ οτυ οτοετο!τεουιο

Βορρο!τοσ ου οοτ $τιττυο, ννο!ουοτ οοτ Μτττο.!ετοοοεοιι
νοτΙτοτοτοτ οσο υοου οτστΒοτ Ζοττ οστοΙι οτο οτοτττιιετ!ι
οτεοτοτ οοτο.

ντο ιτυοοο στι. το οοσ Ζοσοτιτεεοσ οοσ Αιιεοτοοτ
τουτου!» τοστΟυοτοΙττοττεττουο οοο Τττο!ιο·οε οτυοε Πετι
τουοε; οτυο εο!ουο Βοοοιουσουο οοτ τνουτ; Ψοττυ, νεου

Μουτ οοτ Ποτοτεσουοοοο εο!υετ τυτ οττιο !)οοτουο ω.
Βτοεο θιοτιοτε-Ετσοτττο!τοετυο το !ιουοττιθτττιοοεουτοοττν;
τοετ ττοτυοτττυοοτ οτυ 2

.

Ατοτ ου οοττιεο!τιουΚ!τουτοιιτ!τ·
Τουο «οοττιιο!». Βοεεο!!ιο τοεετ ετου νου οοτ Αοοοιιτιιιιιο
οοε Τοιιε οοτ Αοττο. οοοτ Ρο!τοττυο!τεεο.Βου, ντο!ουοτο

οτσοτο Ατοτ υουοορτοτ, νοτο οινοττοο υτουτ εο!ουοου ντο!

Πουοτυοιιτιτ οοτ οοτ Αοεοο!τοττοτιε-Βοτουο του Ηοττοοίιυ
οοσ τοντοττοοοοο Ουο!-Ατοτ οτοοο ντ'οττυ ιιστ οοοτι,ττοο
οοτ Βοττουτοτετοττοτοτο Βοτιτιτοτοσο οσνοτ!οεετοοτ Ποιοτ
εσουοτ τετ.

Πσεοτο τοοΒοσ Οο!!οεου, υοεοοοοτε Μο, τνο!ουο το!

τυοοτοττεουοΚουστστεεο συο Ετιοτ ουοτ "ουτε Ιοτιττιτστιτ
υοεττοοσ,- ττυοοσ οιοτετοσε 2ο ντο!, - οτο το”
Ρτοντσοτει!-Ρτο!τττυοτ, τνο!ουο ννοοοτ Ζοττ σοου νοτ!τουι
Πιτ τστσοττοοεοΠοτοτεσουουεοο υουοο, ιτυοοο το "στο
ετυο το ττοτυουτοτσττοοτο υοοιιοττιοσ Ρτττοτοστ«οοτυιιι!».
Πιτ Μο ττουττοο τντττοτειισο Βοτοοο οτοεοε τι οοε οτο
!τουοο Αττοετοε τετ οε Πιτ οοσ τοντοττοοοοσ Ουο!ο.τοτ τ

ο

εοσοοτε νντουττο,2ο νντεεου οοτ ουε Αττοετ Βοοουοτι.(Μ
Ροτεοσο!τοο οοε οοττοιΙουοοσ νοτττοσοοεο.τ2τοε τ.τοοτιοτι!

!τοσσου. - Ισ υοσοτοτ Ζοττ ουσ οτστοο νο.ττοτοτοο οτι

Ασεοιι!το.ττοσ οστεουτοουτ ινοτοου: - οτο Ρυοσουοοεο0ριθ
τοτττο!ετοτυοε υτο.στο!ου Βου!οσουετυοτοεοορε τοωτοττιτ
ουτ) οσο οτο νοτυτιιοουο οοτ Αοεοο!τοττου ττιττοοτ Ρτ!'·

οσεετου, Μο εοεου. οοεοιι!τειτοττεουο Ροτοσεετου (Β02ττ°
Τ!ιοτυο σ. Α.), -- οοου υουου οτοεο Μοτυοοοο υτε!ιοτ
οτο!ιτ ο!!Βοοιοτοο Ασοτυουτισσο τ;οΠιυοου οσο τουο!οο!ιο
Μουτ, οοεε τνττοοτου οτοεο!!ιου ιινοεοοτ!τουετουοτοτοΒΘ·

ειι!τοτο Πιτ νοτετουοτσιιοεοινοοττοοτ!ιο.!τοτιτντιτοου.

Ι)το Ποτοτειιουσσε οοε Ηοτοοιιε εο!!το ττοτυοτοοτ νου·

!τοιοτοου οιιτ!τ!οτοοτοτοΟυοτΙτοτμοτ ουο που· ετο!ιοΠιτ
νοτοοοοττιτοοσ ινοτοου. Νοτ τω! οτοεο Ψοτεο 80ττ'ΙΒΜ
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ι ΟΜΜιΜΜτ ιΜἱτ !οὶοΜιει· ΙιιοΒΜΙε.ιιΙΜ
ΧΜΠειεειιΜΒ 8.ΜΜοΜιΜΜΜιιιΜιοι· Μι· Βο
εΜι· Μι·οΜ εεἱιιο ΑΜιεσεΜΜτιοΜ (Ειπε,
οι·ι·Μοε), ΜΜΜ ΜιοΜ εειιιο.θεινοΜΜ
οΜ Μι·οΜ Β'ειΜι!ιοΜΒοεοΜιοΜτοι:οιΜρι·ο
ει· ιιιιιΒ Μ, τ

!

Μ
.

ΜΜΜ 40 .ΤειΜι·οΜ.

Μ ἱ0Μ ΜΜΜ ΜιιιΜιΜΜι· ΜουοετοΜΠΜ
Με Ηοι2ΜΜε -- Μι·οΜ ΒοοΜιεοΜ
ιιι ιΜΜΜ. Ιι:Μ ΜΜΜ. ΜΜΜ Βοι ΜΜΜ
ιειιΜνοΙΙο ΑιιίεοιιΙϋεεε Ι1Μει· ΜΜΜ:
ΜΜΜ ιιι οιΜει!ιοΜ ΜΜΜ, ΒοινοΜΜοΜ.
ΓειΜιοΜεΜοΒὶΜΜΙ;ΜΜοι· ετει Μ., πιο Με
επ ΜΜΜ - ΜΜΜ Μ» ΒΜιιιΜο Μι·
Μ: ΜΜΜ οΜΜο ΜεεοΙΜε Με. Αικ
ιΜ ειΜοιΜ ευεροοτεΜ ΡΜ!! Μι ΨΜΜεο!ι
ΜΜιεοοριεοΙιο ΡΜοιοι;ωρΜιρ ΒειιιιιοΜτ

Με Ηοι·ιεΜε, ω. Η., ἰει επ (Ξερω
ΜοιΜ νοι·ιιιιΒο ΜΜΜ οι·εοΜϋρίτ πει·
Με ιΜΜ:Μ Μτειιιι” ΜοεοΜι·ΜΜι, ειΜιεο_
ιιι Μι·ιΜ8εΜ, Μιε!οΜο ιΜὶι· ΠΜ· ιΠο νει·

ΜΜΒ ειεοΜιεΜεΜ ΜΜΜιοΜ ΜΜΜο ΙΜΜοΜ
50 ΙιιΜεο ΟοΜϋι· ΒεεοΜοΜΚι ΜΜΜ!

Βοιοι·ειο.

ο Μι· ΖιιοΙιοιΜι!άι1Με Με Βἱιιοἱεε.

Ι. ΟΙιοιιιιο Βιὶ. ΧΧν111. Ηει'τ Ι ΜτΙ 2ι.
:ΜΜΜ ΚιιΜιΜοΜοΜιΜΜ:Ι.ειιοιΜ. ΜΜει.ιε!ιοΜά
Με, Μ” ιΙΜεειεΙΜοΜε ΒρειΙιιιΜΒερι·οΜιιατ
επι πιοιιιτεΜ ι”ϋι· Με ΖυοΙιω·ΜΕΙάιιΜειΜε
ΜοιΜιΜε. ΙΜ ΜΜ ΜΜοι·Μ Μι· ΦΜωω.
ΜιΜ 8οΜιιι.ι:ΜιοΜνωωωεωι νιιιι·Μιι,
ΙοιιιεΜΜ ΘΙγουἔεΜΜιοΜεοιιΜΜ.οΜινειεοιι.

ΨιοΜοι·ι..

ΜΜΜ ιιπι! Βοερι·οοΜΜΜΜοΜ.

Μη: ΒιιιάιοΜ πι· θοειοΜἱοΜτο Μι·
ιττοΙΜΙτοι. ιιωικιω 1898). ·. ι

ιοΜπι, Με ειιιΓ οιπ οΙιοΜιΙεΜ ΩΜε!Ιοιι·
»Με άιιΜΜΙο Ροι·ιοΜ ΐοι· ιΜοάιοΕΜΜιοΜειι
Η. ΡΙΠ· Μ: ΒΘΪθΓεΠ.Με Μι· "ΜΜΜ ΜΜΜ
;εοι;Μετ. · -

ι νν ι ο Μ ο ι· τ
.
ΗειΜΜιΙΜε Μι· ΗιιιιιΙιι·ΜΜΜΜειωΜ Μι·
Μαιο. ΙΙ. ΜΜΜ. ΙΜΜιΜγοειε Με

ιιΤζιοΜ
ΜΜΜΙΜοιρειε.ννιΙΜεΙΜι Βι·ισ.ιιιΜϋ!Ιοι·

ει· ).

ΜΜΜ» ΜΜΜ Μι· ΙΜ άιοεοι· ννοοΜοΜ
ΜοἰΙιιιι;οΜ Με Κειροεἱ'εοΙιοΜ ΗιιΜΜΗΜ
ιιΜά ΜΜΕΜε ἱΜ ΜιιιιιοΙΜοΜςοευ.ιΜΜιοΙω
ΜιιιεεννιεεεΜ, ινοΙοΜοε Μι Μπα ινωιω
$οΙι5.ι2οΜι·- ννιοΜοι· όοι·ιιιο.ιοΙο,ς·ιΜοΜοΜ

:ι ΜΜΜ ΜιιΓεοΜΙιεεεοΜΜοΙΙ. Πει· νοι
ειιιΜι1Ιτ 126 ΟΜι·οιιιοιΜΜΜ, νοΜιιοΜοΜ
:ΜιοΜΜοΜ Δι·ιοΜ Μοε1.ιιριιιι ΜΜΜ. Ε:
νιοΜιΜοΙτ ιιι νι·οι·ΜοΜ,Με νοιιι·οΐίΠοΙι
ΜΜΜ ειιιεΒιοΓϋΜι·τΜΜΜ. Με ειΜ ΒΙΜ1οι·
Μιά Μι· ΠιιιιάιιτΙειε ΜΜΜ!.Μι· ΜΜΜ
ΘοΜιοτο Μι· Ηιιιιι!ιτε.ΜΜΙιοιωΜ,ιιοΜΜι·ιι
:Μ Αι·ιω πω! ΜΜΜ Βιιιώιοι1ΜοΜ νοπ
Νιιτ2εΜΜΜΜ. · .

Ροτει·εοΜ.

ΜΜΜοιΙΜΜΜοΜ
ΜΗ; ρι·ε.οτ1εοΜοι· Αστειο· ιιι ΜΜΜ.
·ιο.Μι 2.ΒοοοιιιΜοι· 1898.
ι·άιιιιιιΒ· ΜΜΜ Πι. ν. ΒιιΜεοΜΜ Με
Ιοιποιι ΜιιιΜωιΜΜΕ (α. Βιιιιιιιιι; νοΜι
ΜΜΜ ειΜοι· ινωιω ΜΜΜ ΜΜΜ Βοι Μι·
ΜειιιΙιεΙτ Μι· Ι1ΜΙιοΜΝιιιιοΜεοιτοΒοιοΙ8·ι,



Η

Βετο:

τἰοπ», εοππετπ ετεΙ Μι ίοΙεεππεπ π, πετ νοπ πετ «ΒεερΙ
τΜΙοπ» πεππεΙΙ πππ Μτπ τπεΙετ τω» «ποττπΜ» Ι›εεπΙ
ντοττετ, πεππ ΜεΙιτ εττττειπε Ι)είοττπΙ1Μεπ νοτΙΙε8επ
(Ηϋππετετπει, ΤτΙεπτετετπεΙ, ΙωππίπττπΙΒ π. π8Ι.).

Βεὶ νετπεεΙπ. επί ΑποτπΜΙε πεε ΙΙετπεπε τπϋεετεπ -
τπεἱπετ ΜεΙπππ8 πεεΙι -- Με ΖΜπεπ Ι›εΙπετ 'Τποτει:
Ι)πτεΙετπεεεετ νετΙεπετ ινετπεπ, πππ εε τπεΙιτ Με Μεεε
εΙπίεεπε Μεεεππε ΙτεΙπετΙεΙ Πεεππε οπετ ΙεεπΜεεπε θε
εεΙιΙεΙΜεΙπτεὶτ νετεπεεεΙΖΙ. - Ι.εΙ2Ιετε ὶετ πεεεεεπ νοπ
πετ ετπεετεπ Βεπεπτππ8 Ι›εΙ πετ ρετεπτετΙεεΙιεπ
ΒεεΝτπτπππε πετ Ηετεετεπεεπ πππ ]επετ Με!

ππτετεπεπεπ‹Ιε ΑΜΙ. πετ εεΙπε εΙΒεπεπ ΗειππετΙΙΤε πππ Με
τποπεπ, πτπ επι πιπεςΙΙεπετ Βεπεπεε ΒΙΙπ νεπ πετ ΘεεΙΜτ
πεε Ηετεεπε επ εεΜππεπ. Με Απ, Με Ι›εΙ πετ πΙεἱτε
Ιεπ ΡετεπεεΙοπ Με Ε'Ιπεετ επίπεεετ2τ π·ετπεπ, - Ι:Μπ
πππ ίεετετπ ΠτπεΙτ, Ιπππ τπΙΙ Ιεἰεπιεππ Με ω πεε ρετ
επωτΞεοπεπ 8εΙπεεεε, Ι›Μπ επιεπεπ, πππ, - Ι›Μπ Μεε
εεππ, Μ”, - Με πετ ρεπρεωτὶεεπ, τεετεππ, - πεε
με» εε νίεΙε Νπεπεεπ, Με εΙεπ Βιιτ ππ:πτ Ιπ εΙπεπι
Βπεπε Μεπετεεπεπ Ιεεεεπ, - μια ΜπεεεεΙιεπ νεπ πετ
νἰεΙ ετπεετεπ ΙΙΜπιπετ-ΡΙεεεΙτπεΙετ-Ρετεπεεἱοπ, ΙΜ ινε!
εΙιετ ΓεΙπετε ΠπτετεεΙπεπε ϋΙ›ετΙιεπρΙ νετεεπΜππεπ.
Επεπεο ἰετ Με Ι)Ιπ'ετεπεΙτππε πετ θεπϋτε ΒΙππτποΙτε πππ
Ι›εΙ ΜΙεπ ΠπτετεπεΙ1ετπ ΒΙετοΙτ πππ.

ΙΝεππ πεε ετπτΙΙσπε ΡοτπιπΙετ εἰπΓεεπ Με ΑπΒεΙ›ε πετ

θτεπεεπ πετ ΗετεπετπρΓιιπε οππε εεπε.πετε Βε2εΙεΙιπππε
`(ε.Ι›εοΙπιε οπετ τεΙπτΙνε) νετΙειπετ, - Ισιππ πετ Ππτετ
επεπεππε Με Ρτεεε ίεεεεπ Με ετ ΜΙ!. Ιεπ ρετεππΙΙεπ
·Ι›ενοτ2πΒε Με ετοεεε (τε!επτε) Ηετεπεπιρίππε, πεπ Με
πεπεπετ Ι›εειὶτππιτντετπεπ Ιπιππ, Ιππετπ τπεπ Με Αιππιππε
ππ Μοπιεπτ πετ εττΙτετπεπ ΕκερΙτεΙΙοτι ετορρεπ ΙΙ6.εει,-
π·εΙιτεππ Με ΜπεοΙπτ.εΗετεπεπιρίππε εὶπε νὶεΙ νετΙΜπετε
θτ·πεεε ππτειεΙΙΙ, ΒΙεννεΙΙεπ νεΙΙΙτοπιιπεπ ΓεπΙεππ, εεΙπετ Ιπ
πετ Αιπετττρεπεε πππ ΙπεντεΙΙεπ επεετπτπεπίεΙΙεππ τπτ: πετ
τε!επνεπ Ιτπ Μοπτεπτ επεεετετετ Εκερὶτειὶοιι. Ιεπ Μεε
ππτ ΒεΐτΙεπΙεππε πΙεεεΙΙ›ε ΜεΙπππε επεεεερτοεπεπ Βε
Γπππεπ ππ Ηεππεποπ πετ ΒΙειεποεΙΙΙτ πετ Ηεττεπ Πε
πονε πππ ΑεΙιετπ; επεΙι ΡτοΓ. ΟΝ (ΡτεΒ) Ιπ εἱπετπ
εοεΙ›επ ετεεΙπεπεπεπ Απίεεω πεεεὶεππετ. Με ετεεεε Ηετ2
πετπρίππε Με πεε τππΒΙΙεΙιεΙ μπειτε ΑεΙπΙπ πετ τω
τεπ Οτπεεε πεε Ηετ2επε.

ΙΞε εΙεΙ›Ι πεεπππε ΗετΖεπ, ινε!επε επεΙι οππε τπετΒΙππ
Ιεε Ετπρπγεετπ πετ ΙΙπΙτεπ Ι.ππεε πετ εἱπε τεΙππνε

Πετπρίππε εεπεπ πτεεεπ ετετΙτετ Τποτπκ-ννϋΙπππε (εΙπεε
ποπεπ ΒτπεΙ.-ΟπεΓπεΙεπτεπ) οπετ εεπτ νοΙπτπΙππεετ Επιπ

Βεπ. ΙεΙι Ιτεππε Ε'εΙΙΙε νοπ ΑΙΜεΙεπππ θεεπππετ νετ
εΙεπτππεε-ΟεππΙππτεπ ειπε Μεεεπι θτπππε; εε πεππεΙτε
εΙεΙι πππ Ρετεεπεπ, Με νοπ τπὶτ πιτ επεΙεππΙεεΙιε Αεεε

Ιεπτετι2-ΠοιπρεππΙεπ ππτετεπεΙιτ Μιτπεπ.
ΝΝ Μεεεπ Απε, πεεε Με επ πετ ΟΙ›ετΠπεΙιε Βεπετεπ
πετε ΠετπρΓππεεπεπτ πετ π·πΙιτεπ θτεεεε πεε ΟτΒεπε
Μπι Βεπεπ επ1ερτὶεπτ, πειεε πεε Ηετε εΙεπ Ιτπτπετ πεετ
Με Πετπρίππεεετεπ2ε επι ΙΙππεπ 5Ιετπε!τεππ Ιππεπε πεεΙι
τεεπτε ετεττεεΙτι: πππ πεεε πΙεπ·επεπ εοΒειτ (ΙΜ ΙιοΙιετπ
ΖινετοΙιίεΙΙ-ΒΙεππ) εἰπ εεεπππεε Ηετε ποεπ εΙπε Ι)πτπρίππε
πεε εοποτεπ Ι.ππεεπεοπΜΙε τεοπτε νοτπ 5Ιετπππι εττ.τεΙιεπ
Ιτεππ. Βεππ ΒεετΙτπτπεπ πετ θτεπεεπ πετ Ηετεπετπρίππε
Μτπ πετ ΑΜΙ πππτετ επί Με ΒεερΙτπΙΙοπερπεεεπ ΗΜΜ
εὶεπτ πεπτπεπ τπϋεεεπ; ντο Μι ΖεπεπΙεε πετϋΙσετ πΙεΙπε
Ι›ετπετΙ‹τ Μ, Μ1τΓεπ Μτ Με πππεΙιπιεπ, πεεε Με επεισ
Βεπεπεπ ΒεεπΙτετε τπτ Μοτπεπτ πετ ΒεερΙτειτοπερεπεε εε
ιτοππεπ εΙππ, Μεε πεπ ππα!ετετ ΕιτρεπεΙοπ πετ Ι.ππτ;ε.

ΒεὶΙειιπες Ι›επιετΙ‹Ι Πεμ Ι›εὶ θεεπππεπ πετ Με.τπΙΙΙετπτπ
Γεπε πι πετ Αιπετπρεπεε επτεε πεπετ επιπ τπΙπππεΙεπ Με
επτπ τπεπΙτπεΙεπ ΡετΙτπετετ.
Ιεπ Ιτοτπτπε πππ επ πεπ ΕτεεεπΙεεεπ, πνεΙεΙιε πεε Με
ΑπεεπΙ1εποπ πεε Ηετεεπε ππ- Με ΒεπττΙιεΙΙππτ.; πεε νετ

ετεΙιετππ8ε-Οεππὶπετεπ ΠείετΙ. ΕΙπεπεο Με ΙΜ ΡεΙρε
ποπ πππ ΡετεπεεΙοπ, ευ εΙππ Με ΙΜ πετ ΑπεεπΙΙειποπ
Με Βείπππε ἰπ πεπετπ Οτεπε επΙπεεπν ντιπ πετ Ρετεππ

Νπτ Με €τοπεπΙΙεΙΜεΙι πεε ΠπτετευεΙιεππεπ Ι›εεΙιιππεετ.

θετεπεεπε, Γπτ _ῇεπεπ επεΙι ΠπΒεπΙπεπ ΙεΙεπΙ ετΙτεππΙππ
εΙππ πτεΙετ Με εΙεπετε ΑΜεΙιπππεεετπππε ε.πεπεεΙιεπ, π.
ΒΙεΙεπ Με Ππτετεεπε3πππε ΙΙιτεε νεΙνπΙετεπ ω" πω.
εετΜΜεπ Ητερτππεε ΜεΙιτ ππιπετ Ιεὶεπτ τετ. ΚΙερπεΠ.
ΙεπΙετ Ιτοπππεπ επετ, Με επΓεπ8ε ΜΜΜ, εεΙ1επ νετ που
νετεὶεπετππεεετ2Ι.; νΙεΙ πε.ππ8ετ ΙπιππεΙΙ εε επεΙι πι ιιπ
εετετπ Βρετ:ΙεΙΒεπΙει πω πετΙεποπεπ Ιτπ ΟΙπιτεΙττετυπ
πετ Ιπτεπειιει πετ ποτπτΜεπ Ηετπιππε, Με εεερεΙΙεπειτ
(οπετ νετπορρεΙΙεπ) 'Μεε, πεπ ΟπΙορρτγτπτππε, Με Λε
εεπτπεποπ πεε 2. ΒεεεΙιεπε τεεπτε οπετ ΠπΙτε, Με ππ
τεΙπεπ οπετ πιτπιρΙεπ 'Μεε. Πεε εΙππ ΙπεπτεΙΙεπ τεοΙπ
ΜεΙιΙ.ΙΒε ΙΙΙππτπεππιππεεπ, πεππ Με νοπ επνετΙτιεεΙεεπ
Βεοπεεπτετπ εοπετε.ΙΙττ εΙππ. - Με εΙ›ετ ΜεΙπ πεπι
ντεπΜε ρε.ιποΙοεΙεεπ (Μεε ΑΙ›ΙεΙ1πππεεετϋππε) επ Μιι
Ιπτε.πεπεπ. ΑπεΙι πππετ τπε.π Ιπεντεπεπ πεΙ›επ τεΙπεπ Το
πεπ εεεΙπεπτεΙΙε θετεπεεΙιε. Με εοΙεπεε Μεε πε Με
πεπεπ επ πετ ΒεεΙε Ι›εὶ εεεπππεπ _Ιππ8επ Ι.επτεπ πππ
εεΙιτ ππππεπ πππ Ιπεεεεπιεπ ΒΙρρεπ πεοΙπιοΙπει: επ
5τΙππεε πετ ΕκερΙτεΙΙοπ, τνΜιτεππ πετ ΑιΙιετπρεπεε πππ
ἱτπ Βεεὶππ πετ Ιπερἱτετἱοπ ΜτΙ: τπεπ ειπε. Μπ 3. ΙΙπΙτειι

ΒἱρρεπΙτποτρεΙ επι Ιεπτεε εεπεΙ:εππ-ΙΜιεεππεε εγετοΙΙετΙιεε
0ετεπεεΙι, - πππ πείετ π·ετπεππετπ ΙπερΙτΙπτπ εεΙιΜππει
εε; εε επτ.ε1επτππτεΙι ΟοτπρτεεεΙοπ πετ ΡπΙπιοπεΙ-ΑττετΙο
ππτεΙι Με ΤΙιετεκ-Ινεππ. πππ εεΙΙ.επ πππετ Με επ
εεεπππεπ ῇππΒεπ Ι.επΙ.επ εΙπε πεπΙΙΙεπε Αεεεπτπε.ΙΙοπ πεε
2. Αοττεπτεπε; πεε εΙππ τπεΙεΙ.επε 'Ι'πτπετ οπετ προτε
τπεπ.

Αππετετεεπ;ε Κοτπππ εε νετ, πε.εε Με ΜΙττΜτεπ τοπ
εΙ.ινε. επεΙΙε!πΜτετ ΒεΙπΙιεΙΙ εὶεπ Ιπ εΙπ πεπτΙΙεΙιεε πε
τππει:Ιι νετντεππεΙΙ, ννεππ τπε.π πεπ ΙππετπΙπεππεπ εὶπΙΒε
Ιοτεττιε Βεννεεππεεπ τπειεΙ:επ Ιεεετ. πω. ΜεΙπ εε ιππ
πεπτπεντεΙεε ΚΙε.ρρεπίεΙιΙετ (8τεπεεεπ), ντεΙσπε Ιτεἰπε πε
τεπεεπε τπε.επεπ; εεΙ1τ νετπεεπτΙε Ιετ εὶπ ΜπετοΙΙεοΙπτ

Ποπρεποπ επ πετ 8ρΙΙπε, πεΙεΙιετ ΙΜ ΜΙττε.Ιετεποεεπ
νοτΙτοτπτπτ πππ πεοπ εΙΜΒετ Ζεἱτ πετώ εΙπ θετειιετΙι
ετεεκπ Μτπ.

ΙΙνΙτ πππεπ επ ὶπ πεπ ΖεπεπΙεεεπ πεπ Απεπτυπ

«ππιπρί» επτ Οπετεπτιετ1εΙτππε πεε 'ΓΙιππτεε εὶπεε Πετι
τοπεε; εΙπε εοΙεπε ΒεπεΙεππππε; ΜΙ. "Με ΙΙΙ,ετΙΙ:, παπι
ΜεΙιΙ πετ Ππτετεπεπεππε εεΙΙ›εΙ Πιτ εἱπε Ι)επΙππε Με
Πὶεεε θεπϋτε-ΕΙππτϋεπε εΙππ Ιπ Ιιοπετπ Οτεπε επΙπεεττν;·
Γεετ ππτπετ πππεΙ εΙπ 2. ΑΜΙ; επ πετπεεΙπεπ ΚΙΙεπτεπόπ
'Ι'ππε αποτππι!». ΒεεεεΙΙ›ε Ιε.εεΙ. εἱεΙι νοπ πετ ΑεεεπΙπεΜ
πεε Τοπε πετ Αοττε. οπετ ΡπΙιπππΜΙε εεεεπ, ννεΙεπε Μ
εἱπετπ ΑΜΙ. Ι›εΙπιπρΙεΙ, νοτπ 2ντεπεπ πΙεΙιτεεΙπππεπ Ιππ

ΙΙεπετΙιε.πρτ πετ πετ ΑπεεπΙτε.ΙΙοπε-Βείπππ ετπ Ηεττεπίπτ
πεπ τενΙΜτεππεπ ΟΙ1εΙ-Ατ2Ι εΙπεπ ΙΙΙετΙΙι ππτ πεππ,πεππ
πετ Βεττεπτετετεπετ εΙπ εεΜπετ Με 2πνετΙεεεΙΒετ Μπετ
επεπετ Μ.

Ππεετε ΙππΒεπ ΟοΠεεεπ, Ιπεεοππετε Με, πεΙεΙιε ΜΙ

ΙΙτεοτεπεοΙιε ΚεπιππΙεεε πππ Επετ επετ τνεπτε Ετίπιτπιπέ
Ι›εεΙΙΖεπ, - πππεπ τπεΙετεπε επ ντεΙ, - Με πω
ΡτονΙππΙεΙ-ΡτεΚΜετ, πεΙεΙιε ντεπετ ΖεΙΙ παπι νοτΙ1εΙπ
πε τπΙπιπ.Ιεπεε Ππτετεπεπππεεπ πεπεπ, πππεπ επ "Με
εΙππ επ Γτεὶεεεἰ8 πππ πετπ Ι›εππετπεπ ωστε” αποττπεΙυ.
ΡΜ Με ττεΙΜΒε ΨπτπΙεππε εετε.πε Μεεεε ε, πεε επι
ΙΙεπεπ ΑιτεεΙ.εε Ιετ. εε Π1τ πεπ τενΙΜτειιπεπ Οπείε.τιτ Μ·
εοππετε ΜεΙΜΒ, επ Μεεεπ πετ πεε ΑττεεΙ πεπεπεΙπω
ΡετεοπΜἱεπ πεε Ι›εττεπεππεπ νετττεπεπεπτετεε πω” Η
Ιτεππεπ. - Ιπ πεπετετ ΖεΙΙ εΙππ εΙπΙΒε νε.τΙεΙ.Μ:επ ΜΙ
ΑπεεπΙιεποπ επίεεΙ:τε.εΙ1Ι ποτπεπ: - Με Ρποπεπποεε0ρΙθ
ιππτεΙετ εὶπεε Ι›ΙεπτΜεπ $επ!επεΙιετπετοεεορε (ΒεπΙ-Βπιπ
Μ) πππ Με νετΙπππππε πετ ΑπεεπΙΙεΙὶοπ τπΙΙ πετ Ρετ·
επεεΙοπ, Με εοεεπ. επεεπΙτετοτὶεεπε Ρετεπεεποπ (ΒΘΖΙΙ”°
'ΓΙιοτπε π. Α.), - ποεΙι πεπεπ Μεεε Μεπιππεπ πεπ
ΜεΙιτ ΜΙΒετπεΙπε ΑπετΚεπτιππε εεΓιιππεπ Με πε ΒΙεπΙ›0
πτεΙιτ, πεεε Μτ ππτεΙι ΜεεεΙπεπ ντεεεπτΙ1εΙι ετεπετετεΜ·
επΙΙΜε Π1τ νετεΙεπετππεεΖινεεΚε ετΙιΜτεπ Μὶτπεπ.

Με Ππτετεπεπππε πεε Ηετεεπε εεΙΙτε ππτπετ πετ νοΙΙ
Ιτοιπτπεπ ειιιΜεΙπετετπ ΟπετΙτετρετ Με Μπιτ επεφτε
νοτεεποτππιεπ πτετπεπ. Νιιτ επί Μεεε ΙΝεΙεε 8επιππτ
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τιιετι ειυειι ρτιιοιεευ Βειιιυιι άετ Ρειρετιοτι. Ρετευεειου
υιιτι Αυεειιιτετιοιι; - ννευυ ιτιειι ΜΠει ιττι Μοτυευτ Με
Βιτριτιιιττιε Μυ ΑτΠετυ ευΠειτευ ιιιεει, Πεττ ττιετι ετυ
εειιεττετευ Με Πετ Με ειεΠετετετι ΒεειιΙτετε. Μευ
εεΙ1τε ΜιΠει πει Με Ηειτιιυε Με Ειριετευτιευ: Ειυιεε,
ΠεεουΜτε Μιιιτιιτε οΜτ εοιεΠε. Με Πτι ΠΙιΙιτετΜευετ εε
ετειιΜυ ΠεΠευ. ινεττευ ειεΠ @ει Μι Πυτετειιοιιυυε Πτι
ΒτεΙιευ) ιυ Με Βτιιετ, ΠιεΠευ ΜΠει ιΠτε Ι.υυεευ ιιιιινιιι
ΠτιτΙιεΠ. ννοιιυτεΠ Με ΠυτετευεΠιιυεετεειιΙτετε εείειεεΠτ
ινετιιευ Μιτιυευ. Πιε Ηειτιιυε εει Με ειυεε «ΒεΠοτεε
τυειι Βιευετε» ιυιτ εεΠιεΙΤ ΠετειιΠευΒειιτιευ Ξειιιιιιετυ υυιι
Αττττευ - υιεΠτ Με ειυεε «τυιιτΠιθευ Κεττιριετε». Σε
Πειτε νοτιιοτιιιυευ, Μεε Μτ ΠυτετειιεΠτε Πειτε 8τεΠευ
ιυιτ ευεεΙιειτευειτι Ατιιεττι ΠΙεεε Μπι, εεΠινευιιτ. ειυε
ΟΠυτυεεΠτε-ΑυινευεΙυυε Πειτοτυτυτ, εε ιιεεε τιιευ ιΠυ Πιυ

Ιεττευ τυιιεε, τιετιιιτ ετ υιεΠτ ιιιυτ“ειΙτ. Βιεεετ Ζυτειι Πει.
Ιιειιιε Βετιειιτιιυε, - νοτιιΠετεειιευιιε Ηιτυετιιιττιιε Με
ειυε εεννιεεε ιιενεΠιεειιε Ετι·εΒιιυε ειυιι Με νετευιεεευυ8.
Με ιεΠ νετ εε. 28 .ιεΠτευ ειιτιι ετετευ ΜεΙ εΠιευ Μτ
εττιεευ ΖιιίεΙΙ ετιεΠτε Πει ειυειυ νοιιιτοτυτυειι εεευυΜυ
σε. 82ιιιΠτιεευ θνιτιυεειει-ΠεΠτετ. ΗτΠιτε ιεΠ τυιεΠ νετ

ρτιιοΠτετ (ιετιιΠετ Πτι Αττεετ ευ ΠετιεΠτευ, εΠετ 2ιτειειεΠ
ειτείιιΠτιιεΠ ειι ΠεετιιυΜιι, ινετιιιυ τιεΠ ΜτυεειΠευ Πειυε

ΒεΜιιτιτυΒ ΠειΙεετε ιιυ‹ι εττιριεΠι Με Αυυε.Πυιε.
Μτυ ννιιτΜ ετ νου άετ θεεεΙιεεΠείτ - ειυετ ειιεΙτι.υΜ
εεΠευ - εΠεειειιυτ; Μι Μευυ ιεΠτ ειιειι Πειιτε υο‹:Π ιιι
ΠιιιΠευΜτ ΘεευυτιΠειτ. Ειυ εινειτετ Με άιεεετ Αττ
ρε.εειττε ιυιτ ερετετ ιυιτ ειυετυ νιειεευευυτευ θετιετει, Μι
Πει Κευουευτιουυετ ιιυ‹ι Κυεειρίειιευ Πει Ριειντιε εειυε
'Γτυρρευ ειιυι 8τιιτιυ εςετιιΠττΠεττε. - εΠετ ιιυτετ Μτυ
$τΠετοεεορ ετΠιειεΠτε ιιυιι ινευιιτε. Πε ιεΙι Μεεευ Ηεττυ
Πιτ ιτιειυε ει€ευε θιεεειιεειιείτ ιιυτετειιειιτε. ννυτιιε ετ ετι

Βευοτυιυευ ιιυ‹ι ετ ιετ Πιε Πειιτε εεευυτι Με τεετιεε τιιετιε.
Βετ ιυ ειιττεεΠτετ 5τειιυτιΒ εεινευυευε ΗετεΠειυυτι ιετ

ιιΠτιεευε εΙεΠειτι ιυ τυΠιεετ ΒιιαιτειιΙετιε τω” τιετ·Πειι
ρτΙιτευ, ινσΠει Πιεννειιευ Ιειεε θετευεεΠε ινεΠτυεΠυιΠετ
ντετΜυ, Με Πτι $τεΠειι ίεΠΙτευ (Με. ρετιοετΜεΙε).

Ιυ ΒιιειτευΙεεε εεΠτειτε ττιευ υιιυ ειιτ ΟουττοΙΙε Με
Βντιιιιιυε Μι Ηετπουττεοτιουευ. τεερ. Με Ριιιεεε. Ιτιι
ΑΙιεευιειυευ Μουτ ευ εουετετιτευ, - ιετ εε ιεΜεΙι υιεΠτ
Πυτυετ ΙειεΠτ Με ΒεΜιιτιτυε νου ΠυτεεεΙυιεεειειιειτευ
τΠ:Πτιε ειι τειιιτευ. ΒεΙιευυτιιεΠ Πετ Μτ ΒιειιιιυεεινεεΠ
εεΙ οιτ ετοεεευ Ειυιιιιεε ειιι Ρτεευευτ Με Λτυριιτιπιε
Μι Ηετεεετιου τεερ. Με Ριιιεεε, - ιττι Ι.ιεεευ ειτε ετ
νοΙιετ. τυΠιεετ. Ιευεεειυετ. Με ΒιιΤετευε ιτευυ 10-20
ΒεΠιιιΒε τε Μι Μιυιιτε Πεττεεειι. - Βιεεε νετιεΠιιιτετ
Με Ριιιεεε _ι

ε

υεεΠ Μι Εεεε Πετ ιτυ ΑΠεεττιειυευ ιιιεΠτ
νιει ειι Πετιειιτευ, ινειιυ ιιιεΠτ τιΙειεΠεειτιΒ ευΜτε Αυσ
ιυειιετι εουετετιττ ινιιτΜυ. Βιε ιιυτιετ ειεΠ ΠεεουΜτε Πει

ιιιυ8ευ εουετ εεειιυΜυ Ρετεουευ, Με τιετνϋε ΙειεΠτ ετ

τεεΠετ ειυ‹ι; Πει εοΙοΠευ ΠεοΠεεΠτετ τυευ ιε ειιεΠ τεεεΠευ
Ριιιε τεερ. «ΗετεΠΙορίειι» - ΜιτεΠ ρενεΠιεεΠε Ειυιιιιεεε
Με Αυθετ, Ετινεττιιυε, Ρτειιτιε τι. ε. ιν. - Ιττι θεμε
ειιτε Πιετειι ιετ ειυε εουετευτε ΤεεΠγοετιιιε νου 100 οΜτ
τιιεΠτ, Με Π

ι

ιεΜτ 8τεΙΙιιυε ΜεεειΠε ΠιειΠτ, - Πυττιετ
ειυ εειιτ Βτενιτευτιετ Βειτιυιι. ΕΠειιευ ειιε ιιιτετττιιεειο
τιευ, ΑιντΠτυιευ. Ρειριτετιουευ. ννειεΠε ιυιτ Βνερυοε νετ
ΠιιυΜιι ειυιι. ΕιυΓεεΠε Ιυτετττιιεειουευ Με ΙειεΠτετε
ΑτντΠτυιετι Ποττιτυευ τ”τειιιεΠ ειιεΠ εΙε τειυ υετνϋεε Ετ

εεΠειυιιυ8ευ - ΠιεινειΙευ τειιεετοτιεεΠ νου νεττιευιιυέςε
ιζοτειιυεειι ειιεεεΙΠετ - νετ. ΙεΠ εειΠετ Πειτε ειιετετ ιτυ
Αιτετ νου 22 .Ιειιτειι εοιεΠε Ιυτετυιιεειουευ Με Ε'ειιΙ
εεΠιιι€ε ευ ιυιτ εουετετιττ Με ΠεΠε ειε Με Πειιτε, ειεε
40 .Ιειιτε; ττοτ2τιετυΠεΠε ιεΠ ιυιτ 26 .ιεΠτευ Μυ Μουτ
Βιιιυε ΠεετιεΒευ ιιυ‹ι ετοεεε θΙετεεΠεττοιιτευ τιιεεΠευ Πευ
υευ ιιιιτι υοοΠ ιυιτ 50 .ιεΠτευ Πιιι ιεΙι Με Με 8εΠιεΠοτυ
υυι $εΠνι·ετεΠοτυ Πει Ι)ενοε ΠιυευΓεεεευεειι. .ιεΜυΓειιε
ιετ Με Πυτεεειιυεεει€Πειτ άετ Ηετεεετιου. Με ΑενετοΙιε- ειυ ετυετεε 8νιτιιιτοιυ, ιτεΙεΠεε τυειετ ΑΠιεΠιιιιυε Με
Αυττεεεε 2τιτ Ρ'οιΒε ΠεΠειι »Με ειτε Με ΑυυεΠτυε ιιυτ
υεεΠ εετείεΙτιΒετ Ρτιιιυυε Με ΕιυεεΠειιεε ευιιιεειε ετ

Ττοτ.2- -

εεΠειυευ Ιιιεετ. ΕιιιθευιιιΜιτ "κι ιειεΠτετ ΙττεΒιιιετιιετ
ινιιτε υεεΠ τυειυετ Αιιιιεεευυε ευυεΠιυΠετ ιιυτετ Μτ Βε
ΜυΒιιιιτε, τιεεε ετ ινεΜτ ‹ιιιτεΠ εειυε ΑυτεεεΜυτιετι (Εεεε,

Βιιειιι1ιετιετττιιε.ΟιουοττΠοε), υοεΠ ΜιτεΠ εειιιε.θεινοΠυ
Πειτευ (ΑιιτοΠοΙ). υοεΠ ιιιιτεΠ ΡετυιιιευεεεεΠιεΠτε εοτυρτο
τυιτιιττ ιετ Με Μεε ετ ιυυε ιετ. ε Π

.

ιιυτετ 40 .ΤεΠτευ.

Ζιιτιι ΘεΠΠιεε ιιευυ ιεΠ υιεΠτ υττιιιιυ Μι υευεετειι .Πιτ
τετευεΠυυ8ετυετΠοΜ Με Ηει·τευε -- ιιυτεΠ Βοευτεευ
5ττειι1ευΕτΠεΠυιιυε εε τΠυυ. ΙεΠ εεΙΠετ ΙιεΠε Πει ιιτευ

ιιευ Ηεττειι Πιτ ννεττΠνοιιε Αιιιεειιιιιεεε τ1Πετ Μιιιιιιε

Βετειιε. Με ειιΜτε υιεΠτ Ζε ετΠειτευ ννε.τετι, 8εινουυευ.
Ι)ετ Ν'ι'εττιι Με νεττεΠτευε Πεειυυτ εΠετ ετετ Μ, πιο Με
νετειειιετυυεείεΠιεΠειτ ειιίΠϋττ -- Με ιεΠ ΒιειιΠε Μι·
νετττειιευεετετ Ποτυτυτ ειιεΠ οΠυε ιιεεεε1Πε ειτε. ΑΜ
ιιεΠττιεινειεε Πϋυιιτε ιυ εΠιειυ ευερεετευ Ρε!! Με ινιιυεειι
Με ΚΙιευτειι ειυε τεΜεεεοριεειιε ΡΠοτοετερΠιε ΒεττιεεΠτ
ινεττιευ.
Βιε ΠιιτετειιεΠιιυε Με ΗετΖευε. ιυ. Η., ιετ ειυ θεμε
ετευτι. ινειεΠετ ιυ ειιιετυ νοτττεεε υιεΠτ ετεεΠερίτ »νετ

Μυ Ιιευτι.
Βιυτ.τε τετ ΒρτεεΠε ευ Πτιυτςευ, ντειεΠε ιυιτ Πιτ Με νετ

ειεΠετιιυεερτειιιε ινιεΠιιε ετεεΠιευευ Με τεΠ Μυιιε Ιιιυευ
Μιιιτ, ιιεεε διο Πιτ εε ιευεε θιεΠϋτ εεεεΠευιιτ ΠεΠευ!

Βειετειε.

ΟοΠυ: Ζιιτ Ρτεθε Μτ Ζιιει:ετΠιιιιυυε ειτε Ειννειεε.
τΖτεεΠτ. Γ

.
υιινειοΙ. ΟΠειυιε Βιι. ΧΧντιι. Ηετ'τ 1 ιιυτι 2ι.

νει·ι'. τιιττεττεΠιιυ8ετυτιε Κευιυειιευ υυι Εειιειυ. ευει.τειιευτι
νου Μι· νοτειιεεετειιυτ.ι, Μιεε ΜεεειΠε Με Βρειτιιυε·ευτοιιιιετ
Με ΒιινειεειυοιεειιΙε επι υιειετευ Πιτ Με Ζιιειιει·Πιιιιιιυτιειτε
Ειιυνειεε ιυ Βετι·εειιτ ιιοττιυιε. Ιιι Με ΙιεΠετυ Μι· ΪΤΠιετε.
ννειεΠε ε0ΐοττ υεεΠ Μπι $εΠιεειιτειι νετε.ι·Πειτετ ινιιι·ιιευ,
Ιιεεεευ ειεΠ ΠτιιυετΠετιειιτειιάεθινεεε·ευυιευεευ

ιεθειιινέιεετε;.το ετ .

ΜΜΜ
ΒιιεΠετετι:ειεευ Με ΒεερτεεΠιιυυειι.

Η. Βιττετ ν. ΤερΙν: ΒτιιΜευ ειιτ θιεεεΠιεΠτε Μι·
Αιιετοττιιε Πτι ΜιττειεΙτετ. τΠωιιομε ιεεε)_ τ. ·

Πιυ ι·ειυ Πιετοι·ιεεΠεενα”, Με ιυιτ' Με ειιειιΜυ Ωιιει1ευ·
ετιιΜιιττιΠετιιιιευτι Μεεε ΜιτιιιΙε Ρετιο‹ιε ει· ιυετιιειυιεεΠευ
ννιεεευεεΠεττ ΠεΠευιιεΙτ.Με· ειυ Βετ'ει·ετιετ Μτ τειειιε ΙυΠε
Με Βιιειιεε εει·υιειιτ εεειέυετ.

ε
· Ψ ι ε Π ε τ τ.

ΡτοΓ. Μ. Κεροει: ΗειιΜτιεε Μτ ΗειιτΙιτευιτΠειτευ Πιτ
$τιιιιιτευτιε Με Αετετε. Π. ΑΜΠ. ΙεΠτΠνοειε Πιε
Μνοπτετε ευτιε (Νιου Με ΜΜΜ. ννιΙΠεΙτττΒτε.ιιττιιιΠετ
1899. Ρτειε 24 ΜΜΕ). - -
ΒεΠοιι Πτι νοτιεευ .ιεΠτε ΠεΠευ ννιτ ιυ άιεεετ ννοεΠειι
εειιτιττΜ: ει·ετευ ΑΠτΠειιιιυςειι Με Κεροει'εεΠευ ΗευιιετΙεε
ΒτινεΠυιιυτ.τευΒετιιειι ιιιιτι ευτ' Με ιυ ΜιυεεΙΠευ ι.>;εεειιιιιιειτε
ευοτττιεΤει"εΙιτιετει·ιει Πιιιεεννιεεευ, ννειεΠεε ειιτ'Μεεε )τνειεε
Με ινιεεευεεΠεΠΙιεΠευ Βειιιιττε Μι·- ννιευετ ιιετιιιετοΙοειεεΠευ
Κιιυιιι Μι· ε.τετιιεΠετι εκει ειιτ'εεΠΙιεεεευ εοΙΙ. Πει· νοτ
Ιιεε·ευτιε εννειτε Βιιυιι ειιτΠειτ 126 ΟΠτοιιιοτείειυ, νου- Μυευ
Μ! εΙΙειυ τω? Με νετεεΠιειιευευ Αττευ Με' Ι.ιυρυε τ'ειΙευ. Βε
Πι·τιιιειιτννοΠΙ υιειιτ ντιετιετΠοΙτΠιτ ννεττιευ, ννιε νοτττειιιι0ι1
υυιι υετιιτεεττειι ΜεεεΙΠευ ειιεεετιιιιι·τ ειυιι. Με ειυ εττω
ννετιι ει·ετευ Βευ,ε;εε ννιτ‹ι Μι· ΗειιΜτιεε υιεΠτ εει· ΜΜΜ
ΒρεοιεΙετ2τ ειιτ' Μπι θειιιετε Μι· Ηειιτιιι·ευΠιιειτευ, εουάετιι
ευεΠ _ιειιευι ρτεοτιεειιευ Ατετε ιιυιι _ιειιετυθτιιαιτευιιετινου
Β·ι·ιιεετειυννωιι ιιυτι Νιιτ2ευ εειυ. 5 - .

Ρετετεευ.

ΜιττΠειιιιιιεειι

εεε άετ Θεεε11εεΙιεΕτ ρτεοτιεεΠετ Δ.ει·ετε ευ Βιεε.

Βιτειιιις ευι 2.ΠεεευιΠετ 1898.

1
.

νει· Μι· Τεςεεοτιιιιυυε· τΠειιτ Πτ. ν. Β.ιιυεεΠε Με
Νεειιττετ; ευ εειυετ Ιετ2τευ ΜιττΙιειιιιιη; (ει. Βιτευιις νουι
18. ΝονειυΠετ) υιιτ: ΝεεΠ ειιιει· ννοεΠε ΠεΠε ειειι Πει Μι·
Ρετ. ντιεΜτ ΠιιιιιιτεΠεευει€Κειτ άετ Ιιυιιετι Νεεευεειτε εεεειετ,

ΙεΠ ΠεΠε τιιιεΠ τιετειιι ΠεεεΠτειιιιτ, ειυιεε_



64

ιιιο πει·οο Πιοιι.οιιο οιοιι ι·ειοιιν ειι·οοοοθεοοιιιιιπιοιιιιοοοοπ ιιο
πω· ιι·ιιιιοι·οο 8τοιιο οι·ινιοοοπ, πιο νοι·τ.ι·. οιιιοιιινοιοοοιιι πιο·
ιιοιιοπ Βοιιιιοε;ε οοιι'οι·πιο. Κοιπε Βιπιπιιοι. Πιο θι.ιιειιο ποιου
ι·ιιιιιιιοιιιιι·οπο, νοπ ιιοπει· Οοποιοτοοπ; 5.ιιοιιοιιο Βιιιοικο νι·ιιι
Ροκ. ιι.οοιι ιπ πει· Ζινιοειιοοιειι. ποιοιι 8οιιοπ.ιιοεπ οιιιι'οιοι
ιιπιιοπ.Πιο ιοιιιι·οοιιορ.Ππιοι·οιιοιιποο; (Πι·. Β οποιο ο ι· τ) οι·ι.ιιιιιι
Β'ιιιι·ιπο·ει·ιποοι(Γιι.ι·ιιππο·εππιι.οιι »καποιο ιιιιπ νοπ Βιιοοοπ. Πι·.
Βοιιοιιοι· τι). νοιτι·. ιιοιπ ιιει·νοι·, ποοο Β'ιιιι·ιος,οι·ιοοοιιο
θεοιπιι. νοπ ιοπεοπ Γιι1ποποποιι Βιιιιποο·οιι πιειιτ οειι;επ νοι
ιιοπιιιιοπ, ποσο οοι ιιιιο πιει· ποιο οι·οι:οπιοοιιπιο Αποιιιιπιιοπ
ειπειι ι'πιπιιιοιιοο Γιιιι·ιοποιγρεπ ιιο,ςοο·οοι.
Σ. Πι·. Ρ. Κιο οι πι ποοιοοοιι·ιι·ι:
οι Βιοοο Ε'ο.ιι νοπ Ριοοιιι‹ ποοιι νοι·ιιι·οοοιιοο· οιο πει· Ηπιιπ,
πει· ο·οοοοινιιι·ιιο ιιι ποι· Νοειιοοιιιιοπιππο· πιο· Βι·πιειιιιιες
οι·ιιοοοι·οι·Βοινοπιιοιιιιειι πει· Ε'ιπποι· πι. νοι·τι·. ιιοπιοοι οπο
πιιιιοι ποο νοπ Πι·. Τιιιιο οιπποεοιιοποπ Βοοποοιιπιιοο ...ο
Βιοποοοιιοεο. ποιοι·ποι·εο Ρι·ιπειρ ποπ Αοννεππποε Πι·. 'Γιιιιο
ειοιοο ιΒιιιιιιιοι·ιιποοπ οπιιιιιιριτ.
οι Πιο εο.νοι·πϋοοοΑοοιοιιι οοι ειιιοπι Κοπιιοπ, ννεισιιοο ι'ποι:
πιο ο·ιι.οποιιιιιιοι·οΡιιι·ιιε πει· ι·οοιιιοπ Θοοιειιι.οιιο.ιιιοοιοοιιοπιτ.
ε) Ειπε ιο πω· Κιιοιι‹ νοπ ιιπιιιιιιιοπ οιποοιιιιιι·ιο νοι
ι·ιοιιτιιος πιο· Ποπιιοιο πω· Βιοι·ιιιοο.ιιοπ νοπ νοι·οποποιοιιοπ.
ιο ποπ :π πιεοοοι Ζινοοιιο ποοι·ππειιιιοιιοπ Βοιιιπιιοοι
ιιποοιι'οοιιοο 'Γιοιοοιειο οει πιο νοι·ιιιοιΙππο ποο οιι·ιιιιιεππειι·
Ποοιιιι'εο ιιειοο ο·ιοιοιιιιιιιοοιι,ιο,εο ιιπποο οιοιι ιιο ι.οοινιοοεο
οιειιοο τοπιο ιιιιιιιιιιε, ιο ινειοιιο πει· Ποιορι πιοιιτ ιπ πιο
πιιι:επποι· Ιπτοποιτιιι. επι· Βιοννιι·ιιιιπο; ο·οιοιππο,οποιο ιιοιπο
νιιιιιοιο οιοι·ιιιιιιι οι:ιειι ινοι·πε. ΑΜ' πιοοο νοι·ιιιι.ιιοιοοο οει
ιιοιιο Βοοοιιιοιιοο πει· Τι·οιπιποι πο ιιοιιιεο. Βιοο οοιιι ιιι·οιιοιι·
ποιο Οοπιι·οιο οοιιοπ ππιι πιο νοπ Πιιιι πιιοπ ειο8οι”ιιιιιτεο
Ροοιει·οτιοιι'οο, οοι' ποοοο πο.ο ι;επιποιιι.ο πιο” «οιοι·ιι» οπ.
πω., ππι·οιι οιπο .ϊοπ_ιοπιιοιιιιπιοιιι.ι·ικοιιιοιοτοι·ιϋοπιιςιιιιοι·οιι·ιοιιοο,
ει·οι. πει πει· ει·ι'οι·ποι·ιιοιιοοΠιι:πο ππιειι Ποοοιπροοιιιοο ποο

.ΤσπΒι·οποιοτοο
ποπ πιιππι·οιι ειοιι·ειοοπο Βπιιιιι·ιιιιπο οιειιιιιοι·

πιει ε.

π) Πιιο Ρι·προι·οι ειοει· νοπ ιιιοι οροιιι·ιοπ Αρροππιοιτιο. Πο
ιιιιιιο οιοιι ιιιει· πιο ειιιοο ιοποι· οιιι·οοιοοιινει·ιο.ιιι'οοποο?Με
νοπ Αροοοπιοιτιο ειοιιοοποιι, ιο ποοοο πιο οιποοιιιοιιοο ροι·ι
ιγριιιιιιοειιεο Αιιοπποπ ι“οιιιι.οπποπ οπι· ιιιιοι· οιπο ιοπ,πο Ζοιι
οιειι οι·οιι·οειιοοπο Βιιιι·ποποπ Ιοιοιιι:ει·οι·Απ, πιο ινοοιιοοιοπο
Ζποτ.ιιιιπονοπ Οιιοιιοπιιοιι ποπ Πιοι·ι·ιιοο. οιι·οοοο Βιοριιοπιιειι
ποιο πει· νει·ποπιιοποοι·.οποε ποοοιι ι·οιοτιν ο·ει·ιοιο·ο8οιιιιπι
οποο·οο, 2ειι:ι.νειιιο ιιοιιιιοι·ιιςο Βοιιπιει·ποπ ποο κοιιιιιιιοιποιιπ
οποοιοιοοποοι:οιι. Ειπε οοιιιιεοοιιειι ποιοι· Β'ιειιοι·πιιιι.τοιι·ειοπε
οοιιινοι·οι·οΒιι·ιιι·ιιιιιιππ ννοιοιιο νοοι ιιοιιποπειπποπ Αι·ετο πιο
Ρει·ιι.γριιιιι.ιο οοπεορι·οο επ ινπι·πο, ει·ινιοο οιπο ιπι πιοιτοιοπ
νειιπιιιο οιο Τγριιιιο οιιποιιιιοοιιο. ποσο πεοοοπ Αιιιιιιοι.ςοο πιο
ιπι·οοιιοιπποεοιι πει·Οοιιοιι.προεππιοπιοι·ιο νιιιοποι·ιο ποπ νοι·ποι·

ο·ι·ιιοπ
τι·ιιιοο ιιοπ οιιπ ποσο οοι· Οροι·πιιοο Χ'οι·ποιοοοποπ

ο·ιι επ.
Ποο
Ρι·ιιιιοι·οι

πεο ι·οειιι: ιπποοο Ψιιι·ιοι'οι·τοοιιοο ποιοι οιειι
τοτε οιορπιοοιιι·ιιο οι·π·ειιοι·ιο, ιοιτ Βιιιοειιοιιι·πποεο κοινοπο
οοιοπο Νι:ειιεο. Πιο ρι·ιιοι3.ιεΠι·οιιοιιο οοιεπ ιο ποπ ινπι·ιιιι`οι·ι
οιπο ο;οι·ιιιιιοοο Κοιιιιιι·οοικεο, ινοι‹ειιεπιιιι·ιι οιιιοπιι1ιοιιοΠιο
πιοιιππο· ποπ ιιιιιοι·ι·ιιο.1ιοοιιοΒοιπππο πει· ο.οοι·εοποοποο θε
ννοιιοροι·ιιοπ οεειιοπιιτ πιο Βιποοιιοιιι·ιιοοςοο ει·2οπο·τοιι. Πιο
θειιιιιοι·2επ ποιιοι οοιεπ π·ιι·ιιιιοιιο Κοιιιιοοιιπιοι·2οο, ιιοι·νοι·
οοι·πιοο πιιι·οιι πιο Βεινεο·ποο·εο πει· Μιιοιιιιιοι:ιιι·, ινοιοιιο πιο
Αποιι·ειιιιιοο· πεο Ρι·οοιπιιιιι·ροι·οεπ ει·ι·οιοιιοιιοιιοιιοο.
Πι·. Βπιπροιπ οιοειιι οοι' πιο πιπο;ποοτιοοιιεπ θειιιι·ιοι·ιι;
ιιοιιοπ πιιι'οιοι·ιιοοιο, ινοιοιιο οιπο οοιοιιο Ποιιιριιοπιιοο νοπ
'Ι"γριι. ιιιιποπι. ιιοπ Αρροππιοιτιο ιιιοι:εο ιιϋοιιε. πο πει· Έγριιπο
ο.οοιιποιοο·επιιιειι, οιιοο πποο ιιι.οιιοοιι οιπο Αροεοπιειιιο νοι
ιιειςο, ποιοι· ποιο Βιιπο οιποι· οοιειιοο ι›οπιιιιιοο ι‹ϋιιοε, πιο:
οι·οτποσο ειπιο·οο 'Ι'οο·οπ πεοι ΒονιιπιιοιιοιιεοΤγριιπονοι·ιππιο
Ριοτιι ιπειειιο. Πο ιιοιππιο οιιιει· οιπειι οιπο ιποοοιιοοτιοοπεο
τ.γριιποοπΡι·οοοοοοοιιο Οοεοπιο ποπ Αρροιιπικ νοι. ιιιιπ ποιοι·
οι: ιοιι ιιοπιιοοιιο·οοι νοι·ιο.πι'ο, πιο ιο οιοοοι Γοιιο οειοοι·

Βοοιιποιιιππἐ,
πιο οποιι ι·οο·πιιι.ι·ειιι'Ι'γοιιιιο πει· Ροι. ειιιειο

ποιοι· ποιο ιιπο πει· Αροοοπιοιιιο οιιι'ιι·ειοπποιι Βεοιπιν ππι·ειι
Ροι·ι'οιοιιυπ οιιοπ ιιππ πιο Οιιπποτιοπ ιιο ννπιιιιιοι·τοπιπ πεπτ
ιιοιιο
Ββπι·οπ

ποο η·ιιιιϋοοο Ρι·οοεοοοο οπ.οιιπ·ιοο.
Πι·. .ΚΙοοιιο ιιοτ πιοοοο Ρ'ο.ιι ειιοοιοιιο ,ι.ι;εοοιιοπ:πιο
πιοςποοι.ιοοιιοο Βειιννιοι·ιο·ιιοιιεο ιιιιοοεο ιο οοιοιιεο ιιιιιιεο
ππιιιιοι·ινιοπιιειι οοιο. ιο οοιποιοΡιιιιο Μοτο ποιιιιιοιιοΒ ο ο ο ο ι ο
πιο Απιιοοιιιοοιιιιιοιτ. οοι' ποπ 'Ι'γριιιιο ι;ειοοιιι.
οι Βειοιιιιι·ροι·οπο ειιιοι· Τοππονο.8ιοιιιο πει· Ηοοπ, π·οιιοι ει·
ποιοι· Ηιοινοιο οοι' πιο ι·οιπιινο θιιιπι·τιπιιοιι; πιοοει· ποιοι πει·
'Ι'ιιιιοι·ιιιιιοοο ποι·οπ οι·ιποοιι, πο.οο πιο Βειοιιιιι·οει· ποιοι, πιο
οιπο ι'ι·ιιιιοι· πποπιιιο, οπο Β'ιοιιιιποι·ιποειο ι›εοιοιιοο. οοοποι·π
ινιι·ιιιιοιιε, οεοποπο.ι· νοι·ο.ππει·ιο ροι:Ιιοιοο·ιοοιιεΡι·οπιιοτο πει·
οι·ιιι·οοιιτοο ινιιοπιιιιο· πει Βοιιοεοοοιιοιπο οοιοπ.
δ. Πι·. Η πιο ο ο Ι ο πειιιοποτι·ιι·τ:
ο) Πιο οιιιιιοοιιορ. Ρι·προι·πι νοπ 8ιποο·ιιιοιιποιιιοπ, πει·οιι
Αειιοιιοιιιιειι πιο. Τπιιοι·ιιοιιιο.ειιιεοπει πει· οποιο; οο,ο,ιοννοοπτεπ
ί:ιοιιιιοτ-ιπι·πο ι.'οοιιοπΕ”ιιι·ιιποο·οιπο νοιιιιοιποιοπο οοι, οτι
ποοο ιιοι Βοπιιιιοιιποο· νοπ Βοοιιιοοιιοιποπεπ οοι Βιιιι·ποιοποι.ιοπ
πεε Πι·οοιοοιι:οιπρροιοιοο νοι·οιι·ιιι ι.ιοποιοο οοι. Νοπετε Βοο
ιιποιιι.πιιιιοιι ιιιιιιοο ποιοι ποιοιιι·ι., ποοο πιεοο νω·οιοιιι πιιοιι

οοι οοπει·οπ Κ6ι·οοιι·οι;ιοποο οοτοι.οπιπιοοποο Βιιο.-ιιο!ποποιο
οοι Ριιιιπο οοι, ιοποοι πιο 8οιοο·ιιιοιιοοιιιοοποιο οοι' πιο ππι·οιι
οπο Νοιοοο οοποποπτοιο βοοιιιιοπιιοο ιιοοοιιι·ιιοιοτοοιοπ, πιο"
νιοιιοιοιιι: ιιοιιτιο·οι·οιιι πεπι οιιο;ειοοιοοοΝποιοιι «Ροτι.ιιοοιιιοκι>0
επ ιιοποιοιιεο οειεπ. Πο ιιοπιειι οπο Βοι·ιιο ποπ Κιιπιο·οοοι·ε
Βει·ιοιιτο νοπ Ρορροοιιοιπιπιιπ Β'ι·ιιπικοινοι·,ποοιιποποιο
πο 'Ι'ιιοοι·οπιοοο ι;οιιοιτοοο Αποοι.ιοοοιι ιοιτ ροοιιινοιπ Βιιο.
ιιοι'ιιοποοπο πιο ιιιιιι·ιποΒι·οοοιιιιιποο,πιο Βοοιιιοο πιοΒιιιο8·ιπει
ιιποιιιοιι οι·ινιεοοπ. νοι·ιι·. ιοειοοπιοιιι·οιοποιο πι· Βοοιιοοιιι.ιιιι2°
ο·οιιοιοιοοο, πιο ποπ νει·ποοιιτ ειοοο ιι.ιιπιιοιιεπ8πειινοι·ιιοιτεο
οιιιιο ιοΒιοο, κοπο πππιι επι· Ζοιτ πει· Βοοϋποιιιπιιςοπ οιο
ροοιιινοι· Βενιιοιο απο "πιο οι·ιιιοοιιιε ιιιοι·ποιι ιιοιιοιο. (πο
ιοοιποοπι οοι πιοοοιι Ροιιοο, ποοο οοι ροοιιεινο Βιιο.-ιιοϊποπο
ιιιο πιπο·οοοιιοιι·ιο 'Γποοιιιιιιοιιοπ οοι πω· 8οοιιοπ οιοιι οικ:ιιι.
πιο οοιοιιε ιιοοιιιιιο;τοο. ιπο οοι ιιειιιοιι παπι ο.π πιο ιο οιποιο
ει·οοοεο Κι·οοιιοοιιιιποο ιιοιποι·ιιιπ ο·οιοοιιοοοπιοοιιοιιιποι ειιιει·
νοι·ιι·οοιιοειποο·πει· Βοπιιι επ ποοιιοπ. ιο ειποιο ιι'οιιοιοο,ιο πει·
ιιοποινιιιιπιιοιιο Βιιο.-ιιοι'ποπ οοι οιοοι· ιιιιιιοτι.ποετοιιιοοοπιοοειι
νοι·πποιιι. οιιιιο. ιιι 2 ειοποιοιι ποιοι ιπιι Τιιο.-ιιοιποπ «πεππ
πιο Βοετιοο ρπΒιιπο Βι·οοοιιιτιο πουν. ιιιοοειιιοοιοιιοοιιο θει
νει·οο, οιιοο ποοο οιειι ιπ ποιο πιο νι'ιι.οπ ποιοοιιιοο ιιιιοι·πιο
ιιοπποο Πιτοι· 'Πιο. οοειιιινοιοοοιιοοοοο. ιο Η ιι.πποι·οπΕπιιοπ
ιιοοιιιππειο πει· ροοιιινο 'Ι'ιιο.-ιιοιποπ ιοι 8ι.πιιι πιο Αποπιιιπο
νιοοει·πιοι· ιιοπνι·.ρει·ιτοοοπιοι·'Ι'πιιει·οιιιοοο, οιιπο πει.οοπιο 8οο·
ι.ιοιιοιποοοιειιεποιοιιινοιοοπιιοποιο. Πειοοιποιε,·εοιοιιοι·οΠοιοι·
οοιιοιπιιπο·οποιοιιοπ ιιο Ποοιι€ιοορι·5.ροι·οι.οοι πιο ο·οι·ιιιο·οι·ο
Γοιοοιιι·οοιοτοιι: πει· ΒιιιοΒιιιιι - ι·οορ. Ροτιιιοοιιιειι ο·ο8·οο
Αιοοιιιιιιιοιιοοπιιιιιο·, ου ποοο ι·ιοιιειοιιι οιο Ζπι·ιιειιιι·ι·οιιοιιοοι”
πιο πιω Βιιι·ιιοιι'οοιιο ιιιοτιιοπο πει· Τιιο.-ιπι·ιιπος οιπο οιο
οιοιιιοπ οποιο.
Πι·. Η. 8οιι απο” οιιοοοι·ι: πιιι·οο, ποοο ιιοι·οιτο νοι·οοιιιο
ποοο ποπ 'Πιο. πιοηιιιοιοειοειι ιιοπ ιιοει.οι·ιειι πιοιοιιο Βοιιτει·ιοπ
οι·ιεο οοειιο;οινιεοεο οοιοιι. Βοι ογοτοπιοτιοοιιοι·Ποιοι·οπειιποε
πει· Βει·ιιοοι· 1ιοπιιιιιπιιοι ιιοι·ιειιιοιο οιο Βοοιιοοιιιοι· ιιιιοι·
πο.ιιιι·οιοιιεΤιιο.-ιιοιποπε, νοπ ποποο οιο ο·ι·οοοει· 'Γιιειι οοι
οιποι· νοπ Η ο.οι π ο ιο ι ο νοι·ποποοιιοοποπΝοοιιοι·ιιιποο;οιπο πιο
Γειιιιοειιιοπ οι·ιιιιιοοοοιιιιιιο.

ο) Πιο οιοι·ιι οιιοιοοτει·ιπιιοικιποοριοπιιι.ιοοιιοο Ποοιιπιιτ. Πει·
Β'οιι ιιιιιιιο ιιιο πο οιπο ιιιιιιοι·ο Βεοιιοοιιτπιιο·οι·ιοποι·ι., ινοποι
εο οπο ιιοι ειοο νοπ ν. ινοιιι ποσοι λιγοιιι ιιοπ ειιι·οο.
Ροι·ιτοοιιιο οροι·ιιιο Ρετ. ιιποποιιο ποπ πιο Αοοιιεοιιιιοοιο·ιιοιι:
ππι·οιι οιοιιιεο 8οιιιιιει·π ποπ θιιι.οοι·ο οπιιιοι, πιιο ππι·ειι
Οιιοιεοιει·ιοΒοιιο.ιι ιιεπιππιτ οπο. Νιιοιι Νοπογο ποπο οιπο πο.
ιπ Βιιιιι·οο ιο πιει πιιοο οειιιοοιι Βιιοπποιοο, _ιοποοιι οοι οοιοιι
οιοι·ιιει· Οιι.-πειιοιι οοιοοι· Βι·ιοιιι·ποο· πιιοιι οιο οοιιι· οοιιοπεο
νοι·ιιοπιιιιοιοο.
Πιο ιιοπιο πειιιοοοιι·ιι·ιο Γιιιοοιο·ιιοιι. οπτοιοιοιοε οιοειπ νει·
ιιιτ.οιειι πιοιιι·ιτιοοιιοο Βιιοοπιιι, οιο οιειιο πει·οποοπ οιπο Οιι.
οιοιιιοιοο πιο: Νο.οιι ινιοποιιιοιιεο Ριιοοτιοιιοο οοι πο.ο Βιιοπποτ
οιπο; ο·οινοι·πεο ποπ ποοο πιιιοιι Ορει·οι.ιοπ επι· ι·ιοιιιιο,ε·εο
ιιι·ποιιι. Πει· ιιοιιο Οιι-οοιιοιτ οτειιο ινοιιι πιιι τ.ιιοιιινοιοει·Βο
οοιοιιοπ ιιοπ ιπιππιοιιιιιιο·πεο Πιιοπποιεο ιο

ΒοοιοιιποοψΠι·. ιιιππιιοιοτιιιιιιο Ι ει·ιπιιοι·ι πο ποο ιιιι.ιιιιο;ο οι·ιιοιπ
οιεο ποο Οιιοιοοιειιοο ιιο νοι·ιιιιοοιο;ιεπ ιιιποιώι·ρει· »οι ποι·
οοο·ειι.Βγοειιγοιο οοιπιιιιιιιιο.
Πι·. Ρ. ΚΙοπιιιι οι·ννιιιιοτ.πεο ιζειοεοπτιιοιιοπ Βοιιιοποο νοπ
Οιι.-ιιοιτιπει· Ηγπι·οοειοοιιιιοοιΒιιοιι;πο πει· Ρι·οο. νοο·ιιιιιιιο οιο
'ι'ιιειι πεο Ρει·ιιοοοιιοιο. οοι πιοοειιιο ιιιο οιοειο Ροι·ιιοποιοιειι
οοποι πιοιειιινοιτιο ιιοπποοιιοο
οι ιπιποο Ροι·ειοιιοο, νιιοιοιιοι·οιπο οοι οιιιοι· Ποιοε, πιο ιιιο
ινο,ι;οοπιιοοει·οτ ιϋ.οιιποο Ηπιιι_ιιιειιοοο οοοοιιιιιι·ιο. Βειιιοποο.
Πο ιιοοποιιο οιπο πιο ποπ πω” νιιο·οιο οοιιιππι·οτποοποπΠοι·ιιιο
τοπι·οοπο;Με Βοι'ι·οοιοπ ιιιιιτο οιπο ιιει·πποπ,εοιοιιτ, πο.οο οοι'
ποπ Ε'εοοιοι·οι·οιιοι·ο πει· ινωιοπο πει· Ροι:. ιιο.ιιιιο 'Ι'οπιιεπ
ειιιιιοι·τ νι·ιιι·ποπ ποπ πο" πιο @οι οιοιι πω. ποπ 3ποιοπ
Ποιο ποι·ι. οπιιιιοιτειι.
4. Πι·. Ο. Κιοπιιο ποιποοοιι·ιι·ι Ριιοι.οοι·οοιιιοοπ οιοοο ιι"ιιιιοο
νοπ ννοοιιοι.ιιπιποοιπι·ιιος (Πγοιι·οοιιιο οοοιιιιο, οπο”. ιιιιιιι·ο
ιιιοιοι· Ζιι·οι·ο·ινιιοιιο).
5. Πι·. Πε ιι ο οοι· ιιιιιτ ποπ ιιοοοιιιιοπιο·ιοο νι›ι·ιι·οο;:Οο.οπιο
τιοοιιοοοπο πει Ρι·πιιιο.
οι Ροι:. Ο. ιν., 25 π. ο.. οπο Βιιιιιι. ιι·πιιοι· ιιπιιιοι· οοποπ
ιιοπ·οοεπ, Βοπιιοοι· 1898 Μιιιοι·ιο. Αιιι 2. Βεριοιιιιιει· ι 98 οι·
ι‹ι·ππιιιο Ρπι..οι›οιι οποιι Βιοπ οιοιιοοιιποο,ιιπιοι·πγοεπιει·ιοοιιοο
8γπιοιοιοεο, ιιιο.οοιι.ιοιοΕ'ιειιοι· ιιιιπ οιο.ι·ιιοπΗειιιιιοι·ποο ιο ποπ
ιΒιιιι·οιοιιιιιεο. ιιο Κι·ιιοιιοπιιοιιοο νιιιιι·πο πιο Πιιιο·οοοο<<ι)ι·οοιι
ιιοι·ιο»οιπο ,ιςοιιιοοοο,πο. πει· Βιιιιιι οιιο·οοιιοοιππ πσι·ιοοι ποπ
ποπ ιιι·οιιο, οιιιιο _ιοο·ιιοιιοΒοοοιιιινει·ποιιοι·ι'οιο·ιο,πιο '1'οιπροι·ο
τπι·οοι·νε ιιιιοιι ειοεο οποο·οορι·οοιιοιιι·οιοι·ιοιιιιι·οοποο Οιιοιοιι
τει· ποοπιιοι. Αιιιοιιιιιι‹·ιι ι'οιιοι:ιιι·ειτοπποι·ιιοποιι, Ιοι.οι·πο,Βο
ποιοιοοιιιιοιι: ποο Βεοοοι·ιπιπο, οοι· ιοιι. ο·οιοοοοιιιοιιοπ 'Γεωπο
ι·οιιιι·οι.ιιιιιιιοονοι·ιιοει·,<.>;οιιειιποΑιιιιιοιιπιιοι. πιο νει· ιποοοι·ι:,
Ιιειιει· πι·ιιοιιοοιριιοπιιοιι,οοοοτ.οιιπο νοι·ιιιιποι·πιιο; ιιο οιιι·ιποπ
οοι·ιοο.ιοι·θι·οοοιιοι'ιιοπ. Ιοι ννοιι.οι·οπιιοι·ιοιιι ιοο.οιιτπει· ιιιτοι·
ιοιττιι·οοπε Οιιο.ι·πιιτει· πεο 'ι'οιπροι·πτπιοπιιοεο οιοοιπ ιποιιι·
ι·οιοιιτ.ιιοππεο Ριο.ι2, πιο θιοιειο πιο 40,0" ποπ πιιι·ιιιιοι·.

`

8ειιιιτιοιιιποιο ι·οορ. $οιινιιοιοοοιπο.ιιιοπ πιοιιι επι· Βοοιιοοιι
ι.ιιοι.ιι. Ρ`οι·ιοοιιι·ειιοιιποι·Κι·ιι.ΐιονοι·ιιι.ιι; οιιιιο πο.οοοιπο Ποιπριι
οποιοι οοοιιοοινιεοοιι ινει·πεο ιιποο. ειιοιοι πιο 7

'.
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Ποπριτπιπιιιειιιιιπιτεπ. πε.ειι πιιιι·ιιειιι 5ειιυνειεπειιπιιι·ιιειι επι
Αιιειιπ νοι·ιιει·, πει· ιΒιιιιιιπ.

Αιιι Τε” νει· πειιι Τοπε ιιοιιιιιειι ιιιι Βιιιιε Μειε.ι·ιερει·επιι.ειι
(ιιειιριππειιιιειι Πιιιιιιιιοιιπιοι·ιπειι) ιιε.ειιι.ιεννιεπειιννει·πειι.Οιιιιιιιι
οιιιιε ννιι·ιιιιιιε·. Βεει.ιοιι: Βειιι· ι;ι·οππε, π·ειειιε πω. ποιιπι.
ι:ειιιε ννεπειιιΙιειιειι Οι·ςπιινειειιπει·ιιιι€ειι.
Ιιπ Αιιπειιιιιππ επ πιεπε Βεπιιεειιτιιιιε πεε ι·ιειιτ νοι·ι;ι·πε·ειιπει·
ειιι€ειιειιπει· πιο Βνιιιριοιιιε.τοιοςιε πετ πιπ ιρ,·:ιειι Μειιιι·ιε ιιππ
πιο νειπειιιεπειιειι Γοι·ιιιεπ πει· Μειιιι·ιε ιιιιει·ιιιιιιρι:, ποινειι; πιε
πιιι·ειι ιιιοΙοειπειι ιιππ ιιιοι·ιιιιοιοε;ιπειινοιι ειιιπιιπει· ειιννειειιειιπε
Ριιιιιπιτειιιοι·ιπειι ειιεπει ννει·πειι.

ιι
) .Τιιι·ι·εθ. 25 ει. π., Βιεεπιιπιιπε.ι·ιιειιει·, ννιι·π ιπ ιιεννιιππι.

Ιοπειιι Ζππιε.ιιπε ιπ πιπ ΑιιιιιειΙιιπε ειιιιιειιιι. ποιΙ πειι. ειιιει·
ιΝοειιε Μπι πειιι. Ζιιιιι.ιε Γειιειιτ. εειιειι ι;ειϋτιιετ. ΡιιριΙΙεπ
πω». πειιι· πειιι. Βεε.ειιοιι ιι·ιι,εε, Βιιιε;ιιιι.ππ. 8ειει·ειι ιειε
ι·ιπειι, πιιιι·ιιε ιοιει·ιπειιε Ηιιιιινει·ι”ιιι·`ι›ιιπε.Κειιιε Βιιιιιιιιιιιιιιι
ιι;ειι, ιιειπε Οεπειιιε, ι‹ειιιε θειειιιινει·πππει·ιιιιι.ιειι. Ριιιπ 50,
ιιιειιι, ννειειι. ι·επειιιιιιππιε. Βεπριι·πιιοιι 80. Τειιιρει·πι.ιιι· Μπι·
εειιπ 88,2°, Αιιειιππ 843,6°. Ηιιι·ιι πιε.ι·ιι ιει.ει·ιπειι. ειιιιι5.ιι.
Βειιειιι- ιιππ Τνι·οπιιιει·νπιπιιε. Ειιιιιχειι πππ Ηει·π οΙιιιε νει·
π.ππει·πιι€ειι, πιω ιιιειιι. νει·ει·ϋππει·ι. Βρι,ε,ιππιι·ιιιιιιΜε Διι
ποιιιεπ ιιιπιπειιΠιι·ιιιιΒ· ειιιι;ειοεειι. [.ειιει·πιιιιιριιιιιε· ιιι πει·
Ρπιεει.ει·ιιπ.ΙΙιιιιε νοπ πει· 8

.

Βιρρε Με ειιιπ Βιρρειιιιοεειι. [ιιι
ιειιιιιιιι πεε Β.ιρρειιιιοε·ειιπ ιιιιει·ιιιι Τνιιιρειιιε. Απι ι”οιι:ειιπειι
Έπεσε 'Γειιιρει·πιπι·Βθ,0°, 88,6 °

, ι:ιει'επΟοιιιιι, Ριιιιειιτ Ιπππι ΑΠεπ
ιιιιτει· πιειι, Ριιιπ ιιιειιιει· ιιππ ι'ι·επιιειιιει·. Αιιι Β

.

Ί'ππε Ρπιπ
ιππειιι“πι·ιιιι8·,160, Τειιιρει·ειιιιι· Μοι·ι.ιειιπ Βθ.6°, τιειεπ Οοιιιιι,
Αιιιιιιιιιιε· πιει·ιοι·ϋπ. Πιιι 12 Πιιι· Μιττπε·π ει1ιεειιιειπε Οοιινιιι
πιοιιειι, ιιιιειι 5 Βιιιιιιτειι Επι”. 'Ι'ειιιρει·πιιιι· (ΑιιεΙπιεππιιπει
ιιιιιιιιιιειιιει· ιιεειι πειιι Τοπε 4Ο,0°. νι 8ιιιιιπε πει.ι·ιιιιι'πω,

Ι Βιιιιιπε Με πειιι Τοπε 4Ο,2°, 2 Βιιιιιπεπ 39.8 (ι
,
Β Βιιιιιπειι

ιιιιειι πειιι 'Ι'οπε 38,9 ι'
.

Ι)ιεειιοπε: Αιι·οριιιε ιιερει.ιιπ πεπιε
ιιπνιι. Πιε 8εειιοπ ιιεπτε.ιιιιιε ειε Πιιιεποπε. Ιιι πιιι'ειειιιιιιι
πιεε;ιιοπτιπειιει·Βεπιειιιιιιιι· ιιειοιιι; ι'οτει·πεειιπει· πιε Αειιιιιιιιιι
ιιειι. ιιιιι; πειιι ιιιιιιιπειιειι Βιιπε πει· :ιειιιειι Ριιοπιιιιοι·νει·ειΓιιιιιε.

ε) 11 'Ι"πε,·ε π πιει· ειιιπ ειπ ιιιιπΙιειιει· ΕΜΠ επι· Βεοιιπειι
Μπι:: Ρειει· ., 20 ε.. π., ε.ιιιζειιιιειι ιιιπ επι· Βιιιι·ιιπιιιιιιις (πιπ
πεΙιιειι Τει.ε·ε)ειιιπ πεπιιιιπ, ει·ιιι·ιιιιιιτε πιιι.ει· ιιει”ιιςειι Εειιι
πειιιιιει·2ειιΜε νει·ιοι· »πιο πει·πιιι“ πππ Βεννιιππιπειπ. 'Ι'ιει'επ
Οοιιιιι..'Τειιιρει·:ιι;ιιι·35,7 °, Ρπριιιειι ννειι, τιιι.Β·ε ι·επειι·ειιπ, Βε
ιεειε Ζιιιιιξε, Μιιιιπ ιιππ Βιιειιειι Μι. Αιιι Βιιιιιιιι`ε ιιππ Επιτε
ιιιιιιιιειι επιιιι·ειειι πιειιι ι;επτειιι.ε ε·ιϋεπει·ε Με ιιιειιιει·ε Ρε
ιεειιιειι. Ηεπειει.ει·ιπειι νειιι'ιιι·ιιι. Κειιιε θειεπιιι·ει·πιιπει·πιι
ρ;επ. Ριιιπ ω, νοιι, Βεπριι·ιιιιοιι ΣΟ, Βιιπ,<;ειιΜε Ηει2 πει·
ιιιιιι, ι‹ειιιε ιιιιιιενει·ιςιϋππει·πιιε·,Εειιει·πιι.ιιιμιιιιιε ιιιειιι ππειιπιι
ινειπειι. ΒριΒιιπιι·ιιιιιι Με Αιιποιιιειι ιιπειι. Ηε.ιιι ιειει·ιπειι,
ειιιιιιι.ιι θιιιιειιΓει·ιιπιοπ, ΘεΙιειιπεπιειι, Ι.ειιειιι- Με 'Γνι·οπιπ
ει·νπτειιιε. ΒιπιιΙ ιιιιιιι'ι·ει.
Αιιι ιοΙι;ειιπειι Τε” ΡιιΙπ ιΤΟ-180, πειιι· ιιιειιι ιιππ ννειειι;
Βεπριιιιιιοιι 48, 'Ι'ειιιρει·πιπι· 3θ.7°, ποιιπι. Ιιειιιε Αειιπει·ιιιιι;.
ΒειιιΙιειιε νει·ιιιειιι·ιιιιι; πει· ννειππειιΒιιιιιι6ι·ρει·ειιειι, πιε ιοι.ιιεπ
ιιιιπειι εειιιιεΙι θεεειιιιιιι'ειι“οιιιιειι. Πιιι ιιιιιιιι,ιππειι. ιιιιι;ςειιιειπε
Οοιινιιιπιοπειι, Βιιιιππ. Τειιιρει·ειιιι· πειιι ιιιοι·ιειιι 37,5

° ιιι ποιο,
'Α Βιιιιιπειι πεπειειι 881°. Με ΒιιιΒιιοπε πειιι.νειιιιιε εννιπειιειι
ιιιοι·ιιιιπ ιιιιιοιιιοπιιπιιππ Αιι·ιηιιιιιι ιιεριιτιπ ιιεπιπ, ποειι πρι·πειι
πεε Β'ειιΙειι νοπ Βειιιειιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιςειι ιιιειιι· επ Ιετ2τει·ε. Με
ειιιπ. ιιιιππειιιιιιιε Βεειιοιι με ιιειιιε πιειιει·ε Βιιιπειιειπιιιιε·,
πειιι.ΙιεΙιε νειιιΙειιιετιιιι,ε,· πει· Ι.ειιει· πρι·πειι επ θιιιιπτειι πει·
ΕεΙιει·πιι·ο Με.

π
) Βιπ ..ιιι νοπ πειιι· ειιιππ,ειιιειιετειιιμια πειιε.ι·Ιπειιιιιιιιιι

ειιειιι Ριοπτοιιιιιιεκπιπιιειιι πει νιιι·ιοιοιπ. ΟΙειειι:ειι:ιμ Πι·
ιιι·ιιιιιιπιιι;·ιννειει· θεπειιπ·ιπιει· πεε Ριιιιειιιεπ Με ιιε.ειιιιει·-
πι1ει·πιιιεπ πριιι·ιιοΙι
- ιιιιι'ι:·ειειιπεπ νε.ιιοΙπεπειιιιιειιι ιιιιι επι

ιιι·ιιιιειιι νει·ιετιι πιειιειι.επ ειε Πιπε,·ιιοπε. Πιιπ Ριοπι·οιιιιιΙεκε.ιι
ιιιειιι “ιιππ 8 Τπι;ε; πριιι·ιιειιε ιιιειιιι”ϋι·ιιιι8·εΠεπιιππιιιιιιιοιι.

(Αιιτοι·ειει·πι:.)
Ι)ι·. Βειιε.ιιει·ι ιιιεειιτ Ιιπιτειιειιιιιιε πω» ιιππ ιιιιιιιιοπιιορι
πειιειι Βει`ιιιιπ πεε Ε'πιιεπ νοπ ε.επιει· ε;ειιιει· Βειιει·ιιιι·οριιιε.
Αιιι'πειιιιιειι πει ιιιιιι πιπ πτειιιιεΒετιιειΙιειιιιε πεε θειιιπππνπιειιιπ,"πιο ιιιιι πιιειπι ιιι πει· Βιιι€ιιοπε ιιε.ιτε πειιυνειιιιειι Ιεππειι.
Νιιειιπειιι ει· ιιι πει· Βιιει·ετιιι· ει.ιιιιΙιεΙιεΒεοιιπειιιιιιιε;επ ε,·ει”ιιιιω, ιιιιιιιιε ει· ι)ι·. Πε ιιιιιι ει· 'π ΠιεΒιιοπε ιιεπιπιιςειι. Αιιι
Εειιετρει·ειιεΙινιιι πει πιο Αιι·οριιιε πειιτΙιειι ε.ππςεπρι·οοιιειιεε
ννεπειι. Πιε Βεπειιιππἔ πει· Γειτπεςειιειειιοπ Με πι» ΑιιιιιειΙ
επι ιιιιιιιι·οπιιοριπειιειιΒιιπε ννει·πειιιι Αιιιιειιιειιιειι ιιιιει·τι·ιειιεπ,
πει· Ρι·οεεππ πει πειπειιι ννεπειι ιιε.ειι ειπε Νεοι·οπε.

πι. Η επι ρεΙιι ιιειιιει·ιιι επ πειιι ΡεΙΙε νοιι νιιιιοιοιπ, πεππ
επ.πιειι πε.ιιει ιιϋειιπι ινο.ιιιπεΙιειιιιιειι πιπ ειπε ιιϋειιπι ειι;ειι
ιιιιιιιιιιοιιε ιιιπινιπιιειΙε Βειιειιοιι ιιε.ιιπεΙε, ννιε ειε πειεεειιτιιειι
ειιεΙι πει ειιιπει·ειι Ιιιιεει.ιοιιπιιτειιιιιιειτειι νοι·ιιιιιιιε; επι πεΙιειι
ειιιπ πειειι πει·ει·ι.ιΒ·εΒι·πειιειιιιιιι€ειι ι›ειιιι 'Ι'νριιιιπ ειιποιιιιιιιιΙιπ,
πιο ει· ειε ππι· ειιιιιιιιι ε·επεΙιειι ιιιιιιε.
Πι. Βει·ιιπποι·ιι Με ιιιιι·2Ιιειι ειιι πιιιιΙιειιεπ Ρι·οπι·οιιιει
ειιιιιιιιιειιι (πειιιιιΙπειιι6.ιιπΙιειιιπει νιιι·ιο1ιι εεπειιειι ιιππ ει·νι·ειιιιιι,
πεπε,ποιειιε 8·ειιε.πεπει πιεπει· Βιιιι·ε.ιιιιιιιιε ιιιιιιιιε·ει·νοι·ιιιιιιιειι.

θ
.

Βι·. ν. Βει· 8·ιιι ιιιι ιι πειιιοιιπιι·ιιι ειιι Ρι·ερει·ε.ε ειιιεπ ιιι
πειιι· ι”ι·ιιιιειιι8τε.πιιιιιι οιιει·ιι·ι.ειι Νιει·ειιεει·ειιιοιιιπ. Βειιιιιετπειι

ιιππ ννιεπει·ιιοιτεΗιιιιιπιπιι·ιε, ννειειιε Με πιειπ ειιιπ πει·πειιιειι
Νιει·ε πι.πιιιιιιειιπει·ιιιιιιιιιιννει·πειι ιιοιιιιιε, πωπω επι· Ορει·πι.ιοιι

,εειιιιιι·ι, ννειειιε ειιι ειπε. ιιιι·πειι€ι·οππεπ,νοπ πειι Νιει·ειιιιειειιει1
ε.ιιππειιειιπεπ Οπι·ειιιοιιι ει·ε;ειιι.

π
.

Ζ. πωπω: Ι)ι·. Η. 8 ειι π·ει ω.

Ζιιποιιι·ιιι επ πιε Βεπειειιοπ.

Ηοοιιεεειιι·τει· Ηει·ι· Βεπε.ετειιι·Με ΟοΙΙε,<ιε!
Ζιι ινειειιει· ΑΝ; Βειιιπιιιε ιιεπτειιιιιιιε πωπω πω· ει·ιιπι. πει
ιειι ννοΙΙειιπε Ζειιπειιι·ιι”ειιιςι·ειιειι, πιιιιιι· Ιιει”ει·ι πιπ «Ζει τ. -
πειιι·ιι”ι. Πιτ θεννει·ιιε-Ηνειειιε. ιιιιωιι.νω-.
ιιιιι:ιιιιιε ιιππ Αι·ιιειι:ει·-ινοιιιι'ειιι·ιπ-Βιιιι·ιειι

ι ιι π εε ιι » (ννιειι. νοιιιετιριιιιπ 18ι ειιι πειιιε.ε·,ειιπεπΒειπ ιεΙ.
νει· ειιιι€ει· Ζειι «Με. πιοιι πιπ Απιιιιιιιπττε.ιιοιι ιεπει·
2ειιπειιιιιι επ ιιιιειι ιιιιι πει· Βιιι.ε, ππι· νει·ιιι·ειιιιιιρ; πει· πω
ιειειι ιιι Βιιππιπππ ιιειιι·ερ,ιειι επ ινοΙιεπ. Βει·πιιι' ιιιιιινοι·ιετε
ιειι π”, πππ ΒιιιΖιξε. ννεπ ιειι ιιιπιι ιιπιιιιτε, ιινι5.ι·εππι·, πιιππ
ιειι πι". Ρι·οπρεει.ε επ ειιιιπε ιιιιι· ιιειιε.ιιιιιε ιιιπιιπ:ι·ιειΙε Πιιιει·
πειιιιιεπ πππ θεπειιπειιειι.ειι επι· Βιιιπιειιι.ιιιιιιιιιε 2ιιπειιιεΙιειι
ινοιιε, πε.ιιιιι;πιεπε πειιιπι πιειι ιιιιι πειιι θιιιι.ι·ιι.ιιιει·πει· πε
ιιιιιιιιιειι Ζειτπειιι·ιιι ιιειιππιιι. ιιιε.ειιειι ιιϋιιιιωπ. Ρι·οπρεετε ννιιι·
πειι πιιι· ιιιειιτ πιιε,ιεπειιιειιι. ννοιιι ειιιπ· πει πιειι εειιιιιιιιτε Απ·
ιιιιιιιπιι·ιιιιοιι ρ,·ειιιιιππιειε;επειιεπ. ιιι ιιιι·ειιι ιει.πτειι Ρι·οπρεει
Ε'οιεειιπεπ ειιπππι·ιιει-ιειι:

«Εκο. Οι. Ε. Β ε ι· τ ιι ε π π ο ιι, Μιτε·ιιεπ πεε θειειιι·ιειι-Οο
ιπιι;επ ιιιι· Βει·8- ιιππ Ηιιιι.ειιννεπειι,θε. Ρετει·πιιιιι·ε:
«8ειιπεπ διε ιιιιι· 100 Ρι·οπρεετε Ιιιι·ει· ιιιπτ.ι·ιιετινειιπππ ιε

ιεππινει·ι.ιιειι Ζειιπειιι·ιι”ι: επ. Ιειι επι πιεπειιιειι ειιιι8επ ιιιιι·
ιιιιιιεπτειιειιπειι θεπειιπειιιιιτειι Ζιιιιοιιιιιιειι ιιιππεπ».
Οιιιιε πεπ ι-.ιειιϋι·ιρ,·ειιΟοιιιιιιειιτε.ι·πιιιιι, ιώιιιιι.ε ιιιιιιι ιιππ πιο.
πειι Ζειιειι $ειιιιιππΐοιεει·ιιιιε·ειι Ζιειιειι, πιε ιπιι· πιιι·ειιιιιιπ ιιιειιι
ει·νιιιιιιπειιι:πειιι ι‹πιιιιειι. ιιιιιιει· ιιε.ιιε ιειι επ επι ιπειιιε Ριιιειιι,
ειιι πει·ει·ιι8·επ νοι·ιχειιεπ ειιιεπ ιιιεπιπιπιπειιειι Βιιιτιεπ πει·
θειι”ειιιιιοΙιιιειι επ ιιιιει·πειιειι.
Ιιιπειιι ιειι ιιιιειι πει· Ηοιιιιιιιιιπ ιιιιιε·ειιε, πιιιιπ Βιε. ιιοειιι.>;ε
πω” Ηει·ι· Βεππετειιι· Με ΟοιΙεπ·ε, ιιιιι·ιι πει·ιιι ππι·ειι Απι
ιιιιιιιιιε πιεπει· Ζειιειι ιιιιιει·πι.ιιι.2ειι,νει·ιιιειιιε ιππ

ιιιιι ΗοεΙιεειιιιιιιε Με Ει·Β·ειιειιιιειι.
Εεε Βεττιιειι.ποιι.

Υει·ιπιπειιιεπ.

- πω. Πι. Ε. ν. Βει·ιιιιι ιι.ιιιι Μ, ννιε ιιππ Βει·ιιιι ε·ειιιει
πει πω, νοιι πειιιει· Κι·πιιιιιιειιο εειιεπειι ιιππ ιιιι.ι πειιιε ειιι
ιιειιε 'Ι'ιιιιιιιιιιειι πππ πειπε νοι·ΙεπιιιιΒ·ειι ννιεπει· ε.πιπ·ειιοιιιιιιειι.- Αιιι ε. ιιππ 7. Με” ιι. Μ. ιιεε·,ειιι. πιε ρι·ειιππιπειιε
Αεππειιιιε πει· ινιππειιπειιε.Πειι ιιιι· 2οο_ιιιιιιι
πε π .Τ π ιιιιιιιι πι. Πιε ιιιεπιειε πιιιιιιιι·-ιιιεπιειιιιπειιε Αειι.πειιιιε
Ιιιππι. ππτειι ιιιι·ε Πειεειι·ιειι Ρωι. Τε.ι·ειιεπιιι πππ Ρι·οι'.

θ
. Θ. Βο ειιιπ ειπε Απιεππε ιιιιει·ι·ειειιειι.

-- Πιε θεπεΙΙπειιιιιι. πει· Αει·ειε ιιι θι·οιιτιειι
Με Βιε.νοιιιειι Με Ρι·οι'. θ. θ. Βοι:ιιιιι ιιι 8ι. Ρει.ει·π
πω, ποινιε π. Ρι·οιεπποι·ειι ι. Κιειιι Με ιν. Β.οτιι ιιι
ΜυπιιπιιεπΒιιι·ειιιιιιτεΙιεπει·ιιι;εινιιιιιτ. ιννι·.)- Ζιιιιι θειιιιιειι πεε ι)ιι·εε τσιπ πει· δι. Ρε
ι.ει·πιιιιι·8·ει· ΒπιιιιιιπιιιιςπειιπτεΙτ κι πει· Ριινπι
ποεειιι πει· Κειπιιιιπειιειι Πιιινειπιιιι.ι: Οι. Ν. Α. Βιοιν -
πιπ π ιιι ει·ιιιιιιπι. ννοι·πειι. (Καπ. Τειει.ι;ι·.- ινι-.)- Αιπ Ριινιι.πποεειιτειι πωπω πιειι επ πει· Μοπιιειιει·
Πιιινει·πιτΜ ιιιιιιιιιι:ιι·ι: Πι. Ροιι_ιεννιιιονν ιιπ- Κιιιπει·
ι‹ι·πιιιιιιειιειι, Πι. Βει·επιιιειν Με Βιιοιει·ιοΙοειε ιιππ Ι)ι·.
πι. Ροι_ιιιιιονι· πιι Κι·ιιπιιιιειτειι πει· Αιιιιιιιιιιι.ι·ποι·επιιε.- 0ι·πεπενετΙειιιιιιιε:ειι: Πει· δι. Αιιιιειι-Οι·
πεε 1. ΟΙε.ππε - πειπ Μεπιειιιπιιιιπροετοι· ιιειιιι Μιιιιπιει· πει·
Ψεεεεοιιιιιιιιιιιεε.ιιοιι, Βιιι·ειιιειιιιιιεπιειιπ ινιιιιι. 8ιππιπι·ιιιιι ι)ι·.
Οοιοινιιι. Πει· θε. ινΙππιιιιιι·-0ι·πειι 4

. ΟΙπππε- πειιι Ριοι”επποι· πει· ρε.ιιιοιοςιπειιεπ Αιιει:οιιιιε επι πει· Ππι
νει·πιτε.ι Κιενν, Βιιιιιππι·ιιι.ιιι)ι·. ιν ν π π ο ιι ο ννι ι π ο ιι.- Α ιι π Ι ιι ιι π ι π ο ιι ε Ο ι·π ε ιι. Νεειιπιειιειιπειι Αει·πι.ειι ιπι
Αιιει·ιι6ειιπι ε,ιεπιιιτιειννοι·πειι, πιε ιΙιιιεπ νει·ιιειιειιειι πιιπιιιιιπι
πειιειι Οιπειι επ ιι·ε,ιζειι: πειιι πιιππει·ετειπιιιπππιπειιΟοιιπιιιιιιιι
ιεπ ε” Βι. Ρειει·πιιιιι·8ει· ΝιιιοΙιιι-Μιιιιιιι·ιιοπριιπιπ. ννιι·ιιι.
Βιιιιιιπι·πτιι Πι. Μ. 8οιιει·πειιεινπιιι -- πππ Οοιιιι.ιιιιι·
ιιι·επι 1. Οιε.ππε πεε 8πειιπειι-Βι·ιιεπιιιιιπειιεπ
Ηπιιποι·πειιπ ιιιιι π ειιι 8ιει·ιι, πειιι Οοππιιιιιιιιτειι πεε
Μοπιιιιιιει· Μιιιτε.ι·ιιοπιιιιιιιπ, 8ιεπιπι·ε.τιι Πι. ΠιιιιεΙιι· - πειι
ιιι·ειιππιπειιειι Βοι;ιιεπ Απιει·-0ι·πειι 8

. Οιιιππε;
πειιι Ι)ινιπιοιιπιιιπτ πει· ι. θι·επππιει·-Πινιπιοιι, Βιε.ειπι·ει.ιι Πι·.
Ν. Ε'οι·ιιι·ιειιει· ιιππ Οοιιιιιιιιππειιι·ιιι·ειι: πεε
Οι·πειιπ πεε 8ι.ει·ιιπ νοπ Βιιιιιιιιιιειι.- νει·πιοι·Ιιειιι 1

) Αιιι 7
.

Γειιι·ιιπι· πει πειιιειιι θιιιε ιιιι
θοπνει·ιιειιιειιι Μοιιιιειν πει· ι'ι·ιιιιει·εΑι·πι ε" Ηεπιπιιιτειιπιιιι
τιιι·-νειννπιτπιιις. «πω. 8ιππτπι·πιιι Πι. Ρεπι Οιιι·ε.ππειν.
Πει· Ηιιι€επειιιεπεπε, ννειειιει· πει: 1851 ιι.ιπι.ιιειι ι.ιιιιιιε μενει·
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εειι πι. Μ» ε.ιιειι Πιτεει.οτ άει· Ιιιεειε·ειι ΒΙιεειΙιετ1ι-Βειιιι1εάετ
ννειΙιΙιε1ιεπΡε.ιτιοιιεεΙιειι θεεεΙ1εεΙιε.Ει. - 2) Ιπ 1ΙίοιιΙωπ άετ
ννιτΙιΙ. ΡΙΙ.ιιιιι.ιιτε.τΙιΠτ. ΒετΕι πε 'Γι ε.ειΙι εΙονν,. ν.·ε1ι:Ιιει·
πιι1ιεπιι45 .πω άειι. άιε 8.τιιιιοΙιε Ρτειιιιε ε.ιιεεειιΙιιι πει. -
Βι 1π ΒάιπΙιιιι·ις άει· ΡτοΓεεεοτ άετ ιιιιιετειι Μεάιειιι Βιι·
Ο ι· ιι.ι ιι εε τ Β ω νι·τιτ τ. ιπι 62. 1.εΙιεπειιιιιι·ε. Πει· νετετοτ
Ιιειιε Ιιετι.ε εειιιε ιιιεάιτ:ιπιεοΙιεΑιιεΙιιιάιιιιιτ ιιι Β1άιπΙιπτι:,ννιειι
ιιπά Βει·Ιιιι ει·ΙιεΙτειι ιιπά ιει νιεΙι'ιιειι ιιιετιιτπωι ιΙιιιιις ;.τεννε
εεπ. Ιιπ νοτικεπ .Τει1ιτειιιιΙιπι ετ ιιιπ ΤιιΙιετοιιΙοεεπ-0οπετεεε
ιπ ΒετΙιπ ιι1ε-οΠιοιεΙ1ετνετιι·ετετ νοιι θτοεεΙιτιτειιιιιειι ι.ΙιειΙ.- Πει· Ρτοιεεεοτ άετ ριιι1ιοΙοε·ιεοιιειιΑπει.τοιπιεεπ άετ 0ιιι
νει·ειιιι,ι. Κορειιιιιι€ειι Πτ. πω” π( ιιιιοιι Βτι·ειειιιιπε· άεε 70.
ΙιεΙιεπειιιΙιι·εε ιιι ά επ ΒιιΙιεειιι.πά ιτειι·ει:επ. Πι· κι
ειιι ΒεΙιιιΙει· ν ι τεΙιο νν'ε, Ιιει άεπι ετ ειοΙι ιιι εειπειιι θρεοιιιΙ
Με ειιιειιιΙάετε.- Πει· ΜοεΙαιιιει· Ρι·οι'εεεοι· άετ ΠετιπειτοΙοετιειιπά 6γρΙιιιι·
άοΙοε·ιε Πτ. Α. Ρ ο επι ε Ι ο ιν πετ ιιππ Βειιιειι άετ θεεε11εοιιιιίι.
πιτ 0ιιιετειιιιπιιιιε ιιπΙιειιιιττε1τει· Βιιιάειιτειι άει· Μοειιτειιετ
Πιιινετειι.Μ. 700 Β.Ιι1. €εερεπάει:. άιε ει· Ιιειπι νει·Ιιε.ιιί
πω" νοτιεειιιι.εεπ ειιιπεποιπιπειι πειτε.
,- Πετ Ρι·Ιιειάεπτ άετ 8τ. Ρειει·ειιιιι·εει· ετιιάιιεεΙιεπ Βιιιιι0ι.ι.ε
εοιπιιιιεειοπ Ι.ιιεεε π ιι ο ιν πετ ιιι άει· Ιειπιεπ Πιιιιιιιειιιιιιη;
ιπ Ροιεε ειιιεε νοπ άετ Πάπια εει.τεε·εΙιεπεπΜιεεττειιιεπενοεπιπε
επι άιε Αάτεεεε άετ Βε.ιιιιΜεεοιιιιπιεειοπ ά ε τι τω” ι ά ε π -
τ.ειιροετεπ ιιιεάετιζε1εει..- Πει· 'Ι'ετιπιπ ιιιι· άιε Ειπτειο1ιιιιι,ε,· ν0ι11)οο·
τ.ο ι·ε Π ι ιιε ετ τ.ε.τ.ι ο π ε π ιιπά ρΙιιιτιπε.εειιτιεοΙιεπΜ88ι808Γ·
Πιεεει·ιιιιιοιιεπ Ιιει άει· πιω» ιιιεάιοιιιιεο1ιειι Αειιάεπιιε Μπιτ
επι 1. Πιι.ι·πΜι.
· - Βει άεπι Ιιιεειιτειι Ιπετ.ιιιιι επ Βιιρετιιπεπιιι1-Μεάιοιπ κι
ειιι θειιιπει Πιτ Ριιιεεπ'ιιοΙιε ΠιοΙιτι.Ιιετιιριε ειιι
εετιε1ιιει ννοτάειι.- Ιιι Βετιιιι ΜΙ. ειοιι ω( ΙιιιΙ.ιειιι·ε άειι Ρωτ. Πτ. ν. 11ε γ -
άεπ ιιπά άεε Πι·. θεοτιτε Μενετ ειπ (1οπιιι.ε αυτ
νετιιιι ειπ1ιππε ειιιετ Βιι.ιπιπεΙΓοτεειιιιπε· ιιΙιετ
άιε νετιιτειιιιιιε; ά εε Κι·εΙιεεε ιιπά ιιπάετει·άει·ιιτιιπετ
θεεειιινιι1ει.ε εεΙιιΙάει.. (Α. πι. Ο.-Ζι.ιις.)
-.ΠιεΠτ. ΒτεΙιπιει·'εεΙιε Πει1ιιπετιι1ι. Μι θ6τ
Ιιετεάοτιιιι ΒοΙιΙεειειι πω: άειι Πτ. `ΟΙ›ετιιιιιΙΙετ :ιιιε
ΒετΙιπ, ειπειι ΒοΙιιιΙει· 1ιοΙιετι Κοοιι"ει ιιπά ΠιιΙιοιε
Βεν.πι.οιιά'ε, Πιτ Πιτ ΙιεειετιοΙοε·ιεειιεε Ιπειιιιιτ. εεινοτιπειι,
άειι νοΙιετ2Ι.ιιάιςω( άετ Η6Ιιε άετ Ζειι ετειιι.. Πι: Οιιετ
πι ιιΙΙετ. ννεΙοΙιει· άιιιοΙι εειπε νει·άιειιετνοΙΙεπ ΑτΙιειιεπ πω·
'Ι'ιιΙιετΙ(εΙΙιιιοιΙιειι ιπ άετ Μι1οιι ιιπά Βιιιτει· νοττΙιειΙΙιε.Γι.ιιε
Ιιιι.ιιπι.πι, Ιιεει.Ιιειο1ιιιΕι:ειιιειι ΟνεΙυε νοιι παπι επ πιιι Πε
πιοπειτειιιοπεπ απ· Αετιι:ε ιιπά Πειεπ ιιι θϋτΙιει·ε στι' επ ει·6ι'Γ
ιιεπ, ιιιπ ννιτ1ιειιιιιετεπ άει· 1.6ειιιιιτάει· Αιιι“ε·ιιΙιεπεπ ιι.τΙιειτ.επ,
νιιε1οΙιεάιε Βτειιπιετ'εεΙιε Πει1ε.ιιεΙ:ιι.Ιτπω· ιΙιτε επιτετεπ
Ζιε1ε Ιιιιιιι.ιιε ειο1ι εεειεΙΙΙ. Με, πιιιτι1ιε1ι επεΙι ιιι ρω·
πιιγ1ιιΙιτιεοΙιετΠιπειοΙιι ιιι Βεπιιε ω( άιε ΤιιΙιει·οιιΙοεε ΝΗΜ
ΜΙΝΙ επ ινιτνεπ (Α1Ιε. πιεά. Ο.-Ζι,ις·)- Απ άετ ιιιι1ιτιιτ-πιεάιοιπιεεΙιειιΑειιάεπιιε Μ. άιε ΖιιΙι1 άετ
άειι ΤιιεΙ «ΑειιάειιιιΙιετ» ΐιιιιτειιάειι Ρτοι'επεοι·ειι επι' 8 ετιι6Ιιτ
ιιπά ΙιεπιεΙιειι άιεεεΙΙιεπ νοιι ιιππ επ ειπε ΖιιΙε.εε ντιπ 500 ΒΙιΙ.
(ειστε άετ Ιιιειιετιςεπ 152 ΒΙι1.ι. Ζιι€ΙειεΙι πιτ άιε Ζω άετ οτ
άειιι1ιειιειι Ρτοιεεεοτεπ Με 26 ετιι61ιτ,_ιεάοειιάεπι ειιτερτεοΙιεπά
άιε Ζιι.Ιιι άει· ειιιεεετοτάεπιΙιοΙιεπ Ρτοι'εεεοτειι νετιπιπάετι:.
__- Αιιι.20. .1ε.πιιιιτά. .1. ννιιτάε ιιι Ζ:ιτεΙιοιε-Βεειο νοπι επι
1ιοΙιεπ 0οιπιιε. άειι «Β.οι1ιειι Κι·ειι:εε» ειιι Α. πι Ιι ιι Ι ιι Ι. ο τ ι ιι πι
ει” ΠιιΙιειιιιττε1τε ει·6Η'πει. Πιε θι·ρ.τε.πιπειιοιιιιπά
Βειιιιπιι· άειι ιπεάισιιιιιιοιιεπΤιιει1εε ννιιτάε άεπι ΟΙιετε.τεΙ.(Με
ΠιιιιιιτΙιοεριπι1ε Πι·. Η ιι τε τΙι ε ι·ε;ε τ ιιΙιει·ιτε.€ειι. ΑΙΙε Αετιιε
ιιι ΖετεΙιοιε-θεεΙο ιτ:ιιεπ ΙιετειτννιΙΙιεει ιιι άειι Πιεπει άιεεεε
ιιιιιιιιι.ιιειι0ιιι.ετιιο1ιπιειιεειπ.- ννιε άετ «θοΙά. Απε.» ετ0ιΙιττ, Με άετ νετει π Μι
ιιιιιιιο Ιιετ Δε” το ειοΙι επ άιε θο11εεεπ ιπ Κιιτ1ε.πά πι(
άει· Α.ιιιΐοτάετιιιι; ςεινιιιιάι, πιιι ι1ιιπ ειιιεπ ιι ιι τ 1ειιιάι εε ιι επ
Λει·πτετε. 8 :ιι ε,·τιιιιάεπ,ιιπι άιιι·εΙι άειιεεΙΙιειι, Με εε ιιε
πειτε ιιι Βιν1ε.ιιά εεεε1ιεΙιεπ, ιιιι:ιιτπιιτ ννιεεεπεοΙιπιτ.ΙιεΙιεΖννεοΙιε
.επ νετιοΙΒ·ειι, εοπάετιι ειιεΙι ειπε επεσε εοΙΙε8·ιειε νετειιιιςιιιι€.τ
επειιΙιιιιιπειι. Ιιι ΑπΙε1ιιιιιιιΒ·επ άιε Βιιιτ.ιιιειι άει· θεεε1ΙεοΙιπι'ι
ΙινΙειιάιιιοΙιετ Αετει.ε, ιιι·οροπιτΙ: άετ νετειιι Μιι.ιιιιεεΙιετ Λετπτε
ειπε ειιιπιε1_ιιιΙιτ1ιοΙι ει.ειιιιιιιάεπάε Ζιιεεπιτπειιιιιιιιι'τ.ιιι ειιιει
άετ θτ.ιι.άτεΚιιιτ1ειιάε εννεεΙιε ΒεερτεοΙιιιιιε ννιεεεπεεΙιε.ΜιεΙιετ
ΤΙιειιιιι.ιιι ιιπά οοΙιεε.·ιεΙειι Ζιιειιιιιιπεπεειπε. Ζιιτ ιιιιιιετειι Βε
ειιτεοΙιιιιις ιιπά νοι·1εΒε άετ ΒΙ.ιιτπτειι ννιτά ειπε Ζιιεεπιιπειι
Μπιτ ιιπι .1οιιιιιιπι ά. .1. ιιι ΜΜΜ νοτεεεεΙι1εεειι.- Πιο ΖιιιιΙ άετ Αει·2τε Βιε;ει'ε Ιιε1ϋ.ιιι'τειεΙι επι·
απ, πιο άιε «Με. Βιιπάεειιιιιι» πε.ειι άεπι Βιο1ιτετ'εο1ιεπ
Αάι·ειιεΙιιιεΙι πιο 1900 Ιιει·εεΙιιιετ, επι ειννιι.800. Πιιτει· άιεεετ
θεεε.πιπιι2ιι1ιΙ Ιιειιπάεπ ειοΙι παπι 8 Αει·2ι.ιπιιειι. Πιννε 40
Λεττ.τε ει.εΙιειι ιιι ιιιειιι· οάετ ννειιιι:τει·ειιε·ετ ΒεειεΙιιιιιε· επ
άετ Βιιιιά(.νετινε1ιιιπ.ς. ιπάεπι ειε επτννεάετ Με 6ι.εάι- ιιπά
Αι·πιεπιι.τειε οάετ επ άειι ετ.ειάι.ιεεΙιεπΗωριωιωπ ιιπά άει·
Ιτι·επεπετε.Ιτ. ΒοτΙιειιΙιετις πω;; ειιιά, ννιι.1ιι·ειιά11 ννειι.ει·ε
Αετατε ιιιι·ε Πιειιει.ε Ι.ιιειΙε ΙιεεοιάεΙ:. ιιιειιε ιιπΙιεεο1άει. άειι
ρτινιιιειι ννοΙιΙπιι5.Ι:ιεΙιειιετιπειεΙιειι άειτΙιιει.επ. Πιε Μπι άει·
ιιι άεπι Αάι·εεειιιιο1ι εάτωιιιιι·ιεπ Πι1ι1.5ι·ιιι·πι.ε Ιιει.τε.€ι.
Μι ΒιιπεοΙιΙιιειι άετ 8 επι ΒιενιιιοΙιειι Κι·ιεςεΙιοιιριαι.1τΙιιιτιιιτειι

Αετπτε 24. άοοΙι ειπεν» άιεεεΙΙ›ε πει ε1Ιετ Ιν61ιτεοΙιειιιΙιοιιΙιειΙ:
ιιιιοΙι ιπ ννιτΙ:Ιιειιιτειι Ιιϋιιετ ει.εΙΙειι. ι ι- ννιε ειπε Κιιιε.ιε ι;επιεΙάει. ννιτά, Με ειοΙι άοτΙ. ειπε
ΑετιεπεεεεΙΙεεΙιεΕι: Πιτ Οιιτοτπε επι 8οΙιννε.τ
που Πεετε ε·εΙιι1άει. Πιο θεεεΙΙιιοιιιιΠι ΙιεεΙιειοΙιΙ.ιει. :Ιστιο
(οτιεπ, 1ι1ιιιινιιιιιοΙιε8ι.ειιιοπεπ ΗειΙει.πετιι1ι.επιιπά ΒεεΙιειάετ επι
$ε1ιννιιτπειιΜεει·ε ειιιπιιτιεΙιτεπ πάει· εοΙεΙιε :ιι εεςιιιτιτειι ιιπά
πιι ει: 1οιιιτειι. Πιιε θτιιπάειιριι.ει.ΙιιοΙΙ 4 ΜιΙΙιοιιειι Ιιειι·.ιε;ειι.- ιο Μ. ΡειετεΙιιιτι;ετ ΟοπνετπεπιεπιεΙε. πά
εεΙιεΕτ Με πιτ άεπ ΠιιιετιιεΙτ άειι Μεάιοιιιτι1
ννεεειιε ιπι θοιινετιιεπιειιι. ιπι πι...» 1900 - 122,00(1ΕΜ.
ιιπά απ· άιιε ν ε ιο τ ι π ετ ννε οε τι 60,000 651. ιιιιητεεειπ..- Απι 10. Ε'εΙιι·πετ ντιιι·άειπ 1ίε.ειιιιάειι Ιιεοτει·ιο ωμ
εεΙιε 1πειιτιιτ άετ άοτιιιτειι Ππινετειιιι.τ. ετ
60”ιιεΙ5.άεεεεπ 1ιειιιιπιτ άεπι Ρτοι'εεεοτ άει· οΙιιτιιτε·ιιιοΙιεπ
Ριιι1ιοΙοειε Πτ. Η. Ε". ν” ε επεΙιι ιιΙιετττε.ε;επιει. Πιε 1380·
Ιιοιιιεπ ιιιιιά άιιτεΙι Ρτινετερειιάειι (ιΙΙ›ετ 22000 1161.)ιιπά άιε
ντιπ άετ Κι·οπε επε·εννιεειεπεπΒιιπιιπειι Ιιεειι·ιιτειι ννοι·άειι.-- Ρεετιιιι.ειιτιοΙιτεπ. ΝειιετάιιιΒε πι ?οτι Αάειι
(ιιι Ατειιιιεπι πι: νοπ άει· Ρεετιπιισιτι ει·1ι1ε.τι.ννοι·άειι. Πει ειιιά
άοι·ι. επι 11.-ΣΒ. ΓεΙιτιιιιι 6 Βτιετιιπιιιιπεεπ ιιπά ειπ 'Ι'οάεείει1
επ άετ Μπι οοπετε.ιιτι.ιιπά άε.Ιιει· εττεπ,ςε Μεεετε;εΙπ ετετιι'
ι“ειιννοτάειι, ιιιπ άειι Ηετά άει· δειιεΙιε ιιι ιεοΙιτειι.

Β Γ.
νεοπιιιειι: Απ άεπι θοτινετπειπεπιει-Ι.επ ά
εε1ιιιιτειιοεριτε1 ιιι ννΙειάιιιιιτ ιιιε άει· Ροειειι
άειι ΟΙιετιιι·ιτ.εε ιιπά άει· Ροετε ιι ειιιεε Οτάιιι ει·
τοτε άει· ΑΙιτΙιειΙπιις τι” Α ιιιτειιΙιτε.ιιΙιιιειτ.οτι
ετ1εάιε·τ..θειιπΙΙ.: άειιι ΟΙιει·ιι.τιτ.6,000 ΒΙ›Ι. ιιεΙιεΙι πιο" ννοΙι
ιιιιιι.ε· ιπιτ Βειιειπιιπε ιιπά Βε1ειιοΙιτιιπε·. άεπι Οτάιπιιιοι· 12ω
9.51.ο1ιπε ΙνοΙιπιιπ8·. ΝιιιεΙι άειι ει·ετειι Ι›ειάειι 0ιιιιιοιιεππιεπ
ννιτά άιε θε.ε;ε ιο ιιππ 600 ΗΜ. ιιπά ιι·ιειι άειπ 3. 0_ιιιποπετι
ιιιιιιπ ιιιπ 200 Μι!. ετΙιϋΙιτ. Πει· ΟΙιει·ει·ιι. πιιιεε Πι·. ιιιεά. ιιπά
ΒρεειιιΙιεΙ ιιι άει· (11ιιι·πτειε εειιι. ΒεννετΙιετ Ιιιι.Ιιειι ειεΙι Με
παπι 10. ΜΒΜ ά. ά. ιιιιιετ Βειιιιιςιιπἔ ιΙιτετ Ποειιιιιεπτε ιιπά
ἔεάτιιεκτειι ΑτΙιειι.ειι επ πιειάειι Ιιει άετ «Β.ιιιιιπιιιρειιε.π Γν
6εριιεπεπ Υπριιιιε..- Πιεθεεε.ιιιιπτιπ.ΙιΙ άετ ΚτιιιιΙιεπ ιιι άειι Οι νι1
Ιιειιριτ.Μετιι 8τ.. Ρετει·ιιΙιιιτιςιι ΙιεΙιτιιις επι 20.1”.
ά. .Ι

.

8820030 ιπεΙιτΜε ιιι ά
.

νοτιν.). άιιτιιιιιετ 646 'Ι'νιιιιπε -
(16 ινεπ.ι. 005 8νιιΙιιΙιε- (6 πιεΙιτι. 205 Βοιιιιτιιιειι-(22 ννειι.).
168 ΠιρΙιτΙιει·ιε - (Ο πιεΙιτ), 80 Ιάιιεετιι - (9 πιεΙιι·) ιιπά 63
ΡοεΙιεπΙιτιιπΙιε - (6 ννειι. Με ιιι άει· νοτιν.).
Απι 5

.
Ρειιι·.ά. .1. Ιιεττιι;;άιε 2551άετ ΚτπιιΙιειι 8793 (27 ννειι.

Με ιιι άετ νοτννοοιιε.),άετιιιιτει·629 ΤνρΙιπε - (17 ννεπ.), 842
8γρΙιιΙιε - (87πιεΙιτι, 918 θειιιιτΙεειι -- (8 πιε1ιτ), 151 ΠΙΝ:
ιΙιει·ιε - (17 πω.), 901Ιιεεει·π -(10ιιιεΙιτ) ιιπά 63 ΡοοΙιεπΙιτε.ιιΙιε

(Ο πιεΙιτι Με ιπ άετ νοτιν.

ΜοτΙ:ε.1ιτιιτε-ΒιιΙΙει:ιιι 8Ι:. Ρεϊετειιιιτεε.
τπτ άιε ννοοΙιε νοπι 26. Με 2ιιπι 29. .Πιιιιιιιι.τ1900.

ΖιιΙιΙ άετ ΒιετΙ:είειΙΙε:

1
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9
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Νοπο Β'ο!πο ιιιι!ι. .ι!ι!!π

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!πιιτοι· πο! 1:!οππο!!οιι νοιι

·!..ι·. πι. κ!!! Πο!!!!ι. Π!. !ο!!!!ι!ιιο8 !(ι·πιιιι!!ει!8.

· τ ··
πι!!!οιν (Ποι·ιι!!!!.

^

Μπι!.

ο!. Μπι!!! !!!!!!!!!ιο!!.
Μ.
1)οτο!!!!πι·π

Ο!!!«Μ. .Ρο!:οι·ι!!ιιιι·ποι·Μοπ1ο!π!οο!ιοννοο!ιοποο!ι!!!!!οι·ιιο!ιο!π!3 οποπἱ·' Δ1ιοπιιο!!!ο!!Η·Απί!Μππο οσον” “Η Π!! Μοτο “Έ
θ!! ι! πιο!! ι! π

. - Ποι·Δ'οοιιιιοπιοπ2ομο!π!οτ!!!Εποο1ο,οπ 8 Μι!. Γι!!ππο'!ι!!!οτι!!!!ππποιιο!!!!οοο!!ο!ιι!π π1οΒιιο!!!ιπππ!πππνοιι Κ.1.ι.Β!ο1:ο!·!ιι.!ο!!!·, ι. Μι!. Π!! πι” !ιο!!ιοπο!!! !ιιο!. Ροι!!οι!ο!ο!!πππ;ὶπ πο!!ΜΜΜ!! $!.Ρο!οι·ο!!πι·π'Νοννο!η-Ρι·ο!ιροο!.Η14,1!!ι·!ο!ι!οπ.-Π ο. πι!" Νη!!!
Μπορω! 20 !!1οι·Ε_!!!!!!·!!ο!!,10Με!!! !ιο!!)!Β!!!!!ο!!.Ποτ 1!!οο!!!!!οποπ:·οωοονν!οο!!ο οι!!'π!οΒ.οποο!!οπ!ιοιππ!!ο!!οπ!!!!!!!!ιο!!πιιπο!ι!!!!.!.ο!πιο!!ε!!!
Π!!π!ο 3 πι!!!ποορο!!ο!!οΖο!!ο !!!Ρο!!! π! Π!Χοπ. ω!!! 35 Ρ!”οι!π.-Ποιι ω! π ο ο ο!! 1

1

Με Π! !ι ι·οππ ο τ
!

!!.οποο!οπτΠ!. 8ππο1(Ώωπο!!!π $!.Ρο
Απτο!·οι!ννοι·ποι!%θοροι·ο!π!!οππο!!ιι·ο!·θ!!π!ι!ο!οι·!.ἰΕο!ιππο!!!!!!π!.- !οι·ο!!πι·π,Ρο!οι·!ι!ιπ!·πο!·Βο!!ο,Ρο!οι·-Ρ!!π!ποο!!!!ο!επ ι·1ο!!τοπ8ιιι·οο!!
!!ο!οι·οτοννο!·πο!ιπιο!! πο!!!8ι!!ιο νοπ 18 πω. πιο Βοποπ !!ο!ιο!·!!·!. !!!.ι!!!ποπ!1οπ!!ιπ, !!!!!.ννοο!ιιιιιπ 1·'ιο!τοπνοπ !!-3 Π!ι!·.

Μ 8 Φ · · δ!. ΡθιθΓ86ΠΓΒ$ (10. Μοτο) 26. Ρο!ιιιιοπ · η

Κ
!

!!!!!!!!!: Βι·. ιιιοπ. Η. 1.ιο.ιι:Π!!! !ιοιιιοι!ιοποννοι·ι.!ιοι·Π!!! νοιι Βι·γ!!!οι!ιο οκοππο!!νιιπι ι!!π!!!!”οι·ιπο.-- Βπο!ιοι·ειποο!ποπ
πππ Βοορι·οο!ιππποιι: Ηιιιιπ!ιιιο!ι πο! 1!!ι!·γππο!οπ!ο πππ Β!!!πο!οπ!ο 1!οι·ππ!ιποπο!!οιινοιι Π!. Ρο.π1 Ηογι!!!!ιιιι. - Ε'ι·οι!!ιο!:
1Δ0·Β!'οιιο!ποι!!ιι·ο!ιο!!ο!!.- 1)!. Β'ι·!!:2 1ιο!ι!πο!ιπ: Ποιιιιιοιιπ!πιιι πο! πιιοι·ππ!!!!ιο!ιο!!πιιπ οι·ποι!!εο!ιοπ Ο!ιο!!ι!ο.- Α!ιοΙ: 'Γ!!!ιο!ιοι!
οπο!! Η!! πο!! !!!ιοτο!!ο!οπ1οο!ιοπΡι·οο!!οπιι!οι!. - 1)!!!·ο!!: Αι!!ιο ιιππ Θ!°!!!!π!°!88πο! ο!ιοοιοΙ!οι! ρο!!ιο!οπ!εο!!οπ Η!οι:ο!οπ!ο. -
Κ!ο!πο!·ο Μ·!τ!!ιο!!ιιιιπο!! πππ τ!ιοι·προι!!!πο!ιο Νοι.!ποπ.

- !!!!!!ιοι!πιιποιι ειπε ποι· Θοοο!!εο!ιο!'ο ρ!!!!!τιιιο!ιοι·
Αοι·ο!ο οι! Β!!πο!. - νοι·ιπ!οο!!τοο. - Αιιιο!ποπ.
π______ 1-1.1 πιο-. ο .ο - 1

1 ..- . ο .. .. π -π- .-π..ά-.
.'.....κ -.π ) . .π

ι .ι

.. Ε
!!
!

ΒθωθΗώ"8"0""ΘΡ Ρόι! νο" Εη""""3 ω(8"_ 1)!ιι!!οπ!εοοπ!ιοποοοι!ο!!πι·!!·!.1ο! .Τι!.πποι·1898ιν!οποι·οι! Ηππ!ιο
.. , ιινοποπ ο!ποο Βοο!π!ι·οο ι·οπο!ι·οο!ιτ ποοο!!ιιι!ο!!, ιν!οποτ πι!!

!!π!!!!!!!!! !!!!!!!!10!'11!θ. Ε!!!ο!π, πω!! !!!!!!ιο ο!ο!ι Ρο.!ιο!ι! !οτο! νοι·πι!!!ιοει!Π!! Βοιπιπο!·
ν” ποοοο!!›οπ.!!!.!!!·οορι·ορ!!γ!π!!!!οο!ιπο.ο!ιΑπο!!ο!! οι! πο!ιο!!. ο!!

π!ο!ο!ι οι· !!!!ποιι!!!ιο!!!!ο!ινοιι Ηγρ!!!!!οοι·οο!ιο!ιιιιπποπΠο! πο!.
- . _ _ ΒΓ· !!!ω· Η· Ε!! Π· 1!! Αιιο!ιο!ι ιιιο.ο!!ιοοι· π!ο πο!·ιιπο. οπο !ιο!!!!πι!!νιο! ο!ι·ο!ιποι·ο
ν0"Μέ Π!!! ΒΘπ!0!!81Μ!!0!!. €θ!!!!!!θ!! π!!! 28- 3811081'1900 Κπι· πιιι·ο!ι ποπ Μοτο. π!ϋο!!!!ιι!ι πι!! ι·ο!!ιοι· Επι!!! ο!! πππ

Π!! !!!!!Χ"0!!ΦΠ Αθ"ωνθ1“Θ!!!·
'

ιιιο.ο!!τοοι!! Νπο!ι!!ιιι· !ιοο!ι ο!πο !πο!πο, ιιιο!ιι·τ!!π!ποΕ!!!ιο!πιιπο

_'

· ··
_ ?·ή .

·

_· το!οοποιο!! 1.)οι!ιοο!!!!!ππ,ινο!ο!ιο!!ιπ π!!! ο!!!οπι ιιο!ιο!! Βοο!π!ν
· !!.!Ιππ!ιο πι!! !!οιιιο !!!ιιοπ οιιιοι! ρι·ει!!!ιοο!ι 88111'πιο!» !ιοεο!ιοιι!!το.Θ!ο!ο!! οπο!! !ιο!ιιοι· Βπο!!!ιο!ιι· ποιπιο οι· πι!! πο!!

χω” Επι! νοι·πι1πω!!θΠ_ πω· πππ Π] ΜΙΒ!! “μια "πο, Αιιοοο!ι!!!.πιιιιπ 1ο!!οι·1!!!!!·το!!ιιιι, πο!!! π!! !ιο!!ιο Ηγρ!ι!!!!ιοο!,
ω!!! ε!!!!!!!!!!!! Μ!! ΑΠ191"Μ·"!!θ!! !θω!!”!!· ··

22!!!!!.!°.!!!·3!!3.:!!!!!!!!!!!!"..!!!!8:?2:3.2!!2°'5°Ξι'"€!!!.έ!!
“·ΡωιθΒι· '58 ΜΒ!!! Μ!! νο"Ιθω ΜΜΜ' ε""Μ 88"θ8θ"· !!ι·ειπο!ιοι!.πο. Μ! πω· Μο!!! πι!! ποπ Θοπο!ι!!ιοιιπο!!! πι! !ιο!!ιο!·ΜΠ!"Με ΒΜεθ Τεξ!! 'πω' (Μ' Ι"ίω!!0!!! Μ!! Ζν"π Μ! ω· 8γρ!!!!!ο πιο οο!ιοιι επ ο!! !!!οι· πππ ππιιινο.ι·ιο !ιο!ιοιιποΙο πιο!
1Τοοοιιι!ιοι·"1898 ο ν!!ιιιιποπ πο πο! Βο!!!ο!!ι!!ιπποποο Ρι·πριι- . . ·· ι . - - -

!!!ι!!!ει,'ννο!ο!!οξποοοοιι Οο!!!!ιιιιπ !ιι·πιιο!ϋι·πι!π ιιιιιπ!!!ιο!ι; οι· κ-2ω]:€Τ'
Δ" 2ν98"ωΠ' [Με ΒΓπωθω "Μν8Πά Π! 8ΠΠεωι

"πιο ιι!ο!!ποε!!νοποπ-ππ ο!ποι! Απο, ιινο!ο!ιοι·ο!!ιο!! ινο!ο!ιο!ι
Βο!ιοιι!!οι··Γοι!!!ιοο!!ιοπππ ποποποπ ο!πο Βιιι·ορ!ιοιιιιο!!ιο νοτ· Β!8 Β”Θ!!!°!!!!!°!89ΐ Β!!!!!!!!!!!!!ιο.ποπ!!! ει!!πο!! Ηπι!πο!! !!!!οπο!·
οο!!!·!ο!!.Βο!π πι!! οπο!! ο!πο !ιοιπο!·ιιο!!!ποιιιοι·!ιο 8ο!!ινο!!πι!π Βοο!π!ι·, ινοι·ο.ιι!'Βο!ιπι!οι·οιιι·.1πι οο!!ιοι!.!!!!ιι·οιιοο!!2-8 !!!ο!!ιο
πο! 1ιο!οι.οππ!·ι1εοπο!ιι, π·ο!·ἰ!!ιο!·οι!ιοι·Ρο.!!οιι!ιι!ο!ι!!ι πο!ιο.ιιοι·οο πω” π!ο πι!! Βο!!ι!!!οι·ο!ιοο!!νν!!ιιποιι.Πε!!!!ιοοοι·πιο Ρ!!!!οι!!.
!ιππο!!οπ !ιο.!ιπ;πι!! πω!!!·ο!ο ινοποι· ποοο!ιιι!!!οιι οπο!! νοι·ο!- οο!!οπ οι!! ο!πο!ιο πω!. πι! οι· πι! οπο!!! πο! .1ιι!!ι·οοο!ιοιι πιο
το!! !!!!!!π. ._ . .

- | - η π ποπϋποι!πο Πο!ιιιιιπ οι·Ι!!!ιπι !ι!!.!!ο πι!!! εο!!ιο $γρ!!ι!!ο εο!ιοι!
Ι)!ο Ψππποποπι Ρι·ποι!!!πιιι νο!!ιο!!!οπ !ιιιΙπ ιιιιπ !!!!!!οι·- π!ο!ο!ι πο! πο!! οι·ι!!οπ Η!!!ρ!ιοποι! οι·1!ο.ιιπιο.
ΜΒΜ!!! Θωθ νθ!!!!”!!!!!Βι 80 πο” Θωθ Ρ!!!!!!080 Β!!!!!°!!!.Π! 1898 πω· ο!!! ε!!!!οε .1!!!ιι·,οπο! Ρο!. πιιιπ πο! 8!ο!ιο!!ιο!ι:
.Γο!Εθ ΜΝ!!! 811!!!π!!! Ρ!!!!οιιι πι! .1!!!!ι!!!ι·!!!ιοι·ιιιο!!ιπ!! πω· ινοποιι ο!!!ιο Βι·οο!!ο!ππιιποι! ποο!ιιιιιι!!!οπο!! Απο!ιο!ι ιιππ πο!!!
οο!!ιο!ιΑπ! ινιιιιπιο, -ινο!ο!!οι·Η!!! ει!! 1ιιο!!οο!ι·ιιιιπ πο!!Βο!ιοιι- .ιιω"Μι “Μ” πιποιίιωιι (ΜΙΒ Αιιππο!!!88·2[Μιοι(_

·

!ιο!· ει!!!Ο1ι!!!!οι·οιπ!!!!ο οι!!!ειι·το.Πιιι·οο!!!!ι! νιιπι·ποπ!ο!ο!ι ο!πο 1300”€€8θΠ Μ...!!! ΠθωΗΠΒθι·πθππο!!ιο!ι.!π!!!·οο οι!!! ιν!οι!οι·

ἑἶἔἔ!!ἶἔιἶ!'ἶ!ι.ἶ!ιἔἔ!ἶἔ!ἶΒ ο!!!:::ι ?π!!Γ!ιο(Σ!!8εἀἔΙΪοΐβἔ!!!3π!!ἰΘ!!οἔ:!ΙοΕ!ω!! ΒΒο.ω!ν_ω!!! πο!ο!ιοο !ο!!!!ι!! οροοιο!!οπ
!Υπι!οο!ι πο!! οι".° Ρ ιιι!! Ιιι_ιοο!ιοποπ, πιο μ! νν!ι·1ιο!!.πιοι·.οοιιιοο!!οιι, !ιο!ιοιιι!ο!ιο.νν!!!. [πο Ρ!ι!ι!ιοοο !!!!ο!ι !ιοο!ο!ιοπ, εο πω!!! ιιι!ιπ πι! Ο!ι!ο!!ο!· [πω] ΜΙΒ” ννΠωπ ω] ειπα ΒΓΐομη 0Π.(ΜΜ. ε Ο '

1895πι!! ο οι·ε!!!νοι!ιν!!! ο οι!! ΕΠ!!! π Ρ " τ' . . . . . . . . .

Μπωω .Π."."ε_ Δ_ .

Η

Ι

θΠΙ"Πε θε ΜΡ” Μ"
1899 !ιοτο!ι οι!!! ο !!!οιιιο Βοοιπιι·ο απ!. πιο οι!! .1οπ!!!!!!π!Ιο!ι!

Μ] 80ωιΠω. 1894·ω.Μ (Με θΓΒ-ιθ!Βθοω” (Μ. πΥΡωιι8 ει", ιιο!ιιιιο.πποιι,ω!!! οπο ιο!! οι!ιοι! ιιο!!! εο!ιινο!·οιι $το.ιιπ, πι!!
ιιι·ο!ο!ιοοε!ο!ι !!ι ο!ποι!ι ροριι!ποο!ι Αποοο!!!!!πο οι! ποπ Ηπι!ποιι, Μ!! Ρο!!οι!ιοιινοπ εο!ιιοι·Βο!ιιιιιο!·ιιιιιι!!!π.!!2!!!ιο.!!οι!.

_πϋπεβα Πω Μ. πω] πυ-Βοπεεπεπ πω. ΑΜΙ... πι188ω.ω_ΒΜ._ .1οπ!!ι!!ιει!!οιπ ιινι!!!!οοπο!! πιιι·ο!ιεο!!!ο.ποι!π.
ο!ι!!!!π π!ππ.Ρπ!!οιι!. οπο!! Κοιιιιιιοι·ιι οι! οιιιοι· !οπο!ιιιο!ιο!ποιι Α!!! 14. .1οιιιι!ιι·1900 πο!. ο!!! !ιο!ιοο Βοοιπ!ν επι!. ποπ οι!
Κιιι·'νοπ Β ν!!σο!ιοιι,ννοΙο!ιο!!!π νο!! οο!!ιοι·° θ

!

ιι!!!!!ο !ιο!!·ο!ιο. πππ!! ποι!!ιπ !ιοο!!πο!!!οπ!!οιιιι!ο πππ πιο!!! νο!·Ι!ο!·!ποο, ινοι!!ι
·.1οποο!!εο!!.οι!ο!ιιο·Ψοο!ιο·ι!πο!ι οοιιιοι· Β!!ο1‹!ιο ι· οι!!! ιινιοποι· οπο!! ιιιιι· οο!!ι·ποι!!ιποο !!!!οο!!·πιιοι!ιιι!! ο!!ιοιιι Βο!ι1οπο πο
ο!π Βοο!π!ν !!!!.!ιο!! 1:!!!.!!ποιι,ι!.π!'.ιινοοιι·οποπΜε!!!Π! !)!!ι!!!!!!ιι·π ο!!!!!πτο. Α!! πιοοοιιι '1"!!πο ιι!!! ο!!! ι·ο!!!ο!ι, ο!οο!!ιιππο!!ιορ!
Μοποι· ο!!ιο Βο!!πι!οι·1ιιι!·νοι·οι·πιιο! ιι·,ιιι·πο,ννο!ο!!οοπο!! νι·!οποι· πι·οοοοο!ἐιιϋ!ο!ιο!! πι! πο! ι·οο!!!οπ !;!!ιππ!!!!ο!ιο πππ ο!π οπο!!

!!
!Β
ο

!;ιο!1οιιποΝ!!·1ιιιππ πιιοπ1ιτο.

' ° ·· 1

οο!ο!ιο!ιοπο!! οι! πο!!! ι·οο!!ιοπΗιιππι·πο!ιοι! πο!. Δ!!! !ο!ποι!ποπ
·"| ο!!!ο!ιο!·.οπο!·-Νονοι!!!ιοι· ποοοο!!ιοι! .1ο.!ιι·οοιν!οπο!· πιιο- Μοι·ποιι !!!!!!!ο -Ρο.!. ο!!! ο!οι·!ι‹ει διιο!!οι! π!! ποι·εοΙ!ιοιι Ηι!.ππ,
ιιο!!ιο Βριο!! Βοο!πιν

Δ
π!! ποπ.ΗΒιιποιι, δο!!ιιι!οι·1ιπι·,!ιροο!!!οο!ιο ννο!ο!ιοπι!!! πι!! !ιοιποιι 8οι!οιι νο!! νο!! !!!ο!!ιοπΚπ!!!ο!ιοπ ινοι!·;

ν!ς!!·1ιπππ.Βιιπο .Πιιιιι!!!·'1895 ποιι!ιπ π!ο!ιο!!ιο·°!'!1!οποι·!!ο!ιιιιπ;πο!! ιιο.ο!ιο!.οιιΤοπ πο!! οπο!! π!!! ππποι·ο Ηειιιπ οπο!!! !ιο!'οι!!οιι.
!)ιι!·πι!!!ι!!!π!!ιπ Ρει!!οι!!!!ι!! Βοπιι!!ο!π!οεοοπο!!ι·οο, Με ιιι!οπο!· πππ πππ οι·ιιο!ι!οππω!!! ποι· Αιιοοο!!!!ι.π. ινοππ οπο!! !!!ο!!! επ·
ο!!! Αιιοοο!!!!!π ιιο πο!! π!!.οπ 8το!!οιι οι·οο!!!ο!!,"ιιοο!ιιιιπ!ο οπο!! ο!!!ι!ι·ο!ο!ι,ιιι! πο!! Ρ!!ο!ιοι!πππ πι! πο!! Βοι·οο!!εο!!οππο! ο!ιοι·οι!
Κοιιιιιιοι.ι! πι!! ο!ιοι·ιιια!_!ποι!!ποιοι! Ε.!π'ο!πο,πο! οποι· πιο· Με πι!!! ιιι!!οιο!! Β2!!!·ο!!!!!Μο!!.Απο!! π!ο Βο!!!ο!!!!!ιπι!!ποι·1!!ι›ροι!
ΒιιποΒο!ι!οι!!!ιοι·ιο!·1!!ο!!. πι!! ο!!ιο!·”ιιοιιο!ι Ε!!·ιιιι!!οπ 2ο πο!! !!!ιπ οπο!! !ιπ ι·οο!ι!ο!!!νπππνι·!π!ιο!. οπο!! π!ο πο! 1ι!πππ!ιο!!!ο
ο!ιοιπΠ!οοο ινιιι:πο 1ο θ-ινϋο!ιοι!!!!ο!!οι·Βο!!πιιπ!!ιππ !ιιι!!.!πποτ ι!!ιπποοΖο!ιππο!!ιο!ιοο κοπο!! ιι!ο!ιο νοι!ιο!ιο!ιο πο!!!!ο!ιοιι, πο



?Ο

σο" Ρο.ι.ιοιιι ιιιοιιι οιιοοιι ιιοιιιιιο. οοιοοιιν Γιιιισ ιιιοιι ιιιιιοΒοι
ιιιιι.οοιοοινοιοοιιοιινοτιστιιιο οσοι· 8οι·σιιιοιο Γιοοιιο.
Διιοιι σοι Νοοοιιοιιιοιιτιε πιο· οιιιριιιισιιοιι, σοοιι ινιιι σο
ιιιοιιιο ι›οοοιισοιοοιιι ιιοιιιοιιιοιι.
νι|οιιιοιισ σοι Αιιοοοιιιοι;, οιο οιιοιι ιιοοοιιι·ιοιιοιι, οιοιι ιιιιοι
σιο Ριιισιιοοιιοιιοοιοιιοιι οιιοιιι·οιτοι.ο,οιιτινιοιιοιιοιιοιοιισιο @πιο
οιιοιι :ιιι σοιι ι·ισιισοιι ιιιοιιοτ, ιιισοιιι οιιιιιοιιιο νοο ιιιιιοιι οιοιι
οοιιοιιιοιιΓοιιιιις οιιοιιτοιι.οιοιι,ιιι σοι Μισο οιιιιιοιοιι,ποσοι σιοοο
Ι)ορτοοοιοιι οιιιο ιινισο οσοι νιοιοοο ι4'οτοοο.ιιιιο.ιιιιι.νοιοιιιιιοιι.
οιιι.ινιοιιοιιοιι ιιιοιι ιιι σιοοοιιι οιιιςοιιοιιιοιιΟοιιιτιιιιι ιιοιιο Κοσι
οιιοιι, σιο ιιιοιι οιιοιι »ποσοι οιιοοι·οιιοιοιι ιιιισ ιιι σοι· Μισο οι»
ιιοιοιι, οιο σο.οο σιο Κοιιοισοιιιοι·ιιι σοι·ιιιιο ι·οοιιιιιιιο. Αιιοιι
ιιιοιιιο Βιιιοοιιοιι, ιιοιιιιιι ιιιιι. ινοοοοτιιιο.ι·οιιιιιιιιιιιτο ιιοιιιιιο
ιοιι οιιι οιιιιοοιι ιιιιοιιιοιιΡοροιιι οιιισοοιιοιι.

°

Αιι σοιι Ε'ιιιοοιιιοοιι ιιιοιι ιιιιοιιισοτοιιιοοιιιο Κιισιοιιοιι, πιο
νιοΙιιιοιιτ ιιισοιιοτο Βοιιινοιιιιι;ιεοιι νοο 1ινισοτ Ε'ιιιιιιιιιο, σιο οιιιο
ειοιιοο Αοιιιιιιοιιιιοιι ιιιιι. Β'ιοοιι›οιιιοιι ιιοιιοιι. Ι)ιοοοι Βοιινιιοι
ιιιιιοοιι ιιοοιιιιιιι.οιιιιοι.οιισιο .Βοιοοοιιοιιιιοιι. σοι Ε'ιιιιτοι, ιιιιιο
οιο ιιι σοτ Νιι.ιιο σοι οιοιοιιιιο οοοοοιι.ι)ιιιιιι σο! ιιοοιι νοο οιιοιι
Βιιιιιιιοιιοιι σοι, σο" οιο 2ιοιιιιιοιι ογιιιιιιοιιιοοιι ιιιι8οοτσιιοι.
ινοι·οιι.

νοιειοιοιιοιι πιτ ιιιιι σιοοοιιι Μισο σιο Βοοοιιιοιιιιιιιε,
σιο ι.οοοο Ν) νοο Ετοιιιοιιιο οιιοιισιιιινιιιιι ιιιιιιιιιοιιιιο
Βιοιιι, οο οι σιο ισοιιιισιιιιι ιιιιιοτιιοοιιιιοι. Μο ιιιιιι
οιιισ σιο οιιοτοιιιοιιοιιοοιιοιι ισιοοιιοοιιοιι.οιι σοο ιστοιιιοιιιο
ιιιιιο ι`οιοοιισο: Βιο ιιιοοιιοιι Βιιιοτοοοοιιοοιι οοιοοιι οιοιι

οιο ιιιοιιιο τιιιισο Ροροιιι, σιο ιιιοιιι οσοι ινοιιιΒοτ ιιοοιι

ιιιισ σοιι ιιιισ νοο ιοιιιιοιι. ιοι.ιιοι ιΞ'ιιιιιοοιιισ= Βιιι.ιιοιιιο
ρο.ριιιοιιιιιι. Βιοοο Ροιιοιιι νοιειοοοοιιι οιο, σιο οοιιιιοιο
Ροιιιο οιιιιιι οιο ιιιισ ιιιιιιιιιι οιιιο ιιιοιιιοιιιο Ροιιιο οιι =
Βιιι.ιιοιιιο ιι.ιιιιιιιο.ιο, οιοοοοιι ιιιοιιιοιο οοιοιιοι ιιιοιοο ιιι
οιιιιιιοοιι, 80 ιιοιιιοιι ιιιιι οιο Ειιιιιοιιιο Βιιιιιιιιιι οι σοιι
ιοιιιιιι. ιιιοιιοιιιιιοι ιιιιι ο.ιιοιι ιιι σοιιι οοιοιι.ο σοριιιιιιτιοιι
Οοιιιιιιιιι νοιι Νοιιοιιι οιιιο ιιιοοιιο Ροροιοιισιιιιε σοι,

ινοτοιιο σιιιιιι ιιοιιοισοιιιιιιι8ο ΡιΒιιιοιι ιοοιιιιιιοιι = Ετι
ιιιοιιιο. ιιιο. ιιιοιιιι σιο Μοιιι.;ο σοο ιιιιοοιοοιι Βιιοιισοιοο

οιιιο οο Βιοοοο ιοι, σιιοο σοσιιιοιι σιο ισοισοιιιιιο ιιι οιιιοιιι

Βιοοοιιοιι οσοι :ο οιιιοι Βιοεο οιιιιιοιοοιιοιιοιι οπο, οο
ιιο.ιιοιι πιτ ιιοοιι νοιοοιιιοσοιιο οιισοιο Β'οιιιιοιι, σιο σιιιοιι
σιο Νο.ιιιοιι Βιιιιιοιιιο. νοοιοιιιοοιιιιι, ιιοιιιοο οιτοιιιοιιιο,

Ηοιροο πιο ιιιισ Ειχι.ιιοιιιο ιιιιιιοοιιιιι οιιο.ιιιιιιοιιοιιι: οιιισ.
Αιι σοιι ιε`ιιιΒοιιι ιιο.ι σοι Αιιοοοιιιοε οιιιο Αοιιιιιιοιιιιοιι
ιιιιι Ειοοι.οοιιιοιι.
Πιο ι.οοοιιοοιιοιι οι Εοιοοιισο: Βιιιιισο, Ριιοοιιιοιιοιι,
Βιιοοιιοοιιοιι σοι Βιιιιοιιιιιιιιοιι ιιι σοι θιοοοιισ σοι ιιιιιοιι

ιιοεοιι- ιιιισ Κιιιοεοιοιιιιο, Ε'ιιιδοι.
ιιιο Διιοισιιιιιιε ιοι οιιιο οιιιιιιιοιτιοοιιο.
Μο οιιιιιοοιινοιι Βιιιιοι.οιιιο ι›οοιοιιοιι ιιι ιιιιοοσοιιιοιισοιιι
οιοιιιιιι νοο .ιιιοιιοιι οσοι Βιοιιιιοιι οσοι σιοοοιιιοιι ιιιιιιιιοιι

ουσια ιοιιιοιι.

Αιιι ιιοιιιι€οιοιι ινοισοιι _ιιιιιοιισιιοιιο Ροιοοιιοιι, οιιιο οιο
οιιιιι 2ο. .ιιιιιιο, οοιι.οιι οιιιοιο οοιιιιιοιι. Β.οοισινο οιιισ

ιιιιιιιιο. Ποιιοι σιο ΑοιιοιοΒιο ινοιοο ιιιοιι ιιιοιιιο 8οιιοιιο
ι·οο, νιοιιοιοιιι σοιοο οιιιο ιιιιοοιιοιιοιιιοιιιιιιοιι νοιιιοει, ινο

ιιιι· σοι ογοιιοοιιο νοτιοιιι οριοοιιοιι νιιιισο. Νο.οιι οιισοιοι

Αιιοιοιιι οιιιοιι ισιιιιιιιιιιιε σο.ιιοι οιιιο Βιοοοο Β.οιιο.

νικ ιιιο.ιι οιοιιι, οιιιιιιιιι σιοοο 8οιιιισοιιιιιο @που ιιιιι
σοι σοο νοιιιοοοιισοιι Εοιιοο ιιιιοιοιιι. Πιο ιιιιιιιιοιιιοιο
ροοιιιο.ιιιιιι, οιιιιιιιο.ιο ιιιο ιιιισ νοοιοιιιοοιιιιι σιοοο ιοιι ειιιο

οοιιιιισοιι. Αιιοιι σιο Αοιιιιιιοιιιιοιι. σοο ΔιιοοοιιιοΒοο :ιιι

σοιι Ειιιοοιιι ιιιιι. Ειοοιιιοιιιοιι ιιοι σοι Ροιιοιιι σοι. ιιιιοιιοο

σοι σιο ι.οοιιιιοοιιοιι οοιιιιι€οιοοιιι, σοιιιι σοι Αιιοοοιιιοε
ιιοΒοιιιι ιιιιιιιοι ο.ιι σοιι ιιο.ιισοιι ιιιισ ιιιοιι οιοιι σιοοο Μι

σιο νοιΒοοοιιι·ιοιιοιιοιι
·Βιοιιοιι.

ι3ιοοο ι.οοιιιιοο.ιιοιι ιοι οοιιι ννιοιιιιιο, σο.,οιιΒοοοιιοιι νοιιι

ογοιιοοιιοιι νοιιοιιι, σοο Βιιιιιοιιιοιιο.ιιιιιοιιι σοοιι Αοιιιιιιοιι

κοκ ιιιιι ιιιοιιοιιοιι 8χριιιιιοιοτιιιοιι ω.
οιο Μιτου σο. ιιοιιοι.οοοιιιιοιι σοιι οιοοοροιιιιιοοο ιιιισ σιιο

οιιοιιιοιιο ογιιιιιιισ ιιι ι›οιιιοιιοιοιιιιΒοιι.
Νεο Ροιιιιισοο οχιιιιιιισ ιιονοιοιιοι οιιοι σιο ισοοιετοιιοο
οιο Νοοιιοιι, σιο Β.ιιοιιιιοοοιι- ιιιισ ΗοιισΒοιοιιιιιιοιιεο, σιο

Νοοοιοιιιοιιιιιοιιο, σιο ιιιιιιιιιιιοιιο, ιιοοιιιιιιιιιι σοο ιιοοιοιιι,

ινο.ιιιοιισ σιιο οιιοιιιιι.ιο οιιιο Υοιιιοιιο ιιιι σιο Πιιιοοιιιιιιιι
σοο Μιιιισοο ιιιισ σοι Νο.οο, ιιιι σιο ιιοιιεοιι 'Ειιοιιο σοο

ι) 1.ιιιιιιοοι , ι.οιιι·ιιιιοιι σοι· ιιοιιι.ιιιοιιιιιιοιιοιι. ν. Απο. 1888.

(ιοοιοιιιοο ιιιισ σοιι Ποιο ιιιισ οοιιιιοοοιιοιι Πιτ σιο Εκπο
ιιιιιιιιοιι πιει.
Αιιοοοισοιιι ιιοιιιιιιοιι ιιοοιι Πιτ σιο Πιιιοτοιιιιοισιοεοοοο
σιο ιιιιτιεοιι οιι8οιιιοιιιοιι 8γριιιιιοοιιιοτιοιι ιιι Βοτιο.οιιο,

π
ιο Ροιγιιιοτριιιο, ιοιιιοιισοο .Ιοοιιοιι, Εστω ιιιισ νοτ

ιο.ιι .
Βο οιιιο θγριιιιιοτοοισινο ιιι ιιιιοοτοιιι Ροιιο ιιιιιιιοι σιο
οοιι›ο Ι.οοοιιοοι.ιοιι ιιιισ ιιιιιιιοτ σιιοοοιιιο Αιιοοοιιοιι οιο σοι·
ιοιοιο Αιιοοοιιιοε σιιτιιοιοιι, οο νιιισ Βιοιοιι σοο οιοιο οι
ριιιιιιιοοιιο Βοοισιν ιιιι 5οιιιιιιοι 1894 ιιοιιιο Ι.ιιοο, οοιισοιιι
ιιιιι Ειχιιιοιιιο οιιοιισοι.ινιιιιι ιιιιιιιιιοιιιιο οοιιιοοοιι οοιιι.
Ποιοι ορτιοιιι ο.ιιοιι οοινοιιι σοι οιοιιοοιιο νοιιοιιι, οιο
οιιοιι σο.ο ιΝιοσοιοιοοιιοιιιοιι σοτ Κιιιιιιιιιοιι ιιιιοιιιιο.ιιειΒ
νοο σοι οιιιιιιιοιιοοιιοιι Τιιοτοριο, σοιοιι $οτειιιιιιΒιιοιι
ιιιοιι ιιιιιιιιι νοο νοιοιιιιοτιοιι ω.
Πιο ο.ιισοτο ιι'τοοο, οι› ιιοοιιιο.ιιρι 5γριιιιιο νοτοοιοοοιι
ιιοιιο οσοι σιοοο, ιιιοοι οιοιι ιιοοιιιιοΒιιοιι ιιιοιιι ιιιιι Βιοιιοτ
ιιοιι ιιοιιιιιινοτιοιι. Βοοιι νιιιισο σ” Ηιιιιινοισοιι ιιιισ σοιο
ι:ιο.ιιιιιοιιιοιι οιιοι ο ιιι'ιιιισοιι σοιι Ριιιιιιιιιιιιιιο ποιο σοι·

οιιοτειοοιιοιι Βοιιοιισιιιιιε οιιοτ πο· οιιιο Νοιοοιιιιιισοιιε οιο

Πιτ οιιιο ιιιιιιιιο.ιιοιι τοορ. 8οιοιοοο ορτοοιιοιι. Βοοιιοο

ποιο σιο θιιοοοο σοι Βιιιιοιιοιι ιιιοιιτ εοΒοιι Ι.ιιοο ιιι
σοιιιοιι.

Ποιιιιοοιιο ιιοι. σιοοο Ε'ιιιεο ιιιι σοιι νοιιιοοοιισοιι Β'ο.ιι

_ιοιοι ινοιιοι ιιοιιιο Βοσοιιιιιιιε; σοιιιι οιιι.ιιοσοι σοι Ροι.

8γοιιιιιο 8οιιο.ιιι ιιιισ ιοι νοο ιιι νοιιοι.ιιιισιε οιιοοιιιιιι.,
οσοι οι ιιιιι οιο ιιοοιιιοιιρι Πισω οοιιοιιι. ιιι ιοσοιιι Ριιιιο
ιιοιιιι οι οιοιι ιιι σιοοοι Βοοιοιιιιιιε οιο Βοοιιιισ ιιοιιιιοιιιοιι,
Πιτ σοιι Διοι οιιοι ιοι σιοοο ΔοΒοιοΒοιιιιοιι νοο ιιτιιι
οιιιιοιιοτ νι'ιοιιιιΒιιοιι, σο.ιιιιι οοιοιιο Ιιτιιιιιιιιοι ιιι σοι

ΒιοΒιιοοο ιοοιι. Βοιιο.ιισιιιιιε νοτιιιιοσοιι νιοισοιι, σοιιιι οι›

οιο Μοιιοοιι ιπι νοιιο.ιιι νοιι ο Ιοιιιοιι ιι00,ο οπο.
8οιιιιο = 1 Ριιιιισ ιοιιιοο Ωιιοοιιοιιιιοι ιιι οοιιιοιι Κοιροτ
ιιοιιοιιιιιιι οσοι ιιιοιιι, ιοι σιοοο ιιιιιιιοι ειοιοιιΒιιιιιε; ιιιο.ιι
ιιιιιιιι ιι

ι σιιιιοι μοι νοιοιιοοιιοιιοοιι ινοτσοιιι
Πιο Μοιι8ο .ιοσ, σιο ειιιοιι ίσοι οιιιιι ιοΒιιοιιοιι Βιοτο

οοιισιιοιι, ιιο.ιιοιι ινοιιοι ιιοιιιο Βοσοιιιιιιιε οοιιοιιι, πεο
οοιιοιι νοο σοι οοιινιοιιιεοιι .ιοσοοιιο.
Μου ιιιιιοο σειιιοτ νοιιοιιοοιι, σοοο σιο Βοιιοιισιιιιιο ιιιοιιι

ιιιιιιοι οιιιοοιοιιοι οπο, ιιονοι ιιιοιιι σιο 8γριιιιιο οσοι
σιιτοιι σοιι σοοιιοοιισιιοοιι Αιιοοοιιιοε οιοιιοτεοοιοιιι νιοτσοιι

οι, σοιιιι σιιτοιι σιοοοιι ιιιιιοοιι Αιιιοοιιιιιι ινιισ σιο Κιιιιιιι
ιιοιι ιιιοιιι. οοιιιιιιιιιιοτ. Αιιί Ηοιοιιοιοιιιιιιε νιοιοι οιιιοιιι.ιι
ιινοι ειιιι.οοιι ιιιι σιοοο Διιοιοιιι πιο ω» ιιιιοιι ιιιοιιι οιο
ιοοοοιι, ιιιιτ ιιιιι·ο οιιιιιιιιοιι, σιοοο Θ. Ιιονιιιι, ιιοιιοτισ
Ριοιοοοοι ιιιι Ηοιιι.- ιιιισ θιοοοιιιοοιιιοιιιοιιιιιιοιιοιι οιι σοι
Οιιοτιι.ο ιιι Βοτιιιι, σοι ιιιιοι· 80,000 Ι.ιιοιιιιοτ οοιιιιιισοιι
ω, ιιι οοιιιοιι νοτιιιι.οοιι ιιιιιιιοι ινιοσοι ιιοτνοιιιοιι, σοοο
ιιιοιι ιιιιιιιοτ οιοι σοιι Αιιοοοιιιοε οιιιιιο.ιιοιι οοιι, σο. ιιιιιι

οοιιι ιιιιιιιιε ιιιιιιο νοιοοιιοιιιιιιοιι οιιισ, πιο ιιιιιιι οριιι.οτ
ιιιιοιι ιιιοιιι ιιιοοοιι ιιοιιιιιο, οιι σοι οοιιοιι”οιισο Ε'ιοοοιισο

ιιιιοιιιοιιρι Ι.ιιοο οοιιιιιιιι ιιοιιιο οσοι
ιιιοιιι;.

Βοι ιιοιιιο νοιιιοΒοιισο Ε'ο.ιι οι οιιι οιιιοιοι Βοινοιο Πιτ
σιοοο Αιιοιοιιιι.

Βιιοιιοιιιιιιοιοοιι ιιιιιι Βοοιιιοοιιιιιιοοιι.

Ηιιιισιιιιοιι σοι ι.οιγιι8οιοειο ιιιισ Βιιιιιοιοειο ιιοτιιιιο

Βοοοιιοιι νοο Βι. Ροιιι Ηογιιιιιιιιι, Πιιινοιοιιιιιο
ριοιοοοοι ιιι Βοιιιιι. 80-88 Ι.ιοιοιιιιιοοιι (ΙΙΙ. Βιι.ιισ,
°ι-10 ιιιοιοιιιιιοοιιι. ιννιοιι ιοοο. Αυτοι σιοοοιι.
Ιιι σοιι ιιιιιι νοτιιοΒοιισοιι νιοι· ινοιιοιοτι Ιιιοιοι·ιιιιι.=ιοιισοο
ιιοι·ιιιιιιιι.οιιΒοιιιιοοιιιιοιιιοο ιιοοριιοιιι. οιιιιιιοιιοι Βι. Οι” Β οι
ιοι·ι σιο Γτοιιισιιοτροτ ιιι σοιι Νοιιοιιιιοιιιοιι σοι Νοοο ιιιισ.σιο
ιιιιοι·ιοοιιοιι ιΜγιοιιιοι ιιιισ ριιοιιιιιιοιιοιι (Μχοοοοιι) ι·ιο.ι·οοιοοιι
ιιι σοι Νο.οο ιιι οιιιοι· ιιιιιοοιι, οιιοι· ιιιιοτιιιιιι ιιιιιιοτι Εστω
νιοι·σοιισιι.τοιιι σιο νοτινοοιιοιιιι8οιι σοι Νο.ιιο ιΒγιιοοιιιοιι ιιιισ

Αιιοοιοιιι νοο Όι. Η. ΚΜ· ιιοι ιιιισ σιο Βι.οιιιιιοοιι σοι ίσο·
ι·ιιοιιοοιιιριιιισιιιιο,σοο ιιιοιιιιιιο ιιιισ σοι· Αιιοοιισοτιιιις ιιι·σοι·
Νιι.οο νοο Ρι·οι. ι)ι. Ο. Κιιιιιοι ιιοιοοοι.οιιτ. Βιιιιιιι. οοιιιιοοοι
σοι· ι-ι·οιο, οιιιι.ιιιοιιο Βιιιιιιιιιιισ σοιι 111.Βιιιισοο. Βιο 2

.
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ΜεεεΙΙιοπ Ιιοειππι. πει οιποι· ε.πειιιΙιτΙιοΙιοπ Βοερι·οοιιιιιια Μι·
πεεεΙεπ Βοιιεκποπτοεοπ νοπ Ρι·οι'. Ι)ι·. .Τπ ι·ιιε ε, Μι· Με
οπιιπιεπι ννιοΙιιιι.=ιοΟιιιιιιοΙ πιει· Με ΝεεεπΙιΙπτοπ νοπ Ρι·οι'. Ι)ι·.
Α. Β.οεο πω” ω”. ΒΙο Νεεεπειι'οοιιοποπ Ιιοι εοπι:οπ
ΙπιοοιιοπεΙιτε.πΙιΙιοιτοπ ππό ε.ΙΙΒειποιποπ Βι·Ιιτε.πΙιιιπΒοπ όοε
ΟιΕππιειππε ειπό νοπ (ΜΜΜ, Βιιπόιει·πι' ππό ν. Βοιω
Ιοιν εΙιι οοει·Ιιειιοι ννοι·όοπ, όιο Ι2Ιιιπιιιε όιρΙιτΙιοι·Ιοε νοπ
πω. 8τι·ιιΙιιπ ει. Βιπο Μι· νΙ?ιοΙιιιιςΚοιτ Με θοςοπετεπόοε
οπτειιι·οοΙιοπΜ. εοΙιι· ππειιιΙιι·ΙιοΙιο ππό ι·οοΙιε νοΙΙετε.πόιπο Πει·
ειοΙΙππ,ε· Ιιειιοπ όιο που ππό Ιιοεο.ι·ιιιιοπ θοεοιιννϋΙειο Μι·
Νεεο νοπ Ρι·οι. Ρ. Ηονιπεππ ππό ΡΜ. ΙΝ. ΚιιιππιοΙ
ε.ιειιιπόοπ. Με πιοΙιι. ιπιπΜι· ννιοΙιιιιιιοπ ΟεπιιοΙ ιιιιοι· 'Ι'πΙιοι·
οπΙοεο, Επιιπε ππό θνιιιιιΙιε Μι· Νεεο ειπό νοπ Ρι·ινε.τόοεοπτ
Ι)ι·. θ ο ι·ο οι· ππό Ρι·οι'. Όι. 8 ο ιι ο επ Ιιεεπι·οοΙιοπ. Απι' ειπε
όοαιιΙΙιι·ιετο νΙΙιοόοτειο.ΙιοΜε ΙπΙιεΙι.οε ιπιιεεοπ ννιι· Ιοιιιοι· νει·
πιοΙιτοπ; πιο Νειιιοπ Μι· Αιιι:οι·οπ Ιιιιι·ε;οπτει· όιε 'Ι'ι·οι'ιΙιοΙιΙιοιτ
ΜεεοΙΙιοπ. ΒοΙιοπ πιο ννιι·όΜε ννοι·Ιι ιπ Με: ιοόοι· Ιει·νπιιιο
ι·ΙιιποΙοι.ιιεοΙιοπΑι·Ιιοιι. οιιιιι. ννιι Ιιοπποπ ΜεεοΙΙιο πει· παπι
ιιιιιΙε Ιιοετοιιε οπιιιΙ'οΙιΙοπ.

Ιι'ι·οπΙιοΙ: Με ιοποιιοπε ι6πεΙοε. Μ
ε.

8 Μι· «86ι·ιο
ΙιιοΙοειοποι Με ΒιΙιΙιοιΙιοΙι «8οιοπιιιιιι Οπτιο οι Νιιπό.
Βοιιο.πόοΙτΜε 'Ι'Ιιοιππ νοπι ΙιιοΙοε·ιεοΙιοπ θοειοΙιιερππΙιι ειπε- ΙιΙιπιεοΙιο Ρι·ιιιιοπ ινοι·όοπ πει· πωπω ρ,ιοειι·οιι'ιτ.Ιπ θ
ΌιιιιιιοΙπ οι·ϋι·ιοι·ι: νοι·ι'. ιι.ιιεεει·ο ππό ιπποι·ο Βοοι·οι:ιοπ Μι·
Νιοι·οπ πιιιοι· ρΙιγειοΙοειεοΙιοπ ππό ρειΙιοΙοε·ιεοΙιοπνοι·ΙιιιΙΙ:πιεεοπ,
Ροι·ιποο.ΙιιΙιιιιι ππό Ιπεπιιιοιεπιι Με Νιοι·οπ. Ιπ νΙεΙοι· ΕΙιπειοΙιτ
οιπ Ιοεοπεπ·οι·ιΙιοε ΒιιοΙιΙοιπ.

Ψ ι ο ιι ο ι· ε.

Πι. πω” Ι.οΙιπιπππ: Οοπιροπόιππι Μι· πποι·πο.πιεοΙιοπ
ππό οιΒιιπιεοιιοπ ΟΙιειιιιο. (Βοήιιι,, και·8·ω·),

2 ΙιΙοιπο -ΒιιοΙιοι·. ιιιο .<.ιοι·εόοόοπ Βιπόιιοπόοπ Με Μοόιπιπ
ειιποΙοι.ιοπτΙιοΙιει οπιιιίοΙιΙοπ ννοι·όοπΙιοπποπ. Ι)πε απο Βιιπό
οΙιοπ. (οποιο.) Μ

ε ε.ιιοΙι Πιτ Μπ θοΙιι·πποΙι πει ρι·ειοτιεοΙιοπ
οΙιοιπιεοΙιοπ Αι·Ιιειτοπ Ιιοι·οοΙιποι, ινιιΙιτοπιΙ Με :πειτε πει· όιο
(ιι·ιιπόΙειςοπ Με οι·.ε·επιεοΙιεπΟΙιοιπιο Ιιι·ιπε;Ι:, ππό επεεοΙιΙιοεε
ΙιεΙι πιει ιΙιοοι·οι.ιεοΙιοπΑι·ΙιοΙιοπ ΙιοετιιιιιπτΜε.

ιν ι ο ιι ο ι· τ.

ΑΜΙ: 'ΓεεοΙιοπΙιποιι Μ· Μπ Ιιε.οτειιοΙοοιεοιιοπ Ρεπο
ΜωΠιθΙΙ- 6

· ΑΜΙ. ()νιιι·2Ιιπι·ε. νοι·Ιππ νοπ διεπει).
Ι)οι· Μπι' ιετ ιιοοι·ειοΙιτΙιοΙιε·οοι·όποι ππό ιπ Μπορει· ΙιιΙει·οι·ι!'οι·πιΙιοΙιε.πόοΙτ. Ρετ όΙο Βι·ε.ποιιΙιε.ι·Ιιοιι όοε ΙιΙοιποπ ΒποΙιοε
Ιοει εοΙιοπ Με πεοΙι 2 .Πι.Ιιτοπινιοόοι·ιιπιποιΙιινοπόιι.ι·8·οννοι·όοπο
Β'ιεοΙιοιποπ οιποι· πεποπ ΑπίΙοεο Ζοπεπιεε.ο.Ιι.

νν ι ο Ιι ο ι· τ
..

Βιιι·οΙι: ΑιΙπε ππό θι·ππόιιεε Με εροοιοΙΙοπ ρειΙιοΙο
ΒιεοΙιοπ ξΙιειοΙο8ιο. Βό. Ι . (νειΙεΒ· ν. π

. π. [_ιοιιιιιπ,πιι),
Ιπ Μιπ νοι·Ιιεςοπόοπ ΧΧ. Βιιπό Με ΙιοΙιεππιοπ ΙιοΙιπιεππ'
εοΙιοπ Βεπόει:Ιεπτοπ ινοι·όοπ Οιι·οπιιιι:ιοπε-ΒοερΙι·ε.ιιοπεοη;επο,
εοινιο όιο ΚιεπΙιιιοιι.οπ Μι· νοι·όπιιππε;εοι·8·ππε πιη.ι;οΙιεπόοΙτ.
Πιο ΑιιΙιιΙόππιι·οπ επι' 80 'Ι'πι'οΙπ ειπό Με όπιοΙιιι.πε ιππε
τοι·ιιιιΙι.ιε, όιο ΨεΙιΙ άεπ ι·ορι·οόποιι·ι.οπ Ρι·εορετε.το Με ειπε
εοΙιι· ιςοΙππο·οπο επ ποποιοΙιποπ· Μι· 'Γεια ιει ΙιΙει· ππό ει”
εΙοιιι.ΙιοΙι. Ιπ οι·ετοι· Ι.ιπιο Με ιιειιειιιιιωι Ιιοιιιι ΗιΙιι·οεΙιοπιι·επ
Ι›οειιιππιτ, ννιιό Με ΙιΙοιπε Απ” ειοΙιοι· νιοΙο Ι4"ι·οππόοιιπόοπ.

ινιοΙιοι·ιο.

Α. Βε.οΙιοι·.

Ι(Ιοιπει·ο ΒιιιιΙιοιΙπποεπ ππό ιΙιει·επειιιιεοΙιε Νοιι:οπ.

.- Πιο ιιππιοι πιοΙιι· επποΙιιποπόο Ζο.ΙιΙ νοπ 8·ιιπειιιιοπ Βο
ι·ιοΙιιοπ @οι Με νεε-οΒ·οπ Ρειιι·εοπ νοι·ιιπΙπεει.Με, εποε
ειι¦όιοεοι·_8εοΙΙο_επι“ όιοεοε 1ιιιιιιο1επίιποι·Ιιεπιπ επ ιπποΙιοπ. Βε
ννιι·ό όιιιοΙι Βιπινιι·Ιιππε νοπ Βιιποι·ετοΙΤππό Βειιοι·ετοιι'τι·εποτπ
επι Μιποι·εΙ6Ιο Ιιει·ιιιοετοΙΙι. ιιπ ννε.εεοι· ιι·οιπιεοΙιτ»Με εε
Ιππο·ο ΙιεΙι.Ιιει·ο ΙεπιπΙειοποπ ππό ννιι·ό ντιπ Μι· Παει ΙοιοΙιτ ππό
ιπ ΒιιοεεεπΩπειπτιι.εωπ επΓεεποιπιποπ; οΙιεπεο ννιι·όσε ιιπ Πε.ι;επ

Ι)ει·ιποεπεΙ ΙοιοΙιει·εεοι·Ιιιιι. ΒοτιιοΙιειοΙιτιει πιιι.πποοΙι όΙο ιμπε
ΙιοΙιο ΙιπΒιιιιι;Ιιοιπππό ΒοιπΙοειαΚοιι: Με Ριππεεπτοε, επ οι·
ι;ιοΙιε ειοΙι όιι.εεεε ιι

ι

Με 'Ι'Ιιει; οιπ νοι·πιι€Ιι::Ιιοε νοΙιιΙιοΙ "Η
νοι·εοΙιιοόοπε ΑιιιιοιπιιτιοΙ Μ. Ποε ι.ειοεειοπ Βοιι'πΙΙοε ιπ Με
Ρι·ιιιιιιι οι·ι'ι·εποπ ειοΙι ι'οΙκοπόο, ιπι Πε.πΜΙ επ Ιιπ.Ιιοπόονικο
εοπιιι·ερει·ειο: θι·οοεοινε.εοποπ τει· Με ιπποιΙιοΙιοπ Θοοιε.ιιοΙι,
.Ιοόνο.εοεοπ Ι8,θ Με 10 πω), Με νοπ Μι· Ηε.ιιτ ιπ ι.ει·οεεοπ
Μοπεοπ ιιιιι€εποπιιποπ Μινι. οιιπο πποΙι πει ννοοιιοπΙεπποιπ
θοΙιτεποΙι επ ι·οιπεπ, ΙοιιιΙινοΙνοεοιι;οπ, 8εΙιενΙνπεοποπ, Με πιο
θοΙοπΙιι·Ιιεπιιιειιειππε ιΙοοεΙ πριιΙιοιι·ι Μιι ιπποιοπ ΘεΙιονΙΒιο
Ιιιιιπι:Ιι ει·εοτει, ίοι·ποιόοόοιοτιπνεεοεοπ π. ε.. Με δε.ΙΙιοποοπ
ειιιποπε, ππ.ιιιοπτ.ΙιοΙι,ιιιι· ΩποοΙιειΙΙιοι·εοΙΙιε ννιι·ό οιπ ι'οει.οι·οε
νε.εοεοππιπ εριεεππι οιιιιιι”οΙιΙοπ,Με εποε οι.ννοε εοΙιννοι·οι·
ι·οεοι·ιιιι·Ιιει·ιει ιιΙε όΙο:επόει·οπ ιΙιιεει€οπ Ρι·ε.ρει·ειο..

ΜιιιΙιειΙπποεπ
απο Με θοεο11εοιιοει ρι·εοτιεοιιοι· Δοι·πτο επ Μπα.

Βιιπιιππ .επι 16. Ποσοπιιιοι· 1898.

1
.

Οι. Ρ. ΚΙοπιπι ει:οΙΙΙ; οιπ 11-ιποπε.ιΙιοΙιοε Κιπό νοι·, επ
ννοΙοΙιοιπ οι όιο Ιιεπιςοπποοιι'εοΙιο Βιιι.ριιγΙορειετοι·ι·ΙιππΙιιε ιιιιι
νοι·πιιο·ΙιοΙιοιπΒι·ι'οΙΒο επε,εοΙ'ιιΙιι·εΜε (Οροτε.ειοππει Ιιε.πε·οιι
Μπι Κορί'ο).

2
. Πι. Ο. Β ι· πιο ο ι· όοιποπειι·ιι·ι. ιπιΙ‹ι·οεΙιοπἱεοΙιο Ρι·ερει·ειο

νοπ Ιιοριιι.Ιιε.οΙΙΙοπ ιπ Μπ θεπε·ΙιοπιιεΙΙοπ Με Οοπιι·εΙποι·νοπ
ενειεπιε.

8
.

Ι)ι·. ΚοιΙπιιιπιι Με όοπ ιιπο·οΙιιιπόιο·ιοπ νοι·τι·ε.ε·: Ζει·
ΙιιιπετΙιοΙιοπ Βι·πιιΙιι·ιιππ· Μι· 98.πςΙιππο.
Απ Μι· Πο.πό ειπεν ΒιοιΙιο νοπ Οπι·νοπ Μιποπειι·ιι·ι νοι·ιοι·.
νοιε·ΙοιοΙιοπό ιΙοπ νοι·Ιεπι' Με θοννιοιιιεπΙι- ππό 2ππεΙιιπο ιπ
Μπ οι·ειοπ ΒοιιοπεννοοΙιοπ Μι Βι·πετΙιιπόοι·π Ιιεενν. πει ιπιτ
ΚιιΙιιπιΙοΙι ππό νοι·εοΙιιοόειιοπ

ΙιίιΙοΙιἔιεππιπιοπ
Βι·πε.Ιιι·ι.οπ.

ό
. Ζ. εει·. Πι. Η. ΒαΙιννει·2.

8ιτειιπε επι 20. .Τεππε.ι· 1899.

1
.

Πι. Βοι·πΙιεπιιι. (ει. Οι.) όοιποπειι·ιτι 2 ?Με νοπ νει·
Ιοτιππιι· Με θοΙιπΙτοι·ποΙοπΙιε:

π
)

22-_ιε.ιιι·ιεςοι·ΙΙΙει.ππ, νοι· 4 ννοοΙιοπ ΡοΙΙ Με όιο ι·οοΙιτο
ΒοΙιπΙιοι·. Βοι'ιιπό: Βιιιι·Ιιοι·ο νοι·ννϋΙΙιππιι· Με ι·οοιιιοπ 8οιι.ρπΙει·
ε,·οε,ιοπό,ε.ιπ επεεει·οπ ΒιιπΜ Μι· Βοε.ιιπΙο. 8 Ριπποι·Ιιι·οιοοπ ππ
τοι· Με ΑιιιΙΙπ Ρι·οιπιποπο οιποε πποΙι πιιτοπ πιιςοεπιτπτοπ
ΚποοΙιοπειιιοΙιοε τοπιο”. ΛοΙιεο Με Ηπιπει·ιιε Μπι. πεοΙι ιπποπ
:ιιπ θοΙοπΙι νοι·ιιοι: θοΙοπΙεριε.ππο Ιοοι·, Περι' Με Ππιποι·ιιε επι
Ρι·οο. οοι·ποοιόοπε. Ηπιποι·πε ι·οοΙιτε 1 οιπ. Ι:ιπ8·οι· Με ΙιπΙιε.
Β.ϋπι:εοπΙιιΙό: (Ποιποπετι·πιιοπ) Πιιπιοι·πεΙιοπί επι Ρι·οο. οοι·ποοι
Μπε, ειπ πιιιοι·οπ 'Ι'ιιοιΙ Μι· Ριε.ππο Ρτοπιιποπο οιποε όι·οι
οοιιιε,ιοπΚποοΙιοπεει.ςιποπτοεπιιι: Με Βιιιιπο εποε ιιπιοπ.Βοποει
ποπ ιπ ΝοιΙιοεο, νοι·Ιιππό. ΝποΙι 5 'Ι'εο·οπ ΨΙοόοι·οιπιι·ιτι Μι·
Ι.ιιιιε.ι.ιοπ: Ιίιοεοοιιοπ Με 8οΙιπΙιοι·ποΙοπΙιοε ιπ Νε.ι·Ιιοεο, Ποι
ι'οι·πππε Με εΙιεοΙιτοοΙιεποπ ΒοερπΙο.ιι·πεπιεπτε. Επι” ιππο
ΒιοποΙΙοε ΒοεπΙτπτ.

ω Ππιποι·πειι·π.οιπι· ιπ Μι· ΒιιιπΙινεοπΙιπιο (ΠεεοΙιιποπνοι·
Ιοιπππιι;). Βοιππό: ΒοΙιννοΙΙππε· ππό Ηεοπιε.ι.οπι Μι· ΙιπΙιοπ
ΒοΙιπΙτοι·. θι·οιιιιιιτιοπ ιιπ θοΙοπΙι, ιιπιοι·οε Ε'τεε·πιοπι ιπ Μι·
ΑοΙιεοΙΙιοΙιΙο Ιιιπιοι· όοιπ θοΙοπιιι'οι·ιεειω Με ΒοπιιπΙε επ επι
ριι·οπ. Ηιιιποι·πεΙιοπΓ νοι·πο ποΙιεπ Ρι·οο. οοι·εοοιόοπε, ΡΙε.ππο
εοΙιοιπΙιει· Ιοοι·, νοι·Ιιιιι·εππε Με Ππιποι·πε πιπ 2 επι. Βοποειιιοπ
Με ππιοι·οπ Ε'ι·πε·ιποπτεππό Βκι.οπειοπ. Βϋπι:ιςοπιιιΙό: Ιι'ι·ποιπι·-·
Ιιπιο ιιι Μι· Βριιιιινεο, Κορι' επ Μι· ι·ιοΙιιιΒοπ ΒιοΙΙο. (Πειτε
πωπω, ι;ιιιοε ί'πποιιοποΙΙοε ΒοεπΙεεε.
Μπι. ΙιοεοΙιι·οιΙιι.επειιιΙιι·ΙιοΙιοι· Με όιειςποειιεοΙιο Ρι·οοΙοιπ,
Με πει όοιπ ΑιιειπΙιοπ Με Ππιποι·πεΙιοιιι'οε ιπ εοΙοΙιοιι ΡΙι.ΙΙοπ
όπιοΙι νοι·ιο.πεειιοπ οιποι· Τιπ:ιει:ιοπ οπι:ετοΙιο ππό Ιιοτοπι: όιο
όιε.ιςποετιεοΙιο Βοόοπιππιι· Μι· οι·ΙιπΙιεποπ Αόόιιοτιοπ όοε Ηπ
ιποι·πε (Ποε·ΙιοΙιΙιειτ. όιο Πεπό επι'.όιο ιιπόοι·ο 8οΙιιιΙΙ:οι· :ιι
Ιοιε·επ) ππό Με Ψιοόοι·ιπτιιοΙιειπΙιοπε Με Ππιιιοι·πεΙιορίοε
πεοΙι Μι· Βεροειτιοπ.

ο

Ι)ι·. Ρ. ΚΙο πιπι ιιπ Μι· Μοιπππι;, Μεε Μι· οι·ει:οΒ'ε.ΙΙ όοοιι
ειπε Επιιο.τιοπ πιοΙιι: οιο·οπτΙιοΙι νοι·ι.επεοΙιο, εοπόοι·π ινιι·ΙιΙιοΙι
Μι·ετοΙΙο ππό Μεε ι.ιοποπιιΙιοι· Με οι·ιπι;ι'ιιιζι;οπ Βοόοπιπποι
Μι· ΒοερπΙπι·ι'ι·ποτπιόοοΙι Με ΨοεοπἔιοΙιο Με Γε1Ιοε ιπ Μπι
ννοιεΙιοπ Με Ηπιποι·πεΙιορίοε Με Με ΡΓε.ππο επ οι·ΙιΙιοΙιοπ εοι.
Βε Ιιοπιιποπ ιο πποΙι εοπει: πει Ι.ιπιπι:ιοποπ ΑΙιεπτοπριππεοπ
νοπ ΚποοΙιοπιιεεπιοπιοπ νοι·. οΙιπο Μεε πιππ όοεΙιεΙΙι όιε
Βοποιοιιιιππε «Επιιιιτιοπ» επι'8·οοε.Ροι·ποι· εει όιο Πεμ επι'
ππινοι·ι'οπ, σε ιπππ ιπ όιοεοιπ ΡεΙΙο πιοΙιι: ιπιτ ινιοόοι·Ιιο1τοι·
ππό ΙΙι.πε:οι·οεπι ιπιιι·ωι· Βοιιοειιιοπ όιο Βοεοοιιοπ Ιιε.ττο πιπ
ι.ιοΙιοπ Ιιοπποπ.
Πι. ν. Βοι·8·ιπιιππ ΙιεΙΙ: όιο Απεπιεπεππιε οιποε Ειπε
ιποπτε Μι· θε1οπΙιπιπππο Επι·Με οι,ε·επι.ΙιοιιΒοετιιιιιιιοπόο πει
Μπ ινοιιοι·οπ ροιΙιοΙοειεοΙιοπ νοι·,ειεπε· ιπ όιεεειπ Ε'ο.ΙΙο. Εεεε
Μόπτοιι Ιιε.ιπ όιο Επιιει:ιοπ επ Βιππόε ππό ννπι·Μ Με νει·
ιιΙοιΙιοπ Με Ι·ΙιιιποιπεΙιοπΓοε ιπ Με ι·ιοΙιτιεοπ ΒιοΙΙππο· ιιειοΙι
Μι· ΙΜ οειιιοπ νοι·Ιιιπόοι·ι, εο Μεε όιοεοπι Πιπει.οπόο ειπε πει
πιο.ι·ο οόοπιππιε ππΙιοιπιπο. ΙΞΙε Εεεε πινει· όοι·ειι·ιι€ο Ε'ειΙΙο,
όοι·οπ Ηοιιιιπε οΙιπο Βοεοοτιοπ ρ,·οΙιπεο. επόοι·οι·εοιιε ιιιιιεεο
ε.ποι·Ιιεππι ννοι·όοπ, όεεε ιπ οιπποΙποπ Ριι.ΙΙοπ οιπ νοι·ΙιΙοιΙιοπ
Με Κοιιι'οε ιπ Με Ρι'οππο πιοιιτ εποε πιιι€Ιιοιι εει. Με Με
ιιπι·οΙι Βοεοοιιοπ όιο όπιοΙι όΙο ῖτποιπι· ι.ι·οεοτει.οπιποοΙιεπιεοΙιοπ
νοι·ΙιεΙτπιεεο Ιιοεοιτιοι:εοιοπ.

2
.

Πι. ν. Ζπι·- πει Ιοπ Ιιοειιι·ιοΙιτππτει· νοι·ποιειιπε· νοπ
Ρι·ειρει·ειοπ όιο ΝοΙιιοεοπ Με Μιει.οΙοιιιοε. Πει: επι· νοι·6Ι'ιοπε
ΙιοΙιππ8· Ιιοειιπιπιτ).

8
.

Ι)ι·. Μ ο ν ΙιιιΙτ Μπ επεοΙιιιπόιε;τοπ νοι·ει·ε.ει:«ιιιιοι·ΡενοΙιο
ποπτοεοπ ιιπ Κιπόεεε.Ιιοι·».
νοι·ιι·. Ιιεερι·ιοΙιτ ε.πει'ιιΙιι·ΙιοΙιοι·όιε Αοι.ιοΙοι;ιο ειπιο·οι· ΕΠ·
εοΙιοιπππεει'οι·πιοπ πενοΙιοΒοπει· Νοπτοεοπ πει Κιπόοι·π ιπι
ι“ι·ΙιΙιοπΕοΙιεπεπΙι.οτ. ιπόοπι οι· ι=;ο.πεΙιεεοπόοι·ε επι' Με Ιιεπιὶἔ
εΙΙοιπ ΙιοετοιιοπόορενοΙιιεοΙιο Οιι·ιιπόΙοιόοπ, οΙιπο Ηοι·νοιτι·οιοπ
εοιπο.ι.ιεοΙιοι·ΒιεοΙιοιπππΒοπ ιιιπινοιει..Ι)ιο Βοεοιτιι;ππο· Ιοι.ποι·οι·

ἔοΙιπι;ο
εοννϋΙιπΙιοΙι εεΙιι· ΙοιοΙιτ, εποε όιο ΡενοΙιο ΙιΙοιΙιο όοοΙι

ιοεοΙΙιο, οιπ Ππιειεπό, Μι· ιπ Μι· Ριιιιιιε. ιπεΙιοεοπόοι·ο ιπ Με



'72το
πιοιιπιπιοι·ιοοιιεο, πο ιι·ειιιο;ιιει·ιιοιιοιοιιι.ιοιννοι·πε.Πει· Αποιειιι
οποιοι ι.ειιι·ιιιιοιιοι· πιο ιιι·οιειιο πεο Κιιιπεοπ.ιιοιο ιιιοιο οιπο
εειπ· ο·ιιοοιιπο Ρι·οο·οοοε. οπιο·ει;οιιιι·ειοοπι ιιοιοπι νοι·ιι·. ππο
πιο Ξειιννοι·οπεο Βιοπειΐοιιοο ιιοοιιπιιοοοπο ιιοιοπιιιιι·ο ιιοιοοοι
ποπ πιο ιποιοι οοιιι· οοιιινοι·ε Βιι·ειειιιιιιι·ιιοιι ειποι· πινοοιιοπι·
οριεειιοοπειι Αεοποιποι.ι ιο πεο ππε Κιππ πιποοιιεοποπ νει
ιιιιιιοιοοοο, νοπ ο·ειοιιει· ειιιειο νοι·ιι. οιοιι οιοοπ ινιι·ιιιιοιιοπ
ιιιιπ ποποιοποο οποιο πει· Βοιιοππιιιπιι νοι·οοιοοιιοπ ιιιιοπε.
@ποιοι νιιιοιιιπιιιειο οπιοριειοιο οει πιιιιοι· πει· Κιππειιινοιοι·ιο
ιιι ρι·ιιιιι ιιοιπο οοιιι· ιιιιοοιιιιε Ριο,ιιοοοε πιι οιοιιοο.

(Α πιοιοιοιιιιι.
Πι·. πι. Βειιινοι·π ι.οοιιιιιοι πιο ν-οπι νοιιι·. οιιιιιο Αο
οιειιι νοπ Πιο οιιπ,πιι οπο, ποιοι πιο Ρι·οο·οοοοπει· ιιιππιιοιιεο
ι·ινοιει·ιο ιπι εποποιι ποοιιοοιιι;. ιιοπειι·ο ιιιιππιιοιιεπ Ποοοιι·οπο
πει ι·ινοι. Ει·οοιιειοποποπ οποιοι·πιιι·ειιοιιο πιιιιιο.οοι. Ποπ ποειι
οοι πιο 8οοιιε ιπι θιιππεπ πιοιιι οο οειιιιπιιο, πιο εο ιιιιπε·ο.
Πιο θειιινοι·ε πει· ιιοι·επιιιιι·οοΠιοοοοιιιοπ οοι οιειιι οιιειο
ιιποοοιιιοπποιιοοπ. πειιεπ ιιο ιιοιοιοο ποιο ποιιιιιοο πει· Πιο
πειιιιοπ πεο Κι·οοιιεο ειοο οι·οοοο Βεποπιππιο πο, ποπ πιεοει
οοι Βιιιειιιιοιιει·ινειοε οποιοι οποπιιοοιιοιιεο. πι· νοι·ινειοι
πιοοιιεπιιοιιοιι :ιπι οειοο ιι·ιιιιειεο Αιιοιιιιιιιιοποπ. πιιοιι ννοιοιιοο
οιπο Η. ειιιειι οοι ιιοι·οπιιο.ι· ιιιοιιι Βοιποιοιειι πιιιοιι πιο Ποι
8οιιπιιι.ς·ιιοιοπι.ιεπιιι·ιιιοι ννοιποο ιι6ιιπε. ιο ποιο ν0οι νοι·ιι.
ιοΓοι·ιι·ιεπ οποιο νει·οιιοοο ει πεο Αποοιιιιιοο πει· Βειιοππιππο·
οπο. οιπο πειιοιιινε Βπιι”οι·οιιππ πεο ΡΜ. οπο πει Πιιιπο
οπο, ποιοι ποιοο ιΒιιιιιιιοο οοιπο ι:ινοιειιε πο Βιι.ιοπο ιιοπι.
Οιιπο οιπο οοιοιιο οοι οιειιι πιοιιι· πιο πιο ΒοοειιιΒιιοπ οιοεο
οιιοεπιιιιοπιιειι ιιο νοι·πει·ο·ιιιππο οιοιιεοποο ιινοιει·. Βνοιοιοιοο
ει·ι·ειοιιι. Πιο Ηι·οι.ει·ιε πιο οοιειιο ιιιιοπο ιοιιποι ποοιι οοι·οιο
ιιι·εο, πο ιιιι·ει· Ηειιιιοε πιιιοοε ο·οινιοοοι·ιιιοοοοοπιο Βιπιοιιοπο
ποο Ρετ.. νοπ Νειιοιο ιιει.ιοποεο ννοι·ποιι. οι ει·ινιιιιοι πω·
ιιιιιοιι·πιιοο πεο Αιιοοιιιιιιιεο ειποο Ε'ο.ιι ιινοιει·. Αιιοιοκιο
οοιποι· Βοοιιοοιιιιιπο·, πει·, ιιει·ειιο ποιο Βιιοιειι οιιο·οιπο.ε·οιι.
ππι·οιι Βι·πιι.ιιι·ιιπο· οοι πει Βοιιιποποοιιπο ιιοι·ο·οοιειιι ινπιπε.
Βει ειπειιι Βεπιπιν νοι·οοο·ιεοοι θειιοπινοι·ι πει· πειι Κι·ιι.πιιοο
νοι·ινιιιιοοοποπ Μπιιει· ιιπιιιιιιιο πιο Βοοπειιοιππιιι·ππε. οιοι
οιιοιι Επιι”οι·οιιιιο; πει· ιιπιιει· ο;ειοπο πιεοειιιο πππ ποοιι νο
πιο ιιπειι πιο πο.ιιοι·ππει·ιειιπιιι.ι πεο Κι·οοιιεπ.
4 Πι·. Βοιιιιιι ειι ποιοοοοιι·ιιι:
π) Πιο Ριπροι·οι νοπ 'Ι'πιιιιιο·ιονιπιιπι πιιι ιιιιποιειπ Ε'ι·πειιι
οοειι ποπ Βιοιιιγο.

ιι
)

Ριπροι·πιε ειιιεο Ροιιοο νοπ ιοιιποππο.. ποπ πινοι·:

ιι ιπιποπ ιιιοιοοο οιι·οιιοιοοι·ιριεπιιιιππειιιιιιοεοοο.
οι Βιιιε ιπ ιοιο πιιοποπιιοππο Ροεπιοοπιο.

. νοι·ιι·. ιιπιιριι. ιιιειοο ειπε Βοιιιιποι·ποο·πει· Ροι·πιοο, ιο ννοι
ειιοπ Αιιοοεπιι·ιιποιεο πει· Εππο·ο οππ Ειιοργοπιο πιιοιι Ιπιιιιοππο
ιιιιοι·ιιοποι οπι`ιι·οιεπ.
Πι·. Ρ. Κιειοπι ιοι πει· Αποιειιι, ποιοι οιπο οοι θιιπππ πει·
ιιιοιιοι·ιποπ οποιοιιοιοο·ιοοιιοπ Βοι'πππο πιοοε Ειι·ιιιοοιιπποεο
πειιοιοειοειι οιπο πει· ιιιιιποοπο πιιιοοιιοοπ ιιοοιιε. οοοποιο
εο οειοπ πιοοειιιοπ πιο διοριινιο- ιιεπνν. Βιιοριοεοι·εοππινοοοοπ
πο ιιοποιειιοεο.'Πιο 1οιιποππο ιιοιπιοε ιιιοιιιοι πιιι ιοοοιειο ιιι
Ρι·ο.8ε, πιο ιιο πιο Βοιιο·οιποο πιο Βι·ιιι·οπιιπιιο· ιιοι.ιιιοοιιοεοποπ
πουν. οι·ιιιϋι;ιιειιειιποο ιποπιοπιο ππι'ιι.ιιεο οποι· ειπε Μιοοιι
ιπι'οι·ιιοπ ι·οιιιεο·οο ιιιιποο.

π
.

Ζ. θεοι. Πι·. Η. 8οιιννοι·π.

Βιιπιιοπ οοι Β
. Γειιιιιοι ιοοο.

1
.

Πι·. ι'οοο ιιοι·ιειιιοι ποιοι· νοι·οιοιιιιπο· πει· ιιοιι·ειι“ειιποπ
Ροιιοιιιειι ιιοει 2 Ε'ιι.ιιεοειοοι· Βοοιιοοιιιιιοπ·:
ο.) πιο Β'ειιι νοπ Βιοιιοιιιι·οοιιιοοε, ννειειιοιιοι· ιο Οοοοιιιιοιιοιι
οιιι Πι·. ιιιιππει·οι οοοιιιι ιιο.ι. Πει· οοι οοι πποποποιειιπει
ι·ιεινεοεπ ππι·οιι ειπε ο.ιιοοοιποινιιιιοιιε1ι ι·ο.οειιο Βιιιινιοιιοιππο.
ιοπεοι οοιιοπ 24 δι.ποποο ποοιι Βοο;ιοπ πει απο Ρει·ι'οιοιιοπ
οιιιοιποπ. π·οιο.ιιι' οιπο εειπ· οειιοειι ιιοιιοο Ριοιιοι· ποπ θεοπο
οι·οοιιοιοιιοο·οιι(ιιορίοειιιιιοιπ, Βι·ιιι·οοιιοπι οοιι·ιο Οεποιο ιιιιιι.ει·
ποιο Οιιι· ειποιειιιοο. Βει πει· Ορει·οιιοο πειο·ιο οιοιι ππε π..
ιι·οιιο πιιι·οιι Βιιιπιιοιιε ιιιι.οοοπ ιοιιιιιιι·ι; πιο Πιοποιιο πω”
Γο.ιιιποπ ννπιπο Βιιο. μνοενοοοιιο π·οιπιιπεο.
Πι·. ν. οι ιο εε ιιο ει·ιοοει·ι οιπο οιποο Ροιιεο νοπ ιιιιπιιοιι
ι·οοειιοιιι νει·ιοπιε, πει· ιιιο οοι ό

.

'Ποιο πει Βιιιι·οοιιποο· ππι·
Αιιι”ιοοιοοειιιπο πεο Ρι·οο. ιοποιοιποιιο πϋιιιι,πιο. Ι)ιενιιο.οπ
πεο Βιοιιο πω· νοι·ιο.ιιιι, ποοιι ιιοοιοοπ ιιοιοε 'Γιιιοιοιιοοε. οι
ιιιιοπιι πιο Βιιιιιι.ι·ποο· οιποο οο ι·οοοιιοο νειιο.πιο ιππινιπποιιο
Βιοειιιιιιιιπιιοιιιιοιιοπ ιο ποπ ιι.οιιιοπιιοοιιοπιιοποι·ιιοπονοιιιιιιι
πιοοοο πινιοειιοο Απιι·ποι πιοοιοιποποι ποπ 8ιοπο πο. (Ζιιοο.ιπ
οοι νει·ιοοιιπο· πεο Ρι·οιοιιοιιο: Ροι. ιιοιιε οιιιιιει·ννειιε πππο
οιοπποο, οειιοπ ιιιιιιοι· πο Οιιιεοοιιειποο· ι.ιειιιιοο πιι ιιο.ιιοο).
Πι·. ν. Ζπ ι-ιπιιιιιεο ορι·ιοιιι οιπο ποιοι· Ζπι·ιιοιιννοιοππο·
πει· Αποοιιιοε ειοει ριιιιιοιιεπ ννιιπποιιιππιο·οο 'ι'ιιι·ιιιοιιοοο, πιο
ιπ νινο πιειιι πιοποοοιιοιιιιοι· οοι, ι.ιοποο πιο οοιοι·ιιιιο Ρι·ειιο
οπο; ποπ Βιιιιιοπο πεο Βιπιιο, ιπ Αοιοοοεπιιοιι πιι·εειει· Ιο
πιοιιιιοο, οπο. Πει· ιιπρι.πινοοιι πει· Οροιιιιιοιι οοι οι·ι·οιοιιι,
ινεοο ποιο ιιιιοι πεππ οοποι Αιιιιιιοο ο·οοειιο.ιιι οοι, ποποοιι
ιιιιοοο πιιποννιιιιοι ννοι·επ.

· ·
Πι. νοοο: ιιιο πιιιιπο οιιειι οπι· νοπ Ηοιιινοιιπο ποπ
οοιοοι Βοιιπιε πιο οιιοι·ποι·ιιοιι ιιοποιοιιπει, ποπ Βιοπο ιο _ιοποιο
ποιο οοιοι·ι πο οοιιιιειι. Οιι οοι οποιοι· οοιιινοι·πο επιοοιιοιπειι,
οιι πιοιιι πιο Τιιι·οιιιι›οοο οι·οι ππιειι πεο Ειιο,οιιιι' ιιο οιπο
επιοιοιιο. Αποιι ει· οει πει· Αποιειιι, ποιοι οιειι ιπι Αιιοοπιοιπεο

Απἴι·ἴιι·ι.ειι
ποπ ενοοι. οι·οι οριι.ιοιο Βιιιιιιιιπο· πεο Ηιππο οπο·

πιο ι ο.
Πι·. ιιιιιιπει·οι·: ιιιο Βιπιςιιοποριοι·ιο πει Ρι·οι:νοπειιοιιι
Γεοιιοο οπο· ννοιιι·οοιιοιπιιειιπιο ιιοι·ιοιιι·ιο ιιιειοιιι·οοπ η·οιοοιιι.

ο
) ιπιπΡοιι νοπ Ηιιοπιιοοοοο ιπι Αιιοοιιιποο ιιο ιιιιωωιιι-

ειιοιππιι; οοποοι·ιοοιιοΑριιο.οιε; οιιοποπειιοιο $ειιο.ποιι·οοεοι:ιοιι,
ριοοιιοειιο Ποοιιππο·ποο Ποιοοιο ιιιιοιιΑοιιοιιε νοπ Πι·. Ρ. Πιο οι οι
Μπι· νεοιπιοιιιιοοπο ιιοοιιοιιοιι.
Πι·. (ιιι·ιι οιπο: Πιο Βρι·ο.ειιοιιιι·ιιππ ιιι πιοοειιι ποιο ποιο
ποιοι· πεο Βειιιιιι πει· Κ ιι οοιποπ ι`οειιεο «οιιιποοιιοειιοιι
Αιιιιιι.οιο»,ννοιειιο πιιιοιι ιιιιοιοπ ιιο Ροιοοριιοποοεπιιιιοι σποτ
ιο π" Βιιιιο νοπ πιοοοπι ποιο ειποοιιιοιιοο Βρι·οοιιεοπιι·ιιπι
ιιοπιπει οοι. Πιο Ριοπιποοο πει·οειιιοπ οοι ιπι Αιιο·οιιιοιποο
Βιιποιιο·. ι

Πι. Ρ. Κιοιιι οι: [πιο ινοοεο πει· Βριο.ι·ιιοιοι·πιι.ο;οο οοι
οποιοι εοπιοιιειι·ι ιιππ ιιοπιιοο οιπο ιιιιι πει· Κ π ο ο ιο ο ιι ι

οοιιοο Αποοιιπιο οιοει οιιιιιιιοοιιεπ ιιππ οιοοεοιιοπιιοο Α οποιο
ππι· ιιι-οποιο πει·οοιιιοπποιο οπο. Αιο πιο πο πιο “ποιο
ιι·ιιοιιιιιοι·οιο ιπιπιιιοιιιιπε οοι πιο Ποιειοοιιοιπιιοο· ειποι· ιιιοι:ο
ιιοοιιοπ ποπ οοοοοι·ιοοιιοοΑριιποιε πο ειοριοιιιεπ. Ποιοι Πει·
ιι.οπιειιποιοπεο οιπο ι ιι οιιπ'οπιιοο Βειιειοπο ιιοποιοιιποι οι πιο
Βρι·ο.ειιοιπιππο·πεο νοι·ιιοο·εοποπ Ρο.ιιεο πιο οεοοοι·ιοοιιο ιιιιι
Βοιιιειιιπππις πεο πειιοιιοοιιοο Βριοοιιοοπιιιιιπο ινοιιιιοι πει·
Κιοοοιιιιιποι πει ιπι·ιιιιιιιιοε πει· οριιοοιιοιι Βι·ιιιπειππο·οοιιποι·),
πιο θειιιοι ποιοοιιιοο οοι πει· Τειιιροιπιιειριιοιι πιο πιιι Οεποιο!
πεο θνιπο οοι.ιιιιιιιιο ποπποειιοο. πιο πιειειιοι Βιι.οιοπ ιιοιιιιο
πιο Βιιι·οοιιοιιιιιιοπ οιιιοοιιι· νειοειιιοπεπ οιοιι ιοπιιιιοοιιιοο, _ιε
ιιοι:ιιποιο ππε ιιοιιοιιοοπε ιππινιπιιιιιο πει ποπι Ρι·οοοοο πει·
8ριοειιιιιιπππο· νοι·ππο·οννοιοεοιιι οριιοπιιοιι οποι· ιιοοοιιοοιιοπ
ιΒιιιιοοιπποοιιιιποι·ο οροιιι·ε.
Πι·. νοοο ι›οπιοιιιι ιιοπιιοιιοιι πει· Ρι·οο·οοοο, ποοο 'οοι ποι
οοιιιοπ ππε ιπειιοοοπιιει· πεο Ροι. πιοιιι οιιιιε Βοποπιιιοπ οοι.
Πει Κι·οπιιο ιιιιιιο οιειι οειποο ινοι·ιοοιιοιπ ιιοπνν.οιιιοπ οι·οοοοπ
'Ι'ιιοιι πεοοειιιεο πιο" ποπ πο ειινοι·ιιεπ, ινοιιιι· πιο νειιιοιιι
πιοοο ιο πιοοοπι Ροιι οοι ποιο ιοιιιιιν _ιπι.ιεππιιειιοπ Αιιοι· πεο
Ριιι. Βιιοοιιι.ιοι· ιιιι.ιεο : ιπι οριιιοι·επ Αιιοι· οοιιοι.ιο πιο: πιειιι
ιοειιι· οο νοιιοιπππι .
Πι. ν. Βιιιι ι ειιξπιοι·ιιι' ιινιι·ι'ιπιο Ρι·οπο οοι, οιι οιπο πιοιιι
πιιι Ππιοι·οοιιοιπιιιιο·πεο νοιιιιοιοο νοπ οριιοοιιεπ ιεοιι. ιιοιιοιι
οοιιοοΒι·ιππει·πιιο·οοιιποιποοι ποιο Ροι. ιιειοπο Βριοειιοο οιιι νοι
ιιιοιι νοιννοπποπ ιιοοοοο?
Πι·. ν οο ο οοι ιιι ποιο ι·είει·ιι·ιοπ πιο οοιοιιο Ρι·ιιι'πιι,ο·οπ
πιοιιι οοιιιοοιιι. ει·ννιι.ιιπι_ιοποοιι ιιιοι·ιιοι, ποοο πει· ΡΜ.. πει· νοι·
οειιιει ι'Βιιιι·πιιιιπο8·πιο ιιο Βοιιιοοιιοπ ι·οιοιιιιιπιεοπ ιιοποιε.
ποοοειιιο ιοιπ.ι νειοεοοοο ιιοιιο. Αποιι ιιοοιοιιο οοειι ιοιπι Απι
ιιοοιο πο- πιο Ζειι νοι πει· Ορειιιιιοπ ποπ ειοιπε Ζειι ποσο
ποι·οοιι›οο.
Πι·. Β ειι ο ο ι'οιπ οπο. πιο Ριοι;οοοο πει· θριοειιοιϋι·ππο·
ιιιοιιι ιπι· οο ιιιιιιοιιο, πιο Πι·. πιο πιο ,ο ιιοπ ιποοιιι πει·:.ιιιι
οπιοιοιιιοιιιο, πιιοο ιοιι Αιιιιοοιε ιιειιοιιειο Κι·οοιιε ιιιιπιι,ε;ιιι·ιιιιιιιι
ποπ πο ιιοι·ειιιοοιι ο.ιι.ειιι·ι ο·οιιο.Ιιειι ινπιποιι. Νεο πιο ποιοι
ιιιοι;· πει· Βοι·ποιιοιοι·ιιπο·οπ ιιοιι·ειι'ε, οτι ιιιιιιε ει· πιο νοιι
Πι·. Κιοπιιο ιιοι·ο.οποποιο·οοεοιιει·πιοι.ιο πο· πιο Βοπιιι·ιπιοοο
πει· ο.ιιπειιιοιοεπ Ρι·ιιιιιο πο οοιιιιο;εοπ. πιιιοοο ιεποειι ιιεινοι
ιιειιειι, πιιοο οιπο πο· οιπο ,ο·ειιοιιοΑπο.ιιοο οιοεο Ριιιιοο ποσο
ποοιι ννοιιοι·οΠοιοι·οοιιιοπε ιοιιοιιεπ ιοιιοοο. ·

2
) Πι·. Ρ. Κιοιιιοι ποοιοοοιι·ιι·ι 2 Ριπροι·πιε νοπ Β'ειππι··
οοιοοιιιεο : ·

π) πιο ιιινοιοι;εοεο Βιεοοοποιιεποοι·οοιιι.

ο
ι πιο ιιιειοπειιιποο Βππππειιεοοοι·οοπι. Πιεοεπι 8οο·οπιιιιοι·

οει πιο οι·οιειο.Γιιι·πι πιο ι·οιιιιιν Βιιιιιιιιο· πο ιιοιι·οοιιιεο. πιο
οιο πιοιιι, ννιε πιοοο, ειιοιιιοοει·ιριο Τποιοιοο ιιιιπε, οοπποιο
ιιιειιι· ιπ πει· ποιοι ειποι· οοι·οοιοοιιιοεο ιοιιιιι·οιιοο οι·οοιιοιπο.
ινοιιιειιπ οοι πει· οι·οιοι·οο·πιο Διιιιιπιοιιοπ οιοιοι`Εοιιιιο·ο,

·
οοι

ιιιοι· πιο ιπικοι·ιιοιιιο.ιιοο,πο πει οιιοι·οο ιιιιιιοιοιιοι ενοοιοοιι
ιιιιι ιππιι'οιοππιπ πεο Βιι.πποιιθειιπιτει·οιιι·ιειο, πο,ο·εποι ι

. Πιοοε
ιΒιι'ο.ιιι·ιιοπιιιιιιο ιιιιο πει πω, νοπ ινοιοιιοιο ππε _ι·ιι.ροι·πι
οιοοιιοε. ιιοοιιιιιο·ι. ιο ποιο Αοιοοι.ιο πεπιιιιιιιι, πιιι πει· ιιοιιοπ
Αιορπιοιιοπ ο.ιιοπιιιιοπιοιοο,οοι _ιοποοιι οποιοι ππι· Βιιιιι·ιιοιιιο
ιιοο πεο Ε'ειοοι·οιπιοριεο ποοϋι.ιιιοι ο·οινοοεο, ννοιιει οπο οιο
πεο Κοοειιοπ νοιιοιιιοπιο· ροιι'οιιιοοπεο Βιιι·οοοι ιο πιο· προω
οειιιιπιε πω. ·

οι Ποο Ρι·ιιρειι·πι ειοει θειεπιιιπππο.
Πι·. ν. Βοι·,ο·ιο οπο: Πιοοποοιιοοιι ινιοιιιις ποπ πιο πιο
ινιιιιι πει Ορει·οιιοιιοιοοιιιοπο ο.ιιποοιιιπποειιοοπ οοι πιο 'ι'ιιοι
οοειιο, ποοο πει ιιιοιιιιοε·οοιιπ πει Βιοοοοπειιοποοι·οοιπε πει·
ποιοι·εο Βιιιιοπιιιιιι επιινοποι οιιειι πιο Πιιιοι·οοιιοπιιοι οποι·
ποιοο οοι Οιιει·οοιιεοιιει.οιοο ιπ πει· Νιι.ιιεπεο Κοιεςοιοοιιεο οοι.
οι Πι·. 'Ι

' ι ο ν πι ο ο π πιο πεο οποοιιιιππιι.ι·ιεπνοι·ιι·οο·: «Ζπι·
Θοοοιιιοιιιο ποπ Αοννεοπππο πει· Ζο.οπο».

·

πιο. οποιο:ειοοπ οιιοι"ιιιιι·ιιιιιεπΒει·ιοιιι οπο· πιο θεοπιιισιιιο
πει· Ζοποιο ποπ ιιιι·οι Αοννεππιιο8, ιοιι ιιοοοοποιοι·Βοιιιι·ιιοιοιι
ιιε·ιιοο· πει ποι'Ι'οιοιει·'οοιιοπ Αειιοοππιιππο.ππο· οιιπ πει·
Βιοπ ο'οειιεο Ζοοπο πο θι·ποπο ιιεπεπποπ Ρι·ιπειριεοΔ.
Πιο Πιοοποοιοπ ννιιπ νοι·ιεο·ι.

·

π. Ζ. Βεει·οιιιι : Πι. Η. .Β ο ιι ιν οι· ι π



νοι·ιιιιεειιιοε. .- Πει· νοπ πει· Βοι·Ιιιιοι· Αει·2ιεεε1ιιιιι ε ιι Β ιι ι·ο ιι π εε
Γι·οι'. Ε). ν. Βοι· ιιιιι.πιι ο·εριππιε Ποιιιιιιοι·ε, ινε1
ειιοι· ιιι ?οιπο πει· ι·ιιι·ιιιιιιιιπ πεε Ρι·οιεεεοι·ε νει·εοιιο1ιοιι
ινοι·πειι πιιιεετε εριιιι-ιιπ ιιιιιβ2 .-11ει.ι·2$ι._Βτ. ιιιι Εοετειιο1ποε
Ζοιι1ο ιεο1ιειὶ (ιιιιιτειιεειιιι:ι.ιιπποπ.

'

ε? ιι
ι

8.1ιο1ιι·ποι·1ιεο·ιιιε·«σε Οιιοι·ιιι·κτπεε ιιι·ι1ιοιιειιιιππ
ιιι.ι·1ιι2πι·οι.1ιειιι Βιιοι·ιιοινιοε, -Πι·. Μιε1ιο.οι Βιειιιιιοι·ε.
ε'οιιι' 301 ιιιιι·ιΒοεζΠιοιι”ετιιιιιιιιιπ πι. ιππ ινειο1ιοι·θε
168ειιιιειε ι1ιιιινοπ πεπ_ Αοι·οιεπ ποε

ι
Ι.επιιι·ει1ιε οιπο Απι·εεεο

ιιιιοι·ι·ειο1ιΒινιιι·πο. Αιιοιι:.πιε 1ίι·ιιιιιιοπ ποε 1.ιιΖει·ει1ιε1ιετ1ιει
ιιιι·τοιι ειιιπ ιιιι πει· Βειιιιιοιιινιιιιεοιι·ιιιιε ποε .1ιιιιι1ε.ι·ε. ιινι·.ι°- Ζιιιπ Πιιοοιιιοιι τω· 11'ι·:ι-ιιοπ1ιι·ο.ιιιιιιειιοιι ιιιι
πει· 1ιοιπι1ιιοει,ςειιειιιπτιει·1ιοιι Κιιιιιιιιιιι-Ηπεριιιι1 ιιοετο1ιοππειι

·

πιιινοι·ειιιιθειιιιιο ιιιι_Η.οιιιιιπ ιιιοιι Μ. επ 8ιειΙο ποε
νει·ειοι·1ιεπεπ Πι·. .1

.

'1.'ιιι·ιι πινει κι πει· Ρι·ινιιιποεοιιι ω- ιππι

(ιιιι·-ιιιοπιοιιιιεειιοπ
Δοιιποιιιιο_Πι·. π

. Β πιο1·ειιι ιιεινε.ιιιι ννοι·
επ. _

· _ . τ . _ .°- Πει~1ιιεειοο νει·ειιιι_ποι· 1ι·ι··οπιιι·οιε (Ρι·ιιει·
πεπι Ρωι. ιιι οι· πιο“ ο ινε 1οι).ινιιο1οιιοι·εεεεπιι·ιιι·ιιιι 186Μι
ειιοπει·, πιιι·πιιιοι θ· ιιιοιιιιιιιιιιιοποι·, ειιιιιι, πω; εοιιιοιι νοι
ειιιιιπ ιιιι ιιιειιοι·ιιιειι Βοει.ιιιιπο πιι- πιιε 1ιιιιιειιπο .1οιιι··ννιεπει·
ε·οινιιιιιι. -

-

η
· ι

°- Πιε11'οε1ιιιιιοι·'Γ1ιοι·οροιιτιεο1ιεθειεο1ιεο-ιιιιι'ε
Με, πιο ππε.ιιιιειιι11ιιιιι·οε1ιειιοιιι 1ιοι·ι·οι·πειιι,εεεοπινπι·ι.ι,ε 18
Βιιι·επιπιιέΙιεπει· ιιππ 119 ινιι·ιιιιο1ιεΜιιιιιιεπει·. Ιιι πει· .1ιι1ιι·εε
νοιῇειιπιιπιιιιι; ννπιπειι Ρι·οι'. 1105 Β οπο τινι ιι ε ιιι ειιιπ Ρι·ιιει·
πειιι.ειι, Ρι·ινειποοοιιι. Πι·. Α. 1ιιιιιιιοννοι ειιιπ νιοεριιι.ειποιι
τω, πιο ΠΠι·. Ε 6 ιν ε ιι ι ιι ιι1ιιιιπ ·ι·ι Ε ο ιν επ Βοοι·οιιι.ι·οπ,Πι.
Βο ο ο η επ ο ιν ειιιπ (2ειεειι·οι·ιιππ Πι·. Β ο ιι ι ε ο1ι1‹ιιι ειιπι
Βιιιιιοι1ιοιιιιι ε·ειι·ιιιιΙτ.ι- Πει· Πε1ιιιιι πει· πιοπιοιπιεειιειι 14'ιιειιιιιιι.πει· Π ιι ι νε ι· ει
Μ. Ε Ο1ιο.ι· ι ο ιν ιιιιιοιιτιιειιοιιιπι. πιιεε πει· Π επ ι· ε τ ιι 1ι1π ο ι·

Βιιιιιο1ο,οιεειιοπ

Α ιιιι.τοιιιιε :ιιι πει· ο;επιιππτοπ
ιιινοι·ειι:ιιι ει·1 επ ι ο ι ιει. Ειιν:ιιοιε Βεννοι·1ιοι·1ιε1›οιι
ι1ιι·θεειιοιι ιιπιει·Βειιιιπιιιιοι ειιιεε Πιιιι·ιοιιιιιιιι νιτιιο ιιππ ιιιι·ει·
ννιεεοπεο1ιπιιιιο1ιεπΑι·1ιειιοπ Με ειιπι 11. Πει 1900 ειππιιεοπποπ.-- Πει· νοιι πειιι νοιει:οιιιειιεπ ινιιι·πιιιιι·πει· Ρι·οιεεεοι· Πι.

ν. Βιποοιι οι· εοειιιιοιεΡι·ειε 0000 Μιιι·1ι Με ειπε ειι·οεεε
ει11ιοι·ιιεΜοπιιι1Ιει Επι· 1ιει·νοι·ι·ιιοεππο ιι·ιεεοπεοιιοΜιοιιε Ποιε
ιπποεπ ιει πειπ Ρι·οι“εεεοι· πει· Ριιι·ειειοαιο Πι·. .ι ο ιι ο ιι π

ν. Κι·ιεε ιιι Ρι·ειιιιιι·ιε ι. Β. νει·Ιιε1ιοιι ινοι·ποιι. · · .- Πει· εειιιιι·ο ποε Ο1ιοι·πι·2ιεε ποε 1ιιοειιζεπ1ιιιιι·ιπο-Ηοερι
ιιιΙε, πειιι. Βιιιιιτειιιιιι Πι·. Βι 1 ι πιπ, ιει κ ιι ιιι Ο ιι ε νεται
ποε Με.ι·ιιιε-Ηοειιιιιι1ε ιπι πω” Κιιιεει· Αιω
ππποι πι. οι· πειιι ιι τ. ννοι·πεπ.
ἔ- Νιιε1ιειοιιοιιποπ Ρει·εοπεπ ιει. Α11ει·ιι6ο1ιειπωπω »νοι
πειι. ποπ ιιιποπ νει·1ιε1ιοιιοπ ι

ι ιι ο ιι π
.
ι· ι επ ιι ο ιι Ο ι· π ο ιι π ο ε

ιι·ο 1ποπ επ Βιοι·πε 2. Ο1ο.εεο επειιποιιιιιοπ ιιππ ιιι τινι
ιιοιι: πειιι Βιιιιπποει·ει πει· 1

.

ιιο.ιιειιοεριεο1ιοπ8οΙιιιιιοιιιιι·ι
μπε. Βιιιιιιει·ειιι Π. Ποπ ι Ι ο π· .`εοινιο ποπ ιιιπιι·οι·ειι Αει·ειεπ
πεε Α ειιιιττ1ιιιιιεο1:επ(ιιι·επεπιει·ι·ερ,·ιιιιοπιεΚιιιεοι· Α 1 ε ιι ιι ιι -
πει· ΙΙΙ., ν. Κιιιιιιο Με Β. Βιιι·οποιν ειιι.- ν ο ι· ε το ιιι ο π: 11 Αιπ 14. Γοιιι·ιιιιι· επ ιιι1ιο.ιιπει· ποι·ι:
ιιοεο1ιο.ιιτοΑιιο·επιιι·οι Πιτ Α. ν. .

Ϊ ο ι· ιπ ο ι· ε τ
;
ο π ι: ιιιι 49.· Βε

1ιοιιειιιιιι·ε.. Ιπ 11ιιιοιι ο·ο1ιοι·οποι·1ιιο1τπει· νοι·ετοι·ιιοπεποτε
ιιππ-ιιι Βιειι εειιιε θιπιποειοιιιιι1πιιπει ιιππ· ινιππιειε ειο1ιπεπιι
πεπι 8ι.ππιιιιιι (ω- Μεπιειπ επ ω. Πιιιι·οιειιιιτειι Ρι·ειιιιιι·ς ιιππ._
Βιι·εεειιιιι·ο·. Νιιοιιποιπ ι. ιιο.οιι εοιιιει· Βιιο1ιιιοιιι· ιιι πιο Βοι
ιπο.ιιι πιο Ποοιοι·ινιιι·πο επ πει Ποι·ροιοι· Πιιινει·ειιιιι οι·1ιιιιιιτ.
1ιιιιιε, πει· ο

ι·

Αεειειειιιιι.ι·πι επ πει· Βει πιοι·ε'εε1ιοπ Αιιιιοιι
ιιι-ιιΙππειιι1ιιπ Βιμ., Με ει· νει· ειπε 14 .ιειιιι·ειι πιιοιι πισω
ιιιιεπειεπε1τε,ινε ει· εισιι ειιιπ ειπε ει·οεεε ()1ιοιιτει οι·ιι·ιι.ι·1ι.·
Νε1ιειι εειπει· Ρι·ινε.τρι·ιικε ι'ιιπι.ιιι·ιε ι. ιιιιοιι ειε Αι·2τ.1ιοιιιι.
Βιιιιπεποιιι·ιιτει·ιιιπι ιιππ επ ιιιο1ιι·ει·ειι·ειπιπιιεε1ιοπ Αι·ιιιοπιιιι
εεε1ιοιι ιιππ ιιιιιπ επεεει·ποιπ ιιοοιι Ζειτ,·εοιπε· Αι·ιιειι πειι 0οπι-`
ιιιιιπιι1επ Αιιο·οιεπεπιιοιτεπ πιε.θιοπινει·οι·πιιειοι· επ ινιπιιιειι._

2
1 1π 8ι.Ροιοι·ειιιιι·ε πιπ 19. Ροιιι·. ε" ει·ειο Δεειετειιι πιπ 1ιιοει

,ποπ Α1οιιο.ιιπι·ιι-Βιιιιεπι Ρι·ο.ιιοπ, Πι. Η ι
ι ιι ε Κ ο π τ ιιι ιι ιι π, ιιιι

31.1.οι›ειιε_ιειιι·εεπ Βιιιινοι·οιιιιιιιο, πιο ειε1ιειι ειπε Αιιιιιπιι ειι
εε1ιισεε.Αιε Βο1ιπ ειιιεε Ρε.ειοι·ε ιιι Βειιιιπποειιοι·επ. Βεειιο1ιιε
πει·πιιιιπιειιι· Πιιιι.ι;εεειιιεποπο πιο Ποπιεσ1ιπιε ιιι Βενιι1 ιιππ
1ιοεοι; ιιιι .ιο.1ιι·ο.1898πιο 11τιτροιτοι·Πιιινοι·ειι.ιιι, επ ινο1οιιοι·οι·
Με 1894 Μοπιοιιι ειιιπιι·ιε. Νιιο1ιΑ1ιεοΙνιι·ιιιιε;πεε 0ιιι·ειιε ππι·
Κ. ιιιιιιι.ιιοε Αεειετοιιι: :ιιι πει· Πιιιιιοιιιεεοιιιιιιεπι1ι ιιι Ηει·πι.
ειεπειτο πεσει·ειιιπ πο.ι·ιι θα. Ρετει·ε1ιπι·ι.ιΜε. ινε οι· Με Αεειε
πειιι. πιπ .Α1οιιοιιπει·1:1οεριιειιιππ εοιι 1896 επι Α1οιιο.ιιπι·εί·Βιιιι
ι'ιιιιςιι·ιο.- Νοειι ιπι εε11ιειι.1ιιιιι·ο1ιοοοιι ει· εισιι ιιιε Αιιιιιιιιιπ,
πιπ .Με ιπ Βοι·1ιπ ιιππ ιι.ιι πει· Β'ι·πιιεπ1ιιιιιιιιπεε ιι·ιιιιοι·οιι Πει·
ιιο.ιοι·Ρι·οιοεεοι·ε 1

(

ιιετποιε- ιιι Βι·οε1:ιιι ινοιιοι· οιιειιιιιιι1ποιι.
Νιιοιι εειπει· Β.ιιοιι1ιοιιι·1ιιοι1ιει· ιιιι1ιιιι ει· εοιιιο 'Γιιιιιι€1ιοιι επ
πειιι Α1οιιεπαι·ιι-Βιιιι ιισιοποι· Με Με ι 1οιιιειε εειι πειιι
ΒεΒιιιιι πιεεεε .1ιιιιι·οε πιο ειειιιιι·ιειιιιιιιο1ιο ΑΜιιοιιιιπιια" Αιιειο1ι, Με πιο ει·ινιιιιιιιο ιιιειιιεο1ιε Κι·ιιιιιι1ιειτ.εοιιιεπι.
νιο1νοι·ερι·οοιιοππειι11οιιοιι·ειπ εο_ι1ι.1ιεεΒιιπο 1ιει·ειιοιε. .-- θ)
Ιιι Βοι·1ιιι πει· 1ιειιιιιιιιιο Βιιπειιιοι ειπε Νοι·πει·πεν Με πειιι.
ιοε·επιιο·οοι·πιιοτεΠι·. Η ι·ιι εε επ Αροιι1οιιιο ιιιι Αιιοι· νοπ 02.ιιιιιι·επ. οι ιετ νιε1ιιιο1ιαυτ'πειιι θειιιοιο πει· Βιι1ιιεο1οειειιππ
ποε 6ιιοπι1ιοιιοπ Μοπιοιιιπιινοεειιε 1ιτοι·ιιι·ιεο1ι1ιοι·νοι·ο;οιι·ειοπ.

-~--.-- ε ε »

4):1Π Τ.ιοπι1ιοι·ειΠι. Ο·ε=οοι· πι ι π ιιι :ιιι π., πιιεεοι·οι·πειιιΗο1ιει·
Ρι·οιεεεοι· πει· π11ι.ιοιποιιιειιΡε.ιιιιιΙοειο.- Αιιι 19. Β'ε1ιι·ιιιιι·ι·ει·ειιιι·1ι ιιιει·εε11ιει:ω- Πιι·οετοι· πει·
1ιοιιιιοειεειιοιι 1ιιιποι·ιι1ιιιι.ποι·,ινιι·1ι1. Ηιο.ιιιει·:ι.ιιι Β. Βοεο1ι
ιιιι·ονν ιπι 59. 11ε1ιοιιειο1ιι·ο.νοπ Ηειιεε ειπε .1ιιιιει. ινιιι· Π.
νοι· εειιιει· Βι·ιιοπιιιιπε ειιιπ 1ιιι·οοιοι· πει·Μιποι·ιι1Μποι· 1ιιπ;;ει·ο
επι Ρι·ιεπεπει·ιο1ιτοι·. ν ·- Πιο ε” ιιιπιιιι2ο. ιιι πει· θιιιπεπιειι επ πει·
1ιοε1ιο.ιιοι· Πιιινει·ειι_πι

1ιοιι·ιιιΞ
επι 1

. πωπω· π
. ι.

1025,νοπ πεπειι 1148 ιιίεπιοιιι ειε πω”.- Νιιοιι πεπι .1ιιιιιεειιοι·ιοιιι.πει· Η ε ι ε ι ιι ι; ιο ι· ε ει· Π ιι ι -

ν ο ι ε ι ιιιι ιιοιιιιο·ι. πιο Ζιιιιι1πει· Βιιιποιιιειι πππ ;;επειιινιι.ι·ιιι;
1174 Ροι·εοιιειι, πειι·ιιιιι.ει·152 ιι

ι
ε π ι οι π ε. τ
.
ιι π ι ι· ε ιι π ε.- Απ πει· πιιιιιιιι·-ιιιοπιοιπιεο1ιειι Α-οιιπειιιιε

ειιιπιι·ειι ο·οποπινιιι·ιι; 787 Ροι·εοπειι, νοπ ποιιειι Κι·ο ιι ε

ε ιι ρ ε π π ι ε ι: ο π ειππ. Ποιπιι 1ιοπιιιιοπποοιι 22 ποιο Ζιιιιιιι·ει·
Με ποπ ειιπε1ονιεο1ιοπΠι.ππει·π. κ.. ._ζ- Πιο πειειιΤι·ιι.πενιιιι1Βιοεοππτε Β ο ιι ι τ ιι ι ε ο ιι Πι ο ι 1 ιιπ ε·

πεε «Βιιεειεο1ιεπ Β.οιιιοιι Κι·ειιεεε» 1ιει'ιιιιπειιιπ πιπ
12. Ροιιι·ιιιιι· ιιι Ν οιν··(ιιι.ει1ε επι πει· Θ1°01120Νιιιιι1ε.

0- Πιο δι. Ρετοι·ειιιιι·ο;ει· ειιιπ ι.ιεοιι.ε $1ιεπΜπιε

ο επι πι ι ε ε ι ο π 1ιειι1ιειειιιιιιιππε εποε Μοτοι·ιιιι ιιιι·ει·ΤΙΜΜ;;
πω: πιε νοι·ιι·ιιιι;ε. πιο Αιιεπιιιι·ε ππε ποπ Βιιιιιπο·ερι·οιοοο11ειι,
πιο ΒεειιΙιιιιο πει· Πιιιοι·ειιοιιιιπποπ πεεειιι.πιιεοιιεπ Βιιιιιιι·ιιιιι
τιιιιιιε. πιο Βιιιτιει.ιιι πει· Κι·ιιιιιιιιιιιι.ε- Με Τοποεπι11ο ιιι: πει·
Βοειποιι2 επειιπιιιιειιειιειο1Γοπ ιιππ Με 1ιοεοππει·ο Βειιιι.ι.ιο ιιι
ποπ «Ιενι·οειιιιι θοι·οπε1ιοι Βιιπιν» (Νεοιιι·ιο1ιιοπ πρι·Βιεπιπιιπιει.ι
1ιει·ιι.ιιε2ιιεο1ιοπ.Πιο ΠπΙιοειοιι° πιοεεε Πιιιοι·πε1ιιπεπε. ννε1ειιο
2000 πω. 1ιειι·ιι.,οειιιι·οι·ποπ, ι.>;οποπιιι.πιο Οειιιιιιιεεισιι :πιο πειι
Πειιοι·εοιιιιεεοπ πει· ιιιιποοιιπιιεειεοπ Βιιιππιειι ιιι 1ιοειι·ειτ.οιι._

_· ο κει. Ροι. Με.)

·- Πει· Βιειοιιιινιιι`ῖ πει· ιιιεπιει ιιιεε.ιιοιι Ρο
ειιιιιι.ι πει· Νοιιι·ιιεειεο1ιοπ Ππινει·ειιιιι ιπ
Οπεεειι. ινε1οιιε π" πιιοιιει.οπ. 8οιποειει· πειιπιιιν· οι·ϋπιιοι
ινοιποιι εο11,ινιι·π 8·ειι·οιιννιιι·ιιειιπ Βοιε1ιει·ε.ιιιπιιιοιιριεεε1ιειι.
Ποε επ πιο ιποπιειιιιεοιιοιι 11ιι.ιιοι·πιοι·ιεπ1ιοετιπιιιιιο1ιο1ιιιιιπε
ινιι·π ιπ πιοεοπι 8·ιπιπιοι· ιει·ιιι;οεειο11ι; ιιιιτ πειπ Βιιιι ποι·_1(1ι·
πιιιοπ εο11ιεποοιι ει·ει·ιιιι πιιο1ιετοπ.Τιιιιι·ο 1ιοειοππειι·ινοι·πειι.
πο. πιοεεΙ1ιειι ιιι πει· οι·εεειι·Ζειι ιιιο1ιτπιιιιιιι·ειιπιπι ειιιπ.-- Πει· νει· Κιιι°2ειιι νειειοι·1ιειιε θειιει·ιι.1 πι. ε. Κιιι·ο ιιι ο

Με πει· Μοε1ιιιιιει·Πιιινοτειι.ϋ.ι:10.000πω. ο ιιι· 8 ιι Η ιιιι ο·

ο ι π ο ε 8 ι ι ρ ο π π ι ι
ι πι ε επι εειποιι Νιιπιειι `νει·ιιιπειιι;. ινώ

οιιεε ειιινοο1ιεειιιι1ειπειιι ιιιιιιοιιιιτιο1τεπΒιιιπεπιειι πει· ιιιεπιοι
πιεε1ιειι ιιππ πει· _ιιιι·ιετιεο1ιεπΕ'πειι1ι.ιιτνοι·1ιοιιοπινει·πειι επι!.- Πιε ιιπεπιεε1ε1ιο1ιο Ηοιιιι.πει.π-1ι. πει· ιΙιιι

τ
.
ιι ι· πι· ε τε ι ιι Μ ο ε ιι ο
. ιι , ι.νειο1ιενει· 20 .1ιιιιιιεπεπι· Βι·ιιιιιο

ι·ιιιιις επ ποε 25_ιιιιιι·ιο·ο.1ιιιιιιιιιιιιι ποε ιπ θεα ι·ιιιιειιποπ Κοι
εοιε Α Με Με ει· Π. εεει·ιιιιπει ανιιι·πο, πω, πιο .ειπεπειιι
11εειιοιιεοπιιιιειιοι·ιο1ιτ1ιει·νοι·πειιι;πιπ νοιιιεεεοιιειι . .ιιιιιι·οεπι
ιιιι·οπ 9 1ιεειιιππιο·ειι*Βεπειι ω· Κιειιι‹ε νοηιιιοετ;· πιο 1206
Τοπο ιπ πει· Αιιεπι1ι. νοι·ιιι·εε1ιι.επ. Πιο Ζο.1ι1πει· Κι·ιιιι1ιοιι
1ιοειιειιοιπ πω· Αιιι1ιπ1οποποι:ι·ιια;10,185.__ιιζιι.ιιι·οιιπ πει. ειπε
ιοιι»ΖοιιιιετΒεεεεπειιε ποτέΠοι1ε.ιιειιιιι.ει·ιιιο1ιειι ιιι ω.. επι
051,910Ροιεοιιοπ 1ιει 947,898 Βεειιοιιοιι ιι.ι·ιπ1ιο1ιειιΒιιι1ι ιιππ
Με. θι·πεεει·ε Οροι·ειιοποπ ινιιι·ποιι 22.489 ειιιειςει”ιιιιιιι.Πιο
Βιιιιιιιιιιιιειι πει·1·Ιειιο.πειιι1ιιιο1ιοιοιιειο1ι ιιιι νοι·ποεεεπεπ.Τε1ιι·ε
επι.27,855 1101.,πιο Απε ιιιιοιι επι 24680 1201. Πιο .Απει.ιιιι.
1ιεειιοι ι.ιεςειιπ·ιι.ι·ιιο·ειπ ιιιιιιο.1νοπ 137,889πω. · ·

-- νοιιπ.οι· ι·ιιεειε‹ι1ι-1ιο11ιιιιπιεοιιοπ Βιιπιιιιι:ει·
οιιι:1ιοι1ιι π ο, ινε1οιιε ιπ Ι1οιιι·οιιπο-Πιι.ι·πεε εο1ιοιινει· ειιιι·
ο·ει·Ζει ππο·ειιοπιιιιοιι ππι·. ιο1ι1ειι επι ιεει· Σεπ _ιεε1ιο1ιο
Νεο1ιι·ιοιιιοιι,πο. ιιιι·ε Τοιοι.ιι·ιι.πιιπειιιειιει· ειπίο.οιι ειιι·ιιο1ιοοιιο.1
τοπ νιοι·πειι ειιιπ. Με πιο «Πιιππ-Ζωι·.» νοπ εοιπροτοπτει
$οιιε ει·ιιι1ιι·οιι πειιι, ιο: πιο ιιιεειεοιι-1ιο1ιιιιιπιεο1ιε'ΑιιιΒιιΙοιιο
νοπ ποπ ρει·τιιοιειεο1ιοιιΒε1ιιιι·ποπιιι 11οιιι·ειιπο-Ποι·πιιοππιο".
ι·εο1ιτ1ιο1ιπιιι·ιιο1ιεε1ιοιτειιννοι·πεπ, εο ππεε πιε-ι·ιιεειεο1ιοιιιιπ
πιο 1ιο11ιιππιεο1ιοΒοοιει·ιιιιο· κοιιει:ειι ννει·ποιι ιιιιιεει.οπ,πιο ιιπ
ιιιι,·ιοπ 9οιιι·ιτιο ιιιττ1ιιιιι, πιιιιιιι πιο ΑιιιιιιιΙειπι πιο 1νειιοι·ι·οιεε
"Με Ρι·ιιιοι·ιο. ιιιιιι·οιοιι ιιππ πιο Αι·ιιοιι. 1ιειι·ιπιιοπ1ιεππ.- Πιο πι·ει π11ο·οπιειιιοπ Βιιειιπο·ειι πεε ιιιι:ει·
πο.ιιοπιι1ειι ιποπιοιιιιε-ε1ιεπι-θοπιε;ι·οεεεε ιπ
Ριιι·`ιε ννοι·πειι,Με νοπ ποτε ιιιιιοοιιιοι1ι: πω. ιπι οι·οεεοιι
Αιιιριιιιιιεοτει· πει· Βοι·1›οιιιιε ετοιιιιιιποπ. Πε πιεεο11ιο Βιιιιιιι
ππι· πι» 90ιι0 Ρει·εοιιειι 1ιιετοι:,ευ Μ; ιιι ιιειιιι·ειιιεπ, πεεε πει
πει· ι·οι·ιιιιεειο1ιτ1ιοιιεε1ιι·ειι·οεεειιΜε! ποι·-Οοιιι.ιιοεεπιιις1ιοπει·
ιιιιιιιο1ιο ποι·εε11ιειι πιοΙιτ οιιιιιιε1 ο ι πει πει· οιΙ,οεπιοιιιειι
Νιικιιιιςοπ ινει·ποιι 1ιοιινο1ιπειι·ιι0πποπ,_ννιεποε ιιι Μοε1ιοιιιιοο1ι
ιιιιιι:1ιοιιινιιι·.

π Β '
1311.

-ε νιιοο.ιι πω. 11ε.ινοι·ιειι πεπιεοπ 1·επειιπο Αει·πτε εε
ειιειιι;: 1

1

Επι· ειπεπ·· Βοιιιι·ις_ιιιιτ πειιιεοιιει· Βονϋιιιοι·ιιιιο· ιπι
Κι·ειεε Κιιιιινεοιιι_ιι_ιθοιιν. Ηειιιιικοιν1-.θειιπ1τ 1200 ΗΜ.,
ιιιιι ·_ιιι1ιι·1ιε1ιοι·Ζιιιιιιιε”_νοπ 507Βιιι1. 1ιιε.ειοΙι πιο δοιιι·εεπιιοο
ιιιιι'.1300 ΗΜ. πιιιιιιοποιειιιιι.πει. (ιεειιπ1ιε ειιιπ επ ι·ιο1ιτειι
επ πιο »Βιιιιι.ιπιππεποπ βειιοιιοιι “Υπρεπε». 2

) ιππ- ειπε ππε 9

ΑποιεποΙππιιοπ 1ιεείειιοιιπδ π ο ιι ι:
_ ο 1ιο0 ο 1 ο π ι οι ιππ 20.000

Βιπννοιιιιοι·ιι. θο1ιο1ι1200-ΒιιΠ ειιπιιι.ιοι ειιιπ επ ινοππεπ
επ ιοΙποιιπε Απι·εεεο: 1ιθ·ι·ειιιιιιε Βιιπιοιικο, Βιι.πειιιιιιιιοπιιι·ο

νι1ιειιιι,ιιετιικο-ΧσεεεΕνΗιποΜπο Βοπ001·ι1ΜοΠροεπεΗΜ.

ο
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ι·οιιιοι· πιει· Μεάι2ιιιιεαΙιοιι ΚΠιιιιι επιω· ΠιιινειειτΜ ΠρειιΙα. Ζινοποι·

Ν Βειι‹Ι. Με 108 ΡιΒιιι·ειι ιπι Ί'οιιτε. Ρι·οιε: 8 ΜΜΕ.

Ηιοι·ει.ιιεετεἑιιιοιιἔιιιεοιιι:ὶ (1

· θ
.

.. ο. ι·οΓοεεοι· ιιπ· ιιιιιει·οιι Μειιι2ιιι. Πιι·εΙ‹τοι·- οι·
ιιιαΙιειιιιεοΙιειι ΚΙἱιιιι‹ :ιιι ι1ει· Πιιινετειιιιι ΕΙρειι.ιιι,ΒΕ

ειιιιιι.ο ΗειαιΙιΙΜΜιοιι ιιιΙ'οΙΒο νοιι ιιιιιι1οιι .Ιιι1'οΜιοιιι-ιΙιτιιιιιιιιοΙΜιι. ΜΗ.
81 ΑιιΜΙάιιιι€ειι ιιιι 'Ι'εκτ. Ρι·οιε: 8 ΜΜΕ. ·

8ΙιΜιιιιιι' ιιιι‹ι ΒΜ«ΜοιιΜιιι. Ε
)
ι ιι ε ιιι ο ι1·ιιιιιιιε ο Ιι ο δρ ο ι
· τ ε

ε τ ιι «Με. ιιπ 237Αιιιιιιάιιτη;ειι ιπι 'Ι`_ειιτ..:Ρι·ειε; Μωβ 80 ΡΕ. 'Ε .
°

Με ΙΙοιιιιιιιι; «ΜεΒιιι·ιιιοιι;ι·ιιιιιιιιε.Μιι 13·ΑΒΒΙΙόιιιι€ειι ιπι Φωμ
Ποιο: 1 Ματια.Φ Πο!κ·τ ιι!ιιιίο Πει·κει·κ·οιωτιιιι8 Μι ιι!ιιιΕοιιι ΙΙΙιειιιιιιιΙΒιιιιιε Μιά

ν· τ ΗοτπΜιιΙηιο@Ἡ. Μι. 27 ΑιιΒιιάιιιιΒειι ιπι εια. Ρι·οιιι: 4 Μιιιιι.
Βι·. ιιι0ιωι·ιι, Ρι·οϊειιιοτ άει· ΒεοΙιιο ιιι ΓτειΙιιιιἔ, επεί

<
*

ι·οοιιΠιο!ιο Ύοτωι1ννοτΗἱοΙιΙιοΗ Με ΔΗΜ: Μ· τοι·ΙοϊκοιιιΙο
ΒἱιιἔτἰπΘ.~ἔ~.
,ει·ἱἱιιἀε. Ρτοιε: 1 ΜΜΕ 60 ΡΕ ι

ν ι . -.-
8·ιθΓ" Με Β., Ρι·οΐοεεοτ :ιιι Μι· Πιιινοι·ειαιτ .1$ιωΙ:ιιι. ΠοΒοι·498"ΜΦΔ ) ΠιιοΙιο Ειιιι-ιιο!ιιιιιι; ιιιιιοι·οι·1ίι·ιιιιΙιΙιώΙοιιι ΦΧΙιιιιιιοΙιε ότιιόιειι Με ι

Ι$οι·ϋι:ΒειοΙιιιΒιιιη; ὰει· Πιιϊει11Ιιει;ιιτειοΙιιιιιι€.Ηειϊ Π. Χ ι· ιι ιι ιι ιι οι ι.ο 11

εΙει· Βιιιι.οΙιοημιιιο, Δ” ΒτοΠιι·εο1ιπεΙε ιιιιιΙ τΙοε βΙιιτοε..
])ιήει8:?Μειι·|ς.γ ~ 1

"' ` “Κ-“%· ·"" ' Μ”
Ρι· “ε

ι

ίϋι· ΕΜΗ. Ι Μιά' Η ιιι οιιιειιι ΒιιιιτΙε: 12 Μαι·ι:. _ > ι ω _ ' 4“ ·
ρι·ινο.ίο Κι·ιι.ιιΕοιιρΠοεο (αφου Ζει.ΙιΙιιιι8·τ Η · τ τι ή
ω.. 50 θορ.)Μ

'

θεοϋεά ΑΜπι1ία » .'
ΑϋΙἰὲὶττιτιιἔε-ιιιικιΚτέιιίτιΒιιιι€εοιποπ ΕκειωιιωΝιιω ιιτιεΙιϊιι·(ζα
τειι·ι·Ιιε ειι$ροιιιι·τειι ΚιιιάετιιΒεπι
Βιιιικοιι ννιιιιει· Ιι.ιιιάιιι·ει·Μειειοιι :επι
από ·ιιγάπορο.Πιιεο!ιο απο" ΙΜ·
Ει·νι:ειοιιεειιοιπι -
Πι. ΉιοεἱΡε Κ ιιι ο ο τ ε :ιιι ε

ι τ'ο τ ι πω
θεε!:ιειει ΑΜια:ιει.--.ζ-ζ 7-- --7 7 74.777"---Ί--εο

ΜιΕτοε!ιορο Ειπα Μάι
ευ ΠιΒιιιτρι·οιεειι ειιιρίιεΙιΙτ Ποι·ΙΜ «και

ι Μη, Βτ. Ρειοι·εΒιιη;, ννοεΙιτειιεειιΜιαμα
Ν! Π. (33) ὶ-1.ν

πιω-Μ νοιι Αιιι_κιιετΜαιο "κι ιιιΜΗΝ.
ΒοοΒοιι οι·εοΙιιειι:

η · Η

Βιειιιο1ιτο

άοτιι.ΙΙΒειιιθι1ιθιι ΒιιΙιτοτιο1οιιιο
. .. . Με. Πω. ΘέπωΙθω
1900. ετ..8.·- Ρι·ε.ὶε 7

'

Μιι.ι·ιμ'μ . >#! . _ _| _- , ο . . _ ..

'ι
.
.!
.#

. Ιιιι ΠοιπειιιιοιτΑιοκτιεπάο:=ΗουριτιιΙΜπι
Νιισιινωιιιωιιειιο· ποια” Ζω άιοιιετ
ΔΕι·ριο?Μπεστ πω! ΡΙιοΒοτιιιιιοιι πω· Με

1Ιοιιιι.πωσ. Οιι6. 26-ΦειιΕΕ.ιισι1666 Η

*ή

Βιιιιιιιιιέοιιοι·1Η.Βιιιιοιί Μ.ιιωι. *ΒιιοΙιιιτιιιιΕ6%ι θ. λ. Ψιοιιοοιιο Κιιιιιαι·ιιιξιιι|ι.Ρι·-.Μ Γ ι
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Ι
ι Ϊ ··ικ.ΙΙ.

μυ 16 Νου

Ν. ΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΠΒΕΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ
υυΙ.ου :Ιου Βο:ΙειοτΙου νου

Μου. Πυ. Κου! ΠουΙο. Πυ. 1ουε:υυοο ΚυουυυοΙο.
.ΙυυΙονν (Ι)ουυυτΙ. ' ΒΙΕΝ

Πυ. Μιάου ΙΝοιυοου.
Μ.. Ρουουουυυο

Χχν. .ΙΑΗΠ(ΙΑΝθ Νουο ΡοΙΒο ›:νυ .Ιουυε.

Μο «οι. Ρου0υουυυουουΠο:ΙΙ::ΙυΙοοΙΙοννοουουυοΙΙυΙΙω ουοουοΙυηο:Ιου Δυουυο:::Ιουυο-ουίτυοοο ποννΙο ο11ο Συ:ΙουοΙ:ο
8ο υ υουου ο.- ΠουΑυουυουΙουυη"Ιο ΙουΙυ Βυοο1ου:18 ΚΜ. ΜΙ· :Ιοο]υιττοΙ.:που ουοοοΙΙΙιοοο!ιοΙιου :ΙΙο ΒυοΙιυου:ΙΙου:.; νου Κ. Ε. Μου” Ιυω", 4 ΚΜ. Ιου :ΙουυοΙυο .που Ιυ:·.Ι.Ροου2υουοΙΙ:1υε;ΙΙΙ :Ιου Μ.16.01'ουδΙ.Ροτουουυυ$Νοννουν-Ρυοοροο:..Η Μ, ιο υι::Μου. -ΙΙ ο :πιο ουΙΙΙΙ:ο
Ι.Ευοου·υ20 ΙΙουυ ΙΙΙυΙ·ΙΙου, 10ΠουΙκυοΙυΙουυΙΙου. Που 1υοουυΙουηττοΙυΙοοννΙοοΙΙο οιΙΙ':ΙΙοΚο:Ι:ιοΙ.ΙουυοιΙΙΒΙΙουου ΙΙΙΙΙΙ.ΙιοΙΙυυΒου Μιτουυπο ου
Γυυ:ΙΙοδευοΙΒοορυΙΙουο ΖοΙΙο Ιυ ΡουΙΙ:Ιοτ18Κορ. ο:Ιου35 Ρίουυ.-Που :Ιου οπου ΙΗΜΙΙΙυυο πόσο Κο:ΙΜΙουυ ΠτοΒυ:Ι.οΙΙΎΜπου Π]Μ:ΡΘ·
ΛυΙ:ουουννοι·:Ιου25Βοροι·ουουυυεοΙυυουΟΙ·ΙΒΙυοΙουτΙυοΙιυΒοοου:ΙΙ.- Ιουουυηυ' ?οτοι·ουυυεου8οΙΙ.ο,Ρουου-ΡουΙυοουΙωΙ ιο Ι·Ι::Μου Βρυοου
ΚοΙουοτο ννου:ΙουΜου :Ιοιυ δικιο νου 18 Β.υΙ. ρυο ΒοΒου υουοι·Ιι·υ. οιυυ:Ιου Μουτο8, υΙΙΙΙ.ννοου υυ:Ι ?τοπος νου 2-3 ΠΜ.

Μ 9 4.:17.)υΙουυ 1900 -
Ι11υοΙυ:-Ρυοΐ. ΚουΙ ΠουΙο: 8ορουαουοο,υιοουΙο-ρουιιΙοοοο ΙΙΙ·ντυοιιι ευυυο6ΙΙΙοεοΕυ οΙυο Ι'οΙΙΙοιιΙΙΙ.υοΑυ Ιυο..-_βυουου

ου2οΙο:ου υυ:Ι Βοορυοουυυοου: Ι)Ιο Βουνο :Ιου Αυ,ο;οο. ΚΙΙυΙοουο 8ου:ΙΙο νου Ι)υ. ΙΙν:Ιοι· Βου::υου ( υυου:Ι ουΙ) που;
υυ:.ΙιοΙου.-ουυτοπυ. Πυτουουουυυοου νου Ι)υ. Η. Ρ. Μο :Βουο·ου). -- ΒΙο υΙΙΙ:υοοΙ:ορΙοουο 'Ι'οουυΙυ υυ:Ι ΠΙουυοο:ΙΙι Ιυ ο

ι· :Που
ΙιοΙοςΙοουου ΡυουΙο. ΡΙΠ ΒΙυ:ΙΙυου:Ιο υυ:Ι Αουυιο νου Ι)υ. Κου1 Αυο1. - Ι.οΙοίοι:Ιου ίου :Ιου υνιιυυοΙοεΙο:·Ιιου Ορουουουου:ιι·οΙυΙΙ ΒουΙΙοΙΙοΙουτΙειιυο· :Ιου Ορουο:.Ιουου ου :Ιου Ι..ουοΙΙ:Ιου. ΠΜ· Αουπο υυ:Ι Β:.υ:Ιιτου:Ιο. νου. Πυ. Ε.. Θ. ΟυιΙΙτυουυ. -ΡυοΙ”. Μιο
εοΙ·-θουυ: ΒΙο Βουυου :Ιου ΒΙυ:Ιου,ο·οΙΙο υυ:Ι Μουοουου,ουΙΙο. - ΡυοΙουοΙΙο :Ιου νουο:υο 81. Ροτουουυυυο:· Αου2Ι;ο. Τ

ΜΙιτυοΙΙ:ιυο·ου :Με :Ιου θοοοΙΙοουο.Ι'τ ρυου:.ΙοοΙΙου Αοι·υτο 2ο Μου. - νου:υιοουτοο. - ΜουτοΙΙ:Μο-ΒιιΙΙοοι:ι

Μ. Ροτουουυυ8.

Μ. ΡουοΙ·ουυυςο._έ ΛΑυποΙοου.

8ορυο::υοο, υπιουΙο-υουυΙοοοο ΕυγΙυουΙ Ι:υ ΛυοουΙυοο
ου οΙυο ΙοΙΙΙουΙο:·ο ΑυοΙυει.

νου

Ρυοϊ. Κου! ΒουΙο.
νουΙ.υυε, ΒουυΙΙ.ου υυΙ' :Ιουν ΧΙ. ΙΙνΙου:ΙΙοοΙιου Αοι·2ιο:υο ΙΙΙ

υυ:Ι:: οιυ 20. Α::δυοτ 1899.

(ΜΗ οΙυοι· ΙΙΙουτ:Ιυυουτ.ο.ίοΙ.)

Ευ 8ΙουΙ; Ι:ου:υ οΙυου ΑυοουυΙπ :Ιου οροοΙοΙΙου ΡοΙυο
ΙοεΙο, Ιυ :Ιο:υ οΙυ 80 υυΙ:Ιουοο ΟοννΙυυ ν:=υοοΙΙΙο:ΙουουΜοΙ

υυυεου υυ:Ι ΑυοΙοΙιτου υουυοουτ, ννΙο ΙΙΙ :Ιου :Ιου οοεου.
ροΙν:υουρυου ΕυντυοΙυο. :ΙΙοοοτυ θυου2οουΙοτ υννΙοουου
Ιυυουου Μο:ΙΙ::Ιυ υυ:Ι Πουυιο.τοΙυΒΙο. Ιυ:Ιο:υ :υπο οΙου ου
υυοοουΙΙοοεΙΙου νου :Ιου οιΙΙου:ΙΙυΒο οτυ :υοΙοτου Με ΑυΒο
ορυΙυεου:Ιου νουου:Ιουυυοου :Ιου ΙΙυεοουου Ηου:.:Ιοουου
Ιου.ου ΙΙοοο, Μ: :υου Ιυ :ΙΙο εουυυυπο ΚυουυυοΙΙοευυρρο
:ΙΙο νουοουΙο:Ιουετου ροτυοΙοοΙοουου Ρυοοοοοο υυου:υτυου

εοννουΙ'ου. :ΙΙο ΙΙΙΙοΙοΒΙοου νΙοΙΙοου υΙουτο Μ: οΙυου:Ιου
ΒουυοΙυ υειυου υυ:Ι Ιυ ΙυυουΙ Ι:ΙΙυΙοουου θοουτυυιτυΙΙ:Ιο
υΙΙυτυοΙινοΙιο νουοουΙο:ΙουυοΙτου υοΙοου.
υυι: Μου ΚΙουυοΙτ Ιυ :ΙΙο Ι.ουυο νου :Ιου Ευντυουυου
υυΙυΒου, 80 Ιουιιιι :Με ευυΙΙουοτ υυυ ουΓ :ΙουΙ ΨοΒο :Ιου
ΙΙΙΙυΙοουου Βοουοουτυυε Βοο::υουου. Εο υουΙ:υ:. :Ιουουί
ου :Ιοο Ι:ΙΙυΙοου Ζυοο:υΙυουυουουΙΒο υυο :Ιου @που Μοοοο
ουουυοου:Ιουυ υυ:Ι Ιυ ΠυτουουτυοΙΙυυΒου υυοο.ΙυΙυουυυΕυοοου
υυ:Ι :που υυου:Ιουυ οο 8οΙυυΒου Ιου, :ΙΙο οΙυ2οΙυου Ι:ΙΙυΙ
εουου ΚυουυυοΙΙοτνρου ο:Ιου Κυ_ουυυοΙΙεοροοΙοο 8οοου:Ιουτ
οι: ουΓυοοου, ννΙυ:Ι οΙου :ΙΙο οροοΙοΙΙο ΑοΙΙοΙο8Ιο υυ:Ι Ρυ

τυοΒουοοο :ΙουοοΙυου ουίουο:·υου υυ:Ι ουυουυου Ιοοοου.
Βου υΙου Βουουυ2οΙουυοτο ΨοΒ Ιου :Ιουυ οιΙου οουου νου
νΙοΙου Αυτουου υυ:Ι ΙΙΙ @ποιου ΖοΙΙ: υοοου:Ιουο νου Βυ
υΙυε υΙουτ ουυο ΕυίοΙε υοτυοΙου ννου:Ιου, ουου ΙΙυτυου
υΙυ Ιοτ :ΙΙο Ι.ουυο νου :Ιου ΕΙυντυουΙου υοου υΙουτ :Ιου
:ΙοΙυ Βιο:ΙΙυΙυ :Ιου ουουΙο:Ιο::υου ΒουιυΙΙυυ:; :Ιοο ΜοτουΙυΙο

υουο.υοΒοτυοτου (Ιου ουΙυυουο υυυ ου :ΙΙο υουου:ΙΙυΒο :Ιυυου

Βουυ:υοΙυουυΙΙουυ8 υοννΙυΙαου Ευν:;υο:υο), υυ:Ι :ΙΙο Ι:ΙΙυΙ
οουο ΒοοουτοΙυυυε ουουυυτουΙετΙοουου ΡΙΙΙΙο Ιου :Ιο.υου ου

ννυυοουτ. Με Βοοου:Ιουο :Ιουυ, ννουυ οΙο :Ιυυου υυνου
ΙΙΙοεΙ8ο ΑυυΙΙ:ΙυυΒου ΙΙΙυοτυΙυτ ννΙυ:Ι.

Π: :Ιου νου ΙυΙυ υοουυουτοΙο ΡυΙΙ :ΙΙοοου Αυίου:Ιουυυ
Βου ουτορτΙουτ υυ:Ι Ιο:Ιουίο.ΙΙο οΙυο οοΙτουο ΒυΙουυ.υΙουυΒ
:ΙουετοΙΙι, 80 ουΙουυο Ιου του, Ιυυ υΙου νουυυΙοΒου.

.ΙυΙΙο Ν., 28 .Ιουυο ω, Κι·ουυουννυΙ·τουΙυ :Ιου ΗοορΙτοΙ
ΙΙΙΙυΙΙΙ, ουιοΙο.:υυπ οΙυου εοο:Ιυ:Ιου ΙΤυ:υΙΙΙο υυ:Ι υυι οΙου Ι:υ
ΑΙΙοουΙοΙυου οΙυο:· “του θοοιιιι:ΙυοΙ:. οι·ϊυουυ Βυννυ. ΙΙυοΙ·
οουυ:Ιουου ΚΙΙΙ:Ιοι·υυυυΙ:ΙΙ:ΙΙΙου ουΙυυουτ. οΙο οΙου Μουτ, ννου1
ο.υουΜΙ. οΙο ουοΙΙ Ιυ :Ιου ορΙΙτοΙ·ου .Τουυου οΓιοι·ο ου ο.ουΙ.ου
τουοΙΙΙουου Αυ:.>;ΙυουουοΙΙΙΙου, ννοΙουο 2υ οΙυου ουι·ουΙεουου
ΗνρουτυουυΙο :Ιου υΙ:ιυ:ΙοΙυ Γ:Ιυυτου. Ιυ ΡοΙἔο :Ιοοοου Ιου ου
Ιυυ οιννο.οΙυ .Ιουυ νου :Ιου _Ιου2ΙΒου ΒυΙ:υουυυυ :ΙΙο :ΙορροΙ
οοΙΙΙ:;ο Τ0υοΙΙΙ0Ι.0ΙυΙο ουοο;οίΙΙυυ:: ννου:Ιου; οοΙ: οπο οΙυ:Ι :ΙΙο
Β80Ιιουουυ2ϋυἀυυἔου οοΙιουου νοι·8·ουουιιυου. ΕΙΙυ υιυοοΙοοΙ·
θυο:Ι νου ΑυΙΙ:υΙο ννο.υοτοιο νοι·Ιιο.υ:Ιου.
ΠΙο εοε_ουννϋ.υΙΙ.ο;οΒυΙ:υουΙουυο· υο :πιο υυι 28. .Ιουυοι· υΙΙ:.
οΙυο:υ ΙοΙουιου 8ουΙΙΜοΙΐυοου, οιιιρουυΙυ:·οι·υου:ιυς ΜΙΓ
38.5 ΙΙ

,

ΚορΓοουΙυοΙΖου.θΙΙο:ΙουοουΙυοΙ·οου υυ:Ι Πει! οοου :υ οι·
2ου υοΙΙυ ΒοΙΙΙυουου.
ΑΜ Ι”οΙοου:ΙουΤομ Ι`ΙΙυΙΙο :ΙΙο ΚυυυΙ:ο οΙου 80 οοΙΙΙοουτ,
:Ιο.οοοΙο οοιννυυουου ννυυ, οΙου Ιου Βου: ευ Ιουυ_ουυυ:Ι 0,8 ΑΜΙ
Ι'ουυΙυ οΙυυο.υιυ, ννυε _Ιο:Ιοου Ι:οΙυου ΙΙΙΙυΙΙυοο υυ:Ι' :ΙΙο Τοτυρουο
του υυοΙΙυτο. ννοΙοΙΙο 2υτυ Αυου:Ι ΜΙ” 89,8" Ο. υυΙου ννΙο:Ιου
υοΙτουΙ 8οΙΙΙΙΙ:οΙΙΙ·οοτ ουοΙΙου. ΡυιΙου:Ιυ ουΙρΓου:Ι :ΙουοΙ :Ιου-
Με Ηοι·2ΙΙΙο Ιου. Μι Ρο.ιΙουιΙυ 8 'Γυἔο Ι:οΙυου 8:.υυΙ Βο
υουτΙΙυττο, ου ΙοΙτ οΙο υπο Αυου:Ι 0.8 θο.ΙοιυοΙ, ννοΙουοο _Ιο:Ιοου
ουυυοουου ννυυ:Ιο.
Αιυ 80. .Τουυυι· (8. ΚυυυΙ:ΙιοΙ:οτυ:;) “Ιου :ΙΙο ΤουΙρουυιυυ υυ
Ιου ιυοΙΙΙ·Έυουου θουΙΙΙιοΙΈυϋοτου οουου οπο νου:υΙΙου.Β :ιοί
4Ο,5° Ο. Που ΡυΙο «νου ΙΙΙοΙυ, 140 μ

. πο., :Ιου Βοννυ υυι οοΙυ
ννο.υ Βο ουΙΙ υ ο υυ:Ι :ΙΙο Κυπ.υΙ:Ιο εουτ υι:Ι'εουοςο υυ:Ι υυι·υυΙο.
ΠΙο Ζουμ ννο.υτυοουου υυ:Ι υοΙοετ, :Ιου ΒουΙυουου τυΙΙυεουΙ
υυ:Ι οοΙΙυιουυυο.ΐο :ΙΙο ΒοιοΙ:ουτυοΙΙο οιυ.υΙ:: ;ουοιυοτ υυ:Ι :ΙΙο
Μου:Ιο1υ ο·οοουννοΙΙουυυ:Ι υΙΙΙ οΙυυοΙυου ννοΙοεου Ρου:ιτ.ου Βο
υοι:τ. (Α υ μου Ιοουυο.υΙο). ΖυἔΙοΙου :νου Ιυ :Ιου Νο.ουτ
ου :Ιου ΗυΙΙ:Ιι·ΙΙουου υυ:Ι νου:Ιουουιυου, οοννΙο ου :Ιου Βοοε
υΙΙουου υυ:Ι Πυιοι·οοΙΙουυοΙυ υυ:Ι υιυ Ηο.Ιοο οΙυ οουΙ· ο.ι:ΙΙ'οΙΙου
:Ιου Α υοοουΙου ουΙ”:;οτυοτου. Ποι·οοΙυο υοετ.ουτ.:σου υοου
υοτυου, οΙυΙο;ουΙυειοοου υυυ:ΙΙΙουου, :Ιοου Μου: ου: τοεοΙ
υ1:ΙοοΙο·.εςοοτο.ΙΙοτουουυοοιι- ΙΙΙ:: υοΙΙυου:.ουοοοου Ιοουου, :ΙΙο
υυυ ννουΙ:.:ΙΙυου :Ιου ΗουουΙνουυ ΙΙοΙ·νουυο:ζου υυ:Ι ου :Ιου
ΗΒ.υ:Ιου υυ:Ι ΙΙ'ΙΙοοου οουυ :ΙΙουτ, ου :Ιου Πυτοι·οουουΙ:οΙΙΙ υυ:Ι
Αυιυου υΙουυ υοι·οτυουτοτουου, υυ:Ι _Ι

ο

υΙουυ 2υυι θουτυυιυ.
:Μοτο υΙοΙυου υυ:Ι υοΙΙ.ουοΙ· Ιανου:Ιου. ΑυΙ Ι:Ιο.Ιοο, ννοΙοΙΙου νου
οΙυοιυ ΡυΙοοουΙ:υ'οουου ΠυιοοΙΙΙυΒ· υο:ΙοουΙ: που. ΜΙ. οΙου ουυ.υ
:Ιου Αυ8ὰοΙΙυ:ΙυΒ' :Ιου Ιοτυοουου ουτ.ορυοοΙΙου:ΙοΙυο :ΙΙουτο Ι·υρ·
Μου :ΙΙοοου Ε'Ιοουου οΙυ,ο·οοιοΙΙΙ:, ννοΙουο 2υυι 'ΓυοΙΙ οουΙΙυΙυο11:Ι
οΙυ υι·οΙιοο, οουουΙ υουυουετοο Ηο.Ιουυυ:Ι νου :ΙΙΙοιουυοτυου
Ροι·υο υΙΙ:Ιου. Πυ:ου :ΙοΙυ ΙΙΙυ,::;ου:ΙΙ·υου νουυουννΙΙΙ:Ιου :ΙΙο
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μ· Ξ-ῇΞ-~ . Τ ι · ΒοΗ-Ξέ Βιμκτθ08στ 'ο
ι
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>
Ή· ρ 'Η ο ι..ω α ε =. _ Η κι= . .τικ .

ΙΙιιιιιιιιει!ρειοΚιιιι9 Ροει·ειιιι
·
εεεέΚΞε.·ι_ε ..~ - ν - .. . . . 8Ν°οΞἔ=.ΞΞώ =2ιι νει·εοΙιι·ειΙιειι.Χιοιιιι εοΙοΙιειιιιοΙιτ ει·ΙιιιιιΙιοΙι δω, ινειιι!ε ιιιιι.ιιεισΙι ιι.ιι Η;; 2 φω:2 ἐς;; Ε α) ε·

έ

. - ι Φ αν' ο :π
· Με18ιετετ Η. ννεοΙιε, @ή ιὲἔἔ Ξἔἐεἔἐ <

Καπιειιτιοοεττοιανειιι Ρτοερ. Η. δε. Ρετετε.Βιιτ8. Έ ΞΞΞ :
Β

ἔΞΞ· ..Ξ

#
3

._ ε··· ···.ε =ι·- °

ΥσεοςοιιΜιι·ικ Μειωσα & 0ο. Θ
.

πι. ιι
.

Η., Ηιιιιιιιιιη. ~ΪἙ>Ϊ;ΞΗΩ.ἔ
”

533 ἐ ε ἔ ι

:ἔέ 65Ξ Β

χ . _ .> τ . Θετιειτοι·1ιιπι.ι .πιω νοιι»σ118ων Ι:1εοΙιοτ Πι .Ιοτια. Πιτ Ιιιιιςιιιι!εωο Με Πειιιοιι
Βοο!ιοι1οι·ιπ:Ιιιε11: Πανοει-Ποι·ί. >

Βοβιωπιιι: Ε`ι·ιιιι Κτοιι1ϊ πω! Τοοιι€ο
Εοιιειιἀει· Δω: Ηοίι·ιιηιίΠτ. ΥοΙΙιιιιιιι°
( ΝιιΙιοτοε άιιιτΙι Ρι·άιέρεουε.
(Μ) 2θ-·θ.

Πι·. Γ., Ρι·οίωισεοι·ιιι δεκα, Μο Τοο!ιιιιΙκ Μι· ε
ι

οσιοΙ1οιι

.ΤΙιοι·ειριο. Ιω βειιιιΠιιιοΙι Πιτ Με Ρτωιιιι. Ζνιιι1ιο που'

αΙιιι·οΙιμιεεΙιοιιο ιιιιιΙ ι·οι·ιιιοΙιι·ω ΑιιΠιιι;ιι. ΜΗ. ΠΩ ΑΜιιΜιιιι€ειι Μι Τεκτ.
ν'

Ρτοιε: Βι·οεοΙι. Τ ΜΜΕ, μού. 8 ΜΜΜ.
Ρτοΐεεεοτ Πι·. ΜΜΜ ιιι Χ'νϋι·2ΙιιιτΒ·,Με 0ι·ΗισμΠ«Μι Ιιιι ΙΠοιιιιΐο

) Μ: Νοτι·οιιΙιοἰΙΙιιιιιὰο. ΜΗ. ΕΟ ΑΒΒιιάιιιι€επ ιπι ' σκι. (ΑΜι·ιιοΚ απο
[Μπι«Μιιι.ιιο11ιιιι€ειιειπε «Μι θι·ειιι2 εΙιιειοιι Μι ΜικΜιιι πω! Οιιιι·ιιη;ιιι»,
Ιιοιπιιεεε;;εΙιειι νοπ δ

.

ΜΠιιιΙΙο2, τεεΙειιι από Β. Νει.ιιιιγιι,θτταεε!ιιιι·Β.
. 5

.

Βά.. Τ899.ι 1900.
-Ρι·οδε:Βξ·ΙοεΕΙι. ξ Β=ειι·Ι‹.

.' ' πιω οι· . 'ο Μπι πιοιιιιι ΜΜΜ ιιι ΓρειιιΙιι. νωι Η. Ε.
Ηωιεο!ιοιι, ο. θ. Ρι·οιεεεοι· σει· ιιιιιει·ειι Μεάι21ιι.Πι

ι·εΙαοι· ιΙει· ΜεάΜιιιεοΙιειι ΚΙιιιιΙ‹ επι Μι· ΠιιινοιειΙΜ ΠρειιΙιι. Ζκειτοι·
Π ΒιιιιιΙ. ΜΗ 108 Β'ιΒιιτειι ιπι 'Γοιιτε. Πεκ: Β Ματια.

Ηιοι·υ.ιιεοδτεέ:Ιιιοιι€ιι2εΙιι:ά ά

ι ι '. ., ο. ό
.

τοΓεειιοι· ει· ιιιιιοι·ειιιΜεάΜιι, Πἱι·οΙιιτοι· ει·ι

ιιιαΜιιιιεοΙιωι ΚΙἱιιΗ‹ :ιιι ι1ετ Πιιινει·ειιΜ ΠρεαΙει., [Μπιτ
4 ι ιιΙιιιΜι ΗοτιιΙἰΙιιΙιιΙἱοιι ιιιΙ'ο!!μι "ιιι ιι!ιιιιιιιι .Ιιι!οΙιιὶοιιιιιΚι·ιιιιΙιΙιοἱἰοιι. Μ”

81 ΑΜιΠάιιιι επ ιιιι 'Γεια. Ρι·οιε: Β ΜΜΕ. ·
Μάι! πι' ιιιιιΙ 8Μ«ΜιΜΙιιιιΓ.Βιιιε πιοΜ2ιιιιεοΙιε Βιιοι·ι.ε

ε τ ιι Με. Με 87 ΑϋΙ›ὶΙ‹1ιιιιρ;ετιιπι Μ”. _Ρι·ε·ιε; 2 Μιὰ 80 ΡΕ
Με ΠοιιιιιιιΕ· «Με Κιιτὰὶο8τιιιιιιιιει.ΜΗ. 18·ΑΒΒΙΙΒιιιι€ειι ῖιιι 'ΗΧΩ.

Ρτεἱε: 1 Παπ.
Αζ ΕΜΗ ιιΙιιιιιι Ηοτωτιιοἰἰιιτιιιιι; ΜΙ ιιΒιι€οιιιΒΙιοιιιιιειἱἰεπιιι8 πω!

-
Ηοι·ιΜηιμιι1°οΙι1ετιι. Με 27 ΑΜιιιάιιιι€ωι ιπι εια. Ρι·οιε. 4 ΜΒΜ.
80¦|~ἶπυι·‹ὶ, Ριοίεςιο1· ω· ΒεαΙιω ιιι Ριειιιιιτε, Βι- ΜΜΕ

? ι·οοΙιΗιο!ιο Υοτειιιιιι·οι·ΙΙιοΜεοϋ «Με “Με τω· νοι·ΙοικοιιιΙο
ΒΞιιἔτἱΜ. Βιιι Βοιπειε πι· Ι.ειιι·ιι ω· 8τιειΕ-Μιά Βοιιιιιιπιιιεεο!ι1ιοειιιιιιμ' '
ει·ἱὶιιἀε. Ρτοἰε: 1 Μειι·Ιι 60 Π”.

°

_ .
Βι·. Β., Ρι·οΓεεεοτ :ιιι 681'Πιιινει·εΙΜιτ.ΒιιοεΙειι. Πο!ιοι·Μ·ωιπιει·Δ ) ΠεοΙιο ΒιιιεΙειιιιιιις Ξιιιιοτει·Κι·ιιιιΕΙιιιΕ·ιωι._ΚΙιώεειιο δτιιιιιωι ιιιὶτ ι

Ι3ετϋοΙιειοΙιιπ;ιιι;ι8 άοι· ΠιιΙΜΙΙιεμτεοιιιιιιι€. ΗεΓι Π.. Κι·ιιιιιι Δω ιοιιΜ” ΒιιιιοΙιοημιιιε,.6_οε δτοΐΗνι3εμ86!8 ιιιιεΙ ιΙοε Βιιιιςε.
'Ριήειε: '
ϊ

ΜΜΕ. 1 . ' Η ωΠ
Ρι· 'ε

ι

απ· Ποΐτ Ι μιά' ΙΙ ἱιι ειιιειιι Βιιιιάε: 12 Μειι·1κ. η . Σ”

ἱ

δεοϋειά Αωτιε:ίε ¦°°
ΑϋΙΜΜιιΊιεε-ιιιιάΚτϋΠΞειιιτμ
αυτου ω εο!ικνειειιεπ ιικιάΙϊιι€Δ_·
Μιτι·ιιε όιεροπιτιεπ Κιιιιιοι·ιιόειι
€ειιιΖειιινιιιωτ Ιι.ικιάιιιτιιΜηετοιικιι
ιιιι‹1 -Ιιχεὶπο-ρειτἘιἱεοΙιε €ιιτειι Πιτ
Ετνν:ιοΙιεειιο ιπι ~

Πι·.
8Ζθεσ.Β Ι(ιτιάετεετιειτοτιιιω

θεε!:ιειά ΑΜπιιι:.ι. Π

ι

ι__ω”
Μάρ -* ή ι

ι

Μι1::οε1:οΡο Ειπα ω.:ιι ΓιιΙιι·ΙΙιρι·οιεειι ειιιρίὶεΙιΙι ΜοτΙΜ Ν0Ν· Ι

Ϊ

Μη, Βι. Ροιοτειιιιι·,ς, ΨοεΙιτεεεειιεΚψ
Μ Π. Α (88) 1--1.

-ξ
-ξ
-ω
ρ
ι-
ι-

νει·!ιιρ.τνοπ ΑιιιςιιιιιΗιι·εοΙιννιιΙι!ιιι ΒιιιΉτι.ρ*
Βοο!κιιι οτιιοΙιἱοιι:

ι 131οπιεπτο '

ι) ω· ιιΙ1€ειιιιιι1ιοιι ΒιιΚτοτ1οΙοἔἱ0
. . . Μια Πι·. 'Η. Βιιιιι.ιιΙοιιι.
1900. μ. 8. Ρι·ειε 7 ΜΜΕ.

ι Ιπι Ποιιι.εο!ιοιιΑΙσπαιιάο1-ΗοφΜιι ΜΝ'
ΝΜΙιινοϊε ΒΝΏΘῖΙΓῖῖΙιοΡΖιιΦ' ΖΒΙΕ 9ιοιι8ι·
(ι·ριο ΡΙΙει8ιπ Μπι ΡΙΙοι;οι·ιιιιιοιι Πιτ

ω
ρτινιιιΐοΚι·ει.ιιΕοιιρΗοι;ο(Ηοἔοιι Ζιι.ΙιΙιιιιΕ

νοιι5Οθορ.).Α·
·

' _),___.... ~·~ τι?

Βης:1χάηιοΕ"ων, Α. ι!νι0060Κο-κΒιιι11.ΗΒιώδ.Ϊ°ι·.ΝεΓ·

..ω-Τ κ “...-.--,...- Ζ



|
Ε. Ϊ ··ια..Π.

ο” 18 Νου

ΧΧΧ!. .ιΑυυουΝο Ν. ΡυΤΒυδΒυΒυυ

ιιιυουυυιυουυιυιιυτι
ουτου οοτ Βοοοοτιου νου

Ριου'. Μ. Κου! Πουιο. Ου. 1ουουυου Κι·ουυυο!υ.
.Ιοι·ιονν (Ι)οι·οου). ' ΒΪ€8·

Μ. Μαιου” ιΝειυοου.
Μ.. Ροτοτυυουο

Νοοο ΡοιΒο χν" .Ιουυ8.

Πιο «Μ. Ρουοι·ουου!;οι·Ποάιοιυιυο!ιοννοουουοουι·ιΠ.»ουοουοιυηοοου Π” Αυουυοιυουυυ·βο.ΐυτοεο “ν” ΑΠΟ :υπ ο1°ουο “
ευ υ υυυου ο.- ΠουΔυουυουιουυυΡυο1οΜ: ιιι Βοοο1ο,υο,8 Β.υΙ.υπ Μο υιιιω. ιυου ουυοουΙιοουΙιο|ιου Με:ΒοουυουεΙΙυιι€ νου κ. δ. 3101261·ιιι
.Ιουι·, 4 ΚΜ. Γυι·ο” υοΙυο .Ιουι·πω. ΡοουυοουοΙΙουε;ιο ιΙου ουο.ουουθτ.Ροιοι·υυοι·ε'Νοννυυν-Ρτουροου.ΗΜ, ιιι ι·1οΜ.ου.-Ε ο,Μ” οι·1Ρ·υο
Σ.ξυή.οι·υ20 Ιίοι·Ιι ]Ευι·Ιιου, 10ΕΜΗ: υιι.Ιυήυυι·Ιιου.Που Συοο:,Μου'Ρ:οιυ|υοννιουΠο ουΓοιο Ι·Ιοουουιουυοιο8Ιιουου ΜΜ.υοιΙουζου Μου ιιιου ου
Πιι·οΙο3πιο!8οορυΙι.ουοΖοιΙο ιο Ρουιτιου18Κου. Μου 35 Ρίουιι.-Που άου 8ουου Μου νουτοουσ ο Βοοοουοοι·Ι)υ. Βου.οΠΨουυου ιο 8Φ.ΡΘ·
Δουοι·ουννοι·οου25Βοροι·ουουυοεοιυι·οι·θι·ιοιυοΙοι·ΜιοΙιοΒοοουιΙΙ.- τοι·ουυι·ε'ΐ'ουοι·ουιιι·Βου8οιυο,Ροιοι·-ΡουΙυοοριτο.Ιιο ι·ιοΜου ΒΡι·οου
Βοιοι·υτο ννοι·οουΜου οσοι Βουιο νου 18 ΚΜ. ρι·ο ΒοΒοο υουοι·ιι·υ. υιιοιιοου υΙουυειε, ΒΜιννοου υυ‹ι Ρι·οιιιιιε νου 2-3 Πυι·.

Μ 9 ο. (Π.) Μουν -
1υυιι1τ.: Ρυοί. ΚουΙ Βουιο: $ορυἰυοΙιου,ιυυ.οοΙο·ρυριιΙϋυου Βι·ντυουι ιιι

ι

ΑυυουΙουυ ου οιυο ίοΙΙιοοΜυο Αυ Με..- βοουου
ειυ2οι;.κου ουιι Βοορυοουουι;ςου: Βιο Βουνο οου Αυιζου. Κ1ιυιυουο 8ι.οτ!ιο νου Μ: Βνοοι· Βουτυου ( υυου‹Ιυ οιυ) Με:
υυυ!ιοΙος.·ουοϊοιυ. ΠυΙουυουυουε.ςουνου Μ. Η. Ρ. Μο (Βοι·οου). - ΙΜ υιιυυουυουιυ0υο Τουυοιυ Μιά Βιοουουιιυ οι ου ονοο·
ΙιοΙοριιυουου Ριοιιιυ. ?Μ Βιιιοιι·ουοο υυά Αουυιο νου Ι)υ. Κου! ΑΜΙ. -ΊΙ.οιοΐουου Μι· ιΙου ενιιυυοΙοοιυουου Ορουοτιουυυιιι·υ
ιυιι ΒοτυουυιουΙ.ιειιυς οοτ Ορουοτιουου ου ιΙου βουοιιοου. ?ου Αου2το οοτ! Μ:ιιοιυουυο. νου. Πι·. Μ. θ. Ουι.υιυουυ. -Ρι·ου'. Βου
υο.ι·-θουυ: Πιο Βοουου ο” ΒιυάουουΙΙο ου‹Ι υΙουυουουουΙΙο. - ΡυοιουοΙΙο άου νουοιυυ δι. ΡοτουυυουεΘι° Αου2Βο ·
οι ττυοΙΙιιυιςου ο.ου οοτ ΘουοΙΙυοΙιο.Η ρυυ.Μ3ιυο!ιου Αοι·υτ.ο ου οι”. - νουιυιυουυου - ΜουουΙιτοτυ-ΒιιΙΙοοιυ

Μ. Ροι.οι·υυο νε.

Μ. Ρουοι·ουιιυ.3·υ. Τ υυ2οιοιου.

8ορυοουου, υιοουΙο-ροοου5οου Ευγ1υουι ιιυ ΛυοουΙουυ
ου οιυο ιοΙΙιουΙουο Αυοιυο.

νου

Ρυοϊ. Κου! Βουιο.
νουι.ι·υΒ·, ιζουοΙτου :ιοί ιΙοιυ ΧΙ. ΙινΙουοιυουου Αοι·υτοτοε ιο

οπου οπο ΣΟ. Αυο·ουτ.1899.

(ΜΗ οιυου Μουτουυουυο.ΐου)

Ευ Βιουτ Ιιοοιυ οιυου Αυυουυιτι οου υροοιο!Ιου Ροτυο
Ιουιο, ιυ οουι οιυ υο ουυΙουου Οοννιυι· νουυοΙιιουουου Μοι

υουΒου ουο Αυυιουτου υουυυουτ, ννιο ιο οοιυ οοτ υοοου.
ροΙνυιουρυου Ευντυοιυο, οιουοιυ θυουυΒουιοτ υννιυουου
ιυυοτου Μοοιοιυ ουκ! Πουυιο.τοΙοοιο. Ιιιυοιυ ιυου υἱου 2ο
υουυου!ιουυΙιου νου οου ειιΙουοιυου υιυ ιυοιυιου ιυ'υ Απο
υρυιυεουάου νουυυοουουΒου οοτ ουυυουου ΗοουΙοουου
Ιου.ου Ιιουυ, Μι ιυου ιο οιο εουοουτο Κτουυυοιτυουορρο
Με» νουυουιουουυτου ρο.πυοΙοοιυουου Ρυοοουυο υουυιυιυου

Βοννοι·ίου. οιο ΜιοΙοοιυου νιοΙΙοου υιουτυ Μ!. οιυο.υοου

Βοιυοιυ υυυου ιιυά ιο ιυυοιυ υΙιυιυοΙιου ΟουυυιιυτυιΙοο
υιιυιυοΙινοιτο νουυουιουουυοιτου 2οιΒου.
ννυι ιυου ΚΙουυοιτ ιο οιο Ι.ουυο νου οου Ευνκυοιυου
υυιυεου, υο υοιιυ Με υιιυοουυι: υιιυ οοϊ οοιυ Μου οοτ
υ!ιοιυουου ΒοουοουτουΒ Βουουουου. Ευ υουιιυτ ουυοοί
ου Με υ!ιυιυου ΖουοιυιυουυουουιΒο οιου οου Βουυου Μουυο
οουυουουοουυ υυο ιο Πυτουουυυοι!υυΒου 2ουοιυιυου2οίουυου
οοτ! ουυτ υοουοουι ου εοΙουεου Μ, σου οιυυοΙιιου ΜΜ
υουου Κυο.ουυοιτυυνρου Μου Κυ_υυυυοιτυυροοἱου Βουουοουτ
2ο ουΓυυυου, Μπι υιου τυο υροοιοΙΙο ΑοτιοΙουιο υυο Ρο
τυοεουουο τΙουυοΙυου ουΓουυουοο ουκ! ουΙιουυου Ιουυου.
Βου Μου Βουουυ2οιουυοτο νδΐου ιυτ τΙουυ υοου υουου νου
νιοΙου Αοτουου ουο ιυ ιουΒυτου Ζοιτ υουουοουυ νου Βυ
υιυο Μουτ ουυο Ευϊου.; υοτυοι;ου ινουοου, ουου ιιυιυου
υιυ οι οιο Ι.ουυο νου Δου Βυντυοιυου υοου υιουτ :πιο
οουι 5ιοοιυιο υΙου οουοιουυουου 8υυιιυΙυυἔ οου ΜυτουιοΙυ

υουυουεοτυοτου (ιου ουιυυουο υιιυ ου :Πο υουουοιυευ οουου

Βουοιυοιυυρυιτυουυ υοννιυΜου ΕΣυντυοιυο), ου‹1 οιο ΚΙΜ
υουο Βουουιοιυουυ ουουο.ΜουιυιιυοΙιου Ροιιο ιυτ ουυου ου

ννυυυουΙ:. ιυ°υ Βουουυουο οπο, ννουυ υιο ουυου υονοι·
Ιουυιεο ΑυυιΜουοου υιυουυι πιο!.

Πο οοτ νου ιυιυ υοουοουτοτο Ρο!! κ1ιουου Αυίουοουου

Βου ουτυρυιουτ ιιυο νοοουίοΙΙυ οιυο υοΙιουο Ευυυουυουυ
οο.υυτοΙΙτ, υο ουΙο.ουο Ιου υπ, ιυυ Μου νουοοΙοΒου.
.ΙοΙιο Ν., 23 .Τυυυο Με, Κι·ουυουινο.ι·οουιυ οοτ ΗουριτοΙ
υΠυιυ. ουουιοιυιυυ οιοοι· ΒουιιυιΙου υ'οιυιΠο ιιυο υυ.υ υιου ιιυ
ΑΙΙιςουιοιυου οιυοι· .οικου θουιιυουοιτ. οι·Γυοου. Βοινο υυοι·
υι.υυοουου Κιυοοι·υυουυυοιιου ουιυυουι. υιο Βου υιοΙιτ., ννουΙ
ουοι· ΜΕ. υιο ουου ιο άνευ υρο.τοι·ου .Τυυυου οΓτουυ ου οουτ.ου
τουυιΙΙοι·ου Αυοιυου οοΙιττου, ννο1ουο ευ οιυου ουι·ουιυουου
Ηνρουτυορυιο (Ιου Μο.υοοΙυ Γουι·που. Ιυ Ρο18·ο άοουου Ιου ου
ιυι· οιπο. οιυ .Ιο.υυ νου οου @αφου Βυυυουυου Μο οορρο1
υοιιιο;ο 'ΓουυἰΙΙοοουιιο ουυ;;οϊουυυ ννοι·οου; οοιι οιο υιυ‹1 ο1ο
Βοο!ιουουυουυοουΒου υοΙιουοι· νουΒουοιυιυου. Βιυ υιυυοιοοι·
θτυο νου Αυυιυιο ννυι· οποιο νοι·Ιιο.υοου.
Πιο εοςουννυυιιοο ΒυΙιυουΙιους υο που ουι 28. .Ϊυυουυ που
οιυοιυ Ιοιουιου 8ο υ ο υ τ ο Ι Π· ο υ τ , ουιρουο.τουοι·υϋυιιυο;ου?
88.5 °

,

Κ0ρΓυουτυοι2ου,θ1ιοοουυουυιοι·οουυυά Η ο Ι ο υ ο υ ιο ο ι·
2ου υοιιυ 8ουΙοουου.
Αυι Ι`οΙεουοου Τομ» ίἱἱυΙιο τυο Κυουυο υιου υο οουΙοουΙ:,
Μου υιο ο;οιννυυοου που, υιου ιου Βοοι πιοΜενου υυά 0.8 Αυιι
ι”ουυιυοιυιιουιυ, ννου ιοάοο!ι |ιοιυου ΒιυΠουυ οοτ'άιο 'Γοιυροι·ο
του οιιυυυτο, νι·οΙοιιο πιο ΑυουτΙ ΜΙ' 89,Β° Ο. ουιοι· Μαιου
υοΙτουι ΒοιιυττοΗι·οου ουυοιου·. Ρυιἱουιὶυ ουηιΓο.υο ου.υοι ουκ·
Ι4ου Ηοι·ουΙο ίου. Πο Ρο.ιιουιιυ 8 Τυοο Ιιοιιιου Βυ.ουΙ Βο
υουτΙιοτιο, ου ιοΙτ υιο υιυ Αυουά Ο.8 ΟοΙοιυοΙ, ννοΙουου ]οάοου
ουυυοουου ννυυάο.
Αιυ 80. .Τυυουι· (δ. Κι·υυυΙιοιιυτοω Μου «ο Τοιυρουοιου ου
του ιιιοΙιι·ΕυοΙιου θουἱὶΙιοΙΐυϋουου υουου ο.ιυ νωωιου8 υ.ιιΐ
40,5° Ο. Που Ρο!υ ννοι· ΙυΙοιο, 140 μ

.

πι.. ουυ Βοννο ουν υοιυ
ννυ.ι· 8ο οι·υ υ τ

;

υυο τυοΚυυυυο υουι· υιιΓυοι·ου·ι.ουο ιιυι·ουιο.
Πιο Ζουμ ννου τι·οουου ουο υοΙουτ, ο" ΒουΙοουου ιυυυυο.υι
οοτ! οοιιιυου2υυίο,άΙο ΒυοΙιουυ!ιοιΙο υτοι·υ υιοι·ϋτυου ιιυο «ο
ΜοιιοοΙυ ι.χουουννοΙΙουουά υιιυ οἱυκοΙυου ννοιυυου Ρουο1:ου υο
υοιυτ (Α υ .<;ιυ ο Ιυου υυι·ιυ). ΖουΙοιου ννοι·ιιι (Ιου Νο.ουτ.
ου κΙου Ηουουυουου ουά νουάουο.τυιου, υοννιο ου τΙου Ρυπ
υοοιιου ου‹Ι Πυτοι·οουουυοΙυ ουο οιυ Ηο.Ιοο οιυ υουι· οιιυ“υΙΙου
άσοι· Α ο ο υο υ Ι υ

.
ο υοίεοτυοτου. Ποι·υο1υο υουυουτ :σου υοου

τουΙιου, οιυι€ουυιουυου υυυοΙιουου, Μου Μουτ ο” ι·οοιοΙ
υιουυιο·ο;ουτυ1ιοτουοι·υυοιι- Με υουυου,ο;τουυου ΙοοΙιου, οιο
υου »νεουςυυοι· ουυ Ηο.υτυινου.ο υουνουυυ,οςουιιυο ου οου
Ηϋ.οοου ουν! Ε'υυυοο υουυ οιοΙιι:, ου άου Πυτοι·υουουυοΙυ υυά
Αι·ιυου ιυουι· υοι·υτυοιιι:υτουου, υυά _ι

ο

υιουι· 2ουι Οουτυοιυ.
οου1:ουΙοιυοι· ουά υοΙτουου ννουάου. Αυι ΠοΙυο, ννοΙοΙιοι· νου
οιυοιυ Ρυιουυυιτυ'υουουΠυιυοΙιΙου; υοάοουτ νου. Με υιου ουυ.ο
οοτ Αυυοοιιυουι.: ιιου Ιοτυτουου ουτ.υρι·οουουάοιυο άιουι:ο ιου
ι.ιοο άιουου Ε'Ιοουου οιυοιουτοΙΙΙ:, ννοΙοΙιο 2υιυ 'Ι'υοιΙ οουυυἱι·ουιὶ
οιυ υι·οιιου, υουυυί' υου·υουυτου Ηο.Ιυυουά νου άουιοι·υοτυοι·
Ρυι·υο υιΙοου. Πυιου άοιο ?ἱυ;ουιἰι·οου νοι·υοΙιννιυάου Με
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?Εεεε πιει νοΙΙειιιππιπ. ιππειπ ειε ιιιιι ειπεΙειιιιιιε, ε;εΙριιι·ιιιιπε
νει·ι'ιιιιιιιππ 2πι·πεΙππεεεπ, Ιιειιι·επ _ιεποειιπιιοΙι ΑιιΓΙιειιιιππ πεε
Πι·ιιεΙιεε εειιι· εειιπεΙΙ ιιιιεπει·. Πιε Ριιιιεπιιπ πιω νοπ ιοι·ι
ινειιιεππειιι ιν ιι ι ε·ε π τιπ π Β το τε ε ιι ε π πειιιι€πι, πιιι·οιι
ννεΙεΙιεε πιειιι πιιι· πιο ιππει·ΙιοΙιε νει·ιιπι·ειειιππε πει· Πεπιειπ
νειειιεΙι, εοππει·π ιιπειι ει" 8επιιιειιι ν7εεεει·, _ιεπεε ειιιεε
ειιεπ Βιε ινιεπει· πει·ε.ιιειιείπιπει·ι ιιππ. ΠπιοΙι ειπ Ειενειπεπι
ιιππ ειπ ιειειιΙιεΙιει, επε ι`εειεπ ιιι·ειιπεπ Πιιεεεπ ιιεεωΙιεππει·
ΒιπιιΙ ει·ειεΙι.. Θεπεπ Αιιεππ ειεΙΙεπ ειοΙι ε ιι Εεε ι·ε κι ε Π ε -
Ιιι·ιεπ ειπ, 8·ει.ι·επνιεΙεπε 0,01 Μοι·ριι. ιιιπιιιιι. ειιπεπιεπ ,πε
πεπεπ πω.
Αιπ 81. .Τεπιιε.ι·(4. Κι·επιιΙιειιειει.=;) Ιιειι·5.ιε,·ιιιιε Τεπιρει·ειιιι·
επι Μοι·πεπ 409° Ο. πει 120 ΡιιΙεεπ ρ. πι. Ριι.ιιεπιιπ πειιι·ιτι
Γοτιινεπτεππ πππ ιει ι·εειιι εεΙιννεειι, εε πε.εε ειε ειεΙι πιιι· ιιιιι
ΙιΙϋΙιε ε.πιεει.εεπ Ιιειεει ιιππ ε.ΙΙε Βεννεεππ επ ειιιει·ππ πππ ππ
ειεΙιει· ιιιιει”πιιι·ι. Πει· Β.ιιεΙιεπ ππνει·19.ιιει·ι, πιιε ΒεΙιΙποΙιεπ
εειιιιιειιειιιιιι, πιο ειιιιιοπεΙΙΙει·επ ιιππ ε ιιοπιιιιιιΙιει·επ
ΙιγπιρΙιπι·ϋ εεπ πεεοΙιινοΙΙεπ ιιππ πιπε!ιειπρπππΙιεΙι,
ιιιε Ζπππε πω: ιι·οοΙιεπ, πεε Ψπι·ριεπ ιιππ Ει·πι·εεΙιεπ πιιπει·ι.
ΐοι·ι. Πει· ΒιιιιιιιπεειιΙερ· πει πεπειιιεππ πεπε
π οιπ πιειι, ιππειιι πιοΙιι πω· ιιιε ιι.Ιιεπ ΡΙεεΙιε εἰειι νει·πι·ϋε
εει·ι Ιιιιιιεπ, εο πιιεε ειε επ Πιιππεπ ιιππ Ιππεεεπ νιεΙί'πειι εορ
πιιιιεπ, εοιιπει·π επειι ειπε ι·οεεε Μεπε,·ε Μειπει·ει· Με ειπε
εει·ει· πεπει ΓΙεοΙιε ιιιπεπειε οιππιεπ ειππ. ιιιε ειιπι 'Ι'ιιειΙ ειιι
εεΙιεπ πιε ειιειι ειππεεριεπ ι επιπ, ειιπι ΤΙιειΙ ε.πειι πεπε Κει
ρει·ερεεΙιπιιιε ειππειιιπεπ. ο ειππ μι” ιιπιπεπιΙιειι ε.ιιο!ιπιε
Θεπεππ πει· Νειεε πππ ιιιε Ηιπιει·πιι.οΙιε πει Οπει·εεπεπΙιει, εο
ινιε ιιιε ΟΙιειιιι·ιιιε, πιε θειιεππεεΙιεπ πεε 'ΓΙιοι·ιιιι ιιππ πεε θε
πιει νοιι ΜεοΙιεπ ιιοοιιιοιιιειι Ει·πριιοπεπ πεεειει, ινε.ιιιεππ
πιε εΙιει·επ Ε'Ιει:Ιιε ποοιι πιιπιιΙει· εειιιοι·πεπ ειππ πππ ειπεπ
ιιιεΙιι· Ιινιπειι Ρει·πεπτοπ επ εποπιιπεπ ιιιιιιεπ. Απ πεπ ιπιιει·επ
Οι·επιιειι ειιιπ Ιιειπε ιιεεοπ ει·επ νει·ιιππει·ιιπ επ Ιιειπει·ιιΙιειι;
πιει .Ηει·πιππε ειειπΙιεΙι Ιειεε, πιει· ι·ειπ; πἰε πιω πιοΙιι επ
ΓιιιιΙεπ, ινοΙιΙ ειιιει·πω» Πέιπιριιιπ8· εινειιεΙΙοε ι· ε ι·π ι· ο ε ε ε ι· τ

..

Πει· Βειιειι πιειιι επιπειιιεπειι, πιει· πει ειε.ι·ιιει·ειιι Πι·πειι
ειιινειεειπρπππιιεΙι. Πε. Ρειιεπιιπ ρει· οε ιινεπει· 8 ειεε παπι
'Ι'ι·ειιιιιεπ ειοΙι ιιιιιιιιιι, νιιιτπ Πιτ πιιειι νοι·Ιιει·πειιεπ επι Βειπι
επιιε,·εΙενειπεπι ειπ ΕινπΙπεεΙιεε Νιι.ιιι·ιιιγειιει· νει·ιι.πιοιε·ι,πιει
οιιεε ειε 5 Βιπππεπ πει ειιιιι ΙιεΙιιι1ι Με επιπ ει·ϋεειεπ 'Ι'ΙιειΙ
ι·εεοιιιιι·ι. Απι Νεειιπιιιιεε ιιιιι Ρε.ιιεπιιπ ιιιιεπει· ειπεπ 8ειιιιι
ιεΙι“ι·οει. πιι.οιιννεΙοιιειιι ιιιε 'Γειιιρει·ιιιπι· 40,6° Ο. Ιιειι·ιηςι.
Απι 1

.

Ρειιι·πιι.ι·(ό. Κι·ιιιιιιπειιειε.ε·) πειι·ιι.πι πιο 'Ι'επιρει·ειιιι·
Μοι·εεπε 89,8 'ξ Απειιπε 4Ο,2° Ο. Πει· ΡιιΙε ἰει νοπ ιιιεεΙιεεΙιι
ε" Γι·επιιεπε, ΙιΙειπ, Ιειειιι επ οοπιρι·ιιιιιι·ειι ιιππ εοιιινε.ιιιιι.
2ινιεοΙιεπ 110 Με 180. Απι Αιιεππ πειι·ιιπι ει· πειιννειΙιπ 190
8εΙιι5.πε ρ

. πι. Πε.ε 8ειιεοι·ιπιπ πι ειινειε ΙιΙειι·ει·, «Με ιι·ειεπ
ιι·επεπ Απεππ ιιι·ιεπει·Πειιι·ιεπ πι. Απ πειι ποοιι ιιπιπει· ειει·Ιι
πεεεΙιιιιοΙΙεπεπ 'ΓοπεἱΙΙεπ ειιιπ πἱε ινειεεεπ Ρπεριε νει·επιιιιιιιιι
πεπ, πειε Βριε,·ιιειι·ιιιιπ ιιππ Ιἱπιιε Ηγροε!ιοππτιιιιπ ιπ πει· ΜΗ:
πεπειιπ εειιι· π1·πειιεπιρπππΙιοιι, πιο Ζιιπεςε επι πειεει, άειι
Ει·πι·εοΙιεπ πειιιει·ι παπι ιιππιει· ιοι·ι. Πει· Βιι.πειι Μ. ειιιεε
επι'πειι·ιερειι, πει·ιππει· ?πιει ειιιεε. Πει· Πι·ιπ πει ερει·Ιιειι
πππ επιιιιι.Ιι Βριιι·επ νοπ Βιννειεε. Πει· Απεεειιιιιι; πιπιιπι ποειι
ιιιιιιιει· επ Ιπιειιειιιιι ιιππ Αιιεπειιπιιπε επ· πιε Ηε1ππε ιιππ
Γιιεεε ειππ ινει·πι, ιιιε Ι.ιγιιιριιπι·πεεπ πεε ΒιιΙεεε περεπ ειεΙι
ινειιει· ιτειειεεεει·ι ιιππ ειππ ι·εειιι πιιιοΙιειιιρπππΙιεΙι. Αιπ Νεοπ
πιιιιιιπ ιιππ ινιεπει· επι Νιιιιι·ιιιγειιει· νει·εριο18ι. Ιπ πει· ΝεοΙιι
ει·ι“οιπι ειπ εροιιιιιπει· 8ιπ1ιΙ.

°

Σ
.

Γερι·ιιιιι· (θ. Κι·ιιιιΜιειιειπρ,·). Ιπ πει· Νιιειιι πι πιο 'Γεω
ρει·ιιιιιι· ι·ιιεεΙι πεεππΙιεπ Με πειι·ιιιιι ειπ Πει· επ 37,8°, Ριιιε
100. Ζπιπ Απεππ ειειε;ι ιιιε Τειπρει·ιιιιιι· Με ει· επι' 89,7°,
πει· ΡιιΙε επι' 120 ρ

. ιπ. Πιε Ρι·οειι·ειιοπ πει· Κι·ιιπΙιεπ πει:
ειπεπ εεΙιι· ΙιοΙιεπ (ιιππ ει·ιειεπι, ειε ιει "Με ιιπ διεππε πει
οιιπε ΗιΙΓε ειιιΓειιιιοπιεπι ποεπ ιει πειε Βεπεοι·ιπιπ Ιιειιιε πει
πιιπ Ρειιιεπιιιι ΙιΙεπι πιει ειε.ι·Ιιεπ Κο ιεειιπιει·ε. Πειε Παππ
ιΙιεπι πει εειπεπ ιιϋοιιειεπ θιρίεΙ ει·ιειε ι (Μι. Με ιιε 18·ε
Η ,ειε ΡΙι οιοιγριει. Γεω πει· πεπεε Κπιρει· ιει ιιιιι εειιι·
ειιιιΙι·ειοΙιεπ, νει·εριιιεπεπ ει·οεεεπ ΠεεΙιεπ πεπεειιι, νοπ πεπειι
ιιιε ιι1ιεειεπ ιιππ ει·ϋεειεπ πιε θι·πεεε ειπεε ΙιειΙΙιεπ ειιιεε
ι·ποειε ει·ι·ειοΙιεπΜε πεπιιι·ειι ειπ εειιι· ιιππεΙΙεππεε ΑπεεεΙιεπ
πεειιεειι, πε.εε ειε ἰπ πει· Ρει·ιριιει·ιε πιειιι· Βι·εΙΙι·οι.ιι, ιιπ θειι·
ιι·ιιπι πεπ·επεπ πιιπΙιεΙΙινιπ, πιει ιιιι.πιοι·ι·Ιιιιιεεπ ειεεΙιειπεπ.
1ιιι·ε Βιιππει· ειππ νει·ινιιεειιειι πππ ππιει· ειιι Β'ιιι€ει·πι·ιιοΙι
νει·εειιινιιιπεπ ειε πιιι· ιιπνοΙΙει5.ππιπ·, ιππεπι πειπεπιΠειι ἱπ
ιιιι·ειιι Οειιιιιιπι ειπε πππιιεΙΙιτιιιιπε Ριππιειιιιι·πππ πεεΙιΜειοι.
Βει πεπεπειιι ΖιιεεΙιεπ ειιιεππι πιιιπ, πιιεε πιεεε Ριππιεπιιι·ιιιι
πεπ ειπε Γειπειεπ Ρϋπιιιι:Ιιεπ επεειππιεπεεεειει ειιιπ, πει·επ
Εεεε πειι Βιιιιι·ρεΙπεπ ιιππ Ηε.ιιιπι·πεεπ επιε πω. Πιε Κπι·
ρειοπει·πιιοΙιε ε,·εινιππι πιιιοΙι πιεεε ιιιιπιεπ ΙεεΙιε ειπ Ει·εΙΙ
ι.ιειιεπει·ιεε ΑπεεεΙιεπ. ΟΙιιιι·επιει·ιειιεεΙι ιει ιιιε πεπε.ιι ιιιε
ιει·ε.Ι-εγιιιπιειι·ιεοΙιεΑιιοι·ππιιπε· πεεΑπεεεπΙε.
εεε. Απ πειι ιιιιιει·επ ΑπεοΙιπἱιιεπ πω» νιει· Βιιιι·ειπιι.πιεπ,
εοινιε επ πεπ Νιιιεε, επι Ηειεε ιιππ ιπι θεειειιι. πιεεεεπ ιιιε
ΓΙεεπεπ ειιεε.ιιιιπεπ ιιππ ιιιΙπεπ ιιεΙιεειιιπ·πει·πιπειε Ε"ΜιεΙι ε π,
ιιιι πειιεπ ιιιε πεεεπιιπιε Ηιιιιι Με πεπππεεπ ει·εειιειπι, Βε
Ιειιν ιιπι ννεπιπειεπ ειπι·ιπεπ Μ. ιιιε Ηε.ιιι πει· Βι·ιιει ιιππ πεε
ΒιιιιεΙιεε. - Πιε Πιρρειι ειιιπ ιιιιι πιιιι!ιεΙΒιιοιπειι Κι·πειεπ ιιε
πεειιι, ιιιε Ζιιιιπε πιοΙε ννειεε-ει·ιιιι ΙιεΙεπι, Με: ειιιεε ι'επειιι,
πω· ΒιιεΙιειι πππιιεΙι·οιιι, επι ννειεΙιεπ θιεπιπεπ εειιιι1επ ειειι

Ιι!ειπε ΠριιιιεΠειεεπ ει. Με Ϊιγιπριιπιἱιεεπ πεε Πειεεε Ντιπ
πρωι ειιιι·Ιι νει·ε,ιπεεει·ι. ειε "Με εΙιιιιε. Ιιε.ιιεΙππεε- .Με
ιιιππεπειει·οεεε ΚποΠεπ ι'πιιιρει· Με ειεπιΙἱειι πι·ιιοΙιειιι πιιπ1ιοΕι.
Πει· Αρρειιι ΓειιΙι νϋΠἱε· Με δνπι·πεπ ει·ίοιπι ποπ ιι:ιιιι1ετ
πω. παπι _ιεπεπι 8ειιιιιοπ νι·'εεεει·. Πει· Ι.ειιι πω· πω; :επί
πειι·ιεοεπ, ιιιεπι€ει· πιπεΙιεπιρπππΙιεΙι. Πιο Περει· ιιιεΙιι υποπ
νιειεΙἰεΙι νει·ε·ι·ϋεεει·ι. Πιε ιιιε πιειιι επ ι”πιι!επι Πιι·ε 1)ϋ.ιιι·
ι'ιιππ _ιεποειιρεεε πππ εειιτ πειιιΙιειι. Απ Ηειε ιιππ Ι.ιιιιρε·ειι
ξειπε ιιιιπε.ΙΙεππειι νει·ιιππει·ιιππεπ: Ιιεἱπ Ηιιειεπ, Ηιιππε ιιππ
Ρπεεε ιιιιιι·ιιι. Μιιιιιπε ειπ Νιιιιι·Μγειιει·, Απεππε 0,8 ΟΙι!ιιιιι.
ειιΙΓ. - Πι·ει Με! ιιιςΙιεΙι ΑπιιιιιεοΙιιιππεπ ιιιιι ί5ρἱι·ἱιπε ιιππ
ινε.εεει·.

π
.

Ρεπιπιιι· (7. Κι·ππΜιειιειεει. 'Ι'ειιι ει·ειπι· Μοι·ιςειιε37,8
° Ο.,

ΑΙιεππε 89,0 Ο., ΡπΙε ΠΟ-Ι20. Με ι·:ιιιιιε ιιιιιιι ειι:Ιι ειι:νιιειε
ιιεεεει· ιιππ ιει ιιπ Βιιιππε ειιιεε 'ΓΙιεε ιιππ ΜιΙεΙι επ ειι:.Ιι επ
ιιε!ιπιεπ. Πει· ΑιιεεεΙι1επ πει πιειιι πιειιι· ειιι.ιεποιπιπεπ, Πει
Πι·ιπ ειππ ποεΙι 8ριιι·επ νοιι Ιπιννειεε ιιππ νει·ειπεεΙιε ιιγε.Ππε
θγΙιππει· επ πππεπ. Νιιειι ειπεπι ΚΙι·ειιει· πω” ειπ ιιι·πιιπει·
8ιιιιι1. Πιε ΚιειπΙιε ιιΙ:ιε;ι ιιππ Ιιειιιπε 8ειιιιιει·πε ιι ι ιι
ε.ΙΙεπ θΙιεπ ει·π. Αιιι Αοεππ ιιι·ιεΙιι ειπ Ιειοιιιει· 8ειιιιτειεε
εεε.

ι. Β"επι·πει·(8. Κι·ιιιιιιιιειιειε.π). Τεπιρειε.ιιιι· Μοι·πειιε 38,3
'·'
@ή

Απεππε 88,8° Ο. Ριιιε ποοιι ι'ι·επιιεπι ιιππ ιιπι·επεΙπιεεει8,
εειιινεπιιι. πιπ Ι2Ο. Ρειιεπιιπ πει πιει Νιιιιιιι κιειπΙιεΙι επι εε
εειιιιιι'επ. ΗΜ ιιππ "Με ιιιιειιι επι Ιειειιιει· θειιιιτειεε ειπε.
Πε.ε Βι·οι·εοΙιειι πει επιπειιϋι·ι. Ρειιεπι.ιπ πιπιπιι. Πιιποπιεπε,
ιιππ, ΤΙιεε πππ ειπ ρεπι Βιειιιιιιε :ιι ειεΙι. Βιιιι·ιιε δειιιιιει·ιεπ
ιπ πεπ Αι·πιεπ ιιππ Βειπεπ.

5
.

Β`ειιιιιιιι·(θ. Κι·ειπΙιιιειιειες) 'Ι'ειιιρειε.ιιιι·Μοι·ιεεπε 88,0' Ο..
Απεππε 88.7° Ο. ΡιιΙε ΙΙ0-1Ιθ. Ρειιεπιιπ εειιΙιιιι πω. Πει·
ΑιιεεοΙιΙπε· οεπιππι ε.ΙιειιιιΙιιεεεπ.

ε. Γειιι·ππι· (10. Κι·επιιιιειιειιιπ). '1'επιρει·ειιιι· Ποι·πεπε
87,4Ο., Απεππε 38,8° Ο. Ριιιε 110-116. Πει· ΑιιεεειιΙε.ε Μπι
επεεΙιειιπε Μεεεει·. Ππιει· πειιι Ριπε;ει·πι·ιιι:Κ Μειιιι. ειπε κωπ
ιιι·ε.ιιπεΡιπιιιεπιειιοπ ιιιιειι. Με ΚιεπΙιε ΓιιιιΙι ειοΙι ποεΙι εειιι·
εεΙιννε.ειι. Αιπ ,ειιπεεπ Κϋι·ρει· πεπιει·ιιι πιιιπ ειπε ποεΙιε·ι·ειπιπε

Ηγ(ρειιι.ειΙιεειε
Με Πι·ιιεΙιειιιρπππιιοΙιπειι πει· Ηεπι ιιππ πει·

ιιε ει·επ ννειεΙιιΙιει1ε, επ πεεε ειιιεε Γεειει·εε Ζιιει·ειιεπ Ιειι
Ιιεΐιε θειιιπει·ειιπεεει·ππεεπ ω- Κι·ει.πιιιεπιιει·νοι·ι·πι'ι. Πιε Ζπιιςε
Με ειοιι πει·ειπιπι, ιει :πιει παπι :ιειιιΙιοΙι ιι·οοΙιεπ. Βει ιιει'ειιι
Αιιιπιεπ ιει. Με ι·οι·πει·ε Βιιπε πει· ιιιε πειιιΙιεΙι ιιιε 8·Ιειιεπ
πει· Κει·ρει· επ ΓιιιιΙειι. ΒιπιιΙ "Μπι ιιιιι· πειειι Ιιενεπιεπι.

7
.

Ε”επι·ιιιιι· (11. Κι·επιιπειιειιιιη. Τεπιρει·ειει· ἱὶ7,2° Ο. -
Β8,Ο° Ο. ΡιιΙε ιιιπ ΙΟΟ Πιο Πι·πε!ιειπριιππιιειιπειι ε" Μιιειιιι
Ιει;πι Μ: ποοιι εειιι· ιι.ιιιιιιΙΙεππ. Πιε Ιιιρρεπ Ιιε.ιιεπ ειοιι πεπει
πιει, ΒιιεΙιειιεειιΙειιιιιιε.ιιι ειειιι1ιεΙι ΙιΙιιεε. Ιιπ ΝιιεεπιιιεΙιεπιιιπιπ
ιει νιεΙ ειιΙιει· ΒεΙιΙειιπ ππεεειιιπιπεΙι. Βε ει.εΙΙι ειοιι Αρρειιι
ειπ. Απ ε.ΙΙεπ ΒιεΙΙεπ πεε Κ6ι·ρει·ε, πιο πιπεεειε ιιππ πιιπιιΙει·ε
Ε”ιεεΙιεπ νοι·Ιιε.ιιπεπ νι·ιιι·ειι, πεε;ιιιπειι πιεεειιιεπ επ ει:ΙιεΙΓει·π,
επι ΗιιΙεε ιιππ πεπ Η.ιιππεπ ειϋεει ειοΙι ιιιε Βριπει·ιπιε ιπ εποε

εεπ"Ε'Ειεεπ
ει. Πιε 8ειιινεΙ1ιιιιΒ· πει· Ηε.ιεΙι·ιπριιπι·ιιεεπ ,μπι

ειιι·πε .

8
.

Γειιι·πει· (12. Κι·επιιΙιειιειιις). Τειιιρει·ιιιπι·
87,6° Ο., Απεππε 37,3° Ο. ΡιιΙε 88-ΙΟυ.

Θ
.

Ρειιι·ιιιιι· (18. Κι·ιι.πΜιειιειεει. Τειιιρειιιιιιι· Μοι·πεπε Με
Αιιεππε 37,00 Ο. ΡπΙε 75-10Ο.
10. Γειιιπει· (14. Κιεπιιιιειιει.επ). 'Ι'ειιιρει·ειιιι· Εποι·πεπε
86.9" Ο., Απεππε 87.0° Ο _ ΡιιΙε ιιπι 80.
νοπ πππ επ πει,ι·ιιιπι π ε Βεεοπνειεεεεπε.
Μ: ,μπε ιιΙειεε 8·εινοιπεπ ιιππ Ιιεειειιι :ιιιε
πιεπιπεειιειι, ινεΙοΙιε Ιεπιιιιτ'ι εοιιεΙΓει·π. Απ Ηιιππειι ιιππ
Ε'πεεεπ, επι Ηιι.ιεε, επι ΒιιοΙιεπ Με επ πεπ Νιιιεε ειόεει :ποπ
πιε Βριπειπιιε ιπ π·ι·οειιεπΙ.ιιιιιεΙΙειι πρ. Β'ιερει πι πιοιιι ιπειιι·
νοιιιιιππεπ, πει· Πι·ιιι ίι·ει ιιππ Βιιιιειεε ιιππ Ογ!ιππει·π.
Πιε Κι·ιι.ΐιε πει· Ρειιειιι.ιπ πεΙιιιιεπ πω· εεΙιι· Ιε.ιι;;εππι επ.
ΝοεΙι Ιε.πε·ε !ιΙερ,·ιε ειε πω· ΜπεπεΙεοΙιιπει·πειι πει ιιΙΙεπ Βε
ιιτεππππεπ πιιπ ει·ει επι εε. ΚιιιπΜιειι.ειεπε ιιοπιιιε ειε επί ειπ
ρεεε Βιιιππεπ πιιε Βειι νει·Ιεεεειι. Απ πεπ ΒιεΙΙεπ, ινε πει·
ΑπεεοΙιΙεπ πεεοιιπει·ε ειιιιιι ε·εινεεεπ ινιιι·, ειεΙΙιε ειπε επι;Ιειειι
πιιι πει· ιιιιειιεινεπ δο!ιεΙι'ει·ιιππ ειπ εειιι· Ιιι.ειι€εε
Πε.ιι ιι ιιι:Ιιεπ ειπ. Βι·ει ιπ πει· ιιιιω πει· 4

.

ν7οεΙιε ιιϋι·ιε
ιιιε 8εΙιεΙι“ει·ππιειιππ πεε .Τιιε1ιεπεπι' ιιππ πιο Ηε.ιιι ε·εινιιιιπ
ιιιι· ιιοι·πιε.Ιεε Αιιεεεπεπ ιι·ιεπει·. Βειπει·πεπεινει·ιΙι πι, πιιεε Πι
πει· 1ιιιιιε πεε ΜΒΜ ειοΙι ε.ΙΙε ΡΜ ει·ιιιιε;εΙ πειπει·
Πιι.ιιπε πρειιεεεεπ, "ιιε νι·οιιΙ ε.ι·ιι.ιιι'ιιιιιινειει, πεεε
ιιιιειι πιε ΝεπεΙοειιειι, ιι·οι·επι' ιιιιι.Ιιι·εππ ω· Κι·επιιΙιειι εκει
πεεοππει·ε εεεειιιει ινοι·πειι πει, επ πει· πιπ'ιιεεπ Ηειιιεπεειιοπ
πει· Η:ιππε πειΙιειΙιιςι πεινεεεπ ειιιπ. Νιιι· εειιι· Ιππεεεπι ινιιεΙι
εεπ ιιειιε ειιιεε νειιιι·ιιρρεΙιε ΝεπεΙ ιιιιι:!ι.

77ιι· Ιιε.Ιιειι ειεε ειπε ε.οιιιε, Ηεπειιιείι.ε Ει
Κι·ιιπΙιιιιιπ νει· ιιιιε, Με ιιιιι ειπει· πεννϋππΙιεΙιεπ ΜΗ
ειιΙε.ιειι Αιιπιιιε. πεπειιπ πιιπ ιιππ. ιπειεειπειιι πιθεω ιιππ
ειιιεπι Ιειοπιεπ ΒοιιιιιιεΙΓιοει ειιιεειειε. Απι Λεω πεε
εινειιεπ Κι·επΜιειιειε.πεε ειιεπ ιιιε Τειιιρειειιιι· ιιπιει·
πιιεπειιιοΙιεπι Ρι·οει επι ιιιειιι· ειε 4.0" Ο. ιιππ ειιεΙειοπ
ειιιεε ειπ ειΒεπιιιπιπ!ιοΙιει· ΑιιεεοιιΙεπ ειπε, πει ειιε ειιιεε
ει·Ιιιιιιειιεπ, ιιιιεπειν ιοιΙιεπ ΡΙεοΙιεπ ι›εειεππ ιιππ ειο!ι

ΙιΙοιπεπε

Πει· ΑπεεεΙιΙει.8

Ιι
ι

ιιιιπΙιεΙιεπ Ριπ
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νοτοιιοεννοιεο_:ιοί ιιοιι Ι1ειιι‹1- ιιιιιι Γιιεετιιοοοιι, ι1οιιιι Πτι
ιοτ- ιιιιιι ΟοοτεοοοιικοΙο ιιιιιι ‹ιοιιιιιοοοει επι ΗιιΙεο, ιπι
θιοειοοι ιιιιιι ιιιιι ι1οιι Νοιοε 1οοιιΙιειτιο. Ποιοι· οοοοτιι,
οοτιι.ιιιιιιτΙιοοοιιι πιο τιιιι '1'οιιιροτοιιιτοιι ειιιιεοοοιι 40
Με Μ" Ο. οτοιι.οι οοτ ΑιιεεοΙιοιε ειοο Με πιο θ. Κτοιιο
οοιιειιιο, νο οτ Μο Ηοοο εοιιιοτ ΑιιεΜΙοιιιιε οττοιοοι,
ιιιιιιιοτ ντοιιοτ οπο, ντοοοι Μο Ριοοοοιι ιιοοο οτι 0ιτϋεεο
οιιιιοοιοοιι ιιτιο ειοο ιπι Εοιιιτιιιιι ιιιιιιιιοι Ιινιιι Γιιτοοιι,
ντιιοτοιιο οοτ Βοιιιι ιιιοοι· ετοΙΙ απο οτεοοοιιιι. 1)ιοεο
νοτιιιιιιοτιιιιοοιι ειιι οοτ οιιεεοτοιι Ηοιιιιιοοιτο ειιιιι νοιι
εοοντοτοιι ιιιιοοιιιοιιιοιι Κτοιιοοοιιεοτεοοοιιιιιιιοοιι οοεΙοιιοι.
Με 8οτιεοτιιιιιι οι οοτιοιιιιιιοιι, Μο Ρο.ιιοιιιιιι ΙιοΒιι ιιι ουί
ΒοτοΒιοιι Ποιιτιοτι, Με· Ζιιιιι;ο οι ιιιοΙι οοιοει, ιοτιντιιοτοιι
οοε 1Νιιτοοιι ιιιιιι ΕΕτοτοοοοιι ιιοτοιιιι1οτιι Με Αιιι”τιοοιιιο
νοιι 8ροιεο ιιιιιΙ '1'τοιιο, Μο Μιι2 οι νοτετϋεεοτι, οοτ
Πτιιι οιιιοοιιτ 8ριιτοιι νοιι Βιιτοιεε ιιιιιι ΗοτιιοχΙιιιοοτ.
Ζιιτ 8οοινοΙΙιιιιο οοτ ΤοτιειΙΙοιι εοεοΙΙι ειοο οιιιο ιιιτοιιεινο

Βοιουτιε ιιιιιι 8οιιιτοΙΙιιιιο οοτ οοεοιιιιιιιοιι Βιιοοοτιεοοιοιιιι
οιιιιι. Αιι ι1οιι ιιπι ετοιτοειοιι οοιοιΙοιιοιι ΚοτροτιοοιΙοιι
οοιιιιιιιτοιι Με Ρ'Ιοο1τοιι Μι οιιεΒοοοοιιτοιι, ιιιοοτ Βιιοοοιι
οο.ι”ιοιι, εοοοοοιοοιι ΒΜΙιιιιιοοιι. 1)οτ ΡιιΙε οι Ιτιοιιι ιιιιιι
ντοιοο, 2οιι.ινοιεο ιιιιτοοοιιιιοιεειο, Με Ρτοειτοιιοιι οοτ
Κτιιιιο εοοτ ιιοοοετοιιιο. Αιιι ο. Κτειιοοοιιετιιοο οτιο18ι
ιιιιοτννοτιοι οιιι ιιιϋι2Ιιοιιοτ Ριοοοτοοίοιι ιιιιιι Γοτιο.ιι ειιιοι
Με Γιοοοτ ιιιιτοτ ιιιοτοοιιιιιοοοτι Βοιιιιεειοιιοιι. πιο εοοοιι
Βιιοο οοτ 2. Κτοιι1τοοιιεννοοοο ι1οιιιιιιιν ο.ιιι.2ιιοϋτοιι. Ρο
τιιιιοι οιοτοιι οι.εεοτι οιιιοο ιιιο ι1οτιΒοιι Κτοιιοοοιι.εοτ

εοοοιιιιιιιοοιι οΙΙιτιοοιιοο οπο. Ποτ ΑιιεεοοΙο.Β οΙοεει
ιιο ιιιι‹1 οιιιιοτοιεει ΒοιοΙιοο-οτιιιιιιΙιοοο ΡιΒιιιοιιιοτιοιιοιι,

ιιοοτ ιτοιοοοιι Με Ηοιιι οιιιοτ ιιιιοιιεινοιι ΙοιιιοιΙο
εοιι Ποεοιιιιιιιο.ιιοιι νοτιοΙΙι; οοε 8οιιεοτιιιιιι »πιο πιο,
οιο ΑιιΒιιιο ιιιεει ιιιιοο, ιιιο εοοινοτοιι Βιιεττιεοοοιι

Ετεοοοιιιιιιιοοιι εοοινιιιιιοιι, ιιοοτ ιιοοο ΙοιιΒο ιιι Μο Βο

οοιινοΙοεοοιιε οιιιοιιι οοτ Μο ΚτοιιΚο οτι οοιιιοοιι Μιιειτοι
· εοοιιιοτοοιι οιι 1οιι1οιι.Με ειο ιιιιοο εοοινοτοιι Ιιιιοοι.ιοοε
ιττοιιοοοιιοιι Ποιο εοιτοιι νοτοιιιιιιιιοιι. Ι)ιο ΒοοοιινοΙοε
οοιιο Βοοι ιιιιτ Ιοιιοεοιιι νοτ ειοο ιιιι‹1 οτει ιιι οοτ 4.

Κτοιιοοοιιειτοοοο Κουτι Ροιιοιιιιιι :ιοί οιιτοο Ζω οοε
Βοτι νοτοιεεοιι. Ετετ μι” οοτι οιιοο Με Ποεοιιοιιιοιιοτι
οι, ειοοτ Με οιιιο Τοοιιοτεοοοιιιιιιιε οιοεοτ Ιοιοιοτοιι οτ
Γοιει οι.ιιτο ιιι οοτ 7. νιωοιιο ιιοοο Βοοιιιιι οοτ 1(τοιιο
οοιι, ντο Μο Ριιι.ιοιιιιιι ειι:ο εοοοιι Ζιοιτιιιοο ννοο1 ιιιιιιι,

Μο Λοειοεειιιι8 οιιοτ ΡιιιΒοτιιοΒοι, ιτοΙοοο ιιιιτ Ιο.ιιοεοτιι
ιιιιτοο ιιοιιο, οοοτ οτινιιε νοτοτορροιι.ο Νοεοι οτεοι.οτ

ινοτι1οιι.

ιΝοε οοτ ιιιιιι οοτ Πιτ οιιιο Κτο.ιιοοοιι νοτοοΙοοοιι?

Κιιιιιεοο οιι.τιοοΙι οε ειοο ιιιιι οιιιο εοοινοτο οοιιιο
ΑΙιοοιιιοιιιιιιίοοιιοιι, οιο πιο: οιιιοτ ιοιιιοιιιοτοιι
ΑιιΒιιιιι οοοοιιιι ιιιιτ1 πιο οιιιοτιι οιοιιιοιι Βιιιιτιιιιοτιι νοτ

οιιιιιιοιι νοτ. ΜοτροοΙοοιεοο ιιιιιεειο ιιιοεοε Ιοι2τοτο ενοι

ΓοΙΙοε Με οιιι ρο1τιιιοτροοε Ε)τγτοοιιι νοπ πιο.
οιιιο-ριι.ριιΙοεοιο 0οο.τοοι.οτ οοοοιοοιιοι ινοτι1οιι.
ιιοοτ ιιοοτ Μο οιοοιιι.ιιοοο Νοτιιτ οοτ Κτιιιιοιιοιι. ιει ιιοιιιιτ

τιποτε οοεο.8ι.

Η οιπο., ιτοιοοοτ ιπι .Μοτο 1860 ιιοτιι Ι$τγι.οοιιιο οι;

ειιοοι:ινιιιιι ιιιιιιιιι”οτιτιο ι1οιι Νοι1ιοιι Βοι.τοοοιι οοτ, εοινιο

Κο οσοι, ινοΙοοοτ ιιοιι Βοετιι1' οοε Εττιοοιιιο τιιιιΙιιιοτιτιο
οοιιοιιιοιιιι ινοιιοτ ιιιεει Με Ηοοτο, οοεοΙιτοιοοιι οοιιιο
οοε Εττιοοιιι νοιιι Βιοιιιιριιιιοιο οοτ Ι3οττιιοιοιοΒιο, οοιιο

ειοο ιιοΓοτ ιιι Μο ΡτοΒο τοπιο οοτ ΑοιιοΙοι;ιο οοτ Βιγ
τοοττιο οιιιοιιΙοεεοιι. Ψοιιιι Κο.ροει οοοιιεο πιο Ι.ο
ιιιιιι οιο Ετττοοιιιο Με οιτιο ΑιιΒιοιιοιιτοεο οιιιΐοεεοιι, εο

ερτοοοοιι ειο ιιιιιιιιι ιοτο Ατιειοοι ιιοοτ Μο Ροιιιοοοιιοεο
οοτ Κτοιιιιιιοιι Με, ο.οοτ Μο ΑοιιοΙοΒιο ιιοτεοΙοοιι οιοιοι
ι1ιιοοι ιιιιοοτιιοτι, ι1οιιιι ι1ιοεο Αιιοιοιιοιιτοεο Κοτιιι οοοιι
Μο νοτεοοιοι1οιιει.οιι Πτεοοιιοιι οοοοιι.

8οοοιι Ψιιιιιιοτιιοο (ιπι .Ιοοτο 1864) ιιιιιι θτθΓ·
οιιτιιτ (ιπι .Τοοτο 1878) οιιοοιι οιιιιο οοεοοτιοοοιι, ινοΙοιιο
ιιτιιοτ εοοινοτοπι Ριοοοτ ιιιιτι οιιιοιιι νοτινιοΒοιιι1 ειι Βιοε

οοοιιοιΙοιιιιο Πιοτοιιιιοιι ιιιιιιιιιοτιιιοιι Ε.τγτοοτιι Βο.ιιε εο πιο
οιπο οοιιιο Ιιιιοοιιοιιεοτοιιοοοιι νοτΙιοΓοιι ιιιιιι νοιι ιοιιοιι
Πιτ οιιιο εοΙτοιι νοτιτοιιιιτιοιι‹ιο Κτοιιοοοιι ειιι ο;οιιοτιε Βο
οιιιιοτι ντιιτι1οιι.

Πτι .Μοτο 1882 ω εοτιιι.ιιτιΗοιιοιιοτ νοτειιοοι; οι.ινοε
Οτιιιιιιιι8 ιιι Με ετοεεο Οιτιιρρο οοτ τιιιιΙιιιοτιιιοιι Ειτ
τοοιιιο 2ο οτιιι€οιι, ιιιοοιιι οι· Μο ΒοτοοοιιΒιιιιο ‹1ιοεοτ Βο

2οιοοιιιιιιο νοιιι ιιιοτροοιοοιεοοοιι θιοειοοτεριιιιοι οιιΒιοοι,
οοοτ τοιοοι οοιοιιι, ιιιιεε οοε Ετττοοιιι ιιι άτοιοτΙοι Ψοιεο
οοτ Βοοοεοοιιιιιε 1τοιιιιτιο, ιιιιιιιιιοο οτειοιιε Με οιιιο Ιο
οο.ιο, ιιοοοτιοεο οοιιιο οιιοτ οοτοιιιεοοο Ηοιιτοτοιιοοοιι,
2ιτοιιοτιε Με οοιιιο. ιιοοοτοοιιιο ΑΙΙοοιιιοιιιοτ1ττοιιΚιιιιο ιιιιι1

οτιιιιοιιε Με ΟοιιιρΙιοοιιοιι οιιιιοτοτ οοιιιοτ Ιιιιοοιιοτιεοτοιιο
οοιιοιι.

Ιιι ιιοιιοετοτ Ζοιτ οοτ οιιιιιιοο Ε. ν. Βιιτιιιο οοε νοτ
ιιιοτιετ οποιοι ειι οιι.οοιι, ι1οεε οιοιοιιιοο Κτοιι1τοοιι:, νιιοΙοοο

ιιτερτιιιιΒιιοο νοιι Ηοοτιι Με Βτμοοιιιο οιτειιτιοιινιιιιι
τιιιιιιιιοτιιιο οοεοοτιοοοιι ιτιιτοο, ιιι οοτ 'Ποτ οιιιο ε οι οε ι
ειιιιιτ1ιοο ινοοΙοοο.τοΙαοτιειτιο οοιιιο 1ιιιοοιιοιιειττοιιο
οοιτ Μ.. οοι οοτ Με Αι1οοι.ιοιι οοτ Ηοιιτ ιιιιτ οιιιο ΤοοιΙ

οτεοοοιιιιιιι€, οιιι 8γιιιιιτοτιι οοε Κτοιιοοοιτερτοοοεεοε ει,
οοοιιεο Μο οι.ντο.οοε Βιιιιιιτοοιιι οοιιιι 8οιιο.τοιοο. Βιοε
Βιοιοοοιι ιιιοιιι οτ Με τοσοι εοοοιι οιΙοοιιιοιιι ειιιοτοοιιιιτο

Αιιεοοο.ιιιιιιε ιΙοεε ο.ιιοο οοε Ετγιοοιιιο. ιιοιιοειιιιι οιιιο

εοΙοειειιιιιιιιΒο ο.Ιιοοιιιοιιιο 1ιιιοοτιοιιεΙιτοιιοοοιι πιο ομορ
τοιιιο.ιιεοοοτ ΗοιιτοτΙιτοιιοιιοΒ Μ. Ποοοτ Μο ιιιοεοιι οοι
ιιοιι Βτοτοιιοιιιιοειοτιιιοιι οιινο 2ιι 0ιτιιιιιιο 1ιοΒοιιοοιιΜι1τι·ο

οτοοιιιειιιοιι οι οιιιειιιιοιιοτι ιιιοοιε οοοοιιιιι.



Μ)

Ιιιιιιιοτιιιο ειοπι ιιιτ 2ο ιιοπο 8οιι!οεε οοτοοιιιιοι. Φιεε
οιο 'Ι'!ιοι! πιοτ 2ο ιιοτ ετοεεοο 0τορρο πιοτ ποο!ι.ιιοτιοοο
οιιοτ ρο!γιοοτρ!ιοο Ετγιιιοοιο εοτοο!ιοοιοο Ιζτοο!ι!ιοιιε

ρτοοοεεο εο!!ιειειιιιοιιιΒο, ιιιιοριιι!ιιεο!ιο Κτοο!πιιοιιοο τω·
ειο!!οο, Φο ιιιοο ιο Ζο!ιοοιι νιο!!οιοιιι !ιοεεοτ 2ο πιοο εο

εοοοιοοιοο οοοιοιι !Βιιοοιιιοιοοο (Ροο!ιοο, Μοεοτο, Βοιωτ
!οοιι οπο.) οιι!ι!οο οοπ! !ιοι Φοεοο οοιιοοι!ο!ο ινιιττ!ο.

ιινοοιι οτιτ οοο νοο Φοεοο εο!οειειιιοΦΒοο Ροτιιιοιι οο

εο!ιοο,ξιιοοο ο!οιοι οοο!ι οιοο 8τοεεο ΜοοΒο εο!οιιοτ Ετι
ιιιοιιιο ιιοτιἔ, οοι τιοπιοο Φο Πιοειιιοτιο, οοιοτ ι!οοοο ειο
οο!ιτοιοο, πιιιι Βιοιιοι!ιοιι οι!οτ ιοιι οιοοτ ποοιιτ ποιοι οιο

οιοοτ ετοεεοιι νι'ο!ιτεοιιοιο!ιοιιιιοιι Φιτιιοι !ιιοντοιεοο, Φιεε
Φοεο!οοο εοοοοι!ιιτοο οοπ! οοοεοοοιινοο Πτερτοοοε ειοπ!,
οοιι οοτ Οοοιρ!ιοοιιοοοο οι!οτ Ρο!εο!ιτοο!ποοιιοο οοιιοτοτ

ρτιοιοτοτ ΟοεοοοιιοιιεειστοοΒοο νοτειο!!οο.

Μι εο!ιο !ιιοτιιοι Βιιοο οιο νοο ιιοο οσο. ιοΧιοοιιοο
!!)τγιιιοοιοο, 2ο ιιιο!οιιοο ιιοοιι Φο Ατοιιοιοιποο
ι!ιοιιιο εο!ιοτοο, ινο!οιιο ιιοι Ιοπιινιοοοο, Φο οιοο εο€.
!Φοεγοιιτοειο ΒοΒοο ;ποινιεεο Μοι!ιοοπιιοοτο !ιοιιοιι, ο. Β.
οοοΙι πιοτ Ειονοτιοι!ιοο8 νοο Μοτριιιοιο,Αιτοριο, 0!ι!οτο!,
Βο!ιοι!ειιοτο, Μ, Οοροινο.οο!εοιο, Οοοοιιοο, Οιιιοιο, Αο
ιιροτιο, Ωοοο!ιει!οοτ οιο. ιιοιιτοιοο οοπ! οοντοι!οο ιιοι:!ι
νοο !ιο!ιοιο Ριοοοτ οοε!οιιοι ειιιι!. Αιιο!ι ω! Φο π!οο
Ατοοοιοιιιοιιιοοιοο οο!ιοειο!ιοοι!οο, ι!οτοΙι ΡτοΦιοιο πιοε
ι!ιιοτιεοιιοο 8ιοιΤννοο!ιεο!ε ιιοι ι!ιεροοιτιοο ΙοΦνιπιοοο !ιοτ
νοττοιοειτοο Ετιιιιοιοο, ντο!ο!ιο οο.οιι οπο· Ιοιοοιιοο νοο
τοιοοιο Ριοττ!οο!οιεοτοιο οι!οτ Βιριιι.ιιοτιοεοτοπο 2οινοι!οο
οοο!ιοοιιιοι ινοτιιοο ειοιι, εοινιο οιιο!ι Φο Ετιιιιοιοοι.ο ιιο

ιοΒοετιε. Φο !ιοι ιου.οο!ιοο .Μοοεο!ιοο οιιο!ι ι!οιο θτοοοεε
νοο Βτει!ιοοτοο, Κτοιιεοο, εοτιιοο!ιοτιοο Ε'ιεοιιοιι ο. ε. ο.
ιιο!ιτοιοο. οποιο ιοιι οιο!ιιοο!ιοτ οιο, ιιοοο νοο οιοοτ ι!οτ

οτιιοοο Αοιιο!οΒιο, πιο ειο Φοεοο τοιιιεοιιοο Ετγι!ιοιοοο
2ο θττοοιιο !ιοΒι, !ποοοιο ιο ποοιοοιο Ρ'ο!!ο !ποιοο Βοπ!ο
εοιο.

ΒοΒοΒοο !ιοιιιιοοο Πιτ οιιο!ι ιιοι"ε Πτιοοοοιιειο Φοιοοι
Βοο Ετγιιιοιοο ιο Βοιτοοιιι, ινο!οιιο ο.!ε Τ!ιοι!οτεοιιοι
οοοΒοο ιιοτ Ργιιιοιο, ιιοτ Βορειε, πιοε Ροοτ
ροτο!!ιοοοτε οοι“ιτοιοο οι!οτ Με Οοπορ!ιοοιιο
ιιοο οοι! Νοο!ι!πτοο!πιιοιιοο οοπ νοτεο!ιιοι!οο
ειοιι οοοιοο Ιοιοοιιοοε!πτοο!πιιοιιοο, πιο ι!οε

'Ι'ιο!ιοε, ι!οτ Μοεοτο, ι!οε Ξοιιοτ!οοιιε, οοπ Πιρ!ιι!ιοτιο,
ι!οτ Ροο!ποπι, πιω· Ο!ιο!οτο, ι!οε οοιιιοιι θιο!οο!ιτιιοοιοοιιε

τιιοε, ‹ιοτ ΑοΒιοο. Γο!!ιοο!οτιε οοοοοο!ιιοι: ινοττ!οο.

Εε οοιοτ!ιοει νοο! !ιοιιιοιο Ζινοιιο!, ‹!οεε Φο οοι τ!οτ
Βοριιοο-Ριιιιοιο, ιοο8 Φοεο!!ιο οοο οιιοο!ιοοι!ιΒοο οιιοτ

!ιτγριοοοοοιιεοιιοο Πτερτοοοοε εοιο. οοιιτοιοοιιοο Βιγ
ιιιοιιιο πιο Τιιοι! ιιο.οιοτιο!!οο, οιιιοο!ιεο!ιοο Πτερτιιιιοοε
ειο‹! οοπ!Φιιιοτοιι ιιοτνοτοοτοιοο ινοτιιοο, Φιεε Φοιιιι Β!ιιιο
!ιτοιεοοι!οο 8ιτοριο- οο‹ι διορ!ιγ!οοοοοοο ιο ‹!οο Οο.ρι!!οτοο
πιει Ηοοι ειοο!ιοοο!οιοοο οο‹ι ο.!ε !οοιι! ινιτ!ιοοι!ο Βοι
οιιοοοοεεοττοεοτ Φο Βιιιιιοιοο!ι!οτοεοοοοοο ιιοτνοττοιοιι.
!3οι ι!οιι εοριιεοιιοο Ετιι.ιιοιοιοτιοοο ειο‹ι εοιιοιι ιιιοΙιτιοοιι

Βιιοτοοοοοο οιο!ιι οοτ ιιο Β!οι, εοοιιοτο οοοιι ιο ι!οο
Β!οιοο!ιιεεοο οοπ Ηοοι (ο. Β. νοιο Ε'ιο8οιι) οοοιι€οινιοεοο
ο·οτοοιι. !ιιιιοοτ Βο!ιοοι: Φοεοτ Νοοιιινοιε ιοτιοο!ι οιοιιι.
οοι! οε οι ννοιι! πιο ο·τοεεοτ νιίο.ιιτεο!ιοιιιΙιο!ι!ποιτ πιοοο
οοιιιιιοο, Φιεε οιο οοιιοτοτ 'Ι'!ιοι! Φοεοτ Βτιιιιοιιιο οοι!
οιιιοοοι!ιο!ι Φο ιοοιιτ ιιοοιιοοιιο!ι οοεοο!ιτοιιοιοο. εο!ιοτ

!ιιι·ιιιιιιο!ιο!ιοο οοιι ιοοεοτοιι!ιο!ιο!ιοο Ετιιιιοποο Φιτοιι Φο
ιιοε ι!οο !οοο!οιι Ειτοτ!ιοτπ!οιι ιιοεοτοιτιοιι Τοιιιοο ιιοτνοτ

Βοτο!οο ινοτιιοο οο‹ι εοιοιι; οιοοοι!ιοιι ιοιπιεο!ιοο Πτερτοο
Βοε ειοε!.
οι” Φο εοοιιοΦιτοο, ιπο νοτ!οοι οο‹ι θοιο!οο ειοι!οτοτ
οι:οιοτ Ιοίοοιιοοε!ιτοο!π!ιοιτοο οοίιποιοοιιοιι Ετιι!ιοιιιο οο

πιο εο Μι. Ηοιιιιο! Φοεο!οοιι ιο οιοοτ εο!ιοοοο οοπ!
οοείο!ιτ!ιο!ιοο Ατοοιι οο!ιοοοο!ι.

Ετ Μι εο!οιιο Επιιιιοιοο νιο!!ειο!ι !ιοι Ιιιοι!οτο οοοιι
ιι.ο!ιιοι, Φο ιιο Ηοεριοο Οοο οο!οοιε-οεειειοε επι Τγριιοε,
Μοεοτο, $οιιοτΙοο!ι. Βιριιι!ιοτιο, Βγεοιιιοτιο οοπ! οιο!οοιιοτ

Βιτοριοοοοοοο-Αοοιιιο !ιτοο!ι !οιοοο. Ποτ ΥοτΙοοι Φοεοτ
ιο!οοιιϋεοιι ΙΣτγιιιοιοο ιιοτ :οπο Μο! ιποιοι·ιιο, πιο πω!

ο.οοι οοοιι οοιοτ !ιο!ιοτο Ριο!ιοτ οοιι εο!ιινοτοιι Α!!8οιοοιο
οτεο!ιοιοοιιοοο ισοιιιοπι. Ηοτιοο! !”οιοιι οοο, Φιεε ι!οτ
Αοεοτοοιι Φοεοτ Βτιιιιοιοο ιοοιει ποιι οιοοι· ειο!ι :οι

οτερτιιοε!ιο!ιοο Κτοο!πιιοιι ιιιοοοΒοεο!!οοι!οο οοιοιιοΦιο!ιοο
ΑιΤοοιιοο ι!οτ Βοο!ιοοοτειιοο οοεοιοοιοο!ιιιοει; Φο Μοτο

τιο!οοιεο!ιο Ποιοτεοο!ιοο8 ‹!οε Βοοιιοοεοοτοιοε οοιι. ι!οτ

Μοοιιο!οο!οιοο οτοσιο Φο Αοινοεοοιιοιι νοο 8ιτοριοι:οοοοιι_
ι!ιοι!ε ιο Βοιοοο!ιοτ. ι!ιοι!ε ιιι Βιιοοιοεο ιοιτ ο.οιιοτοο

Μι!ιτοοιΒοοιειοοο. Ηοιιοο! οι οοο οοπ Αιιειοιιι, Φιεε
Φο ριιιιιιιτο Ιο!οοιιοοε!ιτοοιπ!ιοιι Φο Βιιο!ιοοοτειιιιο Πιτ

Φο ιο οοπ Ηοεριιο!εοιιιιοοειι!ιιιτο νοτιιοοι!οοοιι 8ιτοοιο
οοοοοο οοεοοιιοτε οιοο!ειοε!ιο!ι ιιιιιοιιο οοπ! πιοεε Φο του!
ι!οιο Βοι!οπι π!οτ εο Βοεο!ιοΒοοοο Ρτοι!ιεροειι:ιοο οοιειο
ιιοοι!ο εοοοοιιιιτο 8ττοριοοοοοοο-ΑοΒιοο ι!οπι Αοει;οοοε

ροιιοι. Πιτ Φο εοριιει:ιιο Λ!!εοιοοιοιοΕοοιιοο οιιπι Φιε εορ
ι.ιεο!ιο ΙΣτγιιιοιο ιιι!ιιο. Πο ιιο Β!οι. οο‹! ιιι οοπ· Ποιο
πιοτ Κτοο!ιοο οιοπιιο.!ε 8ι.τοριοοοοοοο 2ο ιιοπιοο ιιιιτοιι. εο

ι;!οιιοι οι, ιιοεε Φο Ετοιιιοιιιο οιο!ιι Φτοοι Φιτι:Ιι Εοι!ιο
!ιο τ!οτ !οιοιοτοο, εοοι!οτο πιοτο!ι Φο ιποΒ!οιο !ιτοιοοοιιοιι
'Εοιιοο πιοτεο!!ιοο !ιοτνοτοοτοιοο νιοτπ!οο. «Με
!)ιο Ετγιιιοιιιο οοο!ι οι!οτ Ιιο! ιιοοιοο !οίοοιιοοε!ιτοο!π·
!ιοιιοο ινοιτοο !ιιοτοοο!ι ιι!ε Φιε Ζοιο!ιοιι οιοοτ εοι:οοΦιτοο

εοριιεοιιοιι Ιοίοοιιοο ιιοοοεο!ιοο - οιιιο Αοιιοεεοοιι, οιο
εοινιεε εοιιτ νιο!οε Πιτ ειοιι !ιοι. νοτ Α!!οιο ντιπ! οιο

ιιιοτπιοτοιι Φιε Αοιιτοιοο οοπ Ετοι!ιοιοο οοιιο οοοιοο Πο

!οο!πτ!ιοοιοοιιειοοε οοι! ιιοι ιιοτ Γο!ιιοο!ιιτοιι Αοι;ιοο. νοτ

ειιιοΦιοιι, εοιιιιοιιι ινιτ οοε ‹!οτοο οοιιτϋ!ιιιι ιιιιοοο, οπο
!ιοιιιοο Αιιοοιιοοοο οιο ιο οοπ Βοεο! πιοτο!ι 8ιτοριοοοαοπι
οοιι διορ!ιο!οοοοοοο !ιοτνοτοοτιιιοοο !£τ!ιι·οο!ιοοΒοο ιιι

ιιοιτοο!ιιοο. -οι»
Κοιιτοο ινιτ οοο ιιο ιιοτο νοο ιιιιτ οοεο!ιτιοοοοοο Ρο!!

οοιιιο!ι. Ειο ιι!ιοροι!ιιεοιιοε Ετγιιιοποο οιιεοοοιινοιο οιο!ιι

ι`οτιιιο ιιιι Βιιιοο νοο Ηο!ιτο οοιι ν. Βιιτιοε ιει πιει
εο!ιιο ιοι!οοίο!!ε οιο!ιτ. Ηιοτοο ροεει ονοι!οτ π!οτ Κτιιιι!ι

Ιιοιιενοτ!οο! οιο!ι οοο!ι Φιε Αοεεοιιοο ι!οε Αοεεο!ι!ιιτιοε.

ΒοεοΒοο !ιιεει οι ειο!ι εο!ιτ νοο! οοιοτ Φο εοριιεο!ιοιι
!Σι!πτειο!ποοΒοο οιοτοι!ιοο. Βιο ο.οοιο ιο!!ιοο!ιιτο
Αοειοο, νιο!οιιο οιο Κτοο!ιιιοιτ οιο!οιιοποι
Μπιτ ιιοο ΑοεΒοοΒεροοοπ Πιτ οιο εοιιιιοτο εορ·
ιιεοιιο Ιοιοιιιοοιιοο οοιιι!ι!οι, Φο ιιιτοτεοιο
ειο!ι ιπο ιιο!ιοο Γιοιιοτ, ι!οιο εο!ιιιτοτοο Α!!Βοιοοιο!οιτιοιι.
πιοιο Ετ8τιιΤοοεοιο πιοε οοοιτο!οο Νοτνοιιεγειοιοο Μ!

Μοοοοεγιοριοιοοο οοπι πιοιο Αοεοτοο!ι πιοε ιιιοοο!ο-ιι!!ι!!!·
!ϋεοο Ετγι!ιοπιιε οοεερτοο!ι. Ι|θἱὸθΓ !ιοοοιι οε ιοιι

θ!!

Πιοετοοι!ο οιοιιι οοετοιιοι, ι!οο Ρο!! οοοιοτιο!οοιεο!ι οι

οοιοτεοο!ιοο, ιι!!οιο ιο!ι οντοιοο οιοιιι ιπο ιιιιοι!οειοιι !!!!·

πιο, ι!ιιεε ειοιι ιο πιοο Μοοιιο!ο!τοοΓοο Βιιοτοοοοοο 8οιοιι
π!οο ιιοτιοο. 0ο ιπο Β!οι οο‹! ιο Οοο ΗοοιοΓΠοτοεοοοιο!!
!ι!ι!πτοοτριο.οιειιιοονοτιιοοιιοο Βοντοεοο ειοτι, ιοοεε ιο!ι το

!ιιιιοοετο!!ι εοιο !οεεοο, ο!ιοτ ιιοοιι ινοοο ειο Ποιο ΜΕΘ
ιι·οεοο εοιο εο!!ιοο, εο ιιιιιι!ο ιιιιο!ι ω., πιο οοε οι!!!
οιιοιι θοεοετοο !ιοτνοτοοιιι, ιιο πιοτ ΒιοΒοοεο οιο!ιι. πιο

ιοοοιιοο.
°

Ιιο Αοεο!ι!οεο ιιιοτοο ιοτιο!ιιο ιο!ι ποσο οιοοε οοιιοτοπι
Ρο!!οε νοο ρο!γιοοτριιοιο Ετγιιιοιο οοιιοο!ιοο, πιοο οι οι'
.ιιιιιτοο οοιιοοοιιιοτ !ιοι›ο οπο! ιιοοτ ιιοιι ιο!ι !ο!Βοοιιο Μ·

ιιοοιι ιο ποοιοοιιι Κτοο!ποοιοοτοο! νοτιιοι!ο.

Π σιοοο οιι Θ., 4.ιο!ιι·ο οιο, οιο ,!;οειιοι!οο,τω οοιινιο!ιο!ιοε
ΜΜοιιοιι. Μπιτ.εο!ι. 4 νι”οο!ιοιι ιιο οιοοι· ιιοι·οοιιο!πικοιι‹:οποτπ!ι!!·
!ιοο!ιοο Βοτγο,οιιιε ο·ο!ιττοιι; Λ!ιοιιάο ι.ιιιι.ι. τοο!ιοτ θα ιιοιιο!!·
πιοτΗοοποο οπο'. 1ο πιει· !οποιοιι ννοο!ιο ιο: οοπ·Ηοοιοο ο”
ο!ιοι· οοπ! !οο!εοτοι·ο;οινοι·πιοο,ο!ιοτ οε οιιιτιοοο!ι Φο θγ!!!!ποι"θ
οιοοτ οιιιοοιο;οτιΒτοοο!ιιιιε νοτιιιιοιιοο.
Αιο 20. Μο! 1886Αιιοιιτιοοι!πτοοιπι.ΡΜ. ρ!ϋτο!ιο!ι:ιοιτοποιο
Γιο!ιοτ. 'Ι'οιοροι·οι.ιιι·8θ.9° Ο. Αοεοοι· οιοοτ νοτοιιιιιιοο8

Με'

ιιιιΥοεοιει!οοΒοιο!ιοειοοε οι οιοιιιο Αιιιι`ο.!!οο‹!οειιι οοιοοι·!ιο!!!
Βο.ο!ιοο ι·οιο. .
21. !ιΙοι. !ιΙοτΒοοε Τοιοροτοπιιτ 38,2" Ο. ΑΜ ιιοο ΝΝ” “ή
οιο ετοιιιιοο!ιιι;οε Βι·γι!ιοιιι οιιι“οιοιι·οιοο. Αιιοοιιο 'ΓοιοΡθ"""'
4Ο,1° Ο. ΑΜ ι!οο 0ιιοι·εο!ιοο!-ιο!πιοοιι Ατιιιοο Μ: ιποΒιιοι'οαπο

'Γιιςοο οιοο ε!οιο!ιιιιιιεειΕο, !ιοο!ιο οτγι!ιοιοοιιιεο Βιιι.ιιο π
ιο
!!
!

νοτοοιιοιο οο!ιοιιιοιοο, !ιοιιι Αροοιιι, Βιιο!ιοο ι·οιο. νοτιιιιιιιι

τ
;

ιο Οι·‹ιοοιιε. Η
Ποι·οοοε 'Ι'οιομοι·οιιιτ 88,5° Ο. ΑΜ ι!οιι Ποιοι29. 1ιτιοι. "Η

εο!ιοο!ιο!ο ιιοπιοο οιο!ι οι!ιο!ιοιιο, Ριοι;οιοοΒο!ει·οοεο, ιο
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Γιοο1ιου, νιιοιουουοι Βοτιιυτυυο· οουιποι·οιιοΓιοιυπ. Πιο Β`ιοο1ιοπ
πιπ πειιι (ιιοοποου1οιιοοππο: πιο ο1οιουιιιυοοιι.ιοΒοουυποτ ου
που Βιοτοιυιιυιοιι ιοι Βοοοιινιιιιππου. Αυουπο Τοπιροι·οοιιτ
89.4 °θ.; ου ποπ Ηιιιιοτποουου οπο" Ουοι·οουουυοΙ Μ. οιιοιιιο·,
ποτ 1...ιιιιΒοοο1ιοοποο Βοιποο Γο1οιοπποιπο Βοιιιο νου ινουι,<ι·οτ
υουουου τοτυοιι Β`1οουοπ ιιοτι·οτι;οτι·οιου ιιππ ου πω· Ιπιιοιι
11οιουο1:οιποι·Ουοτοουουιιο1 ιιπποι οιου ιο οιυ 8ι.οο1ιπο.ποΙυορΓ
εςτοοεοο Ριιοι.ο1ουου. απ. οι. ιιοιπι.
88. Μπι. 1ιιοτ.<.>ιοιιοΤοπιροτιιιιιτ 88,5°Ο. Ζιιιιι Μιι.ιοι; 88,9° Ο.
Νοιιο Ε'ιτιιριιοιιου οιυπ ιιιουο υιο1ιτουιο,·οι.ι·οιου. [Με οι. τιοιπι
Μ". επι: 8·οννιι·υι.. Ποιο Κιππ πιο ιππιιιοτοι·, ιππ. οιννοο Αρροι.ιι.
24. οπο. Πιιο Γιουετ ι·οι·οουπ·ιπποτ. Ποιο Βιντυοιυ υιο.οοιου.
25. Μπι. Αυι.ιοοουου νου ποιιι υοου ο.ππουοτυπου Ηυοιου ιοι
ποιο Ιξιππ ρ;οουππ.
Βουνο οιπ .1ουι· ορο.ιοι· 1ιοι1ιοιου ποε Κιππ ινιοποι· ιιι
υουοιππο1π ι.ιουουι. Νοουποιιι πιιοεοιυο οιπ ρο.οι· 'Γοπο Ιου;;
ποιοι· Ποιοοο1ιιιιοιοου ο·ουΙοι.:ι:υυπ Μουτ εοΓιουοτι. υοιιο ιιππ
οπου ιιιιι. ο" νοτιιουιιυι; Μουτ. ειιιπ ιιι Οτπυυυο· ,ςοινοοοιι
ννοι·, υπο οο πιο Αυοιιπ ποο 12. .Μπι 1886 οιπο Τοπιροτο.ιιιι·νου
408 ° Ο. υιιπ ου Βτυοι, Βο.ιιου ιιππ Βιιο1ιου ιιπποι: οιου οιυ
ιιυο8·ουτοιοοιοο, ι.ιιιιιτοο,ιιοουιςοο Ετντυοιπ, ποε οπο οιιι2ο1ποπ,
οποιο ιιυοοιι,ι·ιοοεου1·`ιοο1ιοπυοοιουτ. ινο1οιιοευ ουοςουτοιιοι.ου
Κ1:ιιοουοιι οιιιιιιυιτοιι. Ποτ ιιιιτιο·οΚιιι·ροι· οι ι·οιπ, ποτ Βο
ι·1ιοτι υιιιιιιι ι.τοι·ιιτυοι.
18. .1ιιπι. '1'οιιιροτοιιιι·1ποι·ι;οπο 89,8° Ο.. Αυοππο 89,8° Ο.
1)οιο Βι·γι1ιοιιι ιοι ιιιιου πιπ' υοιπου Κιιιου υυπ Ρυοοιςο1οιι1ιου
πω! ιο που Αουοο11ιιιιιιουουΓ,ςοττοιοπ.
14. .1ππι. 'Ι'οιπροτοιιιι· υιοι·οοπο 88,8° Ο.. Αυοππο 40,1" θ.
Απ ποιι1υπου- ιιππ Βιιιτοι·ποι.ο1ιουυοιποτ Ουοι·οουοπ1ιο1οπ.ιι2
ονιτιπιοττιιιο1ινοι·ι1ιοιιο,πι οιπ υιοιυποουιο·οο, :ιιι Ποοοτιι οι·ιπ
ιιοτιιποο Βι·νιιιοιπ υοι·νοτοουοιυιιιοπ, ου ποπ ιιυτιιιοπ Βιο11οπ
ποε 1ίϋι·ροι·οΜΙΓ οιου ποτ Αυοοο1ιιοο· ιιυνοι·ι1.ιιποτι. Ποτ ΑΠ
ςεπιοιιιιιιοιουπ κι ι·ο1οι.ινμι. ου που ιπποτουΟτο;ιιιιοιι πιουιο
ιιι υοιποι·1ιου.
16. .1υπι. Τοιιιροτοτυι· Ποτ,ο,·οπο89,8° Ο.. Αυοππο 89,9° Ο.
Ποιο Βτνι1ιοιιι υπο οιο1ιυιουι νοι·ιιιουι·ι.
16. .Τυπι. '1'ουι οι·οιιιτ 1ιίοτο·οιιο 88.?›° Ο.,
οο.ο·ι Ο., Αυουπο ,2° Ο.
υ1οοοοπ.
17. .1ιιιιι.

ΝειοιιιιιιτιοΒο
Ποτ Αποοοιι1οο; υοοιιιιυτ ου”

Τοπιροι·οιιιι· 88.9° Ο. Πιο Βιντιιοιιι οι ;;ου2 υΙοοο
8·ονι·οι·ποιι. Πιο 1ίιυπιοτ οιοιιιιιου πιο". ιιππ ιιυο1ιουυι; πππ
ιιππ Ή'θΠ18'Αρροτιτ. 8τυ1ι1ἔιιπο·ιπ Οτπιιιιιιι;.
Ιιι ποπ Γο1ι:οπποιι'Ι'οοοπ ιοι Ροιιοπιιιι εουοοοιι.
Ζννοι .1ουι·ο οριιτοι·, ποπιιιου πιπ Τ. .Τυιι 1888υιιι ιου"ω" :ιι ποτ Κτουυοπ 8οι·ιιΓοπ ινοι·ποπ. Βου; 2 Το.ο,·ου ννοτ
υοι ποι·οοιυοπ ουυο υο1ιουυιο Πτοιιουο υυπ ουιιο Γιουοτ οιπ
ιποουιο-ροριι1ϋοοοΕτνι.1ιοιυο.υΓ οι.τοκοιι.ποο που: ογιιιιυοι.ι·ιοου
υοιπο ννουΒ·οιι, οοννιοπιο Που ο. πιο νοι·ποι·ει.ι·ιποιιυπ πιο. ιιπ
ιοτοπ Η81Γιοπ υοιποι· Ουοτιιτυιο οιππο.1ιιιι. Ποο Βτντυοιιι υο
οιιιππ οπο ι·ιιππ1ιουου, ιιιουτ πιο οι·υοοιιοτοοοοπ, οουι· πιουι.
οιο1ιοππου ΓΙοουου, ιπ ποτου Οοπιι·ιο οιπο ιυιοποιν τοτυο ρυ
ρο1ο.ι·ιιι:οΒι·1ιουυιη.τοιοππ, ουπο ποοο ουΓ ποτ Ηιιυο ποτ Ρειρο1
οιπο Απποιιιιιιι,<;νου ΒιοοοπυιιπυπΒ· ευ οουοπ πω. ΑΜ' που
ννοπεοπ ιιππ Ηοππτιιο1ιου οοπΓιυιτου πιο 8Ιοουοπ ου οιιιοι
ι·πουι· πιιι`ιιοουΒϋιυιιπἔ, που που ιιυι·ι,9,οποτετιι1οιιοπ'Γυοιιοπ
οτι;ουου οιο οιυο οιιςοποι·τιο·ιςοι.ιοο·οι·τοΖοιουπιιυε. Ρυιιουιιυ
Μο.,=.ςιοπω· 1οιο1ιιοοΒτουπου ποο Αυοοουιο,ςοο,ποτ ουοτ ιιοποι
ιιιιιπι.οι· ιιππ ποτ υιπυοι·.
Αιπ Γοιιιουπου Το” υορ,·οιιπ ποτ Αιιοοου1ος ου οι·υ1οοοου
υυπ οπου οιυ οοτ ιινοιτοιου'Ι'οι.ιου ννοι· οτ μια νοι·οουινιιυ
ποπ πππ ποιο 'υπ νϋ11ι,<;ο·οουππ.
Ζινοιοτιοι οτοοιιοιπτ τπιτ ου πιοοοτ Βοουοουιυπο πο
ιποτ1ιουοινοτι.υ, ποιπ1ιου οτοιοιιο ποτ Πιποιοππ, ποοο
πιο Ετνιυοιπο, ουοΙοιου οιο πιο υοιποπ οτοι.ου Μο1ο ιπιι;

υουοιπ Ε'ιουοτ νοτιιοΓου, ποου νοπ Κοιυοι·1οι οουινοτοπ

οοπειιοοιι Κτοπυυοιτοογιπριοιποιι υοο1οιιοι ποιου. Μου
οι ιιι ποτ'Έυοι νοτοιιουι, υιοτ ου οιιι οπο; ιπιοροιυιοουοο,
οοιυετοιο.ππιεοο Ετνι.υοπι ου πουιιου. Α1ιοιιι υοι υιιυοτουι
Ζιιοουο.υοιι ιιυποι. οιου ποου, ποιοο ποιπο.οιυοπ ποιο οποιο
Με! οιπο 2ιοιιι1ιου ιιο.τιποουιΒο 1.οτνπΒιιιο ιιππ Βτοπουι
ιιι: υυπ ποε οποια: πιο! οιιι ινοιιιοιοΤομ ποιιοτιιποο, Γιουοτ
υοΓιοο Ππινοιι1οοιιι ιπιτ Ηο1εο.ουιποτ2οππππ πνο.ροριιεουοπ Ετ

οουοιπυυἔοπ νοτοποιοιπο. ινιτ ινοιποιι :ποπ που! Μουτ Γου1
ο;ουοπ. ινοππ ννιι· οπου υιοτ ποε Ετνιιιοιιι τω· οιπο
οοουυποτο, ιιοου οιιιοιπ 1οιουτοτοπ ιυΓοο
ι.ιποου Οο.ιοττυ ποτ Αιιιιυυποοινοεο, τοορ.
ποε Βοουοιιο ουΓοιοιτοιοπο ιΚιουυυοιιοοτ
οουοιπιιπε οιιοουοπ. Ζινοιιοπο πιοοιιτο ιου ποτουΓ
υιυινοιοου, ποοε πιο πτοιυιο1 ιιοου ιο.1ιτοΙοποοιι Ζινιοουοπ
τουιιιοπ οιου νιιιοποτυο1οππο Ετυτοπιιππε ου ποπι πιιιιιι
Γοτιπου 1ι.τοΓυοιπ υιιτ ποΓιιτ ου ορτοουοπ οουοιιιι;, ποοο
πιο Ροιιοπιιπ οιπο οοινιοεο ιιιπινιπυο11ο 13ιοροοιιιοιι Πιτ
πιοοο Ε'οτιπ ποτ Ετ1ιτοπ1ιυπο οοιιουι 1ιουο. ιινοπιι πιτ
οιιπουιπου, ποοο πιο Ετιιτυοιπο υιοι· ποιου προοιιιεουο,

νιο11οιουι. οοριιοουο 'Γοκιιιο ιιοτνοτοοτυΓοπ ινοτποπ οιππ,

οοι1το ποιιιι Μουτ οπου πιο ννοιιοτο νοτιυπιυιιιιε ρ1οιιοι
υο1 οτοοιιοιιιου, πο.οο πιοοο '1'οιιιυο οιιΓ οιπο Βοντιοοο
Ρι·οοπιοροοιιιοπ σποτ Ιπιοογιιιιτοοιο ποο υο

ιτοΓΓοποιι Οτεοπιοιπυο οιοοοου ιπυοοιου, ιιπι πιο ουοτουιο

τιοιιοοιιοπ ΕΣι·ντυοιπο ιιοτνοτοιιτιιΓοιι. πιο Μιτου οο πουιι
υιοι· του; ο.ιιο1οοιοουοπ νοτιιο1ι.πιοοοιι πιο ιυυιι, πιο πουοπ

ποτ ιποπιοοπιουιοοου ιιππ τοκιοουοιι Ετν11ιοιπο ιιιι ωρο
τοπ 8ιππο πυτουοιιο οιιο1οο, νιιοτοιι.

υιτοτοτυτ.
Ηοιιιιιτουυυοιτου. 1880.

2. Κοροοι. Ροιυο1οειο ιιππ 'Γυοτοριο ποτ Ηουιυτου1ι
1ιοιιοπ. Ι.οιροιε 1887.
Ψι7ιιυποτιιου. Βοιπιιιιτουπο ι5'ιουοτ πιπ; Ρυινοτο
πιποποτυριιοπ. Ατου. Γ. Ηοι11ι. 1881, ρ. 57.

Ποτοοιυο. ινοιιοτο Βοουοουιπποου οιο. Μου. Γ.
Ηοι11ι. 1867, .1ουτε. 8, ρ. 174.
Οοτυοτπι. Βοιιιιιιιτοιιποε 1ιιουοτ πιιι Ρυ1οοιιιιιι
ποποτυριιοιι. 117ιοποτιυοπιοιιι. ινοουοποουτιΓι 1878,

Ντ. 28.
. Κοροοι.
Οιοτ1ιοτπτ.
Ι.οινι π. Ετνι;υοιπο οιιουποτινυπι ιιιιιιιιΓοτιπο.
τιιο-Λπυο1οιι 1878.

. Ο. Ηοιιυιιο τ. Ετντυοιιιο οιιοιιποιινυιπ ιυυιιιΓοτοιο.
Βουιοου. Ατου. Γ. ιιππ. πω. 1882, οι. 81, ρ. 297.
15"ιππο τ. Βοιττοι.ο οοτ Αοι.ιο1οΒιο υππ ρο.ιυο1οΒι
εουοιι Αποτοιπιο ποε 12.τμ1ιοιυο ιπιιιιιΓ. Ατου. Πιτ

Ποι·ιποι. υ. 8γρυ. .ιο.υτε. 26, 1898,
Ε. ν. 1)ιιτιυε. Βοιιτο.8 πι· Ι.ουτο νου που ροιν
ιποτρυοιι 15τοτυοιιιου. Ατου. Γ Ι)οτιιιοι. ιι. 8γρυ.
ου. 86, ιοοο.
Η ιιι.ιιιο1 Νοιοο επι· ουο1οιιοο οτντυοιποο ιιιΓοο

ιιουιι. Ατουινοο ποποτοιοο πο ιυοποοιπο. 1392,
νο1. Π.
Ι.ιιτοπ. Πουοτ οοριιοουο Ετ1ττοιιιιυπΒου.
Γ. υ1ιπ. Μοπ. πι. 2, 1881, ρ. 898.
13οιιπιε. Πουοτ οοριιοουο Ετ1ιτου1τυποου.
1891. νοτιοο νου Ε". Ο. Ψ. νοεο1.
.8ιποοτ. νοτυουπ1υποοπ ποε 16. Οοπετοοοοο Γιιτ

ιπιιοτο Μοπιοιιι. Ψιοουοπου 1897, ρ. 121.

1. Ηιιυτο.

8.

4.

Ετινιποτιιπο. Ευοπποοο1υοι 1878. Ντ. 80.

Βοριιυ. Ευοιιποοο1υοι 1878, Ντ. 86.
ΟιιοΡ

ο
7
'Φ

10.

11.

12.

18. Ζοιτοουτ.

14. 1.οιρειι;

15

Β11οιιοτοπ:οιοοιι ιιππ Βοορτοουυποοπ.

Βιο 1.ορτο ποο ΑιιΒοο. Κ1ιιιιοουο 8τυπιο νου Πτ. Ι.νποτ
Βοττυου ι'Ι'υτουπυιοιυ) υιιι: ροτυοιο8. ο.ιιοιοπι. ιΙιι
τοτουουιιιιοοιι νου Μ. Π. 1). Ι.ιο (Βοτοοιι) 196 8,
ιππ. 17 Τωιιιιοιιτου, 15 Ι.ιουιπτυο1ι- ιιππ 9 ουτοιπο

1ιτυοΒτορυιοουοιι ΤοΓο1ιι. Μιρ2ιε_ Βιικοιιιιο.υπ 1899.
Βο που· οιιι πουυουοννοτουοοΠιιιοι·πουιιιου, πιο επ ουοι·ουι.ο·
ι·ιοιιοο1ιουυιιπ πιοι.;ποοιιοοιιοο ινιουιι,ο,οπ1ορτοοουΑιΐοοτιουοπ
ποτ Αιιο·οπ ιποιιοετο.ρ1ιιοουου υοοι·1›οιιοπ. Βου νοι·Γιιοοοτιι
οιειυπ ποιου οιιι ι·οιουοοΠοιοι·ιο1 ου θουοιοι οιοιιιιιιοπο.οινωι
ποου οπο ποιο υΙοοοιοουου 1ιοιιπο πει· Ι.ιοριο.Γοτοουιιυο·υππ ποτ
Ιιορι·οοοτιου. Πτ. 1.. Β01°1.υου, πιο Ορυι1ιοιιιιυ1οςο, ιυοουιο.
νοιπ 8ι.οο.ι.οπουοι ιιι 1ιυοιο.1οτ1ινοιοουπιοτοιιιιιι., υιιιΓοοιιουπο
1ι1ιιιιοο1ιοΒοουοουι:ιιποοπ ιιι που νοτοουιοποποιιΑποιο1του ποο
Βοιιποο. 1)τ. Η. Ρ. Ι.ιο, ποτ που οποι.οιιιιοουοιι 'Ι'υοι1 ποτ
Ατυοιι. ιιυοτυοιυιιιοο, νοι·ΓιιΒιο, πιο πιτιι;ιτοιιποι· Αι·οτ. οιιιοο
,ο.ιι·οοοοπΙ.ορι·οοοτιιιιιιο,81οιουΓιι11οιιυοτ οιιι ι·οΙοι.ιν ετοοοοο
1ιιίο.ιοτιο1,ννοιουοοιιυι·ιοουο οπου πο” πιουι.1οιουοοιι οι·1οιιιςοπ
πι. Ι)οι· Το” (οιοτιοτιοουο[Μιτου. ο ·οι:οιιιοτιοουοΒοορι·οοιιιιυιο
ποτ υοι που νοι·οουιοποπουΓοι·πιοιι οι· Ι.ιορτο νοτ1ιοιυιυουπου
Αιιι.ςοποποοιιοιιοιι,ροουο1οοιοουοποιουιιοουο Ειτοουυ1οοο)Μοτο:
ποιο ΟριιτυοΙπιο1ο.ο·οππιο πειιι 1ιορτο1οιοουτοιουου 8ι:οιΓ.Πιο
1ιιτοι·οιιιι·Μ: ιιιι ιι1ιπιοουου 'Γυοιι ππι· οοννοιτ.υοτιιο1ιοιουι.ιιτι,
πιο οιο οιου οροοιο11ιιυι' πιο Αυεοποπ'οοιιουου υοι ποτ 1.ορι·ο
υο2ιουι:; ποτ ο.ιιοοοιιιιοουο'Ι'υοι1 1ιουποιοπω· νου οιρ,·ουουιιπ
τοτουο1ιυποοπ. Που ιζι·ποοιου ννοι·ιυ οοινιπιιτ ποο ιπ 1ιοι·υι
οιιιοο Αι.1οο υοτοιιοο,·οο·ουουοπου πυι·οιι πιο τοιουο Αιιοινου1
οουϋποι· 1.ιιο1ιτπι·υου-πππ Ροι·υοιιπι·υουυι1ποι·; πιο Οτιο·ιιιο.1οου

π
ει
ιι 1οιοι.οι·οιιννιιι·που νοπ Κιιυοτ1οι·υο.ππ ιπ Αιιιιοι·ο11 :ιππο

ιι τι.
1)ιο Αιιοοι.οι.ιιιπο ποε ποποοπ Βυουοο ιοι, υοοοπποι·ο ιυ Γοτ
ιιιοτ. ιιππ Πτυο1ι, οουτ νοτπουιπ, Γοοι; νοτοουννουποτιοουιιι
υουυοιι. Β1οοιιι€.
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.Με 1π1!11εεεερ1εεεεΤεε11π1!1εεε Β1εεεεε11!1 1π 11111·81
πε!1ο!εε1εεεεε Ρτε111ε. Ρετ 81ε1111·ει11!ε111111Αει·ε1ε
νεπ 1)1·. Κ111·! Α11ε! 1ε Βετ!1π. 2111111111νε1·πιε1111ε

Α1111εεε. 1111173 Α1111ι!1!ιιε;;επιιε 111111.Βε1·11η111011
1711111111νοιι Α1.11ε·ιιετΗ11·εε111νε111.
1π Αεεε11·ε.ε!11εει· ν1εΙε1ι1.11·πι111!εεεπ11επΑι·11ε11επ,Με 1ε
εεε 1ε121.επ.111111·εε11111”1!επι111ε111ειεάει· Απε.1ε1111εεει· 1νε111
!11111επθεε1:1ι!εε!ι1ε111·1111.11εει εε!ι1ε11επ111116,11111.νε1·111εεε1·εε1π
1νε111εποε 11ε11ειιτεπ11νει·1.11·εεεει·π11111εεε1ι.Με 8ε11εεεεε!
1111νεπ 108 11111192 εεε11ε.ε_ιει1,1111011Με 211111άετ Α11111!1!επεεε
11111`εε1:ειε 1111εΠε1ηιε!1ενει·π1ε!ιι·1ενε1·11ε11.θεεε εεε 1111111111·
νε1·111εεει·Με Ο111111ε!1111ε1·Με νι1111ε..νει€111ε.'Ι'11!ιεε,Ονε1·1επ
111111Ρε1·ενε1·1εε111πε1111ε111111.
Αε1 11εε1ε111111·Με νε1·11·εί'111ε!ι!1ε1111εεν11ε1·11εεερ1·11:11τΜε
εε!ιπε!!ε νει·ε1ε1111ε1.111111·ει·ε1επ 111111111111Νεεε1,ς11·ε1·11ε1ιε1πε1·
2- Α119911'0- 11'1·.Μ 11!11επ.
Ι.ε11Γε11επ1111·111111111ι111!1ο!ε111εεεεπΟρειετ1επε11ιιιε 11111

!3ε111ε!1ε1ε1111ει1ιιε11111·Ορει·ε11επεπ 111111εεΙ.εεεε11ε11.
111111Αε121ε πω! 81ι1111επ11ε.Με 111. Ε. Οι. Ο1·111
1ε111111,!3ε1!1ε. 11111ε1ι1ειε 1101111111νεπ Ρι·οίεεεε1·
131. Α. 111111111111111!86 ειιιπ '1'11ε1!Γει·111εεε Αε
11111111118εε.1.ε111211.:.1'ε1·!εε νεπ Αι·1εει· θεει·,1.11.1899.
1)1εεει·11ε111'1111επ1111,Με 1'ε11'εεεε1·επε1ε111,εεε 1ηπε!1ο1ε
ε·1ε1:!ιε1ιθεε1·ι111ει1ε111ι1·εεε!ιει·νεη;εε·επεεπ,Με ει· 111πε1!ι11!11
10 .111!ιι·ε·111ε1!ε1111νε1·ε1ιι 11111Ι)1·. Με1·1.1π, τεε11ε ε!!ε1π
11.εεεεε1τει111111.Πει· 11ε111'1111ει111111;εεε 2111111111,ε1ε!ι 1π Κ11ιΖε
1111111·Με εεε111ι1ε!ι!1ε!ιε1ειιΟρε1·ε11ο11επε11επ111εππε !11111πε11.
Ν11.1·1ι!1111·2ε1ι1ορεει·ερ!ι1εε!ι-ιι1ιειει111εε1ιεπΥει·εειιιε1·1111εεεε,
πε1:ε Βεερι·εεεεπε εεε Ρ!1.11ιι1ει11ε,11111·Ρ1·1111111·ετε,1111111πε1ι·ι1
111ε1111ι111ιι1ιειιπά 11111·Νε!ι1 1111111.νε11'11ιεεε1·1πι 9. 'Γεε1121111επ
Ρ11ε.ε1επιεεε1·ει1επειι11111111.11111111·εει·1ε1ι!επνε11111!1.π1εεεεεεε
πεπ 11111Ρεε111εε1 επ 2 Ρ1·1111:11·ε1επ1π1θε.εεεε 23 νε1·εε!ι1ε
11επεΟρει·ε11εεεε εεεεε111!ι111νει·1!επ,111111ειπε· 11111Πιε1·ι1ε,
111111ε1·81:!1ε1ι1ε,111111111111111ιιπά επ 11111·νεΙνε..11π εει· 111·ε1!ι1·ε.,
Β!εεε 111111Με Π1·ετει·επ. 11ερε1·ε11111ι1εε1ιεεεεε εε!11εινει·
ε111ι111!1ο1111111·11.1111ε11:!1ε11νε1·ε·εποπ1π1ει11νε111επ,11ε!ιει· 1νε1·
εεε ε1ε εεεοπ11ε1·ε1π1ε. Αεεε11π111.ι1πιει· 11ε1111ε11:11εεερει·ε
1ιεεεπ 11εερ1εε!ιεε. 111111·1νει·11επεεεεε11ε11 Με· Βει11:!ιεε1ιπ111
111111Με Β11ιιε!ιιιεε1,Με Ονε1·1ε-5111ε1ε;ειειιι1ε,ε111ι1ειπ1ι111!ε'Γε
τε1ε11ειιι·ρε11επεεε Πτει·1ιε εεε εει· Α1!πε11ε.νεπ11·ε1111:111ε
111ει·1.επι! Α1ε1ιεε11ε1·-Α11ε11ιεε!ιεΟρε1·1ι11επ.
Α!1ε Ορετ11.11επε11ε1ι1111π νει·εἱ1Β·!1εεε1·11νε1εε11111131π1ε1ετ
2-1111·11ιεε£ειο111ιι1εςεπνε1·εεεε!ιιιιι!1ε111,Με νε11ε.εεει· εε!εε1
επεεΓει·11ε;ι11111.Αιιε!1 ε1ε11Με ,1,ςε111·11.11ε1111εεε1εε1πε1.1·ι11πεπ1ε
11111111111επ1ερ1εε!ιεπ11ειιΒ811ε11111111Βε11εε ε111111ε1:.
1)11.11ιεεει·Ι.ε111'ε11επτεε1εεε!111ε1ι1π εε111ει·Α1·1. ε1πε1ιε1111
ετε!1τ!1ε.ιιε ει· 11111111·ε11πε11Βε11Αι11'ε11.11ιπε1111111νε11.εενει·
111·ε11ι1εἔε11:1ιει·εε1ε. Ε·1-_Με1118Π_
Ρ1·ο1. Ι.εεεει·-θεεπ: Με 811ι11·επεει· 111π11ει·Βε!!εεεε

'
εει·
111επεε11επεε!!ε.(Η1111111ει·.1.1·.Με. 181181.

611111·ε1πεε!ιε1111ει1ε11εο1·1;11.1!11Βεε!ιε1111εε1ιεΠεεει·ειιεε
ιιεεε11; -- 1ε εει· Β1ε11ει·εεΙ1ε1·νει·11επ1111111111θεε!ε!- ιιπά
θεο!ειπε5.111·επνει·ε1:1ι1ε11επεΓε11εεε1ε1ι εεε11,1.1ε1ν1εεειι.Ιπτει·
εεε11π1111111ε1·111πετεπ11.11εεε1ε νε1·εε!ι1ε11ε11επθεεεπ11επ 11111·
θτε!ιε11εει· θει1!ε επ Μεεεπ ε1εεε1πε11Βεεεεε11ιεε11επ1ππε1·
ε111ε1110111111·ε1τετ(11επεεε εε!ι11ι·επ1111.Ιπ άετ Μεπεε1ιεπε11!!ε
1111111111.11εεε1·11ε1ιε1:1111εΒ·επεπ1111ε11811ιι1ε11πεε11Ρε!11εεε.ει·ε
πεε1111εν11εεεε. 1111ε 11ε 1· 1

1
.

Ρ1·ο1:ο11ο11ε εεε νει·ε111ε 81. Ρε1:ε1·ε11111·εε1·Δε1·ε1:ε.
11112.811211π11· 11ε11 5

.

Ο1:1.εεε1· 1899.
νε1·ε11πεπ11ε1·:Μ ε 11 ι ε. 8ε1·1ε1111·:Α ! 1

1
1
1

π 1
1

ε.

Η 111111.11!ι11ε111εεε11·1ι·1ε1εεε Ρε11επτεπ, 11εεεε1ιΚ1111ι!1εε

εεε1:111ε!1.τε1'ο!εειι11ε1111:
Ρετ 21

1

.1ε.11τε111111Ρε11επ1.εεεπιπιτ. εεε ε1πει· ε;εει1π11επ11111.
1ε111ε;Με ΕΙ1ε1·π !ε11επ.Με θεεε!111·1ε1ε1·ε1π11,εεει11111.- 19111..
εε!11ε1.11111:ν1ε!ε 11111111111111·111Β1ε1·- ιιπά Βε!ι1111ρεεε11επεε
111εε11,11ιε.εε111·ν1εΙ Α!1:ε11ε!11:ε.,1,ςε11οεεεπ.Εεεε 11111ει· π1ε εε
!1ε111.-νε1· 112 .111111·εε201;ει· 11111”εεε Εεεε ιιπά νε1·1·11:!ιτετε
111111:Με εεννϋ11ε11εεει11111ι1ε1·11ε!ιεπΑ1·11ε11ε11.1111Αιιμς11ετ1898
ετ111·εε111:εει· επ «Τγρ111ιε»,111.112 1νεεεε11111111.:ε!ιπε Βεννι1εε1

1111111.1)11.1·πε1:1111εεεε ει· νε1!ε111π1111.1ιιπά 1111111·νο11!1ειιιπ1επει·
11ε11ε111!ι11;,111εει· 111111'ε111·ε11.1·1899 ε1εε 81:ενι111ε!1εει1ε1·ε1.εεε

1·ε11!ι1εε:1111111111εε 11ιι!‹εε Α1·ι11εε11ε1εε1·!11.ε.1)1ε 8εενν11.11εε

11ε111π1111111ε1·11111111·πι, εε 1111111επ110111181:1111ιε1·εεε111111
εεε1ν€11:1ιε11εΝ111:11ειι1111211.1111δι1ε1τ1·111Ρε1.1ει11.1ε εεε Ρε
ιε1-Ρεε1-Ηοερ11ε! ε1π, 11111ε111εεε1ι1Ζι1ε111π11Με 11112111ει1111
11ε11.ε11ε11Με. - Με 11νεεεε1.11ο11εε111ε11εενε1·ε:ε11ε1·11εεεε,Με
1ετε1εεΐε1·1.1πε 1111” ί11!!εε,ε1π11111!εε1111ε:111ε111111ε1εΑιτο
11111ε11π11εε11!111ϊε1.11ε11ιεε1111111·Μ11ε!111!ε1:ει·Με Η11!εεε111111
Νε1·11επε.εεε εεεε11ιπ11ε11Βε!ιε!1;ει·ε11ι·τε!ει1ε1111111·1111ε1·επ1111
11·ειπιτ111επίεει·ν11:111εΡε1·1ιρ1εε·1ε1.Ι)ετ 1111111111Α1·π1!111επεο1:11
ιιε Ε1!!ε1111εε·επεεεει1ε1.1νε111επ,εποε 1111111Με Η11.π11-11111111'1ε
Β-ε1·εεννε.ε·ει1.1.1ειι,1111111111Με εεε1ι!ι1ν11τ!11.11εε!ιε1·11ε!τε11.111ε!1ε
111111111111·εε1:1ιΜε Ρ1ι1εει· ε11νεεεεννεε11ε!ι. 1)11.ε11π11ε8111111!

1.ε1·ε;ε!επ111ε1.ε1ι1 1.γ111εεεεερ111·111γ11ε1:11εε8ε111ε1.1ε1·Βε!ειι11:
11111·Ο11ει·11.ι·111!1ε1111ε111ει·ε11ε·εεεε!1επ,21111εεεεπ1επι εεε 11ε111
Α1:1·επ11ο11ε1ε!11.111ε.πε1πε 11εε·ει·111ε11.ε1.1εΐεε`ει·εεε, Με θε1ε11!1
11ερεε!1111εεε!11!ϊιιπά ε1·ννε11ε1·1:.Κε1πε 8εεε1111!11.11.1εε1ετεειεεε,
Με Νει·1·εεε1:11ιπιεε1111εεε Ο11ετεπ11·ε1111111.1επ111·ε1:11ε11111ε11!11:11.
1)1εΒ.ιιπ1111ιει1ε11ε!ε1ε1·ννεπ111·νε1επ11ε1·11.Με εε1.ε1·επ 'π1.1·εε11
11111.εε1111111:εει·ι11ε!. Κε111εΒ1εεε11- εεε Μεε111:11·111ε1ε1·εεεεε.- Πει· 1ίι·εε!1ε111ε1ε1.ε111.111πεεε η· 1εε!1εΒ1!11ε1εε1· Ρ 1111ε·
ιπ γε1111ε επτε1·1ε1· 111:111:11. εε 111επ1ει·1111111ι·111εε1·
εεεε1εεπ 111εε1.1ε111ε1·Βε1'επ11111111ε1Ηε.!ε111ι·εε!εεε!ε. Με

8 επτε1·εε 1:1111ε1ν11·11ε1ε111·1π€εεε1.111·!1ει·Με !ι1π1.επνε1·: Με
Βε1νεε,1!1ε1111ε1111ει·Η11.Ιενν11εε1ε11ε1εεεε 11εε Κε111'εε1ε1:11111111
ε!!εε Β1εε1επἔε11ς11επ11111.ννεπε Ρ111:1ε111111εε Κερί 11111111
ε1π1επ 11εει·11ει18·1:,εε 1111111111114. Ηε!ενν1111ε111111.ε1πεπι !ε11111
εεε Βπε!1 εεννε11ε1111!1νει·ε Με!ε1111·1:,1111.εεεε111Ρ1·εεεεει1εε111
11εεεε11111111111!ρ11·επ11επ11'1ε1.1·ε1·1111112εε1.εεεε11ε11ετ11ε11Με
Ρ1·εεεεεεε ε11111οε1εεε δ

.

εεε 5
.

11ε1ε11111·11ε!εε1εε 11ε1·11111·ε11;
ε;1ε11:!ιεε11.18ει·εεεε1π111111!1εεεεπ. 11111111.111άει· Ηεεε εεε Κεε!
11ορί'ε1πρ,1εεεεεε1π ε1111·11νε1·ερι·1εεε1111ει·Κεεεεεε1νι11ετ(11ε1·
111111·11εΙ11ει·ρει·1.Βε1 Αε1“ι·11·111.ιιπεεεε Κο111εενει·εεε11·1ΜετΜε
Ι)1ε!ε1:1111εε;ε1ε11111.1ε11εειπ11!ιιπά ε!1εε 8εε1εει·ιεπ νν1ε11ε1·
εε1', εεε1111111111·1ζε1111111:111111111·1.ε111ε11εεε·1Ή'11'(1..Ρ1π11·1πι1111
11επ11π1ε1·επ'Γεε1! 11ε1·Πε!ειν11·11ε!ε11ιι!ε,εε !11εε1.ε11111εει·

Κε11111111εεε ε11ε1·επΗε!ειν11·11ε!1121επι111:εε11εε·1ε1118·1ε 1ιε1·1
11ει11111ε1·Β.111ετι1πενεε !ι1111.ε1111111111νο1·π νε1·εεε1ε11επ.11111
!ιεπ11ε!1:1111111111εοειε ε1εε 1111.111ε1εε1εε!ιε !ιε1111πε!1ε
111111111.1επεεε 4. Ηε!ενι111·εε!ε πεε!ι 11ε1·π 11ε11111ε!1
1115.11εεεεεεεεεεε Κο111εε,Με ερε111.ε.εεεει.ν11111ε1.11·εε1111111·
Κερί νιι1ε11ε1·11.111'1·111ε1.ε1.11111111.1)11ε11ε111επΜ. 11ε1ν1εεε1111·ε111
εε!τεε, 1111εε 1ε επ 1:1111·ιιι·11,·111εεεεΙ1ε11ι·1111ε1ιει·ε11111·π111ε1ει·
11111!ιε11ν11·11.Πε 1ε1 ε1ε Απ11.1εεεπ εε 11επ ρε.1·ε.!γι1εεεεε
θε11!ε1.1.ε1·1.1ε1επ11εε,Με Με 11
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111111ε11Β1111·ε11111ϋ.τεε- 11111εε
εε1·εε1Κ1·ι1ε11επ11.1111111·!11111επ8ε1111!1.ε1·- 11111Ρε11111πγε1111ε
εε. εεε. 1111111111·επ 81εε11ε !101111εεε.νοιεεεεειει1ε; 11111111ε
Ζι1εεεε11ε11ο1111πεε11111·ν1111·11ε1!11:1111επ1ε εεεε1·ειπ 14"111!ε1ε1.
ε1·ετεπεε1εε 1ετε1εΒ1·εε111ε11°επε11ε1Ζν11εεεεε1ν1111ε!εεεε1εεε,
ε11·ε11εεεε1πε εε11ειιτεε11εΑεεινε11ιιειε εεε Βι·εε!ι1ε1ΐι1ι1εεει·
Κεεεε!ε εει· 11'1τ11ε1εε1επ!1ειιε‹1 111111επεειεε! 1111111ε1πε
Γε1·ιενε1·11.1111ε1·εεε;(Η111·1εε111.ι1.!ετε11εεε1

1
1

εει· θε!εε!11“ει·1.ε111.εε.
1111111111«νει·ει1!1εε» 11ε1·Ρ1ε1:εεεπεεε1111π1.εεε 11111εεε 1.ι·επ11111
11εο!1εενε1·11ε1·εεΨ11·11ε!1111111.1.1εεεεεε ε!ιει·ε111.ε1·1ε11ε111ι1ε1.
11εεε!ε1ε1. 8ε111·π1ε1·111ν11ι·111ε1111εποε, 1111.εε1111.ε1111ε!1επιπ11.1·11
11ει·ε!ιΜε νε1·εε!ι1εεεπε·111111νν1ι·11ε1επ1ε!ι1 εειπρ1·1π111·11111111.
1)1ε1111ε1επ11ε,·επιιπά Μι1εεε!ε11ερ11!ειι!1επεει1 πιιι· επί ε111εε
ε11·1:11ι11εει·1111:επΡι·οεεεε 1ε 11επ νο111ει·11ε1πε1·πεεε Β111·11επ
πιει!1ε εειοε·εε 1νε1·11επ,11ε11)ι·ι111!1111ε1πι11ιε;!ι1επε1επ111ε1,Με
εε 1111111ι1εε1·ε1ε1(1·εε!ιεε 11111·1111.!!Μ. Με “Με 11 πτε1·ε 11111
11ε1·1111111.ε1π111.1:1.εΙε111επ. 111ε11111111.1.1οε111111Η11.1ε1ν11·εε1ε1ε1.
Με Ε`ε18ε,11111118Με Π1·ε111111ε11111·Ι11111ειιιιιε.

1Αε1οτεΐε1·ε1.1

1)1εειιεε1οε.
Απι1ε1·ε: 1)1εεε1·Ε'ε.!1Μ; εε111·1ε1.ε1·εεεεε1.εεε ειιιεε εε
ε:ε11ειι1ετννε1·11επ.1111εε1είο1Βε ε1πει· Α11εεπιε1ε1ε1“εε11ειιε1εε
Β1·εε11!ε111ιεςεεε Βεε11ερ11111·111εεεε 11ε1·Ηε!ε1ν1ι·11ε!ε11ε1ε11111
ε1ε.ιι11εε1111.Με Βεε11εεεε111ε,11ε1·ειι1111111111ε1!ιγρ!ιε1:11111εει·
8119111118·νει·πε, 11111!ε1·11ε1.1εεεε1·111ε1ειινει·111ε1πε1·1.1ε1,ειιιεε
111Μεεει11Γε.!!ε ε11:111.πιιι· 1ε τοτε νε1·!1!ε111ε1·1.,εοπ11ει·ε 11ε1:11
1111111·11εεπεει·ε;ε1νει·11ε11εε1ε. Βε1 Μεεειε Ρε11εε1.εε ετεεεε1ε1.
11111€ε1νε!ι11!11:11ει·Κερ1'επε1!επε Με Ηε1!ειν11εε!ε11ιι1ενε1·11111·πτ..
Νώε: ειεε εεε Κερί εε1·11ε11,εε ε111·1πε·1.ει· 11111ε1πειε 1ε11:111.εε
Β11ε!1εεε!ι 111πτεπ:Μεεεε !1ειεπ11.εε 81.11ε11ε11ι11·1111Με Δεκε
εεεΙ11"Γεεεε1πάει· Θε!εε!1εεεεπ 11111·Ρι·εε. ο111111111.Βεε1· 1111111.
!1εε 111ε1τ1εεε νεπι Μππ11εεεε Με Ρι·111ε1πεπεεπ 11111·11111ε
11111·εε1ε1111!εεε1 πεεε !11ετεπ1.1εεε181ε1εΚο11!'ε.
Κι· εε ε. 111ε11ε1ε11!1ει11πιτΜεεεε «8111·1εεε11»11εε1(11111'εε
επ 81ε.π11ε.11ιι1·ε1ιε111Πεεε1·εε11ει·ς!ε11εε11111·1:'1·ε11.εε1111ι11ο11ε1·
11ε1·Πο1111ε1·1.εΜεε?
Α1111ε1·ε: Πεε Πεεε1·ε1εεε11ει·1.ς!ε1τεπ11111·Βο1·ε1'ει·1.ε111:ε1ε11
εεεπε11111·,11111111.εε18·νεπ εει· 11'ε1·ιε1111εε11111·Ρ1·εε. 0111111111ιιπά
11ε1·!)εεεεει·11ε11.11ε1·Βεπ11εε!ιε111ε.Εεεε νε!1ε1.11ε1118ε1111111
11εε 1ε1εε π1ε111.πιιι· ε1πε 1)1ε1εεε1:1εε,ε1εε 8ε111ι111ε11εε11εε

4
.

Ηε1ε1ν11·11ε1ε@με Με ε
.

111111Με: 1)11.εΒ'εε!επ νεπ Οο1πρ1·εεε1εεεε1·εε!ιε1εεεεε11
ε1111ε111:π1ε111.11εεεε ε1εε νε11ετεε11111εΙ11111111:1επ.Βε1 11·11ιι11111.
11εεεεπ 1.1111:11:1εεεεάει· νν11-11ε1ε111ιε!1ειπι111:εε11111εεεει·. 1ε
πιε111επι11'ε!!ε,11οΜε νει·εεε1ε11!1εε!1ε11111!π111!1!1οεεπτε1.11ε11ε11
1111,!1ε.πε11111·Κ:11ιε.1πεε111εεεεεε!ιπε 1111·ε1:1ιε1ει1ε1.1εεεεε 011111
111·εεε1επ211 νε1·111εεεεεπ. 111 Αεεε1:1·11ε111.εεε 11ε111111:11ε11
Βιιε11εε.11ει·11ε111ει·Νεε1ιε1π1ε1111ε1εεεε11εε Κο111εεε1πι1·11.1,
!ιεπε1.ε 11εο!ιε11ιενε!!ε1:11ε11111ε11ι111ε.11εεν111·!1εεεε.1111111111111.

Η111)1ε1
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άιε '1'οεάοεε ειοε ειιεεεει·οιιοε. άειιιι ιιιιι.ε εειιιοι·ιιι ειιι Κι·ιιιι·
εεε οιεο Ριιιι·οεο άοι· Κεειιιιιεεειιιι.ει·, ειιιε Ιοιεετο Ε'εειιιιιε·
ριιι·εεο εεά οιεο Ρει·εεο άεε ιιιοιειιεε θειιιιιεεε ιιειαε. Αοιιοιο
;ιεεε ειι.ιεε άει· 'Ι'γεεεε Με Πιιιεειοιεεεε ιε Βει.ι·εεει.
2) Ποικο: «Βιιι Β'ειι νοε Πειιιάιιιιιιεει·ιο εεά οιε 11'ει.ιινοε
Ιειιιιοεεεει·οεοιιιιιε».
ιιι. ιιι εεε Με ειιοιοι;ιεεεο Ροι·εειιιιειι· άιε ιιιειιιεεεε ιιε
εεεειειι 1ιοεοννεεοεεε· άιο Βι·Ζεεε;ιιε,ε· νοε Κιιιειιεειτειι νει·
ειιτινοι·ιιιοιι εε ιειιοεεε εεε·οιιιιεε Με, Με Με Βεεειεεεειιιιειι
άοι· ειιειεειιοε Κι·εειιεοιτεειιάει· ε·ει;οειιιιει· άεε ειιοιοειεειι
οιεεειτιιεεοιι Ειι·ει·ε.ιιιιιιεεεΐοτιεεε ε:Ιοιειιοε Νε.ειεεε νιειι”εειι
νοι·εοεοεοε ειιοι·άοε. Ζεεεειιει ει·εοε Με Κιιειε @εεε άιεεο
νοι·εεειοεεεει Βιεερι·εσε ιιεά νει· νιοιι'εεε εοι;ει· εεειι·οετ.
άιο Μιιιιοειιεεεάε Βεοιει·ιοιοειε ιε Μιεεει·οάιι εε ει·ιει.ιεε:
Με _ιοάοοιιάει·οε εειιιιοεε νετεεεεε εεά εεεε.εε Βοοεεοειιιε
εεε Με Κι·ειιιιοεεειτο ι'εετε;εει;οιιτνιτει·άο,άειεε :Με Ζιιεεεεάε
εεειιιιεε οιεοε ιιεά άοεεειεοε Βιιάεε εισιιι: εετ Βοιεεειτ άει·
1ιιι*οοι:ιοεεεά ειοιειι ειειεεεάο νιι·ειοεε άεε ειιιιι·οοι·ιςεειειιιεε,
εοεάει·ε ε.ιιοε ειειειιο Ιει'οει.ιοεειεοάεε ιιεά Βεειει:ιοιιει'ειιιειιειε
άεε εειει·ιεεεεε οάει· ιεεεεειιιιεεεε 0ι·,ε·εειειιιιιε ιιεεεάιιιε·ι.εε
Βι·ίοι·άοι·ειεε εοιοε. ειεεει.εε άιο Βιεινειιάε ι'ειιοε ιιεά άεε Μι
ει·οοι·ειι.ειειεοε ινει·άε άιε ιιιεεε οειιιιι·εεάε 8τοιιεει; ιε άοι·
Ρειε0ιοςιε οιεε·ει·ιιειετ. 1)ιε νει·εε ιεάεεειι Οοειειειι.ι;ιοεεε νοε
ειεεεεειεάει· Ρετιιοεεειι.ιιι. εεά Βειει1ι.εε·Ιιειιιιοιι εοεειι άει·
Πειςιιεειιοιι εεε Μιεεειειεετιοεοε. ει·ιιειιιιο οιεε άοι·ει·ιιιι·ο
Μεεει.<.ει”ε1τιεεειεάει· Βιιάει· ιιι 8ιειιάο, άιε ειε 8γειειιι ιιε
ιειιιιιιοε ιιι ιιιεεεεε εοιιιειιοε εεά άοε Βοινοιε ιιοΓοι·ιοιι εε· άειι
ειιι.οε Βιιι.ε: πω”. εοε ί'οοιι.εειιι.εε.
ιιε 1ιειιι'ε άιεεεε 8οειιεει·ε Με ιιιιι· »Με ειιιιε ιε άιο 11ιιεάο
Βειιι.ιιι'εε,άιε οιιιε ΙΙιεειι·ιιτιοε απ· άεε εεοε εεεεειε ιιε,ε·εεεε
εεά Μι. ειο εοιάο οιειεεε 1Σιε·εεει·τιεεάει·ειετοιι, εε ειιιεεο ιεε
ιιιιοιι εει·εοετιε·ι, 1εεοε ιιεει· άιοεοιεεε εε εοτιειιτειι.
Ι·"ιι1ι 1. Αιε 19. .Τειιι άιεεοε .1ιιιιτοεεεειι·το ιεε ιιιι Βιιεε
εοιε-Κιεάειιιοεριιει άιο Ιιοιοιιε ειεοε Κιεάοε, ε·οιειιεε ιεεει·
ειιιε 2ιιιοιει· Τεεε εε Βεειιειιάιριιιιιιει·ιε ειεε,εε·ιιιι,ι.;εειινε.ι·,ιιεά
ιιειω Με Πειι·οεοιιιειι εειει Ηει·ειιεεειιιεειι άει· Πιιιεοι·ε·ειιε
Με. άοει 8οοτιοεειιιεεεοι· ιιιιι· ειεε 8ιιειινει·ιειειιεε άει· νοιει·
ιιιωιιε άεε Νεεειειιοάεε άεε ιιειιοε Ζειεοιιεεει·ε ειιειικιεεεε;
ιιιιοε εεειιιιι.οιιιιοεοι· Ποειει”εει.ιοεάει· ενειιάε. άιο "Με ειε
ιειο, εοοεάοεε ιεε άιο 8οειιοε ειιά εοεειιιειο Με νει·ιειειιες
ινοιιοι· εκει. ιιε 1ιεει”εάοι· ειι.οεετεε Νεεεε ειε11ι.ε ειεε ιο
άοι·ε ειιι Βοι·ιιιεει· ιι.εει· ε.ειιιιιιοεάοι· θειιιιιοι·2 ιε άει· 8ιιοε
ειοιΙο ειε ιιεά εεεε 24 8ιεεάεε 1ιεεε ειοιι οιε ι‹Ιειιιει· '1'ι·οριειι
εει·ϋεει· Γιιιεειιιιιιειι άειειι Βι·ιιοε ειιιι“ει·εειι,άετ ειιει·οειωιιιεεε
Βιιει·ιειιεε, ειιει·εειει·ιει.ιεειιε Πιριιιιιει·ιεεεειιιοε εεά Οοι·εειι
ιι.ιιίιινιεε. Οειιει·οιι ει·ιιιειιι ιεε ι.ειιιει··εειω Βεειιιειι ιιεά
οιιιο Α” Πιιιιοιωιιιιεε. νοπ άει· νοι·εεεεοιειιεε εεεεοιιοιιά,
άιιεε άιο θιιιιε άεε εεεεεάοε ει·ινεειιεεεοε ειοιιεεεοε οιεεε
εεειεεειεε Νιιιιι·εοάειι ιιε άιο Πιριιεεει·ιοεεειιιεε άει·ειοι:ο.
ιιεειιιεεε ιεε άεε Ρι·οοοεε ειοε εειεει; ιιεά ιειι·ιε εεοιι οεει·
ι11ιεειιεεοι· 8εειιιιιετάεειεΕοει:ιοε ειεεε ειιεεει·ε 'Γι·οοι‹εει·ει·
εειεά εε. Ποοε ιεεεειε ιεε ειιεε ειιιά νοε άει· Πεειι·οοιι
ιιιιιεειειαειι.άιεεοε νει·ιιιιιι·εεε ιιεοι·εειιε·οε, άεεε οεΒιοιοιι άιιε
Αι1ςοιεειεεεεεάεε άει·εεεεε ειεετ ε.ιτει·ιτι. νει”, ιιιιειι άει·
Ριοεεεε ειειιι. εεεεοε. Αιιι 2. 'Εεεε ει.ειιι:ο ειειι Με άιε 8ειειι
εεειιε ειεε ιιιιι·ιε Ιειιιι.ι·ιι.ι.ιοε οιε εεά ιιετοι· οιεοιε 11ιοιεεε
εοοι·οιιεειιοε Ηεειΐοτεοε ειπε ννιεάοι·ειιιοιε '1'ι·οιιι'εεΒιι.ει· ιιι
'Ι'ε.εο. Με άετιιιιι ειεε Βιιειιιεειοοειει·εεεε εεριιοιι·ι. ινει·άει
ιιιει·άο ε.ει ειι.οιιειοε 'Ι'ει.8·εάιε 1ειιιιι·ειιοε ννειεεει·. Ι)ει·ειι άεε
Βι·ι`οιε,·εειι·ιοάιΒ·ι:,1ιοει·ιε ιεε ιινιεάει· :Με Τι·οοεεενει·εειιάε
εει·ιιοε εεά εεε Με 4. Τε” ειεε ει·ϋεεει·ο Ριιι·τιε Ηιιει: ιιιιτει·
ειιειι·ε. 11ιεεεΠετοι·ιιιιειι·εεε Με; ιιι 2 'Γεεεε εοειι ινοιτει·,
εε άε.εε ιεε ειιοε Με 25. .1εει ε;οεινεεεεε εεε, ειεεε ιι·ι·εεεο
ι·εε Β ιιεειι“ειεεε οετι”οιεοε εε ιεεεοε. Πιο θετιε ιεε ιε ειεει·
Αεεάε Με;; εεε οιινε 1'/ε Οτει. ιιε Βει·εεειοεεει· Με. Νεε
ιινΜ·άοειε άοάοι'οι·εινει·εεεά ιιιιι θοειρι·εεεεε εεε Βοι·εεει·ο
ιιιεεεε·

ε8ιιιιοιι·ι.
Μιά εοιοπ ειειιι·ιε άεε Ε'οι·ι.εεει·οιι.εεάοε Ρι·ο

εεεεεε. 'Εεεε ειιιιτοι· ιιεεε ειοε ειεε εοετοι.ιεειιοΘοινοεε·
ριιι·ιιο εεε άοι· θετιε οιιιερι·εοεοεά άεει ειπε εει.τ'ει·ιιειιΜιά

Με?
ιε οιεοι· ννωιιε Με· άιο ενεεάε ιιεει·ειι1ιιτει:Μιά νει·

ιοι Ε.
8ιο εεεεε, ιεοιεο Ηει·ι·οε, άιι.εειιειιειοετε νοε άιιιιιτεει·ιιιεεεειε
ΒοιιιΕο νοε Ρεοεάοειοειει·ειιοε ει·ινιιεει. εεεε; ιιιει· ιεε ειε

Πι
οάειιιεεεεε θεεεεε·ιιι· νει, νιιοιειιοε ιιειοι· .Τεάοιοι·ειεε

εε ιεε;; ιειεει: ιιειιιε. Αεοε άιο νι·εειε,·οε 1ι'ιι.ιιοιιιιι εεετε
τιοιοΒιεοεει· Πει:ει·εεεεεεε, άιε ιε άοι· Ιιικειιιτει· Με ι·ειεο
Πεετάιειιιεει·ιο εεεεει·ιοεεε ειιιά, εει.ειιιιεε ειεετε νοιι Ηιιι
ινειιιοε ιιε! Ρεοεάοιιιειεει·εεειιάεεε·. Πιο Αεεοι·εε'ι ιιιιιοεεε
εοι·ειι.ε άει.ι·ειιΓεείειοι·εεειε,άεεε άιο ιΝεεάάιριιτεοι·ιο άοι· Εεεε
ειιοιιοι· Μιά άοι· ιι.ιιοι·εε Αιιι.οι·εε ννοει ιεοιει εεά' ιι.εάει·ε Ιε
ιεειιεεεε. Με 8ιι·εριο- Μιά 8ι:ερεγιοεοεεεε ειιι·ιιειωιιιιιετεε
ειεά. Αεεε ιει·ε Με νει·ιιοιεε άειιι ειειειιςοε εεει· ειιειιεε
Μιά ι·ειι.8ιι·ιεεεειι"ε.ιιεεά ρι·οιεει. Με .Τοάοίοι·ει οάοι· 8ει·ειιι.

Η ε. Νει εεοι·, Πεει.εεεε ειεά. νεοεεεεεειι. 1891, Νι·. ει.
Βι·ε εεοι·, Βει·ι. εεε. ννοοεεεεειιι·. 1898 Νι·. 22 εεά 1894
Νι·. 18. Λεει, Βεειεεεο ειοά. νιιοεεοεεοιιι·. 1894 Νι·. 26.
ΓΙεεεε. Βοι·ι. εεε. ιιιιοεεοεεεει·. 1895 Νι·. 43. ιι

ι

ιιι1ει·.
1)οΜεοεο ιιιοά. ννοοεοεεεει·. 1899 Νο. θ

.

ιιιιειε κει ει·εεειοιι ειιι· άοι· 1άιιτιιειιεεε· ινει·ι.ιι, «ει ει· ειεοιι'ι
1ιεριεεροι·ιιεεεε ιεε ε·ιι-ιιεεεειιιιΜιά νοει οι·ειεε '1'ιι.;;εεε Με
τει·ιοιοε;ιεοειιεά εεεε Μϋειιεειιειτ ι‹ιιειεεε εοοεεεει.ετ νειιιάε,
εεειειειι ιεε οιιιε;εεεεεοιι τεεεε. άει.εε ιοιάει· 'ι'ειερει·ετιιι·ιεεε
εειι,ε·ειι εεε ειιιεεοι·οε θι·ιιεάεε ειοει: ι·οι·ι;εεειιιιιιειι ινοι·άοε
ι‹οιιιιτειι. Πειιοι· ειιιειιτε ιεε 8ιο ιιιιει· ειεειι εεεοεάοι·ε Με άιε
Ρι·ιι.ρει·ιιιοειιιιιιει·εεεει ιιιιιεεοε, ιε άοεεε διε άιο ειπα οι· -
εειιειι ΒιιοιΙιεε ιε ιιιι·ει· ειιεεει·ει·άοιιιιιοιι εειιι·ιιιιι:ει·ιειιεεεειι
14”ιιι·ειΜιά Αεοι·άιιιιεε, ιεεει·ιιειε άοι· ιΒιιει·2οΙιεε ιιεεεεά εειιειι
ειιιιεεε. Ι)ιε Κει·ιιο άοι· ιΣιιει·εειιεε ειιεοιι ειεε ιιι άειεεοιεοιι
νιοιοτι.εε Β`ιιι·εεειοε μπει-ιιι, Με άιο Βεεεει·ιεε, ιιιιιιιιι·ειιάΜε
Ριοιοριεειεε οιιειι ειιςεάειιεοι; ιεε εεά άιο ι·οειιειι Βιετ.ιώι·ρει·
οιιοιι ε·οιει;ι·ιιειιι:ε ¦ει·εειιοιεεε. Αιιεεει·άοει ει·οιεε εεεε Με
Βιειοεοεεεε ι·ειιοι ιιει·νοι·. 1οιι ειϋειιι:ε ιδιο ειιι`άιοεο Ε'ει·εεε€
εειιιιει·ιιεειε ιιιεεεεε,ινειι ειε εκει ιιε εεεάεεεεε ει Μιά
εειιι· άειιιιιοιιε εεά ιεειι·ιιειινο Βιιάετ ιιεΓει·ι. Πε ιετ άιο εεε
11οΜΗ) εε (ιιοεοεοο‹τειιοιιιιιιοειειιο Τειοειειιιειιιιε, ει.ιιει·άιεε·ε
ιειι: Ψεειεεεεεε· άεε Ζεεεεεεε νοε Ε'ιιοιιειε.
Νιι.οιι άει· Ριιεεοεγιεεεεοοι·ιο Μιά άιοεοε Ρι·ερει·ετοε ιιιοοετο
ιεε ειιειι εει·ιιιιι€·εε ειιεεεε, άοεε Με Ρι·οεεοε ενε.ι·ιε νοιιεει
θεωρω; άεεε ιεε ιειοε άι-ι.ειιιεεε·ειιιι·οειιοεειο, εεεε ιεε 1ιιεοε
εειιοε ιειιεοτεειιι:.

°

Πιο €οιιιιοεεεεεε θειι:ετειι Με ε ιι κι ο ι· εειιοιι Βεειιιειι
ε·ει·ειι νοιιι-ιοιειιιειι ειιει·ιιιιτει·ιει;ιεειι; άιε Ρι·ιιι'εεε· άει· νιι·ε
ιοεε ιιε Πεει·εειιιι·ειιιοιιοε εειιιεε ιειι· ι1εοι·ιιιιεει€.Μι άιο Ρε
ι.εοιεεειιιιι. άοι· Βε.ειιιεε Με Κιεάε εοιιοε ει·ρι·οεεινε.ι· εεά Με
άιε νιι·ιιιεεε ιιιι· άεε ιιεεεειιοε ιιιιιιοι· εε ειεεεε εειιειιιτ, Με
άιε σε· άειε ιιάεει·εοιιινειιιειιεε. Αεί ειιιο Ρει·τι.ιιοιε 2νιιιεεεοε
Ηει.ιιι- ιιεά Βεεεοεάιριιιιιει·ιε ιιιιιοιιι.ε ιεε ειει· ειειιιε οιειςοεειι.
ά:ι άιε νει·ιςιειοιιεεεερεειιιο ιιεά Πιιΐει·ειιιοιι Ζε εεει· Με άοι·
Ηεεά ιιεεεε.
Βοι· 2

. Μι εοτι·ιιΤι οιε ιιιιιιάειιεε νοε 492 .1ειιιεε, ινειεεοε
Εεάε Αειεςιιει:άιεεεε .ιεει·εε ειειι οιιιε 1)ει·εειιιιεειιιις άοι· Βιιεεε
εει οιιιειιι Βιιεειοι·ειιιιεε Με άεει Ιιεεάο 2ειζεεοεοε ιιειιο ειιά
νι·οειΒε Τει8°εάει·ιιιιι' Ιειειιτ εε ιιιιετ.εε εειιει.ι. Πε Με Κιεά
εοεει. άετειιει.ιιειιιιιειει· ινει·, εε ιι·ει·άοε οιει,ι.ζενοι·ειοιιτειιιειεε·
ι·ει;οιε @εεε ινειιοι·ε νοι·ιιιιειεες οι·ει·ιάοε. εοεειι εεοι· νοιι
ειεει· ειοάιειιιιιοειιιεεε Βειιεεάιειι<; Αεειιιιιά ιεοεοιειιιειι. Αιε
_ιεάοειιιε άοε ιιεειιειεε ενοειιειι άει· ιιεει.ειι εε Πιιιιιι.ειιειι άει·
Αιιιιιιιο ιιεά ιιιι.ειιειτε.ι εειιιιειιι, ιιε.ειο Οοιιο;;ε δε ιι ιιιιάτ άιο
Βιεεεεεε·ϋι·άιΒιιειτ, άιι.ε Με οιεει·
ειιειιιιεε εε εειει·ννει·ιοε, ιι·οεει ει· ειιιε ιοιοει.ο Βι·οιιοιιιιιε
ιιι.εά ιιιιά Βιιρεσιοι·ιιετιοε νει·οι·άεεεε. Με εε εειιιιι€ νοιιι Κιεάο.
8ειιιιιιιι εε οι·ιιειιεε. ιιειοι·2ι›ε, ιεε άεεεοιεε οιιιει· ειιει·οειιοει
εειιοιι Πιιι.οι·εεειιιιες ειιά Γεεά άιιι·ιε ειιιο ιιιιεςεεειιι·εΑεεε.εΙ
ι'ειεει· Βιιιεειιειι, άιε άοι· θ ι·ιι ιιι εειιειι εε.ειιιιιιε ιιιοιιι. 2ιιἔιειεἔ·
ιιοιι ιι·ειειι, εοιειι. ιιε ιιιιιιιεεεεεει.ειιιεε εεεεερι·οεεειι ννοι·άοιι
ι‹οιιειεε. ιε άει· '1'ιιιιι ;;ειειιε· εε ιοιειιι: :ιεε άειιι 8ρειιιιιιι ειεε
1ι.ειεεειιιιι· Με· Ρ ωιι·ιε ι· εεεειι Βιιοιιιειι Ζε ειιεετεε, άιο Με·
ιιε θεεεεινει·τ νοιι Βιετ. Με Αιζε.ι· ννιιεεεειι. Πειιιιι. νιειι·οιι
άιο ιιιιεε‹·ιιιεε·εοεοιιάεε Αι·εειεεειο ιιε θιιιεειοε άει· Ιειιιιεεεε
εεειιιειι Βοε·ειιιιεει· άειι Ο 2 ε

.
ιι ι ο ιν ε ε ι εεεοιι Κειιοειιιιειοε-·

εεειιιεε ειεςοεοε. ειεε Βιι"Γοι·ειιιιε1άιεςιιοει·,Με ιιιοι· εοεοιι
άει·ε ιιι Βει;ι·εειιι.Με ινειι Με Ιξιεά ιιε Βοιε·ιιιε άοι· Βι·ιει·ε.ε
ἔιιιι,=ι·
θειεςεειιειε εειιεει; ιιιιι.ιε ειοιι ιεε: Κειιεεεεειιοε εε ιε

ειιτεε·
Με άοε ινοιι:οι·οενει·ιεει' άει· Κτιι.ειιιιειτ εεεεει·ιιι'ι.,εε ιει:
εε ει·ννιιιιεεε, άεεεΜε ι·ειειιιιε1ι 5 νιἴοεεοιι εεε; Βεε·ιεε άοι·
Βι·ιιι·εειιιιιιε· νοτι1οεεεεειιιά: ιε άιοεει· ε,·ε.εεειι Ζειι. ει άιι.ε
Κιεά ειειε ειεετοι· ,=.;ειεεεεε.εεε ειο ινοάει· Μειιιιζιιοιι εοοιι
Αεεεεεε1εεεεεειι. αποψε, ιιοεε Με ιιοεο Τειερει·εεει·οε αεί'
;οινιεεεε. 1Βι·εειε άει· Ιετειοε ννοειιε ιεε ε.ιιΕΘοει·εεεε νοε
θειειε ιιιιι ιΣιιρεει.οι·ειιιιοιι νει·ε·εεειιεεεεϊιοτ οιεο ε·ει·ιεεο
Βεεεοι·εεε· οιεςοιι·ετοε, ε
. ιι
,

Με ΟοΙιεεε Ε. 8εε ειιά τ οοε
ει.ειιι·ιο, εεε εεε άει· Ρι·οεοεε εει άιο ει·ιιεεοι·εε Βι·οεεειεε
εει·ιιειεςοεοεεε εεά άιο Εεεεει:οτειιοε ι;ειιτ ιειεεεει· νει· ειοε.
Πιοεοι· ειιιι οιεοι· εεειειοεεεά ειειι οεεννιειιεΙεάοε Κι·ιιιιιικ
ιιειε εε.ιτε ιιιεει:ε ε·οιεειε Με. άειε Βιιάε άοι· ι'οεάι·ογεει:Με
Κοριιιιοιι, ει·οεεοι· Αεεεεεειεεοειιοιι. ιιιιά ιιοεει· Τειιιεετει.ιιι·
οιεεειεεεάειι 1ειιεοεεε, Με ννιι· ειο 8εινοιιει; εἰεά πε εειιεε.
εεά άοειι ιιο,ε·ι.ειιιε ι·οιεε Ιιιι'εειιοε ιιιιτ 1εΒεοεεεεεειι1ειι νετ,
Με Βιε εεε άοε Ρι·ιι.ρει·ει;οιιει·εοεοε ιιιιιεεειι.
Αεεε ιιιει· ειιιειιτε ιεε Με' άιο ε'ει·ειιες άει· Ρι·ιιρει·ειε ιεε
άοι· '1'ιιιοειεΙϋεειιε εει'ιεει·εεεει ειιιεεεε.

ιΑιιτοιει'οι·ει.ι:.)

8
) Π. 8 ο ε ιε ι ά τ
.

εοι·ιοιιι:ει.Με” ειεεε 1ι"ειινοε νοι·εεειιιοιιειι
ειεεε Ρι·ειιιάιι6ι·ρει·ε.
νω- ειειεεε ιιιοεεεε ινιιι·άο εε ιιιιιι ιιι άιο Αιιιεειε.ε2 οιιι
ιιιιιάειιεε ιιε Αιτει· νοε 1 δε.ει· ιιεά 8 Μοειι.ιεε εεει·ε.εεε, άε.ε

ιιιιἰι
νοιε.εεεά οιεεε ιιιειεειι θεειιιεεει νοι·εεειιιειιιτ εεεοε

εο το.
ιπιι·. Βει ειεοι· Βϋεεεεε-Αεΐεειιιειο ννει·άε άοι· 8ι·ιιιιιεεο1ειειιτ
εει·, εε.οε εειοε εεά ιιειιε νοει Νεεει, άεε Με;; ιιιιοε εειοε_
εεεειιι·ι. Με '1'εοι·εριε εεετε.ιιά ιε άει· Πεει·ειοιιιιεε ·νοε
ειι·ιιιιεε,Κει·ιοι"Εε1ε. 8ειιινεεεει·οά. Κειε Αειιιιιιιιιιιιωι. Νεοε
40 8ιεεάεε οι·εεειοε άει· ΒοειιιεεεΙ ιιε 8ιεει. Βοι· Με;; άεε

°ιΙ)εεεεεεε ειεά, ινοεεοεεεει·. 1898 Νι·. 49.

ιιιιγειιιιι.ιιεειιεε Πειει·-.

0ιεεωιν νει· ει.ειΚιεάο ιιιοειε Αεεοτιεεε ινεει·εειιιιι-_



οι

Βοιιιιιεεοιε πο.: ειποπ Όοτειιιπεεεει· νοιι 18 Μπι., οι· εοΙοετ ειπε ι“οφ νεο 48 Μιπ. πιιά οποιοι;2 εοιιοτιο Κοιιτοπ επι”. Ιπι
8οιιιιιιοτ νοτοοιιιοοιιιο άιοεοιιιο Ρο.ιιοπι.ιπ οιποπ Ειπε. άοτ πεπο
7 'Ι'ειο·οπιιπ Βιιιιιι οι·εοιιιοπ.
(Ποπιοπειτοιιοπ άοε Βιιπιεοπιιιιάοε οπά άοε Β'τοιπάιιιιτροτε.)

..ϋ._ι___..

Μιιιιιειιιιποοπ

οπο άει· θιοεε11εοιιείτ ρτε.οτιεοιιοτ Λετοι:ο πο ΒιΒο.

Βιιοππο; πιο 17. Β'οιιι·ποτ 1899.
νει· άει· 'Γεο·εεοτάπππο άεπιοπειτιι·οπ:
οι Ι)ι·. ν. ΠοΙει _ιππ. (ει. Θ.) οιποπ ΡιιΙΙ νεπ ιτοπιιπϋεοτ
Νοοιιιιάππο άοτ Οιιει·Ιιρρο ποοιι οι·ι'οιοι·οιοιιοτ ο.πιιΙποτιεοιιετ
Βειιοπάιππο, ποιοι· Βοπιοπειτο.ιιοπ νοπ Ριιοτο8·τοριιιεπ άοε
Ε'ιιιιεε νοι· άει· ΒοιιοπάΙππο·.
ιιι Πι·. ν. Ζοτ-Μ ιι πιο π ειπειι νοπ ιιιιπ οποτιτι.οπΜπι νοπ
Ιινιιι ιιο.π8·ιοπιο.εγεωιάοε οεπιτεπιι.πιπ οοιιι, ποιοι νοι·ιειο;ππιτ
άοε τιιπετιιιοε ππά ιιιιιιτοεοοριεοιιοι·Βοιιπιι.ι.οειπε άειιιεειιιεπ.
1. Βιεεπεειοπ ιιιιοι· άεπ νοτιι·οΒ Πι·. 'Ι'ι·ονιιι ιιππ'ε (οι.
Βιιιιοπο νοιπ 8. Γοιιι·οοτι
Πι·. Κοιιπιιιππ ιιοιιιιεεει. ειοιι άοιιι νοι·ιι·. επ ιιοπιιο·ιιοιι
άει· ννιειιιι ιιοιι άει· θιοεοιιιοιιιο άοτ Ζοποιο πιτ άοε νει·ειιιπά
πιεε άει· οοιιιιπιιι οπά άοε ν7ιτιιπποεο,·οιιιοτοειιιι·οι· Αποεπ
άππς. Πιο Αοιιεεπεπιτειιππο εοι _ιοάοοιι Ποιο ειρ;οπτιιοιι νεο
άοπεοιιιοπ θεειοιιιερππιιτοπ οπο επ ιιοττο.οιιιοπ.,ειε ιιο.ιιε ιιιτο
οιιτοπο θιεεειιιοιιιο. Ετ εοι πιο!ιτ Βοποιει.. άιο Ιιονι·ει'εοιιε
Ζοποο Με άοε Πι·ιιιιά ππά Βοντοτ. πιο άεπ ιτοιειιο·οπΠι·ιιοι›ετ
άει· Αειιεοιι:ομοποο ιιπποεοιιοπ, οιιοτ εοιοπ άιο οτει:επ Απ
οι" ο άοε ι·'ι·ιπειρε άοτεειιιοιι ιπ άει· Οειιιπάοι·'εειιοπ ειο
ιιοπ επ 'Ι'ι·ποι.ιοποπ επ οτιιιιοιιοπ. Νιιιιοτ οπο'άιο Απει'ιιιιι·πποεπ
άοε νοι·ιι·. πιο» άιο Αοιιεοποποιοπεοιι οιπο·οιιοπά, ννοιει: οι·
άιιι·ε.ιιι'ιιιιι. άοεε άιο ιιοιιε Ζιιπιτε ιιπ ΑΠ επιειποπ πιιά εροοιοιι
άιο Λοιιεειιοιιοποποο άοοιι Μπι ο·οιοιιτιοιι εοιεπ οπά ιιιι.ππ
ειοιι Ι)ι·. 'Ι'τονιιι ιιπ π'ε Βιπριοιιιοπο: άοτεειιιοπ πιοιιι οπ
εοιιιιοεεοπ, πιο ειοιιΜε άιο πιο άοιχιεπι€οπ Απιοι·επ. ννοιοιιε
ειοιι πο· ειπε Βιπεοιιτοπιιππο ιιιι·οι· Απινοπάππ,ιτ οιιεεριοοιιο,
πιο _ιοάοιπ .Μοτο ιιιοιιτο. Πιο 8ι.ειιειιιι οπετ ειο ννοιεο ποτ
ιτοι·ιπρ.τοΖειιιιοπ οπι' οπά ιιοετιι.ι.ι.ο:οιπ άιοεοι· Βοοιοιιιιιιιτ πιο·
εοιπο Ετιοιιι·οπε, άιιεε ιπο.π ννοιιι ι'ο.ετ ιπιπιετ οιιπο ειο ειπε
ιιοιππιο. Πιο (ιοΓοιιι·ιιοιιιιοιι οποιι άει· ιτοννϋιιπιιοιιοπ Ζιι.π.·.το
ινοι·άε εειποι· Απειειιι. ποοιι ποιοι·εειιιιιει. Βιπιππο·οπ ιιι άει·
Νεοιιοοιιοι·τοοι·ιοάεεοιοπ άοιιοι τοΙοοιν ιιιιπιιο. Βιιε ιιι ποπετοι·
Ζοιι ιπ Απι'πιιιιιιιε ςειιοπιιιιοπο νοτιοιιι·επ άει· Ιιπρι·εεειοπ άοε

ΚιΒιοε
ιοι.οιιο άιο ιιοιιο Ζιιπ,=.=;ο"πιο νιιιιιο· οπιιιειιτιιοιι.

τ. Κποι·ι·ο: Βι· ιιιιιιο οιιιιοεπιοΙο - οποτε: ετοάιεπ
ποιοι» - άιο Αοιιεοππομππο·ο ειπςοννο.πάι, εειιιοι· ιΒι·ιοιιτιιπο·
ιιο.ι·ιιιο.εεε ειοιι οπετ πιο άοτ €εννϋιιπιιοιιοπ Ζο.·ιοε, εοι;ειτ πιιι
άειι ιιΙοιοετοπ Ηοάοιιοπ άοι·εοιιιοπ, άε.εεειιιο οι·τοιοιιοπ, ππά
πω! οι· άιο .Αοιιεοπειιμεπεο, ννοπο ειο ιιιπι ω". πιει". επι·
Βοπά πιο, πιο νοτιιιιεει. Ιιιι·ο ιιι-οπο ιιοι·πιιοπ επι άει· Μάο·
ιιοιιιιοιι:οιποε εειιι· ει.οι·ιιεπΖπιτοε ππά άιι.ι·ιπιιο,ι.ιο ιιποιι οιιεπ
ιτοι·οάο ιιιτο θοι'.ιιιι·, ιιοεοπάοι·ε Πιτ άοε ιιιπάιιοιιο Ιιοιιοπ. άιο
ιιιι·ε νοι·ινοπάιιπ,=τππι· ιιοι ετι·ιοι:οετοι·Ιπάιοο.ι.ιοπ ποιοεεις οι·
εοιιοιποπ ιιιεεο. Ειι· ι›οι·πι'ι: ειοιι Με ειπε εωιιει.ιιι Νοε;οι'ε,
ειποε Απιιιιπποι·ε άει· Αοιιεεπειιμοποε, άοτ ποιοι· 20 1οιιιωι
7 ι.οάτε Κιπάει· ιιιιι.ιε. Βοιιιι.ππι εειοπ ιιιπι ειπε ρει·ειιπιιοιιετ
Βι·ι'ιιιιτππε άιο 'Ι'οι·πιοι·'εοιιο ππά άιο Βι·οπε'εοιιο Ζεπε·ο
ιιπά @ιιο οι· άοτ ιοτειοι·οπ άεπ νοι·οοο·. Με νοι·ιιοι·ειιππο Πιτ
άιο ιιοιιε Ζο.πο·ο εοι άιο Απννεπάοπο,· άοε Κοιρεπτνπι.οι·ε επ

οιοδιοιιιοπ.ι·. (ιιιιιοττ Με ειπιιιοι άιο Αοιιεοπεποποπε·ο επο·οπάοιι
εοιιοπ ππά ιιιοιπι πιο; άει· ε·οινιιιιπιιοιιοπ Ζο.πι;ε άιιεεοιιιοοι·
τοιοιιοπ 211ιιιιπποπ. Βοιπτετο ιπ νοι·ιιιπάππο πιο άει· Ιιποι·οε
ειοπ άοε Κοριοε πεπο ιιιιπ ειοι.ε @οποιο Βοοιιο·ιιοιι άει· ιπάι
οιιι.ιοποπ νι·επάοι. ει· ειοιι Βοοεπ άοε ειο εοιοιιο επε·οιιιιιι·ιε
Πιοιιτνοι·ι·ιιοιιεπάοε Κορτοε ιπποι·ιιοιιι οιποι· ιιοετιιππιιοπ Ζειι::
ειπε οοιι:ιιοιιε Βοο·τοπιππο σπιτι· οοιιε εε πιω, ιππεεο·οιιοιιά
το ιιιιοιπ άει· Αιιο·οπιοιπιπειεπά άει· θειιοτοπάεπ, άει· ενοπ
Μπι ιο ιιοτιιιπάιιιιε ιιιιι ειι€οτπάοπι νοι·ι·ιιοιιοπ άιο Ιπάιοοιιοπ
ποιο Βιπει·ιιι” ιιιετοιι Κάποιο.
Βι·. 'Ι"ι·ο νιπεππ οπτεεεπει. Βτ. Κοιιιιιοππ οΒοπιιιιοι·,
οι· ιιιιιιο πιοιιι: Ι.ιονι·οι: πιο οπιιει ε;ειειιςεπ Πι· ειιει· άει·
Αειιεεπεομοπεο ιιοποιειιποπ ννοιιοπ, εοπάοι·π πιοιπιο ποτ, άιιεε
ιπ ιιιπι πιιπι οτει.οππιει άοε Ρι·ιποιο, ννοιοιιεε οποιοι· επι Βοο
ινιοιιοιιιπις άοτεειιιοπ ιιιιιι·ιο, εποι Απεάτοοιι μου”. ιιι άοτ
πεπεοπ θεεοιιιοιιι.ε άει· Ζοι.ιοε, νει· άοι·οπΒιπιιιιιι·ππο· ιποπ ππι·
νοπ άοτ ιπ εοιοιιεπ Γιιιιοπ ιιιιοιιει εειιιιιτ1ιοιιοπ ινοπάππο
θοιιι·ο.ποιι ιιιε.οιιι.ε,ποιεο οπο ειπε 'Ι'οπάεπι Μπι Ροι·ιεοιιτιι:τ.
ιιπά Ιιεντετ ιιιιιιο ιπει.ιποιιν άιο Βιιιιπ άεεεειιιοπ ιιειι·οιεπ,
Με ιιιιοτιιοπρι.άει· 1οιιιιοιτοτοΘοιει: άει· Βοιιιοποπ άει· Νεοε
ι·οπο· οπά άοιπ Ε'οτιεοιιτιπ Βοποιοιοτ εοι, Με άοτ εοιιννοι·
ιιιιιτιποι·οΝοι·άιοπάοι·.·Βειιιοπιερι·οοιιοπά ιιο.ιιοεποε άιο Ζειππο
ιιιιοι·ιιιιορι ιπ Ρι·οπικι·οιειι νιοΙ ιειοιιιοι· Βιππ·οπο εειοπάοπ ειο
ε. Β. ιιι Πιι.ποιιιοι·Ιι οάει· ιιι Νοι·άάοπτεοιιιοιιά. Αποιι άιο Βο
ινοςππρ; εε επ άιο Αειιεεπεποποπεο ιιοι›ε ιιοιηιτειι.οιιιιοιι ιπ
Νοτάάοοι.εοιιιιπά ιιιι·οπ ειο, ννο.ιιτοπά Βιιάάοπτεοιιιοπά ποά

Οοετοι·τειοιιπο» πι» οπετ ποποιει:οιι. ι)οοιι εοι οποιι ιπ ι·ιοι·ά·
άεπιιιοιιιο.πά άιο Ορροειιιιοπ ιπ άει· Αιιιιοιιιπο ιιο8·ι·ιιιοιιπ. ε. Ε.
ινιιι·άο ειοιι ιιοι ιιοπιι€οτει· νοι·ννοιιάππε άοτ Δοιιεεπεορ;ποπεο
εποε άιο Ζοιιι ιιιι·οι· Απιιιι.πο·ει·ποοιι νοι·πιοιιι·οπ. ΙΣε εοι οιιεπ
άοι·οιιο.ιιε ποι:ιιινοπάιο ειο·οπο Βι·ιοιιτπποεπ επ ειιπιπιοιπ. Ιπ
εοιπεπ οιιιιοιι πεπο άιο Ιιππι·οεειοπ άοε Κοριεε ιιοιπο Απε
ειοιιιοπ ιιιειιι· ο·οιιοιιι, εε εοιεπ οοεεοιιιιεεειιοιι νοτεινοιιοιιο
πιο ο·εννοεοπ,ινιο ειο ιπ άει· Βιιπάρι·ιιιιιε άπι·οιι νοι·εοιιιορ
οπο; ππά ιιιιεοιιο ΒειιιιιιάΙππι.τ άοτ (ιοιιιιι·τεπ ιειάει· ποοιι εο
ποιοι; νοτιιοιππιοπ ιιπά πεπο ει· Με άπτειιοπε πιοιιτ νοι·
εοιιποΙΙ, εοπάει·π θα ετει ποσο ιιιπο·ει· Βοοιιοοιι_τοπ,=.;επι· ιιοιιοπ
Ζιιιποο οπιεοιιιοεεοπ. Πιο Ηοοριιπάιοοι.ιοπ εοι νετεοιιιοπριοι·
θοιιοτιενετιεπι ππά άεάιιι·οιι ι›οάιποτο Βτεοιιιιριοπο άοτ ιζι·οιε
εεπάοπ ππά άτοιιοπάο Ιπι'οοι.ιοπ ;τοννοεοπ. οι Με ππτ οιπιπιιι
οιπεπ Βοιιιι.άοιιιι·ποιιοτιοιπ. ιπ ειιιειπ ποιο, ινε επεεοτ άει·
ιιοιιοπ Ζιιιιοε ππι· άιο Ρει·ι“οι·οιιοπ ιπιιο·ιιοιι ιτεντεεεπ ννιι.ι·ο.
Νοοιιιιιπιππποπ εοιεπ νοι·8·οιιοπιπιοπ.οιιοτ ποτ ω» εοιι:επ ππά
εοιιι·οιιιεοι· άιοεοΙιιοιι ειιει άει· Ιοποεπ ι)ιιποι· άει· θεοπτι.. ειο
άει· ιιοιιοπ Ζεπεε επ.
Βιιοπεο Με άει· ιιοιιοπ Ζειπεο ε·εεεπιιι›οι· πεπο ειοιι Νοτά
άοιιι:εοιιιοπά πει άοι· 8νιπριινεοοτοιπιο νοι·ιιιιιιοπ, ιιποιι άιοεε
εοι ο.πιοπε·ιιοιι οιποτ άπτοιιιι.πειιιιιοιιπειιάοπ Ι·Ιο.ιι.ιιπε ιιοΕορτποιε-- οι· οι·ιπποτε ποτ επ Ιιοοποιά, άει· ιιιιοι· _ιεάεε επάοι·ε
νοι·ιε.ιιι·οπ πιο εειποπ Κοιεοτεοιιπιιτ άοπ ειο» »Με - ποιο
ι·επά Βοςεπο·οι·ιιο άιο Ορροειιιοιι ιπ άοτ Αιιπιιιιιπο εοι.
Πιο ιιοιιο ΖιιπΒο εοι ο.ιιππννεπάοπ ιιπά Ιιοιοτε άιο ιιεει.οπ
Βοεπιοιτο πει ιιιι.οπ Ι-ροιιε πιο τι ιάοπ ινοιοιιιιιοιΙοιι, πιο άοι·
ιιιιτιο Κορι ιο.πεο ιιοοιι ει.οιιοπ ιειιιε ππά άιο ιΣνοΙοτ.ιοπειι
άεεεειοοπ ποιοι Ριιεειι·οπ άοε θειιπτι.εεο.ποιε ιι.ιιπΙιοιιο εοιοπ
πιο ιιειιπ οπ,ιτοπΒοοιιοπ. Βετο ιειειοτο εοι εινιιι· ιιιοτοπιεπάο
εοιτοποτπιο ε. Β. ιο Ι)οπτεοιιιοπά. ιιοπιπιε οπετ άοοιι νοι·. Βειιιι
πιοι:ιοπ Βοοιιοπ εοι οποιο ιπειιι· οιε ειο νετειιοιι ιπιτ άει· ιιοιιοιι
Ζοπεο Βοοιπιιιοι. Ειπ ιιεάοπτειιάοι·νοιι” άει· Βτ οοε'εοιιοπ
Ζο.πο·οεοι εε, άοεε ειο ιιοιιπ Ηοι·ο.ιιιιοιιοπ άοε Κοριεε άοιπεοι
ιιεπ άιο Γι·ειιιοιι άει· Ενοιιιι.ιοπεπ ιιι.εεε, ννοιιι·επάάιο "ενοπο
ιιοιιο Ζοποο άιοεειιιο ι›οιιιιιάει·ο. Πεεε άιο ιιοιιε Ζοποιο ποιοι.
οιιπε θειε.ιιτοπ εοι, ρ;οιιοοι· επ. ππά ιπ άει· Βιοάι: ιιει›ο ειοιι
άοτ Ρτοιιιιιιοτ ποιοι· ειιοπ Πιιιειοπάοπ ποι· επι άιο Αιιεποποε
ειι.πεο επ ι›οεοιιι·ειπι‹οπ. ΑΜ' άεπι Ιιιιπάο ιιοιιιπιοπ οπετ πεπο;;
@πως Ρο.ιιε νετ, ιπ άοποπ άιο θειιιιιι·οπ άοτ ιιοιιοπ Ζοιιςο
οποιοι· ποοιι άοε ιιιοιπει·ο Πειιοι άιιι·ετοιιιοπ ππά εοιποι· Απ
ειοιιι πιιοιι εοι εε ιιπιποι· ποοιι ιιοεεοι·.οιπειι νοι·επειι πιιι άει·
ιιοιιοπ Ζοιιο·ο επ ιποοιιοπ, Με οιιπο ειπεπ εοιοιιοπ άοε Ιοι›επάο
Κιπά επ ροτιοι·ιι·οπ. Σε εει άοιιοι· πο· άιο Βοοτιιιοιιιιπο· άοτ
Αοιιεοπεπμοποο πιοιιι. ειιοιπ άοτ Βιεπάροπιιι: άοε Κιιπιιιοι·ε
ιιιοεειτοοοπά.
Ι1ι·. Κειιπιιιππ: Βοιπο Αιιειιιιιτπποοπ εοιοπ οποιι άιιι·οιι
ιιοε πιοιιι επεεοιιιιεεειιοιι νεο άιοεοιπ Βιιιπάρππιιτο οπο οι»
8·εοοιιοπ. Πι· πεπο οιποπ ιιεάεπιεπάοπ Τιιοιι εοιποι· εποπτ
οπιι·οπ ιπ άει· ι)οι·ριιτοι·Ροιιιιιιιιιιι ιςοεπιπιιιοΙτ, ποιοι· νοτιιιιιι.
πιεεοπ. ινοιοιιε άεποπ επι' άοιιι Ιιε.πάο πεπο άει· εοιιιιιιιιιιοπ
8ειτ.επιο ιιιιιιιιο, ιπιπάοετοπε ο·ιειοιιιιειπεπ ππά ποιοι νιτειιι·οιιά
εοιιιοι· 'Ι'ιιιι.ιιιΒιιοιτιπ Βιοειιιο ιιιιιιο οι· πιο άει· Ροιιιιιιιιιιι εο
πιιι;ι·οπάΒ'ιιιιιππο· ο·οιιιιιιιι,πιο άοε νοτει:ο.πάπιεεπιο άιο επεεετ
ιιιιπιεειιε Ρι·ιι.ιιιειιιοιιι ιιπ νει·ιιοι·επ. ι)ιιεε άιο Οοροειτ.ιοπ ,ιτε
ιζειι άιο Βγιιιριι·εεοτοπιιε ιπ ι)επιεοιιιιιιιά ιπ άει· Αιιποιιιιιο
ιιοΒ·τιιιοιιεοι πο άιο Ορετιιιιοπ Με άστε ιπειιι· Βιπροιπο· νει·|
ωιιιιιιο. ιώππο οτ πιοιιι επε·ειωπ:ιπ Βι·οειοπ ιιιιιιοπ ιο-ιε ρθε
άοι· θειιιιι·οπάοπ εποε Βοοιιοπ ιιπά άοοιι εοιοπ ιπ 4 .Ιειιι·οπ
άειι. πω· θ 8νιπριιγεοοιοιιιιοπ ο·οιποοιιι: ννοτάεπ. Μεε πω»
άοι·οιιεπε ιιοιπε ρτιπειριεΙιο Αιιπειε.ιοπο άοοεποπ Βοιιοιιι;, ειοιι
άοιπιτ επ ι›οιοεεοπ: ιιπ θορι·επι.ιιοιι πεπο ειοιι πει οι" οιιεπ
Κιιπιιιοι·π άοε Ιοιιιιοι'ιε Βεειτοιιοπ άοπιι.οιιοποιοι, Βι·ι”ειιτπιι€
άιιι·ιιιιοτ επ εεννιπποπ ιιπά ιι·οτεάοιιι ο·οινιππε άιο Οροτειιοπ
ιιοπιπ επ 'Γοτι·οιπ. άιο Ορροειιιοπ ιιιοιιιο άιοεοιιιο. Ετ οι·ιιιιιοτο
ιιπ άειι Αιιεερι·ποιι θριεο·οιιιει·,ο·'ε: Βιο Ζιιπο·ο εει ειο εε
νοιιιιοιπιποποε Ιπειτπιποπτ, άεεε _ιεάοτ νοι·εοοιι οιιιοτ ν".
ι›οεεοι·οπε ειο ποτ· νοτεοιιιοοιιιοτπ ιιιιππο. απο-ποπ άει· νεο
Πι·. 'Ι'τονιποππ πεει.οιιιοπ Ιπάιοειιοποπ, ερεοιοιι επ άει· άει·
Βοοπάιοππιτ άοτ 26,ε,οι·πάοπθεοπι·ι. πει άτοιιεπάοτ ιπι'οοι.ιοπε
οπο», εει ποοιι :ο ιιοοιοι·ιιοπ, άιι.εειιι άιοεοι· Βοοιοιιππε άιο
Ζο.ποε ιιιιοτιιοπρι ειπ 8·οιοιιι·ιιοιιεεΙπειι·πιποπι εοι: ειπε άοι·ιιοι'
εοι·ιειιτοιο πεπο Βοοιιο.οιιι:ππο·ιιο.ιιοοτ8·οιιεπ,άοεε νοτιοτποπεοπ
άοτ Ψοιοιιι:ιιοιιο νοπ οτοεεοτετ οάει· Βοι·ιπι;ει·οτΑιιεάειιποπε
ιπ 85 μοι. άει· Ιειτο οποιο επεοοιιιιιτιεπ Ζο.πεοποικττοοιιοποπ
ποποιο.ι.ιτι ννοι·άοπ εοιοπ, άε.εε ειιεο ονεπι:ποιι ι.τοι·ιιάεάπι·οιι
πιο Ζε.ποε ιιοοιιετρ;ειιιιιτιιοιιε Ιπιοοιιοπεννοεο οι·ιιιιποτ ιι·οι·άοο.
ιΒιπ νοτιοιιι·οπ. ινοιοιιοε ιπ ποοιι ιιιιιιει·επι θτοάο Με άιο ειο
ιποιιο Ζοπο·ο Βοοιο·ποι εοι, εοΙοιιο νοτιειιππο·οπ :ο ιπο.οιιοιι,
εοι άο.ιιετιιοι άι·οιιεπάετ Ιπιοοιιοπεοοιιιιιτ :ο νοτιπειάοπ.
ι)ι·. 'Ι'τονιιι πππ ιιοειτοιιοι:, άο.εε εοι ι·ιοιιιιι;οτ Απννοπάοπο·
άιο Αειιεεπεπεποπε·ο ιπ άιεεει· Βοοιοιιιιπε; οοιιιιιτιιοιιοτ εοι πιο
άιο εεννοιιπΙιοιιε Διποο. ιΒι· πεπο ιο.ει πιο άοπ Μπι.ι:οτπιππά
Γοι·οιι·ιάπτοιι άιε Ζοπο·ο ετννοιι.οι·ιιιιιιιεεοπ, οποιι ιιοι 5-7 οπι.
Μπι" Οοιιππιιο άειιιιο ειοιι ιιοι νοι·ειοιιιιιτειιι νοι·οοιιοπ άοε
πποετο Πιοτιπεοοιιιοπι εειιτ ιοιοιιι. 8οιιιιοεειιοιι ιιτοοοιιο ποιο

ιι
ι. ιιποιι ποτ πιο Ηετποιοι·ειειιοπ άοε Κεριοε άιο Αοιιεοπιιιο;·

2οπ,ε.;εεπειιινοπάειι πιιά ιιοπιιο ειο :πιο ιιοιιιιιεε @στοπ άιο
εοινοιιιιιιοιιε Ζιιποο νοι·τοιιετιιιοπ.Ειτ ερτοοιιο άιο Ηοιιοππο·
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Με, ι1εεε ειπ ειιεειο1ι1εεεεε θε1ιειιιιο1ι εεε Αο1ιεοπειιμειιςο
ιιω1 ι1ιιιιιιι ε,·εννοιιπεπε Βι·ίιι1ιειιιιιι·οιι ε1ιιε Αειιι1εειιιιρ,· ι1ει·
Απε1ο1ιιειι ι1εεϋ1ιοε1ιεε1ιο11111ιεοπννοει1ε,ινοειι ει· εἰε1ιιιπωο
τιιε1ιε 1ιει·οο1ιι11.ειιε1ειιι1ιε,ε1ε ειπε ε·εϋεεεεε νεε1ιι·ειιιιιιε; ι1ει·
εο11ιοιιιιι ε11οιιΟιι1ιιιε1ειιάει·ιιννι11ιεοιιι1ι1ει· 1οιιιτειι 20 .1ιι1ιι·ε
οοιιετιιι1ι·ι νιιεει1ειι1εϋπιιε ιιιιι1 ειε ειιο1ι ιιι Νοει1ι1ειιιεε1ι1επτ1
81ιιιειιιιιε,ς.εοινιιιιιε.
2. Πε. Η επι ιιο1π 1818.ι1ειι ειιιρε1ιιιιιι11ειειι17οειι·ιιι.::«Πε1ιει·
ι1ιοΒε21ε1ιιιιιεοπι1εε 1ι1εε,επιιιιιι1ιιεεεεο1ιιοπιειιιιι11111ειι1ιεεεεεεε
Ζιι 8ι·1ιεειι1ειιπε·ειιι1ει·11ιι1ιεπειι1ιο1ερ1ιι·ιιι.ειιιει1εο1ιειι8οι;1οιι».
(8ι·εο1ιε1ιιι 1ιιι Πι·ιιο1-ι).Ειπε Π1εειιεε1οιι111ιει·ι1οιιεο11ιειιιν1ι·(1
νει·1ειει.

ε. Ζ. 8εοε. Πε. Η. 8ο1ιννιι.ει.ε.

11ει·ιιι1εο1ι1εε.

- Πει· Α1ιω1οιιι11‹εειιω1 οει1ειιι11ο1ιοΡεοίοεεοι· ι1ει· Ρεν
ε1ι1ειε1εειπ Με πι111ιεε-ιιιεοιο1ιι1εο1ιοπΑεω1επι1ε, ιι·1ι·1ι1.81.ειε.ιε·
ι·ιιι1ιΠε. Βοο1ιτει·οιν, 1ει ειιπι Ρι·οιοεεοι· ι'1ιεΗο1
ειοε- ιιιιι1 Νοενειι1ιειιιι1ε1ιο1ιειι ἀεε ινε11ι11ο1ιειι
πιο(11ε1ιι1εο1ιοιι1ιιετιιιιιοι·ειε.ιιιιι ννο1°ι181ι.ιιι111Βο
1ε.εειιιιε·ιιι εε1ιιεε ι;ει;οιιιν1ιιι1εοιι 8ιε11ιιιιε,·.- Ζιιπι 8ο1ιιι11°ειι ‹1εε εει1επι11εο1ιειι θοπνει·
1ιοπιειιιε - 111εάιο1ιιιι11περεοιοι·ε 1ει ἀεε 1ι1ε1ιοε1εο
1ιειιι1εο1ιιι1`ιε:ιεειι1εε Κι·ε1εεε Βοε·ιι1εο1ιειε18101”.11νοεοπεε1ι).
Πε. 181ιεο1ι εειιιιιιιιι ινοι·οοιι.- Πιο 8ε1ιιι1οι·ω Ρι·ο1. Θ.881111Μ11811 ι1ειιιεο11ιειι:ιιι
116.εε11ο1ιάεε 25_ιε1ιε1ιεειι.1ιι1ι11ειιιιιεεο1ποε ιιεει1ιο1ιειι'1'1ιοι18
1ιειι, ινε1ο1ιεειιιιι ι1οιιι '1'εε;ο εε1ιιοε Α1ιεε1εε ειπε Κ1οιν :ιιι
ειιιιιιιιοιι11ο1ε1ιιο νοιι 11ιιιοιι ιιιεειιιιιιοιιεοειε11ιο « 11ο1ιει· -
ειο1ιι εεε 25-_ιε.1ιε18·ειι εο1ο1ιι·ιειι '1'1ιειια1ιοιι
ι1εε Ρι·ο1'. Θ. 18.8ειιι» άιιι·ε;ε1ιειιε1ιι.Πι ι11εεεε11”ει·1ιιει.
εποε επι Α1ιε1εε ι1ει· 25-_)111ιι·18·ειι.'1'1ι11ι1ε1ιοιιι1ει· 1(1εινεε
ενιι111ιο1ο1εε1ιοιι1ἰ11ιι11‹ιιιιιεειιοιιιιιιειι. (1ξιονν.θε.ε.-1νε.).- Π1ε εοΐεεεοεοιι ι1οε1ιει·11πει·11ιι1νει·ε1111.ιΠι·. 111εεε1ι
1ιοι·ε (11ρ1ιι1ιε1πιο1οεε)πω! Πε. 8ειιιιιοι· '1.'1ιοειιρειιι)ειω1
Ζιι 81ιεειιιιιιια1ιει1ει·ιιοει· 8οοιειε 1πιοοε1ο1ο
11ο11ει1εο1ιιειιι Κοιιειοιιιιιιορο1 ε·οινι11ι1ινιιοει1οιι.·- Πε. Αι1ο11' Κε11ιι·οε 1ει ειιιιι Βιιιάιιιεει νοιι
'1'ιιε1ε ιι ιιι 1Κιιε1ιιιιι1)ει·ιιιιιιιιι ννοει1επ, ιι1ε1ιι,Με Μι· ι'ε111ιεε
ιιιε1ι1ειειι,ειιιιι Κεε1ειι.εει.
11ει·11ο1ιοιι: Πει· 8ι.1111ει.ι11ιπ1ι·- Οι·‹1οιι 11.

Ο1ειε εε - ι1ειειΟοπεο11επι1ι81ιει1ει1εε νοιιι 1(ιι1εει·Α1οιιιιιι
όοε 111.ει·ειο1ιιειειι 1εεειιεεν1ε, Ρεο1'. επιει·. ‹1ει·πι111ιιιε-ιιιοι11
οιιιιεε1ιειιΑοει1ειιι1ε,θε1ιειιιιεει1ι Πι·. 111εεεο1οινε1ε1.- 8 ι· π ειπ πι: Πει· _11ιιιι.εει·εΟιι11ωιιοι·ι1εε Ν11ιο1ε.1-1111111ει·
1ιοειιιιιι1ε ιιι Κεοιιειω1ι Ηοΐεει1ι 111ε.ι·ιοιιε - ειιπι π1ιει·ειι
Αεει ι1ει·20. 1θ`1οιιειιεοιι1ιιιιεε.- 1'εεειο ε1ιοιι: 1) Αιιι 19. Ε`ο1ιειιει·ιιι .1ιι1ιειι1ει·ι1οι·
ιι.εε ρεει.1ιι1εο1ιεΛεει. Πε. Α1οιιιι.ιιι1ει· Αιιι1ι·εεεοπ :ιιι
οιιιοπι Μειςειι1ειι1ειι(Μεεοπ1ιι·ε1ιε?) 1ιιι Μ. 1.ε1ιεπειι.1ιεε.Αεί”
οοιιι 1.ιιω1ο 1π.ι 111ι·1ειι‹11εο1ιοεειι,1ιεειιο1ιτει1οι·1εεειοι1ιεπο
Με Ποερε.ιεε θγπιιιιιε1ιιιιι ιιιι‹1 ιν1‹1ιιιειοειο1ιε1ιιιιπ ι1ειιιΒιο
ι1ιιιπι Με 11ετ11ειιι(1874-1881) ιιι Ποι·ρει, ννο ει· ειιο1ι 1. .1

.

1888 ‹11εΠοειοι·νν11ει1εει·1ιιιιε;ιο. 8ο1ιοιι ε1ε 8ιιιι1ειιι ννιιι·εε
1877-1878 Με Κεειι1ιοπρι1ει:ει· 1πι ιϋε1ε1εο1ιειι11`ε1‹1ειιι.εοι1ι11
τις, ινο111ι·οε πι1ι τ1οπιΘεοι·8ε1ιεειιεε ε.ιιεε;εεε1ο1ιιιειννιιι·ι1ο,
από Γιιιιι.ειειε ι1ε.ιιιι ιι1ε Αεε1ειειιι :ιιι ι1ει· ιιιει11οιιι1εο1ιειιιιω1
πει Με ρενο1ι1ειειεε1ιειι811ιι11ειιι Ποι·ιιιιι. Νιιο1ι Α1ιεο1ν1ι·ιιιιε
ι1οεΠοοιοι·εεειιιειιε πω· Α. ειιοοεεεινε Αεειειοιι:ει·ει επι Ο1ι1οιι
1ιιιεεει· 1·1οειι1ιεΙ ιιι 8ι. Ρειεεε1ιιιεε·, επ ‹1ει· 1εεοωιπειε1ι
8οι1ιειι1ιει·8 1ιε1 81811. ιιω1 _111πεεεει·θι·ι11ιιιι1.οι·ι1εε 1ι·εειι
ιιιιειιι1ι Α1εεειιοοεε1ιο1ιο1ιο1Βιμ. 1ιι ι1ειι ι1ιιι·ειιί ιο1ε·ειιι1ειι
.1ε1ιι·οιι1885 ιιω1 1888 1ιοικ1ε1ιειεει· Με Ηιιιιεεεει ι1οιιΠιε
ειοπ 11/οεοιι2ονν -8ο1ιιιινε.1οιν ιιω1 ι1ειιιι 18ο 1·'επι111ε

8 ιι 1ε ο ιν ι ε ο 1ι ιι 1 1ι ο νν επί 11ιι·επ 8ειεειι ιιι Φο Τ11ι·1ιοι,
Ρ1'81'181Ό1011,Ποιιιεο1ι1ειιι1ιιω1 1ιε11οιιιιω1 11εεε ειο1ιι1ειιιι .Με
ρι·ε1ιι1εο1ιεεΛεει ιιι .1ει11ιι.ιιιει1εε, νεο ει· Με ι11ε1ιι1ε,·οεΛεει
ε1ε1ι ι1οε 1ιοειοιι 8ιιιεε ιιω1 ο1ιιοι· ειιεεε1ιεε1τοιειιΡειιιι1ε ει·
ίεειιιο. 2

) Απι 20. 8ε1ιειιιιι· 1π Ρο1οε1ιι1εε επιει·ιι1ειε Ο1ιοι·εεει
ι1εε ι1οι·1.1εοπθετ1ειιειιεοερε, ιν1ι·1·ι1.8ιε.ειει·ιι.11ιΠε. 11ιιι1ιν1ι.=;·
Πιι1ι1ιιε1η· 1ιιι Α1ιοε νοιι 118.1ε.1ιεειι.Πει· Ηιιι,εεεε1ι1εάεπο
ετεπιιιιιο εεε Κιιε1ιιω1 ιιω1 1ιε.1.ιεεο1ιιε ιπει11εἰιιὶεε1ιεΑπε
1ι11:1ιιπειιι Ποεριιι οε1ιε.1ιοιι,ινο ει· νοιι 1854-1858 ιιω1 ι1ε.ιιιι
νν1οι1ει·νοιι 1865-1870 Μεά1ειιι ειιιι11ειε.Νε.ε1ιΒι·1ιι.ιιι;ιιιιει1ει·
Ποοιοι·ννϋει1οπω· Π. ειι1'ε.ιι ε Κι·ειεει·ει Ζιι 8ιιι1ιε. ιιω1 Πι·ιι1ε1ε,
κ1ιιιιιιιι1ιοεεεθει11ιιε.ιοι·:ιιι οεριι111εεπεπι' ι1επι Κιιιι1ειιι.ειεε1ιοπ
Κιιεεεεε1ιιιιιρ1ε.ι2ε, Με ει· ιιεε1ι Βεειιι11Βιιιιε,·εεε ι·ιιεε1εο1ι
111ι·1ειεε1ιοιιΚι1εεεε 18711ετιιιι _1ϋιιε;ει·οιιΑι·ει επι θε.τ1ει1ειι
εοι·ρε ιιι Ν1ε1ιιιι-Νοννεοεοι1οι·ιιιιιιιιι ινιιι·ι1ε. νοιι νεο ει· 1888
Με Ο1ιεεει·ει επ Με Οω1ειιεω:οερε ιιι Ρ01ο21ινεεεει.ει ννιιι·ι1ε.
1ιπ νοε1.<εοιι.1ιι1ιεε ιπιιεειε ει· 1ιειι.ιι1ι1ιο1ιε1ιε11ιοι·εειιιειι Α5
εε1ι1ει1ιιε1ιιιιοιι.θ) Πει· 1(1εινεο1ιεΛεει .1

.

.1. θεο ι·ε·1οιι·ε1ι1
ιιο 45. 1.ο1ιεπε_1ιι1ιι·ο.Πιο εεει11ο1ιοΡειι.ειε Πει ει· εε1ι 1881
ιιιιεεο111ιι.41 1π Κεεεειιο_ιεεε1ι ι1εε Λεει επ Με ε11ι1ε1εο1ιειι
1111εειι1ιο.1ιιιΑ1εΧεπι1ει·11ε11ποινε1ι1,8θ .1ιι1ιι·οε1ι.5)1ιι

Κ61ιι ι1οι·1ιο1ω.ιιιιιε1(11ιι11ιοι·Ρι·ο1°ίΟ1.ιο 1ιε1ο1ιιοπει τοι· ιι.
‹11ι·1ι;1ι·οιι‹1ει·.Λεει Με 1ιιιιοεειι Α1ιι1ιο11ιιιιςΜε 1161ιιει·Διι
ειιειε.-Ηοεριιιι1ε 1πι 55. 11ε1ιειιε)ιι1ιεο.Πει· 11εεειοε1ιοιιεπει·
1'ι·ι11ιοι·Ρεοϊεεεοε ιιι 'Ι'111ιιιιεειι,νοιι ινο ει· 1879 1.111ι1ειεΚο1ιιοι·
Β11ι·ι;ει·εριιιι11ιοι·ιι1”οιιννιιει1ε. θ

) Πει· ί'ι·111ιοι·εΡεο1'εεεοε Με
81ι1ι·ιιειειοειπ ι1ει·8ιι·ιιεε1ιιιεΒοε Πιι1νει·ε1ι11ιεπι· Ζε1ι Με Κει
εεεεο1ε1ιεΠε. 8 ιι ,εε π Βοεο 1ιο1 1πι Α11οε νοπ 88 .1ε1ιι·οιι.
Ποπ 81πιε1ιι. ιιι Με Ρεοίεεεοεοπεο11εΒιιιιιιο1οειιειι;;οςε11ιιι1ειειι
Κε1εεε-11”ι11ιε1ιιιε-Πιι1νει·ε1ιε.ι1ο1ιιιτεεε ει1ι ιιω1 111ιοειιε1ιιιι61ο
11οιιιιιιε·ι1εε Βιι·εεε1ιιιει:οι·Βιιι·ςει·εριιε1ε.- 18ε1ει ε1ιιο 1ιε1ιιιιιιιιε Τ1ιιιιεεε1ιο, ι1ιι.εε81ο επι;·11εο1ιειι
11111ιε.ε11.ε2ιειιι ροοιιιι15.εει·Η1ιιειο1ιιειπ ιεεειο11ιε1ιιι1.Νειιεε
ι11π).>;εε1ω1 ε1π1ε,·εΠειιιι1ε 111ιοι·ι11εθει.ε·ιειι π;; (Με ο ιιι;
11εε1ιειι Μ111ιιιι·ει·ειε Με ι1επι Κι·1οιεεεε1ιε.ιι
ιι1ε1.2ο 1ιι 811ι1ιιιι·11ε ι

ι 1ιε1ιε.ιιιιιε·εινοι·ι1επ. Πει· Ο1ιε1'ιιεει
εεε Βι·1ι1εο1ιεπ151εοι·εειιι 811ι1:ι1“ι·11εει.81ι· 1117111111ιιι 11ι1εο
Οοειιιιιε, ινε1ο1ιει·Με νοι· εο1ιιει· Α1ιι·ε1εο νοι·11ι·ε1ιειοθε
ι·11ε1ιιι1οπιεπι1ι·ι1ιει,(1ιιεεοι· Γεε1ιι.·1111ιειιω1 ιιποιιιςο1ι11ο1ιεοιιιε
Π1ειιειε επεε1ιοιειι 1ιιι1ιο.1ιοε1ε1ιιοιιι .1ε.1ιι·οερ,·ο1ιε1ινοιι 51100
11111.8ιεε11ιι8 1111ιεε47,000 851.). 11εεεε11ιοθιε1ιιι1ι 1ιε21ο1ιοιι
οιιο1ιΜε Με Ο1ι1ειιι·ε;οιιειπ' (Με Κειεςεεε1ιιιιιρ1ειιιε ιν1ι·1ιειιι1ειι
111ε.'Ι'ι·ενεε, Με. 5111111118ιιω:1Με. 117ειεοπ Ο1ιενιιο.
Ε11ιι_)11ιιε_ει·ει·Αι·ει, 11ι1ι·.(11ιεε.ι1ε, ει·1ιιι1ι εκει· ιι.ιιε1ι5000
ΡΜ. 8ι., Μπιτ ιιιιε ιιι 11'ο11-;εεεε 1ει·ι1ιιιιιιεειιιοε οιη;11εο1ιοιι
Πιιι1ειοε1ε.11ιοεπιιεπ.ι1ει· ιιι Με 8επειιιιιιπε;ει1εεεει ι11εο1ι1ι.ι·ε
8ιιιιιιιιε εειειε, ννε1ε1ιοΜε νοπ άσοι·8ε81εειιιιε· Με ι·1επ_1ιιιι€ειι
Λεει ειιεε·εεειει.ο θε1ιει.1ιινε1ι ϋ1ιεεειε1Βι.Πει.ειοπ Με. Ο 1ιειι
ι1ε ειο11ιιω1 ίεει οι·1ι1ε.ι·ιε.ι1ιιεεει· ειο1ιεπ Με ι1ιιι·ο1ιι1ιιε
Βιεεε1 Με 8οε,·1οι·ιιιιε 1ιο1ιιιι1'ι1ειεΠοεεει 1ιε.1ιο,εο 1ι11ο1ιΜε
8εειοι·ιιωε ιι1ε1ιιε111ιεια,ιι1ε ρ;ιιιο 1ι11οιιοπιο 1ιϋεεπ811101ιιι
ιιιιιο1ιοιιιιω1 ι1οιιι 1ιειι·ε11ειιι1επ1111ιι1ειει·ιιι11ιοεπιιειιειιιοιι επι
ειειι 11οεννο1ειιι οι·ι1ιει1επ.Με. 8ο1ιοι· ι Ο'Ο 8118811811 1ιει
Με 01ιείεεει. ι1εε 8ιι1ιιι1ε8,000 ΡΜ. 8ι. (111ιει·28000 8111.)11151·
11ε1ι.Με. 81115 ε νοιιι 1.οω1οιιι-ιι·81ιει·1ιιε·:θεοεε-1:1οερ1ιε1
1ιεε1ε1ιι ιιι 811άιι1ε11ιιι.Με 8οοιιιιι111.ειιεει1500 ΡΜ. 8ι. (111ιοε
141100851.) 111.1ιε11ο1ι.Με. Η. 8ο1ιιι1·11ο1ι νεοι 11ιι1νει·ε1ιν
Οο11εεε-1·1οερ1ιε1ει·1ι111ιπει· 1 881. 81..1: 111/ε851.) ι11ις1ιο1ι
ιιιιι1 ειιεεει·ι1ειιι ιιεο1ι 8ο1ι1ιιεε Με Κειοεοε ειιιε θο1ι1ε.1ι1'οι·
1.11ειιιις.Πιο εο1ιι· επι ι1οι1ι·ιο8ιο11ε οιπεε Ρι·1πι11.ι·ε.ειιεει·1ει·
1ιιιιιοι·ιο1

Υεοιιιε.ιιις,δ
1ιει Με. Αι·ι1ιιι ι· 8ειρρ ειπ Ρι·οιεε,·ε

εεε Ρειιιεεπ νοιι ε1οε.1ιιπο. Πιεεεε ιιοε1ι_)ιιιιεε Λεει 1ιιιιιε
εε1τιει·Ζειτ ι1ειι Ηει·εοιε νοιι Ο1ιι.ι·ειιοε1ιο1ιει.ιιι1ε1ιιιω1 ννιιι·ι1ε
ι1ιιι·ο1ι11ιιι ι1ει· 1εϋιι1ρ,·11ο1ιειι8ιιιιιι11ο οπιριο1ι1οιι.- Νοε νοιι
1)ι·. Οοιιιιιι Πον1ε 1ει εε 1ιε1‹ειιιιι, ι1εεεοι· Μπι νοιι Με.
Ιιειιιε·ιιιιιιι ειιεε·,οι·11ειειειι8ε1ι11ιοερ1ιε1εειιιε Π1οιιειο ιιιιειιι
εε1ι11ο1ι.εεε νοεί'11.<ειιιιε·ε·εειο11ι1ιειι.- 1ιιιοειιει1οπε.1ει· ειιει11οιιι1εο1ιοι·Οοπεεεεε
ιιι Ριιι·ιε 2.-9. Αιιιειιει 120.-27. .Ι ιι11)1900.
1)1111ιε;11ει1εει1εε Οοπε·ι·εεεεε 1ιοιιιιειι εειιι: ο

) Αει·ειο ιιω1

1
ι) Θε1ε1ιειε,Με νοιιι ιι·ιι.ιιεϋε1εο1ιειι8ιιεειιιινοοιπ1ιε οι1οι·νοιι

ε1οιιιιιιι1οιιιι1επειιε111ιιο1εε1ιειι0οπι1ιοε νοηε,·οειο111.ννεει1οιι.

2
) Αει·ειε, ‹11εε1ο1ιΜε 1111ιε;11οι1ει·‹1οεΟοιιε·εεεεεεο1ιιεε1ιι·ο1

1ιεπ ννο11ειι.1:5ιιιιειι ειο1ιπιο111ειι:
ε) ιιιιιιι1ιιο11ιιιειιι Ρει·1ε. 1ιιι1οπιειε ι1επι 8ο1ιειειιιε1ειοε
:Με Οοιιο·ι·εεεεὲ 111. Π ι

ι Η ο σο 184, ι·ιιο 1ι11εοιιιοειιι1,
Ριι.ε1ε) 25 8ι·οε., 11ιι·ο171ε1ιειι1‹ει·ιειιε1ιει Αιι,ι.εε.1ιοΜε
νοι·- ιιω1 8ιιιπ111οπιιιιιιιοιιε,ι1ει· 8οοι1οιι πω! ι1ιεεε
Α‹1ι·εεεεειπεεπι1ειι.
ε) 1ιο1ι1οιιιειιεε1εο1ιειιΝει1οιιε1οοπι1ιε,ω ειιιοιιι εε1ιιοι·
111ιε11ει1ει·(ειιι· νεεο1ιι11ιο1ιιιιιι.ει1ει·Οοει·εεροιιι1οιιεεπι
1ιεειοπ »οι ι1ειιι8εεεειιιι· ι1εε Οοπι1ιεε Πε. Α. Α. 111
ο118.ιε1ιο ιν. Ροιεεε1ιιιι·,<;,1νοε1ιεεεεεπε1ι1-Ρι·οερ.15.)
Βει ι1ει·Αππιε1ι1ιιιιε ‹1ιιι·ο1ιι1ιιεειιεε1εο1ιοΟοιιι1ιε ειω1
10 851. ε1ιιειιεε1ι1οπ.1Π1εεο8ιιιιιιιιε. Με ιιιε1ιε1ιοιει1.ει
ιι1ε 25 Εεεε.. 1ει 1ιεε11ιιιιιιι,ι1ειιιι1ιειιιε ι1οιιι Πε1ιεε·
εε1ιιιεεΜε Ροει- ιιω1Οε.ιι2ο1οιεε1ι111ιι·ειι«Με Οοιιιιιεε
1ιοειι·1ιιειιννοει1οιι146ιιιιειι;επι ειινε1ιεοεΠε1ιοεεε1ιιιεε
ιν1ι·ι1Ζιι ε1ιιοιπινο1ι1ι1ι11.ι1εοπΖννεο1ινεεινει.πι1ιννεει1οιι.1
ΟΙειο1ιεο1ι1εε1ω1επειιιεο1ιοπ: 17οε-ιιω18ε.ιιι11ιοιιιιειιιοπ
Πεειι2ϋε1εο1ιοοι1ει·ι·ιιεε1εο1ιε1'1ε1τειι1ειιι·ιε),111161,81ο
8εοι.1οιι επ ι1ει·ιιιιιιι 1ιοιειιιι·ειειι ιν11ιιεο1ιι,ι11ε 1ιοε.1ι
ειο1ιιιι.ειο8ειεεεοιιι.ο ιιω1 Με εειιιι.ιιε Αι1ι·εεεε, επ. ι1ιο
Με Οοιιιιιε ι1ιε 11Ιιιιε1ιοι1ε1εει·ιοιιω1 ειιιι1ει·ε 1)οειι
ιιιοιιιο εε1ι1ο1εοπννιι·11.εοειι1ι1ειε ειπε Ρειι·1εειιιιι·ε1Τειι.·

Με Αιιιιιε1ι1ιιιιε 1ιο14ειιι ειιεειεε1ιοιι Οοιιι1ιε ι1ε.ιιοει ιιι 8·ι.
Ρειεεε1ιιιι·;;·Με 2ιιπι 1

.

11:11,1ιι 11οιιεω1οι·ειι 8ι1ει:1ιοιιΜε Μπι
15. Αιιε11.
Πει· Βοειειιι1 τ1οεειιεε1εο1ιειιΝε1.1οιιιι1οοιιι1ιοε1ει.1'ο1ε·οιιι1εε
11οι·ε1ιεειιι1οι·:111.111.Ριιεο1ιιι ιιιι; Πιιε·1ιει1οε: 111.Κ. Διι
ι·ορ. Ν. Α. 111ε11ειιιιιιονν,Β. Α. Οο1οινιιι. 111.15.Κπ
11ι·1η,8.Μ.Ι.ιΠ858.Π0111.0.0.01.1.,1ε.Ε..ΒΒΕ08111,
Α. Α. 8ειιιπιοει. Ν. 1111'.81ι111'οεεοινε1ει, 1117.118.8ειι
ιιι,ειιι ιιω1 Α. Α. 1.1ε1ιοιεο1ιοιν (8εοι·ειεε) ιιι 8ι. Ρειοειι
1ιιιι·,ε·.- Πιο Ρεοι'οεεοι·ειι 1.. Τ.. 1.εννεε 1ιιιι ιιω1 117. Κ.
8οι1ιιιι 11Ιοε1ιε.ιι.- 1117.117.Ροι1νννεεοιε1ι1 ιιω1 0.11.
8ε1ιι ιιι Κιειν. - 8.117.1.οινιιεο1ιεινιιπι1 Ν. Α. 11ιε
1:.ιννε1ιιιιιΚεεεπ. - Ν. Θ. Πεε1ιιιιε1ει ιιω1 Μ.Α.1117εε·
ε11·ειν1ιι 1117ει·εο1ιιιιι. 19.Θ.8ε1ιεε1ιιεο1ιενν ιιω1.1ι1.
Ν_ ορ0γγ]Π Φοι"μ_ ε. Ρ. 81ιινοεεοιν απο Α. οι.
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Κιιειιο2οιιιιιιι θιιιιτιιοντ, 117'.Α. Α1οιιιιεειοικ ιιιιιι
1ν.Ρ.'1'εοιιιειιιιι.1ιιτ_ιοιι°.-- 11τ.Μ.111.Ιιιιιι1ιο ντιι.εο1ι
ιιιιιι Ν. Α. Β οι: ιι ο ι·ο ει· ιιι 'Γιιιιε.
8111111Οοιιοττοεειιιι1ι:1ιοιι,‹ιε.ε οιιιοιι νοτ1τιιο· 1ιε1τοιι ενι11,
ιιιιτεεΜε :πιο 18. Αρι·ι1 (1. 111οι)Με '1'1ιοιιιοιιιιιι οιιι 1ιιιτοοε
Βοΐοτιι1:ιιοε νοττι·ιιοτοει1οιιι5οοτο111ττι" 1ιο1τ.Βοο1:ιοιιιιι Ρο
τιε οιιιεοιιτ1οιι.
νοτιοιοιιιιιεε ε1οι·8οοιιοιιοιι εοιν1ο ιιοτ Νοτιιοιι πιο (ιοι· Ρο.
τιεοτ Αιιτοεεο ιιοτ Βοοτο11ιτο:
1) Αιιιιτοιιιιο οοιιιρετοο- Α ιι οιιι ε ι. Ρ ο οιι 1:, 60 πιο θειικ
Αιιιιτο Με Απε
2) Αιιιι1.οιιιιοιιοεοι·ιρτινο- Βιοι1'ο1, 7 τιιο 11ο1'ι2οο1ο11ο
1ιοτιοοιιιο.
δ) Ηιετο1οιτιοοι; Βιιι1ιι·γο1οε·ιο- Ιιο 1τοτο τ οι τ. ο ι“ι .
15 πιο ιιο 1'Εοο1ο11ο1111οιιοοιιιο.
4) Ριιγειο1ο8·ιο,Ρ1ιγειιιιιο οι ΟιιιιιιιοΜοιοοιιιιιοε - Π ο.ε 1;τ ο,
ο ιιι Βοι·1ιοιιιιο;Θ1ογ , 14 πιο 11οιιειοιιτ1ο Ρτιιι‹:ο; 111οιεε.
29 ιινοιιιιο .1ιιιοε-.1ιιιιιιι.
5) Ρο1.1ιο1οι;ιοεοιιοτο.1ο οι Ριιι.1ιο1οΒιο οιτροι·ιιιιοιιτο1ο
Ο ιι ο.τι· ι ιι, 11 ιινοι·ιιιο11ο1'Οροτε; Β ο ,οο τ, 4 πιο Ροτι·οιι1ι.
θ) Αιιο1οιιιιο ριιι1ιο1οοιιιιιο -- Ποιο 11ο. 7 πιο ιιο Μπάο
Μοτο.
7) Ρο.11ιο1οΒιοιιιιοτιιο -- 11οιι‹ι τι, 28 πιο ιιο 1'Πιιινοτειιο;
Β'. 1111ιιιιι1. 155 1ιοιι1ονιιι·ιιΒιιιιεειιιιι.ιι.
8) Μοτιοοιιιο11ο1'Βιιιιι.ιιοο- Μ οτ1'ειι, 80 πιο 11ο.Βοοιιο.
9) Τ1ιοτοροιι1ιοιιο- θτι11ιο τ τ, 27 πιο πιοΒοιιιο.
10) Ρ1ιο.τιιιο.οο1οο;ιο- Ο1ιιι.ε εονε τιτ, 70 πιο ιιο Β.οιιτιοε.
11) 111οτιοτοιιιοιιιοο.1ο- Ο1ιιιε εο ν ιι ιι τ, 70 πιο 11οΒοιιιιοε.
12) Νοιιτο1οιιιιο- Ρ. 11οτι ο, 3 πιο Οο.ιιιιιιιοοτοε.
18) Ρεγο1ιιιιιτιο - Α τιτ.Μπι, Αει1ο ‹ιοΟ1ιοι·οιιιοιι,ε1οιιιο.
14) Ποι·ιιιο.11ιο1οι;ιοοι: Βγριιιιι€τοριιιο θ. τι ι 51ο τ ο;ο .
7 πιο 11οΒιιτοιιοε.
15) Ο1ιιπιτειο Ζοιιοτο1ο- 97ο 111ιοτ, 21 1ιοιιιονει·ιι1·ιιιιιεε
ιιιοιιιι.
16) Ο1ιιτιιι·ιειο11ο1'Βιιιιιιιοο - Α. Βτοοιι., 5 πιο 11ο1'11ιιι
νοτειιο; ν ι 11οιιι ι ιι, 56 πιο Νοιι·ο-Πιιιιιο «ΜεΟ1ιιιιιιρε.
17) Ο1ιιι·ιιτιειοιιι·ιιιιι.ιτο- Πο ειιοε. 31 πιο 11οΒοιιιο.
18) ()ρ1ι1.1ιε1ιιιο1οειο~ Ρ τιτο ιιι, 26 ιινοιιιιο ‹ιο 1'Οι›οτιι.
19) Ι.ιοι·γιιιςο1οο·ιο.Β1ιιιιο1οιειο- Βοι·ιιιογοι , 20 Με ι·ιιο
Ιιο Βοοτιο.
20) Οιο1οτςιο- Ο ο ε το ιι, 811ονοτιιιο ιιο 11οιιειιιο.
21) Βτοιιιο1:ο1ο,ςιο- Ροτι·ι οτ, 39 πιο Βοιεεγ ιι'Αιιο·1ιιε.
22) Ο1ιετοι.ι·ιιιιιο- Α. Βιιτ. 122 πιο 11οΒοοιιο; ()1ιιιιιι -
ροοιοτ 11οΗι1ιοε, 28 πιο 11ο1'Πιιινοτειτο.
28) ·(ιγιιοοο1οοιο- Η ο ι· ι ιιι ο ιι τι, 4 ιι1εοο11Ιο.1οε1ιοι·1ιοε.
24) 11οιιοοιιιο168·ιι1ο- Μ ο τοι, 161 πιο ιιο Ο1ιετοιιιιο;
Έ1ιοιιιοι, 8 πιο 11ο1'Ο‹ιοοιι.
25) 1111οιιοοιιιοοι Οιιιι·ιιτο,τιοιιιι111οιιτοε- Ο οι ιοοιι, 111ιιιιε-τ
τοι·ο11οιιι (ιιιοτι·ο. ·

26) Μοσιοοιιιοιιονοιο - Ιιο ιι 1.1·ιοτ, 11ιιιιειοι·ο‹ιο 1ιι.Μετιιιο.
27) Ποιιοοιιιο ιιοε θο1οιιιοε -- Κ ο τ ιιιο τ ο;ο ιι 1:, 11ιιιιειθιο
Με θο1οιιιοε.
-- Πτ. 1ιιιιιιι'ε Ποτιιιειο1οι.τιεο1ιο Ρτοιεειι1εο1ιο
Πιτ 19(101ιιιιτοε: Πε εο11ιιιιτοτειιο1ι1:ινοπιοιι ι
«Πιο 1'οιιιοι·οΑτο1ιιτο1ιιιιι·‹ιοτ ρτιιιιιιτοιι 1ιο.ιικοτοιιιοιιιο
ιιιιιι ιιιε1ιοεοιιιιοτοιιιο 1ιοι ι1ιιιοιι οιιινο.11οιιιιοιινοτεο1ιιο·
‹ιοιιοιι Βοιτιο1ιιιιιοοιι Ζινιεο1ιοιι Βιιι11ιο1ινιιο1ιοτι1τιειιιιιι
Βιιιιιοεοινο5εννιιιοι·ειο.ιιιι».

Πιο Βοινοτ1ιιιιιο·ιετ ιιιι1ιοεο1ιτιιιι1ιτ.Ποτ Ρι·οιε 1ιοιι·ιιςτ11.800.
Πιο Ατιιοιτ Μ. Με Αιιιο.ιιο· Ποοοιιι1ιοι· 1900 1ιοι ιιοι· νοτιοΒιε
5ιιοιιιιιιιιιι1ιιιιο;11οο ρο1ιι ν οεε ιιι Ηο.ιιι1ιιιτις,Ηο1ιο Β1οιο1ιοιι
84, οιιι2ιιτοιο1ιοιι.81ο πι. ιιιιτ οιιιοτιιΚοιιιιιιιιοι·1.(11ιο1το1ε1ι νοτ
εο1ιοιι; Με 1.τ1οιο1ιοΚοιιιιινοτι ιο: πι( ιιοι· ιιιιιιο οιιιοε 1ιοιειιι
ιοΒοιιιιοιι Βι·ιοΐοε, ινο1ο1ιοτΝιι.ιιιοιι ιιιιιι Αιιτοεεο ‹ιοε νοτιιι.εεοι·ε
οιιιιι1111,ειι2ιι1ιτιιιιτοιι.
Πιο Βοτι·οιι Ρι·οΕ. Η ο ιι ε ο ι· 112ι·1ο.ιιοοιι),Ν ιι ιι αποτο1ι
(Ο1ιοιιιιιιτε)ιιιιιι Οι·ι.1ι (Ο1:11τιιιοοιι)11251111οε ΜΜΜ ιι1ιοι·ιιοιιι
ιιιοιι, ιιιο οιιιιιιιιιοιιιιοιι Ατ1ιοιι;οιιε1ι ρι·ιι1'οιι.
-. ΑΜ' ιιοι· 72.1(οτεειιιιιι1ιιιιε Ποιιτεο1ιοτ Νεοπτ
ΐο το ο ιι ο ι· ιι τιτι Α ο το το, ινο1οιιοιιι ιιιοεοιιι .ιοι.1ιι·ο1ιο1ιιιιιιι1:
1ιο1ι ιιι Α. ε.ο 1ιο ιι ετιιιιιιιιιιοιι πω, ιετ ιιιο ο τ ε το οι 18 ο -
ιιιοιιιο Βι1.2ιι πρι; ιιιι2ιι 1ιοετιιιιιιιι, οιιιοιι Βιιο111ι1ιο1ιτω( ιιιο
Βιιι.ννιο1το1ιιιι€‹ιοτ Νοιιιτινιεεοιιεο1ιοικοιι ιιιιιι ω 1ι1οιιιοιιιιιι
19. .1ιιιιτιιιιιιιιοτι ε1ι εο1ιοιι. Ποε εο11ιιι ω» νοι·1:τ1ιο·οιιεο
εο1ιο1ιοιι.ινο1ο1ιοπω. πιο 011ο 11'-Βοι·1ιιι (Βιιτννιο1ιο1τιιιι.τιιοτ
οιιιιο1.οιιΝοτιιτινιεεοιιεοιιο(1οιι),πω. Η ο τ τ ιν ι ο;-Βοι·ιιιι (Βικ
ννιο1ιο1ιιιιο·ιιοτ Βιο1οι;ιο), πω. Νιι.ιιιιγ ιι-$1.τιιεε1ιιιτο (Πιπ
ντιο1ιο1ιιιι;,τιιοι· ιιιιιοτοιι Ποιιιοιιι, ιιι νοτ1ιιιιιιιιιιο· πιιι ιιοτ Βοο
τοτιο1οιςιοιιιιιι Ηγι.τιοιιο)ιιιιτι Ρτοι'. Ο 1ιιιιτι-Ρι·ιιι.ε (1Βιιιινιο1ιο
1ιιιιιτιιοι· ιιιι11ιο1οο·.Αιιιιι.οιιιιο ιιιιτ Βοτιιο1ιειο1ιτιοιιιιςιιοτ Με·
εοι·οιι 11οιιιοιιι)ιι1ιοτιιοιιιιιιοιι1ιο.1ιοιι.

ι-Βο2ι11.τ1ιοιιιιοι·Ζιι1εεειιιιο· ιιοτ Ρι·ιιιιοιι 2ιιτ :που
1ιο1ιοιι Αρρτοιιιιτιοιι ερτιιιιιιιο,· Με ειο1ιτιιιε ειιο1ι
ειιιο1ιο1.ιιιτι‹ιοειιιοιιιοιιιιι1-θο11οοιιιιιιιιι Πτοειιοιι ιιι εοιιιοιιι Βο
»Με ιπι οιο ε1ιο1ιειεο1ιο1ιο,οιοτιιιιο·ιιιιτοιιιιιιε ιι1ι1οιιιιοιιιιεπιεμ
ερτοο1ιοιι. Πε Μπι ιιι ιιοιιι Βοτιο1ιτ‹ιιο Βοιιιιι·ι'ιιιεεϊτεοονοτ
ιιοιιι1;, οιιιιιιιι1 ιιιι1.οτΗιιιινοιε πι( ιιιο Πο1ιοτιιι11ιιιιειιοε ετοι
1ιο1ιοιι Βοτιιι'ε. εοιιιιιιιι ιιιι1οτ Βοτνοτ1ιο1ιιιιιο·ω· 'Γ1ιετεο.ο1ιο,
ιιοεε 1οιιιοιι‹ιοΡτιιιιοιι 11οιιι νοι·1ο.ιι,ι.τοιιιιιιο1ιιιοι· Οοιιειι11.οτιοιι

ινοι1ι1ιο1ιοτΑοι·ιτο ττιιιςοιι,ειι τιοιιοιι ειο, ννοε νοτει:1ιιινιοεοιι
ιιιοιι, ιιιιιειο1ιτιοοε,ι·ιιιιιοτοειιιιιι οιι1εο1ιιοεεοιιοειιιιιιτιο1ιι1ιο1:τοιι`ο,
ννοιιιοοτ 11οτττο.ιιοιιΜιτου Με :τι ιιιιιιιιι1ιο1ιοιιΑοτει.οιι. Ποτ
ιιοιιιι .ιιι.1ιτοιιιιιιοιεεοιιτιοΘγιιιιιιιειιι1ιιιιιοττιο1ιιπιω ιιι ιιιο 1ιοιιιι
ντοιιι1ιο1ιοιιθοεο1ι1οοιι1:ιιπ ιιοιι ερ11ιοτοιιθοειιιιιι1ιοι1.επιιετιιιιιι
εο ντιο1ιιιοο ΒιιιιιιιοΚο1ιιιιΒεροτι‹ι‹ιο,οι" ινοι1ι11ο1ιοΚ6ι·ροτ εοι
ιιιιιι πιο ιιιοεοιιι θτιιιιιιο ιιιο1ιι ο;οινιιο1ιεοιιιιοο1ιενοιιιιςοτεοι
ο.1ιοτιιιοε ιιοι· Ριι11 1ιοοιιε1ιο1ιιιοτ 1111111511”Δε» 11τι11ιο1ιοιι
Ρτιιιιιε, οιο ιιιιι ;ιττοεεοιιΑιιειτοιιο·ιιιιοοιι νοτ1ιιιιιιιοιιεοι.- Αιιι 26. Ε'ο1ιτιιοι·το11οιιτιο1οιιειο1ι 30 .Με το ιιοε Βο·
ε1:ο1ιοιιε ‹ιοτ νοιι Κοιεοι· Α1οιιο.ιιιιοτ 111.ιτοετιιιι
:ιο1οιι Αιιειο1τ1'ιιι·θοιει.οε1ιτιιιι1ιο 1ιοιιιοι· 51;οτιοιι
Πιιο1ιιιι_ιειι.ιι ιιοτ Ριιιιι11ιιιιιιεο1ιοιιΒιι1ιιι.
. - Πιο Βιιιιοειιιεοιι ιιι ιιοιι 1ιιιιιιιιιειεο1ιοιι 1111
ιιοτο11ι11.ιιοι· ιι ιει Πιτ Με 1οιιι`οιιτ1ο.1ιι1ιτΓο1ττοιιιιοτιιιοεεοιι
. 1'οετοοεοτει:ιιι Ρ_ιοτιι.ς·οτειι νοιι 1. Πει --15. 8ορτοιιι1ιοτ;ιιι
'Εεεοιιτιι1ιινοιιι15.1ιοι-1.8οιι1οιιι1ιοι·;ιιι 81ιο1οειι ο·
ινοιι ει: νοιιι 20. Πιιι-1.Βορ1οιιι1ιοι·ιιιιιιιιι Κ ι ε ε 1ο νι·θα ε 1ι
νοιιι 1. .ιιιιι1 Με ειιιιι 1. Οοιο1ιοτ.- Αιιε ‹ιοιιι Τ1ιοτιιιο.1εοο1ΜισιοΝοιι1ιοιιιι 1ιοιιιιιι1:οιο Νοο1ι
τιο1ιτ.ιιοεε ιιιο εοιτ ιιοιιι Οοτο1ιοτν. .1

.

ΥυτΒο110111ιιιοιιοΒο1ιτιιιι,ι;
ιιιιο1ι οιιιοτ ιιοιιοιι Ηοι1οιιο11οιιι ιιοτ νοι·ιιςοιι 117οο1ιοοιιιοιι
ιιιιεεοτοπιοιι11ιο1ιετιιι·1ιοιι,32° Ο. ινο.ι·ιιιοιι. 1ιοιι1οιιειιιιτο1ιο11.ιεοιι
8οο1ερτιιιιο1"οι 1ιο1ιοιιιΒιι12οο1ιιι1ιπι 'Βιμ ,ωοποτι 1ιετ,.11ιτ
‹ιοιιι ιιοιιοιι Βιιτιιάο1 ιετ οιιι ιιοιιοτ 5οο1ειι·οιιι ειιι€ο1ιοιιττ,ιιοιιιι
οιο ιι11οιιΗοι1οιιο11οιιειιιιι ιιιοιιτ .ειοετϋτι.
Πιιιοτ Βο1ιειιιι1ιιιιιοιιιιιιε ιιοι· 1ιν11ι.ιιιιιεο1ιοιιθοιινοι·ιιο

ιιιοιι1ε-Μοιιιοιιιε1νοτννε11ιιιιἔ
ιιιῖ·ι1ἔο ιιιιι·1οιι Ροτεοιιοιι, ιιιο ιπι

Αιιε1ιιιι‹ιο ιιιο Πεεειιι;ο ιιιι Ηοι1ιηιιιιιιιειι1ι οτ1οτιιτ1ιιι1ιοιι,ιιιοεο
Κοιιιιιιιιεεο ιιι Βιιεε1οιιιι ιιιο1ιτ1”τιι1ιοτι·οι·ννοι·11ιοιι,Με Με ειο
νοπ ι·ιιεειιιο1ιοιιΑοιιι1.οιι οιιοι· 1ιιειιτιιιιοιιοιι Ζοιιεςιιιεεοπι"
1.τοιιιιιιονοτιτειιι11ιοικΜε ιιοι· ΜεεεοΒο ιιιι‹ι Ηοι1ο·γιιιιιοετι1ιοι·
1ιο.11οιιιιιι1ιοιι. ΒΕ.
-- Πιοθοειιιιιιιιτειι1ι1 ‹ιοτ Κι·ιιιι1ιοιιιιιιιοιι Οιιιι1
1ιοειιιιιι1οτιι 81. Ροι.οι·ε1ιιιτο·ε 1ιο1.τιιις:ιπι 12. Β'ο1ιτ.

‹ι
.

.1
.

8764126 που. ιι1ε ιιι ιι
.

νοι·ιιι.). ιιιιτιιιι1οτ 628 'Γγο1ιιιε -

(36 που.), 867 Βγρ1ιι1ιε-·(68 ιιιο1ιτ),2116$ο1ιετ1εο1ι-(21 πω.),
141 Πιιι1ι1.1ιοι·ιο- (27 νι·οιι.), 104 11ιιεοτιι- (26 ιιιοιιι·) ιιιιιι 70
Ροο1ιοτι1ιι·ιιιι1ιο- (6 ιιιο1ιι·Με ιιι ιιοτνοτιν.).
Αιιι 18.Ρο1ιι·.ει.11.1›οιι·ιιΒ·ιιιο Χιιιι1(ιοτ Κτιι.ιι1ιοιι8582 (232 ιι·οιι.
Με ιιι τ1οτνοτννοο1ιο.),‹ιει·ιιιι1οι·550 '1'γιι1ιιιε- (64 που.), 812
Βγιιιιι1ιε - (155που.), 210 8οιιοτ1ε.ο1ι- (6 πω.), 146 Πιιι1ι
1:1ιοτιο- (5 αειιι.), 22 1ιιεεοι·ιι-(22 πω.) ιιιιιι 59 Ροο1ιοιι1ιτοιι1ιο
(13 νοο.) πιο ιιι ω· νοπν.

1 Μ...?_.7_

11ιοττο111:5.1ε-Βιι11οιιιι Μ. Ροτοτειιιιι·8ε.
πιτ σιο 111'οο1ιονοιιι 6. Με ειιιιι 12. Ρο1ιτιιοτ 1900.

28.111 ‹ιοτ Βιοτ1ιο11ι.11ο:

1
) ιιιι.ο1ιθοεο1ι1οο1ιτιιιιιι Α11οι·:

[ο .<εεεεεεεοεεεεεε2°.°2°1==εεεεεεεεεεεΞ
:ο οι ιο ο κ: ο ο ο ο Δ.οοεειιιιιιιιἶιιιεεΦ2°“Ρ:Έ3ΞΣΞΕΕ8:

419 877 796 169 ?τι 141 25 Η 28 50 72 57 57 55 41 15 Ο

2) ιιιιο1ιι1οιι '1'οιιοειιτειιο1ιοιι:

1ι.151123. ι(`ο1ιτιετοοιιττοιιιι Ο
,

'Γγριιιιε
ο1ιιιο ετιιιιιιιιιιιο·ιιοτ οτιιι Ο

,

Ροο1ιοιι 8
. Πιιιιοτιι 16,Βο1ιιιι·1ιιο1ι17,

Πιρ1ιτιιοι·ιο 26. Οτοιιρ 2
,

Κοιιο1ι1ιιιετοιι θ
.

Οτοιιρόεο 1ιιιιιιςοιι
οιιτειιιιιιιιιιις 49, ιΣτγειιιο11ιε 4

,

(ιιτιρρο 2
,

Ο1ιο1οτε εειιιτιοε

Ο
,

Βιι1ιι· Ο
,

Βριι1οιιιιεο1ιο11οιιιιιιτι1ιε Ο
,

Αοιι1:οτ θο1οιι1ιτ1ιοιι
ιιιιιιιιειιιιιε θ

,

Ρετοιιτιε οριιιοιιιιοε Ο
,

Βοτ21ιτειι1:1ιοιι θ
. Αιι11ιτιι1Ο,

11γιιτορ1ιο1ιιο Ο
,

Ριιοτροτιι11ιο1ιοτ Ο
,

Ργιιιιιιο ιιιιιι θορι:ιοιι)οιιιιο12,
Τιιιιοτοιι1οεο ιιοι· 1ιιιιι οτι 86, 'Ι'ιι1ιοτοιι1οεοοιιιιοτοτ Οτοειιο 88,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιειιιι‹ι Πο ιτιιιιιι 11τοιιιοιιε 8

,

1ιο1ιοιιεεο1ιντ11οιιοιιιιιι
Αττοιι1ιιιι ιιιιιιιιι.ιιιιι 58, 1ιιι.τιι.ειιιιιεεοιιι1ιε41, Κτειιιιιιοι1οιι Με·
νοτιιιιιιιιιιο·εοτειιιιο 59, '1'οιιπςο1ιοτοι:ιο86.
πιτ οιο 117οο1ιονοιιι 18. Με 19. 11ο1ιτιιοτ19110.

Ζο.1ι1ιιοτ Βιοτ1ιο11ι11ο:

ΓγΒ1ἐ.
οιιι.ιιτ1ι. 1

,

'ι
'

1
) ιιιιο1ιΟοεο1ι1οο1ιτπιο Α1τοτ:εοι;ι;ε:»;ε:1:ι.1:1:1:1:_;

ιεθωιΖιο=οοεεεεεεεεεεοο|-.` 1%1%1-:1·61%η1%1%1%ήΞω

_ Ηιοεοιοιιιιιιοοοεεεὲ"”'φ:ΞΞΞἔιἙΞἔΞ:
417349 7661578818228 9 19 6166 57 515237122

2
) ιιιιο1ιιιοιι Τοιιοειιι·εε.ο1ιοιι:Π- '1'γιι1ι.οκετιι1ι.0,'Γγρ1ι. Μπι. 16,Ρο1›τιετοοιιττοιιε Ο, 'Γγριιιιε

ο1ιιιοΒοε1.ιιιιιιιιιιιιμιοτΓοτιιι 1
,

Ροο1ιοιι 4
. 11εεεπι 18,Βο1ιιιτ1εο1ι21
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.8οιιιιο.1ιοιιι1ιιιιι 1 Π1ιι· ιιιι‹1Πι. ιιιε‹1.81ιο1ιι·οπε1ι1,Νοινε111,160,

Β1ρ1ιτ.1ιοι·1ο24, Οτοιιρ 2, Κοιιο1ι1ιιιετοιι 4,θι·οιηιδεο Βιιιιι.τειι-
' Θ 1811.01181ΣΘ81152111186.08 ν01°01118 8813013018

1111121111(111111187- Β11'111111Με4· 1111111111ω· 01101111111181118011Ο· Μπεστ Λεπτα 1)1οιιε1:ειΒ άσο 'Ι. 1Μ1ι·π 1900.
Β1ιιιι· 1

,
1Σριι1οιιιιιιο1ιοΜοιιιιιςιτιιι Ο

.

Αοιιτοι· θο1οιι1ει·1ιοιιπιιι.-` Τ8Β_ΘεοΓάΠΠΠ8, Ε.,ω(. [ΜΜ. Μ,Β,,,.0,,Ιωθ Π8"Πω_
τιειιιιιε 1

,
Ριι.το11τιειορ1όοιιιιαι Ο

,

Βοτ21‹ι·ιιιι1‹1ιει11:Ο
.

Αιιτ1ιι·ιιιι'Ο, ι ,ΠΟΜΠ
Ηγι1τορ1ιο1ιιο Ο

,

Ριιει·ρετιιΙ11οΕοι· Ο
,

Ργειιι1ο ιιιι‹1 8ορι1οιιοπιιο 8
,
1 . Η _

'1'ιι1ιοτοιι1οεοάετ ΙΔ11118'θ11101, Τιι1ιετοιι1οιιοιιιι11οι·οι·Οι·ι;ειιιο22. , Φ 18180118808182111186.881)0111380110118.1'2Έ11011ΘΠ
Α11εο1ιο11ειιιιιειιιιι1Πο1Μιιιιι 1ι·ετιιοιιει Βο1ιοιιεεο1ινν:191ιοιιιι‹1 ι γω.οϋ18. ΜοΠω.8 6οΒ 18- ΝΗΣΙ-Ζ 1Βοο_
Ατι·οιι1ιιο.ιιι11ιιιιιιπι62, Μιιι·ο.ειιιιιιιεειιιΙιε 80, Κτειιι1:1ιοιτειιΜε

]

Τ ε
,
Η ο ε ο 1
,
(Ι Π Η Π ε. Ρ Β τ
'
ε Ι. Β Πώθ,. Α,πο,,ποΧ,0,ΜοΠ Π, 2,1,

811.Π1111811118.118'11ι1Βιιοι·νϋειοιι Βι·ιιο1ιοιιιιιιινοτι18.11τιιιςεοπιιει1ε58, '1'οάτι.;ο1ιοι·οιιο81.
έ ?ή π

8011ιιιι Κιιιι1εε:ι1ωι·.

ΐΔΝΝΟΝΟΒΝ
.ΤΒ1)ΒΒ ΆΒ.'1ξ'7 ἶν6ἶ1ὸἶἰιι δεί 1Βίιό11118τιά11111έΐδιι“Κῖ1..._1Β.ΙΟΚ1Ξ1Β~ἰἶι

81. ΡΘ10Γ811111'Β,Νενε1η-Ρτ. 14, εοννιε Πι ιι11οιι1ιι- ιιιιιι ιιιιεΙ€1ιι‹1. Α ιιιιοιιοοιι-Οοιιι τοιτοιι ιιιι€οτιοιιιιιιοιι. ή
"
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1 ..πω 1151230.
Νοιιοε, νοιΖἱιἔ1ιο1ιεε.ιιι ειι1ι1ι·ε1ο1ιειιΡ1ιΙ1ειι 1ιειν111ιτ168 ι ε; = ἔ.ἐ.°

. . . . ι ι ἔἔ” €,έέ.εΐ5ξ = 8.)Φυ. ....°"οι5___,
Αιιτιορι1θ 1.ιοιιιτι ιιτι‹1 Βοάει.τινιιιιι. 1 .< ει: .σε =-...1.

Ρ . .. 1

ε·.ε=8€88ειΒεει1ετΕι·εειτι 11ιι·Βι·οιιιιι11ιιι1ιειι,Πει ντιπ όσα ιιιιειιιΒειιο1ιιιιειιΝε1›ειι- μ. Ν ο<ΝΝ%Μ ο.
ννιτ11ιιιι8·ειιι1ει·ειο11ιειι.Αιιεεο2οιο1ιιιοωε ΜΜΜ Μι ιιοτι16εειι 8ι6ι·ιιιι,ςειι.

11ει·ε1. Ρι·οΐοεεοτ Πι. Π. Οεεε1ει·, 1111ι·τι.ιιια1. Οοττοεροπιάειι21ιΙΜτ
1898,Ντ. 48. .
Ο. Π ο ι· ιι 1ι111ι 1

ι,

Αετ2τ11ο1ιο11οιιατεεο1ιτι1“τ1899. Νικ ό
.

θ. 1. ου 1ι ιι ε ο 1ιο τ, Μοιιατεεσ1ιτι1ϊ111:Ρειγο1ιιιιτι·ιειιιι‹1 Νεστο
πω.. 1898,ν, 5

.

1.Νει·ειιιιτ ειιΐ` ΥΥυιιει:1ι ει·ει11ε υπό ΐτειιιοο.

113.ΜοτοΚ - Βειιιιιιετω1τ ιιιιτ1 ΜΟ8Κ811.

.

Η
ιι
ιι
ιι
Ε
-Ν
1
ο
1
1
ο
ι·
1
ιι
ς
ο
,

-_

Ι.
ιε
ΐο
τ
ει
ιι
τ
ΐ.
1
1
.1
.ι
ι.
ιι
τ
1
εο
Ιι
εΐ
τ
,Β
ε,
ι;
1
π
ιε
ιι
τ
ο
ι·
,Κ
τ
ει
ι1
1
ο
ιι
1
ι8
.ι
1
εο
τ
,Α
ρ
ο
1
.1
ιο
1
1
ο
τ
ι

ιι
.
Π
ι·
ο
;ι
ιο
ιι
€
ο
κ
ο
1
ια
1
'τ
ο
.

°

ρ|'θ!ωΙίδ 111111'8816' ΠΠΠΙΙ'θ|δ θΧΠ'Ιπίδ 1188Μια.

Μ
ε
Η
ει
ισ
ο
Μ
ιι
ιι
ε "
κ
ι
Α
1
.Ε
Χ
Α
Ν
1
1
Ε
ΒΠ
Ε
Ν
Ζ
Ε
1
..Μ
.
Ρ
ο
ι.
ο
ιε
1
ιι
ιη
ς
,Β
ι·
1
ιε
ει
ιε
ιτ
ο
.ε
εο
8
8
.

Η
ε.
ιι
ρ
τ
ει
€
ει
ιι
.ι
ιτ
ει
ιΠ
ιτ
Μ
1
1
ο
1
ιι
ιι
ε1
ι1ιι
.
ο
ο
ιι
ά
ει
ιε
1
τ
ω
Μ
ιΙ
ο
1
ι
νο
ιι
θ
.
1
8
8
8
1
3
1
0
1
ιι
Ύ
ο
νο
ι.

Η 8 8 έιέ έ· έ ἔ έι=====ε 1-5 ο: ·· = .- 532,181ΕΦ! Η!
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Ε= ··<1: -‹ιῖ=·:7=.ο
Βοιι1:ιοιιε ά19οετ.11ε.

`
· ,, .-. __,····κ..ΨΜΜΜΜ

ι ε|ἔ°ἔἔἔωΞΞἘ
ΟΟΜΡΠ1ΜΞ8 Υ10ΗΥ·ΕΤΑΤ 1 #18 Ε

"
Ξ

. . . . =ὲ.ἔ8ε=ΐ=ΞΩιροιιτ ·ρτερετετ εοι-ιιι€ωε 1ε.ειιι ει1οει1ιιιε ςε2ειιεε. = ,
: ωνΐ`Ξ Ξ-,_1τ.=_2

-` 2 ἔἔἔ:ἔ<ἔεἐέῖ1 Η ω "Η ω..
:1(11ιιιε.τ1εο1ιοι· 1718.111-0ιιτοι·τ, 1ίιιιιιιτε- τιιιι1 Ψε.εεοτ1ιο118.ιιεω1τ , ι ἑ° ἔ 8 8ο. 8οΐΝ1.12

Φ κ°ἔ Φίξ' 9
2
Β Ξ ε ἔ>Ξσο Η : =.-. ε:..»ισ

@οικου νου Κτιι.ιι11οιιρΠοΒοήιιιιοιι:

7
7

Υ

11ι·ιιι 111ιιι·ιε Κιι.1:ιοι·ιι, 0ι·.81.ιι111ιο1°ει.ι·.
Παω 11.Ήιιιιιικ1ιοιιΚ1το1ιοθ--8, 81.18,

Βοειπ11ιιιιιι Με θι·ει.1”οιιΡ1Μω·-Μ1ιοι·ις, 7 1Υοτει νοιι Πνι·ὶιιε1‹, επί άεπι Ιιο1ιοιιΠΐοι· Βοι""πω, 12,11" 1116181881”,ΗθΒαιῇ
ι1ει·Ι)11ιιιι, ιιι ιιιει.Ιετιεο1ιεο1ιδιιει·, Β·εειιιιι1ετθεεοιιε1. ιιιιιιιιιοιι εισαι .1ι11.οιι,ιι.ιιειι·ε-

1

ΠρωΠ_ ι. 186, πω. 18.
ι1ε1ιιιτοιιΒ'1ο1ιτοιι1ιοετωιόεεΒαψιμο. 11111:άετ 8τει‹1τ1)ινιιιε1ι Βιιιιιρϊοτνει·1ι1ιι11ιιιις. ,

(Ε”ει1ιι·2ο1τ?Ο 1111ιιιιτειι,Ρτε1ε 15 Κορ ).

ο18ΐζΒΒΒάθι
13118·0"Ρ·ι Η "Π" ι· 1181

Βιιιεοιι νοπι 10. Μειι Με ειιιιι 10. 8ορτοπι1ιοι·. Μ, ,,,,,,,,,,,, 80,”, ,,,,,,,,,,,,,, κ,...
1Βο1ιωτΚιιιιιγε Με 8τιιτοιιιιιι1ο1ι.Ψιιεεει·1ιοιΙιιιιεω1τ "κι Μου οι·ίοι·11ω·1ιο1ιοιι "· 119·

νοι·ι·1ο1ιτιιιιςειι,ω κ. Β.: 1'νιιιιιιειι1ι8.ι1ει·Με: Απ, Ποιιο1ιοιι νωεο1ι1οάοιιοι·8γετ.ειιιο. ι (ΜΗ-δ 0881-1088, οθρι-ΜΜ(Μ, ιι_1617,
ι·ϋιιι1εο1ιο881101'ιι. ε. ιν. Μοοι1ι1ιάοι·,Μπεεειμ ιιιι‹1θγπιιιει.ει1Η.-8 εποε” Ροιιε1οιισι.το- κΒερ.,-_κι,
Πο11ιιιιεαι11.οιιΜε πι“1ι1ἱι·τειιΖἰιιιιιιετιι.Ροιιειοιι ιιι·ε1ε1Β1ιΙ.50Κ.1ι' 81181. · Ρ τ

· . _ . .

Β
ι·
ο 'Με. Νου ειιιΓεε1ι(εζιιτεει.ςι·οεεεε2-ετϋο11ιΒ·οενΐ1ιιιτοι·ρ,ιο1ι11ιιι1οΜε 8
3
8

2111821818 12Ι11ειΙ1ι1 ΡΗ" Θυ·11ω11ιΝ· 0·ι 1711111111.1111-111111116.
Μ· άετ 1111ιιεω» 8·οειιιιι1οΑιιι·οιεειιτ1ο.11ιιο11ιο1ιο,Β8818.111'8ΠΕ,Μιιεἱ1‹ ιιιιι1Τ11681.0Γ. θα· ω·

- · ΙΙι·. Νο1ειο1ιοννε1η1ε@σεφ ιλιιἔοιι1ι1ιιιι1ιιιιιτ.1ιοει.ϋιιι1ΒιιιιΒε1.ωιι. 85 ιιιι ννιι1σ1ο ΒΘΡΗ Φ8ποΡοΕπε Π8ποιηι,' ()Πιμ;ως”ιιιο1ιττΒ·ε1οι;οτιο.νο11ε18.ιιιιιΒ·ιιιο1ι1ιιτο1)ιι.τεο1ιοιιιιιιτ.θεειο1ιιτι·,11οι.:οτινοτιιτι·οιιτ.ιιιι‹1 μι, ιι. 24, πω. Τ
.

ειΒιιοιι ειο1ι νοτειιι.ςεννε1εοΗΜ· 11'ειιι111οιι..ΘετιωιοΑιιε1ιιιιιια ετ1.1ιο11οιι:προ” τη.
·

8211012111,πιο.στ. .111ικο118πι. Δ,ιιιιιιιιιο·ιρειιιιιο «Ποι·γ.ιιπιικιι» οι1οι·Με .παπι 10. 11:111ιι Ρ1'1111Β11·"μω"= ΗΜ· Π1111>"11°-·1· Μ·

τ
.

Ροτει·ε1ιιιι€ Πι·. πιω. Αι·ι·οιιο1 (Βιιε.ιιειιοκωι γαι.88.),
Β1οιιειτ.ιι5

1)οιιιιει·εω,ε>,·ιιιιι1 1η· ω·
ιι. 4 110117-8 0,111' ?Με Οιι.1:1ιιιι·1ιιεΜιο1ιο1εοιι Γιιτηι"·ΑΒΒ"ά*1° (ω) 8-1· οιιιι..ιι"Με π. 80, κει. 17.,

Μει:·ιο Ψ1ιιΕ1οι·, γι. Οοιιιιοπι ιιορ. ι Παι
·ι·οιοΒιιοικιο11γι. π. 4

,

πι. 11.

Δ1οιιι.ιια1ι·ο.Κιιειιι·1ιιον, Βιικοπιι.οιιοπιι
για. ιι. 81, πι. 82. -

8ο1ιινοετοι·Οοο”. 8ο1ιιιι1111:,Πο·τορ6.απ.
Μιπι31ιοιιοικε.επ. ιι. Θ

, π. 20.
π
Κατω Πο111 Β. Ο. 1

.

ε. Μ, 18.8.

. Μή Ρο.11οι·1ιοτιι(Βοτι1εο1ι1ιιιι11).8οιιιιιτει·11.1'ν1ιιτει·Β'θ·

!

Ν Ν 8 Ε [ Β “ Β ϋ11°ιιε1:ιι. 1ιοειιιο1ιτ.νοι·2ϋ81101ιο1:1οι1ετΓο1,ςο.ΜΜΜΑΜΒ” Μ· ΜΜΜ ιιιι‹1 Ετ1ιι·υ.ιι1ε.άοι· Ατ1ιιιιιιιιεεοτμιιο.
(Νιι.εετι-ιι. Ηει1ε161άετι,Β1'01101118.111.,Β111ρ11γεωιι).

4 ·
`

Π Ρ1ιγε11ιιι1.-111Μοτ.11ο11νει·ίιι.1ιι·οιι.Ψιιιιι1ε11ιιι11ο,ννιιιωι€1»ιω. 1111‹1‹ιε
Κ1ιιιιει.Θι·οεεει· μεο1ι11ωπ.Ραι·11.Οοιιττε11ιειιιιιη;.Ρτοερ. 8181218.Πιο 1)ιτεο11οιι.
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ΒιιτοτΙ Τιιρ!)Ιι-8ιι)ι€πιιι
1 ιι Β ο 11 ιιι ο ιι.

εεπ δΔΙιτιιιιιιάει·τοιι ΜΜιιιιιΒο ιιιιιι !ιοι·ιΙΙιιιιίο ΙιοΙεειο, ιιΙΒαΙΙει:Ιι-τιιιΠιιιιιο!ιο 'Ι'Μιι·ιιιοιι
(23-87° Ε.) ΙΙιιι·8οΙιι·ιιιιοΙι ιιιιιιιιιετΒι·οο!ιοιι ννϋ.Ιιι·ιιιιιι«Με ειιιιιοιι διιιιι·οε.

Ποι·νοι·ι·ειςοιιιΙάιιι·οΙιΜ” )Πι·Ιιιιιι8· εεςιιιι θιοΙιτ,ΙΗιοιιιιιιιτιειιιιιε, Ιιιιιιιιιιιιι€οιι,
Ποιιι·:ιΙ8·ιοιι ιιιιά ιιιιάει·ει Νοι·νοιιΚι·ιιιιΕΙιοΠοιι; νου ΕΙΞιιιιιοιι6οιπΕι·ίοΙ;;ο Με Νει.ο!ι- ;
Ει·ιιιιΜιοϋ.ειι Με Βο)ιιιεε- ιιιι‹Ι Ηιο)ικιιιιιΙοιι, ιιιιοΙι Κιιοοιιοιιιιι·ϋοΙιοιι, Μι θοΙοιιΕ8ωΙ
ΒΒΒοιωιι πω) νοι·Ιιι·ιιιιιιιιιιιι€οιι.

4

ΑΙΜ ΔιιεΙιΠιιΓιο ω-ωωιιι Με) Ψο!ιιιιιιιςεΙιοΜοΙΙιιιιΕοιι Ιιεεοι·ε;ι Με .
(45) 6-1· καστ. Βιιάθιιιεροετοτειτ ιιι 'Γορ112-8οιιϋιιιιτι ιιι Β6Ιιιιιοιι. Υ

ΚιιοΠ & σο., 1.Παωωιεθι 8.>/ΒΙ1. Χ
Μ

ΙθΗ'Ι'ΑΒΒΙΝ αιοιιι
@υπαι- Μιά εεεοιιιιιιιοιιΙοεε

ΙοΙιτΙιχτο1-Βιποιεε-ΐοι·)ιιιιάτιιι€.
Βοετο Ροι·ιιι Πιτ 1τιτιοι·ο 1οΙιτιιγο1-Απννοιι0ιιιιε.

Βι·ιιϋ.Ιιι·ιιιιμιοι€ει·ιιά - ΒιιιΙιΙτε8·οΙιιά - Αρρειιιιιιιι·ομιιιΙ.

~ υισιιιιι1ΝΜι)
Μια" ω) ΗμΙτορε ιινΞΕ'οΙΒονοπ Ηοι·ι- Μιά ΝΙοτειιΙοιι1οιι;

οϊτ Μι·Ιιιιιι.ιιι, πιο ΙΙΙΒΜιΠε οι·Ι`οΙεΙοε; ειιιοΙιΜε Α8Νιιιιιι οιιι·ιιιιιΙο, Αιιειιιιι
ρωτοι·ιε οιο. ειιιρΓοΙιΙειι.

00ΠΕΜ. ΡΗ08ΡΗΠΒ.-ΚΝ01.Ι. ΕτεεΩπιἰΙιοΙ Με

00ΠΕΠΝ. ΡΗΒΗΜ-ΚΝ0).Ι. Μο··ι>Μυπι

νοι·Μιε1ιοΙι εεεε·ιι)Ηιιε.τειι! ώ
ΠιιοιιτΙιεΙιτΙιοΙι τω ΡΜΙιιιιιΒιοι·2 ;

Ε. Μ Ε Η Β Κ* ΡτέρετιιΙιι
δω όιιτοΙι όιο (ἔτοεεὸτο8ιιετιἙιἑὶιιεετ Κιιεε):ιτιόε ιι

ι

ΟτἱΒἰιιειΙΡεεΚιιιι8

2ιι Βο2Μιετι οόετ ὸἰτεετ ειιιε όετ ΡειΒτἰ!‹.

Ι.ει8·οτ ιι. Κο1ιτοτ εκει· ΡειΙιτικ ιιι ΜΟ8Κ811; Μπω
τἰτιεΙ‹γ ΡετοιιΙοΙζ, Ηειιιε ΕΚιεΙετ.

Έι€ιεοτ 111 Κ18οΙι11ιονν, Μι Μπι νοτττοτοτ, ΙΙοι·τιι Ιεει.ειο
Ητι1ιιίοΙά, Πιτ (Με Οοιινωιοπιοοιε ΒοεεειταΙιιοιι, ΟΙιοτ-

ώ

εοιι, Τειιιτιοιι, ΜπειτοτιιιοεΙειν, Βοιι€οΙιιοτ.

νοτττθωτ τω· _Κιοικτ, ΡοάοΙ1οιι. ΤεοΙιοτιιι€οιν: Ποπ

Δ
.

Τι·ορτο, Μ". ι

νοτι1τθωτ Πιτ ννε1°801°ιε11: Μ:: ΝειοΜΙιοΙιτ& Κιιιιιιοιι- ἰ

8113. νοτιιιιι1ε ΜιοΙιειτ ΜΒΜ, νν:ιτεοΙιειιι.Β

ςιο7)ι2-ι
ι ' ·

ι

[Με. πιο”. Οιι6.Α4 ΙΙϊα·ιρει 1900τ. Ηει·ιιιιέρ,·οΒοι·Πι·. ΒιιτΙοΠ )νειιιήοιι.

Θ0809θ22·
ΡθΚΙΓ8 ου.

Πιο εσΙιτοιι Ροει·εοιι.εοΙιοιι_
Μο !ιοι.ι·οΠ”ειιιά.Ποάιω.ιιιοιιι.οιιι Ι:Ζω·οι·
£6.ιαπρ οιιι)ιο.)τειιάειι, Υ'Α80θΕΝ
ΡΒΑΕΡΑΕ.ΑΤΕ 2

Μαι θ Μιά 10°|ο: ἔξῇΒ° δ
;)

Πιι·)ιοιιάΜε .Ιοάτιιιοτ.ιιιτ

Κτω80τ ω): ΩΣ.°ΕΕΐ.:).?έι
ιιι νοι·ι.ι·ιι)ζοιι.

ΟειπιρΙι.-θΙιΙοτοίοι·ιιι:
Ζιι εο)ιιιιοι·2εΜΙΙοιιτΙοιιΒιιιι·ειιιιιιιμειι.

ΞοιΙοίοι·ιιι Μ..
-Μι.

ο οπο. απο ειπα _)εΙ.2τιιι
ογΙ τ

ι

ά
.

ΜΜΜ Ιιιάιοιι.ιιοιιοιι

ιτἔειιι‹Ι ννοΙο)ιΕ·-Απ οιιτΙιε.!τειιιιοιι
Ο1·ιε,·11ιει1ρεοκιιιιςοιι
νοπ 80 ιιιι‹1 100 01·επιπι
άιιι·οΙι (Με Αροι.ΙιεΕοιι ει·ΙιΒΙτ.ΙιοΙι.-
Βιιιιιιτ Με ΒειιτοΙΙι.ιιιΒοιι "Μι ει

.

ιπι
ΗειιιόοΙ ΙιείιιιάΙιοΙιοιι ΨθΓἙΠἱ0ΒθΠ
Ι11ιΠ.8Ποιι81ι ιιιιτει·ιιοΙιοΙιειι Μιτ
πιοιι.Μ; σε εοιιιιτ. οιιιρΐεΜειιεινει·ι)ι,
ετοτε

0ι·ιωιιει!ρεοΚιιη
Ροετεοπ

211νοι·εο)ιι·οιΙιοιι.)Υειιιιι εοΙοΙιο ιιιοΙιτ
ετΙιΞΗΕ.Ιιο!ιειιιά, ννειιιἰοιιιιιιι ειοΙι ει.ιι

Μειξςιετε:τ Η. ννειοιιε,
ΚειιιειιιιοοεττοινεΜ Ρτοερ. 19,

δι. Ροτετ5Βιιτ2ς.
ΥΔεομειιιιιιιι·ικ Ροειι·εοπ & Επι.

Θ
.

πι. ιι
.

Η., Ηειιι)ιιιηι.ω ιο-ι.
ὶ~

Ξειιειτοι·1ιιιτι
τι” Ιιιιιιιοπ)εΜοπιιο Πιιιιιοπ

Βεινσε-Βοι·ί'.
ΒωπΖωω. Γι·ιι.ιι Ιίι·ορι1° πω! ΤοοΙιωι·,
Ιιεπειιάει· ΑΜΒ: Ηοιι·ωΙι ΙΙι·. ΥοΙΙιιιιιι.

ΝΜιει·σειάιιι·ο)ι Ρι·οεροσω.
(13) 26-7.

4

θειι)οαό ΑΜιειιιει
ΑΙιΙιἐιττιιτι ε-ιιιιάΚτ5Πι€ιιιι85
οιιτειιΙ:ιειεο ννεο)ιειιιιιιόΠιτ(:α
ω”ιω άιεροιιιττειι Κιτιόει·ιι όειι
έειιικοιι κνωιω ΙιἰιιὸιιΓυΙι Μ ε

ι ε τ ο ιι @οτι
υπό ΙιχάτορειΗιιεο!ιο ειιτειι απ·
ΕτκινεοΙιεειιε ιπι
Πι·. Μοι;ϋ,ε Κιιιάετεειιιειτοι·ιιιπι

βοοϋειει ΑΒΒειιΜ.

; *ΒιοεΕορο πω Βωξ`

:ιι ΡειΙιι·ι)ιριοιεειι οιιιρΠοΙι1τ.Μπιτ: (ΜΜ
Βιοι·ιι, 8ι. Ρετει·ειιιιτς, ινοεΙιι·οιιιιοιιε!ωμ
Μ Π. (38) Ι-1.

Επι ΠοιιτεοΙιοιιΑΙοιιιιιιάοι·-Ποιι πω »νικά
ΝιιοΙιννοιεοι·ιΙιειΙΙ: Μια πι· 2ο τ «ιωιω.
Ποιο ΡΜΒ·οι· πω) ΡΙΙοεοι·1ιιιιοιι Μ: ιιιο
ρι·ινιιιο Κι·ιιιιΙιοιιρΠοΒο @που Ζιι.ΙιΙιιιις
νοπ 60 Οορ.).

ΒιιοΜι·ιιαΜι·οι € 1)..)ΨιοιιωΜι Κιιιιιο.ι·ιιιοιιΙΒι·..)Ε Η .



αν. .ιιιιιιιοιιιιιι δ!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

°ΜΜΜ.

Έ!! $18190θ

Νειιο Β”ο!Βε Χ!!!!. .Ιει!ιι·8.

!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!Β!!!
ιιιιι.‹ιτ Με Βοι!ειο!ιοιι νοιι

Με!. Πι. Και! !1ε!ι!ιι.
.Ι "των (Ποι·ριιιι).

!1ι·. !ιι!ιιιιιιιοε !!ι·ειιιιι!ιει!ε.
Η!ι.=;ο..

Π!. Βιιι!ιι!!' Υ!!ειιιειο!ι.
Μ. Ροι.οι·ε!ιιιι·ιε

Με «ει. Ρειοι·ειιιιι€οι·1!!!ει!!ειιιιειι!ιεννοε!ιειιειι!ιιιι°ωει·εο!ιεξιιιι_ιοσειι;Β"°Δ.`ιιιιιιιιειιιοιιτε-ΔιιΠιεεε "πιο ε11ο Σι:ιεοι·ε1:ο “Χ
θ'οιιιιε ιιοιιτ!.- Πει·ΜιιιιιιιειιιεηωΡ:·ε!εκι ιιι Βιιιεε1ε,ιι6,8 Μι!. ΠιτΜε
.!ε!ιι·,4 Μι!. τω· ι!ιιε!ιε!!ιειΙε!ιι·!ιιι:!.Ροεπιιιπε!!ιιιι€ι ὶιι ι!ειι ρ,ης!,επιι

ΜΜΜ απο Μι88ο!!!ἱ68ε!ἱο!ιειι Φο Βιιι:!ι!ιιιιιι!!ιιιιενοιι Κ. Σ..31ο1:ει·ιιι
δι.Ρο!ιοι·ε!ιιιι·Η,Νεννε!ιγ-Ρι·οεμεειΗ Μ!.ιιι ι·ιο!ι!.ιιιι.-ιω,ω""ιΡω

Σι!!!!.!!.ειιιιΣ!)ΜΜΕ ]!!!ιι·Ιιο!ι,10ΜΜΕ !ιΔ!!ι·ῇ!!!ιι·!!ο!ι.Πει·Σιιεε;Μωεμ·ε!. εοννἰοε!!ο ειιΓΦε !!.ει!ιιιιι!οιι!ιειιια!!ο!ιειιΜ!!;!:!ιο!!ιιιι8οιιΜια!! πιει! ιιιι
Ε!!!Φο!! πω! Βεερε!!ειιεΖε!!ο !ιι Ρετ!!!Με16ΚΟΡ.Με: 35 Ρ!'οιιιι.-Ποιι ι!ειι εοεο!ι !!!ιε!“ιι!ιτοιι!!Βιι Κει!εο!ιοιιι·Πι·.Βιιι1.0ΠΎΜιε01ιΗ!%-ΡΘ·
Διιιοι·ειιννοι·ι!ειι25Βοριιι·εω!ιεϋεο!!ιι·ει·θι·ιειιιε!ει!ι!!ιο!ιιιεοειιιιι1ι.- 1οι·ε!ιιιι·ε'Ριποι·ε!ιιιι·ςοι·8ε!!.ο.Ρετοι·-Ριιιι!Ποεο!ιε!ιιι τἱε!ι£ει:ι8ρι·οο!ι
Κο!ει·ε!:ο ιινει·ι!ειιιιεο!ι ι!οιιιδιι!!20νοπ 18 Μι!. ρι·ο Βο€ειι !ιοιιοι·ἱι·τ. ε!ιιιιιι!οι·ιΜοιιιιης, !!!ι.εννοο!ιπω! Β'ι·Φωει νοπ 2-3 Π!ιι·.

ιι
ι ισ ει. Ροιει·8Βιιι·8. ιι. (ει.) Μ” “

190

Πι!ιιι!!: Πι. πιει!. Βετο νοπ Βιιιιε·ειι: Πε!ιοι· ΡεΙν!ρει·ιτοιι!ι!ε. - Βϋε!ιει·ιιιιιο!,πειι ιιιιι! Βεεριεο!ιιιιιαοιι: Ε.. θ.
(.=ΠΠ'1"Β:'Ι'εριιιι!ιι ιιιιγ·ιρειιιιιιι·ε ιι ιι·Ιε·ι·οπιιτι.6οιι!!ιιιιιιο!!.__ Ριοϊ. Πι. Β. 8τει·ιι-ΒτεεΙειιι: Πε!ιει· τι·ειιιιιιει!!εο!ιεΒιιιετε!ιιιιι€ ιιιιιει·ει·
Κι·ειι!ι!ιει!ειι. - Ριοτο!ιο!!ε Με νει·ε!ιιε δ!. Ρετοιε!ιιιι·,ι:ει· Αει·2ι.ο. - !!!!ι!!ιε!!ιιιη.ςειι ειιιε ε!ει· θεεε!!εο!ιο.Γ!: ρι·ει!ι
τ!εο!ιοι· Αει·ειε Πι Βιμ! - νει·ιιι!εο!ιτεε. - Μοττιι!!ι!ιτε-Βιι!Ιε!!ιι ει. Ρετετε!ιιιιςε. - Αιι2ε!Βοιι.

!!ιι!ιιιι· Ρο!ν!ιιοι·!!οιι!!!ε.
νοιι

Μ. ιιιοι!. 1.00 νοπ Ι.!ιιθοιι.
(Απε τ!ει·εγιι!!!ι. Αιιι.!ιε!!ιιιιε άεε Ρετει·-Ρε.ιι1-Ποερ!τε!ε.)

Με ιιι!! Ε.!ιοι·ιιιιΒ ειιι!ιει·θε!ιοιιι!ειι οιιι2ϋιιι!!!ο!ιειι Ριο
οεεεε !ιιι Βει·ειο!ι Με ναε!!ι!ιο!ιοιι Βοο!ιοιιε νιιτ!!ιοιι !ιι
Βοειιε ευ! 1.οοιι!!ειιι!οιι, Βιι!ετε!ιιιιι8, θιιϋεεο ιιιιι! νειΙο.ιιί
ε.ιιεεει·οιι!ειιι!!ο!ι. Βο!ι!!εεει. πιει! Φο νοιι ε!ιιετ οιιτ.2ϋιιι!
!!ο!ιοιι Α!ῖει:!!οιι Με !ινιιιιιιΓοι!ειιι2εε ιιιιι! άεε ρει!ρτοο!!
τ!ει:!ιοιι θιεινε!ιεε, εονι!ε Φο νου ι!ει· Ει!ιτειιι!ιιιιιις Δω·
ν!'ιτ!ιε!ειιιι!ε, Βει:Ιιειι!ιιιοο!ιειι ιιιιι! τω· Β!ιιεο !ιει!!ιιΒιιοιι
ιιι!ιΕ!τοιιιιιΒ ε!ιι!ιοιΒο!ιειιι!ειι Ετ!ιτειι!ιιιιι€οιι Με. εο Κοπι
ιιιιιιι ι!οο!ι νι·ο!ι! ιιιιι· Βιιιιιιιιι!ιιιιεεειιειειιι!ο ιιι Βετιιιο!ι!,
Φο πι!! ι!ειι ιιιιιειειι θειι!ιε!οιειιιιειι ιιιιι! ι!ειιι ι!!οεο!!ιοιι Βο
ι1εο!ωιιι!ειι Ρει!τοιιειιιιι ιιι !ιιιιι€ειει Βει:!ε!ιιιιι€ ε!ει!ιοιι πιιό.
νοιι Φεεειι !!ιι·ιιιι Αιιει;ειιιΒεριιιιοι. ιιε!ιιιιειι.

Ιο!ι ει:!ι!ι:!ιο Β!ο!ι:!ι νοιει.ιιε, ι!εεε Μι ω! θιιιιιιι! Με
ιιι!τ πι· νει!”ιιΒιιιιε ετε!ιειιι!ειι Βεο!ιεο!ιιιιιι€ειιιιιιοι!ε!ε ιιιιτ
Φο ιιοιι!.ειι Ε!!ει·ιιιιΒειι ιιιιι! Α!ιεοεεεο όει· θεεο!ι!οο!ιτε

οι·Βε.ιιο άεε ιινε!!›!!ο!ιοιι Βει:!ιειιε ιιι ι!ειιι Κιο!ε Φεεει· Βο
ερι·οο!ιιιιι€ !ιοιε!ιιε!ε!ιο, Φο οιπο Ιιιο!ειοιι !ιιι !ιιιι!ειειι

Βο!ιε!ι!ειι€ειι6!!ιο ει!ιο!εο!ιωιι.

Με ιιι!! Ε!τει·ιιιιε νει!ιιιιιι!ειιειι Ρι·οοεεεε !ιιι Βεο!ιοιι- Βει:!ωιιε.!ιεεεεεε !ιιι Α!!Βοιιιε!ιιειι - ε!ιιι!, ινιιιιιι Μι·
ί!!τε Βετο νοπ ι!ειι Ε!!οτειιεειιιιιι!ιιιι€ειι ιιι ι!ειι Τιι!ιοιι
ιιιιι! Ονει!ειι ιι!ιεο!ιοιι, ειι!;ινοι!ει· σ.ιι! ειιτε!!ιιι!!!ο!ιο ιιι!!

Β!!:ειιιιιΒ ι:οιιιρ!!ο!ιτε Ριοιτεεεε ιιι ι!ειιι Βοο!ιειι2ο!!
Βιιινε!ιο - Ρε.ι·ειπιετιιι!ε, Ρ!ι!εΒιιιοιιο άσε
Ι.ιιςιιιιιειι!ιιιιι !ιιιιιιιι, Ρο!ν!00!!ιι!!!!8, ειιιπ
ρει!ιοιιειι!οε Βιιειιι!ει.τ - οι!οι· ει!! εο!ι:!ιο ιιι! Ρο
ι·ιτοιιειιιιι Με ι!ειι Πτει·ιιε, εο!ιιο Αι!ιιειιιι. ιιιι‹! Με
Βεο!ιειι ειιιε!ι!ε!ι!οιιι!ειι Βιιιιο!ιΓο!!ει!ιεο!ιιι!!τεε- Ροι·!ιιιε
!.ι·!ι!ε ειιρριιιιι!!νε, Ρε!ν!ρει·ιτοιι!τιε !ιιι ειι
Βοι·ειι Βιιιιιε, ειιτ!ιο!ιειιί!!!ιι·ειι.

ΜΗ ιι.ιιι!οι·οιι ννοι·ιοιι : Φο εΒιιο!ιερεε!τειι Ε)!!;ει·ιιιι€ειι
ειιιπ! ειιι.ιινοι!ει· οιιιιιιροτ!!οιιειι! ο οι!οτ !ιιτι·ιιρο

ι· ι τ
. ο ιι ο ε! ο Λ!ιεοεεεε, ινειιιι ιιιιιιι ε.ιιο!ι !ι!οι· νοιι ι!οιι

Β)!τειιιιιι;ειι ιιι ριε.ε!ιιιιιι!ι·τειι Η:1ιιιιιειι (Ργοιιιετι·ει., Ηο
ειι!ρ!ιιιι, Ργοονιιι·ιιιιιι) ει!ιε!εΙιτ.

Βιιιι€ετ1) Με!!! Φο Ε!!:ετιιιιεειι Μι ινε!!ι!!ο!ιειι Βοο!ιειι
ε!ιι ιιι ειι!ο!ιο, νιιο!ο!ιε ε!ο!ι 1

) ιιι ο!!ειιοιι οι!ει· ιιεεο!ι!ιιεεο
ιιοιι Ηο!ι!ι·ι!.ιιιιιοιι (Πι.ει·ιιε, '1`ιι!ιειι, Ονειιι!ειιι, Μεεοεει!ριιικ
ιιιιι! Ι.ὶ8ειιιιοιιιιιιιι !ιιιιιιιι, νετε!τει·ιε Βοο!ιειιεο!ι!ιιοεοοοειι)
ε.!ιερ!ε!ειι; 2

) Γιο!ιι ρει!ιοιι!!!εο!ιο Ε!!ετιιιιΒειι (Ρε!ν!ρει·!
τοιιιι!ε ειο.); 8

)

ΒιιειιιιιΒειι άεε Βει:Κοιι!ι!ιιι!οεοννε!ιεε (Ρε
τιιιιιειι·ι!!ε, Ριιι·:ιεο!ρ!!!ε, Ρει·ειογει!!!ει; 4

)

Β!τειιιιιἔοιι Βε
ιιεο!ι!ιιιτ!ει· ΟΓ88.!!θ (ΑρροιιΦειι!ε).

θθἔθΙΙ Φεεε νοιι Με ιιιε!εωιι Αιιτοι·ειι ειιι€ειιοιιιιιιοιιε
Ε!!!!.1ι0!!!ιιι€!!188Εε!ι:11 ιιιιιιιι!!ι:!ι ι!ιοοιετ!εο!ι ιι!ο!ιτε ειιι
ιιιειιι!ιιιι ιιιιι! Φο ευ! ειιειτοιιι!εο!ιειι νει!ιε!!;ιι!εεοιι !ιεειτοιιι!ε,
ι!ιιτο!ιιιιιε ι·ιιιι!οιιο!!ε Βιιιι!ιο!!ιιιιε ιινιιι! ειιιο!ι πω” ειι
Ριεο!ιι !ιεε!ιο!ιειι ιιιιι! ιιι!! Βεο!ιτ ετε!!τ Ι.. Ιιειιι!ειι2) Φο
Ροιι!ει·ιιιιμες.ιιιιιιι ιιιι!εειι ιιι !ει!ειιι ε!ιι2ιε!ιιειι Ριι!!ιι 88ιιιι!!
ι!ειι ρι!ιιιιιι·ειι $!!2, Φο ειιιτει- οι!ει· !ιιτι·ειρει!ιοιιοε!ε Νε
τιιτ Με ΑΙιεεεεεεε, εειιιε εεειιιιι!ειι·ιενοι!ιτειιιιιι€ ειε.. εο
ινε!τ εε !η;ειιι! ειιΒε!ι!;, Γεετε!ε!!ειι. Α!!ο!ιι ιιι ιιππ! !ε!εετ
ε!ο!ι, Με ιν!τ Β!ε!ο!ι εε!ιοιι ινειι!ειι, Φεεε Βιιι!!ιο!!ιιιιΒ
ιι!ι:!ι! !ιιιιιιετ ι!ιιι·ο!ι!ι!!ιτειι: εε !!!εει ε!ο!ι ω! Αιιννοεειι!ιε!ι.
ειιιει Με Βοο!ιοιι ειιε!!!!!ειιι!ειι Ε!ιει·ιιιις νοπ 8ι·όεεετειι
Βιιιιειιε!οιιειι ιι!ο!ιτ ιιτιιιιει οοιιε!ειτ!ιειι, ο!! Φο Βιιτειιιιι!ιιιιε
!ιιι Αιιεο!ι!ιιεε ειιι ειπε Ιιιίοο!ιοιι νοιιι ρει·ι!:οιιεει.!οιιΠε!ιοι·

ειι8 ι!εε Πι.ειιιε οι!ει· ι!ειιι ι!ειιεε!!ιειι ιιιιι€ε!ιειιι!ειι !οο!ιε
τει! Ζε!!Βενε!ιο οι!ει οιιι!!!ι:!ι νοιι ι!ειι ν!ε!!ο!ο!ιτ ει:!ιοιι
!ι!!!ιοι ε.!!!ο!ιτειι Αι!ιιοιιειι !!ιι·ειι Αιιεθειιε ιιιιιιιιι!ι. Με
ρειειιιειιιιιιοιι οιιι·ερει!!οιιεε!ειι Ε!!ει·ιιιιΒειι ε!ιο!ιειι ιιι!!
ι!ειι ρετιιιιειι!!!εο!ιοιι !ιι!τεροι!!;οιιειι! Βιο!εΒειιοιι Βιιειιι!ιι.!ιειι
ιιιιτ! ΑΒεεεεεειι ιιι εο ιιιι!ιει· Βοε!ε!ιιιιιε, ι!ε.εε ιιιιιιι νοιπ
!ι!!ιι!εο!ιειι $!ιιιιιι!ριιιιοτ ιιιο!ι!: εε!τειι ει!! Βο!ιιν!ει!ε!ιο!!ειι
ε!.ϋεε!;, ε!ο!ι απ Φο ειιιο οι!ετ ιιιιι!ειε ριιιιι!!ι·ε Ε!ιιτειο!ιιιιιΒε
ιιιϋ8!ιο!ι!ιο!!ι 2ιι οιιιεο!ιο!ι!ειι. Αιιεεει·ι!ειιι ιιιι!ιοι·!!εΒ!: εε
!ιο!ιιειιι Ζινε!!ε!, Φιεε !ιο!ι!ε Ρι·οοεεεε - ιιιτι·ει· ιιιιι!ω”

η 8ϋ.ιιΒιιι·. νο!!ιιιι. !ί!!ιι. νοι!ι·ει.Β·ε. Νοιιε Β"ο1εοΝτ. 178,
1897. ι

°) Ι!. !ιειιιι!ιιιι: Πε!ιοι· Φο Ηε!!ιιιιε; άεε Βοο!ιοιιε!ιεοοεεεε
άεε ν!7ε!!ιοεειε. νοι·ιι·ιι.ε. Βει·!!ιι 1894.



θ!)

!!ε!·!!!!οεο!ε - !!Μ!!ε οο!ο!!!ο!!! ν!!!!!οο!!οεο (Ρ`!!!εο!!"),
Ε. !.οο!!!!ο!) πο!! !!ε! ερεο!ε!!ε ρ!!!!!!!!ε 5!!ε !!ε! !!!!ε
!π!!ε !ε! !!!ο!!!!!! ο!ο!!! π!!! Με!!!π!ε! 5!ο!!ε!!!ε!! Γεε!επ

ε!ε!!εο. Αο!!ε!ε!εε!!ε !ε! εε !!ο!ο!!Με !!ε!!!ε $ε!!εο!!ε!!,
!!!!εε !!!ε !!!ροε!ερ!!!εο!!ε Απε!!!ε!!πο!! !!ε! Ε!!!!!!!οε !ο!!

$!ο!!ε!!!ε!! Με ε!οε Με!! Μ! ε!οε Λ!!εο!!ο!! !!ε! Ρε!!!
!!!ε!!!εο, Με Μ!!ο!!! Με!! Μ! ε!οε Ε!!εο!!!!!!οι! !ο! Ρε!!
!!!ε!!!π!ο !!!οννε!ε!. Απε ποεε!ε!ο !!ο!ο!!Με ο!ο!!! πο!

!!!οε!ε!ο!!εο Μ!!!ε!!!ι! !!εεεε ε!ο!! Γ!!! !!!ε ε!οε, !!!ε Π!! !!!ε

Μ!!ο!!! Θ!ε!!!ποε ε!οε !!εο!!Βεο!!ε Λ!!εο!!! νεο Βε!ερ!ε!εο
Μ!π!!!εο.

Β!!! !!.!!ε!ο Βεε!!ε!!εο !!!οε!ο!!!!!ο!! !!ε! Ρεε!.ε!ε!!πο!.! Με

!!!!!ο!!!εο !!!!ε!!!ε!!!εε !!!!!! εε !!!εο ο!ο!!! !!ο!!!ετ εε!!ο!!εο
!!!εεεπ επ ρ!!!εο!ε!!·εο, εοο!ε.! !!!ε Ιί!!!ο!!εο !!!!.π!!εεεοπε
ει!! Πο!ε!επο!!ποε !!ο!!!!!!εο !ο ε!ο!!!!! 5!ο!!!πο!, ννο Με
νε!! εο!νν!!·!!ε!!ε !!!!!! Με Βεο!!ε!!!!.!!εοεεεεε νο!!!ε!;! πο!!
!!!! !!!ε Ι)!!!ε!εοε!!πο!; !!ε! Μ!!!ο!ο!εο!!εο νε!!!!!!!π!εεε ο!ο!!!
επ !!εο!!ε!! !ε!. !!!ε! !οπεε ο!!!ο ε!ο!! ω!! ε!ο!!! Ο!!!!εο
!!ν!!εεε!ο!!οποΒ, π!!! Ρε!ν!ρε!!!οο!!!ε επ!!
ρπ!!!!!ν!ι, Ρ!!!εε!οοοε !!ε!ν!ε, Βεο!!εο!!.!!
εοεεε ε!.ο. !!ε!!πε!οεο πο!! !!!ε!πο!ε! !!εο Ε.ο!!ε!!εο! ε!οεε
!!!!!!εο Ε!!ε!ποεερ!!!οεεεεε !!ο !!εο!!ε!! !ο!! !!ε! Τεο!!εοε
ε!ο!! νο!!ν!εεεο!! Με!! οπ!εο Μεεο!!!ο!!εο, !!εο Ποπε!!!ε
εο!!εο ΒΜο! πο!! Με δο!!ε!!!εοεε!νϋ!!!ε νο!ε!!ννϋ!!!εο, νε!
ε!ε!!εο.

Βοεο!!!!εο!! πο!! Ε!!!οε!ε!") ε!!!εο!!εο ε!ο!! Μ!!!ο
Με, !!οεε !!!ε ρε.!!!- πο!! ρε!!!πε!!!!!εο!!εο Ε!!εοΜ!ε πο!!!
!ο!!οε! εποε νε!εο!!!ε!!εοεπ Π!·ερ!ποεε ε!ο!!. Με ε!ε!ε!εο
εο!!!!εεεεο ε!ο!! π!! νε!!ε!εποε!εο, !εερ. !ο!”εο!!οπεο !!ε!

Εο!!!!ο!!πο!!εο ο!!ε! ο!!ε!! Ορε!!!!!υοεο π!!! Π!ε!πε Μ, !!ε!
!ε!ε!ε!εο ο!!!!!ο! !!!ε !ο!εο!!οο !!!!εο !!ε!; !!π!ο!! Βο!!ε!!!ε,
!.!!ε!πε, 'Ι'π!!εο !!!ε επ! Βεπο!!!!!!!!!ε. ΒοΒεΒεο εεε! !!εο
!!!!ο: «!!!ε Αοο!!!!!οε, Μεε !!!ε ρπε!ρε!!!!ε !ο!εο!!!!ο ε!ε!ε
ε!!!!ερε!!!οοε!!!ε, !!!ε !.!οοο!!!!!!!εο!!ε ε!ε!ε !π!!ο!!ε!·!!ο!!ε!!!ε
Ε!!εοΜ.!ε !!ε!!!οΒε πο!! π!!!εε!!ε!!!!, !ε! !!!!εο!!».

Ιο !!ε! ενο!!!!!!!ο!!!εο!!εο Λ!!!!!ε!!πο!; Με Ρε!ε!-ΡΜ!
Ηοερ!!!!!ε !!Μεο π!!! 26 ΡΜ!!! νοο Ρε!ν!ρε!!!!!ο!
!!ε εορρπ!ο!!νε επ !!ε!!!!!!ο!!!εο (!!ε!εεεο!!ε!! πε!!Μ!,
!!!ε ε!!!!!!!!!!!ο!!ορε!!!!!ν !!εεο!!ε! !νο!!!εο.

Ρε!ν!ρε!!!!!ο!!!ε!!!!!ε !!!›ε!!!!!πρ!, !!!ε!! ερεο!ε!! εο!ο!!ε,
ννε!ο!!ε ε!!ερεο!!!!!ν !!ε!!!ιο!!ε!! !νπ!!!εο, !!!!!!εο ν!!!
!!ο !.Μ!`ε !!ε! ν!ε! .Ιε.!!!ε ε!οε ε!!!!!!!ο!!ε Αοε!!.!!! νοο
Ρ!!.!!εο επ !!εο!!οο!!!εο Θε!εεεο!!ε!! Βε!!!!!!!. Νε!!εο !!εο
!ε!ο ε!!!!Βεο Ε'ε!!!εο νεο Ρε!ν!ρε!!!οο!!!ε !!!!!!εο !!π!, νν!ε
!!!ε Ρ!ο!!ε!!ποο!!!!ο ε!!ν!εε, ε!ο!! Βε!!!ε νοο εε!!°5εεο
πο!! εε!!!-Ι!!›!!ο!!εεο Ε!!επΜ!εο !!ε!!!!!!ο!!!ε!. Απο!!
!!!εεε Ρ!!!!ο νεο !!!!!εο!!!!!ε!!!!!!.οπ !εο!!! ε!!!ε!!!!ο!!ε !)!!οεο
ε!!!!!ε!! Μοε!!!οεο -- ε!ο!!! !!!ε Ν!!!!ε!!!!!!!ε ε!!ε!ο!!εο -
πο!! !ο!! 'Γεο!ρε!!!!π!εο νε!!!πο!!εο εε!ο, ο.!!ε!ο Με Εε
εο!!ε.! !!!!!! !!ε! ε!!ερεο!!!!!νε! Βε!!!ιο!!!ποε !π!! !!ε! Ζε!!
!εε!!!!!!!!. !)!!ενν!εο!!εο μ!!! πο!!! ε!ο ΜΓοοεε οεο!!!νε!ε
!!ο!! εε!!!εεε ΙΕ!!επΜ! !ο ε!ο ε!!!!εεε ο!!ε! πο!! πο!!! !!!!οο
!οο!!!!!!.

Πε!!ε!!!!!ορ! !!ε!!!!!εο ε!!εο!!ε.!!ν-εο!ε!!ο!!!!ο!!ε Ρ!οοεεεε
!ο ποεε!ε!ο Ηοερ!!ε!!!!!!!ε!!ο.!, !νεοο οπο!! ο!ο!!! επ !!ε!!
!!!!!!!!;!!ο!!εο Ε)!εο!!ε!οποε,εο, ε!! !!οο!! _!ε!!εο!!!!!ε ο!ο!!! επ
!!εο εο!!εοεο. Πε !ε! Με! Μ.!ο!! !!π!ο!!Με ο!ο!!! εεε!!!!!,
!!!!εε Μ!!ο! !!ε!!!!!!Βε π!!! Ε!!εο!!!!!!!!!!!ποε ε!ο!!ε!εε!!ε!!!!ε
Ρο!! !ο ε!οεο Βε!·Ι!εο!!!!εοεεε !!!!ε!Βε!!!, - !!ο θεεεο!!!ε!!:
!ο !!ε! Β.εεε! !εεο!!!!!! ε!ο!! !!!ε Ιο!!!!!!!!!οο. Β!!! !!ε! Βε

!!Μ!!!οο8 8Χεο!!!!!!νε! Ρ!οοεεεε π!!! πο!! οπο!! Οο!ο!!!ο!ι
!!εο νεο Αποε!!ε!!!!!!!!!!ποΒεο !!!!! !!!ε ε1ερεο!ει!!νε Βε
!!οο!!!ποε; !!π!!;!!Με ει!!! ε!ε!ε!ο Ρ!Μ Βεε!!!!!!!εο πο!! εινα!!
!ο !!ε! !!εο!!! !ο!! !!εε!ε!!! !!!!!!!ο. Απο! οο!ε! !!ε! ε!ο!!
!!ο!!εο Βε!!!ε νοο !!!!εο!!!!!εο νν!!!εο νν!ε!!ε!π!ο Γ!!!!ε, -
!!!ε 26, νοο !!εοεο !!!ε !!ε!!!! !ε! - ννε!ο!!ε !!ο!ε εεε!8
!!ε!!!! Βε!!Μ!!!ποΒ !!!ο!!! εο!!!!!!ε!οΒεο, εοο!!ε!ο εποε.!!!οεο,
!!ε!!!! !οε Βεο!!εο !!!!!εο πο!! ο!!ε!!! επ!!! ΙΒ!πεο!!ο!!! Μ!

ῖ!) Γ!! !!! Κ!εο!!!!ε!!εο !!ε!· Γ!·!!πεο.
^)Εοο!!!!.π Ι. ο.
Ε! Α!·ο!!!ν ϊ. (!!!ο!!!. Βοο!! 50, Πε!! 2. !

!”ο!!!ε!!εο. !!!ε! Μοο πι!!! πο! !ο ε!!!ο!!εο Ρ!!!!εο !νο!!!ε
επ!ο Μεεεε! !!ε8!!!!”εο. ΗΜ!!! 8ε!εΒεοε ε!!!εεε!!ο!!!ε Β!!
εο!!!!!ε πο!! 5!!ο!οε!!!!!!!!Βεο !νι!!!!εο ο!ο!!! ο!!ε!!!!!ν !!εο!!
!!ε!. Ε!!εοεο !!!ο!!!!! Εεεεο ε!!εοΜ!!νε Ρ!!›οεεεε, !νε!ο!!ε
ε!ο!! !ο! Αοεο!!!πεε !!ο ε!πεο !!!εο!!εο Ρν!!εο!ρ!ο!! !ο !!ε!

Π!ο!!ε!!ο!!ε !!!!!!ε!εο, ο!ο!!! !!ρε!!!!!ν νο!ΒεΒ!!οΒεο, εοο!!ε!!!
Με!! !!!ε! !!ε!ο ε!!ερεο!!!.!!νεο νε!!!!!!!εο !!ε! ν!!!επ!.! Βε
Βε!!εο. νΥεπο !ε!! !!!εο οπο! 26 Ρ!!!!ε νεο Βεο!!εο!!!!εοεεε
!!ε!!ο!!!εο Ι:Μο, ε!! !!!!.ο!ε!! εε ε!ο!! ο!ο !!!!!! !ποΒε ο ,
!νε!!!!ε ε!!!εο!!ο!!ε !)!!οεοε!οοεο !!οοε!!!οεο, Με
!ο!!ο εε ε!!εο !!π! !!ε! ε!οε!ο 8!οεεεο !·!!!εμ!!ο!!ο!!!ε!!!!!,
Με ε!ο!! Με !!εο !!!!οε!εο Βεν!!!!!ε!ποεεεο!!!ο!!!εο !εο!ο
!!!!, επ !!ε!!!!!!.ο!!!εοθε!ε!;επ!!ε!! !!ο!.
!!π!!!! !!εο 8!!!ο!οε!!!εε!!!! Ρε!ν!ρε!!!οο!!!ε
επρρπ!!!!!νε !!!πρρ!!εο π!! ε!!!ο!!ε !·'!!!!ε,
!!ε! !!εοεο !!!ε Βεο!!εο!!ϋ!!!ε Με!!! ο!!ε! !νε
ο!,εε! ε!ε!ο!!!ο!!εε!ε !!π!ο!! ε!ο ε!!;!!Βεε Ε!!
επ!!!!! Μεεε!!!!!! !ε!, Με !!ε!ο θεεε!.ε Μ! Βο!!!!·ε!ε Με!!
!!ο!!!ε! !!ε!!!! !!!!! πο!! Με 8ο!!ε!!!επεεννϋ!!!ε !!!ο8εο!!!
ν0!!!ν!!!!!!.
Ποε !!.!!ο!οε!εο!!ε !!!!!οεο! !!!.εε! ε!ο!! ο!ο!!! !!ο!πε!
!ο!! $!ο!!ε!!!ε!! ε!π!!εο (!!ε! !!ε! !!!εε!Βεο !ο!!ο!εο!εο Βε
ν!!!!!ε!ποε Η!!! εε πω!!! !εο!!! εο!!!!! ε!ννοε Ρ!!ε!!!νεε
Με !!ε! Αοο!οοεεε επ ε!!!!!!!εο). Απο!! !!!ε! ε!!! ο!!!!!!
!!ο!! !!ε! 8ε!ε: π!!! μπε !!!! !ο!”εο!!ο.
Π!ε νν!ο!!!!,πε!εο !!ε! Βεο!!εοε!!ε!ποε οοο!!Βε!!!!εεεοεο
Μ!!!!ο!!εο !8!!!!!;ε!!!) ε!ο!! !!ε! Θεο!!οοοοπε Νε!εεε!,
8!!!ρ!!ν!οοοοοπε Μ!επε ε! !!!!!!!ε, $!!ερ!οο!!οοπε ονοΒεοεε,
Βοο!ε!!!!!!! εο!! οοο!ο!ποε, Βοο!!!πε !π!!ε!οπ!οε!ε ε!ο.
Λε!!ε!ε ($ρ!εεε!!!ε!!;"), !ν!ε !!!!!!!ε!ε Απ!!!!·εο (Ε.
!.!!ο!!!!πε) ε!ο!! Μ!!ο ε!!!!!!, !!!!εε !!ε! (!!οο!!οποοπε
!ο νε!!!!!οεο!εενο!!ε! ΗΜί!ε!!ε!! !!!ε Ιο!`εο!!!!οεε!!ε8ε!
Με!! Π!! !!!ε !Βο!ετε!!ποε !!ε! Βεο!!επε!!ε!οοε επ !!εεο!!ο!

!!!Βεο !ε!. Βε!!!!.οο!!!ο!! ε!ο!! !!!ε ε!!!!!!εο Λ!!οε!!ε!!!!Μ

!!οοΒεο νο!οε!!!!!!!ο!! Μ! !!!ε !!π!ο!! !!!εεε!! Μ!!!!οο!ΒΜ!ε
!οπε ε!ε!!εε!!.!!›ιε ΙοΓεο!!!!ο επ!!!ο!!επ!!!!!!εο πο!! ε!ε!!εο
οπο!! Ε. Ι.ο!!!!!!.π !!!ε !ο !!ε! Πο!!!ε!!!!οε !!ε! Το!!εο
ε!!ε!ε!!!ο!!ε Μ!!!ε!εο!!ε!! Λ!!εοεεεε Με Η.!πρι!!!!!!!!οεεο!
!!!! !!!ε Βεο!!εοε!!ε!·ι!!!,ε πο!. Πο!!νε!!ε! νν!!!! !!ε! !!!!!!

!πο,ςερ!οοεεε Με !!εο 'Ι'π!!εο ρε! οοο!!ο!!!!!!!ε!!! Μ! Με
ΒΜο!!!ε!! !ο!!Βε!ε!!ε! ο!!ε! !!ε!· Με! !!!!! Με !!ε! 'Ι'π!!ε
!!ε!!!οε ο!!ε! εο!!!!ο!! !!ε! 'Ι'ο!!εοεοο!! ρ!!!!ε!. Π!!! 5!!!
ρ!!ν!ο- πο!! $!!ερ!οο!!οοεο !!ο!!εο νο!!ν!εε!εο!! !!ε!
Οε!εεεο!!ε!! νο!! !!ρε!!!!!νεο Ε!οε!!Πεο ποπ Οε!!π!!εο !!!!εο

!!!ε!! Βε! ρ!!!!!!!!ε! Ε!!!!!!!ο!!ποε Με !)!!!!οεε, ερεο!ε!!
!!εε Οοεοπ!!!ε πο!! Οο!οοε !ο!! Β!!!!πο8 ε!!!εε Βεο!!ε!!ο!!
εοεεεεε !ε! Με Βοο!ε!!π!ο εο!! ο!!!ο!πποε !!ε!·
!!)ο!ε!!ο!!ποεεε!!εεε!. Ρ)!!!ε! νεο Μο 28 Ε'ο!!εο. ννε!ο!!ε!
πο!ε! !!ε!!! Β!!!!ε ε!οε! ε!!!!,ε,εο Ρο!Μ!ε!!!!!ε Μ!!!!!!, εε
!!!!!! εε!!!ε! Αε!!!!!!!ε!ε ο!!ε!! !!!ε!!!ε!, ν!ε!!ε!ο!!! ε!!πε!! 2
!!ε!!!! !!ο Πε!!!!εεο ερ!ε!οο Με!! !!ε! οοεε!ε!ο Ηοερ!!!!!ε
!!!!!!ε!!!!! ρπε!ρε!ε!ε Ι!!!εο!!!›ο πο!! θο!!!!!!!!οε οε!!ε! !!εο
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ποπ οιππε!πεπ ΟτΒεπεπ ππτε!ι νοτιι!επιιιι€επ Βεπι!ποιοπ
Βεπιποπ.

Ζπ Απι'επε Μ. ποε Ε!τεοππιεε πετ Ρε!ρει:ιοπ πε,εοιι πετ
πεπεπιεπποπ 8ε!ιιπετε!ιεΓιιε!ιειτ ιιππ πετ ιπ Ρο!πε ποεεοπ

Βοερεπιιιοπ Βειιο!ιποο!τοπ οιπ τοο!ιτ πεπιε ποιτιοπιεεπποε.
Ιιπ Βεπιππ πετ Ετ!ιτεπιιππε. πονοτ ειππ οιπ ετοι!πετετ
Τιιπιοτ ειιεπεπι!πει πει, ιει ειπε πεπειιε Βιεπποεε !τειιπι

πιπε!ιοιι. !.εεει. ειππ οιπ εοπετί πιπεοπτιοπεπετ ιπει!ποιεο

!!ιιειιιιτεπποτ 'Ι'πιποτ Γεειειο!!επ, επ ιει ποι Βοτιιε!τειο!ιιι

μπε; πετ Τοιπροτετιιτοιιτνε, πετ Απειιππεεο ειο. πιο Πιε
εποεο ιπ πετ Βεπο! πιο!ιι εο!ιινιετιπ. Βιο οτετε Ιππ!ιτε
ιιοπ πι ιιι ιεποπι Ρο!!ο ιπ πετ Ππιπειιππε πετ Ιπιεοιιοπε
ειο!ιο επ επτ!ιεπ (Βπεο!ιπεο!τ ιιππ Βιιιπεοτ'°ι.
Αιιε!ι Κ6πιπ°ε") Βτεοππιεεο εοιπετ !πιοειιοιιενετειιε!ιο
!επιεπ πεειπιπ επ! !ι!ιπιεοπο 'Ι'ποτεεεπεπ πεπιπ, πεεε πιο
Απει!ειιπππο ποε ΙΒτεοεεεε ειππ τιοπιει πεο!ι πεπι Οτι ιπ
πετ Πιπποπιιπε ποε Πιοτπε. επ πο!ε!ιειπ πιο τετοιοΕπι
πιοιτε!ιιπ8 ποε επιππιιπ!ιο!ιοιι Ρτοοοεεεε ει.ειιίεππ.

Πιο ιπειειοπ Ρειιοπιιπποπ πε!ιιποπ πιο Ι·Ιι!Γε ποε Κτειι
!τεπ!ιειιεεε ετει ιπ Απερτπε!ι, ποππ ποτ Ρτοοεεε εοιιοπ
ειπε Ζειι!επε ποεπιπποιι ιιππ πειιετ νοτοοεο!ιτιιιοπ πι.
Ππτετποεεεπ ιιπ ειππ οιπ πιοιιτ οπετ πεπιπετ εε!ιετι ιιπι
εοπτιεπεπετ !ιειιιπ πεπεε!ιοιιοτ, πεπιιε ι!ποτπιτοπποτ Το
ιποτ Βεπι!ποι, πιο οποτε Απετεπειιπε ιι!ιοτ ποππ Βοο!ιοπ
ειπεπ; »πιο ιπ πετ Βοεο! ππτε!ι οιπο πεο!ι οποιι πιπ
εοπνοιιο Βοι.τεπ!ιπιε ποποιο!ιποι. ποε 8ε!ιοιπεπεεππ!πο πι
ποππ ππιεπ Βοπτειπο;ι ιιππ ιπ τοτε οπετ ροτιιοπποιεο νοτ

πεπεποπι., νοτειιεεπειεε πεε !ιιπιετο Βο!ιοιπεπεοπϋ!πε πει
πεπι πεπϋππ!ιο!ιοπ Βιι2 ειπεε ρετιιποιτιιιεεπεπ !Σιιειιπει.εε
ιιπ Βοιιε!εε'εσπεπ Βεπιπ. [Με Απεοπιιιι!ιιπε νοπ Ειιοτ
νοτ πεπι Πιοτπε πιτπ εοΙιεπετ ποτιπεοπτει. Βετ Πιετιιε
ιετ πει Απεειπιπ!ιιπε ποε Ειιετε ιιπ Ποιιι;!εε ε!ενιτι, επ
πιο 8τιπρπγειε Βεπτπο!α, πει εειι!ιο!ιετ Ι.οοε!ιεειιοπ ποε
'Ι'ιιπιοτε ποππ πετ ειιιεεεειιεεεει.ειεπ 8οιι.ο πιε!οειτι πππ
πιεπι εο!ιοπ εε νοπι Εκειιπει ιιιιιπεποπ, πεεε ετ ειππ πιοπι

επετεπεεπ ιιππ. Μεπο!ιοε Με! πε!ιπει εε ιπ πετ επιπε
ιπειπεπ Βιιειιπειιπεεεε πο! πετ ειπεπ Βειτο οπετ Με
ποιποτεειιε ειπεπ τιιππ!ιο!ιεπ, πω!! ε!εειιεοποπ, ι!ιιοιιιιτοιι
ποπ Τππιοτ εεεοπποτι επεπιεειεπ, πετ ποππ ε!ε πεπιε

εε!ριπιι οπετ Ργονετιππι ειιπεεπτοο!ιεπ ποτποιι ποππ.
πιτ Ιιεπεπ ππε ποππ τιποτε πιιτοπ πιο Ρτοπεριιπε
ιιππ ιπε !ιιπιοτο Βεπειπεπεεππ!πο νοπ πετ ΑπποεοπΙ1οιι
νοπ Ειιετ πποτεειιοι. Επιπεποτ πιιτπε πιο Ρτοπεριιπο
ιιππ ε!ε οιπ νοι·εοτ επ πετ Ιποιειοπ νοτειοποπιπιοπ οποτ
τειπ επ πιοπποειιεοποπ Ζπεο!τειι οιιε8οιππττ.
Ι)ιεεεε εποπ ε!τιππιττο Βι!π πι!ποι ποπ 'Γγριιε ειποτ

Ρο!νιρετιιοπιι.ιε. Α!ε Ρετεπιππιε. πι!! ιο!ι ειπε Κτππ

!τοποεεοπιοπιο επιπ!ιτοπ. -- πιο νιιιοποτεο.πο ε!!οτ Κτεπ
!ιοπεοεοπιο!ιιοπ πιιτπε ππτ πππιιιεο Ψιοποτ!ιο!ιιπε πτιπποπ.

Π. δ., 42 ε. π. Κτεπ!ιοπποε·επ Ντ. 6788. Π. Οειοπετ 1898.
Επεπεεε 8 ππο!ιοπι.!ιε!ι 4ιππιτ.τ.Με Με! νοτ Β .Ϊε!ιτοπ ποτπιε!
πεπετεπ. !)ιε Βοε·ε! πει· 2 Μοπετε ειιε8επ!ιοπεπ, πετειιι' απο
πεοπ οιπεπι Ρε!! οιπο 2ιοιιι!ιε!ι !ιοιιι8·ε Β!ιιιππε; οιπ, πιο Τ

Τπἔο
πιι!ιι·ι.ο (Αποτι π. εοιτπεπι πεειο!ιεπ Βοπιπετποπ ιιπ Ι.ιειπε

ιιπ ιπι Κτοιιε ιιππ Γιοποτ.
Βιετ. ρτεεε. Απεπιιο, ιτοε!ιοπο Ζιιπρ;ε, Τοιπροτετιιτ 88,7!).
Ροτι:. νε π. ετε!ιι ποππ, ειππε πιε!οοιτι Με τοεπτε. πετ
επεεετε !ιιιτοτπιιιππ οιπ πεπιε ποϋπιιετ. Ποτ Πιοτπε νετ
τπεεοττ,8·Ιοιεπίε!!ε πιε!οειτι. ιιεο!ι τοο!ιιο. Βεε !ιιπιει·ο Βε!ιοι
οποεπϋ!!ιο πιο ετε.τ!ι ειιεπεπεπε!ιτ, ιιπ!ιοτεοιι.ο πετ πεπι .
Ι.ιπ!ιε νοπ Πιετιιε !εεει. ειππ ειπ 8ι.τοπο εποποιοπ. ω- ειο
ποππ ιιιιιιεπ ιπ πετ Τιοΐο νετ!ιοτι.. Με Ρτοπεριιπει.ιοπ ι“π!ιτι
ετιπ!τοπποπΒιιοτ επ 'Ι'εο;ε. θε ! ρ ο τοπιο. ρεεε.: Επιπ8-4
θιπι.!ε.ποιοτ ποππ ιιπ !ιιπιοτοπ πε!ιοιπεπεεππιπο, εε επι
!εοτοπ ειππ τειεπ!ιο!ιε Μοπ επ επιππεπποπ Βιιοτε. Ζπει ιπ
πιο Βιιετ!ιπ!ι!ο ειππο!ιι!ιτιο Ίπποι· ιπιπεπ πιο ποι·ιιιε!ε 'Ι'ιιπο
ιιππ ιιπετ πετ Αποοοεε!ιπ!ι!ο ειπεπ πποπεπειι Κϋτροι·, ποε Ονει
πω, νοπ πεπι πιο Βιιοτππε· νοτιππι!ι!ιε!ι επεεεπεπε·οπ. Βιπ
ι'ιι!ιτιιππ ειπεπ θιιιιιιιπιπτπιπε. Ιπι ΙΒιιετ ίιπποπ ειε!ι θοοοεπ.
Οιεπεειιπ,ι;.

Βιο Κπτρο τιοιπ ροτειιιτ ιει πετιιτ!ιο!ι ποι Αππο
εοππειι ποε Βιιετ!ιοτποε, εροοιε!! πεπτοππ πετ Επτει.ε!ιιιπε

ω
)
!. ε.

"ι θεπιτπ!ιιπε ιιππ. νοτττπεο Ντ 57.

πππ Αιιεπτειιιιιιε ποε Επιππππιιπεερτοοοεεεε, πω, οι!
πιε!ε νοπ 8οπιιιιιο!ιτπειεπ ιιπιετπτοο!ιεπ.

Πειτε πιο Ε.πιππππππε ι!ιτοπ Ηπιιοπιιποι οττοιοπι, πετ
πετ «Απεεεεε τοπ», επ ειπεπ ειππ πιο 'Γειπροτειιιτ Μι
πετ ποπιπε Ζο!ιιιιο! ιιπετ πιο Νοτιπ ιιππ πιο ειετ!ιοπ
$ε!ιτπετεοπ ιιστιεπ πο!. ιπ πετ Πεειο! εποι· πο! πιο Τεπε

ροτειιιτ οτει πεοπ πτειιετ Ετό!ιπππε πετ Βιτοτ!ιππ!ο ιιππ
πετ Βιεπ!ιτιιπ8 Γτοιεπ Απι!ιιεεεε Πιτ ποπ πω. Ιπ ιιπ
εετεπ Ρε!!επ πιιτπο πιοεεε επιερτεο!ιοππ ποπ επειοπιι
εο!ιοπ νετιιει!ιιιιεεοπ ιπιι πεπιεοπ Αιιεπε!ιιπειι. επι πε!οπο
ιιπι ιε;!οιο!ιεπ ερτοοποπ !ιοιπιποπ νιοτπε, πιιτοπ πτειι;επ

!.ιιιιετεοππιιτ ιιπ !ιιπιοτοπ Βο!ιοιποπεοππ!πε ιπιτ Μοεεετ
οπετ Ρεοπο!ιπ οττοιε!ιι..

Με Τοοιιπι!τ πετ πιο πο!τεππτε: πιο Βιιτειιιτοππππε
ππτπο επ πετ 8τε!!ο πετ ετπεετειι νοτπεπο!ιιιπε νοτεο
ποιπιποπ, πιο Β!πιππΒ εεε ποπ πιιτο!ιιτεππιοπ Βε!ιοιποιι

πείεεεεπ ρποει; !ιοιπο ετποπ!ιο!ιο επ εοιπ. Ι)ιο επ πιιτο!ι
ιτοπποππε θεποπεεοπιο!ιι ποετο!ιτ ποι ειπΓεεπειπ Βιιεππετ
ειπε πετ ιιπιπιπιεπ 8ο!ιειποππεππ πππ πετ Απεεεεειποιπ
πτεπ. Πιο επεο!οετο Ιποιειοπεππππο πιτπ ππτε!ι $ρτει
πεπ πετ Κοτππεπεε εεπίπεοππ ετπειιοτι. Ε'π!ιτι ιπεπ πεε!ι
Αππιιεε ποε Ειιοτε ποπ Ε'ιπποτ πε!ιιιιε Β'οειειο!!ιιπε πετ

Βειιιε!ιιιπποπ επ ποπ Νεοππετοτπεπειι ιπ πιο Απεοοεε
!ιπιι!ο, επ ει.ϋεει πιοεοτ επι ποιο!ιο ειππ επ!ειι.; επιπ!ι!εππο
Μεεεειι, ποετοιιεο!ιε Θεπεπείοι2οπ, πει πεποε!ιο!ιο Ρ!πε!ιοπ.
νοπ Ρεοπποιπειππτοποπ πεπτοππιο Ηπιι!επ πππ Βιιε!ιιοπ.
Νεο!ι ειιεεεπ ιιιπ ιπι πετ Απεεεεε, πιο πεπϋπιι!ιειι, πιιτε!ι
ππτϋεο εο!ιπιο!ιεε Μειππτεπεπ ιιππ Αππεειοπεπ επεφ
ετεπει. νετπεεπειιππεπ πιιι πεπι Νει.ε, ποπ Πετιπεπ
ιιππ ποπ Αππειιοπ ειππ πιο!ιι.ε 8ε!ιεπεε. Ιπ πετ !ποεο!
ειππ πιο Αππειιε ποι ποιπ επι2ιιππ!ιο!ιεπ Ρτοοεεε ειπε

!ππιπειο πει!ιοι!ιει. Πεε νει·πε!ιπιεεπιεεειε !ιειιιι€ε Ζο
εειπιπεπιτε!Τοπ νοπ Βοο!τεπειιοτιιπποπ :πιτ ειττι,εεπ Ρτο
εοεεεπ ιπ Τπιιοιι ω" Ονετιεπ ιει ποιπετπεπεπετιπ. Μεπ
ιπιιεε ειππ ποπ Ζπεειπιπεππεπ8 ιπ πετ νι7οιεο πειιιεπ,
πεεε πετ Ρτοοεεε ιπ ποπ Απποιιοπ πετ ρτιπιετε πεποεεπ
εοιπ πιπεε ιιππ ε!επε!π πειε Ρετιιοπεππι πππ Ζε!!Βοποπο
ιπ Μιι!ειποπεο!ιοιτ πεποποπ πεπεπ πιτπ. Ε!ιπεειι.ιπο οπετ
πι!ειοτε!ε Τιιποπειι:ετιιπποπ οπετ Απεοεπιτπποειι πετ Ονο
τιοπ πι!πεπ οιπο !ιειιιιιπο Οοιππιπειιοπ. Βετετιιπο 'Ρεπο
τοπ οττειο!ιοπ πιο θτπεεε ειποτ Ρειιει ιιππ ποππ πιε!ιτ,
πιτ ποειε!ιι πετ ποππ Απεεεεε ειιε ειπεπ ειπ!τε.ιπιπτιεοπ
Ργοεε!ριπιιεεο!ι νοπ Κιππε!ιοριετπεεο.
Βοι πειπ τπιτ επι· Πιεροειιιοπ ετεπεπποιι Μειοτιο.! πεπε
ιο!ι ππι:οτ 26 Ρει1επ 15 Με! ποπ νοτιποτ!ι εεΓιιππεπ,
πεεε ποι πεποπ ποιπ ρε!νιρετιιοιιιιιεεπεπ ΙΒιιειιπιιι επι
εο!ιοπ πειι νετεεπιεπεπειι Ρεοπποιποιππτεπειι οιπ πιοπτ οπετ

πεπιποτ ι!πειιιιτοπποτ ιπ πετ Βοεο! πιοιπ!ιο!ι ποππ ειπεπ
πετ πιιπππεππιπετ Τπιποτ επ ιππ!επ, πετ ε!ε 'Γιιπεπεεο!ι
οπετ εε!τοποτ ε!ε Ονετιε!επεεεεε επεοερτοεπεπ ποτπεπ
!τειιπ. Ιπ 4 Με!οπ πετ πετ !Βιετειοε!ι πιιτο!ι Βικοτιιπε
πετειπττ οπετ ιπ ειπεπ Απεεεεε πιπεεπεππε!ι, ιπ ποπ
ιιπτιποπ Ρε!!επ πετ πιο Τιιπο ιπ ειπεπ Βιιοτεο.ο!ι νετ
πεππο!ι. θεπϋππ!ιοπ εο!επε οε εποπ (Με θεεοππιι!ει
επ ιποιπιτεπ, ει!οιπ ιιι οιπιποπ πεπιεοπ !ι"ε!!οιι εε!ιιοπ οε

πεπεπ πετ πο!ιεπ, πιοπι τεο!ιτ πποεπει!ιο!ιεπ Εεεε ποε
'Γππιοτε τιεπεπι: νπ!!ιε ιπι Ι)ιιιι!τε!π πει ποπ νετεπποτιεπ
επετοιπιεο!ιοπ νετπε!ιπιεεεπ ιπιτ ποιπ 8οερο!! επ ιποιπι
τοπ. Ιπ πιεεοπ Ρε!!ειι πεπιππΒιι ιπεπ ειππ ιπιι πετ πτοι
τοπ Ετϋππππε ποε ρο!νιροτιτοπιιιεο!ιεπ Απεοοεεεε, ιπειι
οτ!επτ εε τεεε!ιπεεει8, πεεε ιιπετ ποτε οπετ !ε.πιέ πετ Έπ
ποπεοο!τ ιιο!ετ ιιπι, εροπιεπ ρ!ει.π οπετ ετϋππει πω.
Πιο Απποεοπιιειτ ειποε Ξεοτοεε!ριπιι ποτε!. εοπιρ!ιοιτι
ποιι Κτεπ!ι!ιειτείε!! πππ νοτ!επ!` ιπεοιετπ, ε!ε πιο Νεοπ

πε!ιειιπ!ππε ιπ πιο Ι.εππο εεεοποπ πιτπ, πιο Βιιοτεοετο
ιιππ οιπο πει.τεοπτ!ιοπε πι ιιππ εε οιπεε !ιπ.ιιπποπ ιΝεο!ι
εο!ε ποε Τειπροπε οπετ !)τειπε - 60 Με! ιιππ ιπεπτ -
ποπετι. Αιιε!ι πετ ΑπΓε!! πετ Τοιπροτειιιτ νετπε!τ πει
ποι εοιπρ!ιοιτοπποπ Βιιοτππ,ειεπ επποτε. Βιο Τειπροτειπτ
!ιο!ιτι πεο!ι Βτϋππππε ποε ρο!νιρετιτοπιτιεοπεπ Βιιειιπειοε
εε!ιτ πε!π ιπ πετ Βοεο! πεο!ι 2-η-Β Τεπεπ πιιτ Νοτπι ετι
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τιιε1τ, ιιπ ειιπετειι Ρ'ε!Ι ειιετ ρι1εετ πετ Λεω πετ Τεπι
ρετετιιτ ιιιειιτ εε εε!ιιιε!! ειππιιττετειι, ειιειι ινιτπ ϋίτετε
πω. 1ιετειτε ειιιεεττετεπετ Επτιιειιετιιιιε· 'Γειπρετετιιτετ
!16!ιιιιιε 1ιεπιιεειιτει., ινε!ειιε ειειι επι 8επτεττετειιτιιιιι οπετ
πι.. Αιιινεεειιιιειτ ποστ ιιιε!ιτ ετϋπιιετετ Ειτετιιετπε πετιιε1τ
ιιιιιτεπ !εεεεπ. θετεπε πιε 1ετττετειι ιιπτετιιε!τεπ εε !ειιΒε
πεε Ριειιετ. Με ειε ερεπτειι επΠιτεο!ιειι, Με Γο!εει1πετ
Ρε!! !ιεινειετ.
1111.Θ. 20 ε. ιι. (Ντ. 8515, 8ειιτ. 18981νετιιειτετιιει, ειιι Πει
ε·ειιοτειι,ετ!‹τεπ!‹τε νετ "τει ινοο!ιειι ιπιτ Ι2θ!!)δο!ΗΠΒΡ28Π,Βτ
1ιτεειιειιΜε Ριε!ιετ.
Βεε !ι1ειπε Βεε1τειιετιιιΙΙτ νοιι ειιιειπ Ειτειιπετ, ντεΙειιεε πεε
8ειιειπειιεεντιι!1ιει·ιιιε;επιπ ειιε1ιιιο1ιτετ,Ροι·τ. νιι€. ετειιτ πω,
πετ Πτει·ιιιι !ιιεετ ειο!ι πιο!ιτ πειιτΙιε!ι ειιει·επεειι. 'Γειπρετετιιτ
89,θ°. Βει πετ Ριιιιειιοπ ιιπ ιιιιιτετειι Βε!ιειπεπιτεννϋΙ1ιεει·!ιε1τ
ιπεπ ιιε1ιεπ πιε!ιι·ιεε1ιειιιιει.τετιι·επνετειιε!ιεπ πεπτνιεε!ιεπΕιτετ.
Ο ο! ρ ο το ιπ ι ε. ιι ο ε τ.: 8ε!ιιιιττ πιιτειι πιε ιιιιι1ιτιι·τε!ιιιιτει·ε
θε1ιειπειιινειιπ. εε ειιι1εει·ειι ειειι ιιιιτ τ.τει·ιιιι.τεΜειιι;επ ειιιει·
εετ1ιε-ειτι·ιεεπΓιιιεειΒ·ιτειτ.Ι)ετ 11ιιιεετ ,πειειιςτ ιιι ειπε 11ϋΙι!ε.
πιε νοιι ειιτειιιιπιιε!ιειι $ιτειιι.τειι ιιιιπ Απ!ιεειοιιειι ε;ε1ιι1ιιετπι.
Νεε!ι πετ Οτι!ροτοιιιιεΜειιιτ τω. Τειιιρετετιιι· ειιεπεο 1ιοε!ι, πιε
1οτ·ε!εΒιιιριιιιπ!ιε!ι!ιειτ ιετ πιεεε!1ιε. Με επι 8. 'Γεε·ε πιε Τεπι
ρετετιιτ ιιΜ1ι.!!τ,επι 9. Τεε;ε πει· 'Ι'επιροιι νοιι Βιτετ πιιι·ειι
ττειι1ιτιετ ιιιιπ .πε θειιιιιετε!ιει'τιε·ιτειτπιιτ ειιιειιι θειι!εεε ειιι
1ιιιι·τ- τω» ιιιιιεε ειιι Βιτει·εεε!ι .εεριετ2τ πππ πειιιιτ ει.. επι.
εε1ιιεπειιε Ψεππιιιηξ πειιι Βεεεετειι ειιιε·εττ·ειεπεειιι.
Βει πετ Νεειιιιειιειιπ1ιιπε !τειιιιιιτ εε πετεπι επ, πιε

$τειιπιιε πεε Βεετετεε επ νετιιιππετιι; πιεεεε εεεειιιε!ιτ
ππτειι Βιιι1εεειι ειπεε Οιιπιπιιπτειιιε οπετ ειιιεε πτειιιιτειι
πεπ Τετιιροιιε πππ ιιιιιιιιεεε ννεειιεειιι. Ειε νετ,ι.>;ειιειι
1Νοειιειι ιιππ Μιιιιετε Με πιε Ειτετεεετετιππ νετειεετ, πιε
ΟΜιτετετιοιι πεε Θεο1τεε ειε!ι νε!ι2οεειι πετ πππ Ρετ.
ειιτΙεεεεπ ντετπειι !τειιιι.

1ιι 4 Ρε1ιειι »νετ εε πιιτειι πιε ειιετοιιιιεειιεπ νετιιε!τ
ιιιεεε εεεεεεπ ιιιειιτ ιιπ !ιιιιτετειι $ειιειπειιεεινϋ!ι›ε επ ιπ
ειπιτειι, εοιιπετιι πεπ $ειιιιιττ νοιι ω. επεεετειι Βεπειι
πεε!τειι επειι!ει;ειι, ιπ ειιιεπι πιεεετ Με» ιιιιιτπε ερετετ
πιο Ι.ερετοτοπιιε εειιιεειιτ.
Α. θ. θ!) ε. ιι. !Κι·ειι!ιεπ!ιοἔεπ ειι!ι Ντ. 3605 - 1898) νετ
!ιειτετιιετ, πετ Β Με! ιζε11οτειι.επεεετπεπι ειιιε Ρτιι1ιι.τε!ιιιττπππ
ειιι Α1ιοττ. Με 1ετετε θειιιιττ Οετοιιετ 1897. Ιπι Πεεειιιιιει·
1896 !ιε.τΡετ. ντεπειι Βιιι·τιππιπιτιε ιιπ Κι·επ!‹ειι!ιειιε ςε!εε·ειι
πππ ιιπ ΡεΜ·πετ 1898 ιετ ι!ιτ ιπε,ε;ειι ειιιει· Με επ πεπ Νεεε!
τειε1ιειιιιειι..πε 1ιιιιτεΘειτε πετ Ππτετ1ιειιε!ιεει.τειιπ ιπειιι· ειιι
πειιπιειιπειι ειττιεειι Ρετετιιεττιτιε ειπε 1ιιειειοιι πιιτειι σε
Βεπε!ιπεε!τειι ρετιιι1ε1πειιι Με. Ροιιρεττ !ιιι!‹ετεειτε πεπιεειιτ
νεοι·πειι. Βε ινιιτπεπ ι·ειε!ι!ιε!ιε Μειιιιτειι ντιπ Ειτετ ειιιιεεττ
πππ Ρετ. ιιεε1ι τω: εινειπιιιιιετ!ιειιεπι ΑιιιειιτΙιε!τ ιιπ Ηοεριτε!
επι' ειιτειιειιντ'ιιιιεε!ι ιπιτ ειιιεπι 1ιετνεπ1ιε!ιετιεε!ιει·τ'ε!ιεεει·επε
τοπ. οτειιεεετοεεειι 'Ι'πιποι· ι·εειιτει·εειιε 1θεετεεειρ.Ντιπ.) Με
ειιε!ι 1ιει·ειτε!ιιι!τει·εειτε νει·εππει·τειι Απιιειιεπ ειιτ!εεεειι. ιιπ
Πει πεεεε!ιιειι .1ειιι·εε νετειιΙεεετεπ πιε ετει·ιτει· τνει·πετιπειι
θειιιπει·εειι Ρετ. ντιεπετ πειτε ιιπ Κτειι!τεπ!ιειιεε επ ειιε!ιειι.
Βτ. τιι·εεε.: Απε ειιιει· !τΙειιιειι Οεπ'ιιιιιιε· ιπ πετ ι`ι·ιεειιειι
Νει·1ιειι!ιετ πειιι Ροιηιεττ'εε!ιειι Βειιπε ννιτπ Βιι.ετ εεεετιιιι·τ.
Πτετιιε ιιι Απτειιεκιο, τεειιτε πππ ιιοτιι !ιε,<ττι!ιπι ειπ ι”ειιετ
ε·ι·οεεει·1ιεινει;1ιτ:ιιει·'Ι'ιιπιοτ νοιι ε!ε.ετιεε!ιει· θοπειετεπε επ.
1.ιιι!τετεειτειιιιπετ πιειι ειπειι πιο!ιτ πιι!ιετ ειιει·επε!ιετεπ ιπιτ.
ε" Νετιιε νει·Μιε!ιειιειι Τιιπιοι·. 'Ι'ειιιρει·ετιιτ88,6σ.
Οοε!ιοτοπιιε ειιποιιι. 2.3.Μει 1898. θειριιηε·ο-Οορ!ιοι·
εετιιιιιιε Μ!ετει·ε!ιε.
Νεειι Ει·ιιιιιιιιιιιτ πει· Βειιε!ιιιιιιι!ε ρι·εεειιιιι·τ ειο!ι τεε!ιτετ·
εειτε ειιι ιιπ-ιιπ·ε1ε πειιεεειει·οεεει· ιπιτ Νετε, Βειιε!ιπεειιεπ ιιιιπ
πετ θε1ιετιιιιιτ.τετνετννεε1ιεειιει·'1'ιιιιιοτ, πει· ειιιειι Ονετιε!ε1ι
εεεεε πετετε1Ιτ. Βει πει· Ε0ε!δειιιις πετ θεεειιινιι1ετ ρΙειει. πιε
ννεππ πετεε!1ιειιΜε εε ει·ιτιεεεειι ειε!ι ειπιεε Βεε!ϋττε1Ειτετ
ιπ ει.. Βεπε!ι!ιιιιι1ε. Με πιιτ πειιι Ονετιε!ε!ιεεεεε. πετ εεε
ιιιειιι·ει·ειι Κειππιει·ιι 1ιεειειιτ. νετ1ιεε1ιειιε Με νει·πιεΙιτε 'Γεω
..Με ε1ειο!ιιε1Ιε ειιιι“ει·ιιτ. Ι.ιιι!ιει·εειτε ετιεεε ιε!ι ε!ιειιτ'ει!εεπι'
πιε νει·ειτεττεεΟνετιιιπι. πεε πιιτ πεπ Βειιειιπεε!ιειι νετννεε!ι
εεε »νετ πππ ιπιτ πει· ιιοε!ι ιιιε1ιτ εεεε!ι1οεεειιειι Ριετε!ϋππππε
ιιι πετ ιτιεειιειι Βειιε!ιιιετ1ιε ιιι πιι·εετει·Οοιππιππιπειιοιι ετειιπ.
Αιιειι !ιιετ πιει· πιε Τιιιιε εοε·ειτ νετε.ιιι1ει·τ,πεεε ιε!ι πιεεε1!›ε
πιιτεειιιιιιτπειιι Ονετιιιιιι ειιττ'ει·πτε. Πετ ΡιετεΙε·ε.πεινιιιιτπειπιτ
πειπ Ρεπιιε!ιιι επει;ειιι·επιιτ, ει·ινειτεττπππ ειπ '1'ειιιιιιιιιπιιι·ε!ι
ε·ειιι!ιττ. Τειπροιιεπε πει· Βειιε!ι!ιιι!ι1ε. Ρετ. Μιε1ι 2 Μοπετε
ιπι Κτεπ!ιειι!ιειιεε πππ ινιιιπε πειιιι ιπιτ εκει !ιΙειιιειι Ριετε!
ιιπιιιιιιετεπ-- ιιι _ιεπετΝετιιε ειπε - επι· ιινειτει·ειι επι1ιιι!ειο
εε!ιειι ΒεΙιειιπ!ιιιιε· ιπιτ ειιιει· Βειιειιιιιτιπε ειιτ!εεεειι.
Λεει: Μοιιετε πει·ειιτ1ιειιιει·!ιτε Ρετ. ιιι 1ιειπεπ Νειιιειι, ιπ
πει· !!!ιττε!1ιιιιεεοννιε ιιιιετ πεπι Ροιιρεττ'εε!ιεπ Βεππε, !ιετιιιιιεε
Απειιιιε1ιτιιιιεεπ. πι.. επ Πιπιεπειοιιειι ιιππιει· ειιιιε1ιπιειι πππ
Ρετ. εε!ι!ιεεε1ιε!ιεπ πει· Ατ!ιειτ νετ!ιιιιπεττειι.
Βε νι·ετ πιο!ιτ ιιιιιε!ιε!ι 1ιειπε Ηετπιειι ιπ ειιιετ Βιιεππιτ ιιι
Αιιςτιπ ιιι ιιε!ιπιειι, πειιετ ορει·ιττε ιεΙι Ρετ. επι 12. Νονειιι!ιει·

ει.. Ηετπιε ιπ πει· 11ιιι.ε11ιε. Ρετ. ντιιι·πε επι 19. Πεεειιιιιετ
Με τεετετ Νει·1ιεειιτ!εεεειι ιπιτ πετ 1νειειιιιε·, ειπε ιιιιε!ι
ειιιιε;ειι Μοπετειι ειιτ Ορει·ετιοιι ε” ειιπετειι Ηετιιιε ειπω
τιππειι.

νιετ Ρει!ε επεεειιοιιιπιεπ πετ, Με 1ιετειτε ετινε!ιιιτ,
πιιτε!ι πιε τειιπι!ιειιε τοροι;τερΜεοιιε Εεεε πεε ρετιιοιοει
εειιειι Βειιιιιπεε πετ ιιιιιτετε Βειιειπεπεε!ιπιττ ιιιπιειττ πεπ
ιιιιιττε Με επ πειιι 8εινιιιιεε!ιτειι !τεειι!τετ.
Πιο Οο!ροτοιπιε ροετετιοτ ιτπτπε 22 Με! επεεειιιιιττ,
ινοιιει 1 Με! ειπε !ιιειειοιι ειιιεε ρετιρτοετιτιεειιειι Ατι
εεεεεεε ειιεεεειι!οεεειι ννιιτπε, 3 Με! ντιιτπε πετ Επετ
ιιετπ νοιι πεπ Βειιοιιπει:1ιεπ εεε ιιι Αιιιττιπ' Βειιοιιιιιιειι,
1 Με! εειι!ιεεε!ιοιι πετ Ειτετ πιιτειι ει.. επεεετειι Βειιε!ι
πεε!τειι επτ!εεττ πππ ερετετ πιε Ι.ερετοτειιιιε ειιεετειιιτ,
ιιιπ !ιειπετεειτιθε Ριιοονετιεπ Με ΡγοεεΙριιι€ειι επ επτ
Γετιιεπ.
ιΝεε πεπ Ζειτριιπετ ειιτ Οο!ροτοιπιε 1ιεττιπτ, εε
ιιιιιτπε πιεεε επεεειιι!ιττ, ντειιιι πεε Βεε!τεπειτειιπετ πιειιτ
οπετ ιτειιιεετ πεε !ιιιιτετε $ειιειι!ειιπεντπι1ιε επεεειιεπειιτ
πειτε. 'Ι'τετ Ρετ. νετ πιεεειπ 8τεπιιιιπ ιιιε Κτειι!τειιιιεπε

ειιι. εε ντιιτπε Με ειιπι εεειι;ιιετειι Ζειτριιιιετ πιιτο!ι Βιε
Με Νετε‹›τιεε Πιτ !.ιππετιιπε πετ $ε!ιπιετπειι εεεοτετ.
Με 26 Ρετιεπτιιιιιεπ νετιιτεε1ιτειι 1877 'Εεεε ιιπ
Κτειιιτειιιιειιεε, ε1εο ππτε1ιεειιιιιττιιοιι 63 'Μεε. 1)τει Με!
Ιιετιεπ πιτ ειιιειι Μιπ τ1ιο1ιειι Αιιεεειιε επ νετπειειιιιειι:
ιπ ειπεπι Ρε!! !ιειιπε1τε εε ειπε πιε ειπε ειιτοπιεε!ιε τπ
1ιετειι!εεε Ρεινιρετιτοιιιτιε, Με πετειτε ιιτεεειι Μιτ!ιετιιει
@πως πετ Ι.ιιιιεειι εε!ιοιι επ Ι.ε!ιτειτειι νετπιιιτιιετ ινιιτπε
Με πιε 8εετιεπ εποε !ιεετετιετε: ιιπ πιτειτεπ Ρε!!ε ιιιπ
ειπε ρπετρετε!ε Βερτιεο-Ργειπιε ιπιτ 1.ιιπεεπειιεεεεε ετε.
Βετ πτιττε Ρε!! ειπε επ πεπ Ρο!Βεπ πετ Ρεινιρει·ιτοιιιτιε
επ Οτιιιιπε. ειιιιε πεεε εε επει.;ειπεε!ιτ πετ, οτι πιεεε
ιιιτειι Απεπεπεεριιπετ νοιι ειιιει· Αιιεετιοιι πεε τει:1ιτειι
Ονετιιιιιιε οπετ· ειιιετ Αμμειιπιειτιε πειιοπιπιειι -- Πιτ πιε
ειι!ετετ ειιεεπε!ιειιε Μπε!ιε!ιιιοιτ ερτιοιιτ πιε ετ6εεετε
τνειιτεο1ιειιι!ιειιιτειτ.
Πιε ιιιιτιεεπ 23 Ρε!!ε ΒιιιΒεπ ιιι θεπεειιιι8 τιιιετ πππ
1τπιιιιεπ ντιτ ιπιτ πεπ ετειε1τειι !τεειι!τετειι νοΙι!τοιιιπιεπ
ειιιτιεπειι εειιι. ννειιιι πιεπ Βεπειι!ιτ, πεεε πιειι ιπιτ ειιιειιι
εε ΒετιιιΒιιιειΒεπ ειιι€τιπ, Με πεπ ιιιιιτετειι $ειιειπειι
εειιιιιττ ε... εειιινετετ1ττεπιττειι Ρετιειιτιιι πιε θεειιιιπιιειτ
ινιεπετιιετετε!!ειι πππ νιε!ιειειιτ πετ ειτε ιιπιιιιττε!!ιετετ

Ι.ει›ειιεεει`ειιτ τεττειι 1τειιιι, εε ινιτπ ιπειι επι νοιι! πιι
ιτιεπειι εεεεπ Με ντιτ πιετπειι ι:τεετιιτετεπι πιε ειιτειι
Βεειι!τετε πππ Εττε!ιτιιπεειι ..Με ιιι Ζιι1τιιιιιτ πεπιειιτ
ερτεοΙιειιπ !ιειιπε!ιι !ειι ιιετεπε ποειιιπε1ε. πεεε πιε εστι
εετνειινε Βειιειιπ!ππε.τεντειεε πει ιιπε πιιτειιεπε επι πεπι
ετετειι Ρ!ειι ετειιτ Με πετ ορετετινε Βιπετιι1` ιπιτ ιιιιτετ
πεπ ο1ιεπ ειιεεεειιεπειι Βεπιπειιιιμειι νοτι;εποιπιπειι ινιτπ.
Με Κτειιιτειι ντετπειι ιπειετ ιπ νο!!!τοιιιιπειι 8ειιει!τειιι
Ζπετε.ππε ειιτ!εεεειι, πεειιπειιι πειιι Βε!ι!ιιεε πιιτε!ι νετοτπ

ιιιιιιε νοιι Βιιπετιι επ ειπε πιπε!ιειιετ νο!!ιτοιιιπιειιε Βε
εοι·ρτιοιι πετ επτειιιιπιιειιειι Ηεειπιιεπ Βεεοι·ιττ ιιτοτπειι πετ.
Βιε πιειετεπ Ρετιειιτιιιπειι Ιιειιειι ειπε πεπετετ ιιιειιτ ιπειιτ

νοτεεει.εΙιτ. εεε ιιιεείετιι Πιτ πεε νιιοιι11ιειιππειι πετεε!!ιειι
ερτιο1ιτ, ειε πιε Ορετιττειι νοπ ιιιτειιι Βεειιτ. ειειι νοτειι

ετε!!επ, ιτειιιι ειε Βεεε!ιντετπειι !ιε1ιειι, εοιιετ θειιτειιειι
ιιιεο!ιειι. Ιπ ειιιι€επ Ρε!!ειι !ιεεεειι επι τει ε." Επι
!εεειιπε π." Ρετιεπτιπ !εεε!ε Βεειετ.επεειι πππ Νετιιεπ
εττετιι.τεε!ε Βεειπιιειι πεε ειι€ε!επιειιειι Ρτοεεεεεε πιιτε!ι
ιιι!ιιειι, επε1ιινο1ι! ιιοειι νετεεττιιιι€ειι Με νεττιιιθεττε
Βεινεε!ιειιιτειτ πεε Πτετιιε πιιτειι ρετιιο!οΒιεειιε Ριιιετιο

πεπ. πιε Ρετιεπτιπιιεπ ιιεττειι ειιετ πιε Μπε!ιο1ι!τειτ. ιιιτειιι
Βετιιι ιιεε!ιειι€ε!ιειι. ετ!ειιετ.

Βιιε!ιετεπιειπειι πππ Βεερτεειιιιππειι.
Χ

Η. θ. Οιιιιι·τ·ε: Τερεπιπ ιιιιχτρειιππιτ·ε ιι ιι·1ι·τειιιιι·πι
60-11'ΒΒΗθ11-(Μοεκιιε. γ 1ι.γπιιιερειιετιΚο. 1900.2. εεεεειε).
Πεε 458 Ηειτειι ππιτεεεειιπε Βιιε1ι ιιε!ιεππειτ πι.. Τ!ιει·εριε
πει· νει·εειιιεπειιεπ Κι·ιιιι!ι!ιειτειι ιιιιπ Κι·ειι!ι!ιειτεειιετειιπε, εο



98

ννειτ άιε Ιετει:ετιι (Με ε. Β. ΒειιΙεάοειε;Ιιειτ, Βγεριιοε. Βγά
τορει ειιιετ ερεειεΙΙειι ει·ιιιριοιιιετιεοΙιετιΒειιειιάΙιιιιε; ειιειειι€ΙιεΙι
ειιιά. Βε Μ; ιιεειι άειιι Ιει:ιεεΙιεεΙιειι Ρτιιιειρ ειιι.;εοτάιιει, ιιι
άειιι σε ειιιεεΙιιειι ΤιιεΙετιιεΙιε ειειι ειρΙιεΙιειιεειι ιιιι ειιιειιάετ
τειιιετι, ιιιιά @μια εισιι άειιετ νοτιτειιΊιειι ειιιιι ι·ιιεειιειι Νεειι
εειιΙει€ειι.
Πιιε Βιιε!ι Με άειι ΖιυεεΙα, άειιι ετιε·εΙιειιάειιΑι·ετ. άἱε ΧΗΜ
εεΙιειι Ιιιιιιεε.ι.ιοιιειι Πιτ άιε ιιιι ε·εεειιειιειι ΕΜΠ ειιιειιεε!ιιεεειιάε
'Ι'Ιιετεριε :κι άιε Ηιιιιά ειι 8εΙιειι ιιιιά ινιτά ειπε άΒιιι ε.Ιιει·ιι,
ειίειιτειιειι Απ!. νοιι Νιιτεειι εειιι. ιιιάειιι εε Με ιιειιειι. πιο
άετιιειι ΜΜΜ ιιιιά ΗειΙνεττειιι·ειι ειιιεε.ιιΙι. ιιιιά Ιετιιιετιιιννιιτάιετ.
Ψιε πο” άεε Βεάϋτιιιιεε άετ ρτετιιιεεΙιειι Αετειε εποε
ειιιειιι εοΙι·Ιιειι τεεειι οι·ἰειιτἱτειιάειι Ι.ε·ιιϊεάειι ιει, Ιιεννειει. ει:Ιιοιι
άιε Μειι€ε άετ ΒεεερειεεεΙιειιεΠειιετ. άιε _ιειιτιωιι επί άειιι
ιιιεάΜιιιεειιειι ΒιιεΙιει·ιιιει·Μ:ει·εειιειιιειι, εΠειιι ε" ιι·ιεεειιετΙιείι
Ιιειιειιι ΗεΙιεΙτ. άιιε νοι·Ιιεεειιάε εεε Βει ΚΥειιειιι ιιιοΙιτ ετ
τειεΙιετι. Πειιιι ιιιετ ΙιεΙιειι Μι· ιιἱεΙιτ ειιιε ιιιιιιιε ΒειιιιιιΙιιιιε
νοιι ΒεεεριιοτιιιιιΙετειι νει· Με. εοιιάει·ιι ειπε εοιεΗιΙιιεε Βε
ετΙιειιιιιιε άετ Ί'Ιιετεριε. άετ ειιιεεΙιιειι Αιι”εειιοιιειι ιιιιά ΚτειιΙ‹
Ιιειιειι. ννοεει επι' άιε Πγιειειιε, ιιιιιωιιι‹ ΡτομΙιγιειιε ειιειι·
εονιεΙ Νε.ι·Ιιάι·ιιεΙι εεΙεετ Μιά Με Με άιε ιιιεάιειιιιιειιι6εε
Βειι:ιτιά!ιιιιι;.
ΑΙΙεε ιιι ΑΠειιι ειιι ττεάΙιεΙιετ Ψεεινειεει·, άει· ειιι"ε Βεειε
ειιιρίοΙιΙειι ινετάειι Μιιιιι.
Με ειε Βει τιιεειεεΙιειι ΒἰὶεΙιετιι εεΙιειιετ νοι·ειιε εει ιιοειι
Με ειπε Ρεριετ ιιιιά άετ νοι·τ.ι·ειϊΙιειιε,ιιεετειεΙιιΙΜιε Μάσι:
ετννειιιιτ. Π-ο.
Ρτοι. Βτ. Β. Βιετιι-Βτεε!ειι: ΠεΙιετ ιτιιιιιιιειιεεΙιε Βει.
ετειιιιιιε ιιιιιετετ ΚτειιΜιειτειι. Ζυνειιεε (ΒεΙιΙιιεει Με:
ΚτειιΜιειτειι άετ Βειιοιιοτθειιε, άεε Βιοιι”ινει:ΙιεεΙε ιιιιά

988 ΜΙΠθ8. (.Ιειιιι. (Νεων ΡιεεΙιει·. 1900.7 Πειτε).
Με Με ετειε Βει: άετ νοτιιεςειιάειι ΜιιιἰεοΙιειι θτιιάἰε νοτ
8 .Τιιιιι·ειι ετεεΙιἰειι ι'ειιιά εε ειιιε εΙΙεειιιε;ε ειιεεετοι·άειιιΙιεΕι
ε_ιιιιειιεε Αιιι“ιιειιιιιε ιιιιά ιετ άειιιιε.ΙεειιεΙι ιιι ιιιιεει·ετ ννοειιειι
εεΙιι·ιιτ. εεερτεειιειι ινοτάειι. Με ιάεε ιιι ειιιειιι ΒιιεΙιε εΠεε
ειιεειιιπιειιειιειεΙΙειι, »Με ιιιεΙιει· ιιΙιετ άεε Ψεεειι άετ ιτειι
ιιιετιει·Ιιειι Βιιιει:ειιιιιιις ιιιιιει·ετΚι·ειιΜιειιειι ΙιεΙιειιιιι. ινετ, ννετ
ιιειι ιιιιά ειιι ειιιιΙιεΙιεε ΝεεΙιεεΙιΙεεεειιειι ιιοε!ιΜε: νοι·Ιιειιάειι.
Ι)ετ Ριιιἱειιτ νετ 'ε

ι

ειειε εειιειει άειιι Ττειιιιιε Βει άετ Επι·
ειειιιιιιε ιιιιιετει· τειιΜιειιειι ειπε Β.οΙΙε ειιειιεεΙιτειιιειι, άιε
άειιι Ατετε »Με @Με "Με ε;ειιε ειιιΙειιεΙιιετ.ε ιιιιά εε
εοιιάετε ιιι άειι νΨεεεειιτορειεειιειιΒιιιεεειι ννει·ετιάιε Αετετε
άιιτοιι άἰε ΠιιΓειιεεεεειεεεειιιηςειι Μυες ρεεε; ιιι άετ Εεεε
Ζιιετειιάε ειι εεειιιεεΙιιειι, άιε ιΙιτετ Αει.ιοιοειε οάει· 8εΙιειιΙιειτ
ινεε·ειι νετειιιεεΝ: άεει.ειιιάειιιιιιά άειιει· άειιιιι ΒιεΙιννιετιι.ι;Κειτειι
ιιιιιεΙιτειι. Ρετ εοΙεΙιε Β'ει!Ιε Μ. άιε Βι.ει·ιι'εεΙιε Αιιιειτ ειπε
ινεΙιτε Γιιιιάε;τιιιιε Πιτ άειι Βιερετιειι: ννειε ιιι ενειι.εετειτειιτειι
ΩιιεΙΙετι ειιεειιιιιιειιειιειιε!ιειιννετ ιει Ιιἰετ νετειιιιει ιιιιά Κι·ιιιεειι
ιεεειειιιετ, ιιιιννεΙιι·ε‹:!ιεἰιιιι‹·ΙιεΓιιΠε εΙιει· ειιεεεεε!ιΙοεεειι ννω·
άειι. Ειπε τειειιε ει8ειιε ΠεειιιετΠι άεε Με: ιει ΜΒΜ Ιιεεειι
άετε εετάεΚειειιιιςτ ννοτάειι. Με Ι.ιτει·ετιιι·ιιιιεεεειι ιπιτ.Βάσε
εειιι ΡΙειεεε εεεειιιιιιεΙι. Με ειιιειε· ιιι εειιιετ Απ άεειεΙιειιάεε
ΗειιιάΙιιιειι ινιτά άεε νοτΙιεεετιάε άεΙιετ νωιιι Μι· Ιειιεετε Ζειι;
άειι Πιιιι ;.ι;ειιϋΙιτειιάειι ΡΙει.ε ιιι άετ ΒιιιιιοΜιε·Ιι άεε Ατετεε
ειιιιιειιιιιειι. Κ ε Ι Ι ιιι ε γ ε τ.

Ρτοι:οΙιοι1ε άεε νετειιιε 8τ. Ρετετειιιιι·εετ Δε1·ει;ει

διτειιιιε άειι 19. θετοΙιετ Π·599.
νοι·ειιεειιάει : Μ ο τ ι τε. Ξεοτει.ει·: Α Ι ε ε ιι ιι ε.

Ι) δι; τειιοιι: Πι άετ ιειειειι Ζειτ. ιει ειπε ι.=μιιιεεΒειΙιε
νοιι ιιιτειεεεειιτειι ΑτΙιειτειι ιιιιετ άὶε ροειετοιιοττΙιοιεεΙιειιΒι
Ιει·ειιΙ‹ιιιιεειι άετ Ρτοετεω. ει·ει:!ιιετιειι. Πε Πει άιεε ειπε εειιι·
Ιιειιιιεςε ΒτΚτειιΚιιιιι;;. Βει άετ Πιιπετειιειιιιιιε άετ Ρτοετειε
ετιιοΙιειιιτ ειε ειιεεει·ΠεΙι ω”, ειιεεΙιει:ιειιά ιιοιιιιεΙ. Βει Μετ
Ιιετετ Μεεεεεε Ιε1εειω» ειε Ττορίειι ειιι·ι,ιχετι 8εει·ειεε Βει·
ε.ιιερτεεεειι,άετ Ιιειιιε υοιιοεοεεειι ειιτιιεΙι, Με Μιά Μεάετ
Βρετιιιετοεοειι, ιιιιά εινει· ιιιιιιιετ ιοάιε. Πει· Θείο άετ Ρι·οετε.ιε
Με:_ιε ΙιειαειιιιτΙιεΙι ιιιιι.ιινσειιάιεειιιιι Ι.ιεΙιειι άετ Βρετιιιειοεοειι,
ΒιιετΙιειιιιιεειιιιιι€ ι6άτευ ειε. Ι)ιε Βεεειιινετάειι άετ Ρε.ι.ιειιιεπ
ειιιά νετεειιιεάειι. Ιιι ΐι·ιεεΙιειι 5τ:ιάιειι Πι·ιιεΙι ιιιι Ι)ειιιιιι ιιιιά
ιιιιεεειιιιιιιιτε δειιιιιετεειι ιιιι Πειιιιιι ιιιιά Κι·ειιε. ΒρΜει· επιτ
ινιεδιεΙιι εἱε|ι εΙιετ Ιιε.ιιιιε νετάειιιιιιιεεειετιιιιεςειι, ιιιιά εννε.τ
άετ Απ, άιε Μι· ε.Ιε «ιιετνϋεειι Π.ιι·ιιι» Ζιι εεεειειιιιειι ράειςειι.
8ι.τε.ιιεΙι ιτει.ςι;ιιιιιι, σε Με Ιιιιετιιειι ιιιιά Με ΝειιτοΙο.εειι
άιεεε ιιι68ΙιεΙιε ΑειιοΙοςἱε ιιι Ε”ΜΙειι νοιι ιιετνδεειι Ι)ετιιιετϋ
τιιιιε·ειι μειιιιιςειιά Ιιει·ϋεΕειεΙιτ.ιςειι ιιιιά ειιιειι Ζιιεειιιιιιειιιιε.ιιΒ
ειι·ιεεΙιειι Ρι·οετει.ε- ιιιιά ιιετνϋεειι Πει·ιιιει·ιει·ειιΙειιιιι;ειι ειι
εεεειι.
Νοτιιε: Χ'νειιιι ιιετνϋεε ῇἱὶιιεετε Σειιτε άιε ΑιιιΙιιιΙειιε
ΙιεειιεΙιειι, εε Μιά ιιιιιειι νοιι άειι Ιιιιει·ιιειι ιιιιιιιει· άιε Ε'τιιειε
νοτεεΙι+ςτ.σε ειε ειπε θοιιοττιιοε εεΙιεΙιτ ΙιεΙιειι. ιιι ΗΜ. 100
Πε.ΙΙειι άετ ΑιιιιιιιΙειιε Μ. άιε Αιιι.ννοι·ι. ιιι 'Χε άετ ΡΜΙε Ιιειε.
Ιιειιά ειιεεεΓεΙΙειι. Ειπε Πιιιει·ειιεΙιιιιις άετ Ρι·οειιιτε άιιτεΙι
Ιιιτετιιε ιιιιά Νειιι·οΙοετειιΜ; ειπε· ποιά Με Αιιειιιιιιιιιε ειι εε
ττεεΙιτειι, ιιιιά ινειιιι άιεεεΠιε άοειι ειιιιιιειΙ ειιεεεϊάΙιτι ινἰτά, εε
Μιά άει· νοΙιιιιινετειιάετιιιιε ιιιιά άετ ΒιιιριιιιάΙιειιΚειι άυ8 Οτ
ειιε ιιιεΙιι· Βεεειιιιιιις εεειιειιΜ Με άετ Βεεε|ιειΐειιΙιεἱι ιιιιά
ειιι εεεεει·ιεΙΙειι νετΙιε τειι ειιιεε ειννειεειι Βεει·ειεε.

Ψε ει:ριιεΙειι: Βει ειιιει· ερεειιεεΙιειι ΟΙιετιρετ.ιοιιΜιά
ιιιειι ιεεινιεε είε νοιι θεἱτειι άετ Ρετιειιιεειι εοΙειιε ΚΙει:ειι ΜΒ
τειι. ινε1εΙιε Με άιε Ρτοειειε ΙιεεοΒειι πετάω ιι6ιιιιειι. Πει·
Ζιιεε.ιιιιιιειιΙιειις εινιεεΙιειι Ρι·οεπειε- ιιιιά ΠετιιιετΚι·ειιΙιιιιι€ειι
άϋι·ι'ιε εΙιετ ννοιιΙ ά:ιτιιι εε ειιεΙιειι εειιι, άεεε άιιτειι άἱε Ιειιε;ε
ΒειιειιάΙιιιιε; άετ Ρτοειειιτιε ειε εΙΙ,πειιιειιιεεΠιιΙιιετεεΐϋιιΙ Ιιειιιι
ΚτειιΚειι ετεειι€ι ινιτά, άεε εειτιει·εειι:εε.ιιάετεΒι·εε!ιειιιιιιιε;ειι
ειιιεΙϋετ, Με ε. Β. ειιιεΙι ιιει·νεεε ΒτεοΙιειιιιιιιεςειι νοιι Βειιειι
άεε Πει·ιιιεε. .
Βιι·ει ιιο ιι: Με ΠιιπετειιεΙιιιιιε άετ Ρτοετετε ἱει ειπε εειιτ
ειιιτ'εεΙιε. Πιιτειι εττειεΙιειιάε ιιιιά τεΠιειιάε Βεινεεςιιιιε ἱΗιετ
άιε Ρι·οετειε ιιευιι νοτιι εκρι·ιιιιιτι ιιιειι ειιιειι 'Γτοριετι εεε άετ
Ηετιιιϋ|ιτειιιιιϋιιάιιιις ιιιιά ιιιιιετειιεΙιτ άιεεειι ιιιιΚι·οειτοιάεειι.- [Τετ ΖιιεειιιιιιειιιιιιιιεςεναιεεΙιειι Ρτοει.ε.τε.- ιιιιά Πε.ι·ιιιει·Ιιτειι
Βιιιι8·ειι Ιιει·ιιιιτ. άοεΙι νοιι! ΙιειιριεεειιΙιεΙι άειτιιιιΐ. άεεε Με
Ρι·οειετιι άιιι·ειι άειι Βγιιιρειιιιοιιε Βεειειιιιιιεειι ειι άειι Πιιι.ει·
Ιειεε‹ιτςειιειι Ιιετ. ιιιιά άεεε ειπε Ηγρετειιιιε άει·εεΙΙιειι Ηιτε
ννιιΙιιιιι,ει ειιειι Με άἱε Πιιτει·Ιειεεοι·ε;ειιε Μιά ει·εττεο!τειι
Ιεϋιιιιειι.
Ρτειιιεειι: Βιιι εειιε ε.ιιεΙο;;ετ Ζιιεεπιιιιειιιιειιε Βιιάετ
ειεΙι Βει άειι ΒειειιιιτειιΙάιειιετι άετ επι ΒτιιτειιΚιιιιι;ειι άεε
Πιετιιε ιιιιά άετ Αάιιεκε Ιειάειιάειι Ε'τειιειι. Βε ιιϋιιιιιε εΙεσ
ειιιε Ρτοειετιιιε ειιειιεο ΒειιιιετεεΙιειιιιιιιςειι ιιιειεΙιειι Με ειπ
ΠιειιιεΙειάειι, Βει άετ Βε!ιειιιιι.ειι ΑιιιιΙοε:ιε ΕιειάετΟτε·ειιε.
ιν ε ει ι τι ιι ε. Ι ε ιι: Πειε ΚτειιΙιΙιειιειιιΙά, εοννειτεε άετιΠετιιι
ωιι-ιει. άεε άιιτεΙι ΓτειιειιιιτειιΚΙιειτ.ειι οάετ άιιτειι ΕτΚτε.ιιιιιιιι
εεε άετ Ρτοεωιιιι Ιιετνοι·εετιιΐετι πω, Μ; ε.Ιιετ |ιειιι ερεειεΙΙεε
ειιιιτεΜετιειιεεΙιεε. Βει Βειι·οΠειτιο ιιιετι ειιιά ε. Β. θετάιεΙ·
ι:ιεειι νοι·, νι·ϋ.ιιτειιά ιιιιά ιιεειι άετ Ρετἱοάε ιιιεΙιτε θεΙιειιεε.
Λεει· ειπε Οοριιοιιιιε ιιιιιεΙικ ι

ι ιι ειι θετάιεΙ;;ιε. Ι.ειετετε Εεεε
Μπιτ Βει εΠετι ιιιϋαΙιεΙιειι ΚτειιΜιειτειι νοτιιοιιιιιιειι. Βει θεΙΙειι·
ετειιιιιοιιι‹. Με ΡειιιγριιΙιιιε. _ι

ε

Βει Εκττειιιετιιιεειιινε.ιι€ετ
εεΙιείι. Με ΝιετειιειειιιΕοΙιΙι εετετ Με!. άιιιιιιει· ιιιιτετ άειιι
ΒἰΙάε ειτε-τ εεΙιινει·ειι θετάιεΙειε ειιι. ΠειιΙ‹ άειι νει·Ι‹ιιϋρί`ιιιι·
εειι άεε Ηγιιιρετιιιειιε εοιισειιττιι·ειι εἱεΙι άιε Βτει·Ιιειιιιιιιαειι ιιι
άἱε θεεειιιι άεε θετιεΙιοιι εοεΙιεειιιιι. ιιι Με Βριεεει.ιιιιτιι. Πε
ειιτειι-ιιιι.ειΙεο ειιι ΒεΠει: νοιι άειι ΒεεΙεειιοτεειιειι εεε εεειιεε
Με νοιι άειι ΒειιεΙιετεειιειι.

θ ι τ ε ιι ο ιι: Πιιτετινει·ΐετι Μάτ ειιιειι Ρι·οετετιιιετ άετ Βει·
Ιιειιάιιιιιι;, εε εεΙιειι Μι· Με ΒετπιετεοΙιειιιιιιιεειι εειιννιιιάειι,
ΜΗιτειιά άιε Ρτοειειιιιε ιιεε!ι ινεἰτει· ΐοι·ι.ΙιεειεΙιτ.
ινε ε ι ιι ιι ειε τι: Ρε γ ετ ιιι εειιιειιι ννωιι πω» ιιετνΜε
Ι)ετιιιει·εεΙιειιιιιιιεειι ιιεειι 8ειιιιιιΙετΙιτειιΚιιιι€ειι εκει ε.ιιι·ιιπι.
@εε Ιτειιιε ρτει.σιε.ιιιειιΗγιιιρι.οιιιε ειιι”ττετειι. Πει· Ζιιεειιιιιιιειι·
Με;; »πιει ιιι‹:ΙιτΜε ειιετοιιιιεειιετ θτιιιιάΙεεε, εοιιάετιι Μ:
ειε τειιι ρεγειιιεοΙιετ.

Η ιτε ιι ε ιι: Ρε γ ε ι· εοιιειετιι·ι άοειι ε.ιιεΙι ειπε νειιδεε
Βιιιιιιιιι;; ιιιιά ιιιιεει Πιτ ειπε ειεινιεεε Βεάειιιιιιιι,ς Βει.
Μ οτιτε: Με Αιιι”ι·ει.τειει ειιιιιιε Ιιεειιτννοι·ι.ει,άετ Ζιιεε.ιιι
ιιιειιιιιιιι8·Μ: νοιι ε!Ιειι Βεάιιει·ιι ειιεεεεεειι νι·οι·άειι: Σε Με·
ιιειι ιιΙεο ιιετνϋεε ΠετιιιετΚι·ειιΙειιιι€ετι Ροιεε νοιι Ρτοειεεεετ·
Βτειιιιιιιι€ειι εειιι.
Βιι·ε.ιιειι: Ι)ιε Κι·ιιιιιιιιειι Με εε Ιιειιιιε. άεεε ινοιιΙ ῆεάετ
εννεΠε (ὶοιιοτι·!ιοιΙιετ οάετ εοε;ετ 2 νοιι Β θειιοι·τ|ιοι!‹ει·ιι εε
Πιτ Ιειάειι.
Ρειετεε ιι: Βιιιε ετειιετιεειιε Αιιεε.Ιιε ϋΙιετ ιΙιτε πιω"
Ιιειι άιιτι'τεινοΙιΙ εειιινετ ειι ιιιε.‹·Ιιειιεειιι, άε ειε ε. Β. ειιεΙι ,ο

ιιε‹·Ιι άετ Ηεεει!εοΙιει”ιεΜεεεε, άιε ιιιιε ιιιιεει· Κι·ειιΙιειιιιιε.τετιεΙ
ΙΙείετι.. ντεειιεειιι Μπι. .ΤεάειιιεΙΙε ιετ άιε Ρι·οεωιιιιε ειπε πω·
ιιιιιιίιεε ιιιιά ειι »Με ΙιεοεεειιιειεθοιιηιΙιεειιοιι άετΗοιιοττΙιεε.

2
) Μοτιι;ε: «Πειιει· άιε ΠιιτειειιεΙιιιιι άεε Ηει·εειιε σε

άιε Εεεειιενει·ειοΕιει·ιιιιΕ». (Ε)τεειιιειιειι ιιι τ. 7 άιεεετ ννοεΙιειι·
εειιι·ιι'ι.)

Μιιιιιειιιιιιεειι
εεε άετ Θεεε11εοΙιεΕτ ρτεετιεο1ιετ Δετει:ε ει: Βιεε

Βιμειιιιε· νοιιι 3
. Με” 1899.

1
.

Πιεειιεειοιι ϋΙιει· άειι νοι·τι·ε.ε Πτ. Ηε.ιιιρεΙτι'ε ω.
Βιιειιιιε νοτιι Π. ΓεΙιτιιετι.
Ι)τ. Ρ. ΚΙειιιιιι ΗΠιι·ι ειιε, άεεε ειπε άει·ε.ττἰειεωρομε
ρΙιιεεΙιε Βεττπειιιιιιι εννειεε ειιιεεΙιιετ Κϋτρεττεειοιιειι, Με ειε
νοιι Πι·. Ηεπιρεΐιι ιιιετ ειιι,ι:ειιειιιιτ εει, νοιι Βειιειι άετ
Οιιιτιιτειετιειιιεεετετ ιτειιάἱε ειι Ιιει;ι·ἱιεεειι εει: άιε Μετιιοάειι
άετ Πιιτει·ειιειιιιιιἔ Ιιεεεειι Ιιἰετ ιιιιά άε. άοειι ιιιι ΒιιεΙι ιιιιά Βει
Βι·Ιιτε.ιιιιιιιιεειι, άετειι ιιτερι·ἰιιιεΙὶεΙιετ Ηετά ειειι άιιτεΙι ιιιεΙιτε
νετι·ε.Μιε, εεἱ εε ΙιειιΠε; ιιιιιιι6ειιειι, άε.ε ρτιιιιετ ει·Ι‹ι·ειι!ιτε
Οι·εειι ειι ετιιιτειι. Με άἱε τεεΙιτε Κετρει·εειιε ιι5.ιιειι άιε
ΕτΙιτειιΒιιιιε;ειι ιιι άετ ι·εειιτειι Πει·ιιιΙιειιιει·ιιΙιε Βει·ειιε άειι
ΑιιΙε.εε ειι ειιιετ άετετιιαειι Βεπτε.εΙιτιιιιςεινειεε εεεεΙιειι, ειπε
εοΙειιε Πιτ άιε ΠιιΙιε ειιΙιάιερΙιτει;ιιιειΠεειιε Βερι·ιοιι ειι ιιιειιςιι·
τιτειι. εει ει" νοιι Πτ. Π. ειιετετ νετειιεΙιτ. Πε άιε ΒεειιΙτετε
άετ Ριιιιειιοιιερτϋίιιιις άεε Με.ειειιε ιπιτ άιε Βιεηειιοεε άεε

Μεεειιεετειιιοιιιε άοεΙι Ιιεἱιιε εΙιεοΙιιτ ειινει·ιεεειεειι ΑιιΙιεΗ:ε

ριιιιιιιε Ιιει”ει·ιειι. εει εε ειιεεει·ει ιινιοιιιι,ε.·;,ενειιιι Με Βιιάετ
άετ Βι·ετε.ιιιιιιιι νοιι ΝεοΙιΙιετοτεειιειι άεε Μεεειιε Με Λε!
ιιιει·Ι‹εειιιΙ‹εἱι ε ειιΜ ννετάε, ινεΙεΙιε »Με ιιιιι ειιιειιι Μεεειι·
ιιιιά ερεοιεΠ ιιιιάιιεεει·ειιιοιιι

- άεεεειι Πιεειιοεε ε;ειιε Με·
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εεππει·ε εειιΜει·ιι; εει - ιιπ Ζπεεπιιπεπππ.πε: επιιππεπ πππ
πει·επ θεπετειιι·ιιπε· εεπιιι; Με Βει·εειιτιειιπε επι· Ρι·οπε!ερειο
τειιιιε ει·εεπε.
Πι. ν. ΒπεεΙπε.ι·πι: Ιπ πει· Οπεπιετιι‹ Πι·. Η.'ε εει Με
π'ιιπετιεπεριιιι'πιιε· πεε Μεεεπε ννεπιι;ει· πει·ιιοπειεπιιετ. πεειν.
πεπε πιεεε!πε ιπι· Με Πιιι.εποεε πειιιε Απιιιι.ΙιεριιιιΜε εε!ιειει·ι..
πω. εει πιεεε!πε ιπι θιεπιεπ ποεπ πιεπι εε πππιινει·Ιεεειε Με
Πι·. Κ!ειπιπ εε πιπετε!!ε. Παπ πιιιεεε ιιι Μεεει· Βε2ιε!ιιιπ.<;
2Μει·ιιεπ πεπι Ρν!οι·πε- πππ πειπ Ε'πππιιεεει·ειπεπι ππτ.ει·
εε!ιειπεπ. Βει πεπ πειπειι !ιεε·επ Με Βεπιιιε·ιιπεεπ πι» Με
Απεπιιπππε· πει· 8νιιιριειπεπιι·ιεε (Μεπεε! επ ΜΗ. Πεπει·
εεππεε νοπ Ηι!ειιεειιι·ε' Μιι.πεε! πεε Πεπιει·ιπεπι.ε) ινε!επε
ιιπ πε 8ειπιοιι!ι πεε Μερεπεειειπεπιε νοπ Βεπειιιππι: εει, νει·
εεπιεπεπ. Α!!ει·πιπε·ε εει ειιεπεεπεπ, πεεε πιεεε Βι·εειιειπιιπειεπ
επεπ πει ε.ππει·επ Ζπειιιππεπ νει·ιιοπιιπεπ. Ζιιι· ΒιΙπιιπε νοπ
Πι!ειιεπιιι·ε εει ει·ιοι·πει·!ιε!ι:Πειιε·ε! νοπ ΠΟ! ιιππ Ρερειπ πει
ΒΙειειιεειιι,ε·ει· θιεεππιιοπ πεε Μεςεπιππε.!ιεε. Πε πππ πιε
πιοι.ειιεε!ιε Γιιιιοι.ιεπ ω. ιιΙει.ιεπε πειιιι Ρν!ει·ιιεεει·ειποιπ νι·ειτ
ίι·ιιπει· πππ ιπι.επεινει· εεεειιπιιιει: ννει·πε,εει εε ει·!ι!πι!ιε!ι, πειεε
πειιιι Ριιππιιεεει·ειπειπ Με Ρππει.ιοιιερι·ιιιιιπε· ινεπιπει· Μπει
Ιπεει,ε· εει, Με _ιε επεπ ιπ πεπ νοπ Πι·. Η. ιει“ει·ιι·ιεπ Γιι!!επ
ππι· εε!ιι· Μπιτ επει· =ετπιε!ιτ.πει· πίεςεπ Με ρι·ιιιιιι.ι·ει·πι·ππ!ει.εε
Με” επ ει·ι‹επιιεπ .ε,εννεεεπεει. Βεπιια!ιε!ι πει· Ρι·επειε.ρει·ε
τεπιιε εει επ πεπιει·ιιεπ, πεεε Με ιπϋ8·ιιειιει ι“ι·ιι!ιεειτιι;εΠιε
πεεε πεε Μεε·επεειι·ειποιπε ειπ πινει· ει·ετιεπεπεννειι!ιεε. ιε
εεπ εε!ιι· εεπινει· ει·ιειειιπΜεε Ζιε! εει. Πι· ετεπε πειιι€Ιιε!ι
πει· Βετεεπι.ιιςππε· επ πει·εε!πεπ πιειιι. εε ειι·ειιε·. Με Πι·.
Κ!επιπι πππ πειτε ειε. ινεππ πιιι·ειι Με νει·πεερι·εε!ιεπε
'1'ι·ιεε ε” Ηιπνι·ειε επί' εεε ννπ!ιι·εεπειπ!ιεππειι πεε Μειςειι
εει·ειπειιιε αεςεπεπ εει. πιι- εει·εε!ιιι“ει·ιιει. Πιε νει·ιιιι.!ιαπιεε
ιεπ!ειι πει· Μει·ιε.!ιτε.τ.εειεπ πιει;πει νοπ !ιειπει· !νιε!ιιιε·!ιειτ;
πε. Με Μπειιππ!ιειι. ειπει· Βεειπιιπεεππε· πεε Οει·ι:ιιιοπιε επι'
εππει·ειπ Ύνειιε _ιε-ιιιι·πι ε·εε·επεπ εει, εε ιιοπιιπεπ πιιι· Με
8·ει·εττει.επΙ·"Μιε ιπ Βειι·ε.ε!ιι:, πιε!ιτ. ιιπ νει·ιιιι.!ιπιεε επι· θε
επιππιιεε!ιΙ ω- Ορει·ιιι.επ.
Πι·. Η πιπρε!π: Πιε εει εε!ιι· πειι.ιιι·Ιιε!ι. πιι.εε ιπ πει· Πιε
επεειοπ πιε Οε.ιειπεπιιι·ε,εε ιιπ νειπει·ει·πππε ειεπε, ειε εει _ι

ε.
ιπ πει· Τπει Με Μεπιιεειε ιπ Βε:πε· επι' Με Γε!εει·ππεεπ,
ιινε!ειιεε.πε πειπ νοπ ιιππ εεπι·πειιι.επ Μπτει·ιΜ ιπι· εεε Ρι·ειιιε
εεεει.ς·επινειπεπ !ιπππι:επ. Ηει·επε πιει· εει πιε Β'ι·ιιιιπιεε;ιιεεε
νοπ πεεοππει·ει· ιΝιεπιιε·πειι. _ιεπεειι 8·ει·ιιπε πειπι Ε'πιιππε
εει·ειπειπ εειιι· εεπΜει·ις. Πει· Μεπεε! νεπ πει εεπιιε·ε επεπ
ειπε :επι Πιει.,επεεε, ππειι πει νοπ Πι. ν. Βπε·ε!!ιιιι·πι
επεειιιιιι·ιε θοπιιι!ειι νοπ Βγιππτοιπεπ ιςεπεπιε!ιι.Με εεπιι,εεππε
8ιεπει·πειι:. Ππτει· Βει·ιιε!ιειειιιι8·ππε πω» Πιπετ.ιιππεπεε !·'ε!!εε
_ιεποεπ !ιπππε εε ιιι6Μιε!ι εειπ, ινεππ _ιεπε π.ιιπει·εΠι·επεπε πιτ
Με επε,·επειιιετεπ Ηνιπρωιπε ειιεεπεεπ!ιεεεεπ εει. πεεε πει·
νειπε.ε!ιι. πιιι” Οπι·ειπειπ ιπ ,·,;επιιε·ειιπει·θειιιι.ι·ιεπει·νει·τι·ετε,
πιπ πιει Ρι·οπεεειιπιππιι πει·εε!ιιιε;επ. Επι·ει·ιππει·ε ιπ Μεεει·Βε
:ιεπιιπΒ ιιπ Με Η ε ι· ιι π ε'εεπεπ ΡΜ!ε νοπ Αειιν!ιε ε;ε.ειι·ιεε.,ιπ
πεπεπ πει· ενιιιρωπιεπεειππ!ειι πεε 0ε.ι·ειπειπε νει·Ιεε·, ινε επει·
πεε!ι :π,ε,·!ειεπιπιπιει· εππει·ε Ποιπεππε ειεπ πεε!ιννειεεπ ιιεεεειι.
ννε!ειιε ιπι πειιεε!πειι επειιπι1ιε νοπ εει.ιε!εειεειιει· Βεπεπιιιιι,ε;
εειπ !ιοππτεπ: εε πεετεππεπ Νειιιεεεπ, επι·επ. ιπιει·ει:ιιιε!!ε
Νερ!ιι·ιι.ιε επ. πειπ!. Βι·ετ ννεππ εε!επε Μοιπειιι.ε πικαπ
εεπ!ιεεεεπ εειεπ πππ Αππειπιιιιι: νει!ιεε·ε, εει πει· νειπεεπτ
επι' Οει·ειπειιι ι.ςει·εεπειει·τιι.ιτιιππ Με Ριοπε!επει·ειοιπιε ιππι
ειπ. Πι· πιιπε ιιι εειπει· Ηεεριπειρι·ε.ιιιε ι·ειεπιιοπ Θε!εε·επ!ιειι
8·επεπι:, ειεπ νοπ πει· ννιειιιιειωιι πεε ΗΟ!-Μεπε;ε!ε επ ιιπει·
2επι:επ Με εει ειεςεπι:Ιιεπ !ππ.ν,ει·ε Ζει: πιπππι·ε!ι νεπ εειπει
εειπιειιεε!ιεπ !πιππειιιιεπειι: ιιπει·Ζεπ τ ι:εινεεεπ. Με πεε διωρ
ιεπι ειππιΜ επιπ!!ι,ι.ιει·π·ειεε ιπ π.Ι!επ πεεπ ειπειππει· νει·
εεεεε. Ιπιει Με Ζπεειππιεπιπ!!επ πει· νετεεπιεπεπεπ 8γιπριειιιε
πει Βιιο!πειοπ ε!!ει· εππει·ννειιιεεπ Πι·επε!ιεπ πειπ: ει·πεπε Με
Πιε.ε·ποεε. Θει·ιιπε ιπ πει· θειιιιοι:ιιι πεε !!πε·επειι.ι·ειιιοιπεειπεπ
!ιοιππιε πειπ Ε'πππιιεεειειπειιι ειπε πεεοππει·ε 8ι:ε!Ιιιπιι· επ
ιπεειει·π, Με Με 8πεποεε πεε Ρν!οι·πε ινεε·ιε!!ε πιιπ ει·ει; Με
Βι·ιιι·ππ!ιιιπε πει· Πιιεειι!ει·ιε πιειει·ιεεπε Ιπειιπιειεπε Με πει
πιιι ειπ.,επειιεπ πεε Μπεεπιππεπιεε πεννιι·ιεε.

Ηπεπειεπε ιιϋππι.ε πεε!ι εειπεπ Πι.!!επ ειπ εε!ιοπ ιι·ιι!ιπειτιε
ιι.πιιι·επεππει·!ειε!ιι.ει·Βεπιπειε ππτει· πεπι !ιπ!‹επ Βιρρεπποεεπ
Με πιι- πιεεε Βιιιι·επιιιιιιε· νει·ππ.επιιε· πεπειεππει ννει·πεπ,
εεπει. εει σε Βι·ιιι·ειπ!ιιιπε· ει·επ πιειπιι'εει. ι.ιεινει·πεπ πιιι·ειι

Ηε1ι;ει·ε·ι·ειι'επ
επι Με Νε.ε!ιπει·οι·ι.>;επε(Ρ!επι·ε., Ρει·ιτοπεπιπ,.

).

Πι·. Ρ. Κ!επιιιι: Επι·ιιπππε Πι·. ν. Βπι;ε!!ιει·πτ'ε Απ
εεπε.πππε·επ ιιπει· Με Οπιι·πι·ι.ιιειπ πει· Βε!ιππΜιιπε πεε ειπεπ
ειι.ι·οιπεπιε πιειιι: ειεπ2 τ!ιειΙειι: Πιε Ποι·τε.!ιτε.ιενει·ιιπ!τ.πιεε
εει πιεπι πεπειιιπππε!οε, εε ιιοιπιπε πιεπι πε.ι·επι ειπ, ειπεπ
Κι·ιιπ!ιεπ ππι·ε!ι Με Ορει·ετιεπ επ π1·ιπεεπ, εοππει·π Με Πεπρι.
επε!ιε εει αιε Ει·2ιε!ππε νοπ Πειιει·ι·εειι!τετεπ. ειπ πιεεε πε.επ
Απεινειε πει· $ιε.ι.ιειιιι επι· πιειιι επει· ππι· ιπ ειετιπε·ειιι νει·
ππ.!ιπιεε ιππι,ς!ιειι,εε Μιι·πε Με ερει·Μινε 'Ι"πει·ε.ριε ειπ πεειεπ
ειι.πι!ιειι νει·ιεεεεπ. Πιε Πι·ειειππε νοπ Πε.ιιει·ι·εειι!επι.εππεπεε
π.πει· επ νοπ πει· νε!!!ιοιππιεππειτ. ε" '1'εεππιπ ιιππ νοπ πεπ
ππετοιιιιεε!ιεπ νει·ιιΜι.πιεεεπ, πεπει· εει Με Ε'ι·ιιππιε,επιιεεεε
επεεειει·πεπτ!ιειι Με!ιτ.ιε·, ννει! ειε Με Ριεπειερει·οι.οιπιε επ
ειπεπ Ζειτ ιππιοιι·ε, πιο Με !ει.πει·επ Με Βεπιεε!επει·πειεπ πεε!ι
πιεπι επεειεπιειεε ει·εεπειπεπ !ιεεεεπ.

Πι·. Πιι.π ! πειπ: Πι·. ν.Β π κε!πειπ τ.'εΑπεειιπιιππε· ιιπει·
πεπ ι·νωιι πει· ιεπιπνεπ Μοι·ιε!ιιπιεπεπιεπ ιιπειεεπε πιω επιτ
_ιεετινε Ιπτει·εεεε πει· Ριν. ιππ Αιιεεππ,ε πει Ο ει·πιιιιπ: πεππ
πε πεπ Απ: πει: Βεννιιεει.εειπ ι.>ιεπιιεε,νεπ ! εππε Ειπε·ι·ιιΐ
νει·Ιει·επεπ Κιιιιι!ιεπ 5 ε:ει·ειτει.επ !ιεπεπ. εε !πι.ιπεπ ιπι· πεπ
νει· Με Μιιι ε" Ορει·ει;ιεπ ε·εειειιπεπ Κιειι!ιεπ Με 95 Πιε·
επει·πεπεπ νιε! ιπειιι· ιπ Βειιειεπτ..
Πι·. ν. Βει·ε;ιπε. π π πιπε!ιτεΜε Κνοι·ι «Ρι·επε!ερει·εποπιιε»
πιπε!ιεπει. νει·ιπιεπεπ Μεεεπ, ιπ Πι·. Κ!επιπι'ε Αιιει'ἰιιιι·πιι,<.ιεπ
εει επι·π ειεεπτΙιε!ι ιιε.ιιιπ νοπ ειπει· εο!επεπ Με Βεπε εε
ι.νεεεπ. εεππει·π εε !ιε.ππ!ε ειεπ πε πιιι πεννπεειε ιιππ ει·ννοςειιε
Περει·ετειπιεεπ Μεπ πιιι·Γε επεπ ππι· ορει·ιτεπ, ι.νειιιι ιιιε.π Με
Ψεπι·εειιειπ!ιι·πιιειι ιιιι.πε,ειπ θει·ειπεπι επ ιιππεπ: Μεεε νει·
πιιεεειπππε πϋππε _ι

ε.

εε!εειεπτ!ιειι ειπε ιι·ι·ιεε εειπ, επει· εε
παππ!ε ειπεπ πεπει ποε!ι ιιππιει· πιπ ειπε πιειι!ει·ννοε;ειιεπππ
πεινπεε°ε Ορει·ειιοιι.
Επι· Με Βει:ι·πε!ιτππε·πει· Ει·ι'ε!ρ_·επει· θπιι·πι·ειε πειπι Με·
ε;επειιι·ειποπι εει πιτ·πι. Με ειπΓεεπε ΖΜι!ιιπι.; πει· ?Με επε
εεπιεε·ιξεπειιπ, εοππει·π Με πειπ εειειι ιιπ ΕπιπΖειπειι ιιι πε
τι·πε!ιτειιΜε Με πεεε!ειεπ ι·'π!Ιε, Με πιιι·ειι Με πιιε·ιιιε!ι!ιεπ
ι·ει·Ιεπιειιπε Ορει·ετιεπ επεπ πιεπιε νει·!οι·επ πεπεπ' νοπ νει·π
!ιει·ειπ ε.ιιειπεε!ιειπεπ. νι'εππ ιπππ Με Ρ”ΜΙε ιπ Βειι·εε!ιτ 2ιε!ιτ,
εεε ινε!επεπ πιιι·επ Με Οιιει·πιιοπ ιιπει·ιιεπιπ ποεπ ειινε.ε επ
ει·ιειεπεπ Μ", Μιι·πε πε.ε θεεεπιπιτι·εειι!πει. πεεεει·.

2
.

Πι·. Βεπιιε ιι πιιι πεπ ειι€ε!ιιιπιιι,ειεπ ΜΜΜ: «Πεπει·
Ρεεππο!οειε επιι.πω.ειιεε. σετ Με πειι Πι·ιιειι πεειιιπιπι.).

π
.

Ζ. 8εει·. Πι·. Η. 8επινει·πι.
Βιι2ππειιιπ 17. πι” 1899.

1
.

Πιεειιεειοπ ππει· πεπ νοι·τι·π.εΠι·. Βεπ Ι ι επ ε «π. Βιι;εππε
νοπι ε. ΜΜΜ.
Πι·. 'Η ι ι π ε: Βειπε Πεπει·ειπετιιπιπππε ιππ. πεπ Απειιιπ
ι·ππεεπ πεε πω. πειιπππεππ. Μ!! ει· ιπ ειιιιε·επ ινει·ιεπ Με
Πιιιι·ιεεε πεε εε;;επ. θι·επεεεπιεπεε, ινε!ε!ιειπ ειπεπ πει· νοιπ
νει·ιι·. πεπεππε!τε Ρε!! επιιιι·εεππεπ εει, «πινω πει.!ιει· ιιιιιι·επ.
Πεεεε!πε εει ειιεεεπειιππει·, Με ε!!εειπειπ πιιι;επειπιπεπ "ειπε,
Με 8ιε!!ππε, ννεΙ‹·!ιε(Με θιι·ιηιρε πει· ρενε!ιιει·!ι Επιππει·ινει·
ιπι,ε;επ ιιπ Ηνει.επι πει· Ρενεπε!εειε πεπιιερι·ιιε!ιε,εει πεεπ "Με
ιζεπιιι.ι·εππΓεει.εε!εει.Με _ιεπει πεπε Βειι.ι·ιι.,ε·επ Μεεει· εειιΜε
ι·ιεεπ ιιππ Μειιιιε·επ Ε'ι·ιι,ε·εεει πιιιιει· πιιι Ε'ι·ειιπειι επ πε
ε·ι·ιιεεεπ.
Ιπ πιεεε θι·ιιιιρε επ ι·εσ·ππεπΜιι·επ - ιπ ε!!εειπειπετεπ Πιπ·
ι·ιεεεπ - πω: (ιι·οε πει· νει·πι·εειιει·, Με Ρι·εειιιιιιι·ιεπ, Με Ην
επει·ιεε!ιεπ, ι”ειπει· νει·εεπιεπεπε !ι!ειπει·ε θι·ιιρρεπ: Με ιπει·Μ
ιπεεπιεν, Με νει·εεπιεπεπεπ Ρει·νειειιιιτεπ - ιιι ιππεπ εεπει·ε
επε!ι Με Ρεειιπ‹ι!εειπ ρ!ιειιιιιετιεε.- Με επιπ ,ε;ι·εεεεπ Τπει!
ππε εειιπε!!ε θεπιεπ πετι·ειι“επ,ιιππ εειιιιεεεΙιεπ Με νει·εε!ιιεπε·
πεπ ι·'ειιπεπ πει· Απποι·ιπιπιτεπ πεε 'Ι'ι·ιεπιεπεπε. πεε ειπεπ.
ιπιππ!εινειι !ι·ι·εεειπε, ιιιιιειπΜπ πεεεεπ Μεπει· επ ιιπτει·εε!ιει
πεπ εειεπ: 1

) Πιε Κι·ιιπ!ιειι πιιι; Ζννεπεεεεπιιππεπ ιιππ ΖΜι.π ε·
ιιεππιππειεπ. Σ

) Πιε !πινεπΜ.ιιΓει·. 8
) Πιε Πιρεοιιιππεπ. ιπ

ιππε·Ιιειιετ ειπεειιειιπεε Βιιιπιπιπ Μεεεε θεπιειεε εει εεε πει·
ι;ιεεεεπ Βεπεπιιιπε πεειιετ Μιπεειιεπεννειι.π ιιππ !ιιιππε ω·
Με Ρενεπε!οε·ιε πεε!ι πει· ρπνειπ!εριεειιεπ ιιππ ριι.ι.!ιε!οΕιεεπεπ
Πειτε πιιι πειι·ιιεπτεππ Μι·πεπ.
Πι·. Β ε ιι ο! ο π· ε !‹ γ: Ρϋ.Ι!ε, Με πει· νεπι πω. εεεειιι!πει·τε,
πιειεπ επεεει· πειπ Μεεεπεε!ιείιΙιειιεπ Ιπι:ει·εεεε επεπ πεεπ πει·
ΐει·επειεε!ιεπ 8ειιε πιπ νιε! Ιπτει·εεεειιιεε, επει· ειπεπ εε!ιι· ει·
πεπ!ιεπε 8ε!ιΜειιε!ιειιεπ. Πιε Βεετεπεπ ειπεε πενε!ιιεειιεπ
Πει'εετεε εει πιιεεει· Ζωειι·ει, πεε!ι εει πιει. Με ιιιιιιιιε· ιπ εε!
επεπ Ρ8118ΠαΜε Πειπεπειι·πιιοιι πεε πιππ!ιπειι.επ Ζιιειε.ππεε
νει· Ι.ιειεπ ειιεεει·ει. εεπΜει·ιε·. Πιεεε ΒεπΜει·ιε·πειι. ι.νει·πε
πεειι νει·Βιιιεεει·ι. ππι·επ πεπ !πεπεε! ειπεε ι·!επιιςεπ νειετιιππ
πιεεεε επ Με θεει‹:!ιιερππειε πεε Ρενειιιε.ιειε πει πειπ Πιιι·επ
εειιιιιτιεει·ιιπιπΜιειεπ, πει· ιππ πειπ ετεπει·επ πιιι ειπειπ κεινιεεεπ
Μιεετ.ιπιιεπ ι;εΒ·επιιπει·ειε!ιεπ !εεεε. Με ι.νει!εει· ιππι Με (ΜΜΜ
πω" πεε νει·πτει:πει·επιιιπ εεε πει· Ηπππ Μππεπ. Γπ.!ιε, Με
πει· εςεεε!ιιιπει·ιε,ππιεπ !ιιειιιι!πιιπε ειπεπ ιπ Βεππι; πιιι' ι!ιι·ε
Ππιει·πι·ιπΕππε ε·ι·εεεε θειιΜει·ι,ε!ιειιεπ, - Μι ειε, επεεπεπ
ιιενειιιεεπ !ει·ιιπΙι, πεεπ πιεπι: ιπε Ιι·ι·επ!ιιιιιε, πππειει·εειι:ε ε.πει·
ειιειι πιειιι ιπε Ηει'ππ,<.ιπιεεεε!ιπι·επ. Πε ιπιιεειεπ επει· πιι- ειε
πεεοππει·ε Ιπιει·πιιιιπεεεπει:ειεεπ, Αει·Ιε επ ρενε!ιιεεπ Μιππει·
ενει·ιιιιεε, ει·ι·ιειιτει ννειπεπ.
Πι·. θα: !ι ε π ιει‹ι ιιππετ π! πει· Πειετε!!ιιπ8 πεε πω. πεπ
Ε'ΜΙ εεΜεεει·ιιιιιεεεπ επ ιεο!ιι·τ πε!ιειιπε!ι πιιπ νειπιιεει Με
Βιιιι·ειπππε πεεεε!πεπ ιπ πεε 8 πειπ, εε ννειτ πιιιπ πει πεπ
ι·ιε!ιε.επ πεειι εεπι· !επι!επ ειετε!!ππεεπ ιιπει· πεε εεε_ιεπ.
θι·ειιιεεπιει: νοπ ειιιειπ εε!επειι ι·επεπ !ιιιππε.
?ιιι πεπ Ρι·ειιιι!ιει· 8επιιεε εε, ιππει·πΜπ πεε νοπ Πι·. 'Γι
!ιπ.ε· πιιιεε!ιι·ιεπεπεπ θεπιειεε Με Ηεπρτει·ιιπρεπ επ πιιτ.ει·
εε!ιειπεπ: Ι) ιπιεεωιιιωι, επει·ε!ιτει·ιειι·τ Με ρενειιιεε!ιε επι
Μεπε!πιιεςειιειπιπιιιιε πππ Ε

!) Πει;επει·ιιεινεε ιι·ι·εεειπ. Επι·Ιιε.ιιε
πειι επι πεε νει·ι:ι·. πιεπι επ πειπ Θι·επηςεπιει. ππι.ιεπιιι·ιε·,
Με Κιειιπεπεεει·ιιιεΙιτε ννειεε Ρει·ιεπεπ εεπννει·ει· Βεποπιιπεπ
πεπ., πε!!ιιειπειει·ιεεπε Ζπετεππε, εοΜε πειιι!ιεπε Ζειε!ιεπ νοπ
πιε.πε·ε!!ιε.ιι.ει·ΒιιιΜεπε!ππε; ε” Ιπιε!!ιειεπε, Μεε Ιπιπεει!Ιιιπ.ι
επι. ΡΜ. εει πε.!ιει· Με ρενε!ιιεε!ι Κι·ππιεει· επ πειιπεπιειι
ιιππ Μιι·πε ιπε Ιι·ι·εππεπε εε!ιειεπ, ιιιιε!ι π·εππ Με νοπ Πι·.8 ο

ιι ο Ι εινε!ι ν πεεειειιπετεπ Αεν!ε πει ππε πεειπππεπ. Ρει·πει·
εε!ιειπε ιιππ νοι·ιι·. πιε!ιι. ιςεπιιε·εππ πει.επι επ πεπεπ. πειεε Με
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Ρεεππειεειε. ριι:ι.πιπειιεπ πω; πιε πεεειει.;ιεειιε Βιπτιιιιτειπω
ιπεεειι εει. εειι·ιει·π πει· ειπ 8νιιιιιιεπι - ιπ πιεεεπι ΡειΙιε πει·
ιιιιπεειιιιι:ιιτ.- πει·ειειΙε. Με Ιπιπεειιιεπ ειιιι.ι·ειιι.ει·ιειι·εε. ε.
πεπ Ρετ. εειπε @Με Ιιεπεπειιεεειιιειιιε. νεπ πει· ιιιιιιεειεπ
πιιιιεππ ιιπ.
Πι·. Βεπιιειι: ΕΠ· ιπιπε ιιι εειπετ Πει·ειεΙΙιιπε· πεπ επι
πιιι·ειιιιιιε ιιιειιι ιπ πειπ Μιιεεε, Με ι)ι·. πεπ πιιιεΙπ εε ιιιπι
νει·ινειι“ε, ιεειιι·ι ε·εεειιιιπει·ι; ει· πε.πε ι‹ειπεπ ειιιιειπεπ επι
πιιπιι·επ ννεΙιεπ, εειιπειπ ιπιτ πει· ειππειιεππειι ΑπεΙνεε πει·
Κι·ε.πιιεπιςεεειιιεπτε@με ειπε επ ινειτ εειι·ιεπειιε νει·ιιιιε·ε·
ιπειιιει·πιιε ειειι νει·π·ε.ιιι·επ ινειΙειι. Ζιι ειπει· εειεπεπ εει επ
ειπ:ειπεπ ιιιεεεεεπεπιιειι ΗιειΙεπ Νειεπιιε· νειιιιιππεπ, Με;; -
πεπ ε. Β. πειιιιππιε ε. Π. εεε πει.=;επει·ιιιινεπΡενειιεεειι νιει
επ επιιιιπιιι·ιεειι: πιει· εει ειιιε ειπε·ειιεππε Πετε.ιιΙιι·ιιπε πεπι
νιεππιι;, επ· ινειειιε πιειπεπι' πεπ ρενι·πειεε,·ιεεπεπινα.: ιιππ πεπ
ιιιιειι νεπιιιιιι πιει· ιιιιιει·πειιιπιεπεπ ι'ει·επειι, πιε ειπ2ειπεπ
επι πεε Κι·ιιιιιιιιιιιιε ιιει·νει·πιιιιεπεπ, (πε Πεπει·επιιε·ε :επι
θεειιππεπ επειιπεπιεπ. :·ιπι:εινιεεειι.
Πεεε Ι)ειπι·ιιεΙι επι πει· Αιιι'ειειιιιιιι.; πει· Ρεειιποιεειε
ιιιιππιεειιεπ ιιειιιε πεεειεςιεεπε Βιπιιειτ ιιππε επιετειιεπ ινεΙιεπ,
ιιιιιπε ει· ιζεπιιεεπιι πειεπι; :ιι ιιιιπειι.θεε:ειι πιε νειι Πι. 8 ε ιι π π
ειπ ειιπι Βεινειεε πει· ρενεπιεειιεπ Βι·ιιι·ιι.πιιιιιιι·; ιιπ Ηιππε
πει· ιπιιωιιιιιιι Ιιει·ιιπε·επει:ειιεπ Μειιιειιιε εει επειιιιιιιι·επ,
πεεε πιε Ζιιειιι.ιιπε εεπνι·ει·ει·Βεπειιιιιιεπιιειτ νεπ ιιιπι :ΜεΒιιπιι
ιιιιιεπ εειιειιππειειιπετ εειεπ, ιιπιιπειιιιιιει·ιεειιε Ζιιετϋ.ππε εειεπ
νει·εει‹ειιιιιιειι, πιεεειπεπ πεπιι€επ πι›ει· πιειιι.. ιιιπ πιε ρενειιι
εειιε Βι·ιιι·ππιιππε· επ πεειιιιιεπι:ιι·επ. Με Νεεειιιειιιε πεε Ρετ.
εειεε ειπειι πεπιπιειι ρι·ει.πι·εεεινεπΖπειειιπ.πει· ειειι πεειι πιειιτ
επι πει· νεπ Πι. εεε ε ιι ιεΙπ πιε Επιιιιιιιιιιειιιιιε·ειιειιιπιπιιε·
επιιι·πειει·ιειι·ιεπ ιιππ εεπιιι. ιιιι·ειιι ιινεεεπ Με επιπιιεπ Ιπιπε
ειιιιιει. νει·ειππειειι Ιιιεεε, με: ππεεεεπειι πενεπ, πεεε πιο
Ζιιιιι.ιιιιιιιε·,πεε 1πιιιιεε2ιι ειιιειιι επ ε·ιεεεειι θεπιει ειιπε πιει

πει·ειΠειειιιιι·πιιε·
επεπ ειπ επ ινειιι:επεππεε θεπει·ειιειι·ειι πει·

Με ε.
ι)ι·. Βειιϋπιιειπ: νω- θει·ιεπι: εει επι πει· πειειιιιιιεπ
θειιιιπει·ιιπ);; πιειιιε ε·ειινεππεπ, ιπιιιι εει πει·ι. ι.ιεπϋι:ιιιι;ι.επ Βε
πειειιπιιπεειι :κι ει·ειι“επ. ινειειιε πεπι θεεειε πειιιι.πιιι ιιππ πεπι
νει·επιπππιεε πεε Βιειιιει·ε επεϋ.πε·ιιειι εειεπ.
Βι·. ΒεπΙιεπ: Βιι8 ι·ιιεειεειιε δι.ι·ει'ι·εειιι ιιεππε επι· πιο
Βεε·ι·ιιΐε 6εενιιιε Με ενιιπεπιεε·ι·ειε. πιε ιιιοπει·πε Ρενειιιιιιι·ιε
Ιιειιιιε ιιιειιι ει·ει ινιιι·ιεπ, πιε νεπ πιεεει· πειτε πει· ιιιι·ει· Ιππι
ινιειιειιιιιιι· Βεειιπππε εει.ι·πιςεπ ινιι·π.
2. Οι· ν. Βε ι·επι π π π πειπεπει.ι·ιι·ι πεε Ρι·πρειι·ει.ειπεε νεπ
ιιιιιι ερειιι·τεπ ΙιεεεεεεεΙειιι·ειπειιιε.
Απει·πιιεεεεππ πει·ειπ ινειει Πι·. Βειιιι.πει·τ. επι' επ νει·
ιιιειιε ειπει· εοιει·ιι€επ Πιιι.ει·ειιειιιιιι: πεε Τιιπιει·ε πιε, πε πεε
Πει·ιιιεπι·ι·ιιιειπ, Με νιειε πππει·ε Οπι·ι·ιιιειιιεειιειι, επι πεπι
ι)ιιι·εΙιεειιιιιιτ. Κι·επεπεειει·, ειιιιιιειιει.ιεΡι·ϋρι“ε,ιιιιεπι·ιιει4ειιιεεεε
ιιππ πεπιιι·ειι ιπ νιειεπ Γε.Ιιειι εινειι'εΙιιιιιιει· Απ, εε ε. Β.
ννειιπ πεε θιιι·ειπεπι εε πω εει. πε.εε νετννεειιεειιιπεειι ιπιτ
ιιππει·επ ιιιεει·ε.τιεπεπ ωσειιειι εειειι επει· πει 'Ι'ιιιιιει·ειι, .πε
επι· ει·Ιιειιιπει· Με (δει·ειιιειιι ιιπρεπιι·ιεπ, Με ειε ι;ει·ιιπε ιιι πει·
ΙΙεε‹·εεεειεεεειιπ ειειι ιιιιπεπ. ειπε εειει·ιιεε ρπιιιεΙει.;ιει·ιιε
Πιειςπεεε ει·ιιιπ,ε·Ιιειιε,ινει‹:ιιε πεε ννειι:ειε νει·ε;ειιεπ πεε Ορε
ι·ιιτειιι·εΜε πε Ρι·εε;πεεε πιεεειιτιιειι πεειιιιιιιεεειι ιιϋπιιε.
Πι·. ν. Βει·ε·πιπ.ιιπ πειιιειιιι. ιιιει·ειι, πειεει π·ειιιι·ειιπ πει·
Ομετε.ιιεπ πεειι πει· πιε Β`ι·ιιἔε,επ Πιιι·ιιιιεεεειιεπ επει· πιειιι.?
ιπ Βει.ι·πειιι ιιειιιιπε, πε.εε πιεεε επει· νει· ιπι·ϋιιιιιιπε ω. Πει·
ιπεε ειιτει·ιιιεπειι ινει·πειι ιπιιεεε ιιππ εε πεε νεπ Πιτ 8ειιε

πε
ι·ι Ιιει·νει·ι;επεπεπε Ζειειιειι ιιπιιιιι νει·ννειιπππε ιιππειι
πιιπε.
8. Πι·. Βει·πιιεπ τ (ει. θ.) πει·ιειιιει ππι.ει· νει·ετειιιιπε;
πεε Ρετ. ιιπει· ειπεπ 'επι νεπ Ρι·επιπιιϋτρει· ‹πεπε ειπεν πε
νυΙνει·ρειιεπε) ιπ ω- 'Ι'ι·πειιεε ειιιεε Κιιιιπεπ; πει· Ρτειιιπιιπι·
εει· πει· ιιιιιεει·ε Σεπ; ενιπρι.επιειιιεε ι.ςειιιιιε·ειι ινει·πειι. πιε
εειιιιεεειιειι ειιιι;ειι·ετεπε πεεριι·ε.τ.ιειιεει.ιιι·ιιπι;ειιεπ Ί'ι·πειιεε
τοπιιε νει·ε.ιιΙεεειεπ, ινεπει ε” ?ι·ειππιιπι·ρει· εεϊει·π πιιι·ειι σε
νιωπεε επει;ειιπει:ετ ινιιι·πε.
4 Οι. Κ ειιπι ιιπ π πειιιοιιειι·ιι·ι:

ει
)

Με Ριεεειιτε ειπει· Πι·ιιιιιιεεεεπννιιιιε;ει·ει·ιιεια,ννειειιε ειειι
πιιιειι Νειειιννειε ιιι·ειει· θιιοι·ιεπ Με πι·ειειιε·ε ειιει·πετει·ιειι·ι,
ειπ εειτειιει· επι, πε εε πει Πι·ιιιιιιι;επ εεπει. ιιιειει περρειειιε·ε
Ζιινιιιιπε;εεειιιιιεπε;ει·εειιπΓι ιπιτ Βιιιννιειιειππι; ειιιειι8·ει· Ζννιι
Ιιπει;ε ιιπ 2ινειτεπ πι πειππΙε. Ειε εει ιιιιπ ι.πειππεεπ, ιπ πιεεειπ
?Με πιιι·ειι Νε.ειιννειε εννειει· ε·ει.ι·επιιιει· Ε'ιιιειππιιειιεεεπιι·ειι
πιε πιειιι·ιεειιε 8επννε.ππει·εειιιιΕιεπ πιε.επεεειειι·επ. Βιιι·ειι Απε
πειιπιιιις πιεεει· Ππτει·επειιιιπεεπιετιιειιε επι' πιο ιπι Πιει·ιιε
νει·ιιεεειιπε Βιεεε ιιιιιιε. ινειιπ ιιιιιιι επ πιεεε Μπε·ιιειιι:ειι πε
πω” ιιιιιιε, ε.πειι επ Πι·ιιιιπε·εεειινιειι€ει·εειιιιιι πιει;πεετιειι·ι.
ννει·πεπ ιιϋπιιειι.

π
) Ειπεπ Πιει·ιιε ιιιιι 1°πιιετ8·ιεεεεπιΜνεπι, εει· νιιιι·ιπειιι ειι

ει.ιι·ριι·ι. Ιπ πιεεεπι Με εει πει πει· - ι.ιεεεπ πω Βεε·εΙ -
ιιι·εεεεπ ινειειιιιειι. πεε 'Ι'πιπει·ε πιε ΒιιΤει·επιιε1πιει.ιπεεεεεεεπ
θι·ενιπιιιιι. εειιννιει·π.ιι;εινεεεπ.

ε) Επιπενεπ ιιππ ειιειιι·ριι·ιε Ονει.ε πει· Βε.ι·ιιιεΙι π'εειιεπ
Βι·ιιεε.

π
. Πι. Ν. Ι.ιενεπ πι.. θ.) πεπιεπειι·ιι·τ ειπε Ρι·ιιειιτ ιπιτ

επεεε·ιεπιιτει· Βιιεειιιεειιιειε ιιπ Οει·ι·ιι·πι- ιιππ Ι)ετεπιεςεπιει,"Με ννεπειι πει ειιιιεπι ειιι·ιιειι€επεπειειι Ηε.ιιιιπ,ε· πεε

π? ετ

Κειιι“εε πεπ Θεπιιι·τεεεπει ιιπι.ει εειιι· ιιπειιπετιε·ειιιΒιιι·ειιιπεεεει·
ιιετι.ε ιιιιεειι·ειι πιιιεεεπ Με τι·ειεπειπ ιπ ννεπιπ·ειι ινειιεπ
Ιειειιι ,ι;επειεπ ννει·πεπ πιει.°

π
. Ζ. θεει·ειιιι·: Βι·. Η. Βειι πειτε.

Βιι.ειιιιις :ιιπ Τ
.

Αρι·ιι 1899.
νω- πει· Τεεεεειππιιπε· πεπιεπειι·ιι·ι ε) Βι·. ν. Β ι ιιι ε επε
ειπεπ Ρετ., πεεεεπ ΒριεΙει.ιιε πιιι·ειι ειιιπιιειεεπε Πιεει·ε.1:ιεπ
ν6ΙΙιει εει·ετπι·ι ιιπ. Τιειε πεε νϋιιιεεπ ιι`ειιιεπεπει· ΒιιιεΙειι;ιε
πεπε ΡΜ.. πιε ιιπει· Βιει·ιιπε·επ πεε $επιπεΙιεειεε πειιιε.ει. πππ
εει πιιειι εεεεπιιι·πιτιι; ιιπ 8ι.ιιππε, Νιιιιιιιπ,ε;επ ειειι επ πειιιιιειι,
εππε ειειι επ νειεειιιιιειιεπ, ειπ Βεινειε πειεςεπσε πιιειι εεπει.
πει·ειιε νιειι'ειειι επεει”εειιτειιε Β'ιιπετιειι πει· Βιιι€Ιει.ι:ιε πιε
«Κεπιπεειιει». ·

π
) Πι·. Ρ. Κιεπι πι ειπεπ Κπε.πειι, πει ινειειιειιι ει· πε.ειι

Βρειιιιιπε· ειπεε Απεεεεεεε ιιι πει· ΗιιΓεεεε·εππ επι; πει θεππε
ειπε ι·ιιιιιιε Κεεειιεπειει1ε ιιπ πει· Ιππειιππ.ειιε πεε Κι·ειιεπειιιε
πιε Ωπειιε πει· ιπιτει·ιιπε·ιιιιεπννειεεπ ιιειιπιε, ννει·ιιιιι`ει· πεειι
Κ 1· εε ιι ε'ε Μετιιεπε πεπ πιιιει·ιι 'Γιιειι πεε Κι·ειι:πειιιε Με πεε
Βιειεεπειπ ι·εεεειι·ι.ε. (Μαιο ι·ιειιιιπες.

1
.

Ι)ι·. ν. Κιιει·ι·ε πεερι·ιειιι. ιιπιει· Πειιιεπειι·ε.ιιεπ πνειει·
νεπ ιππι επει·ιιτει· Πι:ει·πεπινεπιε ειπιις·ε Ορει·πτιεπειιιειπεπεπ
(εει· νει·ϋπειιιιιειιιιπε πεετιπιπιι;).

2
.

Πι. Ο ι· ιι π ι π ε· ιιππ: πεπ επι.τειιιιππιμεπ νει·ιι·ειι·: «Πεπει·
Ρειιιοιεε·ιε ιιππ 'Ι'ιιει·ε.ιιιεειιιι€ει· πριε.ειιειπι·ππεςειι»:ςΕιιεειιειπτ
ιιπ Πι·πειι).

π
. Ζ. θεει·ειιι.ι·: Βι·. Η. Β ε ιι νι· ε ι· ι ε.

Βιιειιπε επι ει. Αιιι·ιι 1899.

1
.

ι)ι·. Πε ιιΙπε επ (ει. θ.) πειιιειιειι·ιτι: ειπεπ ΕΜΠ νεπ Βγ
ι·ιπι.τειπνειιε.
Ι)ειιιι πειιιει·ιιι Πι. ν. Βει·,επιε.ιιπ: ΡειΙε νεπ 8νι·ιπεςε
πιγειιε, πει πεπεπ Εερι·π ειειιει· ε.ιιειιιεειιιιεεεειι πει. εειειι νεπ
πεεεππει·επι Παει εεεε εεεεπιιπει· πει· Βειιε.ιιιιιιιιι;;· .Τ ε

. πι π ε ε ε

Ρ επ ι ι'ε, πεεε πιε θνι·ιππειπγειιε ειετε πω· ειπε επεεεειιννειειιιΔ
περνα εει. νει·ινεειιειππε·επ πει· πειπειι ιζειιϋι·επ ιιι "Με ιιι
πεπ εειι:επειι Υιιι·ιιεπιιιιπιεεεπ. Απι ει·ιιινιει·ιι:ει.επεει πιε Πιιτει··
εειιειπιιιιι; πει πεπι εοι.;ειι.Ί'νιιπε Μει·νειι πει· 8γι·ιιιε·ειπνειιε,
ιιππ εει ιιπ· πιεεεπ πιε Βιιι`ει·ειιΖιιιιπε·πειπει· πεεπ ιιειπε εππ·
ιιιιιι.ιε, πεειι ειιιειιι·ιεπ πει·ειι:επιιι·ειι σε 8εειιεπ πεειπτιεπε
Μπι ε" Πει· νε π'εειιεπ Κι·ιι.πιιπειι. Βει· νει·ε·εειεΙιτε επι
ιιππε ειειιει· ιπιι Βερι·ε. πιειιιε επ ιιιππ.

2
. [π. Β ε ιι ι· ιιππ ω. ππε·ειιιιιιπιεπειινει·ιι·εις: «Πεπει· Βι·ιπ

πει·ιιπ,ε,ειειει·πιιιιε·επΜε ρειιιει_εε·ιεεπε 'Ι'ι·πιιπιεπειε.ππε. (Ιπτ
εεπειπτ. ιιπ Πι·πειι).
ι)ι·. Β π

. πε ιι ιν ιι ι· ε πεπιει·ιιι, πιιεε Με, Με πιε νειιι νει·ιιι·.
πεει·ιιιιπει·ιεπ, νιεΙι”ε.επ νειπ θεειιιιιειπιιε πιε Βεπ·ειεπιπιει·ιει
ιιει·πιιεεεεεεπ ννιιι·πειι.Πει·εειπε εει ιι

ι

ιιπει·ιιιιιιρι επιιι ,ει·εεεεπ
'Ι'πειι επι' Τιιιιι.επειιεπ ειιιι.ιεπιιιιι, πιε ε. 'Πι ει·ει. ιιιιειιι.ι·πειιεπ
Με επι' ρετιιειεςιεειιει· θι·ιιππιιιπε πει·ιιιιεππ ει·ινιεεειι ννιι.ι·επ.
Απειιιιιι·ιιειιει· εει πιεεε Μιιιει·ιε ιιι πειιεει.ει· Ζειι: νεπ Τιειι
ιπ ιι π π ιΚερειιιιει;επ) ιιι ειιιει· ιπεπεει·πειιιε πειιιιππει ννει·πεπ.
Νιιειι Ε. Με ειειι πιε θειιιι·ειε εεειιιιιειιεειιει· Βιιρει·ιιπεπτε
πιειιι επιειπ επι Επιιει·ιπιεπι.πιει· Με πιεπιεπ, - πιε ιιι πετειπε
ιπειιι·ι'εεπ πεε Βειι·πεεε ιιπει·ϊιιιιι·ι ννει·πεπ εειεπ - επ ει·
ειι·εειιεπ, εειιπει·π εε πε.ιιιεπ "οι σε Ζπεειιιιιιει· ιπ Βειι·εειιι.,
πεπεπ Βι·ιππει·ιιπε· ιιππ Πιιιιειι εειιι.ιεειιι: ννει·πε. Ε. Μπι: νεπ
νει·εεπιεπεπεπ Ρει·εειιειι ειειειιΖειι:ιε; Ρι·ειεΙιειΙ ππει· ιιιι·ε Βεε·
πεειιιιιππεπ πει εειι·πεπ Ριεπιιειι··πεπ ιιιιιι·ειι Ιπεεεπ; εεε εμπ
τει·ει· νει,ι.:Ιειειιππ,ε ιιιιι.ιεπ πεπ ει·ιιεπΙιειιε Πιιι'ει·επιεπ ει·8·επεπ,
εε πιιεε πιε 'Ι'πιιεειιιιιιι.ςπεε Πι·ι.ιιειιε ειννιεεεπ εει.
Πι. Τιιιιι ι; νι·ειει επι' πιε Ππιιιιι.ιιιειτ πει· Βι·ιππει·ιιπαειιι.ι·
εεπιιπι.ι·- πιιιπειιι.Ιιειι ιπ ω· (ιεειειιιε- Με θεπϋι·εεριιιιι·ε -
ιπι ιπ.8Ιιειιεπ Εεπεπ ιιιπ, σε ιιιιι'επει·ιιιιειιιιεΙιειιι Πεπιιειι ππτει·
Βιπννιι·Εππε· ειπεε Αιι`εειε πει εειινι·πειιει·πιπιιεετιιιιι:ιι;πειτ πε·
ι·ιιιιε. Βει θειειεεπι·ιιιιιιεπ ιι·ετειι εεΙειιε ιπ ιιιι·επ Βιι'εει.επ
πετιιι·Ιιειι νιεΙ Ιαπεεει· ιιππ εειιει·ι'ει· ιιει·νει·. Βιε Μεππιει'εΙ
τιιι·ιιειιπει· ρενειιιεειιειι νει·ιι·5.πεε εει ειπε επ ιιιεεεε, πιεπεεε
ειειι νεπ πεπ Βεειιεπιιπεεπ Κ ι·π.ερειιπ'ε ιιιιειι ειιιει· Βνετε
ιιιπιιειι·ιιπ,ε Με θιεεειπειιιιιιε,· πει·εειπεπ ειπε ιιιπ.ι·ειιπε Με
ιιιιπ8· ει·ννιιι·τειιιιεεεε.
Βι·. Βεπ ι·: ΑιιεΙι ει πεπε πεε πεπειπειιεειιε. πεε πει· Κιεε·
ρειιπ'εειιεπ Βιπι.ιιειιππι; Μπείτε. επιιιιιιππεπ, ει· πεπε ειειι
πειιει· πεπιιιιιι. πιε Βι·ιππει·ιιπεει"Μεειιιιπε·επ ειππειι:Ιιειι επ πε
πιι.ππειπ πππ πεε θεπιειπειι.πιε πει·νει·επιιεπεπ. Πιε ιιιετοιιεειιε
€ιειεεπιπιπειτ ει·ι'ει·πειε _ιεποειι πιε Βετιιειιειειιιι,ε;πιιε πει·

Κ ι· εε ιι ε ι ι π'εειιεπ Ειπιιιειιππε·, πε. Κι· ε ε ε ε Ι ι π Με Ει·επει·
πιεεε Ει·εειιειιιππι.πεπ νεπι ρεχειιειοειεειιεπ Βιιιιιπρεπει ειπε
πειτειειιιει Με πιε Β ε.ππει'εειιεπ Βεεπεειιιιιπεειι ετννειτει·τε
ιιππ νει·ιιει”τε.

π
.

Ζ. Βεει·ειιι.ι·: Πι. Η. Β ε ιι ιν π ι ι ε.
Βιιεπιιε· επι ε. Μπι ι8θθ.

Πι. ν. Κι·ιιπεπ ει· ειιι·ιειιι. ιιπει· Μπεπετερει·ειιοιιειι ιιππ
Αιιεςε ππτει· Πειιιεπει;ι·ειιειι πεε Α ειπ ιιε'εειιεπ 8ιπει·εειιε ε

Με πεε πι» ε ε ιι ω" 8·'εειιεπ Ειειιιι·επιε.ε·πειειι πιιπ πει·ιεϊι
ιετ ιιπει· πιειιι·ειε πιιιει· Απινεππιιπε· πιεεει· Αρριιι·ετε επει·ιι··
τε πω. (Απειιιιιι·Ιιειιε ΜιιιιιειΙππε· ει·εειιειπι ιπι Πι·πειι.)
ι)ι·. .Ϊ ο ιι ε π π ε ο ιι ιι πειπειιειει·ιι·τ ιιπ Αιιεειιιιιεε ιιπ πιεεε
πιιιιιιειιιιπ,ε;επ 2 πειιε νεπ Ε'ι·ειιιπιι6ηιει·νει·Ιετειιπι;ειι,ννειειιε
ιιιπι θειεεεπιιειι: 2ε,εεπεπ Ιιεπειι, ειειι νεπ πει· ιιπεςε2ειειιπε·
ιεπ Βι·ειιιειιπει·ι‹ειτπεε διπει·εεεερε επ ιιπει·ιιειιε·ειι.
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Πι. Βιενεπ1ιεπειι 1ιε.ι.ιπειιιι'πε!ιε Οιιει·ιιιιεπειι ιιπι πειιι

ειιεεεεπ
ιπιιςπειεπ 8·ειιιιιε!ιι;,ειιιε!ιι€ειννειεε @ειεε πιιε ει·ειε

ιι1 ιιπι. ειιεπεπειειιπετεπι Βιιο1.<ιε,Με ει· ι!ιιι εριιιει πιιι· ιιεειι
"νει Με! πιιιει· ειιιει ειειπ!ιτ·!ιπιεεεειι Βειιιε νοπ Ρε.ι1ειι ει
Με !ιε1ιε. 19ο 1ιειπεπι ,ε;ιεεεειι Με.επει:επ πιε Ηειιπιει2ιεεε
ιιππ ιιιιε1ι!ιεε,!ιιι1ιεπιιι· ιπ ειιιεπι ?Με ειιιιιει ειε!ι παπι ειπ
Ριειιιπ!ιειρει ι'εετετε!!ειι!ιιεεειι. Πι !ιε!ιε ιπ Ιει2ι:ει Ζειι πιιιε!ι
Πι. ν. Κ ι ιι πεπει· Θε!επειι!ιειι: εε1ιιι!ιι, ειεε ε!ειο!ιιιι!!ε νεπ
πιε [.ειειιιιιεειιι!ιι,ει!ιειι πεε $ιπειεεεερε ιιι ιιεει·πειιπειι.
Πι. Ε!ιιιειιειε ννι11ιπι θειιειιεειε επ Πι. ν. Κιιιπε
πει· ω. Μει·ιπιεπειεε!ιιιιι.ι ιιιε!ιι ιιιε η·ριεε!ιεε νειιιι!ιι·επ επ
ει!ιειιπειι ιιππ εριιε!ιι. πιο Αιιειο!ιι: εεε. πεεε πε.ε νειι'ει!ιιεπ
πει Μεπιιειειιιιιιετιεπ πειιεε!!ιεπ επι1ιε1ιιιιε!ι πιε.ε!ιε Με πεεε
πειεε11ιε ιι.!εεεΠι.!ιι!ιε!ι (θι!πε!ιει·ρεινει·1ιιει, 1πι'εειιεπεπειιι!ιι,
ιιπε!ιι.ιιι€!ιε!ιε Νει.ειιιιιιτειι!πειιιιε πιιιε1ι 8ε!ιιιιπιρι'ιιιι8· πει
θε1ει·π.ιιιιι·1ιε!Ιιειιει Βιι.πε!ιο!ινει·ιπιεπειι ννειπε. Με Με ειεε
Β!ε1ιιι·ειιιεςπετεπ εει πιιι.ιιπ" Βιιιππε, σε Ορειειιεπ νοιι νοιιιε
!ιει· πιιι·ε!ι ειιιειι ειπι'ιιιε1ιειιΙ.επιεπεε!ιπιι.ι. επ πιεε!ιεπ. ΑΙε Βε
!ειι· εειιιει Αιιειιι!ιιιιπε·επ 1ιειιε!ιτει.ει ιι!›ει Σ!Γε.!!ε, ειε ει· ιπ
θειιιειιιεε1ιει”ι.ιιπι: Πι. .ι ε ιι ιι ππ εε ιι ιι ω· πιεεε νι7ειεε ιιπι;
81ιιε1ι1ιι·1ιειιιΒιιε!ιιε ορει·ιι·ι πειτε.
Πι. Βιενειι!ιεεεπι Πιε ?Με Πι.
πιιιεεειι 1ιεεειιπει·ε ιιιιιιειιρι ι.ιε!επεπ 1ιε!ιειι. Ηειιιει· Απειε!ιι:
»Με πιιι·ιΊε ε” Μειιπιεπε.!εε!ιπιιι. ιιιε!ιτ ειιιευ!ιι!ιο!ι εειπ,
εε π. Β. 1ιει εε!ιι· 1ι1ειιιειι Β'ιεπιπ!ιιιι·ρειπ. πιε πεπι Με.επειειι
ιιιε!ιτ Γε!ει:επ. Αιιε!ι πει· νοι·εο!ι1εε·εεε Με ι -Βιιιι ρ ι ε ι 'ε'
πειι Ριειιιπ!ιει·ρει πιιι πεπι Ηιιιι.ε'εε!ιεπ Ηιεεειιιιιεςπειεπ ιπ πιε
νειπειε Κιιπιιιιει ιιι «Ιεε!ιειι», επι-ιιε πιο!ιι. ιπιιιιει πιιιειιιιιιιι
επι εειιι. Ρει·ιιει· πειιειι.ειι !ιιει·!ιει·Ρ'ε!!ε, ιπ πεπειι πει 1ι'ιεπιπ
Κει·ρει· ννειςεπΒεεεππει·1ιειι.ειι εειιιει· Β'οιιιι επει· ιιιι€ε ιινιπει.
1ιε!ιειι, Βιπεριεεεεπ ιπ πιε Αιιε·ειιιιιιιιιε πι. πω.) πεπι Μερ·ιιει.επ
ιιιε!ιι ι'ο1εε: ειι1ε!ιεΠι.!1ε ειιιεε ε!ιιιε πειι Μει·ιπιειιε!εε!ιιιιτι
ε." Βιιιιε1επι.ιειι νειιιι!!επ.
Πι. Ζινιπ ειιιεε π πω” νωιι-.. σε ιιιε!ιτ πεε Α1ιετιειι'επ
πεε Γιειιιπ!ιει·ρει·ε νεπι Μεπιιειειι επ πειι ινιιιιπι·πιιπειιι ειε
!ιιιιιιιέ·εε νει!ιοιππιιιιεε πιει.ινιιε νοιι Πι. ν. Κιιιπεπει ιιε
Με ννιιπ. ιιπι. πεπι Ηιιι2ιιι”ιιπεπ. πιι.εεπιιπιι πιε 1νιιιιπε ειννιιε
ει·ννειιειτ.ννει·πειι πιιιεεε. Βειιις!ιε!ι πεε ιιι·εεεειι Με8πειειι
1ιεειιπε ει Ιιθ!ΠΒ Βι·ι”ιι!ιιιιιι8·επ.ει .εΙειι1ιε ιιεει Πι. 8 ιιι νειι -
πειτε ιι 'ε Αιιειο1ιι. πεεε ε.ιιε!ι πιεεει π" Μειιπιοπε1εε!ιπιιτ
πιει”. νιι!!!ε ειιτεε1ιι!ιε!ι πιιιε!ιε, ι!ιει1επ επ ιιιιιεεειι.

·

π. Ζ. εεειειει· Πι. Η. ε ε!ι ιν ειτε.
8ιτειιιιι.ι επι 19. πει 1899.

1. Πι. Ρ. Χ1επι πι πειπειιειι·ιιι. ειιιεε Γε!! νοιι Αε!ιν1οεε
πεε Κιείειιιε!ειι!ιε πεε!ι Βε!ιιιι!πε!ι Μι ειιιεει_ιιιιιε·ειι Μιιπε!ιεπ,
επ ννε!ε!ιειιιπιιιο!ι Ορει·ετιειι ιιππ ιιιετ!ιεπιεε!ιεΝειο!ι!ιε!ιιιππ1ιιιιε
ιιπι. Μιιιιπερειιειι ειπε επι Ει·πειιι·ιιππ επε.8ειιιι€ειιπε θειι“πιιιιις
πεε Μιιππεε ειιειε!ιτ ννιιι·πε.
Πι. 8 ο ιι ιι ιιε ι τ ω;" πιιε!ι πειι !-ι1ιιιιεε!ιειιΒι·εε!ιειπιιιιιιεπ
πει Ηε!ειι!ιει!ιιειι!ιιιιιε 1ιει $ε!ιει!πε!ι. Πι· εει ιιι πει 1·'ιο.8·ε
νειιιιι!εεει πιιιε!ι πεπ Πιιιετιιππ. ειιιεε ι!ιιιι επι' πεπι δεειιειιε
ι.ιεειι π» Κιιιιι!ιειι!ιπιιεε !ιιιιιιι,εΡιι!!ε πενειι νοι!πιιιιειι, πιε Μι
πω! ιιιε!ιτ ιιι Αιιιιι·ιιι' ειιειιιιιιειι εειεπ.
Πι. ΚΙεπι πι: Πιε ιιιι.ιε εει ιιιιιιιιιεε!ι νεπ πιεεεει ιιπι..
ι.ιε!ιει!.: εε ειιιεε Ε`ειιιιειι, πι. !ι!ιιιιεε!ι ιιιε!ιι ιιι ειιιει 1νειεε,
πιε 1ιειπει Βει·τιεπ επ 1ιεπιει!ιειι ννει·ε, ιιι Αιιι.ιι·ιιι επ ιιε!ιπιειι
εειειι; πω: εειειι πι.. εει·εεειι Βικιιεεε, πιε ειιυ!ι ειιννει!επ πιιι

'.1'επιρειετιιι·ει.ει€ειιιπ8·ειιι1ιειειππειι, εεειει·ιο1εςιεε1ι ιιιειετ.
δι:ιειιιοεεει·ειιιειπιεπ ιιιιι'ννειεεππ. Αιιπειε εειειι πιε ιιπι' Μιεε!ι
ιιιιωιιωι Μινι. διερ!ιν!εεεεεειιιπιεετιεπ 1ιει·ιι!ιεππεπ Ε'ειιιιεπ,
πιεεε ννιιι·πεπ ιπιιιιει ειιι·ιι.ιΜε ειιει·πειτειι ιιιε Ορει·ιιιιεπ. Βιε

Ε!ιεεεει8'ε

1ιιει.επ Ιιιιιιιιιι νι·επειι ενε.πιιεε!ιεπ Β`ιε1›ειε!ιιιιε!ιιειε ειπε
εε!ι1εε!ιιε Ρι οι.ιιιεεε.
2. Πι. 'Ε!ιι!ε πειιιεπετιιιι ειιιεε ΠΩ! ει·ιε!ει·ε!ε!ιει
Βιιεε!ιππε ειιιεε ιπ 120° (νει·πιιιι1ι!ιε!ι πιιιειι επι Αιιε!ιει!ιιπε
Βε!ιοιιιιιιειιεΤιι!ιει·ειι!εεε) ειι!ιν!οι.ιεε!ιιιιιιι·τειι Κιιιεπε!ειι!ιε.
Β. Πι. Κει!ιιιε.ιι ιι ιιιι.ιι πειι επεε!ιιιιιπιει.ειι νειι.ιε.
«ιιεει ιιιιεεειε Πεεει·ινεππει·ιιιιε· πεε Βιεε:σ. (Επι πειι Πι·ιιε
ιιεειιπιιιιι..)

π. Ζ. θεει·ετιιι·Πι. Η. θε 1ιννιιιτε.

!!ειπιιεε!ιιεε.

·- Απι θ. Με” ω”
“ιτε πει θιιοεειιιι·ειιιι

πει· Πιι·εειει· πεε Κιιιιιεε!ιεπ Ιππι
ε!ειιε Ρενν1οινιιιι, Ριει. ειιιει.

θε1ιειιιιιιιι!ι Πι. Ν.81ι!ιι`εεεοννε!‹ιεειιι 30_ιιιιιιι€εε
Ρι· ε Γε ε ε ε ιι ιι ιι ι Ι ιι ιι πι. Με ΑΜΙ: ιετ πει πιι!ιι!ει 1ιειειτε
ιιιε!ιι Με 40 .1ειιιε τ!ιιιι.ιε.- Ιιι πει νοιιεειι 1ιιιεε!ιε νε!!εππετεπ ειεε 80 ι ειιι ι·ε π ε ι·
ννιεεεπεειιιιιιΙιε!ιειι Τιιετιε·Ιιειτ πεε ι'ιιι!ιειειι Ριο
ιεεεειε πει Ρ1ι ειε!εειε επ πει· πιι!ιιιιι·-πιεπιειιιιεε!ιεπ Αεεπε·
πιιε, Γιιιετεπ :ι ι οιι ε ιι ε νι. Ιιι πει 1ετετεπ Ζειτ 1ιιι1ι:'Γ.
νει!εειιιιιιεπ επ πει 1ιιεειιιι·ειιΠιι!νειειι.5.ι.- Πει· Ριει'εεεοι

ι1ει1ξιει!ιε1ε8·ιεε!ιεπ
Αιιιιπειιιιε επ πει· Μεε

!ιιιιιει· Πιιινει·ειιιιι, Πι. !ει π, ιει ειε Π εε ε.π π ει· π οι· τι·
8·ειι πιεπιειιιιεε1ιεπ Ρε.ειιιιιι.ι ιιιι πειε ιιιιε!ιετε
Ω π επ ιι ε π πι ιι πι !ιεειιιι.ιει ννειπεπ.

- Πιε θεεε!1ει·1ιειτπιιιι!ιιιιπιεε!ιει· Αειειε πει. .ιιε Ριοι'εεεε·
ιεπ Βιειι:ε! ιιι θιεεεεπ, Βιεπειπε1 ιιι Ριιιιε ιιππ Κοε
εε! ιπ Μει!ιπι·,ς επ Ε!ιιεππιιι€Ιιεπειπ Βενι·ιι.ιιιι.

(!ι'ιιιε!ιε.!ιιιιιιιεε. ιιε.ιιπιιιιςει. - 91%.)- νω- Κιιι·πεπι 1ιεε·ιιιε· πει· 1ιε!πιιιιιτεΡενε!ιιιιιει ιιππ Νειι·
ι·ε1οπε Ριει'. Πι. Ιιεε!ιι· ιιι Βει!ιιι εειιιειι 80. Ηε1ιιιιτειεε·.
Πι ιει Πιι·εει.οι·πεε νοιι ιιππ νει· ιπε!ιι Με 46 .Τιιιιιειι εεε;ιιιπ·
πειειι Ιι·ιειιεενΙε 8ε!ιννειιει!ιει ιπ Ζε!ι1ειιπειι' πει
Ηει!ιπ ιιππ ιιπι πι·οεεε 1'ειπιεπετε ιιπι πιιε Ζιιειιιιιπε!ιειιιιιιειι
πει· ιιιπεετ ιιιε 1ιεεεπ ι:ει·ιιιειιεπ ειεεεπ νε1!ιε!ιει!ειΜιε τει·
Νει·νειι!ιιιιπ!ιε ιιι Ζε!ι!ειιπει·ι'. Σ.. ιετ ε.ιιε!ι Βι·ιιιιιιιπει πει
«Α!!ι;ειιιειιιειι Ζειιεειιι·ιιι ιιε Ρενειιιειιιε» Με ιιπι ειπε ιιι
!ει.πτ.ειειειιι πειιιι εεεεππε·ιεε νειπιειιει ιιπι εειπε1νιεεειιεε!ιείτ
πιιιε!ι ειιι νι'ει·!‹ ειινοι·1ιειι, ιιι ννε!ε!ιειιι οι πιε «Πιιειιιιιιι· ω·
Ρενο!ιιιι.ιι·ιε, Νειιι·ε!επιε Με Ρενι·1ι‹ι1εειε νεπ 14:30-1799» ιιι
ειιιπιιιειιιιεειε!1ι ιιπι. Πε ιετ. ιιι πιεεεπι πιειιιιπιειιι.ε!ειι 11*ει!ι
ειε νειει-ιε!ιιιιεε νοιι πεπεπ 19.000 ειπεε!ι!επιπεπ 8ειιι·ιι'ιειι
ιιιεπει·πεΙεει. :κι πειιεπ ειιπι ιιπι ειιεειιεεννειεε ειιε!ι πει· Ιιι·
!ιιι!ι. ιιιιιε;ει!ιει!ι πι. Πιε ιπ πεπι νειιειε!ιπιεεε ·ειιι!ιιι!ιεπεπ
Βε!ιιιιιειι ε." Ιιιιειιι·. εειι·ειι. ειε ιιι ειιεε!ιει!`ειιννιι1°ει!.:ιιιε
ει€επειι Ηιιιε1ιι ει·ννει·!›επΜε πει Βι!ι1ιει:!ιε!ι εειιιει· Αιιειιι.!ι
ειπνει!ει!ιι. (Α!!ιι·. πιεπ. Ο.-Ζι€.1
-- Αιι πει ιιιιΙιιπι·-ιπεπιειιιιεε!ιεπ Αεεπειιιιε ιιπι ειι·ιι Πι. Α.
Η. ιιππ ιι ιτεε ιιει επεε!ιεπε!ιι ιιπι θεπε!ιιιιιιιιιιιε· πει
Οοιιι”ει·ειιειιιε Ρι·ινε.τ.πεεεπι ιιιι θιιιιιιι·ε·ιε Μει
1ι ι ι ι τ.- Πει Ρι·ειεεεει· πρι· Ρ!ιιιι·ιππειε Με Ρ!ιιι.ιπιπεεπιιεειε :ιιι
πει· Μ0ε!ιιιιιι·ι·Πιιινειειιιιι. ιν. Α. 'Ι

'
ι ι: ιι ε πι ι ι· ο ιν ιει. 2 ιι ιιι

ειιεννει·ι.ιεειι Μιιι;!ιεπε πει· πιεπιεε-ρ!ιιιιιιιιι
εειιι.ιεε!ιεπ Α εεπειιιιε ιπ Βειεειεπε εεννε!ιΙτ
νι·ει·πειι.- Πιε Βιπεππιιιιπ πει Ριειεεεει·επ ε" πεπειι πιεπιειπιεε!ιεπ
Γε.ειι!ιει. ιπ Οπεεεε εε!! Με :ιιπι 1

.

Μπι πεε‹·1ιε!ιειι. Πιε Πει
τπιις ε" πειιεπ Ρ`ιν·ιιιιιιι: ννιιπ. ννιε νει!επιει, πειιι Κιενιει·
Ριειεεεει πει ε!!ιεεπιειιιεπ Ριιι!ιε!επιε Πι. Ρ ε π νι ν ε ε ο ι. ε κι
ιιι ε" Ει,ε·ειιεειιιιιι ειιιεε Πεειι.πε ιιεειιιπε·ειι ννειπεπ.- Ρι·ει. Πι. Πει! ΒννειΙπ, πιιιιιιιειιπειΑι·πι επι Απαιιει.ε.
Ηεεριι.πι ιιι Βει!ιιι. ιει. νοπ πει· εεειειε πε ι!ιειερειιι.ιππε ιιι
Ρειιε ειιπι εειιεερεππιιειιπειι Μιτι;1ιεπε ει

ιι ιι ιι ιι ι ιι·οιπειι.- Πιιε !ιιε!ιειιπε Μιιε;Ιιεπ πεε θι. Ρει.ειειιιιιε·ει διιιπιιιιιιιεε,
Πι. ιιιεπ. Πεε!ι τε ιε νν, ινε!ε!ιει· νει Κιιι2επι νοιι πει Πιιπιιι
ινιεπει·,πειι·ιι1ι!ιινιιιπε. Μ, ιιιε πιο 'Ι'ιιεεεε!π.ιιει· ιιιε1πειι, νοπι
θι.επιιιπιιριιιιε.ιιπ ιπ πιεεεπι Απιτε ιιιειιι εεειιι.ι.ιετνι·οιπειι.- νε ιιι ιιε ε ιι ι επ ει πιιι Πιιιι'ειιιι: πει Πινιειεπειιιτι πει·
32. 1ιιιεπτειιε-Πιι·ιειειι. Βτε.ειειει!ι Π οι·εεειι ε ννι ι εε!ι.- νειειειεειι; 1

) Ιιι 1ι1εε!ιιιιι πει ιιι·ε.!ιοιεειιε

Ρ ε ιει ιι ε ιι ιιιε ιι ιπι 60. Ι.ει›επε_ιειιιε. Πει· νειειοι·1ιειιε.
ννε!ε!ιει ιιιιιιεκπ 40 .!ιι!ιι·επιε ιιιιι!ιε!ιε Ριιιιιιε π.ιιεςειι1ιι:Με
πιιι· ιιι ιιιι!ιει·επ .:ιι!ιιι·ιι Αι·πιειιιιιει ιιι Μεε!ιειι. - 2ι !π .ιιι
ειιιεε πει Αι·ει επι πιι!ιε!ιεπ Κι·ππ!ιειι!ιειιεε πεε Πε!!επιπιιιε
πει· ε!!πειιιειπεπ Ριιιεει·.ε·ε Π'. Α. 11*επε ιι ειιι ιπι Α!ιει· νοιι
47 .1ε!ιιεπ. -- 3) Αιιι 1!. ιιππ ιι. 8ι. ιιι Βεππ πει Ριει'. ειιι.ι·ιι
ειπ. πει Ο!ιιιιιιρ;ιε επ πει· πει·ιιι;ειι ΠπινειειιΜ Πι. Ο ει!
ν. Η εεε ιι πει! ιιιι 00. Ι.ε!›επε_ιιιιιιε. Πει Ηιππεεε!ιιεπεπε πει.
ειε!ι πιιιε!ι ειπε !ιει!ιε νοιι νι·ιεεειιει·ιιιιιι!ιε!ιεπ Αι·εειιειι πιιπ
πιιιι:!ι ει·ιιι 1.ε!ιι!ιπι·!ι π.» Μεεεεεε ειιιεε Νιιιιιειι πειιιιιειιι. επι
Με «Ηιιππειιε!ι πει Κιιιπει!ιι·πιι!ι!ιειιεπ» ιιπι ει· ειιιεπ Τιιει!
πει ε!ιιι·ιιιειεε!ιειι Κιιιπ!ι!ιειιεπ 1ιεε.ι·εειτει.- 4) ιιι 1πιιε!ιιπειε
πει επιει·ιι.ιι·τ.εΡιειεεευι· πει· ε!1ι.ιειιιειιιεπ Ρει!ιε!επιε Με
Ρ1ιει·ιιιιι.!ιε!εριε Πι. Αιιι.οιι Τει; !ιιιι·ιεε!ιειιι!ιπ!ει·
Επ1ει ν. Η ε1ιιι!ιειπι ιπι 84. Εεεειιειιι.!ιιε - Γι! Ιιι Ππε1ιιι
πει ιι·ιι!ιει·ε Ριπειπεπι πε Βενιι! Πο!Ιειςε οι ειιι8·εειιε οι' Ιιι:
!εππ, Πι. 8. 1νι!πιει.- Ζιιπι 1Τιεο!ιιιιι!πει·Ρι·ει'. Μ ειεε ειιπ'ε, ε” ειπεπι Β.ιιιε
επ πιε 1ιι-ιρκιπει· ΠπινειειΙ.Μ Ρε!εε !ειειει, ιει. Πει'. Πι.

Η ιιππ Βι!›1ιειι ιπ Ζιιιιε!ι επι πειι Ιιε!ιιειπ1ι! πει ρει!ιε!ε
έιει:1ιειιθ!ιειιιιε ιπ Μπι1ιπι·,ε·1ιει·ιιιειιννει·πεπ.- Πει· ειιεεειειπειιι!ιε!ιε Ριειεεεει· πει· ιιιπειεπ Μεπιειπ Πι.
Ριιιι! Βιι·ιι!ιιιις ιει ειιιιι ειπειιτ!ιε!ιειι Ρι·ει”εε
εει· ιιππ Πιιεετει· πει· ιιιεπιειπιεειιειι Ρε!ι!ι1ι
πι1ιιπ Θι·ειι'εινε.!π ει·πιιιιιιι ννει·πειι.- Απ ε» Πιιινει·ειτιιιι.θειι ιιε ιει. επ $ιε!!ε πεε ιιι πειι
Βιι!ιεειιιιιπ ι.ιειιειειιεπ Ριει'. σ

. Μπιι:ιιιι, Πι. Βιιπ ε! ι:ι!ι
ινει›ω πιιπι οι·πεπτ!ιειιεπ Ριει'εεεει πει· Ρεν
ε!ιιιιτ.ιιε ειπε.ιιπτ νι·ει·πειι.-- Πει Μιιιιειει πεε 1ιιιιει·ιι ιιπι ιιιιιτε1ει.Πιιειι1ιιιε επ πιε
θειινειπειιιε ειιπεοι·ππει. πεεε ιπ πειι θι·επεριεειειεπ πεε
Βειε!ιεε επι ποπ Ειιειιειε πει εεε πεπ Αρει!ιε!ιειι ιπι 1ιιι.ιιπ
νει!ιιι.ιιι εεεε!εεεειιειι ΜΜΜ πει πω.. πει Ριιιιιιι, εεννιε απ.
Βεπειειιιιιιιιε πεε Μιι:ιε!ε "Με πιιι· ιπ ποπ ει·τ!ιε!ι εεει·ιιιιοιι·
1ιο!ιειιΒρι·ιιειιεπ. εοιιπει·ιι Β·!ειε!ιπειιιε ειιιεε ιιι ι·ιιεειεε!ιει
Βριεε!ιε ειιιε;επεεειι ννει·πε. (Με πι. .Ιειιι·ιι.)- Πιε 1$ιειιΖε-ΒιιεΙε πεε νειειειιιεπειι Ριεΐεεεειε Π

.

Ρ.
Βει.!ι ιιι, νι·ε1ο!ιενει πεπι θε1ιειιπε πει Κ1ιπι!ιι Ψ ι·1ιε. ιιε
ννε!ε!ιει πει·εε!ιιε !ιιιιι;ε .!ιιιιιε .ε;εννιι!ιτιιπι., ειιιε!ιιει ινει·πεπ
ινιι·π. ιει !ιειειιε ι'ειιιε·ε;εει.ε!!ι,εε πεεε ειε ιιπ Ριιιιιιιι.ιιι επιχε
ειε1!τνιειπεπ !ιιιιιιι.

Α π::



θ?

-1εε 0οε.<εεεε ιετεεεειιοιιε1 ι1ε ιιιεεεε1εε
ρεοτ'εεειοεεε11ε ετ εε ι1εοετο16ε;ιε ιεεάιεε1ε.
Ιω θοιε1ιε Μ Οοεει·εε 1ετει·εει.ιοιιε1Μ ειετ1εε1ιιερι·οτεεε1οιι
τιε11εετ Μ ι1εοετοΙοε;ιε ιεε0ιεε1ε, (με εε τ1εεει·ε ε Ρεειε, εε
23 εε 28 _(ιιι11ετ,ε. 1'1ιεεεεει· Μ ροετεε ε. Μ. εοιιιιε1εεεεεε εε
εοι·ρε ειει11εεΙσε εει ειιιτ:
11ιιε ι·εε1ιιειιοεΜ 50 ρ. 100 εεε 1εε 01ιειιι1εε Μ (εε Νεε
εε.1εετ Μ 30 ρ. 100 εεε 1ε Οοιερε.ε·ιι1ε'Ι'εε.εεετ1ε.ετιειιεεεεε.
εεεοεεεε ε τοεε Ιεε εά1ιεεειιτε εε θοεε;ι·εε, εει ειιι·οετ νει·εε
1εεε εοτ1ειιιιοεενε. ε τ 1ε 20) Με 1000.
Εεε ρἱεεεε εεεεεεεἱεεε ρεεε ο1ιιεειε εεττε εεεεετ1οε εεεοετ
ε.ει·εεεεεεεε ειειεε τειιιρε εεε Ιε εειι·ιε Μ Μειεει·ε Μ θειι
εεεε, εεε., ετε.
Με εεεεε Μ νειειεε εε 1:111ετΜ ε1ιεειιε Μ (εε εεεε εε
1 ιεο1ε, εε 20.Τει11ετ εε 20 Αοεε.
1Σε σε εε1 εοεεειεε 1εε 1οεεειεειε ε Ρει·ιε, Ιε Οοιε1τεε'εετ
ρεεεεεερε ι1'οετειι1ι·Μ ειιϊει·εετεε εεεεεεε Με εεει1Μιιεε ερε
ε1ε1εε. Πεε οιι·ειι1ειι·εε εεε εκρ1ιειιεε ετ εοεειιιεετεεε. εε1ε
τινεε εεε ρεοροειτιοιιε Μ εεε ε εεεεε, εοεε εειιιε11ειεεετ
ειιιεε Με ειιειεε Με Ρεεειι1ειιτε ετ εει·ετεΠεεεΜε Οοιιι1ιεεΜ
Ρε.τι·οεεεε ΐεεεεειε ει Με 0οιείιεε εετιοεε.ειι ετεειιεεεε εεε
εεε1ε Ιεε εοιι.εεεεε1ετεεΜειιειιιι ι1'ενοἰε ε εε εε_)ετΜε Μτε11ε
ρεενεει. Με ειειετειιεετ ε'εεεεεεεε.
Ρεεε ει11ιει·εεεε θεεε·ι·εε, εενεγεε1εοοτιεε.ιιοε Μ 15 ΐι·εεεε
(Μειεει·εε τιτε1.ιιι·εε)εε Μ 10 τι·ειιοε (Μειεεεεε ρειειιει εειε)(1)
ετ εε εεειε Μ ν1ειτε εε ιεεεοι·ιεε εε 0οε,ιει·εε: Μ. 18ιει·εε
Η ε ε ε ο ιι , 120, Βοε1ενει·ό 8ειιιτ-θει·ιεειε, 1'ει·ιε.- Με 1ετει·ιιετιοεε1ει· ρ1ιεεειεεεετ1εε1ιει·
0ο ιιεεεεε ειτε 1ε ειεεειε δε1ιεε ννε.1ιεεεεΜε 1νε1τειιεετε1
Με;; νοει 2.-8. Αεεεετ ε. 8ι.. ε1εο ιςΙε1ε1ιεειτ1εει1τΜει ιιι
τεειιετἱοεε1εε ιιιειΠοιε1εο1ιεε0οεεεεεε ιιι Ρεειε ετετιι1εΜε.- τν1ε Με Με «ΑΠΕ. ιεει1.θεεει·.-Ζτ,ε·.»ειιτεε1ιιεεε, εο1ιε1ιιι.
. Με Β1ιειε1ειιι1εἰε1ι :Με εεειιεΜι·εε Τιιιιιειε1ρ1ειε Με Νεε
Μι·Μετοι·εε εετννιε1ιε1ε εε ενε11εε. Νεε1ι Μει Ι.ε1ιιερεετοε
11'ε11ιε ιετ Μαι. ειε ε1ιεειε1ιεει· Γεεειεεεεειτεε ειι(εετε.ιιε1ιτ,
Με ιε Βιε1ιειε1ι :Με 111ιειε εε1εε 8ρεεε1ιειιιιιΜε ε1›1ι211τ.
Ζειει Πιιτει·εε1ιιεόνου Μπι 8ε1ιετεεΑετ. Με Με Κι·εε1‹1ιε1τεε
εεε Με Νεε1ιεε1ιεεεεε ει·1‹εεει, ειε11τΜε εεεε 1νεεεεειιιε.ειι
Με 1)1ε.<εεεεεεεε Με Γιιιςει·εριιεεε. 8ειεε 'Γ1ιει·εριε 1ιεετε1ιτ
1ε Με νεεεει·ε1ο1ιειιεςΜε ?ειτε νοε ε11ειιιιι0€1ιο1ιειιΤ1ι1εεεε
εεε Με νει·ινεεεεεε εε11ιετιεεεειειει·1τεεΚιειιτεε.- Αιε 27. Γεεεεει· ει. εε.ε1ι ειεειε Βεειο1ιτ Με «Νοει111ν.
Ζτε;.»,Με νύει·τενοε Με θεεε11εε1ιεττεεε Βε1ιειιιριιιιι.ε·Με
Ξερω. ιε 1.ιν1ε.ει1εει ιε1ιτετε11ερι·εεεε1ιιει,Με Ι1ερεε1ιεἱει
εε 'Γει·ιετεετ (ιιε 1·`ε111εε‹·1ιειιΚεεἱεε) ει·03εετ ννοι·εεε 1ε
θεε;εειεεετ Με θ11ει1ει·Με Υεεννε1τεεεεεετ1ιε: Ρι·ε1ε1ι1ειιιεε
Βει·οιι 8ιεε1 νοε Ηο1ετειε, νιεερεεειάεετεε Ρεοι'. Πε. Πε1ιιο,
Με 0εεειι·εε Βε.εοε Μ. 8τεεεε1εει·ε· εεά Με Ρι·οι'. Πε.
Β. Κόεεεε. Με Ρεοτ. Βε1ιιο ιιι εἱιιειιι Πεεεεε11ε1‹Με·
άιο Τ115.ιιςΙιε1τΜε ορειιεεινε.1ιετεεθεεε11εε1ιείτνε11.1ιι·εεε11ιεεε
10)ε1ιι·ιεεε Βεετε1ιεεε ει·ννε1ιιιτε,εεε Με θεεε11εο1ιε.ΐιΖιιεεετ
Με 1

.

ερ ι· ο ε ο ι· 1 ιι ει Μ ε ε 1 ι 1ιειΠοι·ρετ ιε1τ20 Βεττεε, Μειι
1ιε1ι1εεεειιι Με εε Νε ε ε ε! (Με Ρειριιεεεε) ιεε; 80 Βεττεε,
ρεεε ειεΙε;ειι .1ε1ιι·εεΜε 11ερεοε εειεει 1ιει 1νεει1εε
επι 00 Βειιεε εεε Με 1ειτιεειιεε 'ΓΙιε11 εεϋιΐεετ εεε Ματ 1ε
'Ι'ει·ννεετ, ννο ε1ε1ιειε εεεοι1Μεεε 1ιερεε1ιεει11ιετἱεεετ.Με
ν1εετε Αεετε1τ 111ε120 Κεεε1ιε εει·1ε1ιιετ. 1ε _ιεεεε 10 .1εει·εε
ειει1Με Ρεινειρει·εοεεε εεε.εε 100.0001151. εεε νοε Με Πν
1ειιτ1ιεε1ιειιΗιιτει·ε‹:1ιε1'τ80.000851. Μεεεει·εε1ιτ ινοεΜε. Β1ε
1ιο1ιεΚεοεε 1ιετ20,000ΗΜ. Με Με 1.ερεοεοειιιιιιεε 'Γεεννεετ
ιζεερειιι1ετ.ννε1ε1ιεειε1τ Με ΒιεειεΙιιιιεε, 45,0001151.εε1ιοετετ
1ιε.ι. 117ιειιοτεινεει1ις Με Βιετειιτ Με 1.ερι·εΙ‹ειιιι1ιεειιι Με
Αεετειτ ιετ. Ιεετε Πε. Κ ο ρ ρ ε! ιε ειιιει· εετε1εε1ιεεΑεερεεεΙιε
εετ Με ΕεϋΠειιε,ι.:ετειεεΜε, ιεΜιιι ει· εεε1ιτνιεε, ι1εεε ειο1ιιε
Τε.ι·ννε.ετιε Μιι 1ετετειι 5 .1ε1ιεεε Μ: Ζε1ι1 Με 1.ερι·ε1ιι·εεεεε
νοε 25 Μ( 125 νεειιιε1ιει Με, εε Μ.εε «πινειμε. Κι·εε1ιε 5

Μεεεε1ιεε, (Πε εε εεεεειεεετ, εετ εειιιειε θεε·ιεεειι Με.. Με
Ζε1ι1Με Κι·εε1ιεε ιιε Τεεννεετ'εεεεε 1.ερι·οεοειεει.Με νοε Πε.
Ρε11ο ρ εεΙειιετ απο, 1ιετι·ε,ετεεεεεννεετιε εεετ 55.- 1ε νεει.εεεεεεει· ννοε1ιε Μπι ιε Βε‹1 Νεε1ιειει εε.ε1ι
ν1ει·ειοεετ1ιε1ιειιιΒο1ιεειι ειε εεεεε 8οοΙερι·ιιι1ε1 εεε εἰεει·
'1'1ετενοε 207”111ετεεεεε Τει” νοε εεοεεεει ννεεεει·εε1ε1ιτ1ιιιιε
εεά ειιεεεεοεΜετ11ε1ι11011010Κο1ι1εεεειιι·εεεεε1τ,3-4 Ρεοεεετ
8εο1ιζε1ιε1ι,ειεεε '1'ειερει·ετει·,ενε1ε1ιεεε1ιοε _)ετ2τ32° θε1ειεε
1σειι·ερετ,1ε ε17.εεετει·Ζειτ ειοε1 ε1ιεε εε( 35°1). ειειι.τεετ1ϋι·ίτε,
Μ 01εεε ννει·ειε 1ιει·ειτε ιε Με Τιείε εετεεεεειι ννοει1εειετ.
Με 8ρειιεε:1ι01ιεεεε- (1ιε Εεεοεει·11εε1ιε 1ιετι·ει;τ_)ετετ εε1ιοε
εε·ιεε1ιεεί4-5 Μειεε εεε 011ι·ϊτεννο1ι1εεεείε11ε. ννεεε Με
()εε11εε1ε1ινο11ετε.ει11ε·εεεειειε;τ 1ιεεεε ννιει1. ειιε1ι εοε1ι εε
ετειιζεε. Πειτε ε1ιεεεειεεεεε 8οοΙερι·εΜ1 1ετΜε Νεε ε εἰ ει
ιιιοετ εεε _ιεε1ιε1ιεε111εεεε1εε Βεάεινε.εεεε εε· εεεε1ιεει·ε Ζειτ
εεεεεεε1ι1οεεεε, εεεΜεε Με θεεοετ Με. Μεο1ι ε1εεε ιιειιε

τηε11ε
ειιε1ι ειιιε ινει·τ1ινο11εΒεεεἱε1ιει·ιιεε·εε1εεε Ηε11εο1ιετεεε

εε εεεεε.

(1
)

Με Μεεεεεεε ρεετιειρεετε (ετιιι11εετεεε ιιιεε1εο1εε.('εειιιιεε
Με εοιιεεεεειετεε) ρεενεετ 1ιεεε0ειεε Μ Μ. εεάιιετιοε εεε 1εε
01ιεειειε Μ ω. θεε ειειεει·εε ρεετιε1ρεετε ε'εεεεετ ρεε Με
εεε ρε1ι1ιοειιεεε εε 0οε,ε;ι·εε.

488 34.5844 170 85 145 30

- Νεε1ι εἰεεε Με1κ1εεε·Με <‹'1'ἱιιιεε»εεε Βεεε ο ε Α ιεεε
(Αεεεετ1ειειι) νοει 13. Μεεε ε. 8ι. 1ετΜι·τ Με Αιιε1ιειιοε Με

Β ε ε 1 ε ε ρε ε τ _ιετ2τ1ιε15ειετ11ε1ιεεεεεε1ιειι εποει1εε. 1ε Με
1ειετεε εννει Μοεετεε ε1ει1 Μεε11ιετ 23 Ρει·εοεεε εε Με
δεεο1ιε εεετοεεειι.

Β- Ι)1εθεεεειιετπε1ι1 εεε 1ζι·ε.ε1ιεε 1ει1εε 01νι1·
1ιοερ1Μ11ει·ε Θε.. Ρετεεε1ιιιεεε 1ιετειιε·πει 20. Εεεε.
ε. .1

.

Θ(274 ειε1ιεΜε 1ε ε. νεων.), Μι·ιιετεε 541 'Ι'γρ1ιιιε -

(9 εεε.), 829 8γε1ιι11ε-1'78 ιιιε1ιει.200 8ε1ιεε1εεε
-()0
ειε1ιε),

152 ΠὶρετΙιει·ἱε - (0 ιεε1ιε). 'Η Μεεεεε - (11 εεε. εεε '73
Ροε1ιεεει·εε1ιε- (14 ιεε1ιε Με 1εΜε νοι·ιν.).
Αιιι 4

.

111111εεε. 3. 1ιετεεςι1ιε2ε1ι1Με Κεεε1ιεε 8805 (88 ιιιε1ιι·
Με ιιι Με νοεειοε1ιε.).ι1ει·ιιειει· 520 Τγρ1ιιιε - (12 εεε.), 825
8γρ1ιι1ιε - (01 ειε1ιε), 218 8εεεε1εε1ι - (2 ιιιε1ιε),152 Πρε
τ1ιεειε- (Ο εεε.), Τ0111εεει·ε-(1 υνειι.)ιιει1 '70 Ροε1ιεε1ιεεε1ιε

(3 εεε.) Με ιε Με νοενν.

Μοετε1ὶτετε-Βε11ετιιι` 8τ. Ρετεεε1ιεεεε.

Ε'ϋε Με 1Νοε1ιε νοιε 20. Με 20. Ε'εεεεεε 1000.

Ζε.1ι1 Με 8τεεεε11111ε:

1
) εεε1ι Οεεε1ι1εε1ιτεεά Α1τει·:

==εεεεεεεεεεεε.[ωθΒΠ28Π:ΦΟΦωαβωωώΦωα0=
__|ὲ_`==ωω>ε>-ε>‹ἔωωιπω>εεΞΦ001.ΠΟΠ5 Ο 'Οεεεειτ·ιτ0εἶ00ε0=εοε·5Φ:€2:42:281:ΞΟ

10242· 6881574538120

2) εεε1ι Με '1'εεεεεεεεε1ιεε:

1'γ 1ι.εεειιτ1ι.0, 'Ι
'

ρε. εΒά.20, Β`ε1ιεΙεεεειιι·εεεε 0
,

'1'γρ1ιεε
ε1ιεε εετ1ιιιιεεεε·Με οειε 2

,

Ροε1ιειι 5
.

Μεεεεε 10,8ε1ιει·1ε.ε1ι22,
Πιρετ1ιεειε 25. Οι·οερ 2

. Κειιε1ι1ιεετεε 0
.

Οεοερ6εε 11εεεεε
εετεϋει1εειε 30. ΒεγεἱρεΙεε 4

,

θε1ρρε 12, Ο1ιο1εεε ε.ειε.τιεε

0
. Βε1ιι· 2
,

Εδριάειιι1εε1ιεΜειι1εεειτ1ε 0
,

Αεετεε θε1ειι1ιε1ιεε
ιιιε.τ1ειεεε 0

,

Ρεεοτιτιε εριι1ειιι1εε. 0
. Βοτ21ιεε.ε1εΙιείτ Ο
,

Αετ1ιεειι 0
,

Ηγι1εορ1ιο1ι1ε 0
,

Ριιεερεεει.10εεεε 2
.

Ργε.ιιι1ε εεά 8ερτ1εεειι11ε10,
Τιιεει·εε1οεε Με 1ιιιεεεεε 127.Τε1ιεεειι1εεεε.ιιΜεεε θεεεεεε 20,
Α11ιο1ιο11ειεεεεεά Πε11ι·ιεει τεειεεεε 12, 11ε1ιεεεεε1ιεε.εεεεεε
Ατεορ1ι1ε1είεετεει 50. Μει·ε.ειειιε εεει11ε27, Κεεεεεειτεε Με
νεεεε.ιιεεεεεεεεεε 04. Τοι·1τι.εεεεεεεε35.
Ρετ Με 1Νοε1ιε νοιε 27. Πεεεεεε Με ε. ΜΒΜ 1900.

Ζε1ι1τ1εε 8τεεεείε11ε:

1
) εεε1ι θεεε1ι1εο1ιτεεε Α1τεε:

0
-1
0
.1
ε1
ιε

1
1
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ε1
ιε
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ιε
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Ξ
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1
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1
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·
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1
-
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0
.1
ε1
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428 312 740 140 85 120 13 13 28 08 03 50

2
) ιιεε1ι Με '1'οΜεει·εεεεεε:- 'Γγρ1ι.εεεετ1ι. 1, '1'γρ1ι.Μιά. 15.3εεε1ε εεεεει·εεε 0, '1'γρ1ιεε

ο1ιεεΒεετ1ιειιιιιεε;Με Γοειε Ο
.

Ρεο1ιεε 8
,

11εεεεε13,8ε1ιεε1ε.ε1ι18,
1)1ρ1ιτΙιεε1ε24. Οεοερ 3
,

Κειιε1ι1ιεετεε 8
.

θεοιιρϋεε 11εεεεε
εεεε11ει1ειιες25. Ε1εγειρε1εε 0
,

θειρρε θ
. 01ιε1εεε εε1ε.τιεε. 0
,

Β1ιιιι· 0
.

ΒρἱΜειἱεεΙιε Μεε1ες1τιε 0
.

Αεετεε θε1εεΙει·1ιεειεε.
τ1εειεε 0

,

Ρεεοτιτιε εριόεει1εε 0
,

Βοτ21εεεεεΙιειτ Ο
,

Αετ1ιεειι 0
,

1·Ιράεορ1ιο1ιιε 0
,

Ρεεερεεε10ετεε0. Ργειεἰε εεε 8εριιεεεειὶε 12,
Τεεει·εε1εεε Με 11ιιεε·ειι112. Τερεεεε1οεε ειιι1εεεεΟι·ιςε.εε21.
Α11ιο1ιο1ιεειεεεεε Πε11ι·ιειε τεειεεεε 5.11εεεεεεεεννεε1ιε ιιεά
Ατεορειε. ιιιτεετιιει 50, Μεεεεειεε εεειΙιε 24. Κεεε1‹1ιεἱτεε Με
νεεΜ.ιιιιεςεεεεε1ε 50, Τοάτεε0οεεεε 38.

+ Νεο1ιετε 8ιτειιιιε εεε νει·ειιιε 8τ. Ρετεεε
1σεεεεε Δεεετε: Β1εεετεε Με 21. Με” 1900.
Τεε;εεοι·ι1εεεε: 1νεετρΙιε.1εε: Πε1ιεε ερεετ1εε1ιεοι.

ετ1ρετιοε.
ΝΒ. Νεε1ι Με 81τεεε,ε· ε;εεε11ιεε νεεεἱειεεεε· Με 11οτε1
1Πετοε1ε,1ε Αε1ε.εε Με .1ε.1ιεεετε,·εεεΜε νει·ε1εε.

σ Νεο11ετε 81τειιι:ιε εεε 13εετεε1ιεε ε.ειιτ11οτιειι
Ψεεειεε: 1111οιιτε.ε εεε 18. 011212 1900

'Ι' ε. ε; ε ε ο ε ά ε ε ε ει: 1)Ρ ε τ ε εε: 11ε1ιει·Αετοιετοιι1οετιοειιι Ζε
88ιιιιιιειι1ιε.ιη;εετ εεενεεειι 131εεεεειεεε
,Με ιιε ΚιεΜεε1τει·.

2
)
1
)
ο εεε ετ: Πεεεε 12ετ'ο1,ε·εεεά 1111εε

ει·ΐο18·εΜι Βε.ρεεοτοει1εε.
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Πεεο11πιειοΚίτο1ε5 Αητἰὸἱειττκοἱουτπ. εἰοἱιετ ννὶτΚεειππ Βεἰ

ΒιιτοΙ1ίε1ΙΙει1 ειΠετ Απ, ειΚιιτειπ. οΗτοτιἱεοΗειτι υπό τυΒετ
Βιι1όεεπ1 Βειτπ1Κατεττ1ι. Ροττοἰπ ΒεννἱτΙ‹ιτ εΙυτοΙ1 Ετννεἰτο

τιιι1€ σΙετ Βειιιο118εί5εεε εὶιιε: ΒΡεετεἱἔεττε ΕτΜΜιιιι€ ὸετ
Βατπιεο11Μπ1Μυτ ιιιιά 1ετ (ΜΙπετ ΠΠ (3ε€επεατ2 2ο όετι

Τετιιιἰιιρτ2ρειτειτεη εἱτι ννἰτΚΙἰοΙπεε Ηεἱ1π1ἱττεΙ. Ροτ1οἰπ Βο

εὶτ2τ 8.1158θΓ(1θΙ11εὶπε Βα1ευτεπόε ΪὲΙυΙτιἱεεννἰὸτὶΒε·, Βειοτε

τἰοἰὸε ΚτειΪτ.

Π1οτειτιιτ (Ονοι·1σ.ο1ι:θεοωνι16Ιε.ττ ΠΠ· Ιτιπετο Μο61οΙο 1900
Νο. 10) Μια Ρι·οΒοπ ΜεΙιο11 ι1οιι Ηει·τειι Αοτιιοιι 1ιοεωιιΙοε πι·
νοτ1ϋΒιιιι€;.

Υοτεἱπἱ9ϊο ίΞΜπἱπἰεϋτἰΚεπ Ζ Ι Μ Μ Ε Η & 0ο.
Ρωωα1πι επι Μεἰπ.

"Μπι
ΑνΟ18 8ΟΙΝ ΒΕ ΒΒ'ΒΙΟΝΒ'Η 1.3.48ΟΠΗΟΕ

ΜΒ ΕΝΒΒ 11110110"
επεΒοποίο1ιιιοτι1ι1το1ιεοἱιιο Πϋ11οιι1ει.Βο111ΨΗ.Ι«Ιππ8·οπ,ΜΗ; «ΜπιετΕτ1κετοιι8111111118
1101181'Βο1ιε.ιιΜοτΟΙειιιΒοτειιΙ:ΜΕεεοτ, Μπι 1ιτΗ.Π;18ετοπΜι· ι·ο1τιοιιΒ1εο1Μ5.εεοτ,

«Μπι 6ἱ80111°0ἱσ118ΈοΙ.1π.ΙΙοι· Μ5ποταιΙπιοοι·ο.
νν1τΚεε.ω@μου Κι·ωιΞ:Ιιο1ιοιι :Με ΜΒ.κεΙ18,:Ιου Ι.εΙ›ει·, ΗτειιιιιπΒ ἰπι Ρΐοι·τειεΙετ
εγετοπιι,θΑΙΙειιετο1κιο,ΒΜεοτιΙεὶὸεπ, Ρι·ειιιοηΒΜυΗΜ1ιοιι. ΜΙεειπ. ΕτΜ·ειιιΙιιιιι;ευ,

ΡοττΙο1ϋη;Μ1τ.θἰσΙιι, ΒΙιιω.ι·πιιιιΙι. ΖιιοΚω·ΚυιιιΜιεΙι οτε.
1)” ,,0οιιττο.11ιπᾶ'°ιι. ,,1ΐοι1Μά" πιοιιοι·Επιιιτ.κινεο!κιΜεε1ε;ετιιικ1 ΜΙ ;;τϋεε1επι
θοττπ`οι·ιειιιεεεεωκτετ,ω. Κο1ιΙοπε11ιιιο-.Μοοτ-, ΒυιΜ-. Ι)κτιιρϊ·, θεω- ιι. 110188
Ισίτ.Μάει·ι1, Κα!τινειεεει·-ΗώΙε.πετε!τ.Μειεεεεε πω! εα1ι»νοό1εωΙιοΗε!!εγτπυαετΠι
Πι Μι· τπετὶἰοο-τπεο1ιωιἱεο11ωιΖππάει·πηετ81τ ΒΙοΗττ. Ζννώ2ε1__επϋπά.

Ποπει·1σωποθο1οπωι.άο.- Βε.1ε-Βπι1-Ψοι·1κ.η Ε1οΧττἱεο1ιο8τιιἀτ-ΒοΙοπο1ιτιιπε.-
1Ιοο1ιιιιιο11οιι-ΉεεεετΙοϋπηΒ·.

'Ι"1ιεε.τωπ-- 'ΓοιπϋοΙ:ι. - 'Ηιι12-Βειιιι1οιιση.- .1ο.,εά.- Ε'Εεο1ιετεί.- Βε1τ- ιι.
ΒειάΠιΜτ-ΟΙι16.- ΗοόεοΙαο τι. ο11'εποΒο1ι1πι1ιπ,Ροιιε1ουεεωΙΙιιπε. - .1υΒϋπό

ερἱεΙ-ΡΙᾶτιε. - Μι.νσπ-'1"υππι1ε.-- Ιπτετιιι·1›.'ΓεΙερΙιοιι.
ΜΜΜ νοιιι 1. ΠΜ Με 80. ΒυρωτιιΒοτ. Ι·'τωμιοιιι 20,000 (οκι:Ι. Ρ:ιεεωιιτοιι).
. Ρτοευθοτε ει·:νἰε νοιιι ΒἰἱΓΙΞΘΓΙΠΘἱ8Ιει·:ιιη£_
Πω!. 'Ι'ΒΙ11ΚΟΠΒΕΠΊΜπι1Ιο.ιιεο:Κτοιιπ1:ταπιι,Ρ81°Μ11811ΠΒΒΝ11111."Β1δφ10Π0,ΒΙ1410118
σμιο1Ιο,Δπιϋτοεἰυεϋτιιιιιι, Βιιτο11ιιοπΜ·πιπ.Με Ή. ωωωι 81118ΗιΒεεε ν.Μ 11ι.1Μι.
1Υε.τϋτ11ο1ιοεΠε.τ1οιιΜι1οι·Βι·ιιιιιιοιιεε.1ε,ριιΙν. σ. Ιει·γετ.(0.8θ2ετ. ριιΙν. 88.12επτ
ερι·ε‹:Ιιεπ 100 μ. Μ1ι1ει·ΑΙ»νεεεω·).1η Β'1ειαουειΒ. 125 μ. ιι. 250μ. Μου ΜΜΜ

ιιι 5 μ. 1η Οπτιοτιε.
Μπιτ1811Μ1410τΒττιπποπ-Ρε.εϋΙΙσπ. Μ Οι·ὶε.-Β‹·Ιιπ‹·1ιιεΙπι.ε56ιττοτἰΙε.ιι.εοΙιΙωωΙϋεοπό.
ΠΠΣ. ΒΔΠΕΠΙΠΒΒΠ Πιιτ1οιι1π.ι1οι·Ποστοπ1ο,Βττιπποπεο1ίο.ΠπττοτΙεπεοπ.1πιτιεοπ
821115.1η ΑΙΜ" 111ησ>ταΙ»ν.-ΗΑπόΙ.,Βϊ0ἔΙ1ετἱεΙΙ ιι. Ηι·ϋεεοτειιΑροτΙ1εΙωιιει·1ιέΠ11Π:11.
ΒΒτεοτπιο1ετοτε.ωτ. Βι·ιιοπειι-νετεοπάιιιιε, Μιπ1οιιϋειτ1.

(Β611Με:Ν)

ΔΝΝΟΝΟΒΝ ΞΒΒΒΒ ΑΒ.'1' ινοτόειι 1ο (Ιω Β1101111ε.11άΙ11πε νοο Κ. ΒΙΟΚΕΒ Μτ$τ. Ρετετεϋυτἔ, ΝενεΚγ-Ρτ. 14, εοννἱο Μ 8111911111·Μιά ειιιεΙΜά. Αιιιιουοοπ-Οοιηρωιτει1 ευΒοποπιιτπω.
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Αότεεεο11 νου Κτε.υΙιουρΠοΒοήοποπ:

Πω ΜΜΜ ΚιιΒει·ιι, θτ. εωιικοω”.
Βιμ" α!.Πππ1εο1ιουπωπω 8-8, 19.

Βο1:ννοετει· ΒΗεε Τει:1οεοπ1, Ποιπ:κ1|
ι1ροοπ.π. 13θ. πω. 18.

1 (Παει Βο:1ε. Βε.ο. 001.11.,14 απ., ι. 88.
κια. 2

.

Ε'ι·ιιιιΑΠ18118ΒοΕιιι1:, Φοιπωικει 115137.
Με. 119.

1

θεια». Οιι·1ι·ι·.ποεπι,οορτὶωοπιιε, χ. 1617.
κΒε.ρ·ι·.19.

Ρ:·ειιι θι11εω1,Ν. Ο., Π' Μιιἱο, Παπ Ν! 15,
@ιι 10.

Βερι·ει Φειιοροιππ Πιιιιοικι_ Οιιιιτ:οκε.ει
π. π. 24, Με. 7.

Γι” ΠιιεειιΕπιεε Μ”. Π01°ΜΝ0". π· 14.
κι:_ Π).

?πιιι Οιπ11ω·1ιιο 111$ο11ε1εοιι.Γπωρπε
φταιει@Μπα μ. 80, Με. 17.

Μετα: Ψ1ι11κ1ει·.γτ. Οοεπιιοικιπορ. ι
ι Πω»

·ι·ωοΒιιοκοποάμ. μ. 4
. κι. 11.

Δ1οιωπάτιι Κεεω·Σιιονν, Βικο.πε.ειιοκαε
π. π. 61, πω. 82.

1

Βο1ιννεεΙ.οτ(Μπα. 8ο1ιω16.8. Πο·τερ6.σ::
Μετι4ΜΒοκειε Π. χ. Θ

,

Με. 20.

1 Με.1·Ιο Μο1ι1 Β. Ο. 1. ι. Μ. κι!. 3.



θ!)

τυουιιιτ

Βυτυτι Τευιυι-Βυυουυυ
ι τι Β ο 11 ιιι ο τι.

σου .Πιιιι·ιιιιιιόετι.ου οοιιιιιιιιΙο υιιιΙ !ιοι·ΙΙΙιιιιιο Ιιοιειεο, ιιΙΚυΙιεοΙι-ειυΙιυιειοΙιο 'Ι'Ιιοι·ιιιοιι
(28-87° Ε..) Κυι·8οοι·ιιυου υιιιιυτοτυι·οο!ιοιιΜΠιι·οιιιι Με ι;ιιιι2οιι διιΙιτου.
Ποτνοι·τυΒοιιυ «Μιτουιιειυο ΥΉι·Ιτυυε @μυ Μουτ, Μιουυιιιιιυιιιυυ, Πιιιιιιυιι€οιι,

ΠουτιιΙειοιι υυι! υυειει·ο Νοι·ι·ουΙιτυιιιιιιοΝου; νου ΒΙιιιιιοιισΙοιιι Βτι'οΙΒο Μι Ναου
ιιτυυΙιιιιειιου Με 8οιιυεει- ιιιιυ Ηἱοου·υιιιΙειι, ιιιιοιι ΚιιοοιιουυτιιοΜιι, ω θοΙοιιΙιετοι
Πιτυοιτουυυι! νοτιιτυιιιιιιυιιι;οιι.
ΑΙΜ ΔιιειΕιΠιιί$οοι·ιυειιι υυυ ΨοΙιιιυιιμΙιοειτοΙΙυιη;οιι Βοεοι·ι.>;ι«Με

> (φ ἶ_?· ιιτ51υτ. Βυυοιιιυουοιοτυοιιι ΤουΙ12-8οΙιοιιου ιιι ΒϋΙιιιιοιι. Ϊ

Βιιιιιιιοτιιιιιι Βιιιιι·Ιουιιιιιιιιιιε,

Βτοειειιι, Ττιἰετἔυττετιεττειεεο Ν”.
Νο.οιι Ιιγειοιιιιιουου θτυιιυεΜ2ειι υυά ιυιτ. `ιιειιυε;ΙιοΙιευι Οοιιιί'οττ οιιι

μτιοΙιτ.ει.

ΕιΒιιοτ ειοιι υπ Με ιυυετου Κι·ιιυΜιοιτου, Νοι·νου!υ!υου,
8ΙουννοουεοΜοτυυυου θεο., εοινιο υυι· Βοοουνιιιοεοου: Μου
οτεοΙιοριουυου ΚτυιιΜιο1τοιι, 0ροτυϋοιιοιι στο.

Ποιετοεκτειιικο ευεεεεοΙιιοεεειι.
(:οιιευιτειι;ιοτιου άετ Ηεττετι υιιἰνετεἰτειτε-Ρτοιεεεοτετι υπό Βρο

οιειΙ$1τ2τε.

ΑιιιιιοΙυυιιιτου ευ Μο Ιοιωυτιου Αετ2το

Ου. Α. 8ειουε,
θιιΙουετοιι·. 1.

(48ι Ι-Ι.

Οι: θ. νΉυΜετ,
ιιιι Βιιιιο.ιοτιυιιι'ΓΙιιοτμιτιοιιετι·. 55.

Νυωο

οοεουυιιι.

Αυιιυγωιιουιυ. Αυτιυευτειιυιουυι, Νει·νιυιιιυ

ι Ί
ιιιιιιιιιι. ιιιιιιιιιιειιιΒέξω::ιζ
ιιιιιιιιιι, ιουειιιιιιιι,

Μαι 5οιιιτιετ25τιΙΙουτι, τιετνοτιοετυιιι€ετιό υπό ειρρετιτειτιτοΒουά.

ΜΜΕ Μι Μο Μι άετ ΑιιΠΙΙΙο
υιιιΙ ιιοτοιι ιιιιιιιυιωιι ννοειιιιτΙΜι Ιιοτυο.

°

νου οτιπου 8.τ2ιΙιοτιουΑιιτοι·ιτο.του,ιι. τι. ιιι ιιου ΚιιιιιΙιευ νου Ρτοτ'οοεοτ
νου ΚέιΙγ ιιι Βυάο.ροει:, Ρτοΐουιιοτ Ε'τυΙιινο.Ιά ιιι κι”, ΡτοΓου
εοι· Ιιουιιο ιιι ν” τ2ου τα, ΡιοΓειιεοτ ΒυοΙικνυΙυ ιυ Βι·οεΙυυ οτρτοοι
υπό ῖοττινΜιτου‹Ι υυι ΒοετουιΕι·ϊοΙε; ιιιιο;οινιιιιοτ.π ΕτΜιτΙιειι ιι

ι

υΠοτι ΑΡοτιιοΚοτι. ""@
ΑυειΓυιιτΙιοτιο Ι.ιτοτειιυτ υυυ ΡτοΙιου ετοΙιοιι ιιοιι Ηεττοιι :λεπτου Βτυτὶε

υιι‹ι Γτιιιιοο υυι· νοι·ΓυΒιιιι8.

'

Νουι·υΙΒιο

ΑβΒΒΙΝΙθΕὶΗ ΡΑΒΒΙ Ε( ΑΝΤ:
ΟΙιοιυιεοΙι-ιοοιιιι1εοΙιοε Ιιειιιοτειτοι·ιιιιιι ν. Μ. ΙΒΒΔΕΙι Β008, .

Ρι·υιιΜυτι ει. Μυιιι.

1τειι·τιιε Δω

'υ
Θειιι ετοτ1υτιι

Ύ'υι· ιυυυουιοιυουυο Βυιυου
13ενοε-Ποι·Γ.

Βοειο2οτιιι: Ριου ΚτορΠ' υιιυ 'Ι'οοΜοι·,
Ι.οιιευτΙοτ Απο: Ηοιι·υτΙι ΙΜ. ΥοΠιιιιΠ.

ΝΜιοτοε υιιτοιι Ρτοιιροσω.
(18) 28-'7.

Θεοοειά Αοοειιυ
ΑϋΙ15ττυιιιτε-υτιάΚτοίτι€υιι88
αυτου ω εο!ιννυοΙιετι υτιτΙΠ1τΌει

ροτιιττειι Κιιι6εττι άεπ
€ειιιπειι ννιιιωτ τιιτιάιιτώ Μειετουτειι
'υπό Ιιγάτορατιιιεειιε (Ϊυτετι Η”

1 ΕτννυοΙιεοιιε ιιιι
Ι)τ. Βιο8ίΡε Κιιιάστεειιιειτοτιυτιι

θεεοειά ΑΜιειιει.

ιι
τ
ιε
ο
τ

Μ
ε

υ

π
ιο
ω
"
ο
ο
ϋΠ
ιι
ο
ι

ε

Φε.
- εἐι
= τέ···ι:-εἔεῖ
Ή;·°Ξ°ι?=.·:·ιουεΦ

ὲἐεἔἶ_ Η
6€=ΐ5:=Φε,ι,Ε ..

ΕΞΐοΕ· έσε· -

.€=το 3

....Β..- Ε

ε=ΞΞἑ>ε2 έ:Η ευ -
ιι: ··°Ξ `ἶ

ἐ= =
ΗΜ τ

ό

έ .υ
Ξ

Με πιο Πιιιιιιιιιιιιιιυε-Πιιιιιιιιιι,
ιυιττεΙειι:υιοΙοΙιοττουιιιοι;!ιο!ιΜ, Κτυπ
Κοιιευ.ιο.Ρτινειι-ΨοιιυυυΒ·ι·ιι, πτητικ
ννοι·ιιυιΜτου, νωιιωιιω υ. ει.υν.ιυιιοτ
ΜΙΒ ννειιιιτοτ8ι.ιιιιιιου ποιο!υιΜιιιιιτοι
Ζυ ιυιιο!ιοτι.οιιυο απ" Μο ιιι τΙοειυΠο!τοο·
«Ιου0ουουεΜυυοιι·οουυινιοοοεουιιυιυτνεοι·
ιιου; υιοοε Εοιειιιιιυ Μπι οι·ιοιυιιΕ
υυτοΙι Με

Βουιιιίοουιοιιυ-ΑιιρυτΜο υυι! Μο Που
ιιιίοοϋοιιει-Ι·'ΙυεειωιοΠ ,,θΙτοοίοι·ιιιιιΙα
Με Βτοεάουει· ΟΙιευι. Ι.οοοτειτοτιυιυε

Μυυυει·,Πι·οεάειι.
Πο.υοινοι·ιιυυΙ' Πιτ μια ΒυιιιιΙειιιάΜΙ:

κουτι ΚιτεοΜοιι,
ΑυιυιτυΙιτ.Με-Ρι·. Μ 8

,

8ο. Ρεποτιιουτε.
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Κιιο11 & 9ο., Ιιπάνι188Ιιπίοπ ΜΒΜ.

.ΤΟΒΟΓΟΒΜΟθΕΝ (πω
.ΙοάοΓοι·ιπ-ΕΠινοΙππ-νει·Ιιιιιάπως,ειιιπΙιΓοιιι,πΙοΙιτ Ιιπ11οιιά,πω· άειιιινοι·Ιιππάε

Μιά πιπποΙιΙοε!

ΒΙΙΙΙΒει· ιιπά 8 πιιι.1ΙεΙοΙιιοι· Με .1οάοίοι·ιπ.
ΝιιοΙι Ρι·Ινει.άοοοπτ Πι·. Κι·οιιιιιγοι·. Ηιι11επ. 8.: επι· Ζει:

ΙιεεΙοε ΙΙΙΙιιιιιιεΙι·επιπΙνει.

ΤΑΝΝΑΜΗΝ
Ε

ικιιοιιι
@ΜΜΜ ΒεΓειΙιι·1οε,ρι·οιιιρι πιιά πιοΙιει· ινιι·1ιοιιά

@ποπ Βιο.ιι1ι6οιι.
"'" Μ"
ππά Βι·νιππ1ιεοποπ

ειιιο11ιιι τπΙιοι·ΙιπΙϋεοιι ΓΙ11Ιοιι.

Ι(εΙιιοι·Ιοι 8ι:ΙιΙΙάΙππππ άσε ΙΙΙπποιιε πάει· 8ΙΙ5ι·πιιπ Με ΑρρεΙΙΙε.

[Μει·α2αι· απο! Μαει!ει· επ Βίσπεύεοι.

ιΟΙΙ.ίΙΙΙΙ.Χ.ΙΙΙ
_

ΜΙ 19ι·πποιιΙοιάοιιιιπά Ο1ιΙοτοεο,ΜΙ θοιιοι·ι·Ιιοπ, Ιιπ1 Κι·ιιιιΙΙΙιοιιοπ άοι· Ηιιιιτ. άοι·νει·
άπιιππι.ιε- πιιά Οιι·πιιΙειτιοπε·θι·π·πιιο,Με Ι.ιιιιςοιιιπΙιει1ιιιΙοεε, ΙιπΙ ΗπΙε·, Νπιιοπ- ππά
ΑιιΕ·επΙο1άσπ. πονάει Ιιο1 οπτεϋπάΙιοΙιεπ πιιά ι·ΙιππιιιιιιιεοΙιπιι Αίΐεοτἰοππιι πΙΙπι· Απ,πιω 1π 190180ποιποι· άπι·οΙι ειιροι·ιιιιοπιοΙΙο ιιιιά ΙΙΙιιιΞεο1ιπΒεοΙιποΙιτιιπποιι ειι·ιινΙοποποιι ι·οάιιοΙι·οπάοπ.επάει.τινοππιιά π.πι.ι ιι.ι·ειειι8ι·επΒΙεπιιεοΙιπΓιοπ, πιιάοιιιτΙιο11εάπι·πΙι
ειπα: άιο Βοεοι·ριιοπ ΙιοΙ'ϋι·άπι·πάειι πιι άπιι 8τοΙΐινοοΙιεο1πιειρ,ιει·πάπιι Ινιι·ΙΙιιπποπ.Βἱε 1οΙιτΙιγο1-Ρτέρειτειτο ιινετάειι νοιι ΚΙιιιιΜετιι ππε! νιεΙειι
Αετ2Ιειι ειπΓε ννάτιπετε ειιιρ1οΙιΙειι υπό ετεΙιτ ιι

ι

Πιιινετ5ιτἐτε
εοννιε 5τέάτιεοΙιοπ ΚτειιιΚειιΙιέ1πεετιι ιι

ι

ετέιιά18οιιι ΟεΙιτειποΙι.
ννιεεεπεοΙιειίΙΙιοΙιε ιΙΙιΙι:.ιπάΙπιι€ειι ΙΙΙιετ 1Ο'ΗΤΗΥΟΙ.ι ιιεΙιεΙ
Βοοερ'ε1οτιιιε1ιι νετεειιάετ ετειτιε πιιά ίτειιιοο άιε

ΙΙΙΙΙιοΙ-ΒιιιΙΙιιιιΠ, Με Βιιιιιιιι & Οι.
,

ποποει πωι·1ιιοε Πποπιοειτπϋοπιιι
νοπ νοι·επε;Ι1οΙιοιριοιιιρωι· Ψιιικπιιιι; εο€ωι Με νοιει:Ιιιοάεπεπ Ε'οιιιιειι άοι· Μπιιοτ
ι·Ιιπἔιεπ, ΙππΙιοεοιιάει·ο πΙιει· ΜΙ ε1πι·1ιοιι Β,Ιπτππι,·ππ νιΙΙΙιι·ππά άοι· Μππετι·ιιιιτ1οπ.

8οΙΙιιιιι υπ πιιάπποιιιιάθιπΘεΙιι·πιιοΙιπ 8·ειιι2ιιιιιιοΙιά.άΙιοΙι.
Β0818$τ1ις1ιοΙι 5 Με Β ΤαΙιΙεκτεπ ΙΙ 0,05 θιι·πιιιιπ.
Θοττεπ1ιιι11ι, 'ΓΙιειει.ρ. Μοιι8.Ε8ΙιοΐΕ81895, ΠεοεπιΙιοι.
(99 ι· ιι π, ΤΙιει·πρ. ΜοιιΜεΙιεΙ'το 1896, Γε.Ιιι·ππι·.
ΒπΙιοΐοπ, ΜΙΙιιοΙιιι. πιω Ινοο1ιοιιποΙιι·ΙΙ'ι.1898,419.
Σε ν 1 8.118 οι. Β π γ εεε ιι, Ε'6οΙιο ιιι€άιο:.ι1άπ Νοι·ά, ΠΙΝ 1898,825.

9
. Βοπ πεο οι Ρ. Ινει1ι.οπ, Βε1;;ιππο ιιι6άιοιι11898,Νι·. 20.

Μ. πω” Οοι·ιάει·π8ειπιτπι·ιο.Μι18.ιιο1898,497.
11.ΡποΙο1:Ιι, Οοι·ι·ιπιιο88.πιι.ει.ι·Ιο,ΜΙΙππο 1898,498.
Πι·. Ν ο ά ε ι· ο πι, Μεάι21ιιεΙιοιπΟΙιοιιτοπιπ1898.
Β. Ζειι·ει ιιιΙιοΙ1π. 1
1

Ρι·ειτΙοο1898, Νι·. 24.
ν. Η ι· πι τ ο ιι Ιι ο ι· ε, ΈνΙππει· Μιά. Ρι·πεπο 1898, Ντ. 85.
Π. Ε
' ι ο ιι ιι ά
,

Μοιιιιι.πει:1ιι·. Γ. ΘοΙιπι·τεΙιιΙΓοιι. ΘππποΙΙο1οι;1ε.Βά. ΙΧ, 1161158.
Μ. Νά ε ει ιι π ο τ, Μ0ιικτ8801ιι°. Γ. ΘεΙιπιιεΙιιΙΐο π. ΘγιιιικοΙο.<ς.Βά. ΙΧ, ΗΘΗ δ.

ι

Ι.ἱΙοι·πιιιι· πιιιΙιε ιιιιά "που νοιι Ε. ΜΕΒ0Ι( π
ι

Βιιι·ιιιεΙειάΙ π. ΜοεΚάπ.

Β0809θ22·
Ρθί.Π'8022.

131οοοΙιτοπ Ρεπι·ποινποΙιοπ.
Με ΙιεττοΠεπά.ΜπάΙσπ.ιιιππω ιιι Ι:Μι·ει·
Ι.ιϊωιιρ πιιιΙιιιΙτειιάειι, ΥΑ80θΕΝ
ΡΕΑΒΡΑΒΑΤΕ:

Ισά θ ππά 10" 0: ΣΒ ;;
ξ,

ιιιιΙιπιιά Με .1οάΙιιιπιιιι·.

Κ1,θ080τ 20ο
. ΙΥπεεει·16ε
ο· πω. π.ΙοιοΙιι

Ζιι νπι·ιι·πεοιι.

Οπιπρ1ι.-θΙι1οτοΐοτιπ:Ν
Ζιι επΙιιιιετ2ει.ΙΙΙειιάπιιΒιιιιι·ιΙιιιιιι;πιι

.ΤοάοΓοτιιι 3°, - 8811

ο εια. πιο. 81ιιά_]ι·Ε2ΙΠιΒΪΙ 'ο ά
.

1ιοιιιοΙιιά1οιιιιοιιειι
"Μι ιιιιοΙπΙΠ Αι·1:πιιι;ΙιπΙιεπάοπ
Ο1·Ιε1ιιπΙρεο1ιππεοπνοπ 80 ππά 100 Οα·πιιιιιι
άπτοΙι άιο ΑρυτΙιεΙιοιι ει·ΙιΙΙΙΙΙΙΙ:Ιι. -
Βιιπιιτ Ιιοι ΒπειεΙΙπιι€οπ "πω ά

.

ιπι
Ηειιιάο1ΙιοΒιιάΙιι·Ιιοπ ΨθΙ'"Ι108θΠ
1ιι111.8Πο11ετ1 πιιτοτειοΙιοΙιεπ ιιιοι
Μπι ΙΜ πε εοιιιΙΙ πιιιρϊεΙι1επεπιεττ.Ιι,
εισαι

0ι·ιπιπειΙρειοΙ‹πιιπ
ι

Ρ9ᾶΓ80Π
επ νοι·εοΙιι·οιΙιειι.Ψειιιι εοΙο1ιππιπΙιτ.
ετΙιπΙΙΙιάΙι ειιιά, ννεπάο ιιι8.ιιΜάι π.π
Μπ,ςιετει Π. ννειοιιε,
Κειιιειιιιοοεττοννε1ιι Ρτοερ. 19,

ετ. ΡεΙΘτεΒιιι·8.

Υπεοπειι1εΙιι·ΙΚ Ρωι·επιι & 0ο.

Ε
.

πι. π
. Η., ΗειιιΙιπι·π.
144)9Ο--1.

Μ. ΠειρΙιιιοΙ-ΙΙιιιιι
Μιά πιιιρΙΙιΙιΙειι Με ιοπ1εοΙιεε,
ετΙΙι·1ιοιιάεειι.Με νοιάειπππε
ιδι·άπι·ιιάεσ(9οιτάιιΙΙ.
8οιιι θεεοΙιιιιππΙΙ ΙΜ απεεο
2ειοΙιιιπτ.

Βι·οεοΙιπιο Με: άοπ

ρ 8Ι. ΠειρΙιειοΙ-ΙΙΙΙοιιι
_ Με πιιΙιιΙιειΓιοειιιιιά ι-ιΙΙΙι·1ιειι
Με 1·ΙειΙιιιιτιο1νοιι

Πι·. άι: Βαντέ.
Μιά Με νοι·1ειιιςεπ ιππο”
εππάτ.

'

Οοιιιππ8ιιΙπ «Ισ ι·1ιι

8ειιιτ Επρ1ιππ1.
Υπιοιιοο.Βι·σιιιο,Ρι·πιιοο.

ΜΙΙ:ιοεΙ:ομ Βιιι.εΙ. ΞιοΙΙ:2
2π ΝπΙιιΙΙιρι·οΙεπιι ειιιρΙιεΙι1ι.1ΙΙπι·1ϋπ(ΜΜ
Ιιοι·8, 8ι. Ρει.ει·ιιΙιιιι·ι;, ννοεΙιτεεεοιιεΙιπῇπ
.Μ 11. (38) 1-1.

Ιιιι 1)οπτεο1ιοπΑ1ωιππάετ-1·1οπρ1ΜΙΜιάΝποΙιινοιε ωιιωιιι 9661·επι· Ζπιτ άἱοιιει.
?τσιπ Ρ11πιιοι·ππά ΡΙΙομι·1πποιι απ άιο
ρι·ινπω ΚιιιιιΙιοπράοΒο (ις·οΒοιι Ζπ.Ιι1ιιπε
νοιι 50 Θου).

,1Επιιι:.ιιοπιι.θι18. 10 Μπι·ρΞι
έ
19ιδιιιπεοδοι:11ι.ΒιιάάΙΗλΠιιιππΙι. ΒποΙιάτππΙιοι·β1νΪΑ λνάππάάΙιπ ΚάΙΙιέπι·ΙππιιΙι.15ι·7.98 Ν .



ΧΧΧ!. .ιιιιιοσ.ιοσ

ο
ι. οιοοοοιοιι

ιοιιιοοιο ουοιοοοιιιοι
ποιοι· οσο Βσοσοτιοο νοο

Ρι·οο'. Πο. Μο! Πσοιο.
.Νήσο (Ποοοσ.ι).

Πο. 1οοσιιοσσ Κοσοοοσισ.
οι". ·

Πο. ΒιιοοΗ` Μιιισσο.
Μ. Ρσι.σι·ιιοιιι·ο.

Ι3Β «Μ. Ρωσι·οοιιη;σι·ΠσοὶσὶοὶσσοσΨοσοσοσσοοιαι σοσσοσἱοησοσο,- Ασσιιι"ΜΜ.-ΜΜ,ι8. .ΐ;μ .11. [ο. “σ” ·°;
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οσοσο οισ οσοι οοσι·σονσ οπο ορσι·σονο Βσοσοο
πιο;; οσο οσοοοσκἱο οὶσοἰ.

ν ο

Πο. Οι. Ψσιοοσοοσιιοι.
£νοοιι·σε, οσοσΙτσο σο? οσιο Π. Ασιοτσισ.εσ 2ο οσιο

21. Αοις·οσι 1899.)

υΒσι οσο Γο!εσοοσο Αιισσὶοσοοσοσστσιιοοσο σσοσ ισο νοο
οσο νοι·οοσσσΜοοσ Με, οσσσ οισ ΒσοοΝ.ιοο οσο Βσι.οο
οσιιιο ιιτσοι ιιοο ιοοσσ Ψσεσοσ οοσοοϋεσιι.; πιο. Πιο Βσ

σροσοοιιοσ οσο ΑστιοΙοοισ οοο Κοοισοοσο Ι5οσοοσιοοοεσιι
εσΙιοοτ ιιισοι. πιο Τοσιοσ.. .ΙσοσοΓοΙΙσ οϋοϊτσ Μ· ιιοσ ίσοι;
εισοσο, οσσσ οισ Βστι·οοσ1ιιο οτσοι Με σιο οσι.οοΙοεισοοσο
σιισο σιοσο οσοσοοιιιοεσοοοίιισσο Ζοσοι.οο οσοστσΙΙτ.
Πιο Ισπτσοσ Βσοσορτοοσ σοισοι·Ιοοιι ιι|Ισι·οιοεσ οσο Αο

σσοσοοιισσο σιοσσ ΒΙ°088σιι ΤοσιΙσσ οσοΙσοΙισο οσο Γοσιοο
Ιοοοισσοσι· θγοοΙιοΙοιοσο οοο οσοι· οσο οοσι·ινισεσοοσο
ΜσοοοιιΙιΙ οσοσσιοσο, ννοοοσοο οιιι· σιοσ νσι·σσοιιοοοσοοσ
Μἱιιιιοιιοτ οσο σοτοσεσοοσσσιστσο 8ισοοριιιιστ νσοιι·ο;τ,
οσο σισο ιο σοσοσσισοισοοσοσι· Ψσισσ οιιι·οο οσο Λοσ

σοοιισο σιοσσ σσιοσο νσοι.ι·σισο Ιεσοοσσἱοοιισιι ιιισσι: «Βιοσ
Βστοοοσιιιο Μεσοι οι σοσοσοο·σοιε σιο ΓσοΙσι· πιο σιοσ
οι·οοιιοσ Νασο».
Πωσ νσι·εσΙιισοσοσο Αιισσοσοοο8σο ίσοοσο σοι' οσιο
Η!. Οοοεοσσσ οσο Βσιιισσοσο θισεσΙΙσσοσίι Πο· 8σοιιοι.σ
οιΙίσ ιιοο θγοοοοΙοεισ, οι: οισ Ι.σοοσ νοο οσο Βσιιοοοσιοο
οισοι σιιί οσο Τσεσσοοοοιιο8 "σο, σιοσ σσοο οιισίοοο!ιοΙισ
οοο νισισσιοΕσ Βοοι·τσοιιοσ (1897).
Εσ οι Ισιοοι: οσει·σιοιοο, οιισσ οσο ννιιοσσο, οισσσσ οσι
οσο οιιι·σο σιο οσοὶοσΙσσ νσι·ίσοοσο, ερσοισΠ ιού ορσι·σ.ο
νσιο ννσεσ, 2ο οσοσιοεσο ειστε σοι Ισοοσίτσο οσο. ιο
οσσεσο ίοοοσι·ισ οισ Α1188ΝοοΒ οσο τοσοιηισοιισσοσο
Βσστοσοοοεσο οιιι·οο οισ Εοι.ινισιισ!ιιιιο σιοσο 8σινισε οσοι·
οοσοτοισοσοσο Οοσοστ.ιοοσΙοστ οσοι οσο σὶοσ στοσο8σ
ΚοιοΙο οσοσοσ, @οοτ οισοι οοτ οιιοσο οοοσοτινσ Ροοίιιοε
οσο ννσισσο νοο οσο Βρι·σιι οι σοοσὶοσο, σοοοσι·ο ινοι·ο
σΙσοσΙο σιιισο ιοο. Βσοοτ οσο Οσεσιισισιιο σοσοεισοιισιι Ροσ
0σστσσιιοο οσιεσσοοσιι 8ροοσο.

Ι)ισσσο .Μ οσοι. «Μ 3 σ" Βσνοσ «οι Βιισσισσοσο Νσοισδιοσδισο ΖσἰισοοοἰΗσο» οσι. Έ
Βσἰ οσο Ποσοο! νοο νσι·οοσοΕΙισοιιο8σο ιιοο οσιο Βσ
στσοσο σο νἱσΙσο οιοσοσοτσο Αοσοοοιιοοι;σο ιιοϊ οσιο θο
οποσ οσο Ι.σοοσ νοο οσο Βστοοοσκιο ιιισοὶ οσιο Πο Ι.σ.οϊσ
οσο .Ιιιιιοσ οσε Βσοϋοι'οισσ ιισσΙι σιοσο σσ.οοοσιοοσσσοΒοι·οο

σι·οσιτοοο οοο ι·σ8σΙι·σσοτσο ΚΙοοιιοσ οσο εστοοοιισο οοο
νσοοιοι·οσοσο ΒιΙοσσ σιο οοιοοισιιοσσ οσινοοοσιι ιιοο οιιιι·οσ
οσο οσο εσσσιοιιιτσο €σοιΙοστσο ΑσοπσοσΙι ΙσοοσΠι σιο
ρΓιιοοσο. Πισσσ οσει·οσσισ οσοσι· πιο θισοιιοι.οοιιοΒ οισ

ΑοϊστσΙΙιιιιο οσσ οσοσοοισο Τοσοιοσ σοι” οισ Τσοσσοοοοοοο
Πιο οσο Οοοεοσσε νοο 1807. Ηισο Γσ.οο οισ Ι.σοοσ σιοσ

σιοσςσοσοοσ Βσσροσοοοοε Πο Ιοοοτσ οσο οσοσστσο ?σου
σοΙιοἰιισ οοο Βοι·οο8σιισοοοΠ;σο οοσσοσο Ψισσσοεοοσίτ. σοι!
σιοσο νοοΝιιιοεσο ΑοσοΙι!οσσ.

ΙΙοοοιοισοσσσσοτ οι οσο θιοοσ οσο νσι·οσοοΙοοσσιι οοσι·

. οισσσσ Τοσιοσ. σ.ιιί οσιο οσοσοοισο Οοοεοσσσ.
Ι)ισ οοεοσσροοοοσοσο Αοσσοσ.ιιοοοσο οοσο οὶσ Μὶοὶεσοσ

Βσοσιιιιιοσ οσο Βσιοοοσ1οο Ισσσσο σοίοι·τ οισ οσιοσο μεσο
0οσοστσοσοοσο Ησσι·Ιοεσο σιοσοοσο. οισΙοοσ οσο ιοοσο
οοσο σοοσοσιιτσ€σο οσιο εσιισιοσο.
15.8. 8σοοΙωσ οοο Ο1σοσοσσιι ίοοιοο!ιι·σο ο
ι

Ι-ισι·οιοσο 8οι.σσο οισ οοιιοοσιιιιοοισ οσο Ι.σοι·σ, οισ ιο οσο

Αοσσοσιιιιοε νοο οσο ΒσοσοοΙοο8σοσοοι·ίτιεοσιτ
οσο Ηστι·οοσ:ιιο οσεοϋοοστ σοι. οσοσο Μο οισ Αιισνισ.οι
οσε τοσι·σρσοι.ισσοσο νσι·ίσΙιι·σιισ σιοσ οσσιοιοιιιΙσ Μιο
σοοοιιο, ιιοο οιοοοσοο σισ ιοιτ οσιο 88ΙΙΖσο Αοσσοσο ιοοσο

σΠοσιοσιο σοσι·οσοοισο Αοιοοιιοι σΙσ Ησσι·Π1οι·σο νοοιι.ο

εισοσιι, ινσοοσο ιο οσιο οοο ΓοΙσσοοσο θσιισοιοοπσΙ οσο

οσιοσο Ροι·οσισιι εσινιοοιιοσ Οοοιιοσ Πο· ιιοο πιο" 8ο!
ισοο 8σοισοοτ.
Ιοοσοι ὶοο Σο Βσσο8 σιιίοισ ΒιοιτσΙοσιτσο σο! οσε ΞΙ.ιιοιιιιο
οσο οοοοιοισοσσειιοτσο νοοτοσιοσ ιιιιο 8Μοοοσοσι·ισοτσ οσε

Ι.σιροισσο Οοιιιιι·σσσσσνσοινσισσ ιιοο σε ιοὶο νσισσοσο ιοιισε,

"σο" σ.οίοισεσΙοσο σιοοοοσΙισιι, σο Ιισιοο κο οιοΙιι ιιιιιοιοΒιο
σσιοσοσοσ οσοι εσοο οσιοσοοσοσινσοτοσονοοτοσιεσνοο Ψ ι ο -
οσο 2ο ι·σίσοιι·σο,οσο -σσ1οσι σιο Αοοϋ.οσσο οσο8 ο ο ο Ι το σ

ΟΙσΙισοσσο'εσοσο ΑιισσΙισιιιιοεσο - εισο σο οισ Λοί
οσοσ Ιοο0Μ, οισ Ποιοι» Μισο οσο Ιοιοισοοσο Βσοσοτιιο;;

οσο Βσιι·οοσοιο ιιισοι σοί οσιο οισσσοεοΙιοίκ!ισοσιο Κνσοσ
οι ροϋϊσο, ιιιι1 οιιιιιιτ ουσ οσο Βσιοσ Βσοισοισσο οσι·σοε



102ο
”. πσ. Η·

αυτ, τυο υΙοε τυτο ευυτοοττνου Αυετουτ.ου υττ ουσ νττττοτ

νοτουυττυοου
`
ινιιεετου.

Ψτυ το τ υτυττ ιυττιΒοουτ ου, τΙυεε υιιτ στο οοττυοοτ
Βτυουτυοττ οοτ ιυττ-Βοττουοιττο υουουοιου Ε'τουου ευτυ

Λεει Ιτοιυτυο, ινττυτουτΙ οτυοξέτοεεο Αυ2ουτ εοΙουοτ υιυ

υοτυουου ιυττεου, 0υυο Βοεουιιτοτυουτ,- ιιυΦ ουυοξττοε
Μτυττοετονου τυτοτ Ι.ειοοουοτυοΙτο ου ιντεεου. Αυου τυοεο

Ε'τοιιιοτι ιυυεεο Μου τυ τυιε Βοτοτου ττοτ Βοερτοουυυιζ
υπ οτυο υυρτιττοττεουο Βουττυοττυυε οοτ Ετεουοτυιτυοοιι
υοτειυετουου.

Πιο ετου υου τυοεοε ΜοτοτττιΙ ουου.υτ;Ιτου ευ υιοτ:υου,
υουιιτετ Ψτυτοτ τυο ου ττοτ Βοτττυοτ ΡοΙτΙτΙτυτττ_ουτ
υυυττουου Ε'τουου υυά υυτοι·ευουτ ετο τυυοττιο.τυ2-10
Μουτιτου υτιου τ:τοτ οτετου Ε'υιυτυττυυο οοτ Βοτιουο1ττο,

υΙεο Ρτουου, τυο Μουτ ερουττιιι ινοΒου ττοουττ ννοΙουοτ
Βοεουινοτττου ττοιυου, εουττοτυ οοτ τυτοοτο Αυυοτττοτυυτι
υτυ ετου νοτετοΙΙτου. 13τοΒοευΙιοτο οοτ Ψτυτοτ'εουου
Ατυοττ ετυττ ττυοττοεουουττ! Ετ υυτοτευοτιι τυ θοιυοτυ

εουτιττιυτι οτυοιυ 8ουυτοτ 503 Ρτουου. νου τυυου υο
υου 88 οτυο Εοττονοτετο-υοκτο, ο.τεο υιετ 12 ρθτ.

νου τυοεου 30 Βοττουοιττουου, ττοτου ιυουτοτο Μου
ινοτεττουεουου νττοτυου υοετο.υτΙουΜιτου, ινοτου 11 νου

ετυυτττοΠοτ νου ΒοεουννοιτΙου. 8το τι.Πο, Με οοτ οτυου

ΡοΙΙ υιττοτυοιυ οιννοε ουιρυυτυτουου ρο.τοιυοτττεουου8ττο.υο,
Μιτου νοΙΙΙτοιυυιου υυοοιυρ1τοτττ, υιττ ττοτυοττοτουττοτοιι

Ιέτουττυοτιου ττοτθουττειττουνοτοοεοττεουο.ττοτ.
- Βτουυττοου 25 Ρτουου, ινοτουο Βοεουννοτττου υοιτιου,

υυιοτευουτ. τυ'τυτοτ υου ουουυι1τε οοτ Με ΙΒτεουουττετο
οοτ εττιιιιυτττουουυτ ιυοι;Ιτουου ΟοιυρΙτοειττουου, νιτο Τυ
ιυοτου, ουτοϋυττΙτουο νοτττυττοτυυΒου ττοε ΕΖυττο-, Ρο.ττι-,
Ροτττυοιττιιιυε υυττ οοτ Αττυοετι, ,του νοετυο, τοτυοτ αυτ

ΕτττττιυυυυΒου οοτ υυττεου ΑυττουιτυιιΙοτυτουυυυττου, ευ

ΒΙτιεο, Ποτιυο, Ιυειοου, Ντοτο τυοιυουτΙτου ννο.υττοτυτοτο).
·Εε ετουι ετου τυο υυοττοεουουττο 'Ευυιευτυο υοττιυε, ττοεε

νου τυοεου 25 υοεουινοτττοιυοουουττουΒοτ.τουοιττουουυιιτ4

εττιιεΙτου υυοοτυρυοτττ ετυττ,υυττ ουου υοτ τυοεου 4Ιοεεου
ετου τυο Βοεουντοτττου οοτ ουττοτο Πτεο.ουου ουτττου
υτυτου. Δ -
Βοιυυο.ου του1τ Ψτυτοτ 16 υυοοτυυττοτττοΒοτ.τουοετο
υου ουυο Βοεουινοτττου, 21 τυττΒοεουινοτττου, ιιυό τυοεο

ετυττοΙτοοοιυρττοτττ.
Νοου οτυεοτιουττοτΡτττΙυυε υουιιυι τττοεοτΑυτοι· αυτ

Πουοι2ουουυο, τττιεε τυο Βοεουννοτττου τυοεοτ Κτουττου

«τιυευτιΙιιυεΙοε υυτ τττο_ῇουτΒου ττοτ ΟουιυΙτ
ουιττιυου ετυττι. Ετ ειο1Ιτ. υου Βυτο οοτ:

τ

«Ετυο τττεουο ΒοττοΠοιττο υιοττιυοουτ
τ τυοτυο Βοεοτινιοτττου.»

'

Νου υτττττυ'τυτοτ υοου οτυο εινοττο Βοτυο νου Ρυτ
του ιιυττ τιτττ οοτ Ε'τυοο υττυοτ υοου νου οτυοτ τιυττοιου

8οττο: οτ υυτοτειιουτ οτυο Ζοττ: το.υο τιττο1τ'οττονου Βο

ττονοιετουοιττο, ινοτουο τυο υοΙτττυυτεουο ΑιυυυΙο.υε αυτοι
ευτυου, οποιο υυουτυοεττεου υυά ουτοοιτν, υυττ υουιττυτ

ετου το οιοιυυττου, Μο τττο'ΒοετυντοττΙου τττοεοτιυτο.ιιου
τοτου. Εε ετυτ180 Ροττο. νου τυυουτ ετυττΎυυτ·το υυ
οτυιυττοττι,υοτ σου υυττΒου 84 Ιοεεου ετου τυο Βοεουινοτ

υου ττιιτουτυο Οοιυρττου.ιτουουοτττττττου.
°

υου υου υυοοιυρΙτοτττου Β Βοττουοκτουου 'Γουττ Ψτυ°
οοτ υιιτ οτυο ιυτι τγρτεουου 8ττυριουιου ουσ οτυτου

οτυουυτοτυμτου ττοττοιτοτετυπου τυο Βοροετι:του υυττΒο

τουιτου. , Η -

Ιυττοτυ υττυτοτ υου τυο οτυτοτυου Οοιυρ1τοο.ττουου
υοεριτουτ, τυτυτ οι ετο ττοτΒοττουοτιτο οοεουυυοτ ιιυττ τυ

τυτοτ ΕτττευτυυΒ τυ υου υ1τυτετ·υου ΚτουΙτυοττευττττοτυ

υο.ου Βουυυτ ευ νιττττττεου.ι , ,
° Δ

Νυτ υυιε εοτου υτοτ τυο 8οννουυουου Βοευυτιτο ιυττ

εοτυοτυ: τυο Εο_ιυρττουττου π.υττ Πτυντττττοτ
υου οι· υττ υυνντου1τε, τη τυτοτ Βοττουιυυε Πιτ ττυοτ
ετυττ121, υου ετο υυτ__τ`υι· , υουουτττυυοευοτττττΙ`τττς,”ινουυ
τ εου υττ ο νοτττοει, Με εοτιου οοτ υου εοτυ εο!!, ιιυό'
ετοτυ τυο Βουουριυυε τω, τυιεε

__τιοετουου.

.τ τ: ···ί ο
«τττο ΒοτττοΓτοκτο υτοττοτυνττττ τυ υου
εοΙτουετου υττ.ΙΙου ευιυ Αυοττ Γττυτο. ›

. “,Ψοττοτ @οτυοτστ: τττο.,ριιοτ υιεττιτου, Βτοτυυυ;.ου
ἱΚττυυου ττυτου, 4 ' το Κοιττοττοετο' ιιΙτοτυ υο
τ:ττυΒτ εοτιίτυυτΙ οτεουνιτυττου, υτιου ,οοτ Βο.Φ

έ .υ Κ; ερ τ: .Συ υ. 8ξτ:·τ
Ποτ ΡτοΙορε υειυο τυοεοτυου Πτεοουου ιντο τυο Βοιω
υοιττο υυά οτυοτεοτιοτυοεοτυο ΒουιιυττΙυυο.
Πτο οειτοττυοιττεουοΕυττοιυοτττττε_ίουττοτ τιμ 16 νου υου

90 Ρουου υυά εουτοτυι τυο Βοεοτιινοτττουτυτ ουοτυ ευ.

Πουοτ '|τι ουοτ Ρττυο, υττιυυου 81 νου 90 τουτου ου

ουτουτεουου ΑττυοιτοτυτουΙτυυΒου υυττ Ροτττυοτττττε,18 τιυ

Ρο.ττιιυοιττττεροετοττοτ.
Ρτττ τυοεο Αττου νου Οοιυρττουττουοιι υττττ ντττιιτοτ

τυο ΙιοΒονοτττυττοτυυετΜουτ. τω: 8ττυ91τευττΪ8ι_(ὶ0θυ_8ϋυΓ©ΪυΡ_
οτ τυο Βοεουινοτττου τυ οτυουτ υττ3εεοιου Τυοττ ττοτ Ε'ο.ΙΙο
υου ΟοιυρΙτουττουου το, ννττυτουτ1οτ τιυττοτοτεοττεοοτ Ετ
ττουυτυτεεττοιιιτυι, τυιεε τυο Βοετ:υινοτττου εουτ οτι τυιτου

τυο Ζοττυυε ττοετοιτουοοιτττ.ουΠτοτυε ου υου ροτττυοτττ
ιτεουου Αττυττετουου τοερ. ου υου ουιευυττοτου Πουεττιετ
εουου Ρο.Ιτου υοτνοτοοτιιτου ινοτττου, υυά τυπου τυο Βο

ροετττουττοε Πιοτυε εοτοττ νοτεουιντυττου. το

Πτο :τυο εοτυου Πυτοτευουυυοου 8οινουυουου Βτεου
υτεεο Γοτιυυυττ νντυτοτ τυ ττουι Βιιτε: Δ
«του ΒΙουυο οτε ετουοτ τιυυουτυου ευ Ιτουυου, ττο.εε

υοτ νοτυο.ιιττουου Οοιυρττοοιιτουοιι τυο Ι.ο.Βονοτου
ττοτυυε τυοτετυοτ1ουτυυοετοετετ, υυττ υιιτ το οτυοτ

Βοτυο νου Ε'ττττου,υιι.τυουτΙτου υοτ ουτευυττυουου

Ρτοοοεεου ιυτττοτυοτ ου υου ΒοεουινοττΙου υοτυοτ

ΗΒυ Βίου

Ι)το Ε'τουο, ου οτυ Τυοττ τ1οτΟοτυρττουτ.τουουετου υτουτ

οτε Ροτεο οοτ Βοττουοιττο ουυεεεοιι υι.εεο, υοευτινοττοι

υττυτ.οτ οοτ ΟιτυυττεοτυοτΒοευττοτο τοτυουττοτυποεεου:
1) Ετυο ουτουτεουοΜοτττττε υυά Βυττοιυοτττττετυπου

τοτυο 8τουυυε τιυ τοττουοοτ.τττουΟτευυ ουυο
ιιυττοτοΠτετιουου τετ υτουτ ττουττυο.τ.

2)ΕυτυτιυττΙτουο υυά οττυοι.ετνοΡοτττυοτττττετττιυυ
ουουίο.ΙΙε υτουιτιυτ τυο τοτυο Βοιτουοετο 2υτττοττ

εουτυττ ινοτττοιι,υοου ντοΙ ινουτεοτ ττοουττοτυο

Ε'οτιυ οοτ Ροτοτυοιττττε. _
Βυττυου Κοιυιυττυἶ τυτοτ τυ ΒοττυΒ του! τυο υοττοιιυτου
Βντυρτουιο, τυο τυπου τυο Βοττουοτιτο υοτνοτεοτυίου ποτ
ττου,τιντοΜουοττυο8το, Πνετυουτιττυοο, 8τοττ
Ιττττ.τ ιιυττ.Α υοττ, ευ ττουι_Βοευττοτ, ττοεε ο

τ) Μουοττυοετου τυπου υοροετιτου τουοοττττοτ
. Πιοττ ου ουΕυτττου. τ ·

ο τ
2) Βνευιουοττυοο ινοτττοττυτου τιυττοτοΟοτυυττοιιττο
υου υοτνοτοοτιιτου. ,

τ
ο τ τ

8) Βου Αυοττ Ιτουυο ιυου υυτ τυ εοΙτ.ο
υου Ε"ττΙΙου ουτ τττο Βοτ:τοίτοιτο ουτ
τυου·τυυτου, τυοτεττυυ ,οοτ ττοε Οουτοττοτ
Ετιιιιυττουιτουου,εοιεου.

υ
τ, ·

, .

$οινοτττττο Αυευτυτυυ8οιι τυοεοε Αυτοτε. ΑυτουΒε ιιυ

εουοτυουυ το Ουροετττου Βοεου τυο ΒουουτΙου 8ουυτοε ο
εουου Αυεουουυυοου ουτττοιουττ, υτυττ Ψτυτ.οτ τυοτοτυ
εοοτιττουυττουτοτυοτυυττ τουτοοττνοτΨνοτεο οτυο ττττιτεουο

ΑυοΙνεο ττοτ'Πιοτειιουου ειτε, ιιυττ ινουυ τω, Ι.τουτ.οεοτ
υοτ Πυτοτευουυυοου τυο Βοιτουοιττο ουου τυουουοε νου
ττοτττυοτιττουουου Βοττουτ.υυο, τυο τυτ ίτυυοτ ευεοεουττο
υου ινυτττο, νοτττοττ, εοετυττ τυο θιοετουιερυυοτο υτυ ευ
υουιοτυουεινοττυοτ, ινοΙουο τυο Βοιτουοιττου ειτεοτυο υυ
υτεου-ροτυοτοτττεοτιοΑυοοττου οτεουοτυου Ιο.εεου, τυο εοιυττ
-ττοτΒουτιυτυυυο υοττοτί. τ

ΑυττοΙΙουτ1 τετ υιιτ τυο Αυετουτ νντυτοτ°ε, τΙοεε τυο
Βοιτουοτιτο, νντο οτ ετου ουετττυουτ, «τυ εοΙτουετου·υττ.ΙΙου»
ευιυ Αυοτι υττιτο. ΒεεοΒου ευετ ΟΙευτιυεου τυ οοτ
θ. ΪΓυοεο εοτυοε Βοτοτυτοε:`
τ«Ντουτ εουου τετ Αυοττ τυο Ιτ'οτυο οτυοτ Βοιω'
υοιττου».

· τ

ΟΙευουεου ιιυτ1 Ψτυιοτ εουορΓου τυτο Εττοιυτυιι
Βου ειτε ττουιεοτυου ΜοτοιτοΙ. Πιο τυπο εοΙιοτυι υτεο τυ
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οιιιο; πω; ου οοιιι.

τω οιι "οιιιο ιιιιοοιιιιιιιοιτιο Βοττοιιοκιοτιοιι, ιιπι :ιιι ιιιιιοιι

οιιιιιιιι Φι Φο Ε'τοΒο ιιειοιι ‹ιοιι Πτοοιοιιοιι οιιιοο Αιιοτιοο

-ι·ι8ιτοιιοιι ιιο.ι.

_Φο νι7ιιιιοτ'οοιιο, ειιιι τοιιι ινιοοοιιοοιιοιιιιοιιοτ Οτιιιιιιιοοο

οοιιοιιιιιι8, οοτ ειιιοιι ιιπ ιιιιιΦοοιι, ιιπι· οο Κτιιιιιοοτ ου

ι
$οΙιιοιιοιιοοιιιιιιοοιι τιι6Βιιοιι οοιιι.

@οι ιιιι‹ι ΒοοοιιιιιιιΒιιιιε ιιοτ Ροι.ιοιιτιιι.

Φοοοτ Βιοιιιιιιιο,ι ιιοοιι οοιιτ ΦιΤοτοιιιοτ οιιιιιοοιινοτ Βου· Ι
Αιωτ ινοιιιι ιΝιιιιοτ οοιιοιι ιιΙωτ--`

ιιειιιρι Φο Μοοιιοιιιτοιι ‹ιοτ Βοιιινο.ιι€οτοοιι·ιΓιοιιιιιοτιιτοοιιιιιιο
ιιιιτοιι Φο Βιιοονοτο.ιιτιοτιιιιΒ οιιοιοιιι, οο οι Φιιιιιι Φο
ΙιιΦοο.ιιοιι ΒοΒοοοιι Φο Ι.οΒονοτοιιιιοτιιιιο; ιιι ιοιιοπι
Ρει.ιι οιι οοττιειτοιι. Νοοιι νιοιιιιοιιτ Φωτ ιιιοιιιιιοιι ιιιιο
ιιππ Φο Βιοτιιιοιιι οι οοιιοιιοιι Β'53ιιονοιι Βοττοιιοκιο ιιιοτι
οτονιΦ ιιιοοιτοοτιιιο.

°

Νιιιι οιιιιιιιΙτ οιιιο Βοτιιιιοτ ιτιιιιιοοιιο Μιιιοτιειι ιι
ι

ιιοτ

ΒιιιΦοτι Φωτ ιιιτο Βο2ιοιιιιιιοοιι οιιιιι Αιιοτι οιι ιιιοοιιοιι,

ι;οι·οιιο ινιοιιοτ Βοι οιιιοιιι ιιοτιιττιεοιι ροιιΚιιιιιοοιιοτι Μο
ιοτιοι οιιοιι ουο ο.ιιιιοτοιι θιτιιιιιιοτι ιιιτο τέτοοοοιι Βοιιντιο

Ειιι .Τοτιοτ, οοτ ογιιιιικοιοοιοοιι ιιοοοιιοΓιι8τ Μ, ιιιιιι νου
ιιοιιι ΒιιιιιΦιιιιιοι οοτ ΟοττοοιιιτιιοΦιτιιιο,Κοιτ ιιοτ ΚοιτοΜια οπο οιιτ ΒοιιοιιΦιιιι€ Φοοοο Ι.οι‹ιοιιο οοιιτοιιοι,
ιιοιιιιι οοιιιοι: Φο ι:ιιιιοιιΈιτιοιΒο Φοοοτ Τιιοτο.ριο, οτ ιιιιιοοιο
οιοιι ‹ιοιιιι οιιοιοιιιιιοιι Φοοοτ Ειιιοιοιιι νοτοοιιιιοοοοιι, ιιιιει

ιωοιτοιιτιο Ατιωιι. ιιοιι ιιιιτ Φωτ ιιοιοοττο.8οιι Φοοο .οιιι

οι.ιιι2οιι ιιιιιι οιιιοοιιιιοιιοιι. Μϋοοιι Φο Οοοιιοτ Φοοοτ Ατι
οοιιοιιιιιιο, Φο ιιιιιι ιιοιι βοιιιοοινοττοιι «Ηγοι.οτιο», «Βιο

ιιιιιιιιιιο» υιιιι «Βοιιιοιιιιιιοοιιιιιιο» ιιπι οιοιι ινοτιοιι, οιοιι
ιιιιτ ιιοτιιιιιοοιι. Νιοιιι $οιιιΒιιιιιιΚοτ ιιιιτι Ειιιιιιιοιοοιοιι
ιιοιιοιι ιιοιι οοΒοιιννοιτιιρ;οιι Βιιιιιιι ω· ΡτοΒο Βοοοιιο.ιιοιι,
οοιιτιοτιι ννιτ ιιο.ιωιι ο

ο ιιιοτ ιιιιτ ιιοτ Ε'τιιοιιι: ιιιιιτ2οιιιιιο

Ιοιιοοτ Λτιωιτ οιιιοτ Βοιιιο νοιι οτιιοτοιι Ροτοοιιοτιι οιι
ιιιιιιι, ιιοιιοιι οο επι ι‹ιιιιιοτ οωοοιινιιοι ιιιιιι οοοιιοοιιιιιοοοτ
ιιιιιιιι ινοιιτιιοιι ιιιοιιι δοτοιιιι ιιο.Ι. (ιιπι οο ννιτσ ειιιοιι
ιοτιιοτιιιιι, ινοιιιι «πιο 8ιτοιιοιι οιιιοο Ατ2τοο ιιιιοτιιοιιρι Φι
ιιιιι μια, ιτοι νοιι νοτιιτιιιοιιοιι Βοι οοτ Βοινοτιιιιιιιο
οοε Ζιιοιιιιιιιοο οοιιιοο Ροιτιοιιτοιι νοτοιιοοιιοιι, οι:οιο ιιι ιο

ιιοιιι οιιιοοιιιοιι πιο» Φο νοτιιιοιΦιιιο νοπ Ιττιιιιιιιιοτιι ιιιι·ι
νι(οιιιι Φωτ - οττειτο

ιιιιιιιιιιιιιιιι οοτ -τ ιοι.οιοτο τιοοιι ιπι: ιιιιιοτιο.ιιιοιι, οο οο
ιιιιοοιι οιο που -- νοτ· ινοΙιτο ιιοιιιι ιιο.ο Κιιιιι ιιιιτ ιιοιιι
Μαιο οιιοοοιιιιιτοιι? -- Φο Με ιοοιοιιι Ε'ιιιι‹ιοιιιοιιτ τιιιιι·ιιιιο
Ι.οιιτο νοπ οοτ Β.οττοιιοκιο ιιιοτι οιι οτοοιιιιτιοτιι.

θοιιοιι ινιτ ιιιιιι οιιτ 'Ι'ιιοτοριο ιιοτ ΗοττοιΙοιιιο
Φωτ, ινοιοιιο ιιι ‹ιοτ Βοροοιιιοιι ιιιιιι Ηοι;οιιτιοιι
ιιοοιοιιι, οο πιο Φο Ε'τειο;ο ιιοοιι οιιιοτ οοοιιοοιιιοιοοοιιιιιι‹ι
οοττοοιοιι ιιιιιιοο.ιιοιιοοτοιιιιιιε :ιιι ιιιιο ιιοτο.ιι.
Βιο ιοιοιοτο ιοτ ιιιιιι ΚοιιιοοινοΒο οο οιιιιοιοιι,

”
ιιοιιιι ω,

ιινο.οπιτ ιιιιτοτ Ρωιτοιιοιιιο ιιιοτι οοιιιοοιιι:ιιιομ νοτοιοιιοιι,
Κουτι ιπι οιιιιοιιιοιι ?οιιιο ιιοοιι οτινιιο οοιιτ νοτοοιιιοιιοιιοο
νοτοιοιιοιι.

Ζιιιιο.οιιοι οιιιο Φο ιιιιιιιοοιιοιι τοοιιοιιιιιιιοοιι, πιο πιτ
οοιιοιι ιιιιο ιιοιι Ψιιιτοτ'οοιιοιι Αιιοιιιιιτιιιιοοιι οοιιοιι,
ιιιιοτοιιο ιιιοιιιιιιέίοΙτιο, ιο ιιιιοιι ‹ιοιι νοτιιοοοιιιιοιι Οοιιιριιοο
Ι.ιοιιοτι, ιο ιιοοιι οοτ Ζοιιιιο.ιιοτ ιιοο Βοοτοιιοιιο ‹ιοο ΕθιιιοΙ18
ιιιι‹ι οιιΦιοιι ιο ιιοοιι ιιοτ οοοιιιιοιι Βιοιιιιιιο, ιο ιιο.οιι Βο

Πιι‹Ι ιιιΙο Φοοο
Βιιιοοιιιοικοιι ιιοιιιοιι ιωι οοτ ιιιιιιοοτιοιιοοιοιιιιιιο οοιιινοτ

ινιοΒοιιτι ιιιιτ2ιιτοιιοιι.
ι

ννοο Φο Οιιιιιριιοιιιιοιιοιι ιιοιτιιιι, οο νοτοτοιιτ οο οιοιι

πιο οοιιιοι, Φιοο ιιιιιιι νοτ οιΙοιι Βιιιεοιι Φο Βοιιειιιιιιιιιιο
Φοοοτ ιι

ι

Αιιι;τιιΤ ιιοιιιιιοιι ινιτιι. Ποιιοιιοιι ιτιτ‹ι οιιιο Βο
ρυοιιιοιι οοτ Βοιτοιιοκιο ιιιι οτοττοιωιι ιιιιιι ινιτιι ιιι Ζοιιιι
τοιοιιοιι Ρ'οιιιοιι Φιτοιιιιιιιτιιιιτ οοιιι.

ι

Αιιοιιι απο (ιοιιι θοοοΒιοιι Μ. οο κι”, Φιοο ι‹οιιιο Βοιω
ιιιοιιο ‹ιοο νοτιοιιτοιιο ειιιΓΒοοιοιιτ ινοτ‹ιοιι ιτο.ιιιι, οοιιιιοτιι
Φιοο ιοτιοτ οιιιοοιιιο Ρο!! Φο ΙιιΦνιΦιιιιιι ιιοιτιιοιιιοι: ιιιιιι

οιιιορτοοιιοιιιι ιιοιι νοτιιοΒοιιιιοιι νοτιιιιιιιιιοοοιι ιιοιιο.ιιιιοιι
_ ινοτιιοιι ιιιιιοο.

Βιιιοτ Βοοοιιιιοττοιι Βοιτοοιιιιιιιο ιιοιιο.τι Φο νιτει
ιιοιιο Ποττοιιοιιιο. Ηιοτ ιιο.ιιιιοιτ οο οιιιο - οιιοο
οοιιοτι νοιι οιιιοτ 8τ6οοοτοιι οιιοτ ιιιοιιιοτοιι Ζο.ιιι νοπ οιιι

ιοιι, Φο ιιιιοτιιο.ιιρι:ιιιοιιτ Ζιιτ Βοοιιοοιιιιιιιο Κοιιιιιιοιι, ιιιιιι
"οι οιιοοιιοτοιιο Ζιιοιιιιιιιο οιιιο, Φο Ιοοιιιο Βοοοιιινοτιιοιι
πιοιοιιοιι, ιιιιιι ιιο.ιιοτ ο.ιιοιι ιιιοιιι; ιιοιιο.ιιιιοιι: οιι ινοτιιοιι
ιιτοιιοιιοιι - ιιπι τοΙοτιν οοιιοιιο οιιιο.
Ειιιο ιιιοιιιο Αιι2οιιι νοιι ιιιιιοιι ιιιοιοιιτ Βοοοιιινοτιιοιι
ιιιιιι ιιοιιιιοιτ οο οιιιο Φο ινοιιι οποιο ιιιιι οιιοοιιιοιιιο μειώσ
ιοΒιοοιιο Ζιιοιιιιιτιο, ιιιιο Αιιοοιιιιο, Οιιιοτοοο, Βιιιιιτιιιιιιιιο
ιιο.οιι ιιιιιοοτ ‹ιιιιιοτιι‹ιοιι Κτοιιιιιιοιιοιι, ιιπι ιιγοιοτιοοιιο ιιιιτι
ιιοιιτο.οτιιοιιιοοιιο Ιιιιιινιιιιιοιι, ιιιιιι οιιιιιιοιι οοιιο_ιιιι Φο
Μοοιιιτιιοτιοιι Κοιιιο ιιοτιιιοο Βοιιο Φιιωι οιι οριοιοιι.
Ψοιιιι οιιοο ιιιιοτιιο.ιηιι; οιιιο ιοοοιιο Τιιοτο.ριο ιιι Βοττοοιιτ
ιιοιιιιιιοιι οοΙΙιο, οο ιιιιιιο οιο ιιιοτ οιιιο Φο Αιιοοιιιοιιιιιο
ιιο.ιιΦιιιιο ου ιιιιιοτοιιιι2οιι. Μ" ιιιιτ ιιι ‹ιοιι οοιιιοιιοτοιι
Ρο.ιιοιι Φιτιτο πιο" οιιιο πιτ ΑρρΙιοοιιιοιι οιιιοο Ροοοο.το

οιιιοοιιιιοοοοιι, οιιοτ οιι οιιιοπι οροτειιινοιι οιιιοτιιι.
νιοι ιιοιιιιιοοτ ιοτ Φο Αιιοοιιοιι Βοι ιιιοιιι νιτ,οιιιοιιοιι
Ρτο.ιιοιι. Ηιοτ Κοιιιιιιτ οο 2ιιιιοοιιοι ειιιι Φο οτιιιομοιιιοοιιο
Βοιιοιιιιιιιιιο οτι, Φο - νοιι Βοοοιιιιιι.οτ Ηιιιι‹ι οιιοοοιιιιι
-- ειι ‹ιοιι ειοιιιιιιο.τοιοιι ιιι ‹ιοτ θμιιιιτοιοΒιο οοιι6ττ.

'

Νοοιι ιιιι .Ιοιιτο 1897 Μοοι Β. 8. Βοιιιιιτεο Φιτιιιιοτ,
Φιοο Φο Αιιοιιιιιιιιο οοτ Ροοοοττιιοτειριο ιπι Αιιεοπιοιιιοιι
οοιιτ ιπι Ατοοιι 1ιοΒο, ο.ιιοιι οοιιιοι ιιι Βοιιτοοιιιο.ιιιι. ννιο

οιτ ιιιι‹ιο ιιιοιιι Ροοοιιτιοιι οιιιο,οΓιιιιτι, οιιιιο ιιο.οο οιιιο Βο

ροοιιιοιι νοτοιιιοοΒο.ιιοοιι οοι, ιιιι‹ι ιινιο Με ιιιϋΒο ιιιοιιι οιιι

ιιιοιι οιιι Βοροοιι.ιοιιονοτοιιοιι ιιιιιοτιιοιιιιιιοιι ινοτιιοιι οοιιι!

Βιο ιοι; οιΙοτΦιιοο οιι ιιοιΤοιι, ιιοοο ιιοτοτιιΒο Ρ5.ιιο ιιιιτ

οοτ Ζοιτ ιιιιιιιοτ οοιιοιιοτ ινοτοοιι.

Ι)ιο Βοροοιιιοιι ιιοτ ιιιιοοιιιριιοιττοιι Βο
ιτοιοιιιο Βοιιιιοτ ιιιοιοτ ιοιοιιι. Βιο Μοτιιοιιοιι οοτ Βο
ροοιιιοτι οιιιο ιιπι ιιοοτοιι ννοιιι Φιτοιι Βοιιιιιι.Ζο ιιιιιι
Κιιοτιιοτ ιιιιο,οοιιιιιιοι "τω", από οιοιιοιι ιιιιο Γοιοοιιιιο
Ηιιιοτιιιιι:οι πιτ ΥοτιιιΒιιιιο:

·

ι) Βιο ιιοΚοιιιιιιο ιιιιιιιιιιιιοΙιο Β.οροοιιιιοιι. Ι)ιο οιιιο
Ηοιιιι ιιοιιτ ροτ νοοιιιο.ιιι Φιο Οοτιι. ιιιοτι οιιιιιοτ,
ινοιιτοιιιι Φο οικιοτο Ηοιι‹ι νοιι οιιοοοιι ιιιιτοιι
Φο Βιιιιοιιιιοοικοιι οιιοΒοοοιι τοοιοι.Ψ

2
) Βιοοοιιιο Μοιιιιιιιιοιιοτι ιωι οτιι6ιιι.οιιι Βοοιιοιι.

8
) Βοτ Κιιοτιιοτ'οοιιο Ηο.ιιιιοτιιι: Μο.ιι 2ιοιιιι

νοτιιιιι.τοιοι οιιιοτ Κιιοοι2ειιιοο :ιιι ιιοτ Ροτιιο οιι

κοπο ιιιιιι οιιιΙρι Φιιιιι ιιοιι .Πιοτιιο πιο, Φιτοιι
οιοιιοο ιιοοιι ιιιιιτοιι οιωιι $οιιιοιωιι ‹ιοτ Ροτιιο.

4
) Ι)ιο οοιιοιι οιιοοιιιιιττοιι Μο.ιιιριιιο.ι.ιοιιοιι ινοτιιοιι

ιιιιοιι οιιιο.ιι6οτ ιιι Νειτοοο·ο οιιο;οιιιιιτι..
Νιοιιιιιιο οοιιιο, νιιονοτ 8οιιιιιικο πιιιι Βοοιιτ οιιι
ιιτιιιΒιιοιι "ω, Φο 8οιιτιο Φο Β.οιιοοιιιοιιοιιιοι:τιιιιιοιιι
νοτιτοιιιιοτ ινοτάοιι.· Βιιο νοτιοιιτοιτ οι ιιιοιιτ ειοοριιοοιι
ιιιιιι ιιιιιτι Φιτοιι ιιιιοοοοιιιοιιι.ο ιιιιιιιιο ιοιοι-ι οοτ Ροτιο
. το.ιιοιι. · ι

Βιο Βιιιιοοτιιιιο τοιι Βιειοο ιιιι‹ι Μοοιτιο.τπι -νοτ .ιοιιοπι

ιΙοροοιιιοιιονοτοιιοιι ιοι; - ιιιιιιιοιιιιιοιι Πιτ Φο Βιιιοο @ο
Φιο - ιιιιιιοΦιιΒι οτιοτιιοτιιοιι ιιιι‹ι ‹ιο.τι ιιιοιιι ιιιιιοτιοοοοιι
ινοτιιοιι. . ι

θιοιιιιει; Φο Βοροοιιιοιι οοιιιοι. ι
ιι Νειτοοοο ιιιοιιι, ου οι

Φο ΠιιιΒιιοοο οιιιοτ ΒοττοΓιοιτιο ιιιιο.ιο Βοοιοιιοτι
οπο: οιιιο ιιιιιιοτο Ιιιιιιοοτιοιι ιιοει νοτ. ο

Ποτ τοιιοιιιτιο Πιοτιιο ινιτιι ‹ιιιτοιι οιπ· ΡΘ538.Γ τοιιιιιττ.
Βο τιιιιοοοιιιοιιιιοιι, οιιο ιιιο.ιι οιιτ Ροοοιτοοιιοιιιιιιιιιο; οοιιτοι
ιοι, ιωιαιιιιιιιιοιι οιιιο Β.οιιιο νοπ ΒοιιιιιΒιιιιοοιι οτιιιιιι οοιιι:
_ Ι) Εο Φιτι Κοιιι Βοτοιιτιοιιοιιιιιειοτιιιοο νοτιιοοοιι,
ιτοιιιο Αοιιοιοιοιιοιι, Φο ‹ιοιι Πιοι·ιιο ιιιιιιιοτ ινιοιιοτ
ιιι Φο Βοιι·οιιοκιιιιι οιιτιιοικιιτιιιοοιι.

4

2
) Πο ιιο.τι Κοιτι οτιιοιιιιοιιοτ Βοιιιιιιιιοιοοι·νοτιιοδοτι,

_ ιιο. ιιοοΡοοοοτ οοιιοι ιοοιιιοιι Ηο.Ιτ Μι. ,

Βο.εοι;οιι οοιιιτοιιιοιοιτοιι Τιιιιιοτοιι ιιιιιι ΑΦιοιι
οοιιινοΙιιιιιοοιι, ινοιιιι ιιιοιιτ οιιιιοτο ιιιΦοοιιοιιοτι νοτιιοοοιι,
Φο Ροοοοτειιοτοριο ι

ι ι ο ιι τ
. Βιιι Ρ ο ο ο ο. τ ν ο το ιι ο ιι οι

ι Φωτο 8ιιιοοιιτιιοιιι. 4 , ζ

Βο ιιιοοοιι οιοιι ιιοιιοτ ιιοοιιιιιιιιτο Οτιιιιιιοειτοο ιιιιτ ιι
ι

έτοοοοιι Ζιι8οιι Βοιωτι, ινοιιιτοιιιι άοι· οιιιιιοιιιο Ε'ο.ΙΙ ιιοτ
ιίτιιιΚ ιιοο ιοιτοιιι€οιι Τιιοτο.ροιιιοιι ιιιιοιτιοοοοιι ιιιοιιιι;.



ΗΜ

Με Αεεινιιιιι ειιιεε ριιεεειιεεε ιιιιιεεε ει εεετ ιιιιιιιιιιετ
ιτειιιε ιειειιιε Λει€ειιε.

νοιι Με εειιιιτειειιεε Ρετιιιειι, Με εΠε Μεε Αεεεειιιιιε
ιιιτε Ε'ειιιετ ιιιιιιειι, ειιιε ειιιιεε εεειεε Με ετεεειιεετ
ειι€ειιιειε εεετΚεεει ινετεειι Με ιτειιιιετι ειιιριειιιειι
ινετεειι. Ζε ιιιιιειι εειιότειι:
Με Η ε ε εε- Ρεεεε.τ,
Με 'Γιιειιιεε-Ρεεεετ,
Με Βιιιιιιι- Ρεεεετ.

ι'ι'ειιιεετ εειιειιιι ειειι ειε εεε Μπι ΟεΙιειειετιιιε εε

ιιιεεεεεε 8ο ιιυ ιιεε°εειιε 8 ιιεινειιτι. εε ιιεεειι, εεειι
πειιι ιιετι Με εεετ ινεειε νεε ιιιτετ Αεινειιεειι€. επι
ειρεΙιειτειι ειε ειιετιιεεμ εεετ. Βιειι τι;; Με ι›τεεεΙι
εετ ιετ ιεεε Ρεεεετιετιιι, Με ιιιτειι Ζννεεικ
ετιιιιιι, οιιιιε εε εεΙιεεειι.
Πε εεΙεει. ετεεεε ΠειιΜε Μιι Μεε εειιεΒιι, επι Βιειειι
ιιειπι ετετειι Με! Με τιειιιιΒε Ρεεεετ Ζε ιιιιεεε, εε ιει

ιεειιτιιιειιΒε ΝεειιεεεττοΙιε, ιιιιειι 24 8ιΜΜε, Μεε ιιιιειι
8-4 '1'εεειι, ειιΜιειι Μεε Ψεειιειι εεε Μεεεεεε ετιιι
Μεε ετιετεετιιειι.
ΙΞε ιει ι'ετιιετ τει εετ Αεεινε.ιιι Με Ρεεεε.τε εε. Μεε
εειιιεε, Μεε

1) Με Ρεεεειτ Με 8ειιειεε εκει εε εεετ ερειιιιε.
Μεε νετεεειιε πει ιιιεΒιιειιετ ιτΙειεειι Νειιιιιιετιι
εεεεειτοπιτιιειι.

2) Με Ρεεεετ Μιι” ιιιτΒειιεε ειεειι Πτεειτ εεεεεειι
Με εεε εετ νει". πεεετ Ιιετνεττε.8ειι, ιιοειι
Μεεε ερτει2εε.

νει·ειεεεε εεεετι ειεεε Ηεεειιι ειειιειι εεετ εεεεεεεεΙιπιε
ΓειΒειι Μεε ειειι, Βεεεειιεε, Ρετε.ιιιεττιιιεειι, ειε.τιτε
8ειιιιιετΖειι, Αιεειιεειιιειιι€ιτειι;. Ρετιιετ ιει Μτεει εε
εειιτειι, Μεε εετ νετεετε Βιιεει Με Ρεεεετε ιιιειιι εει
Με Πτειιιτειννειει ετεειω, πεε 8ειιιιιετεεε εεε Ιεειιετιε
ιιετνεττεΙτ. Βεεειιεετε Πειιειτιιεεετ Μτιιι ειιιε ειε εε
εειιινεειι ε,εεεεειιεε Τιιετιιεε-Ρεεεετε, ιετιιετ εε ετεεε
εεινειιιιε Ηεεεε- Με Βιιιιιιιι-Ρεεεετε. Με Ρεεεετ
Μπι εειιιεετιν ιιιειιι ;;εερετι ινετεειι, ιιι ιτειιιετ Κετρετ
ει.εΙΙειι€, ννεεετ ιιειπι θειιειι Μεε ιιει ιτεειιε ειιιετ Βε
εειιειιιεειιε. εε εετ Οειιειιιιει.ιειι εοι! ειε τιειιιιε Βε
νι·ειιιιεε Ρεεεετ ιιιειιι. ει.ετειι, εοι Βιειιι- Με Πτιεειιι.
ιεετειιε »Με ιιιιιεετιι.
ιιι νιειειι ΡεΙΙειι ιιετΜιι πειιι πιιι ειιιεπι Ηεεεε
Ρεεεετ Με. Ετινειει Με ειεεεε Με ιιιεειιιειεετ, εε εειιτε
πειιι εει Με Βεε εετ νεΒιιιε. Με τεεε ειτε πιειει ειιιε
ιιεεειιεετε Ιειι€ε ιιιιιτετε ννωιε, ειε εεεειιεετε ιιειιεε ιιιε
τετεε Ξειιειεεεεεινειεε ιιιιεειι. Ρετ ειεεε ειιιιε (ιιιιιιιεει
Με ιιεειιε εε Νειιιρετειι) ειιιε Με Τιιειιιε.ε-Ρεε
εειτε πιιι ιιιτετ ειετιτειι Κτεττιπιειιε Με σε $πιιιιι
Ρεεεετε εεετ Ζε ειιιριειιιειι, νει! ειε ειο ιιιιιιετε Ψεεε
εετ νεειιιε. νετπιεεε ιιιτετ ειιιτιτειι ιιιιιιετειι θειινειιιι.ιιι

Βιετιιι€ειιε επειε.ιτειι Με Με Πιετεε Μεε Βεεετι εΙενι
τεε, ινειιει εετ ι›τειιε ΒιιΒει ιιιε ιε Αιιιενετειειι ετιιιι.ιτ.
Βει εεε Τιιεπιεε-Ρεεεετειι πιεεε τεεε, Με εεεεετ,
Μι Με τιειιιιΒε Κτιιπιιιιιιιιε εειιιειι. Ι). ιι

.

Με Ηεεριε
ιττειιιιιιειιε Με Ρεεεετε, ινειειιε Με ιιιειετε θεενειιιτει
εετετειιι, ΜτΙ ιτειιιειι πε ετεεεειι Βεειεε Ιιεεεε, ω" (Μ
εε Με εκει επι ειιιειι Κτεπιιιιειιεεειιεεε, εεεεετιι τιιειιτ
ιιπι ειεειι Κιιιειιεεεεινιιιιτει ιιε.ιιεειι) ιιεεεετ εεεε.ει: εετ

ΚειειτειιΒεινιιιΚει ιπεεε ιιιειιι πιειιτ Με 80" ιιεττε.ι.τειι.
Νεειι ινιειιιι€ετ ιει εεετ, Μεε εετ ειιιιιιε εριιεε 8ειιεπιτει
εεετ 8ειιιιεεεΙ Με Τιιετιιεε-Βιιιεεε ιιιειιτ εεειτεειιι
νετιιιιιιειι Μπι, Με πειιι Με ιιειειιε ειειιι, εειιΜτιι Με
8ριι2ε ειεεεε Ξειιιιειιειε ιιιιιεε Μπιτ εεννετιε Με εετεειτ
Βειιεεετι εειε, Μ- ειε εεεετ Μι Με Πτετιιτε ετι1ειιειι Εεεε.
ΒεεεεΙιειι Με ΜειετιεΙε, εεε εεπι Με Ρεεεετιειι ιιετΒε
Μιι ινετεειι, Με ειειι εετ Ηετιεεπιιιιι εεινε.ιιτι. Με
πει Ψειειιεειιιπιι εεετεεεειιετι Πτε.ιιιτιιιΒε ειπε εε νετ
ενετιειι, ινειι ειε ΓεεΙεε. Με Ωειιειειιι ετειιι εειε Ηετι.
εειεειι ιιεεεειειιε ιιεειι, νει! εε ιτειιιε εεετειειιεεεε επ
εετειεπεειειιι€ιτειι Με Με νοιι Με Ξεετετειι εετ νε.
ειιιε ε.ιιεεετιιιεε ειτε.

Ρετ Με Ηεεεε-Ρεεεετιειι, ενειειιε Με Ρτεειιοεν
“Με Λιιεε.ιιειι νοιι εετ Νεε-Υετιι-Ηεπιεετεετ θεπιιιιι
νιιετειι-θειιιρεεειε ιιιι€ει“ετιιει "τεεε, εκιειιτι ειπε ίεει
ει.ειιεεεε Με. Ι.επτετεε κι εεετ επι ει·εεεετ νετεεε.
Μ Μιπ Μεε εεεεετε Με ετιετεετιιειιε Νεπιττιετ νετ
εειιτειιιειι ιιιιιιιι. Με Νεειιιιετ @Με Με Βετειιπιεεεετ
Με Βιιιεεε ιι

ι

εειιιετ Κτειεεεει.ειι ιε Οειιτιειεεετε εεε
ιιειιιιειι Οειιιιτεεεετιι ειι Με ιιε2ειειιιιειι Με Νεπιιιιετιι εετ
Με Μεε ειιι ειιεοιειεε Με.εε. Πιε εεεειιιιιειι Ρεεειιτιειι
ειιιε Με ειεειιι Μεε νετττειιιιειιειι Μειει·ιει ε.εεειεττιετ,
ιιεΙπειι Με ιειιτειειι8, Μεε εε 0ιεττε Με Ρετιιι ειπω
ιιιιεεειι, Με Με Με ινιιιιεειι ιπιτ Ηιιιε ιιεειιετιεετι
Ψνεεεετε ιιι εετ Ροτει νετεπεετεεεειειιιε, Μεε Μεε ειε
ιιιτε νοτειιΒιιειιε Ρειιιιιτ, Μι' Με εε ιι

ι εεετ ειιιιειιιιιιι,

ειεεεεεειι. εετ νετιιιιεεεε εε εεετ, Μεε Με Τιιοτε εε
ειιε 5πιιιιι-Ρεεεετε ιιιειιι εεειι εεε εεπιεεΙεεε Μειετιειι
Με νοιι εετεειεεε ιι"ειιτιιτ ιιετεεετειιι. ινετιιεε. Με ειιιε
ιιι εετ Οτεεεε Με Ρει·πι νετιιιιιει Με ειπε Γεειει.ειιετιεε
8ειιιε ιει εεε νοτιιειιεειι. Με Βιιιιιιι-Ρεεεετε ειιιε
ιιιεεειν, πιο!ιτ ιιειιι, πιε Με νετιιιιι 8ει·ιιιιιιιιειι Ηεεεε
Βιιιεε, Μιιετ εειιινετετ, Με ιιε.ιιεε Με ιιτεεεειι Νεοε
ιιιειιε, Μεε ιιιτειειετιει ιιι·ειιι8ει· πιεετει:εεεειειιιε Μ,
εεε ειιειιειι Μεε ω, ιιι ιιειεεεε ιιιιεεεετ 8εινοτιεε, ιττειε
Με ε·ετεεε, ινιιιιιτειιε Με Ηεεεε- Βιιιι;ε ιιιτε Ηεε εε
ιετπι εειεειιειιεε. Πιε Βιιιιιιι-Ρεεεετε, πιο ειε ιιι άειι
Ηειιεει Ιιεπιπιειι, ειιιε Ιειεετ εεειι εειιιεειιι ρεΙιτι, τεεε

εετειι ΒεειιιΒιιειτειι Με Πιιεεειιιιειιεε ιειειιιετ εε ι)εει:ιιιι
εεε τειιωιι ιτειιιι. εκει εειτειι ιετ Μεε Με Βεεεεειι
τεεε εειιιεειιι ινετεειι (εεεεειιιε Με εεειι νοιι Με Οειιε
Ιεϊετιιιεεε), Μεε εειιιεειιτε Ηετιεετιιτιιιρεεεετιεε ιτε Ι.ε.ειε
νοιι ιιΨεειιειι Με Μεεειειι εετειι Με Κετρετινετπιε ιι

ι

εετ νεΒιιιε ιιιτε ετερτειιΒιισιιε Κτειειοτπι εεεειιετιιιιιεε
ιιειιειι, εεε ιιι

.

ιιει:ιιτιιειι εεετ ιιιιεεΙιειι ιει.

Πεε ειιιιιιει εεεερεεειε Με ειιιιιειειιιε Ρεεεειτ ΜΜΜ
εεε Ψειι.ετειι εετ εετιιιι;ετ Ριιεεε. Ειπε 1-2ιιιειι8ε
$ειιειεειιεριιιειιε ιιι εετ ιινοειιε, επι Κειιρετιιιειιεεεει.
εεετ Βοτεεετειεεεε8, 2ετιιε.ι Με _ιεεεεπιεΙιΒειιι Αιιιεει
εετ Ρετιεεε, Βειιιιετ νεΙΙιτοιιιιιιειι. Ειππιειι ιιιι πι" Εεεε
ειπε Βειει8Με Με Βιιιεεε νετεειιειιιιιιειι ιινετεεε, εετ
εεετ ιιιιπιει· εετ νοιι ε.τειιιειιετ Ηιιιιε ερειιειτι ινετεεε
Με, εεετ πειιι νει·ιεεεειιτ Με εεετεεειιιειι Μεε ειιι·ειι
ειπειι ιιεεειι.

Με ΖειιΜεετ, ννειειιε επ Με Ττεεειι Με Ρεεεετε ετ
ιοι·εετΙιειι ιει, Μεε εεετ νετεειιιεεειι Μεε εειιι. Μειιειιε
Ρ'τειιειι ιειιεεεε Με Βιιιε Με Με ιε Με Μιιιιειειει·ιεειιε
Αιιετ ιιιιιειε "Μεε, ειιιιπιτ πειιι ιιιε ιιεπιιιειι ιιετε.εε, εε
Κιρρι εετ Πιετεε εετιιειι Με Με Βεεειιννετεειι ι.τει.ειι
ινιεεετ ΜΙ”.

Βει Αεεετειι 8ειιιι8ειι ειιιιΒε Μοεειε εεετ Μιιτε Ρεε
εειτι;τεεεεε, ειε εεε Ε'ειιΙετ Μεετιιε πε εεττι8ιτειι. Βετ
ι“ετιιτ τεεε Με Βιιιε Με Αιιιεει εετ εεεειιιιτειι Ζειι,
εε ιιιειιιι εετ Πιετεε εεειι ιε ιιετιιιειετ 8τειιεεε, Με
Βιιεεετ Με Οτεεεε Με ετεπετιιι Με Με ι.εεεεεειιιειιε
Μεε: ιιιτειι Βεεειιινετεεε ετινειετ ειειι Με εεεειτιεε.
Νιειιι εεΙιειι εειιειι πιτ ειεεεε, ινε Μι' Με Ρεεεετιιειιειιε
ΙΜΒ ΒειιινειιεετεεΙιειι ιοιετε. Με ιιετπιεΙ νετιεειεεειιι
ιΝεειιειιιιει:ι »Με Με Εεεε με. Μεετιιε εεε. Ι.ειεετ
ιει Με ιτειιιεεινεεε ιιιιπιετ εετ Ρειι.
Ρ'ετιιετ ΜΜΜ ειεε εειτ.ινειιιεε Ρεεεετιιιετεριε ιιι εοι
ειιειι Ρειιεε, ινε Με Βειτειιειιιειι ε.ειθτειιε ιτΒειιε ειιιετ
ειιΒειπειιιεε Βιιιιιτειι.εε8. Αειιιεεετειιε, ειιιετ Αιιεειιπιε
εετ ιιετιιτΙιειιειι, εεεεεεειι θεπεεειετεεεεειιε Με Οτεε
ιιιειιιεε Με ειιιινιειιειιε. Με ιιιετ ειπε ννιεεετιιετειει
ιΜε εετ θεειιιιεΙιειι:, Με ειι€επιειιιειι Κτειι.ε2εεεεεεεε
Με, εε Μεε ειιειι Με Βει.τεεεκιειι - Μιι· εετ Πιετεε
εετ τεειιιεειιιε τερειιιτι Με τειιιιιτι - ερειιτειι νει·
εειιινιιιεειι, ειιιε ιισειιετε Ρεεεετιιιετεριε ειιιιειιιιε ννετεεε.
ιΠετ εεεεετ εετ ΙιεΒενετειιεετιιεε ειιι θετνιετιεε εεετ
ειιι Πειιιιιιεειεει; εε εεττι8ιτειι, εε Με τεεε Μεεε Ορε
τετιειιειι νοτιιετ νετεειιπιειι Με Με ιΜεεε Νετιιειι Ζειτ
ε·εισειι εε ετειετικειι, ιιενετ τεεε Με Ρεεεετ ε.ρρΙιειτι.
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νιειΙειεπι ιει εε ιιιτπιι. ιιπετιιιιεειε, ινειιιι ιεπ ειπ πιεεετ
ΒιεΙιε πετεπι πιιιππινειεειι ιπιτ ετιπππε, πεεε εε πειπεε

ινεεε πϋιπιε πι; πιε Β"τεπεπ πει πει· ΙΕιππιπτπιιε πεε

Βιπεεε επ επιπιπεεειι. Νιοπι ππτ Πε.ιιιεπ ειπε πειι πεεεε
τεπ 5πιππεπ, εοππετπ εποπ Με Ε'τεπεπ Με πεπι Ρτοιε
πω. ειπριιππειι εε πεπιιπετ πππ Με ειπε ιΝοπιτπει,
ινειιπ ιιιειι σε Βιιιιιιπτππε πεε Βιιιπεε εεεπιτι, ππιετ πεπ
Εποπεπ, τεερ. ππτετ πετ Βεττπεεπε νοτιιιιιιιπι. πε εε
πϋτι εποπ ιπ πετ Τπει; πιοπιι νιεΙ Πεπππε πεπι, ππι πιε
Ρεεεπτειπιιιιιτππε Ιεπιπιιεπ πιιπ πετ ειπεπ Ηιιιιπ ιετιιπ επ

πτιππεπ. Με.ιι Με ποπ Ντιπ ππι· επι ειπ, ιπεεε πιτ πιιτ
πετ ειπειι Ηεπιπ πππ εττειεπε «επι Βειιιιπ επε ππετ πεε

Ι·'ι·ειιπιπιπ, Μεεεε πιεπει·πτιιοπεππ ιπ Με νεπιππ πιιιειιι.
8ο πόιιιιειι εειπει ετοεεε ΒιιιΒε πιιπ Ζππιπειιε.πιιιε ιιπτ
ειπετ ι·πιππ εεπιιιετειοε ειιιπειιιπτι πιετπειι.

Ειπιπε ιιιιιι€ει πετ Ρεεεετιπετιιριε Μιτιεπ Μτ πιοπι
νετεοπινειΒεπ. Ζπινειιειι Ιειεει ειε ππε πεπι ιιπ Βιιοπ.
πΙε.πεπε Ρτεπειι ιι6ππεπ ειπ Ρεεεετ πεεεπ ππεπε;επεπιιιετ
Νεπειιετεεπειιιππεεπ, Με Ποστ. 8ιπππετεεπ, Πιιπεπεπειι,
Ριπιτει·πιππε πιοπι νετιτειπεπ. νιεΙε πτεπειι πεπεπ Γετπετ
ειπε πιιππετΜππΙιεπε Αππειεππἔ Βεπειι πειι Ρ'τεπιππϋτρετ
πππ νει·επιεεεειι ππε επ, επ εππετεπ Μεεεπεπιπειι επ

πτειι“επ.
Βει· νοτεοππιπ Βεππιτεεε πιε Ρεεεετιοτπι ππτοπ
πειπ Επι! επτερτεοπεππε Βιεεπιιε πει Ε'ιιτπινετεππετπιιεειι
πετ 8οιιειπε, Με ε. Β. ππτοπ Νετπειι, πιιΖιιρε5881ι, Μιτιιε
ειοπ εοππετιιοπ πεννιιπτι ιιιιπειι. Απινειεπιιππεπ νοπ πετ

νπιιιε εγπιπιεττιεεπεπ Ε'οτιπ ιε.εεεπ πεε Ρεεεει· εειπεπ
Ηειιι ιπ πετ νεΒιιιε. νετιιετειι Νιιτ ειπ ειιιιιιιεττιεεπ Βε
πεπιεε Ρεεεετ πιιπ ειοπ ιιι ειιιετ εγπιιπειτιεοπ πεπεπτειι,
ιπ ιτειιιετ πνειεε ππτοπ Τπιποτεπ οπετ Νετπεπ νετππ
ειοΙτετειι νεπιππ. Νετπεπεττε.ιιπε πιιπ εειιιιεπε ?επεμ
τπιιεεπ πετ Πεπιιτπιππετ νετειτειιι ειεο επι Ρεεεετιπετε
Με, πππ εειπει 8οππιτ2ε'ε 8, Με πιε Ροτιιο πιτ-επι
πιπιεεει, πει ειοπ πεε πιοπι πειιιειιτι, πεπιι Με Ε'ιιιιππε
νοιι Βιε.εε πππ Μεειππτιιι πεπειι πεπ Πιετιιε - επ νεπιε.
νετπο - ειπε πεπι $ειιεΙ, επ πεεε ετ εοπιιεεειιεπ ποεπ
εεπΙεοπι πεπι. Βιεεε π'ιιιΙε ειοπ πετ Ρεεεετιπετεριε επεπ

ιιιιεπειιιιΒιιοπ.
Βιπ ιετιιετετ Πεπειετε.ππ πετ Βιπεπειιε.ιιπιπππ ιετ. Με

Βοιτοριειιπιιππιι8. ΒοΙεπε Επιτοριειι πιιπειι ειοπ πποπ
οππε Μεετειιοιι ω Ροτιιο. Υετειειεπε πιετιιπετ πεπ
ιιιιετεεεεπιειι Αιιιεε.ιε νοπ 8επιιιιετ ιιι πει· Μιιπεπειιετ
Μεπιειιιιεοπεπ ιΝοεπεπεεπτιιι, .Ιειιτεε.πε 18ει9.
πιο εοιιεπ Μτ πιιε πππ ιι

ι

ιειιειι Ρειιεπ νετπειιειι,
πιο Νετπειι, 8οιιΜετιεπ, ρετιιπεττιτιεεπε Ριπιιπεπιε ειπ

Βετειιιιοιιεπιππετπιεε πε.τειεΙιεπ 'Ρ

πε Ιεεεε εε πεπιπεεειεΙΝ: πιειπεπ, επ πιεεε τπεπτ οποι·
νι·επιπετ Ιειοπιεπ Οοιιιριιεε.1ιοιιειι Πτεεεπε οπετ Ροιπε τι"
Βειτοπειιιοπ ειοπ, οπετ επιπι πεπειι πετ Βειτοιιεκιοιι πιτ
ειοπ πεειεπεπ. .ΤεπεπιεΙΙε ειεΙιεπ ειε ειοπ πετ Ι.επεοοτ
τεοιπτ πιππετιιπ ιπ Με πεε. Ηιετ Μιτιιε εε ππτ ιιι πεπ
Ιειοπτετεπ ΡιιΙιεπ, εει εε, πεεε Με Αππιιειοπειι ιιοεπ
ιτιεοπ, εει εε πεεε ειε "Με ιιπιιειιέτειοπ ειοπ, 8ειιιιΒεπ,
ππτεπ οττπορεπιεεπεε νειίεπτεπ Μπι ΖιεΙ επ 8επιπΒεπ.
Βιε νοιι Βοπιιιιεε νοι·πεεεπιεπειιε πτπειτε Ττειιππιιει
ιπ Νετοοεε κι επι· ιπιιετππιπ εεπτ ιπειεενοΙΙετ Οτειι2επ
πωπω πιιπ ιιιΜοιτι. ΜΗ ιπππ Με Βεροειιιοπ ειοεε
ιεει ιι.ππε.τειιιεπ Πιει·πε εεννεΙιεπιπ ετ2Μιι€ειι, εο ππιιπ
ιιιιιιι πιιτ εεπεπειι, Μτπ πιειιιειε πιιιεειι.
Βοετποτπ πετιεπτει νοιι πεπΙτειεπεπ ΡειΙιεπ' πιο ετ
πεε ΒεπιιΙΜε'εοπε νετιειιι·ειι επινειιπιε. Ετ νετ
εειοπιιει Ι8 μα. Βεειπινε Με πειπτννοι·ιει ειπε Ψιεπετ
ποΙπππ πετ Μεπιρπιειιοπ ιιιι ι·`ειΙε πεε Εεειπινε. _ΑΙε
Αιιιιιιιεετ εει ιιιπι ι”τειιιοπ 2 Με! πεε πΙιιιπεπτ ρεεειτι,
πεεε ει· πεε πιιιιετε $επειπεπεεπ·πιπε εεττιεε πππ Ι)ετιπ

εοπιιιι€ειι ρτοΙππιτιεπ, τεερ. Με νοτπετε πιεειπει·ιπινεππ

πεερτεπει Μιι·πε πππ πιιτοπ Νεπτ πεεεπΙοεεεπ ινετπεπ
ιιιιιεετε.
Βιεεε Ε'επε τεπεπ ειπε πεππιεπε Βρτεοπε πππ Με επ
πιπεειι πετετιιπε νοτιιοιιιιππιεεε ειοπ ετειΒιιει πεπειι,
οππε επτ νετππειιιΙιεπιιιιε 8ειτοπιιιιεπ επ εειιι.

ντε νετειοπιεπ Μεο ιπ εοΙοπεπ ΡΜΙειι επί Με

8εππιτ.πε'εοπε Ττειιιιιιπε πππ ινειιπεπ πεε πει· Μεε
εε.8ε πο. π`‹ιτιεεεετειε ειιιπε.ιιειιπε Μπεεεεε ιιιπτι επτ
ε.ιΙπιιιπΙιεπειι Πεπιιππε πππ νιειΓεοπεπ 'Ι'τειιπππε πει· Απ

πειειοπειιι επ πε.εε πιε Οοττεοι.πτ πει· Εεεε εεπιιεεειιοπ

ποοπ Μιπετππ ετιιειιιεπ ινετπειι πω, εειπει πιιτειι ειπ
Ρεεεετ. Με ειπ Ππτετειπαππεειπιι.ιει πει πετ οτιποριι.
πιεοπεπ Τπετεριε κι Με πιπεεεπε πειιετ, πε.ιπειιι.Ιιεπ ιπ
νετπιιιπππε ιπιτ Βιιπετπ πππ ιι.ππετεπ ιοπιειτεππειι πππ

τεεοτπιτεππεπ Οιιτεπ, εεΜεε επ επιριεπιεπ πππ Μπιτ
Μι Νοτεεπ. Ι)ειεςεεεπ ππτιι.ε Με Μεεεεεε ειιειπτ οπιιε
Βεροειιιοπ πππ Ηετεπιιοπ ππιεΙοε εειιι, πππ ειιιειι πε
Μεεειιπεπεπ Ατει εεππιει·Ιιεπ πειτιεπιπεπ.
Κοπιτπειι Μτ επι πειπ οτιπορεπιεεπειι ννεπε πιεπι εππι
Ζιει, οπετ νετπιειεπ Με επεεετεπ νετπιιιιιιιεεε ειπε πετ

πτει,εε Ιππε>·πεπετππε Οπτ, εο ετεπεπ ιιπε ορετει.ινε Μεεε
πεπιιιειι Ζιιτ νετιιιεπιιε·. Σε πεπι επι πει· πω, πεεε
πιετ ετει πεπι. ειπε ρτειοιεε ΙππιεειιοπεειεΙΙππε επι

Ριειτ2ε ιει.

Νιειπ εειιεπ εεπειι πιτ ππε επ ορετειινεπι νετιππτεπ

8επτε.τιει, πιο Με εοειειε διειιππε ω" πει· επεπτιιοιτιιεπε
νι”πιιεοπ τι" Ρειιεπιιπ εε ετπειεοπτ.
ειπ πιε Ρ'ι·ιιπεπ Με πεπ ετπεπεοπεπ Οπι.εεειι ιετ εε
ιπειει; Ιειεπτετ, ειοπ ειιιετ ειιιτπειιπειι ορετειινεπ Οπτ επ

ιιιιιετειεπεπ Με ειοπ ιιοπε.ιε πιιπ .Τε.ιιτε πιιιε πιιι ειιιεπι

Ρεεεετ :επ εεπΙερπεπ, πεε ειε ιπ ειπ μεινιεεεε Απιιιιπειι8
Κειι:ενετπιιιτοιεε πτιπει πππ Με εειιιι·ειιιι.ιε Απιειεπι πεε

πεπεππεΙππεπ Αιετεε νετΙειιει. ιιι Ι)επιεεππιππ ειιΜιεπ

Μτπ Με 'Γτεε;ετιπ ειπεε Ρεεεετε νοτ πεπι Οιεεει.ε Με ππτ
8/ε ετινετιιεπιπιε ε.πεεεεπειι.
Ιεπ ιιπετιιεπε ίπειιοπ ειπε Με πιιπιπιιι;επ Ορετειιοιιε
ιιιειποπεπ, Με επ πεπι ιιι Ηεπε ετεπειιπεπ Ζπεειτ νεφε
εειιπιπεπ ιιιοτπεπ ειιιπ. Πιε ιπειετεπ νοιι ιππεπ Μιτιεπ

οππε Βεπειιπειι Με ππινιεεεπεο_πειιιιοπ πεεειοπιιεΙ

πππ νετνιοτιεπ ινετπεπ. Πε ιετ ετειεππιιοπ' ιπιτ ινειεπετ

ΚτιιιιτΙοειεπειι Με επεπιεπετιιιπιειεπ Ορετει.ιοπετιιειποπεπ
ιιι νοτεεπιπε πεπτε.οπι ποτπεπ ειιιπ. Πετ Πιει·πε πεπει
Αππειιεπ πππ Πιιιεεπππε Με νοιι πειι Ετιιιιπετιι Μεεετ
Μει;ιιοπεπ Μι Με πετ ΙεπΙοεε ΜοπεΙΙιτιποπ ειπεε Βιιπ
πεπετε πεπειιπειι, πιιπειιιιιιιιιιετι ππι πειι επει.οπιιεεπεπ
πππ ρπγειοΙοειεοπεπ Οπετεπτετ πετ ειπιεΙπειι 'ΓπειΙε. 8ο
ειππ :Με πιειεπιπειι Ορετειιοπειπει.ποπειι Με νετι`επιι επ
νετπτιπειιεπ, Με πεε Οενπιιι Βοππιπειι επιειιοπεπ
πππ Με Οετνιιι οπετ Με ιιιπεπιειιιει εποτοπιει·ιπε. πιπτειι
ιπι Βεοιτεπ επ ιιιιιτεπ πεειτεπι ειοπ.

Ι)ιε Βπτεπεοπιιειπιιιιε οπετ 8ιτεπεπιειιοιι πετ Ι.ιεειιπ.
εεει·οπτετιπε ππτοπ $πιπτειι οπετ Ειπειπτεπ, επειιεο ειπ

τιιοιτειεπτ.ειοεεενετιεπτειι πιιι πειι Ιππειιιεπτε. Ιειε_ πεπι
ειοπ ιπ επιριιιιπιιειιει· νιίειεε πιιτοπ πεε Αιιιττειεπ ειπεε
ποοπ νιει ρειποΙοειεεπετειι Ζιιεπιππεε, Με Με ιιτερτπππ
Ιιοπε Βειτοπειτιο ιπιτ νοτειεΙΙιε. Βιε πειιεπιιτειι Ειπε.
πωπω. ειππ ιε πιοπι ππτ ιιιεοΙιειιιεοπε Γιιτειιοπειπιιιει,
εοππετπ ειε Πιπτειι ιι

ι ειιπιπιιιιεπε πεπεπειπιριιιεε πειπ

Πτετιιε πππ εειιιεπ Απιιιιιιεειι επ. Βιπιεείπεεε,
Ιιγιιιρππεπιιεπ, Νετνεπειτιιππε νετπιπιειι ιπ

ιπιιειι πππ ιτϋππειι πει ορετε.ιινεπ Μεεεπεπιπεπ πιοπι νετ

πεοπΙπεειει ινετπειι. Μπι 2 Β. πεε Με. εεει·οπτετιππιπ
ππτεπιτειιιιτ, επ Μτπ πειιιιι πετ ΡΙειτπε πγροθεειτιεπε
ππτεπεειιπιιιεπ, πετ ειπ πω· πιεετπετπιπειιπ επινπτιε πιιπ
ιππετπειπ πω· θειιεπιτειιπ πεε Οεινπιπ 1)οπεπιειι επ πεπι

ΟετνιοεΙπειιΒιιοπ πεπι, ινειεπεε ππετ πεπι εειιιιοιιεπ
8επειπεπεεΜιιπε πεπειι πετ Οετνιιι πεπι (ει. Νεεει,
Απει.οπιιε).
Με εοιΙ ειπε πετιιτι.ιεε Ι.ιιειοπ Πιτ πεε Ιππινιππιιιιι
οππε Ε'οιεεπ πΙειπεπ? Μι Μ!! πιει· ετΜιππεπ, πεεε
επεπ πει πετ 8ρεΙιιιιιε νοπ Βεεπεπειιεππετεπ Μεεε Έπει
εποπε πεεππτποιτΙιειιετε ΒετπεπειεπιιΒιιπε νετπιεπτ.
Κιειιιπποπτετ Με ιπ πω· εεπτ επειιιπτιιοπεπ
Αι·πειι ειιε νετϋπειιιιιοπιεπ Ορετειιοπετιιετποπειι πιιπ
ειιπιιπιΙιεπεπ Μοπιιιοπιιοπεπ πιιπ ιπιτ ετεοπϋπιειιπειιι Ειτε
τει.ιιτνετεειεππιεε επεειπιπειιεεειεΙΙι, εο πε.εε, πετ ειοπ
πειιιτ ιπι.ετεεειτι, πιετ θειιεπετεε πε.τιιπετ ιιποπιεεειι ιτειιιι.



Με

ιιιιεετιεε άετ Βεεειιάεε!τειι ειιά άετ νιιΒιιιιι.

Ρετ εεε !τειιιειεε εετ άτει Ορετετιειιειιιετιιεάειι, ιι
ι

ιιιιειι άετ !ιιάισε!ιειι, ιιι Ρτεεε. Μιε Με:

1
) Με Αιειιιιεάετ Αάιιιιιε'εο!ιε Ομετιιιιειι.

2
) Με νεεττιιικειιεε.

3
) Με νεειεειικετιοιι.

Βει άειι ειεε ιιιιετιεειι Ριι!ιειι νιτειιιε!!ετ Β.εττοιιεκιειι,
ι“ετιιετ Με _ιει;ειιά!ιειιειι Ιι'τε.εεε, άιε ιιοε!ι εεειιτεε εο!!ειι.
ειεε ι1εετιιιι.ειιτ ιε άετ Με!ιτειιιιι άετ Με πιι!ιιεε πιτ,
πειιε εεεετιεε θειερ!ιτετιεεειι !”ειι!ειι, Με !ιε!›ετειι άιε
-Α!ειιιιτιάετ Αάειιιε'εειιε Ορετετιειι, πειι ειε εεε
ιτειιιε $τετιιεεειι τετ 8ε!ιπε.εεετεειιιιιτ ειιά θεεεττ ιε

νε!νιττ. Βεε (Μη άετ Ορετιιτιοε, άεε ιε!ι ε.!ε ιιε!τιιεετ
νει·εεεεειεειι ιιιεεε. πι!! κι ιιετ !τετε τεεεριτε!ιτειι εεά
ιιιιι εε εειιι!άετιι, πιε ετ νεε Κεετιιετ ειιά νειι εεε
ιε άετ νεε Κεειιετ εεεεεεεεεειι Μεάιιιεετιειι εεεεε
Πιιιττ πιτά.

Οτιιιιάιιειιε Πεε

Βιε!εΒειι
Μεεεε

Βιιιιειιιιε!!ε Β.ερεειτιοε άεε Πτετεε.

ειεεε νει!ιετ εεεεεεεειιτεε εεεεειιάειι Ρεεεετε.
τε!!τεει νιτειεεε εετιιτ!ιε!ι τω.
Ι.ειειιτ εεεεειετιιιι€ετ Βειιειττ 8-8 (Με. ειεε ιε άετ
Βιε!ιτειιε άεε Με. Ροερει·τι, Πε (Με. ιιιιετιιιι!ε άεεεε!εειι,
νεει 'Με. εεειε. ιιιιο!ι εεεεειι ι;ειιεεά. Αειεεειιειι άεε
ιιεεεετειι !.ειετειιτιιιεεε (στι. ιειειιτ ιτεειιτΙιε!ι εε άειε εεε.
Ιει!εε!ι'εεεεε !ι'εττ!ι!ειιιρειιεε) 8ρε!τιιιιες άεε Ιιειετειιεε
ιιιι!ε εει άετ Ηειι!εεεάε νετιι 8.εεεετειι !.ειετειιτιιιε εεε.
ΕτΓεεεεε εειιιεε !ειιιι!τε πιιι ειιιετ Κ!ειιιιεριεεεττε Μιά
Ιεειιτειιι; άεε Με. τετειιά.
Ιιετ2τετεε εε!ιιιετ εει ειειεετ Πεεειιε ιιιεΙιτ εε!ιπετ,
άε άεε Με. άετε!ι εειιιε ειεεετιιιιιιι!ιεεε ετ!εεεττιεε, τε
εειιτετ!ιε Ε'ιιτεε ιιιιά εειεε άτειιτειιάε ΒεεειιειΤεειιειτ νεε
άεε Μεε!τε!- εεά Βιιιάει;επεεεεειιάε!ε άετ Πιιιεεεειιε
εετετεειιιεάειι πετάεε !τειιιι.
Μιε Ι.ιΒιιιιι. πιτά ιιειι ιεο!ιττ €ειεεει ειιά ετειιιρι πιιι

2 Ριιιοεττειι νεε άεε Ε`εεετιι άεε Οτειιιε.ετετ, νειε Ε'ειτ
ιιιιά Βιεάεεεπειιε ιιει”τειτ. Ι)ετ Νετνεε ιιεε- ιεεειεει.!ιε,
άετ ετετε ειειιτειιτ πιτά, εε!! ιιιειιτ άετε!ιεειιειτιεε, εειι
άετε πι· 8ειτε εεεεεεεεε πετάεε.
.και ετετ ει σε Βεπεε!ιε!ιιτειτ άεε ΙτιΒειεειιτε ειεε
νοιι!τειιιιεεεε. Βε πιτά άετειιττεειιτ Με! νετεεεεεειι, Με
άετ Ρτοτεεεεε νεΒιιιιι!ιε ρετιτειιει ει!ε ειιι πειεεετ, εειάειι
ε!ιιιιΖειιάετ, εριτ2ετ Κεεε! ετεεεειετ. Μεεετ πιτά νειιι
Ι.ι€ειιιειιτ εεεεεειιεεεε, άεε Ι.ιεειεεετ ιιιιειι εεειι εεεεειι

2ετιιοιτεεεεεειι εεά σε ετετε ιιιιιτειιάε Νιιιιτ άετειι άειι
ειιετετι Ψεεάπιιιιτε! άετ Ρεεειε Βε!ει.ιι. Με Νε.ιιτ ΜΒΜ;
άεε Ε'εεειεετιιιιά εεά άετειιειιειιτ άεε Ι.ιΒιιιιιειιτ εεά ενειιτ.
ιιεειι άεε Ρετιτοιιεε!!τεεε!. Βιιιιε πειτε 8ετετ πιτά πει
τετ ιιεε!ι ειιετι ειιεεεε εε!εετ ειιάιιιεετ άιεεε!εειι θεει!άε
ιιι άετ ε!ειειιειι ν!ιειεε. 2 εάετ 3 πειτετε Νιιιιτε ιιιιιτεε
άεε ΜΒειιιεετ ειει άετ Ρεεειε Με πιιι ειιετειι Μπά
πιειτεΙ άετ Ηεετπειιάε. Πετ Κεετ πιτά εεεεττεεειι.
Βειι!ιεεεΙιειι πιτά άετ ετειιεετε ΙιειετειιεειιεΙ άετοιι Κιιερι
ειιιιτε εεεειι!εεεεε, πεεει ειεε εειιτ εοττεετε Νιιιιτ ετιετ
άετ!ιειι ει, επι ειιιιτετε Ηετιιιειιει!άειιε ιιιεε!ιειιετ ειιιειιι
ιιεεε!ιεε.
Ειιά!ιειι πιτά Με Ηειιτινεεάε άετειι Κιιεριεε.ετε εε
εειι!εεεειι. Ηιετεει ιετ εε επεε!τιιιιιεειε άεε θιτειιά άετ
ννεεάε, ά

.

τ
ι.

Με Ρε.εειε, ιιιιτ2ειιιεεεε, ειιι άετ Βι!άεεΒ
τοάτετ Βε!ειιιε νετιιιεεεεειι.
Νεε πιτά εει άετ ειιάετειι δειτε τ.;ειιιιε άε.εεε!ιιε εεε
εειιιιιττ.
Με ττεε!τειιετ Βεε!τνετειιιιά εειιιιεεετ άεε (ιιιιιΖε εε.
Νεειι 14 'Ι'ιιεεε !τειιιι Ρετ. άεε Βεττ νετ!ιιεεεε. Με
Ρεεεειτ !εεεειι πιτ πιιι. Κιιετεετ ιιιιιιάεετειιε 6 Νοε!ιετι
ττε.8ειι. Ειε Μειιτ Με 8τιιτεε Μιά ειειιεττ άεε εετεε Ητ

Γο!εςάετ Ορετιιτιειι άιιτειι Γεετε Νετεεεει!άειιΒ.
Οτεεάειι.τε εει άετ Ορετε.τιειι κι εε τετεετ, πιε
Ριειεειι!ετι, Μεττ ειιά Αεάετε ειιεεεεε, εε Με
εει εεε: ιι!ετ!εε ιιιιά εεετι! εε ορετιτειι.
Εε ετι1ετιετ ιιοειι Βιιιιεεε ιιεετ Με νετει!Βε Μιά ιιιιετ
άιε ΜιιιιιιεΙ άετ Ορετιιτιειι ιιιιιεεεειι!;;ειι:

Με Υετιιιιτε άετ .Α!εκειιάετ- Αάειεε'εεΠειι
Ορετιιτιειι εεετειιειι άιι.τιιι, άεεε ειε Με πειιιιε·ετειιε
ειιπιεεεεεε!ιει`τ!ιεε ιει, ιιιιά ειεειι Ζεετειιά ειιιειιι, άετ

άειιι ριινειειεειεειιεε επι ιιιιειιετεε !ιειιιιετ.

ιι Με εε νετιτ!ιτεεεάεε Ι.ιΒιιιιι. τετεεάε. Γιιιιτειι ε.ιιεεει·ω" ιι!ειιιειι Αττει·ιε ιτειιιε πιειιι.ιεεε Οτειιιιε ειιά εεε
ιιεε άιιτειιι ιιιιεεεεεεάετ θειιιιτετ πετάειι.

2
) Μι άιε Βεεειιιιειι!ε εκει ετειιιιετ πιτά, εε ιετ άιε

Ορετετιειι εεεειιιιιτιιε!ι.

θ
) Με Νετεεε ειιιά εε εετιιιΒιιιιιιε εεά !εεεεε ειεε

εε εετ ιε άεε Ι.ειετεεεεεεειι ειιά ειιτετ άεε Ρεεεε νετ
εει·εειι, άιιεε ιτειιιε ιιεειεετιεε!ιε 5τετειιι; ετεεεετ πιτά.

4
) Με Ι.ιιεεεεττεει.ετ πιτά εττειε!ιτ, ε!ιιιε άιιεε Με

νεΒιιιιι ιιιεε!τιττ ιτε πετάειι ετεεειιτ, ειεε Πιτ νιτειιιεε
ιεε θιεπιε!ιτ ι“ιι!!ι.

ε) Με Ορετιιτιοε νετιιιιτετ ιπι νετε!ειε!ι πε ειιάετειι
Μει!ιεάειι ιιιε!ιτ εετ Με άειι!τιιιιτ εεετε Μι.εεεεττεετετ, εεε
άετε εεειι άεε εεετειι ιι!ιειεειιειι Ετιο!ε.

Θε Ιτειιεειι άεεε εεειι πιτ ιιιιεετε ιιιε!ιετ ερετιττεε
Ριι!!ε ιιιιτ Βείτιεάιεεεε τεΒιεττιτειι. Ξειτ 1805, ε!εο ιε

ειιιειε Ζειττειιιιι νειι 4 .ιιιιιιιεε, ειιιά εε 20 Ριι!ιε, άιε ιε
άετ ν. Κιιεττε`εεεειι Κ!ιιιιιτ πετ Ορετετιειι ειιά Βεεε

εειιτεεε εε!τειειιιεε ειεά.

Νετ ιε ειεειε Ριι!!ε πετ εειάετεειτε νετειτετεεε άετ
ινειιάειι ειεεεττετεε εεά άεπι€ειιιιιεε άετ ειιιιτειιιιεειιε

ειιά εεε!ι άετ !τ!ιιιιεε!ιε !Ετ!”ε!ε εεεεεε!ιεεεε. Βει ειιειιιιτ

!ιε!ιειι 19 ε.ιιάετεε Ε'ιι!!ειι πετ Με ()εττεετετ άετ Μπιτ:
τε.άε!!εε, άετ !τ!ιιιιεειιε Βτιε!ε εεειιιε.!!ε ειπε εεεεε2ειειι
τιετ. Νετ ειιι Ρε!! 2ειετε ιιιιειι ειιο!ι άετ Ορετιιτιοε ττετε
άετ ετι!!ειιτειι Ι.εεεεεττεετετ Ρεττάειεετ

άετ
εεειεετινειι

Βεεειιπετάειι. Μιειι ιιιιιιάε!τε εε ειεε επι ειεε εειιετε
!εετε Ηνετετιεε. Βιιιιιιιιτ!ιε!ιε 20 Ε'ιι!!ε ειεά ιε άειιι

Ζειττεειε νεε 4 .ιειιτειι πιεάετιιε!τ ιιιι.οιιεετετεεειιτ πετ
άεε. . .

Πει εεε εει Με Νεειιτιιει!ε άετ Ορετιιτιεε ιιιε2επει
εεε, Με ιε άετ Με νετΙιεεάειι ειιιά, εε ετειιτ ιπι νετ
άετ8τειιάε Με Μεε!ιειιιτειτ άετ Ηετειειιιιι!άειι€.

Μεεε !ιιεετ ειεε εει ειιιιετετ Νιιιιτ πειι! ω: ειε Μει
ιιιειιι τεάιιειτειι, ιι.ιιετ Βιιιεε νετιεειάειι, πιε εε εεΙιειετ,
ιτειεε ειεε Μεεε Ετεειιειειιει; ιιιε!ιτ. 5ο !ιειεειι άειιιι ιι.εειι

πιτ ιιι εεεετεε 20 Ριι!!ειι Ηετιιιεε εε νετ2ειειιιιειι, πειιε

ειιειι ιιετ ιιι ειιιειιι εειιτ Βετιιιεεε Ρτεεεετεετε: ιιι ειεετε

Ρε!! ιιιιει!ιειι πιιι ιιει άετ ειεεε δειτε Ηετειεεει!άιιεε
ειε. Ιε ειεειιι 2πειτειι τω. άετ εεεπιιττε ορετιττ πετ
άεε πετ. εεεεε πιτ εειάετεειτε ειεε Ηετιιιε εετετειιεε.

Με ΗετιιιεεειΙάεεε εεπειι! πιε Με νετειτετεεε άετ
Ψειιάε !ειεετ ειεε επι εεετειι νετειειάειι άετειι ειεε εεε
τι!ε Γεεειειιιιιι!ιτ, Με άε.τιιι ειρ!”ε!ι, εκει εε άιε!ιτ Ζε
εειιειι ιιεά ειεε εε ιεετ Ζε εειιιι!ιτειι.
Ιε άειιι ειιιετι νειι εεε ερετιττειι Ρ'ε!!ε πετάε άετ Ειτε
τεε, πε!ειιετ ειιΓεεεε ιιιιιττ πετ, άετειι ειεε επεε!ττιιιτε

ειεε Μεεεεεεεετ τερειιιεε! 8ειιιεειιτ. Πετ ΗτιεΙΒ πετ

εεεεε2ειειιεετ.
Βιιιιιιιι! πετάε Με Ορετει.τιειι εει Βεττειιειιιο ετει·ι

ιιινειιιιι.τεει ιιεεεειειιττ, άετ Ετιε!ε πετ Βιειειι μι.
Ιε ειιιειιι πειτετειι Ριιι!ε πετ ειεε Πειιτ.εεεε'εειιε
νεΒιιιειικετιε, νειι Ρτιι!. Κι1ετιιετ ιιιε!ιτετε .ιειιτε νετ
!ιετ εεεεειιιιιττ, νετεεεεεεεεεεει ειιεε άεεε ειεε Ηει!ειιι;
ετΖιε!τ πετε. Με Α!ειιεεάετΑάειιιιε°εε!ιε-Ορετε.τιοε ετε.ε!ιτε
άεε 8επιιιιεειιτεε !Ετιε!;;.

2 πιε! πετάε Με Ορετιιτιειι πεεειι Ρτο!ερεεε ετετι
ετ νειΒιειιε εεεεε!ιιιιττ Μιά ιιιιτ Οε!ρεττιιερειε Μιά Ρετιεεε

ρ!ιιιετι!τεοιιιιιιιιιττ.
Ιιι ιιιειιτετειι Ρει!!ειι ιιιιεάε!τε εε ειεε επι ι·)ιιάειεεττι
τιάεε εεά Βιι!ριεειτιάετι, Με νετιιετ Με ειιτερτεειιειιάε
'Ι'ιιετε.ριε εττε!ιτειι.
Μ” εεά!ιειι σε νεε ιιιειιτετειι Αετετειι ιιιιιιιιιεε εε!
τετιά 8ειιιεειιτεε Βεάειι!τειι εεειει, εεειιε!ιειι άετ πε ει·
πεττεεάειι θεεεττεετετεεεειι. εε ειεά νεε εεε ιτειιιετ!ει
εε!ειιε εεεεεειιτετ πετάεε. Ειεε νειι άεε Ορετιττεε Μπι



ΙΟ?

ιιιι 5. Μειιει εει· ειωειιει πι· ΒεοΒιιοΙιτιιιιε, ινε ΑΠεε
ιιι πιοι·ιιιιιΙειιι Ζιιετιιιιοε Με οεΓειιιο.

°

ΑΠε Με ΠττΙιειΙε Μπιτ· Με ΑΙειτειιεει·-Αά
εεΙιε Ορει·ιιι.ιοιι, Με Με ειοΙι μπει; ιιι εει· Ι.ιτει·ε.ιιιτ Πε
‹Ιειι, Μιά Με Με ε.ιιΓ ιΙειιι νιι. Οοιι€τεεε Πιτ θγιιεοοΙοειε
νει·Ιειιώε.ιτ ινιιι·οειι, ΙεΙιιι€ειι ιιοει·ειιιε Βιιιιετ.ιε ιιιιο νετ

ερι·εεΙιειι άετ ΜετΙιοοε ειπε ειοεεε ιιιιο ειοΙιειε ΖιιΚιιιιΓι,

εοτ3εεε ειιοΙι Μι· Ιιειιιειι θτιιιι‹ι Ιιειοειι ὶτ8ειι‹ι ιιι·εΙειιε θε
Βιιιτεειετιιιιεειι ευ οείϋιοΜειι. ι

Ιιι νιεΙειι ΓειΙειι Ιιειιιι Με Ορετειιοιι οει ΡτοΙειρε Με

νειιιι·ιΒιιειιοιι ετεει.Ζειι, εε ειιεΙι ιι
ι

2 εει· νοιι ιιιιε ορε
ι·ιι·ι.ειι Β'εΙΙε.
Με ΝετΙιιιιετει·ιε.Ι Ιιειιιι ιιιειι 8ειεε, θετειιτ, ειιι‹ Βε
ιιιιιΖειι. Με ιιεΙιπιειι επι ΙΞεοειειι ίειιιετε 8εὶ‹1ε Πιτ· Με
νει·εειιΚιειι ΝΜιτε.

ΜΜΜ: ιιιιιι εΙιει· ειπε οοιιιρΙιοιι·ιε Βει.ι·οθεκιο νετ, Ιιε.ιι
ι1εΙτ εε Με ιιιιι ειιιειι Βιιιιτειι Πτει·ιιε, άετ Με ΜιτεΙι
ειιιεΜεεεεεεοιιι· ιιιειιτ €ειιϋ;·ειι0 Ιοεειι Ηπα, 80 κι Με
νειιτι·ιΒιιειτιοιι ἰιιΜοιιι.. Ηιει· Κιιιιιι ιιιειι Με Πιιιτειιοειι
ΑιΙΙιεεειοιιειι πιω, Κιιιιιι ειιι.2ιιιιΜιεΙιε πω! ιιεορΙειειιεεΙιε
Τιιιιιοτειι ειιτΓει·ιιετι. Με θεοιιι·ιεειοι·ιιιιεειι ιιεεΙι εει· νεπ
τι·ιιιιαιτιοιιιίεΠειι επι, εοοε!ε Με ί·"ιιτει.ιοιιιιιοΜ 2ιι ιιοειι

8ειιιεοιιτ ινοι·εειι Μ.

επι ε'-

`
Πεεει·ειοΙιτ Μιει· Με ιιιι Ζειιι·ειιιιι νοιι 4 1εΙιτειι ειιεςειι1Ιιι·ιειι Ορει·ειτιοιιειι πιεσε ΑιεκειιΔει·-Μεπιε-ΚοοΙιει·.

Μ ΜΜι:ε εΙιειΠιιεειε ει·εοΙιειιιειι.

ΕιιΜιι·Ιι Μι ειιιοΙι Με νεΒιιιοΒιιε.ιιοιι ιιεειιι1επι Με ιιιε1· ίεο!ιε νι'ειιιΙΙιιιιεειι ειΠιιιι·ειι, ιιεο!ιι1ειιι Με ειιΓειι;;ε ιιιἱτ.

εΙΙΖιι€τοεεειιι ΙειιιΙιιιειεειιιιιε ειιιε ιιΙΙΖιιοτειιε Αιιννειιειιιιε
ι;ειιιιιεειι Ιιειτε, ΜΔ; ειπε Γεετε αυτ! μια οεειιιιιιιιτε Ιιι'

Μσειιοιι. Μειιι Μπι ειε ιιιιι· οει Ρι·ιιιιειι πισιοΙ·ιετι,Με εε

. ιιιιτ Βεει.ιιιιιιιιιιειτ ει·ινιιιτειι Ιιιιεεειι, Μι.εε. Με ιιιοΙιτ ιιιειιι·

οοιιειριι·ειι ινει·οειι, ιιΙεο Ιιει ΚΙιιτιεοτει·ιεο!ιειι ιιιιιΙ εοΙοΙιειι,
Με ιιι εειι Ιετ2τειι ρι·εεΜιιιιιιοτει·ιεοΙιειι .Ιε.Ιιτειι ετε!ιειι.
Βιε ετΙιεο!ιοΙιειι θεοιιττεετϋι·ιιιι€ειι, Με Μιι·Μι Με Ορει·ει
Με ι·ει·ιιι·εεοΜ ινει·οειι Κοιιιιειι, νει·οιειειι Με Αποεπι

' ΜιιιΒ εει εεεεΜεοΙιτει!ιειι€ειι Ρι·ειιειι. ΙΙιι·ε ΤεοιιιιιΚ ΜΜΜ
ιΙιειιιε εεεοιιι1ει·ειι Βοιιινιει·ιΒΚειτειι ιιιιι1 @ΜΜΜ ιιιειει

Μ Με Με Ι.ϋειιιιε νοιι Αειιεεειοιιειι ιιιιι1- νει·ινεοΙιειιιιεειι.

Ι

Ζιιιτι ΒΜι!ιιεε εεοε Με ιιιει· Με ιιι εει· νεο Κιιοι·ι·ε
εοιιειι ΚΙἰιιΠ‹ Ζει· ΒεοεεεΜ.ιιιιΒ ι;εΚοιιιιιιειιειι ιιιι‹Ι 1ιειοιι
ΑΙεκειιεει·-Αεειιιε-ΚοεΙιει· ορει·ιι·ιειι 20 ΕἶεΙΙε,
τειοεΙ!ειιεειι ειιει-ιιιιιιιειιεεε2εΙΙι ιιιι‹ι εεοι·Μιει. ινιεεει·, ιιιτι
Με Πεοει·ειειιτ 2ιι ει·ΙειοΙιι.ειιι. Ζιιιει νοιι εειι ΡεΙΙειι Με
Ρι·οΙερεε, Κοιιιιειι εΙιει· Μάι Με ιιιετΙιει·8εΙιοι·ιε Ιιετι·εο!ι

ι τετ ιι·ει·οειι.
' ΑΜ” Με ΤεοΙιτιἰΚ εει· Ορει·ειτιοιι ιιΜιει· ειιιΖιιεεΙιειιψ

Μ
·

Ι

Β ε έ' ιι ιι ο ι Ί' ιι ε ι· ει
.
ρ ι ε. Αιιει.οιιιιεεΙιει· Πι·ΓοΙ,ε. ' ΚιιιιιεεΙιει· ΒΡΓοΙις.

Η Δ

1
.
Ι | Βετι·οΠει‹ἰο ιιιοοιΙ. Ν ΑΙειιιιιιοει·-Αάιιιιιε. θεια· με. ι θεοι· μι..

2
. '

η

» » ε »

ι

» » 4 » »

Β
;

Σ
: » » » » »- » »

4
.

Σ » » » » » » »

5
_ τι' » » » » · » » »

θ
. ἱ Σ ι » » ΑΙειιιιιιάει·-ΑΜιιιιε. Βειάει·ιεειτεΗει·ιιιειι. » »

ε.. · · Αιιεικ25.ιτεορετιι·ι. ι εστι" μι.

Τ
. Ο- Βει.ι·σΠειε ιιιοΙιιΙ. νιι·.ε;ο ΑΙειιειιάει·-ΑΜιπιε ι ΕεεΙιτειιιιοοει·ειι ννιιιιιΙ- » »

· ·

ι ΜΜΜ Ιιειιιε Ρτιιιιει.
Β.

·

Εεεε αυτ.

8
. ε Βειι·οΠειι. ιιιοΙιΠ. νετ· »ι εειιι· μη.. » »

ο Ιιει· ιιιιιι·εΙειιε· Ρεεειι.ι·ο ειι'οΙε·Ιοε.

9
.

:.3 Βειι·οΗειι. ιιιοΙιιΙ »

°

ΒεΙιΙεεΙιτ.Βειάει·ε.νει·ειτ. θειιΙεειιι.
Π
10. . Βειι·οΗ. ιιιοΙιιΙ. Ρι·ϋΙιει· » ΒεΙιι· επι. θεοι· με.

Ι ει·ΐοΙ8Ιοε νεΒὶιιοΙὶιιετιο.-` ή Α-
»

ή? ψἈ "Δ-"Μ`

ό
) -- “βά--95Α »

ιιιγιιιιιιιιοει. υ

ι
Εετι·οιΙειιιοΜετα Μιι·εΙι » ΕΠιιει·εειτεΗει·ιιιε. Εεεε » »

6 Μεεεει.;ε εεΙϋει.. μια
ή

ΒειτοΠειιιο. ΒειΙριιι€ο- ΑΙειι.-Αεειιιε. Αοι·ιιιιιιο. θεοι· Βιιτ. » »

Ξ
| οοριιοι·ιτ.$τειιΙιιιιτ.

ο ΒετιοΠειιιο. ΒιιΙριιι.<:ο- ΑΙειιιιιιόει·-Αιιιιιιιε. » » ΒειιΙεειιο. Ηγι·πει·ιε.
_ ' ο οοεΙιοι·ιτ.Βιιάοιιιετι·ιιιε.. Δ Π 'Ν Ν

15- · ιΒεττοΠειιιο.Μειι·οι·ιιιιιιιε. ΑΙεκ.-Αειιιιιε. Αοι:ιειο. » » $εΙιι· με.' ο Αιιιιειιιιε.

Μ. °°· Βει:ιοΠειιιο. ΒιιιΙοιιιε- » » >> » »` »

Ξ
· ιι·ιιιε. °

17. ο ι Βει;ι·οΠειιιο. ΒιιιΙοιιιε- » » » » » »

ο ΗΒΗ.

18. Ξ

Ν

Βειι·οΗεκιο. Ρι·οΙειρε ΑΙοιι.-Αόειιιε. ΟοΙρο- » » » »

ι νεςιιι. Με. ει. ροετει·. ιιΙιειρΙιιε.

ι θιειοεει_ε Με ο ή" _ "ω
Ι9. Κ τ

ι:

ξι Ρι·οΙερε. Παω ει πω".

Σ

ΑΙεκ.-Αόειιιε. ΟοΙρο- ¦ » » » »

Ν ἐ ι' νιι·ιςιιι. Ηιειριιιε πω.

20. ε

]

Ρι·οΙερει ιιτει·ι. ΑΙεκ.-Αιιιιιιιιι. Ρει·ἰιιεο- · » » » »

Φ

!

ι·Ιιειιιι. Αιιιριιι. ροιτ.ι·ιι€.|



!θ8

Ρι·οτο!ιο11ε πεε νει·ε!πε Μ. Ρετει·εππι·πει· Δει·ετε.

664. 8!ιειιπε πεπ 2. Νονειιι!ιει· 1891!.
νοι·ειιιεππει·: Η ο ι· ι ι ε. Βεοι·ε!ει·: Α !!ι ειπ π ε.
Ι. Βεο!ι πιειι π: Πε!ιει· ρπει·πει·ει!ε !!τει·ιιεεειιε;ι·ππ.
ε·επι·ιιο!π.!π πει· Ζ!.εε!ιι·.Γ. πω. π. !!νιι.!.
2. Η ε!!ει: Πι·ε! Ρε!!ε νοιι Νπεειιι·ε.ε!ιο·πε·εεε!ινν!!!ε!:επ.
Πει· ειπε Ρε!!: Ονειε πεε Νεεεπι·πε!ιειιιπιιιιιεε, πε!ειτεπ
ι·εε!ι!:ειπ πει· Βε!ιε !!!ιει·πεπι π·ειο!ιεπ Ηιιιιιιιε·π. πιο πει·εε!!ιε
πιπ. πει· !ε!ει·ε!επ !!ίειιπ πει· Ο!ιοειιε επεειιιπιεπειϋεει. Πει:
Απεεε!ιεπ πιιπ!‹ε!!ι!ιιιι, ε!ππ: Με θι·πεεε ειιιερι·πε!ι ε!ιιειιι Με!
ιιεπ ΑρΓε!. Με Ει:επι·ρε.!!οιι πε!επε· πιιι·ε!ι πιε Νεεε νετπι!ιτε!ετ
ε!πει· !ιιι!!επ Βε!ι!!ιιε·ε.
Ρετ!ειιι.!π ω..! !ιε.ιηιιε!!ε!ι!!ε!ιεπ Αι;!ιειπ!ιεεε!ιννει·πεπ πππ
ε!.νιι·!‹ει·Νει·νοε!!.πτ.
2. Γε.!!. Πορρε!εγετε πει· Π! Τοπε!!!ε, ε!π !ιειι!πε!ε!‹ἱε.·ει·Απε
εε!ι!επ επί' πει· Ο!ιει·!ἱρρε, πππ εε!ιι· !ι!!π!!ε νν!επει·!‹ε!ιι·εππει·
πεπτει· Βε!ιππε!'ειι.
Πιε θι·εεεε πω· Ονετεπ. πιεπειι!ειεειπει· !ι!ε!πεπ Κιι·εε!ιε.
Βιιε!:!ι·ρειιοπ νει·πι!!πε!ε!.Απεποκοιιι. Νειο!ι !ιπιπει· Ζει: νο!!
ε18.ππ!8·εενει·εε!ινν!ππεπ ε.!!ει·Βγιιηι!.οπιε.
δ. ΡΜ!. Πει·ε!ποιιι πεε Νεεειιι·πε!ιεπτειιπιεε. ειιειςε!ιεππ νοπ
πει· !!!πιει·ννεππ. Ειιε!.!··ρειιοιι πεεεε!!ιειι ειιι` πετπι·!!‹:!ιειιι
!νε.ε·ε νει·πι!ι!.ε!ει.πιε!πεε Απειιοτοιπεε. Πιε Βιιετ!ι·ρεποπ πει·
ννεεεπ ιιι 8·ι·εεεει·Απεπε!ιπππε· ππι· ειπε πει·ι.!ε!!ε. Πι·!ειε!ιιε
ι·ππις !ιει!πεΡει!επιιπ !!!ιει·2 !!ποπετε.
Νεε!ι πιεεει· Ζε!! ετε!!ιεπ ε!ε!ι ε!π: Ζπιι!πε!ιετ !!π!ιεεε!!!ε·ε
κορϊεε!ιπιει·πεπ, νει·Ιει.χτ.εε!ππεε !!ιι!‹επ ΟΙιιεε. Ρει·ει!νεε ω.
!!ιι!ιεπ Ηνροε!οεεπε πππ πεε !!π!ιεπ !ι!εεπι·ι·επε; Ρπ!ε Με 134.
Πει·πεε!ι εο!εεεε.!ε Βε!ιπιει·ιεπ ιεε!ιιε. ι·ο!!ειε.ιιπιπε Αιιορ!ι!ε
πει· Ζπιι€ε, ι·εο!ιτεεε!!!πε Βεεπι·ι·επε!!!!ιιπππ.9·,.εειτννειεε Βε

ιινεε!!ε!ι!κε!ι.
πεε !!π!ιεπ Βιιιππι!ιεππεε, ιε!!:ννε!!!πεΡιι!ενει·!επ -

εε.ιιιπιιε ιε 90, Ιιε.!ιιπιιπε πεε ι·εε!ιιεπ ΑΙιππεεπε. Ππιπϋε!!ε -
ω! επ ερι·εε!ιεπ, επ !ιπετειι, επ εε!ι!πε!ιεπ. !Βιιπ!!ε!ι εοπιρ!ειε
Πει·γπιι!!!!ιιιιιιπε Με Τοπ ππι·ε!ι Ηει·2!!!!ιπιιιππ. !Αιιιοτε!'ει·ιιι!.

Π ι ε ο π ε ε ι ο π.
Ιιππιπ: Ιπ 2 !Τ!!!!ειινοπ ε!ιιοπιεε!ιεπι $ε!ιππρ!'επ ει·ι:ε.!ι
πιε Ππτει·επε!ιιιπε·πεε νει!ιπππεπεειπ νοπ 8ε!ι!ε!πιρο!νρεπΜπι
!!ε!ιεπ Οε!π!πειι !π π... Νεεε. !ιπ ει·ειεπ Ρε.!!ε ννει.ι·επ2 εο!ε!ιε
θεεε!ιννϋ!ετε νοι·!ιεππεπ. Πε! Διιι·.ιε!ιεπ πει· Βε!ι!!πεε ει·ίε!ειε
ε!π Απεπιεεεεπ νοπ Ρ!πεε!ε!ιεΙτ πππ πει· '!'ιιιιιοι· ι:ο!!ε.!ι!ι·τε.
Πεεεε!!ιε !ειιπ ππε!! πεππ 2. Γε!! πω. ννε!ε!ιει· εε!ιοιι ειππιε.!
ορει·!ι·!:ννοι·πεπ πει· νοπ Πι·. !!π!ι!πι επ π. Πε ε·ε!επε· ππι·
ω! μπει! 8πε!ε ιιι ειιει.ιι·ρ!ι·επ.
Ι. π π! ιι πεπιεπε!;ι·ιιτ3 Τπιιιει·επ.
!ιπ ει·ειεπ Γε!! !ιεππε!! εε ε!ππ πιπ ε!πε εε!ιι· πει·ν!!εε Πεπιε,
πιε ειπεπ ε!ε!ιτ!ιει·επ'Ι'πιιιοτ ιπ πειπ Νεεειιιεε!ιειιι·ειιιιιε !ιε.ιιε.
πεεεεπ Βι!ε! επ ω- Βπειε ει·επιι εεεε. Πει· 'Επιποι· ννιιι·πεεπι
ΐει·π!;. Νεο!ι 2 .!π!ιι·επ !ιπιπει·!π!ε ιιει·νεεεπ Βεεε!ιννει·πεπ πει·
Ρετ. νν!επει· ειιιεπ !ιο!ιεπ θιι·επ ειι·ε!ε!ιι. πππ επ πει· Ππιει·
επε!ιιιπς ίεππ πω! ε!π ποε!ι Βιεεεει·ει· 'Ι'πιιιοι·. πει· επ 2 8ι!ε!επ
!ιε!εετ!ει ει εε!ι!ειι. Νεε!ι πει· _!ε!ετνοι·ςειιεπιπιεπεπ Ορει·ε!.ιοπ
@Με Ρετ. νε!!ετειιπ!ε πππ ιιπε!ι ι!ινε Νει·νοε!τε.ι νει·!οι·
πω! τοτε!.
!ιπ εννε!τεπ Ρε!! !ιε.ππε!ιε εε ε!ε!ι εποε ππι ε!πε εε!ιι· εειπ
πω, _!!!!ιποι·πιπεΡει·εοπ. Βιε Με επ Νεεεπνει·ετορ!ιιπε. Βε!
πει· Ππεει·επε!ιιιπε ει·π·!εε ε!ε!ι ε!π Τπιιιοι· !πι Νεεειιι·πε!ιεπ
ι·επιιι. Α!ε πει· Τπιποι· πιπ ειποι· Βοιιπε επι· 8ειτ.ε ,εεεε!ιε!›επ
ννιιι·πε,ννιιι·πε πιο Ατ.!ιπιππε πιπ εε ν!ε! !ε!ε!ιτει·,ππεε Ρετ. ειπε
εε!”οι·ι!πεΟρειει.τιπιινει·Ιππειε. Νεε!ι Βιιει!ι·ρεποπ πεε 'Ι'ιιιποι·ε
ειίο!ειε ειπε !ιεπειιτεππε Βεεεει·ππε;Με νε!!ειππππ.τει·θε!ιννπππ
π! ιιει·νϋεεπ Βεεε!ιννει·πεπ.
Πει· πτ!ειε '!'ππιοι· επιπιιπτ νοπ ε!πεπι 8-ῇππι·!ε·επΚ!ιιπε. Πει·
'Ρπιιιει· εεεε !ιπ Νεεεπι·πε!ιεπτειιπι, εε ε!π ειι Αεει.ε ε.πε!ι !π πιο

Μι!!!

Νεεε. Πε !ιεειε.ιιπ Ειιορ!ιτ!ιε!ιππε. Πεε πιπ Με!!! ο!ιπε ορε
ι·ιι!. ννοι·πεπ επ εειπ. Πει· 'Ι'ιιιιιοι· ει·ννιεε ειο!ι ε!ε ε!π Ρ!!ιι·ο
πινιωεπτεοπι.
Ηε!!ει.: Πει· !π!ιε!!; πει 0νειειι. νοιι πεπειι Πι·. Επιιιιι
επειει ερι·πε!ι, πετπεπι !ιι!ιειι. πει· Αι.!ιετοιιιενειεπ !!!ιπ!ιε!ι.ειε
Με Με” 8ο εε!ιεπ. Ζιιννε!!επ !ε!. πει·-!π!ιε!τ εποε εε!ι!ειιιιι8·,
εε ιπ ειπειιι Γι!!! πιο πορρε!εειι.ιε εε!ι!ειιιιιε·ει·!ιι!ιε.!εειο!ι ιεππ,
ε!πιππ! νν!επει· ννο ε!ε!ι ε!πεειιιε· επι εο!ε!ιει· πειετ.ε. -
Ρε!νρειι ιπι Νεεεπιιιε!ιεπι·εππι ειππ εε!ιι· !ιπιιιιε, πππ ιε!ι
!ιε.!ιεε.ιιε!ι π! πεπ 8!!.επιη;επ πεε νει·ειπε Ρο!νρεπ πειποπε!ι·ιι·ι.
Πεε ρενε!ιιεε!ιε ννο!ι!!ιεπππεπ π!εεει· Ρεπεπτεπ π! ε!ε πε
ιι·2!.π!ιι!!ε!ιπεει.ϋι·τ. -
8. Η ε!ε! π ε·ει·: Πε!ιει· Οπ!εεοπ!‹ι·επ!‹!ιειι.
πω. ι·ε!'ει·ιι·ι!!!ιει·8 Ρε!!ε νοπ Οπ!εεοιι!‹ι·ππ!ι!ιε!!, ννε!ε!ιε
Μ] ΑΒΒ"Μ_ Πω 8θρωιη!ιει· ε.. ε. ιπι Ρετει·-Ρε.π!-Ηοερ!τε! επι'
ε;επεπιπιεπ ννπι·πειι. Πιε Βι·!‹ι·ε.π!ιιεπ ινε.ι·εππιπ Βε.ιι πει· πεπεπ
ε!εει·πεπ Βι·!!ε!ιε !ιεεε!ιπ!τιΒιε Αι·!ιειιει·. Α!Ιε ει!ιι·ειπ!ειεπ ·/ε-1
8τπιιπε πιιε!ι πω! νετ!εεεεπ πεε Οπ!εεοιιε, ννο ειε πιπ πιε ει·
νν!!!ιπιε Σε!! επι' ειπει· 'Ι'ιείε νοπ εε. 20 Μετ.ει·π, πει 2 Αιπιο

εε!ι!!ι·επ Πε!ιει·πι·πε!ι ε·εει·πε!ιει. !ιιι.!:ιεπ πππ ννο!ιε! απ! πεε
Απεεε!ι!ειιεεπ 8 !!!ιππτ.επνετννεππετ ννιιι·πε. Ιπ έ! Γε.!!επ πε
ε!.ι.ππειι ππι· !ιείτιπ·ε8ε!ιπιει2ειι ιπ πω! Βιιιι·ειπ!!ΜΘ!!. ννε!0!ιε
2-Β 'Βιμ ειιι!ιιε!ιειι. Θε!ιπιει·πειιιρπππ!ιε!ι ννει·ειι πιο!ιτ πιο
Νει·νεπειε.ιπιιιε πππ θε!ειι!ιε εοιιπει·π πιε ΜπεεπΙπτπι·. Ιπ ε!πειπ
!·`ε!!εΜε!! ε!ε!ι πεππ Ρει·εεε ε.» ιιπιει·ειι Βιιτι·ειιι!ιπ!επ. ινε!

ε!ιε !π 8 '!'εε·επ ιπι·ί!ε!ιε!πε ο!ιπε ιι·ε·εππ ννε!ε!ιε δειιι·επ πι:
!ι!πιει·!ε.εεειι.
Πει· ό. Ρε!! !!πεεει·ιε ε!ε!ι !π ρ!!!!.ε!!ε!ιεπι Ν!επει·ειπι·ιεπ
ιιπτει· Βεννπεεεεε!πει·ει!ιιετ πιιπ ε!!ε;ειπε!πειι Κι·ι!.πηιΓεπ,νν8!0!1ε
!π Αππ!!!επ νν!επε:·!‹ε!ιι·ιειιΜε Με επιιι ιιππ!ιει.επ 'Ρε;·ε επ
!ι!ε!!ειι. Αιιεεει·ι!επι !ιεει.πππ ε!πε ερ!πε!ε !ποπειι!ει;!ε πω· !ιπ
!ιειι ιιιι!.ει·επ Εκει·επιικε.ι.πππ νει·|πε!: πει· !!π!‹εεε!ιι:επ Πεμπ
ι·επειιε. Νεε!ι 2-ννπε!ιειιι!!ε!ιεπι ΑιιΓειιτ!ιε!τε νει·!!εεε Ρετ.. πεε
Ηοερ!ω! ιπ!ι ειιιει· ε·ετ!πι.ιεπερεει.!εο!ιεπ !!οπερει·εεε πεε Ηπ
ΕΠ!! Βε!πε, !!'πεε-Με Ρπιε!!ειι·ε!οππε. Β!πεεπ- πππ !ιει·πιτ.!1Μ:!8·
πι! ννε.ι·εππ!ο!ι!.ιει·ε!ϋι·!.. Ρετ. Μ; !ι·!!!ιει·Με ερι!ερι!εε!ι εε
ννεεεπ. Πει· θ. Ρε!! πεππ! ε!πεπ πω» ε!ιεππι!!ε ε·επιιιπεπ
Αι·!ιε!ιει·, ε... επι 8. !ίι·ε.π!ι!ιε!ι.εκεε;επι!! Ρπι·ερ!εειε πει· ιιπτ.ει·ειι
!Βιιιι·επιιι!!ιεπ πππ Ηει·ιι!πεοιιππειιι επι';ειιοιπιπεπ ννπι·πε Απε
εει·πεπι !ιεετεππ Ρει·εεε πεε ι·εε!ιτεπΡπε!ε!!ε πππ Ηνροε!οεεπε
Κειπε 8επει!ι!!!!πτεε16ι·ππςεπ. Κπιει·ε!!ειιε εε!ιι· !ε!ι!ιε!ε, !ιε!π
Ρπεεε!οπιιε. Νεο!ι ΙΟ 'Ι"ειςεπ νει·!!εεε Ρετ. πεε Ηοερ!!ε.! ιπ!ι
!ε!ε!ιτει· ερεεπεε!ιει· Ρει·πρπι·εε!ε πι., ετ!ιπ!ιεειι Κπιει·επει:επ
Με !!πεεε!οππε τεε!ιι.ετεεπε. Β!εεειιειϋι·ππε· πππ Γεεἱπ!!ε
Ρε.ι·εεε ννπι·ειιεεεε!ιννπππεπ. Κε!πε !!!ιιε!ιε!ειι·ορ!ι!επ.
!πι Τ. Β'ει!!ε!ιεειε.ππ πε! πει· Απτ'πε.!ιπιεΡει·:ιρ!εεπι ιιιι“ει·ιοι·
Με Απε!8·οε!ε.Τ!ιει·πιεειιεε$!ιεε!εΜε Ηει·ε!ιεετεππε;πει· επειι!επ
Βιπρπππ!!ο!ι!ιε!ι: νει·!πετ πεε Βειιε!ι-θι·επιεειει·- πιιπ πεε ε π...
ει.τ!·ιε!ιεπΒεπειιεε !ιε!πει·εειτ.ε.!πι·!ιϋ!ιπιιεπεε Ρπεεεο!ι!επι·ε εκεε
πππ ιιοι·ιπε!εε νει·!ιε!!επ ε... Κιι!ει·επειιε. Ηε.ι·ιινει·Ιιε.!τιιπς. !ιπ
Βεε!ιιιι πει· Κι·εε!ι!ιειε Βεννπεειεε!πενει·!πε!: πππ !Βι·πι·εο!ιεπ.
Νεο!ι Β-π·ϋε!ιεπι!ιε!ιεπι Ποερ!ιε!ειιι”ειιι!ιε!ι !ιεεπιππ: Ηει·ιππε
ερπε!!εο!ιε Ρε.ι·ερει·εεεπει· πιι!ει·ειι Βιιι.ι·ειιιιι.πιεπ ιπ!ι.ει·!ιϋ!ιι.επ
Βε!ιπειιι·επεκειι πππ Ρειε!!πι·- πππ Ριιεεε!οπιιε. Κε!π Βιι.πε!ι
Οι·ειιιεετει·-πππ εριπεει.ι·ιεε!ιει· Βε!!ειι, Ριιεεεε!ι!επι·ει!εκε πει·
πιε!, !ιε!πε θεπε!!ι!!!ι!!!.εετει·ππεπ, πει·ιππ!ε Β!εεεπ!”ιιπετἱππ.
Βοιπ !ιει·ε'εε!ιεε Βνιπρτπιπ !ιπ Βετ!π8·εεειπωπετειιι. !(Μπε
Μπε!!ιε!ε!ι·ορ!ι!επ.
Αιιι εε!ιννει·ετειιπω· ω! 8. ΡΜ!.
νει!ειι!'ε ε!πιπει· !!!ππτεπ ε!πε Ρπι·ιιρ!εε!ε ω- πποει·επ
Πιι!ι·ειιι!τε!ιεππππ νει·!!!ιει·εε!ιειιπεΡει·νι!νεε πεε ι·εε!ιιεπ Αιιιιεε,
ο!ιπε Βεννπεεεεειπενει·!ιιετ. Πε! πει· Απ!πε!ιιπε, ννε!ε!ιε πιπ 2.
Κτε.π!ι!ιε!τεεεεε ει·ίο!με: εε!ι!ε.!ϊε Ρει·πρ!ε=;!επει· Βε!πε, Ρεπ
!επ ε." Βε!ιπεπ- πππ Ηεπιι·επειιε, ειετ!ιε Ηει·ε!ιεει.ιππε· πει·
θεπει!ι!!!τε.τπι! ε.!!ε Ωπε!!τε.ι.ειι !!πε!ιιε!νε Μπε!ιε!πε!!!!ι!!. Με
Πε.ππ!ιι·ε!!. !!!ιει· πεπ Νε!ιε!. Ηει·ιιιπεοπτ!πειιι. 8!.π!ι!
νει·Ιιε!!:ιιπ!.ς·.Αι·πιε Με Ηιι·ππει·νεπ ιεηςεπ !ιε!πε διϋι·ππε;επ.
Νπε!ι 2-πιοιιε.τ!!ε!ιειιιΑιι!”επ!.!ιπ!ιε νει·!πεει Ρετ. πεε !·Ιοερ!τε!
ιπι! πειιι!!ε!ιει· επεει!εε!ιει· Ριι.ι·ε.ρειι·εεε.επιι!πει· ι·ε‹:!ι!.ε,ει·!ιϋ!πειι
Κιι!ει·επειιειι, Ρετε!!ει·- πππ Ριιεεο!οππε, ε;ετ!πεει· Πει·ε!ιεει.επιις
πει· Βεπε!!ι!!ιιΜ ιπι Βει·ειε!ιε ε" ι·εε!ιιεπ Ππιει·εο!ιεππε!ε πππ
Β'πεεεε. Νοι·ιιιε!ε Β!ιιεειι!ππε!:ἱεπ. Κειιιε Διι·ορ!ι!επ.
Π!ε Ρει·ερ!ε;!επ, ννει·πεπω! _ε!!.·.:ειπε!π!!!ι!ιε!ιεπ Αιιεο!ιειι
ιιππειι επ! !ιιι!'τειπ!ιο!!ειιπιπ εοιιεεεπιἱνει· Βι·ννε!ε!ιιιππ·:Μπά
εε!π!ιι·ι πππ !ιπ !!.πο!ιειιπιει·π ενν!εε!ιεπΠοι·εε!. 1ν-νιιι Ισοπ
!!ειι·τ. πε πει· Βο;ειι πεε ερ!ε·εειι·ιεε!ιεπΒεπειιεε ιπ ε.!!επ Ρ!π!επ
ιπι Βει·ε!ε!ιε πει· !ιεεε!οπ επ !!ε,ε·επεε!ιιεπ. ει!! πειι !ειιι.επ
Ρε!! νν!ιπ _ιεποε!ιε!πε ε·ι·ϋεεει·εΑπεπε!ιιιππε· πει· !.ιεε!οπ πεππ
πιιιεπ πιι;,:εποπιπιεπ, ννε!πι· πεε Ε'ε!ι!επ πει· Ρετε!!ει·ι·ε!!ειιε !ιπ
Βεπιπιι πετ Κι·ππ!ι!ιε!ι ειπιε!ιι. !π ω! Ωιιετι·ιε!ι!;πιη; Μπρι
ει!.ε!ι!!ε!ιπιο Βε!!.επειι·επΒε, ιππι 'Ι"!ιε!! ε.!ιει·επε!ι Με ΗΕπιει·
ε!;ι·!!πε;ε!ιειι·ο!!“επ.
Πειι εεεεπννει·ιπεεπ Βτεππ πει· ?ειπε Ειπε εΕ!επ!ι·εππ, !ιπ!!
πετ νοι·ιι·. πιε ρι·ορ!ιν!πει!εε!ιεπΜεεει·επε!π. ννε!ε!ιε !ιε!πι πε
τι·επ'ειιπεπ Βι·πε!ιειι!ιιιπ επιςεννεππει. ννει·πειι, επ· ππι·ε!ιεπε
ππιζειιππειιπ ε.. πιε Νοι·ιπ νοιι 4 !!!!πιιτεπ ρι·ο Ατιποερ!ιπι·ε
Πε!ιει·πι·ιιε!ιεπ ππε Αιιεεε!ι!επεεπ, Με ει! !επι·πεπεεεε!ιεπ ενετ
πεπ ιιιπεε. Πει ε!ππ· ιιι!εε!ιι!!ιιε!ι!!ε!ιε Αε!‹πι·2ππε· πει· Απε
εε!ι!ειιεεεε!ι.επ νει·!ιιππει·π Με εε επεεει·πειιι ππι·ε!ιπιιε παππ
ννειιπ!ε·,πεπ Κι·ε!ιιι, πει· πειι Ιειιΐιεπει.ι·Μ ππε πει· Βο!ι!επεε
ι·ειςπ!!ι·ι πιο!ιι πεπ Αι·πε!!ει·ιι ιιι πιο Ηειιπε επ με”, εοππει·π
επεεει!ιε!!ι πει· Βε!ι!επεε επειι!ιι·ιπεεπ πππ νοπ 2ιινει!!!εε!πεπ
Ρει·εοπεπ !ιεπιεπεπ επ !πεεεπ. !Αιιτοι·είει·ε.π.

Π! ε ε π ε ε ι ο π.
Η οι·ι ει: !ιπ Αρι!! 1877Μ! ιπ ππεει·επι νει·ειπ Πι·. Πεπ
ννεεε !!!ιει·Οε!εεοπ!ιι·επ!ι!ιειτ πεερι·οε!ιεπ. !ιει·!!!ιι·ι.ειποι· πἰε!ιι.
πιε Βε!ιιπει·πειι !π ποπ !!!πε!ιε!π, εοππει·ιι ερι·ιε!ιε νοπ θε!επ!ι
εε!ιιιιει·πειι,ιπ πει· 8ε!ιπ!ιει· πππ ιπι Κιι!ε. Κοιππιτ εε πε! πἱε
εεπ Βε!ιιπει·:επ επ ειπεν Β!!πππε· νοπ !πιιεππετ ιπι θε!επ!ι Με
ειπε !ετ πππ ι·ιε!ιι!ε·, ε!ππ εε θε!ειι!Δεε!ιιιιει·2επω." ε!ππ εε
Μπε!ιε!εε!ιπιει·Ζεπ?
Η ο!π!πε·ει·: Πε πωπω!! Βε!πεε νοι·. !π
!ιεππε!!:ε εε ε!ε!ι ππι Μπε!ιε!εε!ιιπει·πεπ.
θε!ειι!ιε !ιοιππιτ πεππ νετ.

Η!ει· ειιινν!ε!ιε!ιε ε!ε!ι !ιπ

ιιιε!πεπ Γε.!!επ
Ειπε Βε!ιννε!!ππε· πει·

Αιιειππ ππε πεπ Ρι·ε!ε!πι!!επ
πεε πεπτεο!ιεπ ππε!. νει·ε!πε επ 8!;. Ρετει·ε!ιπι·8.

1286.8ιτεπιιε· πιπ 26. Οει.ε!ιει· 1899.
'Ι'ι!ιπ ε: τ!ιε!!ι;Γο!εεππε ?Με πιπ.:
Ι. Επι!! νοπ Ρνεειπιε. θεπεεππε:
Ρετιεπιιιι, πιε εε!ιοπ Ρι·ι!!ιει·επ ειπεπι Ο!ιι· ε!πε ε!τι·ιπε Οτ!!!ε
ιπεπιε. ππιο!ιεειιιπε!ιε. ει·!ιι·ιιπ!ιτ επ ννε!!ιιιεε!ιι ν. α. επ ε!ιιει·
εο!ε!ιειι πεε ειιπει·π Ο!ιι·εε. Αιιι Ι. πω. π. α. πιπ ειε ιπ!ι:
Ο!ιι·ειι!!ιιεε !π πεε !ι!!ιιιεε!ιε !πει!πιτ ε!π; πεε !!'ιε!ιει·πεπει·ι
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(ω, (1ει·Ρι·ο(:εεεεε ιιιιιετ(ιι(1ειιεΜ; ε(:1ιειει·ε1ιε11.Αιιι 18. (Με.
8(:1ιετιεΙ('ι·οει, (1ει·ε1(:1ι1ιι (1ει·?εφε ννιε(1ει·1ιο1τ.Αιιι 21. .1ε.ε.
6(:1ιειει·ειιιι Κειει.ς·εΙεε1(;νοι·τι·. ινιι·(1(:οεειι1τιι·ι. Πιεε Ρι·ο1ιε
ριιιι(:ι1ειι (1εεθε1ειι1(εει·ει1ε1ιιειε εεε εει·(3εεε Ε1ιιεε(1ει, εεε
ινε1(:1ιειιινοιι Μ. Βεε1(ιεε Βε1ε(ιιι1ειιι·εενοε Βιι·εριοεοε(:ειι
,ειεινεεεειι ινει·(1εε. Πε 1ιεε(1ε11:ει(:1ι ε1εο ο11ειι1ιει·ειε ε1εε
Μεκεει.εεε. Νεε1ι όει· 'Ι'ι·ερεεειι(ιε άεε Ρι·οε. ιεεεω1(1ειιε,ινε1
εεε 1(ε1ιιειιΒιιει· εε Τεε·ε 1'6ι·(1ει·ι:,Με( (1εε ιιν16.ιιιιε(:1ιεΕ'1ε1ιει·
ιιο(:1ιΜε ειπε Μει·ε εε; ε(:1ι11εεε1ιε1ι1ι(›ιειετεε Ζει· θεεεειιιιε
(Με 1ει(:1ιτει·Οοειι·ε(πιιι· (ιιι Κειε. (Με επι· Κι·εε1(εεεεεε1ιι(:1ιτε
ε·ε1ι($ι·1εεΤειεεειετει·εεεει·νε ινιι·(1νοι·ε,(ε1εςτ).
11.11'εΙ1νοε 6(:1ιεεενει·1εεεεεε· (Με 8(:1ιε(1ε1ε,
ειιτ ινε1ιι·ε(ι1ιειιι1ι(:1ιει·1ιο(:ε1ιεειιοε εεε Ρι·οιεετι1ε.
Με Κεε1ιε ινιιι·(1ε επι 26. Πεε. ν. (Τ

.

νοε ειεειιι Βενο1νει··
ε(·1ιεεε ιιι (1ειι 8ε1ιε(1ε1,ςετι·οι"Γεε:Μεεε1ιιιεε 5 σει. 111ιει·(ιιι(1

3 επι. 1ιιιιτει·(1εει ι(εε1ιτεεθε1ι(5ι·Βειιε: ΒεννεεετΙοειες1ιειι. Πι·
1ιι·εε1ιεε, 1ιε1ιεεειιι€ε Ηειιι1ρ1ει.:1ε,Ι.ι(1ε(:1ιννε11εειςειι(1 Επομε
ι1ιε1ιιιιιε(1εει·ε(:1ιτεεΑιιεεε. Αιε 'Γεω ιιε(:1ι(1ει·νει·1ετειιεε
1(ε1ιιτ(Με Βεινεεετεειε ννιε(1ει·.(1εει·ε(:!ιτεΑιι(ι·ε Με ει·ε11ιι(1ει.
Ρετ. ννιι·(1εει 29. Πε(:. ιε (Με 1(1ιιιιε(:1ιε1εειιιιιι. εε1“Β·εεοιιιιεεε.
Ρε1ε 64, Ρετ. με( επι· 1ι·1ι.ε(εΑετινοι·(εε; (Πε Βεειο1ιτ18·ιιιι8·
(1ει· Βιιιεε1ιεεεινεε(1ε ει·;;ιε1π, (1εεε εε 1(ειε ΝεΙιε(:1ιιιεε ινει·.
Πεε ι·εε1ιτεΑιιεε Με νοι·ι.τετι·1ε1ιεε,τοτε.1ιιιι1ιεννεε11(:1ι.Ριιρι11ε
ει·ιι·ε1τει·(,ι·εεε11οεε1οε; ν = Ο

.

Αερειιεριεεε11ιεΐιιε(1 8·ειιε εε
ιζε.τιν.Πε 1ιεε1ε1ιτΚοε('ε(:1ιειει2 εεε ει(ιεετ1ιειιι11(:1ιει·Β(:1ιιιιει·2
ιε (1εε ΚειεΙ(ε1ι1εε. Με Ηειιιιε1εε;ιε εε1ιιινιε(1ετιιι ειειεςεε Τε
,ε·εε.Αει 2

.

(Με. εεε·ιε1ιτ(Πεορ1ιε1ιε1ειοε1(οριεε1ιεΠιιτειειιε1ιιιεε ε
Ηνρει·εειιιιε (1ει·Ρερι11ε (Ιειε1ιτε Νειιι·ιτιε?1,ειε 7

. .Με 1ιει·ει(ε
1ιει.·;ιεεεε(1εΑιι·ορ1ιιε (Με θε1ιιιει·νειι. Αιιι 80.1”
Εεεε Με εε1ιοε ,εεε @Με εε(1 ννιι·(1εετ1ε.εεεε. Με Ορε

τ 1
ι

ε1ιιι ο ε 1 ε ε· ι ε 1ι1ε11ιι:ιιενετεε(1ει·τ. 'Ι'ειερει·ετιιι· (1ιε(μπεω( ε(ιι·ιεε1.
Ιε1ιετιειΤ (Με θεερ;εε εεε νει·1ι1ει1ιεε(1ει· Κεεε1 ,ι.ι·1εε1ιτ
νοι·ει·. Εο1Βεε(1εεε1ε ινε1ιι·ε(ι1ιειεΙιε1ιεειιε1ιιιιεε εε (1ϋι(ειι. Πεε
Ρι·ο_ιε(:1ι1(ετ ιιι (1ει· Βιε1ιτιιεε· νοε 1ιιιιιεε ιιε(:1ινοι·ε (1ιιι·(:1ι
(1εε Βε1ιε.(1ε1εεε·ειιι;ςεε; (Πε Ηειειρ1εειε ε( ννο111(1ιιι·ε1ιΒ1ιι
(εεε, ειο1ικ (1ει·(:1ι(1ιι·εετε111ι.ειοειιι ει·1(1ει·εε.Με Υει1ειειιειι·
(1ει·Βεινεε·ιιεςεεει·νεε (1εεΑεεεε (Οειι1οιιιο(οι·ιεε,'Ι'ιοε1ι1εει·ιε,
Α1ι(1ιιεεεε)ιιε(1 (1εεΒε1·ιιιει·νεε (Με νει·ε(:1ιοιιτεΙε11ιειι(1εε'Γει
ρ,(ειιιιιιιιειιε(1 (1ει·θει·(ιε1ειιιιει·ιιε!) Με ε1ε (Με εει·ιε1ιει·εεε
ειιεε1ιε. ΨεΙιι·εε1ιειεΙι(:1ι Με( (Πε 1ζιι€ε1ειε ΜΜΕ εεε ι·(ιεεεε
Κει1εειιι(1ϋε·ε1ε ε1ιεεεριεεει ιιε(1Μ; (1ειιε(:1ιιε (1ει· 1ε (ε
(Με ΑιιΕεε1ι61ι1εεει·1(:1ιτειε,(Μ,ννο (Με νει·1ει.ετειι
Νει·ι·ειιεεεειειε εε.1ιε1ιε1ειιιειι(1ει· 1ιεε·ειι, ετεε1ιειι εεε11ε1ιεεΜε Βοεετεεε·Πει·(:1ι1ειι(ιιιιιιεε· ει·ιι·ε.1ι1ει(1ει· 1εειε Πεεε1ιετ.
ινει· ιει ν(ιι·1ιεε·εε(1εεΕ`ε11ειι(:1ιεε1ιινει·ειιεεείε1ιι·εε.

Π ι ε ε ε ε ε ι ο ε :

Β1εεειιι; 1ιε11:εε Μι· ιιι6ε;11ε1ι,(1εεε1ιιει· (11ενει·1ει:ειιε8
(1εεθε1ιεει·νειι εονι·ο1ι1,Με (1ει·Βεννει:εεε·εεει·νεε εεε Αεε·εε
πειιι εικοσι: (1ιιι·(:1ιεεε Ρι·ο(ε(ιιι1, εοε(1ει·ε ιε(11 ι·ε ε ι

: (1 ιι ι·ε 1
ι

Ριεειιι·εε (ιιι (1ει· Βε1ιε(1ε11ιεειε, 1ε (1ει· θιεε·ειι(1 (1ει·
8ριιεε (1ει·Ρε1εεεεειερνι·ειιιΜε ιιε(1 (1εε Ε'οι·ειιιεε οριι(:ιιιιι ει·
ι'(ι1(ςι:Μ. Ιιι (1ει· Αει.εεε1ιει1εεετε1τ.ειιι(1 ννιε(1ει1ιο1τεο1(:1ιε
1117.11ενοε Αι.ι·ορ1ιιε άεε Βε1ιεει·νειι ειιτ Ιιε1ιειεεεειεεε1εει· ο(1ει· ιεε1ιι·ει·ει· Βεννεε;ιιεεεεει·νεε
(1εε Αεεεε, εε(:1ι Β1εννιι·1(ιιες επιιιιιρίει· θε
ινε1τ εε ι (1ε ε 8(:1ιε.(1ε1, νοι·ι;ε1ιοιειιιεε,(Με εκει εε(1ει·ε
ε1ε (1(ιι·(:1ιε(ι1ε1ιε1ιεεε1εΜεειιι·εε ειι ει·1(15.ι·εεειιι(1 Π

.

Β (ι 1
ι
ι· (5 (1 ει· ει·ιιιεειτ ει(:1ι ε·1ει(:1ιΓε11εε(ι1(:1ιει·1Ξ'ε11ε; (1 ε ε

Αιι€εεεριεεε11ιι1(1 Με (1εειι ε1ιει· 1ε (1ει· ει·ετεε
Ζε1ι:εε.(:1ι (Με 1'ει·1ετεεεε· Με” ιιοι·ιεε1, ννειΙ
(Με '1'ι·εειιιεΜε 1ιιειεε ειε Ορειειιε

εκετεΐείεε(1εε
Με ερε

εει· ειι(ννιε1(ε1τ ε1(:1ι 1ιειιιει· εεε 11(1ειιιει· ειε
ιεε1ιειι ((1εεεειιΜιειι(1εειθε1ιιιει·νειιετι·ορ1ι1ε.'Ι'ι1ιε,ε; 1ιετοετ(1ειει.ιεεεεεεει·, (1εεε ιε (1ειιι ιειτε;ει.1ιε11τεε
11'εΙ1(1ιιι·ε1ιειιε 1ιειιιε Βνειρτοιεε ε1εει· Βεειε
Ειε(:(ει· ι·(›ι(1ε8εε(1(ειεε ΒΙειιιει;ςειι εεε Με· εεε Νεεε 1)

.

Β1εεεἱε Με” ιιιι Αεεε1ιΙιιεε 1ιιει·ειιε1εεε Γε11 νοε ινε1ιι·
εε1ιειειι(:1ι (11ι·εεεει· οι·1›ιτε1ει·Ιιεειοε (1εε Βε1ι

ιι ε ι· ν ε ε (1ιιι·ε1ιε1ε Ρι·ο_ιε(:211εε. εεε ει· ιιιι ΑΙειιειι(1ει·
11Ιεεεει·1ιοεριιεΙ εε 1ιεο1ιεε1ι(εεθε1εε;εε1ιειτ. Ιιε(1ε. Πε εεε
(1εΙιε ειεΙι ειε ειιιεε Βενο1νει·ε(:1ιιιεειε εεε Μ(ιε(1; (Πε 1ίιιιι:ε1
ινει· (1(ιι·ε1ι(1ειι1ιει·ιειι θεειιιεε ειιιινει·ιε €ε(1ι·ιιε,εεε,(1εε11ε1ιε
.Απε πω· εεΐ(ιι·τει·1ι11ει1ετ,(1εεει 1ιεετεε(1Βιι(ιρετ1ι((1ιιιιιειιε(1
νο11ετειι(1ιεε1ιε1ιιειιιιε άεε (.=ιεεεεε11ε1(εεΟσε1οιεετοι·ιιιε: (Με
Αιι(;εεερ(εεε11ι11(1πει· ε.είεεε;ε ε·ειιε ιιοι·ιιιε1, εεε1ι ειει,ε;ειι
ννοε1ιεε ειιτνι·ιε1(ε1τεε1ε1ι (1εε Β11(1(1ει· ε1ιι1°εε1ιειιΑει·ορ1ιιε.
Πει· νει·(ι1ει1ι (1εε Ρι·ο_ξεεΠε 1ι1ιε1ιεεεεινιεε; Ρετ.. εετ ννε1ι.ει·
1(ειεε (:ει·ειιι·ε1ειι Βι·ε(:1ιειιιιιεΒεε εε1ιε1ιε, ιιιι(1 ειιεεει· όει·
Β1ιε(11ιειι εεε 1ιιι1(εε Αιιε·εε, εεεετ Ρωειε ιιε(1 Βιι·ε.1ιιειιιιιε
(1ινει·εεεε, 1(ειιιεΓο1(;εε νοιι (1ει·νει1ετειιιιε (1(ινοιιςετι·(ιεεε.

Πιι·ε(:ιοι: Ν. Κ ει· ιι ι ε.
Θε(ιι·ει:ει:Ε. Β1 ε ε ε ι ε.

Η Πε1ιει·(Πε ιιι (1ει· Αιιε·ειι1ιει1ειιετιι1ιεε(ι1ιε(:1ιτει.εε11ε.11ε
νοε ει·ειιιιιετιε(:1ιει·1ιεεεΙει· Ιιεει(ιιι (1εεΒε1ιιιει·νεε, ιιιἱι εεε
(ι1ιεε ε1ειεεεειτιεςε Μεειιιεε· νοε Αιιε·εεειιιε1(ε1ε, εο11(1εει
ιιεε1ιετιε (1ει· δε. Ρετ. Ορ1ι(1ιε1ειο1οειεε1ιειιθεεε11ε(:1ιε(`((ιε
τιε1ιτετινει·(1ειι.

Υει·ιιιιεε1ι1εε.- Θε1ιεΙιει·ει1ιΠι·. Οτε( Με ε· ενν1ν, 1οει·ετΙιειι(1εε11(11τε(11ε(1
(1εε111ε(1ιειιιε1ι·ει1ιειιε(1 Πε11ιοειιΙιετ(1εε Α11ει1ιϋε1ιειεεΗοξεε
1ει εε( ειι.ιεεεε 1Σι·ειι(:1ιεεεε1ιιει·Βιε11ιιε(.ι·Με 1ιει·ει1ιειι(1εεΜε·
ε(1ιε(1(·1εεΠε(1ιε(εε1ι·ετ1ιεεε11ιο1ιειιννοι·(1ειι.-Ζιιιε Ρι·εει(1εετειι (1ει· δε -
εεε(1τιε(:1ιειι θεεΠετεεοιειιι1εειοε ινιιι(1ε ιε εετ
1ειετοε Πιιιιιεειτκιιιι8· (1ει· 6τε(1τνει·οι·(1εετε1ιοιιεςιιιονν εεε
ννε1ι1τ.ιιε(:1ι(1ε(ιιΠι·. Ο ιι με ι

ι 1ιειιιι εειιιε θειι(1ι(1ετιιι·ίιιι·"(1ιε
εεε Αιιιτ ε1ιε·ε1ε1ιετ1ιεττε,(1ε ει· 111ιει·1(ειιιε Γι·ειε Ζει( νει·ίιι€ε.- Πεει Ρι·οΓεεεοι· (Με Ρ1ινει1ι εε (1ει· ιιι11ιτει·ιιιε(11(ιιιιιε(:Ιιεε
Αεε(1ειειε Πι·. Ν. .1ει.τοι·ενν, ννεΙε1ιει· ιιε(:1ι Αιιε1ιεεεεει ν(ιε
30 .Τε1ιι·εεν·ει·ιι1ιε(:1ιιε(1ει:ννιιι·(1ε,ἱει εε ε·εετειιει: ινοι·(1εε ιιι
(1ει·ΒιεειιεοΙιε.('ι ε1εεε Ρι·1νετ(1οεεετεε εειεε νει·Ιεεειιε·ειι Εεεε
Ρ1ινει1( ιε (1ει·(;ειιεειιτεε Α(:ε(1ειειε 11ι1'ΈΖΠ86ΕΖΘ11- Με 8τ. Ρειετε1ιιιι·ε·ει· επε.(Μεο1ιεΗοεριιε1εοιιιιιιιεε1οεεετ
(Πε 1νε1ι1(1εεΡι1νει;(1οοειιτεεΠι·. Κ ιι1εε ιν ειιιπ Πο(ιειιιειι
Μι· Ηειιτ1(ι·ειι1(1ιειτειιειι (1ει· 1ιιεε1ε;ειιεπε(1τιεε1ιειι88ιιιν0ι·οιν·
Ηε1ιειιιιιιιεεε(:1ιιι1ειιι(:1ι1:1ιεε(5.τ1ε·τ,εειι(1ει·ε (1ειε Ρι·οΓεεεοι· Πι·.
Ο. ν. Ρετει·εειι. ν:εΙε1ιει·εε( (1ει· 1νειι1 ειε· ειιιε Βιιιιιιιιε
ινειιιε·ει· ε1ε Πι·. Κ (ι1εειν ει·1ιε1ιεε 1ιε1τε. (Με: Ποεεει;ιιι·
111ιει(τι(εε;εε. 1
-- Πει· Ρι·1νετ(1οεεετΜι· Γι·ειιεε1ιι·ειι1(1ιει(εε εε (1ει· Ποιε
1(εεει· Πεινει·ειτει, Πι·. Α 1 ε ι( ε ε (1 ει· 8 ε ο 1 ο (η ε ιν, ε(
ειιιπ Ε11ιτεειειτρ;1ιε(1ε όει· ε1ι1ι·ιιι·Β·ιε(:1ιεε θε
εε11εοΙιεί'τ (ε Βιι1(ει·εει ι.τεινε1ιΙτ ννοι·(1ειι.- Πει· 1ιε1ιειιειε Κ1ιει1ιει·Με Ωειιιε1(ε ει( ε.1ε Πεο
τοι· (1ει· Πεινει·ειτ.ει Κιε1εεε1ιτι·ες1ιε1ι (1οε1ιεεειειι€(
ννοι·(1εε.- Ζιι(ε Βεετοι· (1ει· 117ἱιι·ε1ιιιι·Βει·Πε1νει·ει1ετ Μ. Με (Με
1εε('εε(1εΒιιι(11ειιιε1ιι·(1ει· Ρι·ο('εεεοι· (1ει·θε1ιιιι·ιε1ιι1('ειιιι(1Ον
ιιε1ιο1οι.ςιεΠι·. Η ο Γιιιειει· εεννε1ι1εινοι·(1ειι.- Ζιιιιι Νεε1ι('ο1ρει·(1εε ινεεεε Κι·εε1(1ιειΜε (1εε Βε1ιεετειι(1
τι·ει.εε(1ειιΡι·οΐ. 5(:1ι ννε1ε,·ι;ει· ειι1' (ιειιι 1.ιε1ιι·ειιι1ι1(1ει·Ορε
ι1ιε1ιεο1ο81ε(ιιι (1ει· Βει·1ιεει· Πειι·ει·ει(ετ (ετ (1ει· 6ιε1ιει·ιε·ε
1νϋι·ε1ιει·ιεει·Ορ1ιτ1ιε1ιιιο1οεεΡι·(ι('. ν. Μι(:1ιε1 ει·εεεεε ινοι·
(Με. Ρι·ο('. Μ ι(:1ιε1, ινε1ε1ιει·ι;εεειιινε.ι·τ1ε1ιιι67. Πε1ιεεε_1ε1ιι·ε
“εεε ινει· ειι1εεει. ειιο1ι 11ε(ιιοι (ιει· 1ν(ιι·ε1ιει·ε,·ει·Πεινει·είτε.τ.- Πει·Ρι·οίεεεοι· (1ει·Αιι€εε1ιει11(ιιε(1ε'ιε1ειιε1ιι·ιι(:1ιΠι·. Γ. οι ιε
ιετει· ε( εειε:Ρι·οίεεεοι·ζ(1εεεεΙ1ιεεΓε(:1ιεειιιθι·ιιε ει·εειιετννοι·(1ειι.- Πεε Πεει1οιν-6 ι:ιεεε(11εει Μι· Αει·ειε, ινε1(:1ιε
1ιει (1ει·Μοε1(εεει· Πιιινει·ειτε.(. εε ι1ιι·ει· ννε1εει·ειιΑιιε(ιι1(1ειιε·
1ιε1εεεειινν(ιι((1εεειιι(1,ει( νοε (1ει· 111οε1(εεει·ιιιε(11(:.Γε(ιιι1ι.ει.
ιε (11εεειιι(Πειτε (1ειιι εεεεειετετιιιεεειεεε 0ι·(1ιε(ιτοι· εε (1ει·
ε1ιιι·ει·ειεε1ιεε Ε'ε.(ιε1(Με1ι1ιιιι1ιΑ. 6 ο 1

ι
ε ι· ε ιιι ε η ε νν πετ

1ιεεει. ιι·(ιι·(1εε.
-- Πει· Ρι·οι”εεεει·(1ει·ε1ιιι·ιιι·(.ι;ιεε1ιεεΡετ.1ιο1ο,ε·ιε(ιιι (1ει·Πει
νει·ειι.ετΒειιιιε, Πι·. Α. Ροεει, Μ. εε 6τε1Ιε εεε νει·ει.(ιι·1ιε
εεε Ρι(ι(. Πεε ε ε ειιιιι Πιιε(:ιοι· (1ει·ε1ιιι·ιιι·ε·(εεΙιεε1ἰ1ὶεἰ1((ἱε
εε11ιετει·εεεει. νι·οι·(1εε.
-- Βετ.1ιο1ιειι εετ' ειι:ειιεε Ε1ι·ειιε1ιειι: (1ει· εεεεει·ε1ιε1:
ιιιεεε1εε Αι·ετ εε όει· Αει1ιιι1εεε (Με 1·Ιε1Ι.11ι·ει('ε1ι1α1ιειιε-θε
ιιιειιιε(:1ιεΐτ1ιει·ιε1ιει·ειεει·Βε1ιινεετει·ε, ινιι·1(1.8τεετει·ετ1ι Πι·.
Τ:ε(:1ιει·ενεεεειν - (1ιεεει·θεε11εεε·, ιιετ.ει· ΒεΙεεεεεε· ιε
εε(ιιειι εει·ιεεε Αεειτει·ιι.- νετειοεεεε; 11Αιε 6.1111ι·ε ει( Με” Μ· θει·Ι
Θι11ιει·ι: ιιεε1ι 1εερ·,ειιιΒιεε1ιτ1ιιιει1ιιι 61. 1ιε1›εεεἱεΙιι·ε. Με
$ο1ιιι ε1ιιεε Ρεε10ι·ε (ιι Κιιι·Ιεε(1 (εε1ιοι·ειι. ει·1ιιε1ι ει· εειεε
θε1ιιι1ει1(1ιιεε(ιιι θνιιιεεειιιιιι εε Μ1ι.ειι ιιιι(1ειιι(11ι·ιε(1εειι νοε
1861-1871 Ηε(11(:ιειε Ποι·ρει;. Νιι.(:1ιΑ1ιεε1ν1ι·ιιει.ς·(1εεΠιιι·ειιε
ΐειι,(ε·ιι·τεει· 6 .1ε1ιι·εΜε Αεειεεεετ εε (1ει· Π
.

εἱιιι ει·ε'εε1ιειι
Αει.πεε1ιει1εεεει.1ιιιι ει” ιιιι(1ννει· (1εειι Με 1885 ρι·εει:1ε(:1ιει·
Απ: 2ιι 1·.1ι·ννε1ι1εεΠε Κει·1ειι(11.ινε ει· ειο1ι ιι1Ιεεειειιιε Με1ιε
ιιε(1 (1ειιΚε( εἰεεε ε'08011101(18Π,1ιε1ιεεειν1ιι·(1ιεειιιιιι(1,ιςεινιεεεε
1ιει'ιειι Αι·ετεε ει·ννει·1ι. Με ιιε1ιε111›ει·εε1ιεἱεεε εινεε,ε; (Με
ε(:1ι(ιιινει· 15 .1ε.ιιι·εεεειιιε Ρι·ειι1ε ειι(2ε,(.>;εεειι.- Σ

) 1ε ΜΜΜ(
εει θ Μει·2 Πι·. 1ιιΙιεε 1νεετει·ειειιε ιιιι Α1τει· νοιι
εε1ιειιι 78 (1ειιι·εε. Πει· 1:1ιεε·εεε1ι1ε(1εεεετε.ειιιιτε εεε Κετ
1εε(1ιιε(1 νν1(1ιιιετεει(:1ιἱιι Ποι·ρετ εε('εεε·ε (1ειιι Βιιι(11ιιιιι(1ει·
'1'1ιεο1οε1ε,(1εεε (1ει· 11ε(11ε1ε.Νεε1ι Βι·1ειιειιες (1ει· Ανεπ
ιν11ι·(1ειιιι .1ε1ιι·ε1864 ιι·ει· Π!. Με εειε Βεειιιιι (1ει·11Οει·.1ε1ιι·ε
Απ( εε εεε Αιιει.ε11:ειι(1εε θο11εειιιιιιε ε11,ι.εεει.Γιιι·εοι·Βε εε
Α1εκεε(1ειεεϋ1ιεΜε Βιμ. ιιε(1 (ειτε ειι€1ειεΙι 1ε (1ει·Πιεεε,ε,·εε(1
ειεε εεεεε(1ε1ιιιτε Ρι·ινει.ρι·ειιιε εεε. 1ιιι .1ε1ιι·ε 1893 Μετ
ιιε1ιιιι ει· (Πε Ητ.ε11ιιεε·ε1ε εννε1τει·Απ( (ιιι (1ει· ε(ε(11:1ε(:1ιεε
Ιι·ι·εεειιειεΙτ Βο(1ιειι(›ει·ε·,ινε1(ι1ιεει· (1ι·ε1(1(ι1ιι·ε1ιε1(1ει(1ει:ε,επι
ειο1ι (1ειιιι ινε,(ι·ειινοι·,ςει·ϋε1(τεεΑ1ι:ει·ε ιε εεε Βιι1ιεει.εε(1εε
ι1ιο1(ειιειεΙιεε ιιε(1 (Πε 1ε(πεε .Τε1ιι·ε ιε Μιτειι εε νει·1ε1ιεε.
Πιιι·(:Ιι ('ε(:1ιειειιειεε1ιε'Ι'εε1ι(1,(;1(ειι:,1ιει·εε·ειν1ειιεε(1εΕ'ι·εειι(1
1ι(:1ι1(ειτ.ιιε(1 11εεειιεινει·(11ε;εεΟ1ιει·ε1(1ει·- ι·1(1ιιιιι:11ιιε (1εε
«Με. '1'8·1ι1.»εε(:1ι- Με( (1ει· Πε1ι1ε,εεεε1ι1ε(1εεεε1(:1ιεεει·ε11,
νν(ιει· εεννιι·1(ι:, Αεει·1(εεεειιε,· εεε Ι.ι1ε1ιε:ιι ει·ννει·1ιεε(ζε
ινιιεει. - 61 Αιιι θ. Μει·ε (ιι Κεεειι (1ει· εειει·ιιιι·ιε Ρι·οϊεεεει·
(1ει· ρ1ινειο1οε;1εεεεεΟ1ιειιι1ε. ννιι1(1. Βεεειει·ετ1ι Πι·. Α. Ι.
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ο ιν 1ιιι61. 1ιεεεεε_ι(ι.1ιιε.Νε(:1ι Αεεο1ι·1ι·ιιιι8·

(1εεΑι·ει- ιιε(1 Ποετοι·ει(ειιιεεε 1ιε1ι11ιιιιτεει(:1ιεεε νει·ετοι·1ιεεε
ιιιι .1ε1ιι·ε1866 ε1ε Ρι·ινει.(1ο(:εετ εε (1ει·ΚεεεεεεΙιεε Πεινει·ει
(ει. ιιε(1 ννιιι(1ειιε .Τε1ιι·ε1871 ειιιπ οι·(1εε(11(:1ιεεΡι·οΓεεεοι·Πε·
ρ1ινειο1(ιειεε1ιεΟ1ιειειε ει·ιιεεει:. Ζερι1ει(:1ι1ι1ε1τει· ν(ιι·1εειιε

Ρετει·ε1ιιιι·ε(ει·
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(με ἱἱ5ετ ε1ιγεἱ(›1οἔἰεε1ιεΟ1ιειιι1εειιι (5ι·(1ιε1ιειινεεει·ιιι11ι·ιιιετ1
(ει). Ιιι (1ετ1ετ2τειιΖεἱ(. Ειιιιε,4ι·ιεει· ειιε1ι ε1ε8τε(1ενει·οτάιιετετ
ιιιι(18τε11νετιι·ετετ (1εε 8τε.(1ι1ιειιρτεε.- 4) Ιιι Μϋιι(:5ειι ιιπι
3.(16.)111ετιι (1ετ νοτειτ2ειι(1ε (1εε (1ειιιε(:1ιειιΑετ2ιενετε1ιιε
5ιιιι(1εε(ιιιε Ρτε1ε1(1ειιι(1ει·Αει·ετειεε·ε, 05ετιιιε(11ειιιει1τε.τ1ιΠι·.
Β'ι·ιε(1ι·ιε1ι Α ιι 5. ΉΠεεειιε(:1ιεί(11ε1ιΜε ει· ειε1ι5εεοιι(1ετε
πιά' ρεγε1ιιετι·ιεε1ιειιιθε5ἰετ 5ετ1ιιιι1ε·τ.ΑΙε Βιιιι(1τε.εεε5ςεοτ(1
ιιειετ πετ ει· Ε'ιι1ιι·ει·(1ετιιετ1οιιε11ι5ετε1ειιΡε.ττει 1ιι Βιιιετιι.- Με Βτειιιιειιιιἔ ειι ι1ετ Νε(:5τ1(:1ιτ.νοιι (1ειιιΑ51ε5ειι (1εε
Πτ. Ο ε τ1 Β ε ι ιιι ε τ (81ε1ιε1νοε5ειιεε1ιι·ιίτΝτ. 2 (1εε1ιιιι(`ειι(1ειι
(1ιι1ιτἔειιεε) 5τ1ιιειειι πιτ 1'ο1ε·,·ειι(1ε1111ιτ1ιε11ιιιιε;(1εεΟυ11εε;ειι
Πι·. 8. Ε. Οειτοπε1ιγ 1ιιι Βρειι·ι. Ντ. 9 (1εε 1ειιιΓειι(1ειι
.Πι1ιτ,ε,ιειι(.τε:«Πτ. Οιιτ1 Βεἱιιιετ πιιτ(1ε ε·ε5οτειι ειι 81. Ρε
ιει·ε5(ιι·ε ιιιιι 19. Ο(:το5ετ 1897. Ζιιιιι Πι·. ιιιε(1. ρτοιι1ονιτι.111

.1ιιτ)επ (Ποτρε.ι) 1864. Νεο1ι νο11ειι(1ει.ειιι8τιι(11ιιιιι5ειεε5 ετ
ειο1ι, επε(:1(ε ινεἱιειει· Αιιε511(1ιιιιειιι'ε Αιιε1ιιιι(1ιιιι(1ιι.τ5ε1τετε
ιιι Ρει·1ε ιιιι(1Βει·1ιιι ιιι νει·εε5ιε(1ειιειιΚ11ιι11(ειι.Αιιε (1ειιιΑσε
1(ιιι(1εειιτίιε1(ετε1(ε1ιι·ι,(τετ ετ 1867ε1ε_111ιιεει·ετΟτ(.11ιιετοτιιι
(Με Νι(:ο1ει-Κιιι(1ει·1ιοεριιιι1ειι 8τ. Ρειει·ε5ιιτε· ειε, ιιι πεΙε1ιετιι
ει· Με 2ιι εειιιειιι '1'ο(1ε 555118·51ιε5, ιιι άει· Ρο18ε Με Α5

ι.1ιει1ιιιιεεε1ιεϊ(ε·τεριιιι11ε Με). Πι·. (ΜτΙ Πειτε ει· πετ 1415
5εςτϋιι(1ει·(Με 1'ετειιιε ετ Κιιι(1ετιιτειε. 1ιι πε1ε1ιειιι ετ ειιιε
Ζειι1ειιε; ε.1ε ν1εερτεεει(1ειιτ.ΐιιιι€1ττε.- Βε1ιιε 111:ετϋ.τιε(:5ειι
Ατ5ε1ιετι ειιι(1ΐο18ειι(1ε.
1. 1ιιι (Ϊ8111·1ιιιε11Πιτ Κιιι(1ετ1ιει11(ιιιι(1ε:
1) Βειιτεει 2111'Πιιι(,ςιιοεε άετ Ρ1ι1ε5ι(1ειιιι(1 'Ι'1ιτοιιι5οεε(1εε
Βιιιιιε εει.νει·ιι(ιε(ιε(1ιιι·εε ιιιιι.τι·ιε5ε1 Κιιι(1ει·ιι. Βιιιι(1117.
2) Οιιειι1ει:1ε(:1ιειιιι(1ρει1ιο1οΒιεε1ι-ιιιιιι.τοιιι1εε5εΜιτι1ιε1Ιιιιιε,·ειι
(ιιιε (ιειιι Ν1εο1ει1-Κιιι(1ετ1ιοερ1ιιι12ιι Μ. Ρετετε5ιιτ8. Βιιιι(1 Χ.
8) Ζιιτ ?τεμ 115ει· 1Στιι5.1ιτιιιι8·άει· 85.ιι€11ιιε·επω. 1)ι1ιιιτει·
ι·εερ. Διιιιιιειιιιιι1ε1ι.Βιιιι(1Χνι.
4) Βειττεεε ειιτ Ι.ε1ιτε νοιιι 1:"ιε1ιετ5ειιιι8(:1ιετΙτιε1ι.Βειι(1ΧΧΧ.
Π. Ιιι άει· 81. Ρετει·ε5ιιτεει· ιιιε(11(:ιιι1εε1ιειι1νο(:1ιειιεε1ιτιί5:
5) Ζιιτ 'Ι'1ιετειριεάει· 17ιιτ1ο1ε.Με Νε.κτιιιιι ειι11εγ11(:ιιιιι(1885).
θ) Με Πει!) νοιι Πιιιι€ειι(3(1ειιι5ει 11ιι.εει·ιιιιε.(:1ιει5Βε1ειιι“ειιετιι
8ε1ιετ1εε1ι(1885).
7) Βε1ι.ι·ει; ειιι· 1.ιεΙιι·ε νοιιι ε.(ιιιτειι θε1ειι1(τ1ιειιιιιετιειιιιιε.
Ε'ε.11νοιι Ι..ε5ετειι·τ1ιοεε(1887).
111. Βιιεε1ε(ι1ι:
8) Βιιι Ριι11 νοιι '1"ετειιιιε5ει ειιιειιι (1ι·ει_155τιι;ειιΚιιι(1ε.
9) Πε5ετ Πτοιιρ άει· Νειεε. .

Πε.ε Νιοο1ειι-Κ1ιι(1ει·1ιοεριω1νετ1οι· ιιι Β ε 1ιιι ε τ ειιιεε (Πε
51111ιειιι(:1ιε εε1ιειιειι(1ειι. π1εεειιε(:1ιε.ί511ε1ιε,·ε511(1ετειιιιιι(1
τϋε1ιτ.ιεειιΗιιετ5ειΒει·».- Πειε 1ι1εειΒεΚ1ιιιιεε1ιε 1ιιετιιιιτ άει· θι·οεεΜΗ( 1ιι Η ε1ε ιιε Ρ (ιπ 1ο π ιι ιι 5ει,;ε51:1ιιι.1ιι1ἰ-11οιιειι(Πε
εεε διι1ιτεε(Με ?εεε εειιιεε 25_151ιι·18ειι Βεει.ε1ιειιε.- ΑΜ' 1ιιιτιιιιινε (1εεΡτινε.τ(1οοειιιειιΠι·. Ι. Ν. '1'το 1:1(1
Πι Κιεπ ι.ι·1ι.1:(1ειιιιι5ε1ιετειιιε ιιειιε ιιιε(11(:1ιιιεε1ιεθεεε11ε(:1ιιιίτ
ιιιιτει· (1ειιιΝιιιιιειι «Θεεε11ε(:1ιείτνοιι Κ1ιι(1ετ5.τ2ιειιιιι Κἱεπ»
ιιιε Πε5ειι. Πιε Βεετε.τ18·ιιιιε·(1ει·8ιε.ιιιτειι Μ. 5ετειτε ει·151ε5.- νοιιι 25.-28. Αρι·11 (1. δ. (ιιι(1ετ ιιι Νεει ρε1 ειε θειι
ι.τι·εεε ειιι· Βε1(11.ιιιιιϊιιιιε (1ει·'Ι'ιι5ει·ειι1οεε Με
νο11(ε1ιι·ιιιι1(1ιε1τ(πω. νοι·ειι::ειι(1ετΜ. τω. Βειοε11ι. Αιι
ιιιε1(1ιιιι€ειιε1ιι(1ε.ιι Ρωτ. Μ ε

. ι· (ι ε11 ε ιι ο - θειιιιε ιιι τ1(:1ιτειι.
Πει θ(ιιι(;τεεε πιτ(1 15 4 Βεει:ιοιιειι 2ε1°11ι11ειιΞ1

)

ΛειιοΙοι.ι1ε
ιιιι(1 Ρτορ1ιγ1ειιε. 2

)

Ριπ1ιο1οε1ε ιιιι(1 Κ1ιιι11ι. 8
)

Τ1ιει·εριε. 4
)

Βιιιιετοι·ιειι.

Α

- Αιιι 8οιιιιτιιε· άειι 5. Με” Μ: ειπε εε1ιτ εγιιιρετ1ιιε(:5ε
Αιιε(ε1τ 1ιι Τ5Μ1ε1(ε1τ ι.τετι·ειειι - ειιι «ννο1ι1555ιιε·
1(ε11.ε-Βειιιιτοι·1ιιιιι ΗΜ Ε'ι·ιι.ιιειι». Πει· Ζπε(:1( άει·
Αιιετε.1τΜ, Β`τειιειι _ιε(1ετΝιιιι(ιιιιι1ιαιι ιιιι(1 Οοιιι'εεειοιι, (Πε
ιιε.ε1ιί15ετετειι(1ειιει·Κτειι1ι1ιε1το(1ει·Βτεε1ι5ρΐιιιιε·ιιι 1ἱ'οΙρτενοιι
Πε5ετειιεττειιε·ιιιιε (1ετ1Σι·1ιο1ιιιι8·5ε(1ἱ1τ('ειι.ιιι ειιτετ 1.515ιιιι(1
5ε1 1(τεΐτ1εετ Κοετ Πιιιετ1(ιιιιι”ι ειι 8επι€1ιτειι. Πιο Αιιετε.Ιτ
Πεκ: ιιιι 11'οι·ετεοι·ρε(Οτε ο Περτο:ιοεοκειι 1ιοροτε Ντ. 55) ιιιι(1
ει.ε1ιειιιιιει· 1.ειι.ιιιιε (1ετ Πι·. Α. 1νει;ιιετ (Νεπε1(1 19) ιιιι(1
Α. Βε.τγ (ννιιεε. Οετι·. 1

.

1.1ιιιε56), πεΙε1ιε Αιιιιιε1(1ιιιι,ε,·ειιιιιι(1
Ζιι.1ιΙιιιιι;ειιειιτεεε·ειιιιε1ιιιιειι. Πε πετ(1ειι εοπο1ι1(.ιε511(1ετεΜε
ιιιιε1ι Β'ι·ειιιειιάετ ιιιιτετειι 8514ιι(1εειι,ι.ιειιοιιιιιιειι. Αιιε,εεεε1ι1οε
εειι ειιι(1 8(:1ιπιιι(1ει1ε1ιτ18ε,Βεεοιινε1εεεειιιιιιιιειι ιιιιι(:1ιΙιιίε(:
τ1οιιε1(τειι1(5ειτειι,Βρι1εριιε(:1ιε ιιιι(1 εο1(:5ε, (1ιε ειπε ερεειε11ε
ΡΠεεε ιιιι(1Βε1ιειι(11ιιιι8·5τε.(ι(:1ιειι.Βτπι1ιιεε1ιι:ειιι(1ιιιϋεΙιε1ιετ
νιε1ε θε1(15ειιι·ιιιζε,(ιιπιενειιτιιεΙ1 ειιιεε Ε'τε.ιιειι ιιιιειιτ,ε,·ε1ι1ιε1ι
ειιι”ιιε1ιιιιειιειι 1(ϋιιιιειι. Πιο 1ιιεεεεἱιιιιειι ειι1ι1ειι11151.75Κορ.
πϋε1ιειιτ1ιε1ιιιι ε1ιιειιι ε118·ειιιε1ιιειιιιιι(1 5 13151.πϋε1ιειιι11ε5 ιιι
ειιιειιι (1ιιι·(:1ιΠι·ερει·1ειιιιι 2-8 Α5ι1ιε11ιιιιε·ειιε;ετ1ιε11τ.ειιΖιιιι
ιιιετ. Πε εο11ιιο(:5ειιιε Α555ει1ιιιιε εε5ε.ιιι: πει·(1ειι, ιιι (1ετ
8ερε.τετειιιιιιιετΠιτ 10-15 1351.π5ε1ιειιι.11(:1ιε5(;ερ;ε5ειι πετ
(1ειι.- Ε11ιιε_151ιι·Ι1(ι1ιεΖιι1ιΙιιιι€ νοιι 100 1151. Βἰε5τ (Με 11εε1ιτ
ειιιεε Ρ1ε.ιε ιιι άετ Α)ιτ1ιε11ιιιιι.ι·111τ(Πε ιιιε(1ετεΟ1:ιεεε,25()Β.51.
ειιιεε εο1ε)ιειι1ιι (1ει .-1511ιε11ι.ιιιε;1111·θε1ι11(1ειεειι 5ε1εεειι. -
Πιιε Πιιτετιιε1ιιιιειιιιιιιετει.ε1ιτ (1ετ «θεεε11εε1ιεΠ.πιτ Ρ11τεοτιε·ε
ΠΠ Βεεοιιι·ε.1εε(:ειιιειι ιιιι(1 θεεε1ιπ11(:1ιτε».Ρι·11ε1(1ειιτ1ιιάει·
θεεε11ε(:ΙιεΕτ.ε( (Πε Βιιτοιι1ιι 117.Μειειι(1(ιτι1.- 114ιτε11ε(1ετ255
1ειι 5 1151._151ιτΙιε1ιο(1ετ100 1151.ε1ιιιιιε.11ε.- Ειπε ειιιιιιιι1η.>;ε
Ζειι1ιιιιε νοιι 1000 1151.νει·1ε11ιι:άειι 'Ι'ιτεΙ ε1ιιεε Βιιι·ειιιιιιιι;1ιε
άσε άετ θεεεΙΙεε1ιΜι.

- 12ϋι· (Με Πιιτετ1ιε1ι: άει· Πιι1νει·ε1ι(Μ ιιι

.Έ τ
ι
τ
) επ (Ποι·ρει5)ειιι(1813,42815151.85 Κορ. ιιιι(1ΗΜ· (Με άοι·

ιι€ε Ψεεει·ιιιει·ιιιει.ιτιιι.40,37819.51.75 Κυρ. ιιιε 1900 ιιιιεεεεει.π.- Πει Βειι άετ ρεγε1ιιιιιτιεε1ιειι Ηει1ειιετε.1ι
άετ Ποε1(ε.ιιει· θοιινει·ιιειιιειιιε-Πειι(1εε1ιείι
πἰτ(1 1ιι (11εεειιι.1ε1ιτει'ετι.ιεεεει.ε11ι. 8ιε Μ. Γι1τ588 Κτειιι1(ε
(882 Με.ιιιιετ, 245 Ρτειιειι (ιιιε 10 Κιιι(1ετ) 5ετεε1ιιιετ,(1ο(:1ιεο11
(Πε Ζε1ι1(1ετΒεττειι ιιι ιι11.ε1ιειετω( ιιιιι 205 νει·ιιιε1ιτιπει·(1ειι.- Ε`ϋι·(Πε ρτειιειιιεε1ιειι Πιιινει·ειαιτειι Μ. ιιειιει·(1ιιικε (Με
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ν.Ηιιε1ιετ.ν..Τε.1(εε1ι.Ι.ιι(1πιε.Νειιεεετ, ν. Βοει
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επι Μ”
ετ1ιι·ιιιι1(ι.ειιιιι (1ει·εε15ειιω( 806 Ρει·εοιιειι ιιιι(1 ετ.ει·5ειι858
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.
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ι.1ιι1ειιε.1ιεττεε1ιτεε1τ. ε1ιιιΒιετ Ζει). Με Ρεει. ιιιι(1 Με (1:-ι1ιετ
(Πε 8ι.ε.(1τνοιι (1ετ 1ιειιι(1-ιιιι(1 8εεεε1τε (1ιιτ(:1ιειιιειι Οοι·(1οιι
ε58·εεμετττ.- Πιο 15(:1ιπείε1 ιιε11ειι
8(:1ιοιινοτ ιιιε1ιτ Με 50 3ιι1ιτειι πιιι·ειι (Με ε(:1ιπετ'ε11ιε1118ειι
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Ηειιι1ιτειι1(1ιε1ιειιιιιιι;επιιιι(1ι. Ιιι (1ειι .1ε.1ιτειι1844-1849 εο!
1ειι (1οτι400 Κτειι1(ε (11εεε0ιιε11ειι 5ειιιι(π 5ιι5ειι, ερ(πετ ειιι(1
(11εεε15ειι

11ε(1οε1ι
μια ε.ιιεεει· Α(:1ιτ ε;ε1ιιεεειι πετάω. 195
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νο11(εεεειιιι(11ιει(.5ετι(·1ικει.ε.Με ει· ιιιι ν(ιι·ι€ειι (Ιιι1ιτε πω)
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1ιοιιιιιιτΡτοι'. Ζιι1εε 1(1 ει( (1ειιι8551ιιεε.(1ε.εε(Πε 1ιιιΟειιιτιιιιι
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.
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(11 πειι.), 840 8γρ1ι111ε-· (15 ιιιε1ιτ),215 8ε1ιετ1εε1ι-(5 πω.),
187 Π1ρ1ικ1ιει·ιε- (15 πειι.), 78 Πεεετιι - (8 ιιιε5τ) ιιιι(1 83
Ροε1(ειι1ιτειι1(ε- (18 ιιιε1ιι·Με 1ιι(1ετνοτπ.).
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Μ··ι·Β·-Φ·ἶΐΪἶ5ΪἶΪΪΞΪἔΞ$5~ε:Ξεεεεέ:εέ
42088θ75θ1θ78111114121559587156485012 1

2
) ιιιι.ε1ι(1ει1'Ι'ο(ιεειιι·εεε1ιειι:- '1'γρ1ι.ειιιιι(1ι.0,'Γγρ1ι.ε.5(1.16,Ρε5τ1ετε(ιιιττειιε 0, 'Ι'γρ1ιιιε

ο1ιιιεΒεει.ιιιιιιιυιις(1ετΓοι·ιιι0, Ρο(:1(ειι δ
,

Πε.εει·ι1 9.8εΙιε.τ1εε1ι11,
Π1ρ1ιτ.1ιετιε24, θτ(›ιιρ 1

,

Κειιε1ι1ιιιει.ειι 4
,

Οτοιιρϋεε Παπαευ
ειιι2ϋιι(1ιιιιις89,1Στγειρε1ειε 4

,

Θτ1ρρε 14, 01ι(ι1ετε εε1ε.5ιεε Ο
,

Β1ιιιι· Ο
,

Βρι(1ειιιιεε1ιε Μειιιιιρ;ιτιε Ο
,

Αειιτει· θε1ει11ιτ1ιειιιιιε
τιειιιιιε 1

,

Ριιτοτ1τιεερ1(1ειιι1εειΟ
,

Βοτ21(τειι1(1ιειτΟ
,

ΑιιτΙιτειι θ
,

Ηγ(1τορ1ιο5ιε Ο
,

Ριιετρετει111εΕετδ
,

Ργὲ1ιιιἱε ιιιι(1 8ερι1(ιιιειιιιε 9
,

Τιι5ει·ειι1οεε (1ει·1Λ1ι1ἔειι 93. Τιι5ει·(ιιι1οεεε.ιι(1ετετΟι·εειιε 22.
Α11(ο1ιο11ειιιιιειιιι(1Πε1ιτιιιιιι (τειιιειιε 2

,

Ιιε5ειιεεε1ιπει(:5ε ιιιι(1
Αττορ1ιιε.ιιιΐειιιιιιιιι 58, 14ειτε.ειιιιιεεειιι1ιε 29, Κτειι1(1ιειεειι(Με
νετ(1ιιιιιιιιε·εεειιιεΙε58, Το(1τε;ε5οτειιε81.
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Μ·. Βιιιιιιιι' ιΝειιιιιιιιι.
Μ.. Ροι.οι·ιιιιιιι·ιι.

-ΔΒοιιιιοιιιοιιιιι-Διιιιι·ιηο που” ι11ο Σιιιιοι·υ.ιιο "ζ
Μπα ιιιιιι οιιοοοιιΙιοοιιιιο1ιοιι ι1ιοΒιιοιι1ιωιιιιιιιιενοιι Ε.11.Βι01Βοτιιι

ω". 4 ΚΜ. τω· ιιοιιιιοΙιιο .ΗΜ Μο!. Ροοπιιοι.ο11ιιιι€ιιιι ι1οιι;,ιιι|.οι·οιιρι.Ροιοι·ιιιιιιι·ιμΝοινοικγ-Ρι·οιηιοοι.Ν14,2Ι1ι·ιοιιι:οιι.-1ο, ιι·ιι,οοι·ιιιι.ο
1.8ι·ις1οι·ιι20 ΜΜΕ πωπω, 10Ποι·ικιιο1ιιιιιιιι·ιιοιι.Ποτ1ιι.οι·ι,ιοΜιιτο11ιιοινιοοιΙο οιιικ1ιοΚοιιοοιιιοιι1ιοιιι81ιοιιοιιΜιτιιιοι1ιιιι8οιιι›ιιιοι ιιιοιι ιιιι
τοι-οιοοιιιο18οορο1ι.οιιοΖοιΙοιιιΡοιιι ιοι.ιθΚορ. οιιοι·35 Ρίοιιιι.-Ποιι ι:1οιιε οιιοΜΗτείιιιιι·ο ιιι1οιι Β.οιιιιοτοιιι·1)ι·.Βι;ιο_ο1ι“ΨΜιμο1ιιιι 8ι.Ρο

ιοι·οιιιιι·8.1:'οιοι·ο1ιιιι·8οι·8οιι.ο,Ροιοτ-Ροιι1ιιοοριτο1ιιι ΜΜΜ $ρι·οοιι
οι.ιιιιι1οιιΠοιιιιο8, ιιιιιωοοιι από ?τοπος νοιι 2-3 Πιιι·.

11π«ΒΕ 15οιοι·οιιιιι·Β·οι·1Ιοι1ιοιιιιειΒ1ινοοΠοιιοοιιι·ιιτ»οι·οο1ιοιιιιιιοι.ιοιι

ι·ο ιιιιοι›οιι‹ι.- ΠοτΑΒοηιιηιμομωΡ"Μ κι ιιι ΜΝΗΜΗ. Β ΗΜ. Μι· ει”

Διιιοι·οιιννοι·ι:1οιι25Βοροι·ιωιιιιιΕοιιιι·οι·θι·ιειιιιιιιι·ιιιιο1ιιισοιιιιιι1ι.
Κοιοι·ιτο ννοι·τ1οιιιιοιιιι ι1οιιιΒοι:πονοιι 18 Μι!. ρι·ο Βιι8οιι ιιοιιοι·ιι·ι.

88. Ροιοι·οιιιιι·Β, 25. Μο” (7. Αρι·ιι)
1ιιιιιι1ι: Α. Πο1ιο: Ζιιι· Ρι·οεο ιιιιοιι ιιοιιι Βι·ι·οο·οι·ι1οοΚοιιοιιιιιιοτοιιο. -- Βι·. Ε. Ηοοι·οοιιο1ιιιοιιιι: Πο1ιοι·Α1ιοι·ι1ιο1ιοιι‹1

ιιιιιιι·..- Βοι'οιοι.ο: ΡΜ. Ν. Κιιιοιιτ1οι·ιι (ΒιιΙιιι.ι·οοι):Βο1ιοιιιι11ιιιιςιιο» Αοι·ι.οιιιιιιοιιηειιιοιιιιιιι ειι1ιοιιι.ιιιιοιιθοιιιιιιιοιιι_ιοαιοιιοιι. -Η Κοινιι1οι‹ι: Βιιι Γο.11νοιι Ιινοοο 1ιιιιιιο.ιιο,1ιοιιιιιιι1οιιιιιιιι θο1ιιι·ιιοιιιιι1οιοιιοιιιοο ιι·οοιιιιιιοιι Κιιιιιιιο1ιοιιο.- Βιιοιιοι·ο.ιι2οι·
;;οιι ιιιιιι Βοορτοοιιιιιιἔοιι: Ατ.ιιιοο” ιιοι·ιιιιι1οιιιιιιιι ριι.τιιο1οιι·ιοοιιοιιΑιιοτοιιιιο ιιι τι·ριοοιιοιι Βϋιικεοιιιιι16οι·ιιι ιιοι·ιιιιοεο8·οιιοιι
νοιι Ρι·οι'. Πογοιιο από Α1Ιιοι·ο-8οιιιιιι1ιοι·ις. - Βο.ιιιιιιιιιιιο·εννοιις1οοοι·Αιι1ιοιιά1ιιιιι.ς·οιιΜε ιιοιιι (ιοιιιοτο άοι· Νοεοιι·, Οιιι·οιι-,
Μιιιιι1- ιιιιιι Βο.ιιιιιι·οιιιιιιοιτοιι.Ηοι·ιιιιοιιοοοιιοιι νοιι Βι·. Μο.ιιιιιιιι-ιιιιι Βι·οοεοιι. - ΡΜ. Οι. Κο1ιι·-Ηο11ιοι·οιιιιιτ: Αιι1οιιιιιιο;πι·
Ει·ιοι·ιιιιιιο·ιιοι· 1)ιιιο·ιιοοιιΚω· οιιι2οιιιοιι ?σπιτιου ιιοι· θιιι1οιιοκοιιιΜ·οιιΜιοιι.ή Ρι·οιο1ιο1Ιο ι1οιι νοι·οιιιο θτ. Ροτοι·οιιιιι·,ποι·
Αοι·ατο. - Αιιο2ιιο· :Με άοιι Ρι·οιο1ιοΙΙοιι οι” ιιοιιιιιο1ιοιι Επι!. νοι·οιιιο Ζιι Μ. Ροιοι·ιιιιιιι·8. - νοι·ιιιιοοιιιοοι -
ΑιιιοιΕ,·οιι.

Ζιιι· Ριιιιιο ιιοοιι ιιοιιι Ειι·οοοι· Με Κοιιοιιιιιιοιοιιο.
ν

Α. ΠοοΠιιο.

(νοι·ιι·οε, ο·ο1ιοΙιοιιιιι τ1οι·Βιι2ιιιιε ιΙοο νοτοιιιο Μ. Ροιοι·ε
ιιιιι·Β·οι·Αοι·2το ιιιιι 7. Μοτο 1900.)

Μ. Π! νοι· οι”. "οι .1οιιι·οιι 1ιοιιιο Μι ιιοι·οιτο θο
ιοΒοιιιιοιτ Ρι·ορο.ι·ιιτο νοιι Βοοιιιοιι νοι·2ιιετοΙΙοιι, (ιιο ιιο

ιιιιιιΙο τω· ι1οιι Ει·ι·οεοι· ιιοι· Τιιοοιο οοιινιιΙοινο. 8οιιο.1ι.οιι
ινιιι·τιοιι. Βιο Αι·ιιοιι νοιιΟπορ1οινοιιιιιιιιι Ηοιιοοιιι
πω· ο1ιοιι οι·οοιιιοιιοιι ιιιι‹1 1ιοιιιιτο ω» Ιιιιιοιι ιιιι οι
ιιοιιι οιιι2ο1ιιοιι Μι, ιιοι· 1:Ιιιιιοοιι ιιιι:Ιιτ οιιιιιοιιιιε πω;
ιιιο Βιιοτοι·ιο1οΒιοο1ιο13ιιιΒιιοοο νοτίιιιιι·οιι. Μι οι·Ιοιιιιο
ιιιιι· ιιοιιτο ιιιιι απο 'Πιοιιιο. ινιοιιοι· 2ιιι·ι1οιαιιΚοιιιιιιοιι,
οιιιοτοοιιο νοιι ιοΙι ινιοι1οι· ιπι $τοιιιιο ιιι Πιιιοιι θιι1ιιιι·οιι
ιιι ι1οιιιοιιοιι·ιι·οιι, οιιτιοτοι·οοιιο νοιι οοιιιιοιιι πω ιιοε
Ει·οοιιοιιιοιιο οιιιοι· Βοι1ιο νοιι Βοοιιιιο1ιιιιιι€οιι ιιι οιιιοι·
1ιιοιιιοιι Αιιιιιιι1 νοιι Αι·1ιοιιοιι, ι1ιο Κοιιιιιιιιοο ιιοο Εκτο

Βοι·ο ι1οι· Ροτιιιοοιε ιιιο1ιιι (Με ΟοιιιοιιιΒιιι ιιοε οι·ει1ιοιιοιι
Ριιιιιιιιιιιιιο 8οινοτιιοιι Μ. Βο πιο ιιοε ο. 'Πι. ιιι ι1οιιι
Πιιιοτειιιιιο ιιοΒοιι, ιιοιοο ιιοι· Κοιιοιιιιιιοιοιι 1ιΙιιιιοοιι 80
Ιοιοιιτ οιι1ιιι.ιιιιτινιι·τι, ιιοειε οο1ιοιι ιοιιο οιιιιοε οι·ιο.1ιτοιιο
Μιιι:ιοι· εοΙΙιει πι· 1)ιοΒιιοεο 8οιο.ιιοι, ε. 'Πι. Μ» ο.ιιοΙι
ιιιι.τιιι, ιιιι.οε ιιιο Κι·ο.ιιΜιοιι οιι οιοιι ινιιιιΙ ΜΜΜ Με Ι.ο1ιοιι
ιιοιιι·ο1ιι.

·

Βιιοιι ινοιΙ ιιιο Κοιιοιιιιιιοιοιιιιιιο1οιιιο εο1ιοιιιιιοι· Με Ιιι
ιοτοεοο ιιοι· Αοι·οιο ιιι 1οι.2τοι·Ζοιι ννοιιιε ιοοοο1ι, ιιι6οιιιο
ιοιι Βιο ιιιιι ιιοιιι ιοι2ιοοιι Βιοιιιιο ι1οι· Ρι·οΒο ιιο1ιοιιιιτ
ιιιιιοιιοιι ιιιι‹ι 1ιιιιοιι οιιιοιι 1ευι·οοιι οιιοοιιιιιιοιιιοοοοιιιιοιι

Βι1οιιιι1ιο1ε Μπιτ ιιιοεοΠιο νοτΠ1ιιι·οιι. νοιι νοι·ιι1ιοι·οιιι
ιιιϋο1ιτοιο1ι οτινιιιιιιοιι, ιιιι.εο ιοιι ο.ιιι ιιιο 2.'1'1ι. ιιιιοιι
τοιιοι·Ιιο1ιοιι θοιιιιιιο, ι1ιο νοιι ιιιιιιιι:1ιοιι Αιιτοι·οιι (Κυτ
Ιοιν, Ι)οιοιιΙοι·, ΒοιιΙο) ιιιι Κοιιοιιιιιιοτοιιο.ιιοινιιι·ι Βο
οοιιι·ιοιιοιι ινοι·ιιοιι οιιιιι, Βου ιιιι:ιιτ οιιιοοιιοιι ινοτιιο, εκπι
ιιοι·ιι πιιπ· ιιιο ινοιι1 οιιιι.τοΙαοι·ιοιι·ιοιι Μι1ιτοοι·οοιιιοιιιοιι ιιι

1ιοτιιο1:οιοιιιι€οιιΒοοΙιειοιιιιΒο.

Ο Ε). Ο περι ο ιν Μαι ιιιιι1 Β. Η ο ιι ο ο Ι: Βιιοιοι·ιο1οςιοο1ιο
Πιιιοι·οιιοιιιιιιιι;οιι1ιοιΚοιιοιιιιιιοιοιι. Οοιιιι·ειιιι1οιιτΕ. Βοοι. Μιά
Ροι.ι·οιι.Π!. ΧΧ11, 1887,Ντ. 22/28 ιιιιι124/25.

Βου οιοιο κι οιιιοιίοΙΙοε Βιιι·Βοι·2), ι1οι ιιιι .Το1ιι·ο1883
«ΚΙοιιιο 2ιιινοιιοιι οιι6ι·ιιιιΒο 8τιιιιο1ιοιιιι_ ωιιινοι1οιι ιιι
ει·οοεοι· Μοιι€ο» ιιιι 8ριιιιιιτι Βοοοιιοιι Μι, Μο ιι.ιιοιι ιιιιιοι·
ΜΙΒ ιιοι· ΒιιοτιοΙΙοιι ΗοΙοοοιι ινοι·οιι. ννοιιιι Βιιι·Βοι·
Με 8ιιιιιο1ιοιι οιιοιι ιιιοΙιτ ιιι ΒοιιιοιιΙΙ.ιιι· ι1ιι.ι·ΒοοιοΙΙτ Με,
οο κι. οιιιοιιι ιιοι·οι·ιιο·οιι Βοίιιιιιιο ιιοοιι ιιιιι·ο1ιο.ιιοοιιιο εο
ινιοοο Βοινοιο1ιτοιι Πισω οιιιιιορτοοιιοιι. Ψοιιιι ιιιοιι ιιιιι·
οιοιιοι· Μ, ιιοιοοΜε 8ιιιιιιιιιι :πιο σου Βι·οιιοΙιιοιι οι.ιιιιιιιιι.
ιπιτ! ιιοιι ΒοοιΙΙιιο ιι

ι

@πιοεοτ Μοιι€ο οιιτιιιιιι, 80 κι ω
Βοινοιε οι·ιιι·οο1ιι, οιι.οο οι· ι1οι· Ει·ι·οο;οι· ιιοο ιοινοιΙιΒοιι
Ρι·οοοοεοε ιιι ιιοιι 1.ιιιι€οιι Μ; ιιοι·ιιιοΙοτ ν7οιοο οιιιι:1 ιιιο
Βι·οιιοιιιοιι πιο οιιοιιι οιιοι· οιιιιιο1τοιι ιιοο1ι ιιιιι· οιιι2οιιιο
οπο ι1οιι οιιοι·οιι Ι.ιιιιινο8οιι νοι·οοιιΙορριο Κοιιιιο, ιιιο ιιι
Οιιιιιιι·οιι ιιιοιιΙ οιιι€οιιοιι Κϋιιιιοιι, ιιιο1ιτ οιιοι· οιιι ιιοτ
Βι·οιιοιιιοΙ- ιιικ1 'Μοοιιοο1οοιιΙοιιιιιιιιιιτ :ιι ει·οοοοιι @πεπτι
ιιιι.οιι οιιοινοοιιοοιι ιαιιιιιοιι οιιιιο Βιιιιριοιιιο ιιι ιιιο.ο1ιοιι.
Μι ιιιοοιιιο 1ιιοι· ι1οιι 8οιι οιιιειοΙΙοιι, ιιιι.οο ο” ν”
1ιο.ιιιιοιιοοιιι νοιι ἔτϋοοοτοιι ΜοιιΒοιι οιιιοει
1ι1ιΚιο1ιοιιιιιιιι·ιοοιιοιι 8οοι·οτ ιιοι· Ι.ιιιι€οιι.
Βι·οιιο1ιιοιι, Τι·οοιιοο οι1οι· Κοιιιιιορί 1ιιιι
ιιοιιιι κι Μι· :ιιο ΜιοΙο8ιοοΙιο Βοιιοιιτιιιι€
ιιοεοο11ιοιι Μι· ι1οιι ιιι ιιιοοοιι θοιιιοιοιιεο
Βοιιοιιοιι Ρι·οοοοε.
Νιιοιι Βιιτἔοι· και· Αιοιιοοοιοινι') ιιο: οι·ει.ο, ιιοι·
ιιιιοοοιιιο Βιιιιιο1ιοιι Βοοοιιοιι ιιιιιι νοι·ειιο1ιι Μι, οε ιιι Κοιιι
οιιΙτιιτ ιιοτιιιειοΙ1οιι.

13οιιιι νοι·ΒΙοιοιι οοιιιοι· ΑιιιιιΙτιιιιι€οιι ιπιτ ιιοιιοιι ι1οι·
ερειτοι·οιι Αιιιοι·οιι ιιιιιεε ιιιιιιι Βοοιοιιοιι, ι1ειοεοι· ινοιιι οιο
οοιιιοιι 8ιο1ιο1ιοιι Βοοοιιοιι Ποτ πιο οιο; ιιιι· Ψοοιιοι.ιιιιιιι
ιιι θιιιιιιι·οιι ιετ οιιοτ ο.Ιο οιιι τ1οι·ιιι·ι.ιιρριΒοο, 2ιιιιιο1 :ιοί
Κο.ι·ι.οι1οιιι, Βοοοιιι·ιοιιοιι, πιο οο νοιι οριιτοτοιι ΒοοΒοοιι
ι:οι·ιι Πισω οοοοιιοιι ιι·οι·ιιοιι Μ. ΟΙΤοιιιιο.ι· Μι Λίο.
ιιο.οοιοιν ιι

ι

Οιιιιιιιοιι νοτιιιιι·οιιιιΒιιιι€οιι οτιιειιτοιι,
ιιοιιιι ΟΖο.ριοινοΚι και, ιιοεο τιιο θιι1τιιι·, ιιιο οι·

8
) Ο. 18ιιι·ιι·οι·: Βοι· ΚοιιοιιιιιιετοιιιιιΙ2. Βοι·1. Μπι. Μ»

οιιοιιοοιιι·ιι'τ1888, Ντ. Ι,

δ”.

7
.

η Α ιο ι
ι ο ο η ο ιν: ιο Αοι:ιο1οο·ιοιιιιι11ιιιιιιιιο1ιοΒιιοιοι·ιο

Ιοιι,·ιοάοο Κοιιοιι1ιιιοτοιιο.8ι. Ροιοι·οιι. ιιιοι1.Ένοοιιοιιιιοιιι. 1887,
Νι·. 39-42. Ψι·οι.ειο1ι1887. Νι·. 45.
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ετιιιε11,ειιι ριιιτιιρεε Βιιι1ιε1ιετι άιιιτειεΙΙιε. Νιιειι ΑΜ.

ιιιιεειειτ πιιι ιπ άεπιεε11ιεπ .1ε.1ιτε (1887) 82επι
ιεε1ιεπιτο'^) ω· νετεπιεεειιπε άεε Βτειετεπ ινειιετε
11ιιι:ετειιειιιιιι€ετι ειι8εετειιι ιιιιά άεεεετι ΒεΠιιιάε 1ιεετιιιιΒι.
1Σε πιιι άειιιι ειπε ιιι.ππετε Ρετιοάε ειπ, ιι

ι

άετ άιε

Ροτεοιιιιιιε ιι:ιειι άετ Αειιοιοειε άεε Κειιε1ιιιιιετειιε επι”

Α1ιννεπε Βετιειιι ιιιιά ετει ιπι .1ειιτε 1893 πιιι πι ΜΜΕ)
πιιι. ιιειιειι Βεο1ιεειιιιιιιεετι ειιι ιιιιά 1ιεεειιτειιιι; «εειιτ

1τιειπε 1)ιριοεοεεεπ», άιε επι Απ” «εειιτ Γειπε, νοιιιε
ειτειιιιιεετιριε, ιεοιιττε, ορειεεειτειιάε, πιιιιι8τε.ιιε, εειιτ Γεειε

οοιιιιτειιιε. τιιιιά1ιε1ιε Κϋτρετειιεπι ιιιιάεπ. άιε ιιιιειι ειιιι

Βεπ '1'επειι ειπε πιιεειιιπιειιιιειπΒεπάε 1)ει:ιτε 1ιιιάετι. Ιπι

.1ε1ιτε 1894 ιιιιά 1898 ι1ιειιι 11ιτιετ ινειι.ετε Βεοιπιειι
τιιιιεετι ιι1ιετ εειπε Οοοεεπ πιιι.

1πι .1τι1ιτε1897 τιιιιειιειι θπεριεινε1τι ιιιιά Πεπ
των) ιιι Κ6ιιιεε1ιετε ιιιιά Κ ιιριιιτ") ιπ Νειν-Υοτιτ ιιπ
ε1ι1ιιιιιΒιε νειι ειιιε.ιιάετ ι1ιτε Βεο1ιεειιιιιιι€επ επ ειπετ

Βειιιε νειι 11'ιιι1ετιιιιιά ιεοιιτεπ 8Πιιιειιεπ. άετειι Οιιιιιτε1τ

τετε ειιιιιπάετ 2ιετιιιιοιι ιιιι1ιε 1τοιιιιιιεπ. ιπι Πιι€ειιάεπ
.ιιι1ιτε 1ιεειιιιιι;ι. Ζιιεο1ι") επι θιτιιπά νοπ 26 Ριι11επ άιε

θπεριετνει:ι'εειιεπ ΒεΠιιιάε.
11ιετ ιιππ πιιι ειπε Βινετεεπε άετ Διιειο1ιιετι ειπ, άιε
ειι ειπετ εοπάετιιιιτειι Ροιεπιι1τ Πι1ιτι. 1ινι9.ιιτειιά11ιττετ
Οοεεετι πεεε1ιειι Πειτε, ειι1ιεπ άιε ιιιιτιεειι πιιτ Βιιιιιειιειι.
1.ινιο νιπεειιτι°) 1ιεεε1ιτει1›ι ιιι ειπετ 11ει1ιε νοπ
1ι'ιιιιειι θειιιιάε, άιε ει· ειε Ποεεο1ιεειιιετι ιιεεειειιιιει ιιιιά

Βιε1ιτ άιιιιιιι. ειπειιι.1ιειι άειι 8ειιιιιεεει Πιτ άιε Βινετεεπτ
άετ Απειειιτειι, άειιτι εε1ιοπ ΟπερΙεννε1τι πειτε άετιιιιι`
ειιιΠιιετ1τειιιιιπεπιεε1ιι. άιι.εε άιε Βιιι1ιο1ιετι Ροιιτϋτρετειιεπ
ιιεειι2ειι, άιε ιιιιι.ετ Πιιιειέιπάεπ 1)ιριοοοεεετι νοτιιιιιεε1ιεπ
ιτϋπιιειι, 1ιεΒε1ιι;_ιεάοειι άειι Ε'ειι1ετ, άειι Βιιι.ετ'εο1ιειι
Οοεοετι ιεΒιιο1ιε ΒεάειιιιιιιΒ ειιι2ιιερτεε1ιειι, ειε εοτπιι. Πιτ
πιω ιάειιιιεε1ι πιιι άεπ 8ιει1ιε1ιεπ τιι ετ1τιιιτειι. νιπ
εειιπι άιιεε8ειι ετ1τ11ιτιάεε Ο2ιιιι1ενε1τι'εειιε Πιτ επι
1τιιτεεε άιρ1ιιιιετιεε1ιιιιιο1ιεε 8Πιιιε1ιεπ ιιιιά 1ιε1ιιιιιριει.
Οπε.ρ1εντε1τι 1ιιι1ιεειπε νετιιιιτειιιιΒιιιιΒ νετ· ειο1ι πε
πω. Βιιά1ιτ1ι πιιι ιπι .1ιι1ιτε 1899 Βιιιτεττιιιιο1ι1°)
Πιτ εειιιετι 1.ε1ιτετ Βιττετ ιιτιά άεεεεπ Ποεοεπ ειπ ιιιιά
ιιππ άιε Βειτι1ιειι; άετ (12ιηι1εντειτι”εε1ιετι Οιι1ιιιτειι απ.
8οπιιι εε1ιειιιτ εε, πι. Η., άεεε πιτ επι Ετιάε άεε .1ε1ιτ
1ιιιπάετιε ι11ιει·άιε ΑειιοΙοειε άεε Κειιο1ιιιιιειεπε Πι.ει εε
πει Απειειιιετι 1ιε1ιειι πιε Βεο1ιε.οιιι:ετ ιιιιά εειιιετι εε πιιι·
άει1ιετ ειπε άε.τιιτειιεινεττ1ιεΑιιΠ;ιι1ιε, άιεεε11ιετι πιιι ειιιειι
άετ ιιι 1ΣιιιιτΙτιπ8επ 1ιτιιι€επ.
1Νεε ειιιιιιε1ιει: άεπ ιιιιιττοειτοριεο1ιετι ΒεΠιιιι1 ιιι Βρυ
τιιιιιρτερετειεπ επ1ιειτιΠι, εε ιιπ εε άειι Αιιεε1ιειπ, άε.εε
Με Αιιιοτειι πιιι ΒιιτΒετ ιιτιά Αιιιιιε.εειειν επι άετ
8ριι2ε άιε Βιειειιεπ θειιιιάε πεεε1ιειι 1ιιιιιετι ιιιιά ειπ νει·

Βιειο1ι άετ Α1ι1ιιιάιιππειι 1ιεετε.ιιΒι άιεε νο111τοιπτιιεπ.
1)ιε ειι1ιιιτει1ειι Μετ1τιιιε1ε1εάοειι εε1ιειιιετι ινεεεπιιιε1ιε

Α1ιπειειιιιιι€επ πιι 1ιιετειι.
Ζιιιιιιε1ιει ειιιιιπιειι άιε Αιιι:οτετι ιεάοο1ι άετιιι ιι1ιετειιι,
άει.εεάιε 1ιεττε11επάεπ ΟτΒιιπιεπιεπ εε1ιτ 1τιειιι ειιιά ιιτιά

επτετ νετετϋεεετιιιιπειι 1ιεά11τΓειι,πιιι άειιιιιε1ι άιι1ετεπειτι:
το ντετάεπ; ιιιιειι ειιιά ειε ιιιε1ιτ με: 1ειε1ιι :ιιι ωιιινι
τειι ιιιιά ι1ιτννιιε1ιειιιιιιιι ιετ ειπ ερε.τ1ιε1ιεε,1ιεεε1ιτειι1τιεε.

91). 8ιειντεε1ιεπιτο: Σετ Ρ'τεεε ιιιιτ:1ιάεπι 1(ειιε1ι
1ιιιετεπ1ιτιοτει·ιιιπι.1ντε.τεε1ι1887, Ντ. 45, 49, 50, 51. 88..Ρε
τω». ιπεά. ννοε1ιεπεε1ιτ.1888, Ντ. 18 επι.

ιι
ι Βιιιετ: Βιε ΑειιοιυΒιε άεε Κειιε1ι1ιπετεπε. Βετ1. ιι1ιπ.

ννοειιεπεειιι·. 1899, Ντ. 50.
Πετεε11ιε: ινι>ιτετεε ιι1ιετ άειι 1ζειιο1ι1ιπετειι. ΐοι·ττετ;
Βε1ιτι1ιειιιπ άετ 8εωιοπ Πιτ Κιιιάετιιει11τιιπάε άετ 65. Νιιι:ιιι·
1'οτεειιετνετεε.πιπιΙιιπἔ211Νιιτιι1ιετΒ·1894.
1)ει·εε ι Ιιο: Πε1ιετ άεπι Κεπειιιιιιειειι. Βετ1. 1τ1ιιι. ινο

ε1ιδιιεε1ιι·.
1896, Ντ. 47 ιι. 48.

. ε.

1
1 Β. Κ ιι ρ111‹: Πιε Βιιοι.ει·ιοΙο ω άεε Κειιε1ιιιιιετειιε θειι

ιτι1.11ιι.Γ. Βειει.. ιι. Ρετιιε. Βιι. ΧΧ1 . 1897,Ντ. 8/9.

'1
1

Ο. Ζ ιι εε1ι: Βεειετιοιοςιεε1ιε 11πτετειιειιιιιι€επΠει Κειιε1ι
1ιιιει.επ. 11ιιιιειι. ιιιεά. ννοειιετιεοιιι·.1898, 7
.

.1ιιιιι.
°11ιινιο νιιιεεπει: Ζιιτ Αειιο1οπιε άετ '1'ιιεειε οοπ
νιι1εινε. 1)ειιι. ιιιεά. ινοε1ιεπεε1ιτ.1898,Ντ. 49.
1°1ιν.Βιιι.τετιιιι1ειι; Πε1ιετ άεπ 1ι1ττεπετάεε Κειιειι
1ιιιει;ειιε. Βετ1. πιω. 1νοε1ιεπεε1ιτ.1899, Ντ. 17.

Πιε Οο1οιιιεπ ειιιά 1τιειιι, εττειο1ιειι πιε ετϋεεετε Μπιου
ειοιιειι Με 1-2 Μπι. ιπι Βιιτε1ιπιεεεετ; πειτετ ω"
πετάεπ ειε ειιιά τιιειιιτοριεπ16τιιιι€, ειιιά οριιιεεειτειιά,
ιιιε.Π8τιιιι, 1ιιιι1ιιιιεε1ιειιε.ττι8, ττειιερετεπτ, 1τιιοριΠιτπιι8,
ινειεε1ιε1ι ιιεεειιτιειιετι.

Μ. 11.1 Βιε 1)ι11ετεπτειι εε1ιειπειι πιιτ 1ιιετ τιιιτ ιι
ι

άειι
νι'οτιεπ επ ιιεεετι, ιιιοιιτ ιπι ι'ι'εεειι άετ 8ειοιιε. Με
Αιιιοτειι 1ιεοιπιειιιεπ ειπ νι1ιιε1ιειιιιιιτι1ιει 87" ειε 'Γεωμε
τιιιιιτοριιιιιιιιιι επι Α8ε.τ ιιιιά 8ετιιπι, ιτειιιε Βιιτινιοιτειιιιιε
επι Κε.ττοι1ε11ι.
Ψειιετ άιι1ετιτειιάιε Αιιιοτειι ιιι ιιιτειι Αιιι;ιι.1ιεπ ιιι ΒετιιΒ
επι άιε Ε'οτιιι, άιε ΒεπεΒιιε1ι1τειιιιπά άεε νιιιιειιειιιιιιιιπιιι
Βοιιιιιοπ ιιιιά θειιιιιιιε. 117ειεάεε ιειπιετε ιι.πιιετι·ιιΠ,εε
ετννιιιιπι. Οπεριεττειτι, άειεε ι”τιεειιε ιεοιιτ'ιε Οιιιιιιτειι
επι' (1ειιιι.ιιιε πιω 8118011911,ιιει 0ειν0ιιιιππ8 ιιπ 1τιιιιει1ιε1ιε
Νιι1ιτ1ι1ιάετιιεάοειι ειπεπ τω! Οιε1ε.ιιιιε ιιιιειιιινιιε1ιεειι ρι1ε
πεπ. Ειιετιεο 1τιιιιιι άιε Ττιι1ιιιιιιτ άετ Βωιιι1οιιιπι θε

εειιειιι2 Μπι Κιε.τιιιει1ιειι Με 1τειιι ντεεετιιιιε1ιεε Μετιτ
πιιι.1Βε8επ άιε ιτιεπιιιει άετ 8Πιιιοιιεπ επεεεε1ιειι πετάειι.

8ε1ιε1ι πιτ άοειι ιε1πι ε.1ιε 8ιτεριοεοεεειι Πιτ 81ειειι πι,

σε ειε Βοιιιιιοπ ιτι11ιετιοάετ πω. νετεειιιεάεπε 8ιιιιιιτιιε
1τϋπιιεπ ετινιιε ιιιιιτειειιεπάε Ειεεπεειιιιιι.επ ιιιιιιειι, πειπ

ειε πιιι· ιπι νεεεπι1ιο1ιειι ιιιιετειπειιιτιπιετι.

Νιιιι ιι1ιετ άιε θεει.ειτ άετ Μι1ττο1ιεπ. Β.ιιτετ ετ1τιιιτι
ειε Πιτ Οοετειι, άιε ιιιιτιπειι Αιιι.οτεπ 1ιειιειι 8ι.ιιιιειιεπ Β

ε

εεΙιειι. 1)ιε Βτιιε1τε επιεειιεπ ιιειάετι Αιιειειιιειι Μάτι

ν ιιιεειιει, άετ ειε Οοεοοιιιι.ει11ετιιιετιιιι. 1Ξε ει ιεάοειι
ιιετνοτεειιο1ιεπ πετάω, άιιεε άιε 8Πιιιο1ιειι Ρο11τστρετειιειι
ιιεειτ2επ ιιπά 1πνοιιιιιοπεΠιττιιεπ Βι1άεπ. νιίειιιι άιε Ροι

1τϋτρετε1ιεπ 1ιεεοιιάετε ετε.τ1τ ιιιι€ιτι 1ιετνοτιτειειι, εο

τιιιιειιι; Με ειιιωιιιωι άειι Ειπάτιιο1τ ειπεε 1)ιριοεοετιιε
ειιιά πετ άετ 1.ιιιιπετιοιιιιιπ8 πε.ε1ι 2ινει 8151ιειιεπ επειτ

επάετΒε1ε8ετι, εε ιιιιιο1ιεπ ειε άεπ Ειπάτιιο1τ ειιιετ Κειιο.

Ζιι άιο1τετι Οοεοεπ ε.ιιιεεειιο11επε 8ι.ιιιιο1ιειι ιπειειιεπ άειι

ι£ιπάτιιειτ ειιιετ νετιιιιτειιιιΒιιπε πιιι. επι1ετειι Οοοτειι;

1το11ιειιιϋττπιεενετάιε1τιιιι€επ ετιιιιιετιι επ 1)ιριιιιιετιε ειιι

ιιε1ιε 8τειιε1ιετι.

8ιε 1τσιιιιετιειο1ι, πι. Η., επ άειι ειιεεεειεΙΙιεπ Ρτιιριι·
τιιι.επ ιι1ιετεειιΒειι, άε.εε ιιι άετ Οιι1ιιιτ Με άιεεε Εστω
νοτιιιιπάεπ ειπά ιιπά άοοιι ιιε1ιιι.πριε πιιι, κι άιε σπιτι
τειιι. 8ο ετ1τιιι.τι εε ειι:1ι, άεεε νοπ Αιι€επεειι€ετι ιι

ι

ΟΖεριεντε1τι'εειιεπ Οιι1ιιιτειι Πιτ νετιιιιτειιιιει ετιιι111ι
ινιιτάειι. _

8οπάετ1ιιιτ πάτε εε, άιιιεε ιεάετ Αυτοι· ιιι ειιιετ Βειιιθ
νοπ Γιιιιετι ειει;ε άιεεει1ιεπ νει·ιιιιτειιιιιτιιπεεπ ιτειι1ειιιει
πιιι, ιιιιειιάετιι ετ άιε Βιιι1ιε1ιεπ ιτι ετοεεετι Με11899

"Η

εριιιιιιιι πεεε1ιετι ιιιιά άιε νετιιπτειιιιΒιιιιεεπ ιιιιε ά0111

Μιιιιάε ιιιιε1ι Κτιιιτειι ιιι 1ιεεειτιπεπ ειε1ι 1ιειιιιιιιι πι.
Ιο1ι πιειιιε ειε νετιιιιτειπιΒιιπεεπ 1τϋπτιεπ ιπιπιετ

πω'

ειιι2ε1τιε θο1οιιιειι ειιιεεΒιιιι8επ εειιι ιιπά πετάω πιιι”

άετ Απάετε ιπιπιετ πιπ άιεεε Οοιοιιιειι τπτ Ψειιεττπειιι

ε1ιεεειοε1ιετι 1ιειιιεπ ιιιιά άιε Μειιττειιι Πει 8ειιε 8ειιιε8011
ιιιιιιεπ?
Αιιτιι Πιτ άειι νετεοιιιεάεπειι ΑιιεΠι.11άετ 8τει11ΜΜΒ

Ρετιιιιιι€, άιε άιε Με1ιτειιιι1 άετ Αιιιοτειι ιιεπε.ι.ιν, 81911·
Ιε “κι ροειιιν εεΠιιιάειι Πει, πιιι ειο1ι ειπε 11τ1τιιιτι1118
εεΠιτιάειι. ΟΖερ1εντειτι ιπετιάτε ιιιι.ιπ1ιε1ιειπε 181891'
εειιε 11ϋειιιιεςνοπ ιιτιάετετ Οοπεεπι.τειιοπ ιιπ ιιπά ιιιιεεετ·
άειιι ειιΒι ετ, άε.εε 1›ει Νεοιιιιιτιιιιππ πιιι; 1ι'ιιε1ιειιι

1119

ΥιοΙειΠιτιιιιπ8 άιιτο1ι άιε 1ι”πειιειπιετ1ιιιπε ετεει.2ιενικά.

Νεειι άεπι 1)ετπειεπιεπ διε.ιιιιε ιε1ι ιπιειι Η ει·
8οιιιιιεεε 1ιετεο1ιιιει, άεεε άιε Μειιτειι1ι1 άετ Αιιτοτει1 Π

"

ιιπά άειιεειιιειι Βιιοιιιιιε Πει Κειιοιιιιπετειι δεεειι00 1199 φ

Βιιιι.ιιτειι άιιτεεετειιι. 1ιε1ιεπ, άεεε άετεειιιε ειπ εειιτ
Μ"

άεε, πιιι Ρο1ιώτρετειιετι νετεε1ιεπεε Βιιι.ιιο1ιεπΜ. 119101”
1ειειιι1)ιριοεοεοεπ νοτιιιιιεειιειι παπά. 1)ιεεεε

81999ωΐ
ιιι Βτοεεειι Μειι€επ ιιι ιτιεε1ιεπι 8ριιιιιιπ πειιιπάεπ. 11η.πιω πιιι· ειε ειιο1οπιεε1ιεε Αεεπε ιιειπι ΚεπειιιιιιειΘ11$·θ5
εεεε1ιεπ πετάω, εοιιάετιι ιτε.ιιτι ειπεπ ειε ά188ΠοωΡ” ω,
Ηι1Γειτιιιι.ει1ιετ1ιειεεεο8επ πετάειι. 151; εε ιιι 89"ΊΒ Η

Μετιπεπ νοτιιιιτιάετι ιιτιά ιπ άετ Οιιιιιιτ ιιιιτ ι
π 011129Μ)
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ΟοΙοπιεπ πεποπ επάετοπ Μιιττοοτπεπιειποπ επ Ειπάοπ,
άοιιπ κι νοτ1ιιιιιιε άετ Βοποιε ποοπ πιοπτ τπιτ Βιοιιει·
πειτ επ 1ιοιοτπ, άεεε εε άιοε ιιπά 1τειπ ππάετοε 8τεποπεπ
πι. Με Ζειτ πιτά ππε νιοΙιειοιιτ οιπεπ εΙοοτινεπ Μπιτ
ποάεπ ππά εοπτι.τιοτοΒιι1ετεπειτππεειπετιιπιοΙε πτιπεειι.

Ποποι· Αποτιπεποπάιππο.
νεπ

Βτ.15.11οοτεοπο1ιπο.ππ.
ινοτττεο,·,πεπο.ιτεπ πιπ δ. Ροπτποτ 1900 ιπ άετ θεεεΙ1εο1ιεττ

νιτει·ιο'οοιιοι·Αοι·ετε.)

Μ. Η.! Ζπιπ ΙπποΙτ πιοιπεε νοτττιιεεε πε.πο ιοπ άιο

Αποττποποπάιππε εοπτιπΙτ πεεεπ άετ ετοεεεπ ννιοπτιε
1ιειτ άετεεΙποπ Πιτ άεπ ρτειιτιεοτιεπ Ατετ ππά ποπ ιπ
τποποτιεπ Ρι·εεεπ, ποττειιοπά άιο ΒεπεπάΙππε άεε Αποτ

τοε, ποοπ Κοιπο ΒιπποιτΙιοπιτειτ ποττεοπτ. ΒεΙτεππτΙιοπ

ετεπεπ εοπ εποι Βοππ1οπ ειεπιΙιοπ ιιπνεττπιττειτ Βατοπ
ιιπετ, άιο ποτινο ιιπά άιο ει;ερεοτετινο, Ιετετοτε πεεοπάοτε

ντιπ 17νιπιτοΙ νετττετεπ. Απεοτεετ άπτοπ άιο νοτοΠεπτ

Ιιοπππε νοπ πεπ τοτ (Μοπετεεοπτιιτ Πιτ·θεππττεπιΠε ιιπά
θγπιιιτοΙοειιο 1899, Ηείτ τ

ι) πιο ιο1ι άετ Ρτε.εο άετ Αποττ

πεπεπάΙππε πεπετ εεττοτεπ. Ι..επτοτ, ρτεΙιτιεοπετ Ατετ
ιπ Βπάο.ιιεετ, νετιιιετ ππετ ειο ΜετοτιοΙ νεπ 800 ΡοιΙεπ

ειπε άετ Ρτινοτιιτοιιιε. 13ο ιοπ ιιππ ι“ειιά, άεεε ετ πει
εοιπεπι ετοεεεπ ΜπτετιεΙ ιπ ε.Ποπ ποεεπτΙιοπεπ Ρππιττοπ
τπιτ άεπ Απειοπτοπ ππετειπετιιπιπτ, άιο ιοπ τπιτ πποτ

ΑποττποπεπάΙππε ιπι Ι.επτο άετ πο” επε τπειπετ Ρτειιιε
επ ειπεπι ι“τειιιοπ πω· πεεοποιάεπεπ Με.τετιεΙ Βεπι1άετ
1ιο.πο, επ πιο ιοπ εοιποιι Απειππτππεοπ :πιτ ετοεεεπι Ιπ
τετεεεο Βετοιετ ππά Βιεππο εοιπε Ι.επτεπ - επεοεοπεπ
νοπ ειπιΒοπ ΒοτιπΞεπ Βιιιετεπερππιττοπ, επι” άιο ιοπ επ
τιιοΚιτοιπιπεπ πι!! - πιε Πιτ άιο Ρτει;ιε πιοεεεεπεπά ππά
πεετιτπιπεπά πιπετεΠοπ επ ιτοπποπ. θιοετιιτετ επι εοιπο
Βιεπεεπάεπ ΒεεπΙτετο τεάετ Ιιεπτοτ οιπετπ Βοιποιεειετ
εοτινοπ νοτιεπτειι άεε Ψοττ. 1οπ ιοΙΒο εοιποτ Ειπτποι

Ιππε άεε Αποττεε ιπ νιετ 8τοάιοπ, ιπάεπι ιοπ ππτ νοπ
άεπι Αποττ ιπ άεπ άτει ετετεπ 1.ιιποτιποπετεπ τοάε ιιπά
ιιπτετεο1ιοιάο ιπιτ 1

. επ τ ο τ:
1)επ άτοπεπάεπ Αποττ.
Βεπ νοΙΠιοτπιπεποπ Αποττ, πο ποάετ Ε'τιιοπτ ποοπ
ΕιτιιοιΙο οπεεεοπεοπ ειπά.
1)οπ ππνοιιιτοτπιποποιι Αποττ, ππά
1)επ νοΗεπάετεπ Αποττ.

Βει άτοπεπάειπ Αποττ τιπάοπ πιτ Βετιπι;επ Βιοτ
εποεπι.χ ιιπά ειπεπ εεεοπιοεεεπεπ Μπττετπιππά. Ππεετε

Απιποπε οι εε, άεπ Αποττ, ποππ τποεΙιοπ, ποο1ι ε.ιιιεπ
πειτοπ. Ιιιιεπ οτπιιιιοπιτ Ιιεπτοτ ππτ επεοΙπτο Βιιπε.
1οιι 81οιππε, άο.εε ιιποπ Οριπιπ τπιτ νοττπειΙ νετοι·άπετ
ποτάοπ πεπ, πιο εε ιο

.

εποπ τπετειιοπιιοπ πεπίιε Βε
εοπιεπτ. ννετπεπ ιπποπτε ιοπ άοΒοοεπ νοτ Απποπάππε
άετ Ειιεπιεεε, άο. ειο ππτ εεει8ποτ ιετ, Οοπττοοτιοποπ άεε
Πτοτπε ππεεπιπεοπ. Πιο Βετττππε ιετ ποοπ ειπιΒο 'Εεεε
1επε πεοπ Βιετιτοπ άετ Βιιιτππε ειπεπποΙτεπ. Ιετ άετ

Βιπτο.πΘεπε οιπι€εττπεεεεπ τειοπΙιοπ πιιά πεειππτ άετ
Μπττετιπππά ειοπ επ ετπειτοτπ, επ ιετ, ππεεεεπεπ νεπ

ειπιεεπ μπε ειτοοριιοπεΙιεπ τοιιοπ (1.οπτοτ πετ εε
οιπιπεΙ ετΙεπτ) άετ Αποττ πιοπτ πιοπτ επιεπποιτεπ ππά
ιτεππ άειιπ ππεετο ΑιιιΒιιπε ππτ άετιπ πεετεπεπ, ιππ επ

πεεοπιοππιεεπ, Βιπτ επ ερετοπ, 1πτοοτιοπεπ επ νετπιιτεπ,
ποτε, πιτ Κοιπιποπ άοιπιτ ειιτ Βεερτεοπππε άετ Αποττ
ποπεπάΙππε εοΙπετ ιιπά επιιτ εππιιοπετ άεε νοΙΙ1τοπι
πιοποπ Αποττεε. Ηιοτ πιο ιειι τπιτ Ι.οπτοτ Πιτ οιπ
οιτερεοτετινεε Υεττο.πτεπ.
Ιπ άεπ πιοιετεπ Επιιοπ πετάοπ νοτ Απεοπε νοπ Ρ'τποπτ
οάοτ Ειτπειιεπ ποάετ ειπε ετοι·1το ΒΙπτιιπε ποοιι ειπττο
τοπάοε Ριοπετ επ ειποιπ οποτπτινεπ Ειπετιιι” επιιοτάετπ.
Ιετ άιε ΒΙπτιιπε ποιτιεςοτ, εο νοτοπτειοπε ιοπ Βοοετε,

οάοτ, ποοπ πεεεετ, Οοτπιιτιπ, ιπιιοπε πειεεε 5οπειάεπερπ
Ιππεεπ, άιο ιοπ Πιτ πιτιτεοπιοτ πειτε πιε άιο 1τειτοπ,

πιειετ τπιτ Ι.τεο1 ιπ 'μ- 1/ε ιιτοο. Ι.οειιπ,ε, οάοτ επάιιοπ
ιοιι τοιπιιοπιτε άιο Βοπειάε. Βιιεπ πεπιπε ιοπ ετοτι1οΜπιτ,
άο ιπι οιπετ ενοπτ. Ιάιοεγποτεειε πεεεπ .Ιοάοιοτιπτπετ1γ
πιιτ άο επποπάε, πο εε ειοπ ιιππ εοτεοιετοπ ΙπποΙτ ποπ
άο1τππά εριιιιοιτε άιε Τπιπροπιι.άε ιιπ ΒοπτοπετιεοπΙππι.
Ποτ Τειπροπ 1το.ππ,πεπιι ετΕοτάετΙιοπ, τεοΙιτ Ιοπεο Ιιεεεπ
πΙοιποπ. 1οπ ετιπποτε πιιοπ οιποε ΡεΙΙοε οπο τποιποτ
Ρτειιιε, πο οι ποιο1ι Οπτεττεπιοπτ το Επάοιπεττιτιε τπιτ
ΒΙπτππ,εεπ ιπιτ οιπετπ ιεπεεπ 8ττειιοπ Πτοτπε ιιπά
Βοπειάε τοιπροπιττ πεττο. Μ. ιπι 'Εεεε άοι·επί πει οιποτπ
ροττπε τοετεοπιιιτοπ ππτάε, πετ εε τπιτ οτετ ποΒιιοιι πεοπ
60 8τππάεπ άεπ 'Ι'ετπροπ επ οπτιετπεπ. Βεε νοειποΙο
Ε.πάεετεπιτ πετειτε, άεε πτετιπε επιπ οιιιοι‹ ποοπ πιο1ιτ.
1οπ τπεοπτε ειπε επεπιεπιεε 8οπειάοπερπιππε ππά εε ρεε
ειττο πο.τπιοπτε; άετ ΥοτΙο.ιιι” πετ Βο.πε ιιοπει·Γτοι. ΟΙεππτ
ιποπ οπποπτπεπ επ ιτοππεπ, άεεε πει νοΙΙΙ:οιππιεπειπ
Αποττ άπε ΕΠ πετοιτε εε1οετ πι οάοτ ειιτ εοποπ ιπ τοτο
ιιπ Οετνιιιοοποι ετοο1ττ,εο ιετ άιο Επτιοτπιιπε άεεεοιπεπ
άιιτοπ Ειτρτεεειοπ ιιππ ΡΙοτεε ππά επε.τ άπτοπ οιποπ οπτο
πιπιττεπ Ι)τποιε νοπ επεεοπ ππά νεπ ιπποπ άιιτοπ άπε

νοτάοτο, ι·εερ. το Βεττονοτειο-11οιιιο άιιτο1ι άπο πιπτετε
Βοποιάοπεοποιπο. Βιιπεε οιπρτιεπιτ άει.ε νετιεπτεπ ιπ
εοιποιπ Ι.οπτπποπο, πιο 1ιο.πτοτ ππάε οι εε ιιιοπτ ετ
πεππτ. το εοιπετ πο.πο εε Με ιιππ τπιτ επτειπ 12τιοΙε
οπεοποπάτ; πειάο Μπι πο.πάοΙτο εε ποπ πιο νο11Ιτοιπιπο

πεπ Αποττ ιιπ επειτεπ 1.πποττποπετ.

Ιοπ ιιοπιιπο ιετετ επτ Βεερτοοπππε άεε πιοπτιπετοπ Απ
εοππιττοε, άεε ιιπνο111τοιππιεποπ Αποτιεε. 8οππιοτιο
κοπο άιο Ι)ιοεποεο άοεεε1ποπ πετάεπ. Ριιπιοπ πιτ πει

άετ ετετε νοτεπποππιοπάοπ ιππετεπ Ππτετειιοπιιπε πει ειι

εεπειιοποιπ Μπττοττπιιιιά Ειποπττοτεεπ οάοτ ΕιτποιΙε, πεπ

πεπ ειο πετ ειπε άειπ Μπττετιπππά πετοιιε, εο ιετ άιο

Βιο.εποεε Μετ.
'

Ιπ ειπειπ ιπειπετ Ρο.ΙΙο πιιτάε άπτοπ άιο Ππτοτεποπππε
ειπε άειπ νοΙΠιοτπιποποπ ειπ ππνο11Κοιπιπεπετ Αποττ, ιπ

εοιοτπ άετ οιπεοιππττο Ε'ιπεετ άεπ εποιπιοπετΙιοπεπ Επι

πτγο επε άοιπ Μιιττοττπιιπά επ 'Εεεε ιοτάεττε, πει1 πει
άετ Ππτετεποπιιπε άιο άιιππε Νο.πο1εοιιππτ άπτοπτιεε,

ΜοποπτπεΙ επει· ιιπάεπ πιτ άεπ Μπττετπιππά εεεοπΙοε
εοπ ππά άοοπ ιετ άετ Ετππτγο εοποπ πετεπεεεεοπιιιπιτ
ππά π1Ιοιπ οάοτ τπιτ ΒιτπειΙοπ επεεπιτπεπ ιιππειπετ1ττ επ

Βοποπεοπ.
ιιπ ΑΠεετποιπεπ 1ιππποπ πιτ »οι πεάτοπιιοποπ 5τιπρτο
τπειι, ετο.τΙτετΒιιιτππε, Ιεπεάεπετπάοτ ΒΙπτιιπε οάοτ Ριο
πετ -- π.Ιεο ιιποι·πεπρτ ιπ άετ Μεπτεειιι άετ Ρο11ο, πο
άοτ Ατετ πιπεπεοεοΒεπ πιτά - ππποπιπεπ, άεεε άετ
πω” ππνοΙΙΙιοτπιποπ ιετ. Πιο Αποιππεεε Ιτιεετ ππε πιιπιιε
μπε ιιπ 8τιο1ι. Επι οτοιιιιετοτ Μπττετιπππά, πεππ πιοπτ
άπο πι ιπ τοτο οάετ άετ 1ι'οετιιε ιιπ Οετνιιτ οάοτ πποτ
άειπ ιππετοπ Μπττοτιπππά πειρεπει ειπά, ποάτοπιιοπο

8γπηιτοιπο, τπεποπιππι ο.ποπ άιο ΒεεοπειΤοππειτ άοε Πτο
τπε πεοπ Οιτπεεο ιιπά Οοπειετοπε πετάεπ ππεοτοπ νοτ

άο.οπτ, άειεε εε ειοπ ιιππ ππνοΙΙΙιοτπιπεποπ Αποττ πεπάεΙτ,

πεετιιτιτοπ. Ι·Ιιοτ πιιπ ιετ ειπ οροτοτινοε νοτιεπτεπ άπτοπ
επε επ ετπιιιεΙιΙεπ. δε, πιο Βοποιάεπτετπιιοποάο, άιο

ειοποτετε άετ πιεπετ επεειιιπττοπ πεπιεοτ οιπετειιεπάεπ
ΒεποπάΙπποεπιοτποάοπ, πεππ πει ππνοΙΙΙτοιπιπειιοιπ Αποττ
άπτοπ ειπττετεπάε ιππετε Βιπτππε εοπειτ νετπιιπεπιεενοΙ1
ποτάεπ, πιο Ι.ο.πτοτ εε ιπ 8 Ε'ιιΙ1επ επ ποοποιο τοπ
Οοιοθεπιιειτ πειτε. Ιπ άετ 8τοεεοπ ΔΙεπτεοπι άετ ΡοιΙε
πεποπ πιτ οΙεο πιο ππνοΙΠεοιππιοποιπ Αποττ ειπεπ Μοτ
τετιπππά, άετ πεπιεετεπε ιπ Νπτοοεε πιτ ειπεπ Ρ'ιπεετ

άπτοπμεπειε ιετ ππά άπτοπ Ηεττι€1τειτ οάοτ ιοιπεοτο
Βο.πετ ποάτοπιιοπ οτεοποιπεπάο Βιπτιιπ,εοπ, τπε.ποιιτποι
ε.ποπ Ε'ιοπετ. Ιπ ιιιΙεπ εοιεπεπ 1ι'εΙιεπ ιετ άιο άιειτοιο
Απετιιπιπππιτ άεε Πτετπε άπτοπειιε Βοποτοπ, άιο Οπτεττε

οάοτ Ρο1Πιοπεεπε;ο ιετ επ νετπετιοπ. Πιο άιειτοιΙε Απε
τιιπιπππι.; πεππιο ιοπ ιπ Γοιεοπάετ ννοιεο νοι·: Ροτιοπτιπ
πιτά επι άεε Ωιιοτπεττ Βοιεεεττ, πο.τοοτιειττ,άιο τιπεεοτεπ
ΘεεοπΙεοπτετπειΙε ποτάεπ ι.πτι1ιιάΙιοπάεειπιιοιττ; ειπε $οπει

άοπερπΙππε Κεππ, πεπιι Ειτε Νοτιι τπιιτ, ιιπτετπιειπειι.



Με”

Βιιιιιι ντοτάειι νιοτ Ριιιέετ ιιι άιο 8εεειάο οιιι€ειιιετι ιιπά
άιιτεε άεπ Μιιττετιιιιιιιά εε νιειο, Με Μ. εεεειι, ά. ε.
ιιιειει. εετ ειποτ, Πιτ εεννϋεπιιειι άετ Ζει€ειιιιΒετ. Με
ε.ιιάετο Ηε.ιιά ιιιιιι νοπ άεπ Βειιεεάοειτοιι Με πειιε.
Μεοει εε θεενι·ιετιειιοιτειι επι Ε'ιιιιάιιε επειιιτοιιιιιιεπ, εε
- ινιτά Με Ροτιιο πιιι ειποι· Κιι€ειΖειιεε ε.ιιεεεοΒειι. ντειοεο
ιιιιι.ιι οιιιετ νιίετιετιιι τεερ. άοτ Αεειειοιιε επ εε.ιιοτι 8ιεει.
Αιιεε ειιιιιι πιιιιι ιιι εοΙοεοιι Ριιιιειι ιπιι νοτιεειι Με
άτιι.ιειι Ριιιεετ εετ Ορετειιοιι εειιιιιεειι. Νεο εειιιιΒιι εε
ιπιπιετ ιιιιεε ειιηιιιιιιι8 Μι ειιιιοτποπ. Ε.ιιι ιιιοιιτιιιε.ιιεεε
Ειιιεεεειι ιιι άεπ Πιοτιιε ιει πετ ιπ εεεινιετιεειι τιιιιοιι

ιισιιιι€. Νεεε Αιιετιιιιιιιιιιι8 άεε Αεοττεε ιιιετιιιτι ειοε
Με 8ετοιιπε άειιιιιοε ειε ειπε τειιιιο, ιιιιεεειιο $ιεΙιε.

Μειι εετ Μτειιι' επ εοειοπ, Μ.ιιιιι ιιιεει άιιτοε ειε ειι

επετειεεεεε Βεετεοιιετι άετεειεειι εετειιε ιιιτοιιιεοειτιε
θειεεεο ινιεάετ οτειιιιιει. ντετάειι. Νεεε άετ Αιιετιιιιπιιιιιε
ιοιρ;ι ειπε ΠιοτιιεειιεεριιιιιιιΒ πιιι ιιι-Πε ρτοε. Μεσι
Ι0ειιιιε επι εεετειι νετπιιιιεΙει άεε Βοεοπιειιιι'εεεειι
Κειεετοτε, άοεε εετιιι€ι; εποε επι εριιειεεε Βιιι.εετιιεε
Βεεειάειιτοιιτ, ντοΙοεοε ιιιε.ιι ιιιιιοτ ιιιι:ει ιιι ιιοιιειιι Ι)τιιειτ
ιιεεειι Μπι Ριιι€ετ ιι

ι Με Οετνιιτ ειιιιιιιιτι. Βεειειιά νετ
άετ Αιιετειιιιιιιιιιτ εετειιε Ε'ιεεει·, εε ιει Με Πιετιιεειιε

ερι1ιιιιιε εεεοτιάετε Βιιιιωιιειι νοτιιιιιεεπιειι Μιά Με Ι.τεοΙ
ι6ειιιιε ειιιτεετ επ ιτεειειι οάετ ενειιτ. άιιτειι Βιιειιιιιε.τ
ειι ετεει2ειι. Νεεεεετ εεεο ιοε άειιιτι ιιοεε ειεινειιοιι άιε
$εεειάε ιειιιροιιιτι. Ι.ειιιοτ ορετιτι εειιιιιι εεεπεο, ιιιιτ
νει·ινιτιι ετ άιο Νετοοεο Με επτεεετιιεε. Λυσε ιεε εε.εο
ιιι Βε8ιτιπ πιειιιετ Ρτε.κιε νιετ Ε'ιιιιε οειιε Νετεοεε ορο
τιττ. Πειιιιοεε τιιϋειιιε ιοε τε.ιεειι, ιτειιιι ιτεοιιά ιπϋΒιιεε,

ιι
ι Νετεοεο επ ορετιτειι: άιο 'Γεεεπιιτ ιει ιοιεειετ, Με

Ορετειιοιι εειπ: τεεεεετ Μιά ειετοι ετϋεεετε θετιιιιτιοιι
Πιτ ειπε εειιεετο Αι1ειιιετιιιι€. Ιιι πιειιιετ Ι.ειιάρτειιιε
εεεε ιεε 8 Με άιο Ρετιεπιιιιποπ ιιιε Κτειιιτοπεειιε ιτειιε
ροττιτι, πιπ άιο Απετειιιιιιιιιε εειιιιειτι Μιά ιιι Νετεεεο
νοτιιοεπιειι επ εσιιιιειι. Αιιο Με ειιιτειοπ πιοιιιετιιιι.ιι
Βοτιιι€. Ιοε εειιά ιειιειι ειε :Με 8οντεεεεειιεε Ηειιά
Με επιιεεεεε Με Βοιιιειι άιιτεε, επι άιε Πτϋεεε Με
ιιτιιετνιεεε ει.ειιεεεεειειι Βιιιινετιιιειεε εοιιιτοιιιτοιι ειι
ιτειιιιεπ, Μιά ετειοειε ειε εε ειιΕ 2 ιιπά 15 νι'ετει. εετ
Αεεεο Μιά ειπε επι 4 ιΝετει; ιιπ δειιιιιιοιι οετιε Πιιιειι
ιιιε Κτειιιιτειιιιειιε. Αεί άειπ Ηειιάιιιεε εειει.ε ειοε τιιιτ
ιτειιιε Βιιιι. Ιπι θιειι2οπ εειπ: ιεε Με άιΒιιειε Αιιετιιιιι
ιιιιιιιε 13 Μει 8επιεειιι, 4 Με! οιιιιε. θ Μει πιιι Νετ
εοεε. Νιειιιιιιε οτιοΙειε ειπε Νεεεειιιιιιιι€. 10 Μει· νετ
άετ νετιιιιιι εειπ, οειιε ΤειιιροτειιιτειειέετιιπΒ, Μιά πετ
Μπ Με Ε'τε.ιιετι πιεσε 6-6 Τειζειι εεειιιιά επιιεεεειι.
Επι ιιιιιεετεε Κτιιιιιτειιιε.Βετ εειτε ιεε επ ιιιιεετο Βει.ιιετ
ιτειιεπ πειιε Αεοτι ιιι Με ετετειι Με Ι.ιιιιετπιοιιε.τειι εει
Βιετιεπι νετιειιιί Πιτ ιιιειιτ ετιστάετιιειι. 8 νοτεετ ιιιιι
ειπε πιω, τεερ. Ρε.Ιιε Πει εετεετειειιι Ιιιεειι, άιο εεεοιι
νετ άετ Ορετε.ιιοιι 8ετιιι€ε Τειπροτειιιτειει€ετιιπεειι ΖειΒ
ιειι, τεεειτιεπ επι Με Οροτειιοιι πιπ 8ειιιιιτειιτοει Μιά
Ριεεετ, ειιιετ νοιι ειιιιιι€ι€ετ, ειιιοτ νοπ άτειιιι€ι€ει·, ειιιετ
νοιι ιιιιιι“ιεειεετ Πειιετ. Βιε Τοπιροτειιιτειειεοτυπε Μετ
ειιεε ιιιειιι 89,7", άετ Ριιιε ειπε πετ ειιιιιιει ιιεετ 100
ιιιιιειιε (επι 114). Αεεεεεεειι νοιι Μεεετ ιτιιτεειι Ριεεετ
ροτιοάο ινετ άετ ιτειιοτε νετιειιι εποε ιιι άιεεειι άτει
Γιιιιετι άιιτεεειιε ειιιτιεάεπειεΙιεπά. Ι)ιε Βειιειιάιιιιιε εε
ετειιά ιιι πιιιΒιιοεει τιιιιιεετ Εεεε, Οοεεεε Μιά ΕιεεειιιεΙ.

8οιιτεπ ντιτ εει ιιιινοιιιωτιιπιειιεπι Αεοτι εοάτοειιειιο

$γιιιρτοπιε, άεεει ω” ειιιοιι εποε ιιι Νε.τεοεε τιιειιιι επ
ΘετιΒιιεεειι Μιιττετιιιιιπά ιιπάοιι -- ειε ιεάεπιεΙιε εειιειιεε
1·1τειΒιιιεε-- εε ντε.τοάιε Πιετιιειειιιροπεάε ιιιάιοιτι, ερε
ιοτ ιιειιε άειιιι Με άι€ιτειο Αιιετειιιιιιιιιε επ ι”οιεειι. Ι)ιε
Πτετιιειειιιροπε.άε τπε.ειιε ιειι εει ιιιειιι οτειιιιειεπι Μπι
ιετιπιιιιά ιιι ιοιεειιάετ ιΝειεε (Με ερτεεεε Με νοιι Ετ
ιεετιιιιεειι_ άιο ιεε ιιι άετ ετιιειτοιοειεεεειι Ρτειιιιε εο
πιε.εει ιιεεε, εει Διοτι εεεο ιειι ειε ιιιοει €επιεειιι, άοοε
ιι°ἐι.τθΜε Τεοειιιιτ 88.112άιεεεΙεο): Νεεε Ειιιετειιιιιιε; Μιά
Ρικειιοπ άετ Ροτιιο ιιοεπιο ιειι ειιιειι ετετιιειι 1ι1ε.τιγ
ειτειιειι επι ειε οεετι ειιι€ειτοτειεε 5ιεεειιειι Μιά ιιιιιτε

εε ππι άετ ιιιιιτοιι Ηειιά ιπ Με Μιιιιετιιιιιιιά. Βιιιιιι
εεειεεε ιειι πιιι ειιιεπι επειιειι με: Βιε.ιτειι Βιιιεοεοιι,
Με ει πιει άετ τεεειειι Ηειιά Πιετο, Με δι.τειιοιι ιιοι
ιιι άεπ Οετνιεειεειιιιι ιιπά ιειπροιιιτε άιιτεε Νεεεειοριειι
Με εειιιιειι Πτετιιε εεε (Βειιιοπειτειιοπ άετ Βιι1εοεοιιι.
Με Τεειιπιιτ ιει εεετ ειιιιεειι Μιά άετ ειιιΒιιιι οειιο εε
εεειιιιε Αεειειοιιε εειιιιοιιι ειιει”ιιετεετ. Αιιιεεεειιιοεεειι
»Με άιιιιτι πειιε Με 8εεειάεπτειπροεεάο.
ΕΞε ετιιετιει; πιπ· πειιε ιιεετ άιε Βεεε.πάιιιπε άοε «αετο
ιιιεεεειι» ιιιινοιιιτοιιιιπειιειι Αεοτιοε ειι ερτεεεειι: Β'οειιιε
Μιά ΙΜ Με νετ νιειειι Τε.8επ οάετ εειεει ιά'οοιιοιι εε
Βεεε.ιι€επ, εε εεειειιιι οιπο Βετιιι€ε, εεετ άιιτεε άιο ιιιιι€ε
Βιιιιοτ Με ιι'τιιιι εοετ ετεεε0ρι`ειιάε Βιιιι.ιιπε τω. Ι)οτ
Πιετιιε ιει ιτιειιι, άετ Μιιιιετιιιιιιιά εεεεειοεεειι. Πιιιιιι
ειιιιάειι εε ειεε επι ειε Ζιιτιιοιτειειεειι άετ Ι3εειάιιιι ειιειιι.
ΙιιΜειτι ιει ειε νοτειοειιεεε Οιιτειιεπιειιι οετιε ΜΜΜ
τοπ;; Με Μιιιιοτιπιιιιάεε. Νειπειιιιιοε ειιΓντετιε ιιιιιεεΜε
θιιτειιε εεετ νοτειεειιε 8οιιιιιτι ενετάοιι. Με ειιεο ειιιειι
άετε.ττιεειι Ε'ειι πιιι ιιιιιοιιι Ε.τιοιε ορετιτι. Ιειι άετ ι-ιιιι
εεοτ εετειιε ιιιιιειτι, άειιιι εεεοπ πιτ άιε ενειιι επιεεεειι
οιιιεπι τειιι ειιερεειειινειι νετιιιετοιι, ενειιι; ππι Ασε

εριιιιιιιΒειι Μιά .ιοάιιιιεειιοποπ ιιι άεπ Πιοτπε, οάετ Μπι
Οιιτειιειπειιι, Με εεετ εει Μπι ιιιοτεεεειι ιειιιοιι Πιετιιε
ιιιειιτ πεεεάειιιιιιεε ιετ.
Βοτ νοΙιειιάειο Αεοτι ετεοιεεει ιπειει εοιπε Βε
ιιετιάιιιιι€. ιιι εειπ· εειτειιεπ Ε'ειιοπ ιιιιιτε νιοιιειοει οιιιε

ειιοιιιεεεε Νεεεειιιιιιιιε επ εεειιπιρίειι, ινοειι ππε 8οοιιιο,
εειεεε Βριιιιιτιεειι. Με Ηετεεειειιεπ Με ειιιι:επάοιι Πιετιιε,
επάιιειι ινιοάετ Με Τεπιροιιεάο ειι θιεεοιο ετειιάειι.

Βειετειε.

Ρτοί. Ν. Κειοιιάετιι (Βιιισιτεει): Βεεε.πάιιιιιε άετ
Αοτιοιιεπειιττειιιοιι πιει ειιεειιιιιιιειι θιεΙειιπιπιοειιοιιειι.
(Κιιιι.-ιιιετερ. ννοεεοπεεε. πιω, Ντ. 4.)
Μειι ιιιπιπιτ €οννϋειιιιεε 2 Ηειιιιιιιτεεειιοπ τω· Με ειπω
ειιιιις άετ Αετιεπεπειιτγειιιεπ επ: Με Βγριιιιιε ιιιιά Με Αι·ιει·ιο
ειιιετοεο. Νε.εε Ιιεποετοειικ ιετ Με ιιιι.ιιιι€ειε Πτειιοιιε
Με Δοττειιε.τιειιτγεπιεεΜε ΜεΙετιειπιεει.ιοιι, ι.νειεεε ει: ειπε
ιιιεεεετ Αοτιιτιε ι”ιιει·ι. Με τειιοιιειιο 'Ι'εει·εριε ικιιτάε Με
πιεσε ι'οΙΒοπάειι πινει Ιιιάιεειιοπειι τιοετ.οιι πιιιεεεπ: 1

.

Ιιιάιοι.
ιιοπ ειεει άετ Ζιιειειιά άετ Αοτιοπννεπά. Αιεο ειπε ονειιιιιειιιι
ερεειιιεειιε Τιιετεριε εει Εεεε, .Τοάιτειιιιιιι εει Αι·ιετιοειεΙοτοεε
ιιπά ΜεΙετιε. Πιο Βι·ι”οιε·εειιιά πιειιι πετιπεπεννετι.ε. Βει άετ
Ετιιιιιιιιιιιτ ειιιετ ειιι·ειι.ειι Ιιιάι‹ιιιι.ιοπ ιιι: άιο Οειιι.οτειιι0ιιΜε
Βιιειαεεάιιτεε θετιιιιιιιπε ιπι Ιιιιιετειι άεεεεΙεειι επεπεετεεειι
Ι)εάιιτειι ννοτάοειπε νοτει·ϋεεοτππε· Με Αιιειιτγειιιεε ιιιιά ειπε
Οοιιιρτεεειοεεειιε.ειιεειι·ιετΟτειιιιε νοτιιιιιει, ιετιιει· Με Βιιιιιιιτ
ιιπά Με άετε.ιιετεειιιιιτειιάο Γοιιάι·ογειιιε Βιιιιιιιιιτ νει·ιιιιεάειι.
Πιε επ Μεεεπι Ζινεεε επιρΓοιιιειιειι ΜΜΜ ειπά 2ε.ειτειεε,Με
τειειιιιοΙιετιΑάοτιπεε ει ειιτ Αειιριιπετιιι· οάετ θεινειιοριιιιο·
τει· Με επειιηειιιειιεειιειι 8εεεεε. Ι)ιε Βοειιιτειε άιεεετνετ
εεειεάεπεπ Μειιιοάεπ ειιιά Με: πω.
Πιο @Με νοιι Ιιε.πεοτειιιικ ιιιιά Ρε.ιιιεεεο ειιιιιι0ιι·
ιεπε πειιε Βεεε.ιιάιιιιι€επιειεοΜ, Με ειιεειιτειιε 1ιι_ιεειιοπΜε
θειειιπεΙϋειιιιε;, Ιιοιεττ. εειπ εειιιοτεεεεννοτιεο Βεειιιιιιιε.
Βιιεειιτεπ ιιι_ιιοιτι ,·.τειε.ιιι;ιΜε θειιιιιιιε άιιι·ειι Με ΙιΥιΠΡιι°
ειι·οιπ εειά ιιιε Βιιιι ιιπά ετεϋιιι. Μεεεπ Θετιιιιιεετεειι. Ιπποτ
εειΙε Με Αποπτγειιιε.εε.εεεεΜιά Με ΒιιιτΒει·ιιιιιιιιιε πειιε εε·
ειιπετιΒι άιιτειι Με Βειιειειαειτ άετ θειε.εεννε.ιιά ιιπά νοτΙΜΕ·
εειιιιιπε Με Βιιιιειι·οπιεε. Ιιι Ρ'οιεε Μι· οτιιιιειειι (ιοτιιιιιειιΓ·
εειι. Με Βιιιιεε άιιι·οε θειειιιιε ειιάειι ειοιι ιιιεο εετιι.άεΜε

Απειιτγεπιε. Θει·ιιιιιεει. Με άιιτοιι πειιε θειειιιιειιιιεειιοπεπ πειιε

ΑεΙεεετιιιι€ειι ετιιιι.ιτειι,Με εε πετ Οειιιετε.ιιοιι Με 88Με"
Βε.ειιεε ιιοιιιπιι. Βιιε Αιιειιτγειιιε. ιτε.πιιάειιιι ειε Βεεειιι @Με
εειιειι ννετάειι: Με θειειιτ ειιιετ Βιιιιι.ιιτ επ ε.ιιεεεεειιι0ε8θει
άετ Βε.οε εκει εισιι ειιεειιιιιιετι,Βοιιιιιοτ2ειιΜιά Οοιιιρι·εεειοιιε
ετεειιοιιιιιιι€ειι νοτεειιινιιιάοιι. . _
νετιιιεεετ ιιιειΙτ ειιιεπ Ρειι άετε.ι·ι.ιεετΗειιιιιιε οιιιοεεδω
τιιζειι Ρε.ιιειιιοιι πιιι, άετ €ιοιοιιΖειιιιιτ8ηιειιιε ιιιιά Πειιιτιιι·
ιιιιεειιοιι άπτεεεειιιεεει εειτ.ι:ειιιιά Με πιιιι·ιιειιεεε1επ Βτεειιοι·

ιιιιπε·οπ ειιιεε Αοττειιειιειιι·γεπιεε εετ. Βε.ε Βεειιιι.ει Μι· ευ
δ
ι

ειιιεειιεπ Βεεεπάιιιιιετ ιό ΟιιΙοπιειιιι_ιεειιοπειι ε
. Ο.ιΟ Μιά ·Ϊ0

°

ιιιιιιιιπι ιιι εεειμεπάεπ Ποεεπ Με ΙΟ θτε.ιιιιιι ιιιι;ιιειι. ιιιιτειιιτε·
τω» ιιιπετεεΙε 6 νι7οειιειι) νετ 81ειεε Νιιιι. Λεει· 6 θειιιειΕΐ
ιπ_ιεοτιοιιεπι100-Σω (πω. 1-2 ρι·οε. ΘειετιπεΙϋειιιιειε ι>Τι
ειοιοειεεεει· ΚοεεεεΙειεεπιιε, ιιι Ζοιιιιιιει·νειιιεπ Με 108 άι

'

εεπ τοτεειιοιιιπιειι, ειι.εειι ,εειιιιει. Με θειιιετιιιιοιι ιιπά ή

8ειιι·ιιιιιριιιιιε Με θεεεεε, εοι·νιε Με νετεοεντιπάειι άετ ει”



ιιι

ειειιεΠεε θεει·ειιεεε εει·ιιειιιιιιιΙιτειι. Πει· Κι·ειιιιε, όει· ιειιε
Πειι'ειιιιε· ιι.ειΗειιιιει: νει·ιει·εε Ιιειιε, εει”εεε ειι:Ιι εεεε ιιιεεει·
'ΓΙιει·εριε εε πειιι, τιιιεεει· ειειι ειιιπ €ειιειΙε ειιιιω εεε εειεε
ΒιιτΙεεεεεε εεε εειιι ΗεεριεειΙ ίει·εει·εε.
Με ΤεειιειΙ‹ όει· θε1ε.ιιεειειεεειεεεε ιεε ε.εεεει·εε ειιιι“εειι
εεε _ιει·ΙειιιΖεεεεε1ιειι. Με Β6εεεε· εοΙΙ εει 120° εεειιιιειιιε
ιιι·ει·ιιεε. Ζει· Ιειεεειεε εει!ιειιε ιιιειιι ειεΙι ειεει· Βρι·ιε2εειιιπ·
εεε Αρριιιιιεεε ιιε· εεεειιιεεε ΚεειιεεΙειειεεειεεεε. Μεε ιιιιιειι·ε
ειε ΜεΙ ειεεεεειΙιειι ιε ειε θΙει.εεεΙε;εεεεά ΙΟΟ-Σω Οεειε.
Πιε Ιειεεειοε Μιά Ιε.ιιεεειε (ιεεειΙιεΙε ^/ιθειιεεε) ειεεε:ειιιει·τ.
Ψιιιιι·εεε ιιιεεει· Ζειι εεΙι ειε ΓΙὶιεειειιειε εεε σε. 38

° Ο. ει·
ιιεΙιειι ινειεεε. Πιε Ιειεεειεε εε εκει εειιιιιει·2Ιιείε; εεει
εεεε 2- 8 8ειιιιιιεε εεε εειινε.εΓιεεει· εεε δεεειει·εεειιιεΙιειε
ειε. θειι·εε Ιεεεεει·ε εεινε.ιιι·εε ειεΙι ειιιιεε Ριιεεεειι2-Πιιι
εεειεςε. θεεεε ειε ΛΙΙιεειεειιιτεεεειοε εκει εκει θειειε ειιει·
Αιιιιργι·ιε.

Ηεεεεε
Η. Κεινε.Ιειιι: Ειε ΡεΙΙ νοιι Ι.γεεε εειεεεε, εεεεε
εεΙε ιιιιε θιεΙιιιεειεεΙειεε ειεεε εεεεεεεε Κεειιιειιεεε.
(ΚΙιε.-ειιει·ερ. Ένεειιεεεεει·. ΙθΟΟ, Ντ. δ.)
εεε ννειιΙ εει.νιιεει.. ιιεεε εΠε ειε ειιε εεεεεεεεε Μιι.ιεΙ,
Ρεεεεε ι·*εεΙιε Ιιεριεεε·εε ιειεειει;ειεεΙιεεε, εεε ιεεεΙιειιεε
Αεεεεει.ε ειεει· :ειε ΑιιεΙιι·εεΙι εεΙειιι.ιεεε Ημιτερεοειε ειειιε
νειειιιεε ιιεεεεεε. ειε 'Ι'εει·εριε εειειε ειεει· Ι.ι·εεε. ιεεεεε
ειιιπ· ιεεεΙιεΙοε εεεεειιε, εεεεειιΙεεε ειειι *ει·ίε.εεε1·ιε
ειεειιι ειεΙι ιιιιε ειειεεεεε Β'εΠε νεε Ι1]'88δ Ιειεεειεεεε νοιι ιε
ριιγειεΙεειεειιει· Ι(εεεεεΙ:Ιεειιεε; Ζει·ι·ιεεεεει· θειιιι·εεεεεεεεε
ειεεε ι.ι·εεεεεεε Κεειιιειιεεε ιε Αενιιεεεεεε εε 2ιεΙιεε. Αεί
ειε ΜεειιειιΙιειε ειιιεε ΒιιοΙεεε Με εει·ε.ι·ειε;ει·'ΓΙιει·ε.ειε Ιιεεεε
νει· ιιιιι·2ειε Κε.ιιγι ιιιεεεννιεεεε, ειι.ειιιιειε εειιιοιιι ει: Με
ε.εειι Κ το ιι ι ε ε· ι ο π ΗειΙειι8· Τεεε.εεεΙιι·εεΙιει· ιιιιεεειεεΕεεε!
ειεε νοε ι'ι·ιεειιει·θειιιιεειιεεεεε: ει·2ιεΙε Ιιεεεεε.
Βει εειε 7ιειιι·ιεεε Κεεεεε. όει· εει·ειιε 4 'Βιμ ιειε ιιεΙιεει
Γιεεει·, ΗεΙεεεΙιιεει2ειι εεε εεεεΙιιιειε 8ειιΙιιεΙιεενει·ειιιεεε ει·
ιιι·εειιε εετ. ενει·ιιε νοε Κ οικιιΙειιι εειιε ει·εεεε ΒεεεεΙι Ηγ
ιιι·εριιοειε ιιιε.εεεεειειι·ε. ΖννειιιιεΙιεει· Ηεεεεειεε Ιιειιεεε ε.εειε
ιιεεειεεε ετιιιι·ε ννει·ιιεε. Αιιι Αεεεε εεε 4. Βιιιι·ε.εΚεεεεεεεεε
ινει·εεε νεε Κ. εειιι Ρεειειιτεε εεεετ ειε ιιιιεεειεε Αειιιει· εεε
0ει·εεΙινεεεει· εεειειιειι·τ.εΗεεε εεε Βιιειιειιε εεε εειάει· Οιιει·
εειιειιιιει _ι

ε

ειεε Ρι·ενε2-Βριιι:ε θειιιι·εειειιΙειεε ειεεε Κιιιιιιι
ειιεεε, εεεε.ιεειεε 6 ΟΙιειε.. ιιιιιειι·ε. Πιε Βει·ειεεεε ιΙει· ΒιεεΙ
ειεε εεεειιειι Με ειεΓεεΙιε εεε εεΙιεεΙΙε Ψειεε: Νεειι Λεε
ΙιεεΙιειι ειεεε Μεεεει·ε, ΜειεεεΙε εεε Ροι·εεΙΙε.ειειιι·εει·ε εεειιιιε
Κ. ειιιεει ι'ι·ιεειι εεεεεεεεεε Κεειεειιεε ειε Ηει.ιιεειε Κεριε ιε
εε.ε·ιεεεΙει·ΒιεΙιεεει.ε ιιιιτεε, Ιεεεε ειε νεε εετ Βιι·εεεΙιειε εε,
ει·ϋιι'ιιεεεΙειειειε ιιιιεεεΙεε Μεεεει·ε εεε ειιιεεΙιει εεε θιειιιι·ε,
ννεΙειιεε ιιεεε ιιε Μετεει· εε.ειι Ηιεειιειιεε νεε 16 ε. ρεγειειε
ιειεεΙιει·ΚεεεεεΜιεεεες (0,6:10Οι εε Ιεεεε 2ειι·ιεεεε ενει·ιιει
ειε ειεε ιοεει·οιεε, 2ιειιιιιεε ιιιεΙιε. ειεε ΝεεεΙ νεε ιειι.εΙει·ει·
ννειιε ρεεειι·ειιιιε ΒιιιεΙειοε εεεεεειειι.
Πεε Μοι·εεε εεειι εετ 1ε_ιεει.ιεεπω· Ρεειεεε ι·ιιιιιε·ει·, ιιεεεεε
νιιιιεεει· ιι·ιιιιιεε. ειε Τειερει·ειει· πει· εεεεειιεε, ειιιιεεεε
ι·ειιιε εεε ερι·εεΙι Ιιιιιε εεε νει·ετε.εεις; ω· ΡιιΙε αει· νεΙΙει·,
ιιιιι.ιιι·ειιιιεεε _'Ι'ει: νετιιει· 'ειιεε Μοιεειιτ ειεε Ηει·2Ιιιιιιιιεεε·
πε ει·νιιει·εειιπω. Ιε εετ εεΙιε ιιεεεε Ρειειεεε ειειχε θεεε
εεε εεε εεεειιΙει'εε. Μια" εεΙεεε· εε Κ. ειειιε ειε Βειιιιειι
Με; "ει" Ζε ιιιιιι·εε. ιιε ειιιει εεεει·ε νοε ω· Μεεεει· ιεεεε
εεεε ΟεΙΙει.ιειι _ιεεει· εειιιεειιιιζε ΓειεεεΙιε.ιϊεεε εεε Ρεειεειειι
ιιε.ειι Κι·ειιε.ε εει·ιετεεε, ιιε πει· άστεΠειΙεεε· ιιε ιιγι;ιεειεεεειι
1εειιεεε ειειεΙε ινει·ιιεε ιιεεειε. Ιε Κι·ειΙιε.ιι ε·εΠεε Ριείεεεει·
Βιι_ιειιιι ειε εεεε εεεεεεεε 'Ι'Ιιετεριε νεε ειοε εεε ννειεει
ι'ιιιιι·ειι. εεΙεει·εεειεειι νοιι Κ. ιιεει· εεε Ρε.ιιεεεεε εεεεειιι·ιεε
εκει; όει· Κεεεε, νεεΙεΙιει· ιιιιειι εετ Βειεε ιιι ειεειε εειιι· ει·ε.ε
ι·ιε·ειι Ζιιεεεεεε ειιεειιειιιιεεε, ειπε _ιεεεειιΜΗ, εεε ιιιιε νικε
εει·ε Ιειεειιεεεε ι.=ιειιιεεεεινειιιεε ιιεεεεεε. Ι)ιε θεεειοε ει·ε·εε
θεειι·ειιγρει·ε.ιειε. θεεει·ιιι ι1ει·Βι·εεειιιεε, Με εεειι εεε Μει;ειι
Πει·ιιιιι·εεειιε. Βιεειιι ΚεειεεΙιεε ννει·ιιε εεεεει·εΙ ειε θειιιι·ε
εειιεΙιεΙιεε εεε νει·ειοι·εεεεε ειιι€ειιιιρΓει εεε ΒεειιΙιεε εεε
Βιιεει·ιιεεεεεε πω· ροειειν; εεε ΚεειιιεΙιεε ιεε ειε 24. 'Ι'εεε
εεειι εετ Ιιερι'εεε ειε Βεειεε εειει1εε.
θειιι· εε εειιεεει·ε ιεε εε, εεεε ιιεειι εεε Ιιιεεει· ιιειε ΒιιοΙιεε
Κ.'ε εεεειιΙιιι·εεε Αει·2εεε ιΙει· Ρετιεεε ειειιε ενειεει· εετ 'Πιε
τεριε, ειε εεειι ω· ει·ετειι Ιιιιεειιειι ειεΙιεεει·εε ειιεεειρειι Πιε
ιιεεε εειιε.ει, εειει2οι;ειι ιιιοι·ιιεε ει. Πιε εε ιεειιι· εε εε

ειιπιιει·ε.
εε. εε όει· ειεεε εει° ειεεε νΨειεε εεεειιάειεε Εμει

ε. ιεε.
Βε ιεε ιιεΙιει· ιιι·ιεεεεε εεε;ε2ειςε, ιιε ιιιιειιεεειι ΓεΠε νεε
ΕΥ888 ειιιεεεε εεειε όει· Ριενεεεινιιερι'εεεεε εεειι Ρεεεε ετ,
ειε Ιιειιιεε

ειειιι€ιεε
εειιειι εεε Ηγει·εριιεειε εεεεΓεεεεε Μω

εειιεε ε·ει·εεεεε ιεεεε. εΙειεΙι ιιε ΑεΓεεεε εεε 10-15 Οεειιι.
Η1ι·ιιειεεΙειεε ειεεε εει·ιεε.ιειι ΚεειεεΙιειιε εε εεΙιεεεεΙε εεε
ιιιεεε ΤΙιει·εριε ε8,ε·Ιιειιεε Ιειιιι.ιε ι'ει·εειιεεεεειι, ειε εΠε εεεε
ι·εειΒ·ειιεεε Βγιιιρεοιεε εειιινιεεεε.

Ηεεεει.

Βιιειιει·εε:ειεεε ιιιιιι Βοειιι·εειιιιιιεεε.

ΛεΙεε σει· εει·ιεεΙεε εεε ρειεεΙοειεεεεε Αιιεεειειε ιε

ιεριεειιειι Ηεεεεεεειιεειε, ιιει·εεεεεεεεεε νοιι Πει”.

Ι1εγειιε εεε ΛΙεει·ε-8εεεεεειε. ΗεΓι. Ι. Ι.ειεΜε”, ειε ΕεεειοΜεεε εεε ιιιειιεειιιιεεεε Κιιεεεεε
Βειεεεεε ιιεειοειι εεε ίεεειειι Ι.εεεεε. (νει·ιε.Β Εεε”
(Με ει. Βιιιεει, Πεειειιι·ε. ΙθΟΟ).
ινε ,εεετε.ιεεε εεε ειε Αιιιειει·ΙιεειεΙιειε εεεει·ει· Εεεει· Με
ειε εειιεε ει·εεε εεεεΙεεεεε Ιιεεει·ει·ιεειιεε Πεεει·ιιειιιιιεε πε
Ιεειιεε, ινεΙεεεε εεε ε.Ιιεεειειεε Ιεεετεεεε ιε όει· ιιιεειειειεεΙιειι
&νεΙε ιιε ετινεεΙιεε ιιε ειιιιιιΙε ιεε εεε ειε ειΙεειειι.ιε Πει.ει·
ειιιι2ειιἔ νοιι νει·ειεεε. Ι)ιε ι·ιιιιιιεεε Ηειεεεεεεει· ιιει· ι·ιιιιιε
Με εειιεεεεεε Μοεετεεειιι·ιίε «Ρει·εεειιι·ιεε εεε' αειε θειιιειε
εετ Βεειι:εεεειειιΙεε» Ιιεεειι ειοε ιειε ειιιει· ΑειιιιιΙ εει·νει·
ι·ει;εεεει· ΡεοΙιειε.εεει· νει·ειειι.ιε,ειε ιε ειεεεΙεεε Ειει'ει·ειιι;εε
ειεειι ΑεΙειε εει· Ι)ιει.ιι·εριιιε ιιι νει·ειι”εεεΙιεΙιεε. Βιεεει· Αειιιε
εοΠ ειΠεε πει εεε ιιιεεεειιΙιειιεε Κει·ρετ Βεειι Με» ννιειιετ·
ι;εεεε, εεε ιιεει·Ιιεεεε ειιι·εε ειε Β.6εει.ι;εεεετεΙεε ειεΙιεεει·
εειιιιιειιε εει·εεε Εεεε; ει· εεΙΙ ιιεεΙειεε εεε ειπε όει· εεε
ΒιΙιιει·ε εει8·εεεεεεειι Βιιεεεει·ιιε,εεε ειε Β'ιιει·ει· ινει·εεε ειι
εεε δεειιιιιει εετ Βειιεεεεεειεεειεε, Με ειε Ι.ειιι·`ιιεεΙι ιιει·
ιιει·ιιιεΙεε εεε ρεεεειοειεεεεε Αεεεεειιε εεε Κεεεεεεεγεεεειεε.
Βειε ει·εεε, ιιεε _ιεεει. νοι·Ιιει.ι·εεεε Ηει'ε «ιι-ε ιιιεεειι ιιειιεε
Αεεει·άει·εεεεε ιε ιιει·νοτιεε·εεεει· ννειεε ε·ει·εεΙιε.Πει· νει·
ι"εεεει· εεεεεΙΙιεε, Ιεειεεει·ειι, 2ειειιεεε εεε ειι.ι·ιε ιε 48
ΡΙιεεε ιιι.ιεειειι ειιειΙε μπει· Γεεεεε, ειιειΙε ειεεεΙιιει· 'Ι'ΙιειΙε
νοπ εε εεεε,ιιιεΙεΙιε ει· ειεειιι Πεεει·εεεΙιεεεειιιε.εει·ιεΙ νεε ιιιειιι·
ειε ΙΟΟ ΙΒιιιει·γοεεε εεεεειιιειειι Με, Με ΒιιεινιειιΙεεις· εεε
ιεεεεειιΙιεΙιειι 8ιιεΙεειεε νεε εει· Π. ΒιιιετγεεεΙννεεεε εε ειε
Ζει· θεεει·ε. Ι)ιε Βιιιεεεειι ε,·εΙεεεεεεε, ΒιιιιεεΙει·ιεεε εειιειιεε
ειιιπ» ι'ιιιιτεε ειιε Βειιι·ιεε τει 8εΙιι·ιι.ε ειε Εεεεεειιειι όει·
νεεεεειειιεεεε ΚιιεεεειιΙιει·εε, Πιτ Ψεεεεεεειε ιιιιι.ιιιιι·εε ειιει·

5ει.ιιε
ιε άεε ΒιιεΙεεειιεεεΙιεε ιε ειιειι ΒιεεεΙΙιειωε ιιιει· εεε

εεεΙι‹·ε νετ. Πιο εεεειιε εεε 'Ι'ειι”εΙεεειι·ειιι ιιε Βεεεει·ειεειιε
ει·ειεε·ιιεεε εεειι ιιειε ιιιιεεει· θειιεεειι εεε ει·ειεεεειεε Με»
εεε ιιιΙάεε εει:ι·Ιειειι τω· ιιιεεεε ειεε εεεε θεεεΙε ιε ε"
Βειιι·ιΙιειΙεεε· εετ Βεεεεεεεεϊεειιιιιεε. ΙΒιιι εΙιεει·εειεεεει·. ιειι.
ΖειιΙι·ειειιεε 'Ι'ειιεει1εει·ε εεεεεεεεεεειει· 'ΠιειΙ, εεειιε Ιειιι·ι·ειειιε
ΑιιεεΙιειιε ιιιιει· ειε 'Ι'εειιειιι εεε νει·ι'ε.ετεεε ει·ιιιιιιεεε ειε
ινει·ιενε1Ιε Αεεεεε1εεε. νει· Ιιεεεεε εεε ιειιΙιενεΙιε νι7ει·ιι.
εεννιε εεε @Με νεε ιιιεεειε εε ειιιειειειι ειεεεΙειιειε Πεεει·
εεειεεε ιιιειιε εετ εεει Βϋεειι·εει·ερΙιεε εεεεει·ε ειεειιι _ιετΙειι
νιιειιετει·εειεεεεειι .εεε ε.ει”ι·ιειιειΒ·ειιιρεεΙιΙειι.

Πι·. ΚιεεεΙιεε-Βι·εεεεε.
Βιιιεειιειιε εινεεειεεει· Αεεεεειεεεεε εεε εειε θεειεεε
εετ Νεεεε, Οιιιεε-. Μεεε- εεε ΗεΙειιι·ειιΜιειιειι.
Ηειεεεεεεεεεε νεε Ι)ι·. ΜειιιιειΙιε.ε Βι·εεεεε.
ΗειΠε ε. Θ

.

νειΙε.3· εεε θει·Ι Μει·ΙιεΙά. 1900.
ΙΙΙ. Βε.ειι, Ηειι 8. Ι)ι·. ΜειιιιειΙιε.ε Βι·εεεεε:
Πιε ιι·ιεειιεε Εεεειιιιάεεε·εε εετ Βε.εεεειιϋειε
εεε εεε Ιγιιι Ιιεειεεεεε Βιιειιεει·ιεθ·εε, ιιιι·ε
Πι·εεειιεε εε ιιιι·ε ΒεΙιεεεΙιιεε·. Ιε ιιει· νει·Ιιεεεε
εεε Βι·εεειιιιι·ε ι;ιεεε εει· ειε ειε Ι.ιει·γεεε-ΒιιιιιοΙοειε ιιεεενει·
ιιιεειε νειι“εεεει· ειε 2εεειειιιεειιεεεεεεεε Βιιιι εεινειιι νοε εεε
ρι·ιιιιιιι·εε εεεεεε Βιιιι·ειιιιειιεεε σει· Β.εεεεεεεεΙε, Με εεειι
νεε εεε ι”ι·ιεεεεε Βεεεεεεεεε;εε εει·εεΙΙιεε. ειε ιιιι Βεε·ιεεε
ειιει· ιιε θεϊεΙιιε εεεεει· Ιει'εεειειιειιι·εεΜιειεεε εει”ει·εεεε. Ιε
ιιιιι·2ειι, άεε θεεεεεεεεά ε.ιιει· ιε ριεεειεεεει· Ηιιιειειιε νοιι·
ιιεειιεεε ει·εεεεεεεεεεε Ζιιε;εε, εεεριιειιε ει· ειε νει·εεειεεεεειι
ΑιιΒιιιείετιεεε (ιειε Αιιεεειιιεεε όει· ειρειιεειω. ιιειι θεοι,
Πει·ρεε, Αριιιιιειι, ρειιιεεειΙΙειι·εε Αεεεεεε εεε ειε Εεεειιιι
εειιεεει·εεεειειιεεεε ιιε Βιιειιειι εει Μεεει·ιι. Βει.ιιεΙιι, Βειιιι.ι·
ω», Ροειιειι, Πεεει·Ιειεειγριιεε, Β'ΙεαΙιεγριιεε, Εεεε εεε ΕΜΜ
Βιειιιι. Βεεεεεειε εεειιιιιι·ιιεε ιεε ειε Βι·ιιεεεεερ; εεε Με Βε
ΙιεειιΙειιε; τΙιεεει·Κιιιιιιιιιειεεεεειιιιιεε ειδι·τειε, εεε _ι

ε

εε- εεε
ρι·ει·ιιεεεεε Απε ειε Ηεεεεεεειιε ει. ννιι εειρίειιιεε ιιιιιι
εεεεειε ειε Βι·εεειιιιιε Με ννει·ειειε.
ΙΙΙ. Βεε‹ι, Ηειε 9/10. Πι·. Β. ννιεεεΙει·: Πεεει·
θεινει·εειιι·εεεεειεεε εεε ΟΙιεεε. Βιε θεεειειιιι
νιεΙει· Αιιτει·εε 2ειεεε, ιιε.εε ιε εεε νει·εειιιεεεεεε Βει·είεενσει
εεε εετ θεινει·εε Οει·εεεΙΤεεειεεειι ι·εεεε Με: ιι.εεεειειϊεε
ειετι. Πει· _ιεεεε, εεεεεεειε ειιιπ ειι- ιιεε Γεει·ιεεει·εε ιεε εε
εεειιειε ιιεει·ειεε ινιειιιιε εε νιιιεεεε, ιιι Με Με ειε ιε ειιιειε
Βει.ιιεΙιε πι· Βεεεε.ειιεειιε Ιιειεειεειιεε Οιιιει·Ιει·ε.ειιεεεεε ετε
ΓεεειεεειΙει· Αιε ειειι. Ι)ει Βιει·εει·εεε άιεεει· Ε'ι·ε.8ε Μ. Με
νει·Ιιει.ιεεεε θεερεΙΙιει'ε εεννιειεεε. Με ει·εεεει· Ιιιεει·εεει·- εεε
8εεεΙιεεειειεε εεερι·ιειιε νει·ι“εεεει· εεειιιει·Ιιεε ειε ιιΙΙεειεειεε
εεε ερεειεΙΙε ΑεειεΙοε·ιε εεε Αι·εεε εει· Οιιι·εεε.ιϊεει.ιιιεεε Με
εεε Αι·εειιει·ε νειεεειεεεεει θεννει·εεεεει·ιεεε. Βεεεεεει·ε εεε·
ιιιιιι·ΙιεΙι ενει·εειι ειε θεννει·εεει·εεΙιιιειιεε άεε Οει·εε Με
Κιιρε'ει·- εεε ΚεεεεΙεειιιιιιεεεε, Βιεειιεειιεεεειιιεειι, Οειεεοεε.ι·
εειιει·ε, 'Ι'εΙεριιοιιιειεε εεε. ειε. εεεει·εεεεε. Με ειε (ιιε
ινει·εειιγειεεε άεε ΟΙιι·εε εεε 'ΓΙιει·εριε εετ εειιοε ειειιεει·εεεεεε
ΟΙιτει"Εεεειοεεε εεεεε ειεε εεειιιιιεειιε Βεεεεεειιε ςειεετιεε.
Με ιιοιιεε, ιιεεε Με Βι·εεεεειε ειεΙι _ιειιειιι Αι·εεε ειε
ιιιιι2ΙιεΙι ει·ιιιειεεε «ω. Ιιε εεΙΙιεε Πείτε 1ιεεεε Με εεε
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εει·όειιι ε1ιιειι 1ιιιι·εειι Σ'οι·τι·ειε νοιι Ρι·οτ. 1)ι·. Ε. Βε ι· ε ι·
111ιει·8 Γ11.!!ε νοιι

Ρι·ειιιι11ιει·Γει·ιι
1Κιιιιτειιιιιιιι

:ε ιι) ἱιιι Ο ε ε ο ρ !ι ε. ε· ιι ε, ι11ε ιιιιι· )ιιιι!ι άει· Βετ11οειερ!ι1ε
ιιιιε!ι ενειεεειι νιιει·ι1ειι!ιοιιιιτειι. Μιιιιιτ ιετ _!ειιτ άει· ΙΙΙ. Βειιι1
άει· ι· ε ε ι; ε ιι 'εε!ιειιΑ1ι!ιειιι11ιιιιεειιιιιιιι Αεεε!ι!ιιεε εε1ιοιιιιιιειι.
11οιιιΗ!. Βειιιι1ε Μ: ννει·ι1ειιι11εΗεϊτε ειιι 15.@άειι 8111111118
ετεε1ιε!ιιειιπιιά ειιιει· εο!!ειι ιιι άει· Εεεε! !ι!ε1ιιει·ε Αιιτ'εετεε
ε1ιιε Νιιιιιιιιει· 1ι!!ι1ειι.

Α. 8 ιι ο !ι ε ι·.

Με!. Μ. Κε!ιι·-Ηε!1›ει·ετε‹1τ: Διι!ε!τιιιιε Ζει· Βι!ει·

ιιιιιιε ι1ει· ΜεΒιιοετ!!ι άει· ε1ιιεε!ιιειι Ροι·ιιιειι άει· θε!
1811817Θ111111'1111Μ1θ111Βει·11ιι1891).Γιεε1ιει·'ε ιιιει11ε!ιιιεε!ιε
Βιιε!ι!ιειιι11ιιιιε·. 5 111ει·1ι.
Απ! άειιι θι·ειιηεε1ι1ετάει· 1ιιιιειειι 111Ιει11ε1ιιιιιιι1άει· Ο1ι!ι·ιιι·
ειο ιι!ιιιιιιτ ι11εΟ!ιο!ε!!τ!ιιεειε !ιε1ιε.ιιιιτ11ε!ιε1ιιε 1ιιιεεει·ετνν1ε!ι
Παει 8τε1!ιιιιε·ε!ιι ιιπά ιιιιι· ε1ιιε ι·1ε!ιτιεε 1)1ειςιιοεε1ιιιιιιι ειιι
εε!ιε!άειι, σε ε!ιι Ρειτιειιτ ιιε.ε!ι Κε.ι!ε!ιει1 εε!ιειι οάει· πι· Ορε
ι·ετ1οιι!ιοιιιιιιειι εο!!. Ι11τ άει· 1)ιεειιοετι!ι άει· ε1ιιιε1ιιειι Πει·
111811άει· 11ιι!1ειιετειιι!ιι·ειι1ι!ιε!τετειι‹1 εε !ι1ε!ιει· εεετ 1ιιιιιιει·
ιιοε!ι ε!ειιι!!ε!ι εε!ιννεε!ι πιιά ε1ιιε ι·εε!ιτε Αιι1ε!τιιιιε ιιι ι!ιι·ει·
Βτ1ει·ιιιιιιι;·τε!ι!ιε. Ν” !ιϋιιιιειι ι1ειιι νει!'ιιεεει· άει· νοι·!ἱεεειι
άειι Αιι!ειιιιιιις εε.!ιει· !)ε.ιι!ι ιν!εεειι, ι!ειειι ει· ιιιιε εε! εειιιει·
ι·ε!ε!ιειι Βιτ'ε.1ιι·ιιιιεε.ιι!'ι11εεειιι θε1ι1ετε - 488 ε18ειιε θιι1!ειι
ετε1ιι1ιιιιι·οτοιιι1ειιετε!ιειι 1!ιιιι:ιιι νει·1ϋειιιις - 1ιι ι11ε ερε
ε1ε11ε ιιηςιιοετι!ιι11εεει·11'οι·ιιιειιε1ιιτ“ι!!ιι·τ.
Πει· ει·ετε 'Ι'1ιε!! εεε Κε!ιι·'εε!ιειι Βιιε!ιεε ειιτ!ιε.1τ 4 νοι·
τι·1ιι;ε: 1

) Με Ρετ!ιο1οειε ιιιιι! άιο ρει!ιο!ος1εε!ιε Αιιε.τοιιι!εάει·
Ο!ιοΙε!!τ!ι!ιιε!ε. 2

) Με Αιιειιιιιεεε πιιά Πιιτει·ειιε!ιιιιι !ιε1 εετ
Ο!ιο1ε!!τ1ιιεε!ε. θ

) Με
ε8εε!ε!!ε

Π18.ειιοετ.11ιάει· (Πιο ε!!τ!ι!εειε.

4
) Με Βε!ιειιι11ιιιιεάει· !ιο!ε!1ι!ιἱεε!ε·- Μιι· εννε1τε,ερεε!ε11ε

'Ι'1ιε!!εεε υνει·τ!ινο!1ειιΒιιο!ιεε @εετ 100 Κι·ειι1ιειιεεεε!ι1ε!ιτειι
ιιι1τιιιτει·εεεειιιειι ερ11ιι·111εε!ιειιΒειιιει·1ιιιιιι:ειι, Με άειι 1ιεεει
1ιεετειιι118ιιι εε!!ιειετ1ιιιι!18ειιι1)ειι1ιειιειιιι·εεειι ιιιιι1 11ιιιεε ει"
1ιεετειι«Πε8ε!ιιν!ει·ιε1ιε!τειιιιιιτει!ε1ιειι!ιιεεειι. 1)ειιιι Μεε ι11ε
εε!1›ειιιιιιιιιει· πω!! "Με ειι ιιιιτει·ει·!ιει:ειι‹!ε ειπε, Με !:εννε1ετ
άει· 8ε.τε εεε νει·τε.εεει·ε: «!'εετ _1ει1ει·Ρε!! νοιι Ο!ιοΙε!!τ!ιιεε!ε
!ιι·1ιιετΠε!ιει·ι·εεε!ιιιιιςειι ιιιει·1ιννϋι·ι!!εει·Απ». τω!. 1›ειι1ει·Οιιε
ι·ε.τ1οιι.)Με Κε !ι ι·'εε!ιειι Αι!ιε1τειι ε1ιιι!άειι Ο1ι1ι·ιιιε·ειιι1οε!ι
ιιιε!ιι· οάει· ινειι1 ει· 1ιε!ιε.ιιιιτ; Μι· ιιι6ε!ιτειι τ11εεεεΒιιο!ι ε!σει·
ιιοι:1ιιιιε!ιι· Με ειι Ο!ι1ι·ιιι·εειι άειι 1ιιτειιι1ετειι Με Εε1τΓε.ι1ειι
1ιι ι!ιι·ει· Ρι·ειι!ε ειιιρτ'ε!ι1ειι,εε. εε ιιο!ι! ιιπ 8τειιι1εει, άειι Ιω
εει· 111ιει·ιιιειιο!ιε Αειιεεει·ιιιιεειι ι11εεει·ν!εΙ;;εετε!τιεειι Κιιιιι!ι
1ιειτιιιιτειι1ι!ει·ειι.

Κιι11ιιιεγει·.

Ρι·οτο!ιο11ε άειι 17ει·ειιιε 8τ. Ρετει·ε!ειιι·εει· Απατε

θθ5. 81τειιιιε;ι1ειι 16. Νονειιι!ιει· 18θθ.
νοιε1τεειιάει: Μ ο ι· ι τι. 8εει·ετε.ι·: Α Ι 1: ε. ιι ιι ε.

1
.

111ε!ιε!εοιι: 11ε!ιει·εε.τ!ιο!ορ·ιεε!ιειιΒε.ιιεε!ι:ιιετ.·ιιιι1.
Ρετ.. Κειι!'ιιιειιιι 24 ει. ιι. Ιει11ιιι,ο!ιιιε ιιειιτορετ1ιιεε!ιεΑιι!ε.8ε.
!ιιιτ Με νει· 8 .1ε!ιτειι1ιιιιιτεε1ε!ιτ,Μιά; ιιπά ν!ε! ι;ετιιιιι!ιειι.
ι1ε!ιε1άιο Λ!εο!ιο11εε.ετετε εετ νει·τι·ιιε·ειι,ιιιε!ιι·τ'ε.ε!ιΗοιιοι·ι·1ιοε
ι1ιιι·ε1ιεειιιιιε!ιτ.νει· 3 .Τε!ιι·ειιΕεεε εεειιιι·1εττ, ινε!ο!ιε ε!ε!ι ιιι
1ε1ε!ιτει·1·"οι·ιιιε.ιιεεει·τειιιιι1 ιπιτ 200 1ιιιιιιετ1οιιειιιιυ νει·!ιιιιτ'ε
νοιι 2 .1ε!ιι·ειι 1ιε!ιειιιι1ε!τιινιιι·ι1ε.Με Και· ινιιι·ι1εειιεεεεε!ε!ιιιετ
νει·τι·εεειι. 1τεε1ι1ινεε!ιιι1ιι1ε!ιτειιτ'ε·επτειειι. εετ Με! 18θθ 1ιιι
Οοιιειι!ι1ιιιιτΙε1ιειιι1, ινοι!ιιτε!ι ει· ιιι εεερειιιιτε νει·1ιτι!τιι1εεεειι
εε!ιιειιι νει·ινειιι1τειι- ιιιι‹1 Βε1ιε.ιιιιτειι!ιι·ε!εεεειε.τ!ιειι Μ, ν1ε1
θειιι11τ1ιε!ιεινεςιιιιε·ειι:ιι ει·!ειι1ειι,εε!ιιι11τ!ιιιτ. Τιιιι!ιτ εε1τάει·
εε!1ιειι Ζε!τ εε ειιτ Με μι· ιι!ε!ιτε, εε1τειιε1ιι Μεε Βιει· οάει·
ετινεε Βοτ1ιινε1ιιιπιτ ν1ίεεεει·. θεεο!ι!εε!ιτ!ιο!ιε Βιιεεεεε ινει·ι1ειι
ιι1ε!ιτειιεεεεεειι.
Αιιι θ

.

θετο!ιει· 1899 τιιιιιω ειο!ι Ρετ. ιιε.ε!ι ειιιει· εε!ι1εο!ιτειι
Νεο!" ιιιινι·ο!ι1,νει·ετ1ιιιιιιτ.Τι·ε.ιι1ιιιιιι Β Μιι· ιιιιε!ιιιι!ττεεε1ιε1ιιι
Ρι11!ιετϋε1ι 2 Θ111εε!ιειι8ε1ιιιερειιιιι1 2 Θ!εεει· Ροι·τινε1ιι,ειι ννε1
ε!ιειιι11'ει·ιιιιιτ1ι!ι!ιι2ιη.ε·ετϋτ ινοιάειι Μιι. Με 'Η 5 Μιι· νει·11εεεει·
Με Βεετιιιιι·ιιιιτ, ιιιιι1 Πε εε!ιιειιι 11'ι·ειιιιι1ε1ιειιιι Α1ιεε!ι1ει1ε
ιι1ε1ιτεΒεεοιιι1ει·εεπετ' ε.ιιι Ρετ. Με ειιι!”ε!ιιε ι;ενν1εεεΒι·ι·εε·τ
1ιε1τ. Βει!ι1ιιεε!ι 5 Μιι· Ιειιετε Ρετ. ιιι εε!ιιει· 1'θο!ιιιιιιιε :ιιι
ιιιιτ !ι1ιιτειιι1ει·.‹11ε!ι εεεε!ιννο!!ειιει· Νεεε ιιιι‹! ιιι ετιιι·1ιΒε
εε!ιιιιιιτ2τειιι Πε!ιει·ι·οο!ιε, ιιιεε!ιτε εεετ ε.ιιτ'ι1ιεΜιτε1ιιινο!ιιιει·
ι1τιι·ε!ιιιιιε1ιειιιειι 1ιετι·ιιιι1ιειιειιΒιιιι1ι·ιιε!ι. Μ· εει·1ετ!ι11!ιειΜε
Α1πνεεειι!ιε1τεειιιει· Ρι·.ειιι. ινε!ε!ιε 11ιι·ει·νει·ε.!›ι·ει!ιιιιΒ·εειιιεεε
!!ιιι εεε ι1ειιι 1)1ειιετ!ιιιι·εε.ιιε!ι1ιο!ειι εο11τε,ιιι ει·οεεε Βι·ι·ε
ιιιι€, ειιτ!ι1ειι1ετεειε!ι ιιιι‹1!σετε ε!ε1ιειι Βεττ, ει·εε!ι1ειι 1›ε.!ι1
Μετά ειιι Τιεο1ιιιιεεεει·1ιι άει· 1·1ε.ιιι11ιε1τειιά1ιι άει· Κ11ε!ιε,
ετ11ι·ετεε1ε1ι ειιτ εε!ιιε Ζιιιιιιιει·ινιι·τ!ι!ιι πιιά 1ιεε;ειιιιι ε1ε ιιι
ιι·11ι·εειι.Πι εειιι Βεττ ειιι·ιιε!ιεε!ιι·ιιε!ιτεει·1ετ!ιει· 1ιει ι!ειιι Πι·
εε!ιε1ιιειι εειιιει· ?πιο ιιι ιιιεεεε1οιιε11νιιτ!ι,εεε!ε!ιτιετε ειε άει·
11ιιιι·ειιε, 1ι!ιειεε!ι!1ττετεε!ε ιπιτ άειι ει·εετειι 8ε!ι!ιιιρίιιειιιειι.
ιπιτ ε1ε!ι1ιιι Βεττε ΜΝ Μιι ιιιιι11ιει·,εε!ι1ιιε·ιιι!τ άειι Ε11.ι1ετειι
ιιιιι ειο!ι, 11ιιε!ιτε πιιά ει·1ιιιιιρ!'τεο!ιιιε Πιιτει·!ε.εε.Ζε!τινε!εε
ιινιιι·ι1εει· ι·ιι!ι1ε;ει·, 11ιι!ι1ετει1ε.ιιιι εοι;ειι· εε1ιιε Ει·ε.ιι ιιιιι ε1ε!ι,
Με ι11εΠιιι·ιι!ιε ιιπά ν11ιιτ!ιιιι ετει·εοτγρει·11νε1εενοιι Νειιειιι

ε1ιιιιειετειι. !1ιιι 8 Μιι· ε!ιειιι1ε νιιιιι·ι1εΕΜ”. 8·ει·ιιτειι ιιιιι11ειι‹1
άειι Ρετ. 1ιι ι1ειιι εεεε!ι11:1ει·τειιΑιιτι·εςιιιιςεειιετειιι1ε.Απ! Ζ

υ

ερι·ιιε!ι ιιιιι1Με νει·εριεε!ιειι, !!ιιιι εοτ'οι·τεειιιε 11ιιττει·Μιτε
ειιεο!ιιι11ειι. ιιιιε!ι νιιε!ε!ιει· ει ιιιε1ιι·ιιιιι!εεε!ιοιι ι1ι·ιιι1.;ειιι1τει·
!ειιι.:τ 1ιεττε, 1ιει·ιι1ι1ετεε1ε1ι Ρετ., ,ςει·ιετ!ινοι·111ιει·εε!ιειιι1ιιι
ε!ιιε ι·11!ιι·εε11εε8ι1ιιιιιιιιιης, εεε εεοι·ι1ιιετεΑιιτυνοι·τειι,ει·ιν1εε
ε1ε!ιΜε ν6!!1;,ς·οι·1ειιτ!ι·τ,!ιοιιιιτε ε.1ιει·ιι1ε!ιτε.ιιεεεειι, Με ιιιιι1
ινε ει· ε1ε1ιΜε Νεεε 1›εεε!ιε‹11ετ!ιο.ττε ιιιιι1 ινεε!ιε!!ι ει·εο
2οι·ιιιε ιιιι:1 ειιιτΒει·εςτεε!. 8οιιιετ!εε1ιε Πιιτει·ειιε!ιιιιιιςειι;ιι1ι:
Βειιειιιιιιειιει· θεε!ε!ιτεειιει1ι·ιιε1ι,ιιιιττε!ιι·εἰτε, αυτ' 1.ιο1ιτμι
ι·εε.ε·ιει·ειιι1εΡιιρ!!!ειι, Ζιιιιτςε ι·ε1ιι, νν!ι·‹1ο!ιιιε 'Ι'ι·ειιιοι·ι·οιεε
ετι·εε1ιτ,Ρε.τε!!ει·ι·ε11ειιε1ε!ι!ιιιττ,Κ6ι·ρει·τειιιρει·ιιτιιι·8ΐ,1.Ριι!ε
100, ειιινεε νο!! ιιιιι! ινε1ε!ι.Πιιι θ Μιι ε1ιειιι1ε τιιιιι!ι Ρετ. τη

ειιιειιι θ!ιιεε Μ!!ε!ι _!
ε

2,0 0!ι!οι·ι·111ηι11°15ιτιιιι‹1ΝιιΒι· εεε ιιιιι1
εε!ι!!ετ'1ιιι!ι1ι1ε.ι·ιιιιτ'ι·ιι!ι11.;ε!ιι.
Αιιι18.θετο!ιει· ετε!Ιτε ειο!ι Ρετ. ι1ειιι Βε!”. νει· ιπιτ! Β

ο

ι1ε!ιτετε 11'ο18·ειιι1εε.Νειι:!ι Βιιιιιιι1ιιιιε εεε Μεάιεειιιιειιτετω:
ει· ι·ιι!ι1ε; Με @Με Νεειιτ ι;εεε!ι!ε.τειι, εε! ει» 1Ο.Οετοτει
ι·ιι!ι18·,ιιι1τεειιιει· Ρι·ε.ιι 1ιιι ε!τειι ι;ιιτειι Βιιινει·ιιε!ιιιιειι, Με
111ιει·Με εε.ιιιε 8ιτιιε.τ1οιιε1ε!ι ιιοε!ι μι· ιι1ε!ιτ Με· Βειι·εεειι.
εε!ι!ιετ'‹1!ε τ'ο!εειιι1ε Νεε1ιτ εεειιτε!!ε εετ ιιπά ειετ ιιιιι ι!ειιι
Ποι·ε;ειι εεε 11. Οετο!ιει· εει ει· ε!!ιιιε1!ι!ιε!ιιιι ειο!ι ἔ81ι01ιι11ιΘιι.
εε! εεετ 1ιιι Μιιι!”ε ι!!εεεε Τιηςεε ιιοε!:ι ε1ιι1ιεε Πιι!ε τ”ι1ιΜιπ
Ζε!τ τι: άειι εοιιι1ει·1σειειιΖιιετειιιι1νοιι θειετεεε1ιιι·εεειι!ιε!τνει·
τ'ε.1!ειι.νοιιι 12. Οι:το1ιειεπ ττι!ι!εει· ε!ε!ι νο1!1ιοιιιιιιειιιιο!ι!.
Πι· 1ιοιιιιτει-ιιιε1ικαι ε1ιεο!ιιτ"Με ε1ε!ι ει·ιιιιιει·ιι, ω! ινε!ε!ιε
1νειεε ει· Με Νεεειιτι·ιιιιιιιε ει·11ιτειι, ι1ειιιι νοιι 4 Μιι· ιιιιι·!ι
ιιι1ττεεε άειι θ

.

Οοτοεει· Με 8 Μιι· ιιιει·εειιε εεε 11.Οστο!ιει
!ιει·ι·εε!ιτ τοτε!ε Αιιιιιεε!ε; εο!ιοιι !ιειιιι θειιιιεε εεε 2111ε!!ειι
θ!εεεε Ροιτινειιι ει" θ

.

θετο!ιει· εει εε 1!ιιιι εοιιι1ει1ιιιι1ιιι
Κορτ'ε εεννοι·ι1ειι.Με ο!ι_ῇεετ!νεΠιιτει·ειιε!ιειις επι 13.00το11ει
ει·ιςιι1ι νε!!!ει ιιοιιιιιι!ειι Βετιιιιι! Με αυτ'ννε1τεΡιιρι!!ειιιιιιι!
1ε!ι!ιετ'ιεΡετε!!ει·ι·ε11εκε.
Με Πειιρτεϋε;ε εεε εεεε1ι11ι1ειτειιΚι·ειι!ι!ιειτε1ι1!ι!εεειιιι1:
ε1ιιε τἰετε Βειι·ιιεετεε!ιιετϋι·ιιιι , ινε!ε!ιε ε1ιιε 40ει1ιιιι!ιεειι1ι
εο!ιιτε Αιιιι1εειε 1ιιιιτει·15.εετ, 1

·

ε!ιιιι·οι·ετε!1ιιιιε άει· ε!ιε1ιε!ιειι
Πιιτι·ειιε, εοι·ιι1εει· Α1ΐεετ. ιιιοτοιιεε!ιε Πιιι·ιι!ιε, ει.ιιιιεεειι·ο
Βιιιιά!ιιιιεειι, θι·1ειιτ!ει·τ!ιε1τ,ε·εοι·ι1ιιετει·Α1ι1ειιιτάει· νοι·ιιιε!·
!ιιιι,ε·ειι. Γε!ι!ειι νοιι 8ιιιιιεετειιεο!ιιιιιεειι. !)ει· Βιιιιρτοιιιειι·
εοιιιρ!ειι 1ετ ιιεε!ι θειιιιεε ε1ιιει ι·ε!ειτιν !ι1ε!ιιειι 11ειιιςει·οιι
Α1εο!ιο11ε1εειιΓἔετι·ετειι ιιιιι1ι!ει!ιει·Με ρετ!ιοΙεειεε!ιει Βειιει·!ι·
2ιιετειιι1ι·εερ. ΜΜΜ τιιιιιε1τοι·1ε.ε!ιι·1εεε ιιι !ιειε1ε!ιιιειι.1111·
Πιιτει·εε1ιε1ι!ιιιιεειιιει·1ιιιιε1ενοιιι ε·εινε1ιιι!ιο!ιειιΒιιιιεε!ιε ιι·ειι1011
ιιει:!ι ν. Κ τιιτττ- Β 1:1ιι ε· ε.ιιρ,ιε111!ιι·τ(ει. εειιι Ιιε!ιι·!ιιιε!ιεοι
Ρεγο1ι1ετιιε, ό

.

Αιι!!εεε, με. 248). Με εσιιετ 1.ιετπω: ει·
!ιειιιι1ειιειι81ιιιιεετειιεε!ιιιιιεειι!“ε!ι!τειιινο!ι! Με τ1ιεεειιι11`ιι!!ε11111
1ιε1ιι!!τιιεει·ει· Α!εο!ιο!ιιι1εε!›ι·ειιε!ινοιειιε8·επειιεειι .Με

1161
1ιι!ιιι!τάει· !ιιιιιι!ι!ιεττειι νοι·ετε!!ιιιιιι·ειι ιιιιι! ι1!εεεε ι!ιιιοιιειιι

ερι·ιιιε·ειιι!ειι 1·1ιι.ιπ11ιιιιεειιεε!ι11εεεειι ε!ε!ι !ι1ει· ειιε 11111111
ι·ειι1εΙιε1ιειι.
Μιε ι1111'ει·ειιτ!ε1ά1εειιοετ!εε!ιιιι Βειι·ε.ε!ιτ !ιοιιιιιιειιι1εθ1111111°
τ1εε!ιε.1ιγετει·1εε!ιειιιι‹1 ιιειιι·ε.ετ!ιειι1εε!ιε1ιι·εεε!ιι 1εει1111ι1
ειιεεε!ι11εεεειι.!ιεο!ιετειιεΜε Τι·ειιιιιε. άει· Νιι.εε ιιιιι1 11
1
1
1

ε1ιιτ!ιεειιιι!εε1ιιιιιεειιιιι 8·ειιοεεειιειι Ροι·τινειιι 1εεεειιι1ιε111111·
!!ε!ι1ιειτειιιεε ερι1ερτ!εε1ιειιΙιιειι!τε ιιιε Αιι,=.ιετεεεειι. Με 1111·
!ιει·ε Αιιεε!ιειιιιιιες, Μεε :Πε ρετ!ιο1οε1εε1ιεΑ!εο!ιο!ιειιο11011
ετετε εετ' ειιιε ερ1!ερι1εο1ιεΑιι1εε·ε !ι1ιιννε1εε.1ετ νοιι 111111

ιιιειετειι ιιειιει·ειι Ροιεε!ιει·ιι νει·1εεεειι ινοι·ι!ειι. νιε!ε Ρτιιιειιιε11
ιιι!τ ρετ!ιο1οεἱεε!ιειι Βε.ιιεο!ιειιετειιι1ειιειιιι1 ε!ιιοιιιεε!ιε Α

εί
·

!ιο11!ιει·,_ιεάοε!ι!ι1ιιτει·1›!ε!!›τειιιε θι·ιιρρε, ννε!ε!ιει!ιεεεεΚι·ιιιι-Ι·!ιε1τε1ι1!άιιιιι· ιιιτ'ο1Βε ε1ιιει· ιι.ιιεςε!ιοι·ειιειιοάει· πιο!ιτΜπι
Α!εο!ιο! ει·ννοι·!›ειιειι8ε1ινιι!τε!ιει1εε θειιτιε!ιιει·ιιειιεχει.ειιιε 1

1
.1
1
1
·

1ιιετετ.Με εοΙε1ιε 8011Μ1.01ιειιι1ε1ι1οιιιειιτε!εεεειι ειο!ι1111102
1ιεεειιι1ειιΡιι!!ε τιιιι· ι11ενει· 1ιιιι·2ειιι 111ιει·ετε.ιιι1ειιε1111111·ἐξ

".

1!ιι·ει· ειιει·ε1εο!ιειι Βε!ιιιιιτ!!ιιιιε; εονν1ε Με τ`οι·εεεεετ211ῖ11ὸ£
ιιιϋτ1ιε1ιεννεειιιιςειι1ιιι νει·Ιειιτ'ε ε1ιιεε !ιε11ιειι.Τε.!ιιεεειιι1ιιι 0

1
]

Ζιιιιι 8ε!ι!ιιεε νν1ι·ι1ιπιτ' Με ε;ι·οεεετ'οτειιε1εο!ιεΒεἀειι111!ἔ
ιιο!ε!ιει Κι·ε.ιι!ι!ιε1ι.εειιετειιι1ε1ι!ιιΒειι·1εεειι.

(Αιιτει·είειετ1.

1)ιεειιεε1οιι:
νοεε: Νιο!ιτ ιιιιεε;·εεε!ι!οεεειι1ετ, Μεε εε ε1ε!ι 111

1ΐ16ΐ11ΖΕΡιι11 ιιιιι ε1ιιε ερ11ερτιεε!ιεΒεινιιεετεειιιεετϋτιιιι;; εε!ιιιιιι101Π”Με ειο ειιιιιν1εο!ιειιεε! Ειιετ!!ιιει·ιι πι· Βεο1ιεε!ιτιι112&(έ13ΠΙΙ.Βιιιεε εο1ε!ιειι Ρει!!εε ειιιιιιει·ε 1ε!ι ιιι!ε!ι 1ιε1ειιι€111 ';1.ωπί
1!ιιιιιιε, ειιιειιι Βιιετ11ιει·,άει· ειιιιιιει1 ιιι άει· 18610111.

1
1
8
ῆ

Με'
ει· ιιιιι Α1ιειι.1ιιιεεειι; ν1ε1Α!εω!ιο! ιιι ε1ε!ιε·ειιοιιιιιιειι 1Ιθω
ρ!ϋτε!1ε!ιειιτ'ερι·ιιιιε·,!ι1ιιειιε!!ετ, ιιπά ειιι!!!ε!ι 1ιι ιιιιει·ινιιΜΗΜ81τιιιιτ1οιιευ ε1ε1ι!ιειιιι, ο!ιιιε 2ιι ιιν1εεειιΜε τ” 211211 Μ

?

ινιιι·. Μεε εο!ε!ιε Βρ!!ερε1εεκ 1ιιε !ιειιιιτε ε.ιιε!ι11111ι
· νοι!ιε81111·

. . . · ιι
ι

111ε1ιε!εο ιι: Ριιτιειιτ ινε.ι· ιιεε!ι επι 18. Οετο1ιειΐ131.ιΣ1:1"έ8ΠΑι·2τ εεε·ειιρειι, άει· !ιε!ιιε Αιιεειο!ιειι ειιιει· ιιεο!ι 111911Ρ8μω".1.ιιεε τ1ιιι1ειι!ιοιιιιτε. ν1ε!1ειο!ιτιετ ιι!ιει··ι1ει· 1101
11θ111. ΜΜιειι

ἔετιετειιε
Ζιιετειιι1Με ειετε Ζειο!ιειι ειιιει· ειο!ιειιιινιο

ρ1!ερε1ε€ειιι1εεειι. _ Μ]
Βει·γ: Βε 1ετ_18.ιιιϋε·11ε1ι,Μεε εε ειο!ι 1ιιι νοΓἐ'θιἔιἶ1Ιἔ0ιιι8Ρε!1 ιιιιι

12-Γ11ερε!ε
!ιειιιέ1ε!τ,εε 1ιοτιιιιιειιιι!ιει· εο!ε!ιε

Όξω απ.ιιιιε!ι 1›ε1 γετει·ιε ιπιτ!ω άειι νει·εε!ι1ει1ειιετ0111119111 σ. · οι
Βιιιειι εο!ε1ιειι Γε!! εε!ι 1ε!ι !ιει ειιιειιι !ιγετει·ιει:111111

1""°
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Μιιιιιι νειι17'.1ε1ιι·ειι: Βει ιιιιιι ιπιτ ειε 1ιεε1ιε·ι·ιιειεει··Πι·

ι·εε·ειιε·ειιιειειιε εεε Αιιτειιιετιειιιιιε ειιι ιιιιε1ι εειιι Τι·ιιι1ιειι
εἱιιεε θε1ιιιερεεε.

Κε.11ιιιεγει·: Με θι·ειιιιιι.ει· εει· Αει.Ιιει1ειιε; Μι· ιιιιιεΙιι€ε
1ζι·ειι1ιεε.ιιι ενει1ιΙ. Ο1ιιιε1ιενιιΗεερἱτε.1 1ιε1ιε ιε1ι ιιιε1ιι·Γιιε1ιθε
Ιεεειι1ιειτ εε1ιεει, εειειι.ιι.ιε Χιιετε.εεε· εε εε1ιειι εεε ιιιεεε .ειε
Με ττειιειιοι·ιε‹·1ιεΠε11ι·ιειιειιι'. νει· ειιιιιιεε .1ε1ιτειιννιιι·‹1ειε1ι
εε ειιιειιι 80-_ιέι.1ιι·.1εε.ιιιιεεει·ιιι'εε, ε" ιιιιε1ιειιιει· Πιιειιεε1ιιιι
1ιε1ι1ιειτ(ειιιε εεεεννιεεειιε 1νει·1ιεεε·1 εε.ε1ιΗ:ιεεε :.2ε1ιειιιιιιειι,
1ιιει·ιιι ειιιειι Ζεειε.εε 1ιεε1ιε;ι·εειε·ει·Βι·ι·εε;ιιεει νει·ιε11ειιναιιι·,
ειιι εἰε1ι εε1ι1ιιιι·εεε εε1ιεεε. Α1εε1ιε1ςειιιιεε- ννει· ιιιε1ιτ.νει·
εεε.<.>ιεεειιι.>;εε.Αιι ειιιε Βιιιίε1ιι·ιιιιι.=;νοιι Μεει1ιε.ιιιειιιεε ιιει· εε
»νει ιιιε1ιτιιι εειι1ιειι, εε ι.τε1ειιιεεεει· εειιι Ρετ.2 Μει·ριιιιιιιι
ιιιιεει1ειιειι Ζε ιιιεε1ιειι. ειειιιιε1ι ει· ειε1ι 1ιει·ιι1ιιι;τεεεε. 1ιε1ε
ειιιεε1ι1ιεΐ.1ε1ινει·1ιεεε εεε Ρετ. Πει· θε1ι1ε.Γεεεει·ιε 1ιει ι1ιιιι
ω» ιιιε1ιτΙ:ιιι€ε, ει· ει·ιιιιιε1ιτε,ειπε ειιι`,ω” ερε2ιει·ειι, νει·
ε;ιιίιε·τε ειε1ι εε.ιιιι ιιιι Ι28.111.θνοιι Β θτειιεειι ειιιιιιτ,.νοιι Βιε
1ιει·ιχειι1ιει·ιιιιτει·2ιιίε1ιι·ειιειιε 1ιε,εε1ι ειε1ι εε1ι1ιεεε1ιε1ιιε ειε
εΠ“ειιι1ιε1ιεεΗεεε. Αιιι ιιεε1ιειειι Μει·,εειι ννιιεειε ει· νειι ε.11ειι
ειεεειι Βεεεεεε1ιειτ.ειι ιιιε1ιτε. Ειπε Β ι!ερειε Με; ιιιε1ιτνει.
εε ε·ει· εεε1ι ειεεεε ειιι τι·ειιειτοι·ιεε1ιεε ε1ιι·ιιιιιι.

2. Κι·ερε: ννειι.ειε Βεεεεε1ιτειι€ειι εεει· εεε Κετ1ιει:ε
ι·ἰειιιεε εει 11ι·ετει·ειι.
Η ΡΜ!. Ρετ. 41 ε. ιι. ιεειει εειτ 14 'Ι'ε.ε·,ειι :ιιι 1ει1ιι·εε1ιειι
ιιιιε1ι εειιι 1:1εεειι εεε ιιι εει· Νεε1ιτ. Ρετ. ε1ε1ιι.1ιει·ειιτειεε
1ιειιιιιιειιεεε, ε11ιςειιιειιιεΒε1ιννεε1ιε.Αεεειιτ ιιεί εεει Π. Αει
ιειιτειι. Ηιιι·ιι ι·εερ,·ιι·τ.ειι.ιιετ, ει "εεε ερεε. Θενν. 1009, Με!.
ΗΜ 1400, Βιιιι·ειεε '/ι°/ιιο. Βεε1ιτειετ. ειε Νιει·ε νει·.ε·ιεεεει·ι.
Ι.ιιι1ιειει ειε εεει· ι;ιεεε, 1ιεε1ιει·ιε; εε1ιιιιει:1ιιιΠ. Πε ενει·εε
ιι1εεειε 'Γειιιει· εει· 1ιιι1‹ειιΝιειε εεε εειιιρειιεετει·ιεε1ιενει·
ει·ϋεεει·ειιε εει· ι·εε1ιτεε ειιεεεειιιιιιειι. Πε ιιιιιεετε ιιιιιι εεε
ετιιιιι·τ ννει·εειι,σε ειε Β1ειεε ιιειιιιιι1 ννει·. εε ειε τεε1ιτε.Νιει·ε
εεεειιε ννε.ι·, ειιε ειε 1. ειιετιι·ριι·ι ε·ει·εειι 1ιειιιιτε. Πει εει·

εγειεε1ιεριεε1ιειι Πιιιει·εεε1ιιιιιε; ει·ινιεε ειε1ι ε1ε Βε1ι1ειιιι1ιιιετ
εει· 1$1ειεεΜε ιιειιιιιι1. Αιι:ι Βεεεε εετεε11›ειιεεε ιιιε.ιι ε1ε2ε1ιιε
Ριιι·ιι1ιε1ε1ιειιΙιεε·ειι, ε1ε Με Ηει·ιιςι·ιεε ειιεεε1ιειι,ιεεοε1ι 1ιειιιε
1εο!ιειι 2ε1ε;ιειι Με εε.1ιει·ΠΜ· θεε·ε1ιεεειι·ιτεε ειιςεεριεε1ιεε
ΜΜΜ. Βεἱεε Πε.ι·ιι1επει· ιινει·ειι πι. εε1ιειι.Βεε1ιιε εειιι.ι·ιι1ιιι·τε
ειο1ι άετ Ηιιιιι1ειτει· εε1ιιιιιιε1ι,εε1τ.ειι.1ιὶε1ιε ιιεε1ι εε1ιιν1ιε1ιει·,
εε "Με εε1ιειιι1ιει· 1ιειιι [Με εεε. Πε ννει·εε εεε εει··11ιι1ιε
11ι·ειει· 1ιετ1ιειει·1ειι·ι:ιιι ψ Βιειιεε ινει· εειιϋε·ειιε Πιιε εε
ειιιιιιιιε1τ.Πι· ειι$1ι1ε11:'Με/εε Ε)ιννειεε ειε: εειιι ι·. Πτειει· εεε
ε" Ηιιι·ιι 13/4"/εεΒιννειεε εεε ιιιε1ιι· Βεειιιιειιε Με 1ιιι1ιε.Πει·
Κετ1ιειει·ιειιιεε εει· Πι·ετει·ιι 1ιειν1εε ιιΙεε, εεεε ειιε1ι εἱε ι·.
Νιει·ε 1ιι·ιιιι1ιιιει·.
Κειιιε Ορει·ετιειι. 1Βιιιτεε1ειιι1ιε. Πι·. Ψεει.ρ1ιεΙειι. εει·
εειι Κι·ειιιιιειι εεε1ι ε·εεε1ιειιεπεσε, 1ιειιε ι1ιενει·ιιιιιτιιιι,ε,·εεε
εεερι·εε1ιειι, εεεε εε ειο1ι ειε εγειιεε1ιε Πεε·ειιει·ε.ιιοιι εει·
Νιειειι 1ιε.ιιε1ε.Με Βεειιοιι 1ιεει.ει1ετε ειεεε Αεείε1ιι;. Ζει·
ειειιει·ειι ΠιιιΒιιιεεε ειεεει· Κι·ιιιι1ι1ιε1τιιι νινο, ειε εεει· εε1τειι
ι·ιε1ιτ.18ει·1ιειιιιι ννιι·ε, ιζε1ιει·τ ειε εορρε1εεΜΒει· 1ιεε1ιει·ιεει·
'Γιιιιιοι·. Ηιει· Με· ειε ι·. Νιει·ε ιιιιτ ?ειε 1ιεεεε1ιτεεε ει·εε1ιιειι
εει1ιει· ε·1εττ. Πιε Κι·ειι1ι1ιε1τεε1ιειιιτ ιιι ιιιειιιε1ιειι11'ε.ιιιιΙιειι
ει·1ι1ιο1ιΖε εειιι, εε Με Ηε1ιιιε 2 Ε'ε11ε εε θεεε1ιιν1ετει·ιι
1ιειιεεε1ιτει.8 ι ε ι ε ε ι·εεε1ιΒει ιιιε1ιι·ει·εε(Ηιεεει·ιι 2-ει· 11'ειει11ιειι.
εει·ιιιιι.ει· 1ιε1Κιιιεειιι.

2) Γιι11. 27-_ιε1ιι·.Εεεε. Πει: νει· 8 111οιιει:ειιε1ιεε Κειιετ1ι11ΐε
εε1ιει·ειι, ειε θιε1ιει·τ.Με· εε1ιινει·. Βει1ε εε.εεειι 2ειετ.ε εἰε1ι
Ηει·ιιιι·ειιϊε1ιι εεε εει· καιω. Βει εει· Πιιτει·εεε1ιιιιιε·ει·ννιεε
ειι·1ι,εεεε εει· Πιιιι :ειε εειιι Μιιττειιιιιιεε 1ιει·ε.εεει·ε.ιιϊε1τε,ε1ιιε
Ριειε1ϋΙΤιιιιιιε·«Με εεει· ιιιε1ιι ειιιεεε1ιι. 2θΟεειιι. Β`1ἰιεεὶει1ιειτ
ιιι Με ΒΙεεε εε1ιι·εε1ιτννιιι·εε νοιι 1ετ2τει·ει·Βε1ιε.1τειι,εε ει·ε,ιοεε
ειο1ι ιιιε1ιιε 1ιει·εεε. Πε ενει·εε ει1εοειπε Πτετει·-οει·νιιιΠειεΙ
ειιε,ιειιειιιιιιειι. Πιε θγει:εε1ιεριε ει·,ε,·εεειιιε εεεειιεε Βε1ι1ειιιι
1ιειιι. ιιε1ιειι ε" Οειϊιιειιε ΠΠ· εεε 1. Πι·ειει· ε1ιιε νειιιει'ειιε
νοιι 2 ιιιιιι. Με ιιι εειι 1. Πι·ετει· ειεε·εΗι1ιι·ιετ Κε.τ1ιει.ει· επ
εεττε [Με εε Τε” ενε1ιτειιεειε ιιι ειε νει·ιιεΐιιιι8· ι.ιείε1ιι·ι.ε
δεεεε εει·‹:1ιειιιε Ε`ιετε1ιιιι Οει·νιιι Πεει·ι ιιε1ιε εειιι ιιιιιει·ειι
11ιιι.ιει·ιιιιιιιεειε ειε νε.,ειιιε πει νει·εε1ιειιι 1ιιιιιι.Πε 1ιε.ιιεε1τε
ε1ε1ι ιι1εε ειε ειιιε ΒΙεεειι-θει·νιιιεετε1. Πιε ?Με ννει·εε ερεε” νοιι Πι·. 11'εεε ι·. εεε ιςειιε.ε.

θ
) Ρε11. 52-ιε1ιι. Μειιιι, 1ειεει ειιιιινιεε1ιειι εε Ηειιιειιιιι·1ε,

Βε1ιιιιει·2ειιιιιι Πειιιιιι. 1ιι εει· Νεε1ιτ ιιιιιεε ει· 3-4 ιιιε1 ει·ιιιι
ι·ειι. .Ματ 1ιεετε1ιι Ηειιιειτει·ιε εειτ. 1 Ψεε1ιε. 1Βιιιε ιιιειιεε11ε
Πιιιει·εεε1ιιιιιΒ· εει· Νιει·ειι- εεε Β1εεειιιχεε·ειιε 1ιιετετ1ιειιιε
Αιι1ιε1τεριιιι1ιτε.Ογεωε1ιοριε: εει· Μιτ.ιε11ερρειι εει· Ρι·εετ.ετε.
ι·εειε ιιι ειε ΒΙ:ιεε 1ιιιιειιι. Πιε νειιειι, ειε εοιιει 1ειε1ιι:εεει·
εε1ιειι ινει·εειι, Ιιε1ειι 1ι1ει·1ιεεειιεει·ειιι ειε Αιι;;ειι: ειε 2ειἔεεε
εεε.τ1ιενει·ϋ.ετε1ειιεειι εεε νετειεΙιειιεεε, ε ι ιι ε ε ε ι· ν ε ε ε ιι

1ι1ιιιετε εειιτ1ιε1ι. Πε εε1ι1ειιεεει·, ειιεε ειιε1ι εεε εεε
Πι·ειειεε ι·ετ1ι1ιε1ιει·[Με ειι:1ιει·εεεε. Πε εε εεει· Ιιε1ιειιιιτιετ,
εεεε ειε ννιι·1ιε1εεννεεεε· εει· 1ΐιεεει8·1ιειτ ιιι εει· Β1ε.εε1εΠε1ιτ.
ειιιε Τειιεε1ιιιιιΒ·ιιι ιεεει· Βειιε1ιειιι; 1ιει·νει·ι·ιιι'ειι1ιιιιιιι, Μι
τ1ιετει·ιειι·ιεεε 1ιειεε Πι·ετειειι. Λεει 1ιειεειι 1ιειει1ιε11ει·.1ι1ε.ιει·
[Με. Πιε Β1ιιτεειιιιειιι:ςειιε1ιειιιιτεε1εο ιιει· εεί ειε 1ι1ετειιεε
ΒΙεεειινειιε 1ιεεεεειι ννει·εειι.
Μει·ειεε;ιιι Με εεει·ει 1ιει ειιιει· Βεειιειι ε1εεειι Βείιιιιε
ει1ιοΙιειι.

8ο1ιορρε Με; νειειιε1ιτ τ1ιεει·ει.ιεε1ιείπε εο1ε1ιεΚι·ιι.ιι1ι1ιειτ
Ζε εειιετι·ειι·ειι. θειιει ε1ιει·8·ε1ιτιιιε.ιιειε ιιιιτ 8ει11εε1ιιινειι.τειι.
Νει· 2 Βεεεεε1ιτιιιιςειι επι Εεεειιεεε εἱεε Μεεει· νει·ειΤειι1:11ε1ιι
ειειεειι: νοιι Βειεεεεε εε Βεε1ιει· εεε νοιι θειιιε11ε
Βι· ε ιι ε ι. Νει· ειε ει·ετει·εΜ: ειιιννειιεεΐι·ε1,επ ειπε Ορει·ιιτιοιι
εεε νει·1ιειιεειιεειιι ειιιει· ε1ετειιεειι Β1ε.εεενειιε ει·ιςει1ι.Με
2ε·ειιε Βεο1ιεε1ιιειι,ε·π: ιιιεΙιτιειιιε·ειιεει'ι·ει, εε. Βει εει· Πιιιει·
ειιε1ιιιιιε ιιει· Η:ιι·ιι 1ιειιι Πει: ειιι1ιιε11:.εε εειιιιτ εεε1ι εεε1ι
εεε εει· Νιει·ε ετε.ιιιιιιειι1ιειιιιτε.

Πιεειιεειειιτ

Ρ1Ηέιι·ιω:
ινωιιι 1ιεετιιιιεειε Ορειετἱοιι Βει 11ιι·ειιιπειειι:ε:ι

ιι .

Κι·ερ ε: Π1ε Β1εεε ννει·εε νειιι θει·νικ ε1ιε;ειιι·ειιιιτειιε ειιιιιι
ειε Β1εεε Με εει· Οει·νιιι ειιι:ε1ιι νει·ιιε1ιτ.
1νεετρ1ιε1ε ιι: νει· ειιιιι;ειι .Τε1ιι·ειιεειιιειιει.ι·1ι·τεΜι 1ιιει·
ιιιι νει·ειιι ειεειι Ρε11νειι εγειιεε1ιει· Πεεειιει·ετιειι ιιει· Νιει·ειι.
1ιι εεει Β`ιι11νοιι Πι·. Κι·ερε ειε11ιε Μι ειε ΠειΒιιεεε αεί'
(ι1ι·ειιεεεε ΕΜειιει·εεεε1ιι1εεε. εεε Μι νοιι _ιειιειιι Ε”ε.11ε1ιεττε,
εε ειε ι·. Νιει·ε 1ι1ει·εεει· ε1ειτ ννει·. ειιεε·ειι Ζωειεε ειε' Πε
@Με εεει· ειιιεε ε.ιιεει·ιι Νες :Με εει· Κεε1ιειει·ιειιιιιε εει· [Με
τει·ειι,ω· ιιι Ε'ε.11ειιειε εε ε1ε1ιειιι·ιιιιι 1ιιιιιεε11:ίεετεεειει1ειι
εε ειιιε Νιει·ε ιιεε1ι ι;ειιϋ,ε·ειιε ι'ειι1ιι1ειιιι·τ.πει Ζιε1ε ιε1ιι·ειι
ΜΜΜ. Πει· (1είι·ιει·ιιιιε,·ερειι1ιτεεε Β1ετεε ειιι1ιτ.ιιιιιιι11ε1ι.ννειιιι
ιιιι Κει·ρει· 8ι.ειΤε 1ιι·ειεειι Με Βει ιιει· Πι·ιιιιιιε. Αι·1ιε1τετειιιε
Νιει·ε ,εειιἱἱεειιε, εε εεε ει· ιιιεΙιτ. ειιι1ιειι.Κ ε πω” Πε ιι ιι ε

ΕΠ ε1ι τε ι· εεε Εεε ι1ι 1ιε.1ιειιεεει· εεε θεϊι·ιει·ιιιιε·ερειιΜ: εεε
Β1ετεε νει·ειιε1ιε εεε·εειεΙΝ:. Δε? ειε Ε'ι·εεε ει:: Νιει·ειιειαει.ιι·
ρει.ιειι ιεε ειεε ιιεε1ι ειι·1ιτειιεεεεε1ιιιι. νιιει·εειι.
ινε.ιιιιε1ι τω” σε πω. ιι1ε1ιτΒει 1ιιίεειιεεειιι Β1ε.εειι
ιιι1ιεΙτειιιε 1ιιΓεειιειι εει· Νιει·ε εει·ε1ι εεε Κιπ1ιετει·ιεειιιε εει·
Πι·ειει·ειι ει·1ε1ιτ1ιετ.
Κι·ε ρε: Βιε1ιει· Με 1ιειε ε1ε1ιει·ει·Ε'ιι111ιε1ιε.ιιιιτ.Μειι εε1ιιε1ιτ.

_ι
ε

εεε1ι εεε Κε.τ1ιετει· ιιιε1ιτ 1ιεε1ιιιι εεε Πι·ει:ει·ΜΜΜ, ιιει·
ειε εεει· Οειιιιιιιειει· εεε. Πιιεε εε ετινε.ενει·1ιειιιιιιειι1ιεειι.
εε _ῇ

ε

ννε1ι1ιιιιτει1ιε1ι. Πεε1ιε1εΜ: εει· Κιιτ1ι. ε
. Π. εεε1ι ιιει·

1ιει ι·ιε1ιι.ιε;ει·1εειεετιειι νει·:ειιε1ιιιιειι. Πε ίὶιιεει: εεει· Με
1ιεινιιι εεε θε1εεε1ιιιιιει εει,εεειι ε1ιι Βεε1ιεεεε εεε εει·
Β1εεε ιιι εεε Πι·ει.ει· ιιιιτει·1ιεεειιεει·ειιΠειετεεεεε Με. 'Ποιε
εειιι νει·ει·εε.ε1ιτειε ιιιι θειιιειι 1ιε.ει18·εθγε1.11:ιειιει· εε1ιειι
ειιιε Ργε1Με

δ
. 1νειιεε1ι εεε ειιιειι νοι·τι·ιιε· εεει· ειε Βε1ιειιεΙειιις εει·

εΠεεεειι ε1τει·ιε·ειι Ρει·ιτειιιτ.ιε.
Πιε Βε1ιειιε1ειιε· εει· ειτει·Ιε·ειιΡει·1τειιιτιε ιει. ιιι εεε 1ετ2τειι
20 .1ε1ιι·ειι ιιιιιιιει· ιιιε1ιι· ειιιε ε1ιιι·ει·,ε:ιεε1ιεεεννει·εειι, εεε
ε·εεειιϋ1ιει·εει· ίι·ιι1ιει· ἰιΙιΙιεΙιεε ?εεε ε.εεε1ε1ιτ.εΙοεειιειεεεει:ε
ιινειι Ί'1ιει·ειριεειιιειι ει·εεεειι Β"ει·τ.εε1ιι·ιτ.ε1ιεεεετει.. Με ειε
Βεεε1τε.τεεὶε1ιμε ,εεετ.εΙιειι,1εεει. ειε1ι ιιἱε1ιι:ιιι Ζιεειιι εεε
ει·ιιε1ιειι. εε. ειε ειιιιειι€,·ι·ειο1ιεΙειει·ει:ει· εἰε1ι ιιιειετ εεε θε
ειιἰειι1ι ειιειιιιιιιιεεεεεει. νο11ετειιειεε Ορει·ετιεεεεει·ιεε 11εεειι
νει· νειι Κ ε ι· πε ('71Β'ει1Ιεερει·ιι·τ.εενειι 25 ε·ε1ιε11τι,ν. Βεε 1

;

(11 Β'ε.Ι1ε,εενειι 4 εε1ιει10, εεε Τιετ.πε (25 Γε11ε, εεινειι 14
εε1ιει1ι).Με 1εεειιΙιιιτε εεε πω. ειιιε "Με εε εειιεεις, εε
ει· ιιι Αιι1ιειι·εε1ιτεει· ιιιιειε1ιει·ειιΡι·εεεεεε ε.ιιε1ιμια εε1ιειει·ε
Ρει.11εερει·ιι·ι. 111.Με 88 11'ε11εερει·ιι·τ, ενε1ιε1ιιει· ειε ινιι·1ι
11ε1ιεειιΤιιεειι Ρει·ιτειιιιιεειι ε·ε2ε1ι1εε1ιιε, ενε1ιι·ειιε ε1ε εε
ειιειιπεε - εε11ιετινειιιι ειε ιιιε1ιι·Με ειε ΕΠ.Πιε εει· Βε.ιιε1ι
1ιε1ι1ε1ιειι·εϊειι - 1ιιει·νοιι εει· Βετ.ι·ιιε1ιτειιε;εεεεεεε1ι1εεεειι
ειιιε. νοιι ειεεειι 88 Ρε.11ειιειιιε Τ ,ειειιεεειι εεε 28 εεεεει·1ιειι.
Αει.ιε1εςιεε1ι,ε;εειειιετ ειιιε ειε Ε'ε.11ε:Αερειιε1ε1ι1ερει·ι'ει·ετινιι
εεει· ,ε,·ειιε·ι·ειιεεε21 - εε.νειι θ ειειιεεειι, 15 εεειει·1ιειι, Ρετ
ι'ει·ιιτ.ιειι νοιι 'Γγρ1ιεε,ε·εεε1ιε·ει·ειιθ - ε.11ε ε·εετει·1ιειι._ιεεἱιι
ρει·ι'ει·1ι·τεεΠ1εεε εεεεειιι - ,ε·ειιεεειι,ειε Π1ειιε ρειιιιεειιι Πει- ιεεειει·1ιειι,ειιιε ρει·ϊει·ιι·τεεεε εεεει·νι·ειιι€ ι·ερειιιι·τεεεει
ει·:5.ιιεεεΗει·ιιιε - εεετει·1ιειι.- Α11ε 4 Β'ε11ε, ινε εει· .<.ιειι:ε
Βεεε1ι ιιι1ι: Κοι:1ι @Με αει· ειιιε ,ε.τεετει·1ιειι,νοιι 5 Ε'ε11ειι
ειιειε ιιεινετεειιει· ρι·εει·εειειιτ-ειι:ει·ιε·ει·Ρει·ιτειιιι.ιε @Μεε
πω) ιετ.ειιιει· ε·ειιεεειι, 4 Β·εεωι·εειι. νοιι 20 ειι1'εε-ειτει·ιςειι
Ρει·ιτοειιιεειι (ε1ιιιε νει·1ι1ε1ιειιε·ειι)ειιιε 4 ,ε;εεεεεε, 1θ 8·εειει·
εεε, νοιι 2 ειι·Γεε _ιιιιιε1ιιεειιειιιει· ε;ειιεεειι, ειιιει· εεειει·1ιειι,
νοιι 2 ιι·οε1ιειιειιΡειιτειιιιιεειι (ε1ιιιε ι1εεειεεε Βιιεεεει:) ειιιει·
8ειιεεειι, ειιιει· ρ;εεεει1ιειι.- Πιεεε 1Κεεε1τειε 1ιειιιιειι ιι1ε1ιτ
εει”ι·ιεειειειι.Με Γοι·τεε1ιι·Μ Μ: ιιει· ιιιει;Ιιε1ι, ειειιιι ειε ρε$1ιο
1εε1εε1ιειινει·Β·ειι€ε εειιεεει· 1ιεΙιειιιιι ενει·εειι. Με :Μπιε
1οιι·ιε Μ, ιι·ειε νιε1ει· ειιρει·ιιιιειιιε11ει·Αι·1ιειτειι, ιιοε1ι εε1ιι·
ννειιι ειιι“Βε1ι1ει·τ.Νε1ιειι εει· ιιεε1ι ιιιε1ιτεεεεεειιε εεει·1ιείεε
εεε ε.1ιεει·ιε1οΒιεε1ιιε ειε νιιιι1ειι Ε118·ειιεε1ιε.ιι.ειιεεε Ρετι
τειιεειιι εε11ιετ.Μεεει· Ζιι »πως εειεεεειειιτι τ

.

ννει·εειι. Ι1ιι·
Βε1ιειιιιτε·ετεειι 1ιειιιιτε εεε ννιε1ιιι€ε Ηειιι ιιιι1ιειι εε ειε
'1'1ιει·εριε1ιιει:ειι (Βεεει·ρτιειιενει1ιε.1τιιιεεε,1ιιι.ετει·ιειεεΜεεε
εεΙιει'τειι εει· Βιιεει1ιε1ιειι, ειε ι'ειεει·ειι νει·Βεεεε Βει ε” 1311
εειιε,· εει· Αε1ιεε1οιιειι ετε.). ΚΥΠ· ννιεεειι ιιοε1ι ιιἱε1ιτειε1ε1ιε
Βεειιι,ειειι€ειι, εεεεει· θιι·ειι1ιιτιειιεεεετιιιι8·εεεεε Βιιεει1ιε1νει·
Ιει.εειιι;ειι ειε ιιει·ιιιε1 εεει· 1ιεεεει.ειιεε Β.εειετεεε εεε Ρετι
κειιεειιι ε·εε·ειι 1ιε.ει.ει·1ε11ε1ιινιιε1ειι 1ιει·ε1ιεεωειι.- Πιε Πι·
εε1ιειιιειιε·ειι ιιιι νει·1ε. ιι ι εει· Ρει·ιτειιιτ.ιε 1εεεειι ειε1ι ιιι 3

θι·ερρεε ει·ιεεειι, _ι
ε

ιιεε1ιεειιι ειε νοιι ιιει· Ιιιίεει.1ειι ε. 1
ι. ω·

1νιι·1ιιιιιε εει· Βε.ειει·1ειιεεε ι1ιι·ει· Ρι·εεεετε, εει· 1ιιιειι1ειι.ι.ιεε
νοιι θειιειι εεε ετε;ειι·ειιεειι Πει·ιιιιιι1ιε.1τ.εεεεει· ιιιεε1ιειιιεε1ιειι
Μειιιειιτειι (Πεε1ιετειιε εεε Ιιε1ιιιιειιε εεε Ζννει·ε1ιίε11ε,θειιι·



Π!)

!!!·εεε!ει!πει· Ππω!;επ ιιππ πεε !!ει·2επε) ε!!!!!!.πι;επ. Π!ε Ι!!!'εε
!!οπεει·εε!!ε!ππ!!Βεπ Μ! πει· Ρε!!!οπ!!!ε πεε!!επ ε!ε!! π!!! πει·
_!εππ.ιεππει· ε!!ε:ειπε!πεπ $ε Με ειπε πω!ει·επ Πι·εε.ε!ιεπ (Πεπε
πει·ιι!!οπ πεε Πει·εεπε ππ πει· Ππ!ει·!ε!!!επι·πεεπ. !ο!!π!!!!·ε
Ρπει!πιο!!!ε, Νει!!!ι·!!!ε). Ι!!! Β!πεε!πεπ ε!ππ Με Νε”, ει!!
πεπεπ Με Ι!!!εε!!οπ Με!! νε!·Ι!!·ε!ιε! εο!ν!ε π!ε Α!!εεε!!ε!πι!πεε
"Με πω· Βεε!ει·!επ πππ !!ιι·ει· Ρι·οπ!!ε!ε πω!!! εε!!!· νσε!!!ς
ει·ΐοι·εε!!!.- Π!ε !π!ο!!!εε!!οπ ει·ϊο!!;! νοπ! !.!ε!!!!!!!!!ει!Πω!!!
εεε. Π!ε Βπτε!ε!ιππι; πει· Πει·ιπ!!!!!π!ι!πε !!!ε!ετ ποε!! ν!ε!
Ρι·ο!!!ε!πε!!εε!!εε α!!ι·ει!!!!!!οπε!!ε!!!ππετπ!!ε;, Ιπ!!!!!!!!!οπ πει·
Πε!·π!!!!πεεπ!ε!πι· πι!! !οι!εε!!επ 8!ε!!επ, Ι.ε.!ιπ!!!πιεπει· πισω
!·!εε!!επ Πε!·ιππει·νεπ). Ππ!ιε!!εππ! Με! ίει·πει· Με Βεεει·ρ!!επε

ἐι·πεεε.
8!ε!ιει· πππ!!! !!π Πει!!! ε!ε!ε!!πε!!!ε· Βεεοι·πι!οπ ιιππ

κεπππ!!οπ ειιι.!!, !ε!2!ε!·ε νι!εε;! επε.π!!!ει!ε!!!! νει· (Πε!!ει·
!!!!!ππε· πεε Πει·ιπε π!!! Ρ!!!εε!ι!·!‹ε!!πε! ε;!ε!ε!!!!ε!!!!;ει·!ιοε!!
8·ι·ε.π!!!ει·Ψεεεε!·νει·ει·πιππε· πει· π!!!·!ἔεπ Θε!νε!!ε ννοππι·ε!!ε!π
ε!ιο!ει·ιι !!!!!!!!ε!!εεΒ!!π ε!!!ετε!!!!.-· Απε Μεεεπ !!ε!ι·ε.ε!!!πππεπ
ει·Β·ε!!επ ε!π!! Με Α!!! ε!!επ πει· Τ!!ε!·ερ!ε. Ρι·οι!!!!!!εε!!εε!!
ἱε! ποε!! ιπειπε!!εεεπ τ. ππ. πω. πειπ! πε.!πειι!!!ε!!νει· ιιπ
νοι·ε!ε!!!!!!;επ Πιι!ετεπε!!πιι€επ πε! ε!!π·ε!!ερεε!!ει· Ρε!!!οπ!!!ε
πι!!! νει· πει· !!ε!!ε!!!επ θε.Ιοπιε!!!!ειιη!!ε !π! Βεις!π!!. - Π!ε
!π!'εε!!οπ Μ!!! πι!!·ε!! πεπ Βε.πε!!εε!!!!!!.!, !!!π!!εει·πππ· πεε Β!!
ε!!πει!εε πππ Πεπε!·τεπ!ροπε.πε !!ε!!!!π!ρί!.Απ! π!ε !εε!!!!!εε!!επ
Β!π:ε!!!ε!!επ πε!!! πω. Με!!! πεπεπει· ε!π; Με νει·!επΒε!ι
Με! 'Ι'ε.ε! πππ Βιίε.!!ι·ι!πε·, εοι!ν!ε Απρε.εε!!πε ιιπ πεπ ε!π
πε!πεπ Π!!! Π!ε ι·ιιπ!εε.!ε!!ε!!ιοπε νοπ !!"!ι!πεγ εε!ιε!ι!! πεπ!
πω!. ει! ε!πιι·ι·ε!!εππ (νο!!ε!!!.ππ!ε Βνεπ!!·ε!!οπ. Απε!πι!!επ
ιι!!ει· Βπε!!!επ πω! Βεροε!!!οι! πει· !πεει!!!ε!πε). Ψε!!ει·!!!π π!!
Με !!!!ει·ε!!ο!!πω!!! !!!!!;!!ε!!!ιε!!επ !!ε!'ϋι·πε!·π!ι·εο!ε!ε, επ!›επ
!ειπε. !π!!·ενεπϋεε Κοε!!εε!π!π!'πε!οπεπ). Πει· Πει!·ι!!εο!! !π!!!;
!!ε!ιε! πιιες!ε!!!ε· πω! πει!ει·ππ επ!!εε!ε! πετάει!. Π!! ΑΜΠ!!!
ιπ!!!ε! ινει!·εππει· Πε!·ι!!!!!.!!πιππε·ππ!!!οε ε!ω!, !ε! !!!!π!!π π!ε
Βπ!ει·ο!οιπ!ε ἱω!!ε!ι·!. !π ε!πεπ! Γι!!! π!!! Ψ. ε!πε Πει!ει·πετε!
πι! Πιιι·πι επε·ε!εε!! πππ ειπεν, π!!!Με Ε!!π!!!εεεεπνοπ Κο!!! !π
Με ο!!”εππε!!!ιεεεπε Βεπε!!!!!!!!!ε π!! ι!ει·πιε!πεπ, πειπ!!Α!! πει·
ν!! ! ! ε ε Γεε!!επ θεε!ι·οεωι!!!ε; πει· Κι·ε.!ι!!επεπεε. Ζε νει·επε!!επ
πω!!! !π !!!!!!επ ιπο Με Ρετ!ε!ε!!!!‹ ποε!ι ει·!!ε.!!επ !ε! Με Ιπ
_!εε!!οπ νοπ π!!!!!!!ι·εππεπ 8ε!ε!οεπππεπ π!!·εε! !π πεπ Πεκ!!!
πω!! Με θοε!!. - Α!!! !!εεεππετε !π!ε!!!!!.ς!!ε!οπ! Ψ. Με
ιι!!εο!!!!ε !!π!!!π!!ππε νοπ Νε!!!·πι!ρ,·ε-πππ Ρ!!!εε!ε!!ε!!εεπ!πε!!ι!!ε
πω!!! πει·

ΟΕπει·ιι!!οπ
ιιππ !!!!π!!πεΜε.ε;επει!!!!πππεπ. 8ο ρ_·ε!!πε!

εε ετοεεε ι!ιεεει! νοπ Πιιτπ!!π!!ε.!! !!ετε!!επιι!!είϋι·πε!·ι!ο!!πε
πεπ !πειι·ει!,πετ πω!! ι!!ε!!!ε ι·εεο!!›!!·! ιιοε!! πιε!!ι· επ !›ε!εε!επ.
Ρ!!!εε!!!!!ε!! Με!!! ε!ε!! !π ι;ι·οεεειι !!!επε·επ πει· ι·εε!π!π επίπε
!·επ, πε! π!·ο!!εππε!·Ιπεπ!τ!οπ !π Γο!8·ε πεε ιι!ε!!!!ε.ε!ε;επΗπε
ε!·πε !!εππ !!!επ ε.πε!! Ν!!!!!!!!ι·ε!!ει·ε ε·ε!!ε!!. νι!. ω!! ιν!επε!·
ο!! πε! Μεεει· Βε!ιεππ!ππἔ Με Βι·εε!!ε!πιιπε·επ πει· Πειτε!!
!!!.!!πιππ ππι·πε!!!.ι·ε!ιεπεε!!ει!.
!π _!

ε

επ! ε!πεε!πειι Ρε!! εο!!,_!ε πω!!! πεπ! Ηει·νοι!τε!επ πεε
ε!πεπ ω!!! πεε ε.ππει·επ !!εεοππε!·ε εε!!!!.π!!ε!!επ!!!ο!!!εε!εε,ει!!!
ι!πεει·επι Β!!ειεεπε; Μεεε οπει· !επε πω!!! !!ει·επε,·ε!ιο!!!νει·πεπ.
θεπεπεε!ε Βεο!!ε.ε!!!ι!πε. εε!!πε!!εε Ηειππε!!!, !·!ε!!!!πε Οπω
!!!!ιιι.!!οππει· ε!ππε!πεπ !!!!!!ε! !!!!!ππεπεο πιεπε!!επ πι!!! επε
ε!ε!!!ε!οεεπ Γι!!! !·ε!!ει!.

(Α!!!οι·ε!ει·ε!).

Λεει!!! Με πε!! Ρι·ο!!!!!ο!!επ
πεπ πει!!εο!!ε!! !!!·ε!1. νει·ε!!!ε ει! 8!. Ρετε!·ε!!ι!!·8.

1287.8!!εππε πεπ 22. Νονει!!!!ει· 1899.

1
) Εππ!π ε!ε!!!: ποε!!!!!ε!ε πεπ νοπ !!!π! !ιι πει· Β!!εππε·

νοιπ 11. .!ει.πι!ει· π
.

.Τ.πει!!οι!ε!!!!·ιεπ Ρε!!επ!επ νοπ, ινε!ε!!ει!ι
νοπ Ριο!”. '!'!!!ι!ι; ινεπεπ !!ρ!!!!ε!!ο!πεΜε !!π!!ε Ιπιι·γιι!!!ιε!!!ε
Με!!! π! ινοι·πεπ !ε!. Ρε!!επ! π!! πιιι· Ζε!!, ε;επεπ 1 Μ!!!
πω!! ει· Οπε!·ε.!!οπ,ι·εε!!!!ν!'ι·ε!,πει· Κε!!!!ιορ!' Γ!!! ε!πε ε!!!.!!!ε
Τε!!! ππι·ε!!πεπε!.ε·,Με Α!!!π!!!π!! !!πι·ε!! Π!!! Με!. Πεπποε!!
!ε! Ρε!!επ! ποε!! !!πιπε!· εε!!ννε!·ω!!! 2!! εεννϋ!!πε!! ει!! εε!ιιε
θε.π!!!ε ει! νει·ε!ε!ι!επ. (Ρε!!επ! Μ!!! νοπ πεπ Απινεεεω!επ
!ει·γπςοεεορ!ι·!.)

2
) Ρ ι·ε π! π! ε τ! Μ!!! εε!πεπ

επἔεΚϋππ!ἔ!επ
!'οι·!!·ειι· !!!!ει·

πε.ε !!!πει·ε!εε!!!ε.π!ιπ!!επ εε!!! !!! πει· Κι·!!ιι.
(Ποτ νοι·τ!·ει.ε·!ε! επι!! Πι·πε!! !›εε!!!ππι!. ή

Π!εεπεε!οπ.
- Α!!! ε!ι!ε Απ!'ι·ε.ε·εΚε!·ι!!ε;'ε !ιεε!!!.!!ε;!νοι!!·ε.ε·εππε!·, πεεε
ιπ Βεε.!!!Με!! εε!!!πει·εΕπι!!! νοπ Β!!ειιπιει!!ε!ππε πππ Αι!!:ιι·!!!ε
πε!'οι·π!επε €ε!!εεεε!·! !νει·πεπ.
!!ν ! ε π ε ιπ ει

.
π ι! Μ! !π εε!πει· Αι·επε!!ιιι·πει· !'ι·ε!!!ε Με Πι·

!'ε.!!!·ππε·εε!πεε!!!. πω!!! Βε!!!πιπιπ!!!!.πε!·πιο!!!πε! Ε!!!ει!ιππ!!επιπε,
πιε!!! πω!! πε! Αι·ι!!!!!!ε πεϊοιιιιιεπε !!ε!!εε.!πε!!!π.
Βε!!π!!!π Μ!! Μεεε Ε'οι·ιπ πει· Βε!!!ειππ!!!!!πει·, ε!!επεε Με
πεπ θεεεε!!!ε.π!!!!,!'!ιι·εοπ!ι·π!ιιπ!ε!ι·! εε! πει· εοπ·επ. ει·ε!!!!εε!!επ
!!"οι·ιππει· Βει·ο !!!ι!οεε ιιππ πε! !!!εε!!επ !!!!!ετε!!!ϋεεπ Ρεο
εεεεεπ ειπ πεπ !ε!επ!!ε!!, π!!! !!!!ει·ι!πε· ειε.

Ο ε!. Ν!. 49, 1899π!εεει· !νοε!!ει!εε!ι!·!!'!.

!!”ε.ππε!! ε!·ιν!!!!π! πει· !π ε!π!!;επ Οπι·οι·ιεπ !·`!ππ!εππε
(Νίπεππε!, Ιιο!!!!εε.! !!!!!!ε!!επΑπινεπππ!ιπ πεε 8ε!!!ε!ι!π!εεπ!!!
!!!εεεεεε. Π!ε Βεεπ!!ε!ε Μεεει· Με!!!οπε εε!!ε!πεπ εε!!! ει!!
ει! εειπ.
!πεε!πε· !!ε!οο!, πεεε Με !!!!π!!!ππ!εε!!ε!! Βε!!!!!!ππι!!!!πει
ειπε!! πε! ει·τεε!!ει·ε!π Νει·νεπει·ε!ειπ (Νει!!·εε!!!ε!!!εΜε! Με!!!
εοπ!!·ε!!!π!ε!!·! ε!ππ.
!νεε!π!! ε!ε π ω! πε! πει· Ατ!!ι!·!!!ε πε!'οι·π!επε πω!! Βε
επ!!ε!ε νοπ πει· Μ!!ε!!ε!!!ι!·ε-'Γ!!ει·!ιρ!ερ;εεε!ιεπ; ι!!εεε!!!εΜ!!!
π!!!·ε!ι Β!ω!ππε· πω! Α!ιεεε!!ε!πι!!!ε πεε Κε!!ιεε (!!!ιπ! π!!
Π!. Με!!! Με !!!!!!ε!!ε!!!!ι·εει! !!5-80 Ί'ι·ορ!'επ !π Βτε!!εε!!πιο
πεπε. Ιπ ι!!ε!ιτει·επ Ρ!!!!επ ινει·επ Με Βεεπ!!π!ε !π Πει" ει!!
θε!!!!!ει·εεπ πππ Βεινεις!!ε!!!ιε!!π!!! Θε!ει!!ιε !!!!ει·ι·εεε!!εππαπ!!!
Πι!π!ι! ει!!! νοπ πει· Απινεππππε· ε!εε!!·!εε!!ε!· Ι!!ε!ι!!!.ιπει·
νε!!!!!ε!·Β·ε!!εππε ειι!!_!εε!!νε !πι·Ιε!ε!!!ει·ι!πε; ε!!επε!! νοπ π!!!
!!!π!ν!ι·κππις πει· !!ππ!ε;επ-Β!ιε!!!επ.
'!'!!!πΒ· !!ε!οπ!. πεεε πει·Βεπτ!!Τ πει· «Α!·!!ιι·!!!ε πε!ο!·πιε!!ε»
Με!!! πιε!!ι· ε!!! ε!π!ιε!!!!ε!! !!!!ι!!εε!ιει·, εοππει·π ε!π !ιπι!ιο!!!!
εε!ιει· εε!; ε!!ει·ε!ι!ε!·!ε!!εε!! !ε!. πε!!επ πει· Πιπεεειε.!!ιιιιπ πο!
Θε!ει!!!εππε!!, πει· Κποτρε!εε!!ινι!ππ. !)ε.εεε!!!ε επε!ο!π!εε!!ε
Β!!π !!ε.ππ !!.!!ο!ος!εε!!π!!! εε!!! νει·εε!ι!επεπε ν!ίε!εε ει! Ε!!.ιππε
!!οιππιεπ. ει! π. Β. εω:!! ει!! !ι·ει!!πιε!!εε!!ε!π!νεεε.
Ψεε!ρ!! Με π ω!!! πε!πε·επεε!!!!ει· ιιπ πει· Πε!!π!!!ει!π!!!
Α!!!!ι·!!!ε πε!'οι·!!!ε!!ε Με ε!ἔεπει·!!Βε $!ο!!ινεε!ιεε!!!ι·ε!!!!!!ε!!
(Κε!!!ι·ε!επ!!οπ Νοο!·πεπ! Εεε!. Με επε.!οιπ!εε!! ει! ε!!ςεπ!ε!
πει· Ρ!!!ι·οεε πω! νει·πε!!ιπι!ε πω!. ((!!ι·ειιπ!!π.)

Κ ε ι· πι! ε ει·ιν!!!!ι!!πει εε!!νι!ει·επ ππ!η!οε!ι·εππεπ Επι!!!π!
ε!!!·οπ!εε!!επθε!επ!!ι!!ε!!π!ε!!ε!πιιε. Με πω!!! _!πι!πε !!επεε!!ε!!
!!ε!!!!!!. Π!εεε Ποι·ιπ πε!ε!!πε! Με!!πε.ππι·ε!!π.πε. πω!!! :πεΜε!!!
ππι·ε!! Βιιποεε!·π!!!ε εοιπρ!!ε!!·! ιι!!ι·π. Πε! πει· Ατ!!!!!ε!ε πεπ!!
ιπεπε ε!·ε!ε!!ε Κ. !!πι·ε!!Αι·εεπ ει!!!_!εε!!νεΒεεεε!·πω;.
!!ίε ε!ρ!ιε.!επ ινε!ε! ει!! Με Βε!!ινΙε!·!!ς!!ε!!πετ Π!!!ε!ε!!
!!!!.!π!!!.π_ποεεων!εε!!επ ε;!ε!!!!εε!!επ πππ !·πειι!πε.!!εε!ιεπΡωμι
νε!·π!ε!!ι!ιιε;επ ιιππ ε!ι;επ!!!ε!!ει· Α!!!!!·!!!ε πείοι·ι!!επε !!!ι!.
Η ο τ!!! Μ!!! εε νοπ! !‹!!π!εε!!επ $!ε.ππρππε!ε Π!! πε!!!!!ε!!
!!πε!ε, Μ!!! Με νει·εε!!!επεπεπ Γοι·ιπεπ πεε ως. «!!!!επε!πε!!ει
π! ε!πε ει·οεεε θι·πρρε ιιπιει· πειπ πε!πε!πεει!πε!! Νε.π!ειιπ!
«ε!!τεπ!εε!!επθε!ειι!‹ι·!!ε!!πιι!!.!ε!ππε»επεειπ!!πεπιπ!εεεεπ. !!!!!ε!·
Μ!!! π!εεε!·Θ!!·ι!ρρε !εεεεπ ε!ε!! πε.ππ Με νει·εε!!!επεπεπε!!!
πε!πεπ !!'οι·ιπειιπι!!ει·εε!!ε!πεπ: Με Ατ!!ιι·!!!ε ε!εεε ω- !π!!εε!!
Πεπ!ε, Με Αι!!ιι·!!!ε πείοι·ι!!ε.πεπειπρει·ππι π. ν. π. !!!πε π!εεε!
!!'οι·ι!!επινε.ι·επω!!! Με πι!!·ε!! Β·εε!ϋι!ει! Κε.!!!ε!ο!!'πεε!!εε!Ι!

!

π!ω.!!ε πε!'οι·!!ι!ι·εππεΑτ!!!ι·!!!ε. !π! ε!πιε!πεπ Ε'π!!ε Με!!! Με
Π!!!ε!·ε!ι!!ε!π!ιιεποεε ο!! εε!!!ν!ει·!Β ιιππ ππε!ε!ιει·. νο!! π.
Μ!!ε!!επ!!!·ε-Βε!!εππ!!ιπΒπει· Α!!!!ι·!!!ε πε!οι·!πεπε π!!! Μ. !!!!!!!ε
!!εευ!!ει!ε 8·εεε!!επ.

Π!ι·εε!ο!·: Ψ. Κ ε τ π π.

8εε!·ε!!!!·: Π. Β!εεε!!!.

1288.Β!!ιπι!ε ει!! 20. Πεεεπι!!ε!· 1899.
ν!! ε ε τ
.
ρ !
! ε! ε π Μ!!! εε!πεπ ππε·ε!!!!ππ!πιεπ νοι·ι!·ειςπω·

ε!!ι·οπ!εε!!ε ε!επ!εε!ιε Ο!!ει!ρει!! επ». (Πεν Μ·
!ι·ι!.π!ε!: επι· νει·ϋ!!ει!!!!ε!ιππε· !π! «Αι·ε!!!ν Π!! !'ει·πει!!!!!ει·
!!ι·ε.π!!!!ε!!επ»!!εε!!!!!πι!.)
Απ πει· Ηε.ππ ε!ιι!!.:ει· !!ει·πιπε·ει·ε!ε!ι!ει·Τε.!!ε!!επ !!εερ!·!ε!!!
Ψοτ!ι·ειπεππει· π. Α. π!!! Με!!!εε!!επ-Οι·ππππε· πππ Με !!!ε!!ε!ιε
Νι!!!ι·ι!πεεε.πΓπε!!πιε, Με Με !!π !ι!εε!πεπ !.>;ε!!!!πε!επ!!!!!ε!
ε!εππε !!!!!!ε!!ε!ππ, πππ Με ε!ε ενεω.!!ε!! ει!!2πεππει·ππει!!!
!π πεπ 'Ι'ε!!ε!!επ ε!π!! Με !!ειιρ!!!εε!εππ!!!ε!!ε πει· Νε!!!!!!!!;

ξ1!!!!νε!εε,Κο!ι!ε!!γπτειιε,
!!'ε!!ε) ει!! !!ιι·ειι θε!οι·!επε·ε!ιε!!τε·

πο!!!

Π!εεπεε!οπ.
Μοι·!!2 νει·πι!εε! εε! πει· Βεερι·εε!ιππε,· πει· ε!ε!·εοι·ιι!ε!!
Π!ει·τ!!οεΜε !!!·νν!!!!πππε πει· 8!ΘΙ°00!°ι!!θ!ΙΚο!!!!, ινε!ε!ιεπι!!!
ε!πει!!ε!!επ ρ!!ες!.
ννεε!ρ!!ιι.!επ: Π!ε ΚΜ!!! Μ: Με! πιιι· ε!π θγπι!!!0!!!
ε!!επεο ε!π Αεεπι·πο!! πει· νε!·ιπε!!ι!!ει! Ρε!!ετε!!!!!. Με ει!!!
Με Π!ε.ι·!·!!οε; !!ε!πε Με!!! πιιι·ε!! Βε!επιιι.=;πει· Πειπ!-!!!!ε·
επ!ε!·!ε εε!!επε πεε !π Θε!!ι·ιιι!π !!εΒ·!·!!ΤεπεπΠει·ιπ!π!!ε!!εεπ!
νο!·Βε!·π!'επ πππ εε!!ιν!!!πεπ πω!!! Βπ!!εει·ππε· πει! Πε!!!!εε
Βε!!ει!π ιι!!!·!!επ !ιει!ρ!επε!!!!ε!! Με Ρ!!ε.πι!επεε:ι!ι·επ.πω!!!
ε.ι!ε!!πεπ «!ι!εεω!επ 8!π!!!» νει·πι·εεε!!επ ιιππ ππι·ε!! Κε!!! πο·
!!!!ππεπ ιι!ει·πεπ !!!!πιιεπ (Βο!!εγ). Πεε 8εε!ο! !ε! !π !!!0!!!!'
Ψ!!!!!!ιιι!· πεπ Ρ!!ε.ππεπεει!ι·επ ι;!ε!ε!!επε!ε!!οπ, ω! θεεεπεε!!
επ Ρ!!επο! πω! !!!πο!, ννε!ε!!ε Με Πει·ιπ-!!!πεει!!ετ!ε ι!νε!!!!!!!!”
ι·ειεεπ.
πω!!! ω!!! εε Με!!! Μι· ει·νι!!εεεπ, πεεε Με! πι!! Με·
ιπ!εε!!ε, π!ε!!! πω!!! ιιιεε!!ιιπ!εε!!ε !!ε!ιε !π Βε!!·ε.ε!!!!ιο!!!!!10!!
πππ πεεε _!επε πιιι· νοπ πω! π·επειππ!επ $!ο!!επ (Ρ!!επ20!!·
ε!.!πι·επε!ε.) επεπε!!επ.
Κει·ιι!!; !›ε!οπ! Με Βεπεπ!πππ πει· πεεπιπιπ!επ Ιιε!!επε
!νε!εε ιιππ Βοεε!!ε.!!!εππε· Γ!!! Με !!πτετε!!!!πιςπει· ε!ιτοπ!εε!!ε!!
Οπε!!ρ!!!!οπ. Πεεε !!!ει· ε.πεεει·πει· Βι·πε.!ιι·πιις Με!! ιππ!!!
ει!πει·ε νν!ε!ι!!πε !!”εε!οι·ειι !π Βε!ι·εε!!! !‹οπ!πιειι,ει·εε!!εΜ!!
εε!!οπ πει!·ε.πε,πειεε ν!ε!ε ε!!!·οιι.Ο!!ε!!ρ!ι·!ε ε!ε!! εο!οι! Με!!!
!›ε!!ππεπ, εο!!ει!πε!ε ει!!! !!ε!εεπ πε!!ει! πω! πεπ!!! ειπε!! π

!!

Βεινο!!!!!ε Πε!!ειιε!!νε!εε πιι!ε!!!ι·εε!!ε!!. θειν!εε ειπε!! πε!!!
πε!!επ πεπ εππει·επ Ρεεω!·ει! πω!!! Με νει·εππε!·!ε Π!!! ει!!!

Με!!!!πε Β.ο!!ε.
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Ιιι εει· 'Ι'1ιει·εριεε" εΙιι·οιιιεεΙιειι θΙιεε1ρε.ε1οιιιιιϋεΙιεε Κ ει·
ιι1,=.ι,επι' θι·ιιιιιΙ εειιιει· Βι·ε'εΙιι·ιιιιεειι, ιιεΙιειι εει· ι1ιεεεειεεΙιειι
Βε1ιειιιιΙΙιιιιε ειιεΙι ι1ειι Τι·ιιι1ιειιι·ειι ιιπά ω· Μεεεε.8ε ειιιειι
ε·τϋεεειειι νΙΙει·εΙι ειιερι·εε1ιειι,ε.1ε ι1ει· νοι·ει·εεειιι1ε. Κιιιιεε
;;ει·εεΙιε ε·εϋΙ.ιεειιιι‹11ειιιςεε'οι·ιεεεεεεεεΜε.εεει.ιε. εΙιειιεο ε.ιιεΙι
ννιει1ει·1ιοΙεει·θε1ιι·ιιιιεΙι νοιι Πει·ΙειιΙιει1 οιΙει·Κιεε1ιιςειι. Ιιειιιιειι
ιιιοΙιε ιιιιι· νοτ1ΙΙιει·εεΙιειιάε Βεεεει·ιιιιΒ·. εοικ1ει·ιι ειιεΙι Πειιιει·
εεΐεεεε εεΙιειι. Πιε Μεεεερ;ε ιεε Με ε1ιιε Αι·ε νοιι θνιιιιιιιεειΙι
ι1ει· Πει·ιιι-ΠιιεειιΙεειιι· ι1ιιι·εΙιειιε ιε.ειοιιεΙΙ. ΑιιεΙι Με ι·εεε1
ιιιεεειι.ςεΑιιι·εΒιιιιε· εει· Πει·ιιιρει·ιεεεΙειΙι ννεΙιι·ειιι1ειιιει· 'Πιπε
ειιι· 1ιιιιιιι Με ενιιιιιεεειεεΙιε ΠεΙιιιιιε εεε Πε.ιιιιε Ιιεει·ε.σΙιεεε
ννει·άειι. 1ιΙειι 1ιειιιι ειιεΙι Με Ρε.ειειιεειι ιιιι ΙΥιιιεει· ιιιεεειι·ειι
ιιιιι1ιιιι 8οιιιιιιει· ειιιε Τι·ιιι1ιειιι· Ιιι·ε.ιιο1ιειι1εεεειι. Πεεεςειι
11εεεεΚ. ιιιειιιεΙε 111.ιι;.>ιει·εΜε 1ιιιιιΙιιι·εΙιΑΙιεε1Ιιι·ιιιιεεε1Ι›ι·ιιιιεΙιειι.
ΙΙΙ εε ε ο ΙιΜε ιι: νοιι ι1ειιΑιιιοι·ειι ε ι·εε1ιειι εἱεΙι νιεΙε Ιιει
εει· εΙιιοιι1εεΙιειι ΟΙιεειμιειοιι μπει: ι1ειι εΙιι·ε.ιιεΙι εει· Ιειιιιειι
ι1ειι Μιιιενε1ινεεεει·εεε. Π”. ειι1ι ι1ενοιι Ιιει εει· εεοιιιεεΙιειι
Ε'οιιιι εει· ΟΙιεειρει1οιι Ιιε1ιιε Βεεεειιιιιε·. Ιιει άετ ερεεειεεΙιειι- ιιιιι· νει·εεΙι1ιιιιιιιει·ιιιι8·. ΙΞενν:ιιι:εΒεεεει·ιιιι€ειι Μιι·εεειιειιεΙι
εεε' ειιι1ει·εεπι θι·τε ω· 0ιιι· νοι·Ιιειιιι1ειιεεϋιιειιι.ιε Ε'ειοεοι·ειι.
ιι1εΙιεεΙιει· ειπε Με θε1ιι·ιιιιε1ιεεε Ινειεεειε, ειιι·ϋε1:2ιιεΙΙΙιι·ειι
εειιι. - Απε”Με ΑΙιει·ειιιιιιιε ιιιιι1 Πιδειειιε1εΙάιεςιιοεε τ1ει·
εεοιιιεεΙιειι ιιπά εει· εεει.εε1εοΙιειιΒ'οι·ιιι εει· ε1ιι·οιιιεε1ιειιΟΙιετ.1
ρε.ειοιιινιΙΙ Ν. 1ιειιεε ιιιεΙιε ειιιεεΙιειι, ΙιεΙιε;Ιε ειο1ι νιε1ιιιεΙιι·
εοΙεΙιεε Μι· ειο ιιιιι1ει·εεΗΜ νει; ιιιιι· Με ει·ειει·ε ΙΙ'οιιιι εεἰ
θεεειιεεε.ιιο1εειιιεε Ιιειιει€ειι νοι·ει·ειςεε ιιιιι1 εει· Πιεειιεειοιι.
Ιιι Βεει·ειΐ εεννειι€ει·'Γειιιοει·ε.ειιι·εεειΒει·ιιιιαειιΙιει ΟΙιειιρει.ειοιι
ερι·εεΙιειι Μοι·1ει ιιπά Κει·ιι1ε ε1ε1ι ι1ε.Ιιιιι Με, ι1ε.εεΜε
ΟΙιεε1ρεε1οιιΜε εοΙεΙιε 1ιε1ιιΕ'ιεΙιει· ιιιιιεΙιε. ΙΙο εο1εΙιεε νει·
1ιοιιιιιιε,ΙιειιΜε εε ειο1ι ιιιιι ειιάει·ινειειεε Οοιιιρ11εεειοιιειι.

Πιι·εετοι·ι ΙΙ'. Κει·ιι ι ε.
8εει·εεεει·:Π. ΒΙεεειι,ς.

Υει·ιιι1εεΙιεεε.

Ρι·οι'. Πι·. Ε. ν. Βε ηι·ιιιειι ιι (Βει·1ιιι) ιεε, Με ε.ιιεΡειι·ιε
εειιιε1όεε ννιι·ι1,νοιι άει· ι1οιι1ιςειι«Α ε ε

ι. ε! ε ιιι 1 ε ά ε ιιι ε ο 1 -
ε1ιιε» ειιιιι ειιεννε1ι·ειςειιΜιε8·11εο κεννεΙΙι1ε ννοιάειι.-- Πει· 1.ει1ιοειιΙιεε εεε Α1Ιει1ι6εΙιεεειι Ηοι”εε, θε1ιειιιιι·ειΙι
Πι. Ο Με Με.<;ιι.ι.ν 1 γ κι Κι·ειιΙι1ιειεεΙιεΙΙιει Με' ει€ειιεε Πι·
ειιεΙιειι ν ε ι· ε Ιι ε ε 1ι1ει1 ε ε ι.νοι·τ1ειι.- Πει· Πιι·εεεοι· άεε 1ιιεε1,ε·ειιΙι·ιειιΙιοερ11Με «ΑΙΙει· Μει
τ1ειιι1ειι»,Μπι. 8ειιιιεεισιεΙι Πι·. 'Ι' ε ο ιι ε ι· ε ιιι ε ε 1ι ε ιι ε Η 1,

ιεε Μι· Βιιζειιειι Οε.ιικ1ει 8ι. ΚΜε. Πει_ιεεεεεΜι· Με 1ιιεειειιειοΜ... @οι πειιΜ·ΠΠ ιιιιιτι ε. ιιι ε2ιι.ιιιεννοι·ειει1,1101021$ειιιεεε1ι18
Πι εε1ιιει·ε·εςειιιινει·ειςειιθεε1 πως.- Πε.ε Μιιιιεεει·ιιιιιι εει· νοΙΙιειιιιΕΙι1ει·ιιιιε· Με εεε ειιιει1ειι
εειι Ρτοι'εεεοι·ειι εει· ΚεειιιιεεΙιειι Πιιινει·ειεε;ε Αι1ε.ιιι_ι ιι κ,
Αι·ιι εεειιι, νννεεοεΙιι, θεν ιιιιι1 Ποι;εΙ, ινεΙεΙιε 80
.1εΙιι·ε ιιιι ΠεΙιτε”ειεΙιεεΜειιε ΙιεΙιειι. Με Με τΙειι 8ειιάιι·ειιι1ειι
ευ 1ιεΙιειιιΙειι νοι·1εειιιι€ειι _ι

ε

1200 1151. “Μιι·Ι1εΙι ειιεεει· εει·
Ρειιειοιι ΙιεινιΙΙιε;ι. (ΙνοΙεΙιε ι ΙΙ'εεειι. - 117ι·.Ι- Πειιι θε1ιειιιιι·πεΙι Πι·. Α. Ι. Βε1_1ε._ιενν Μ. Με Β1ιι·ειι
2ε1εΙιειιάεε«ΒοεΙιειι Κ1·ειιεεε» νει·Ι1εΙιειι ννοι·ι1ειι.-- Ιιι εει· νοιΙΒειι Ινοε1ιε ει·ιιεΙιεειι Με ΜεΜεἱιιει· Με ν.
Οιιι·ειιε εει· Ποε1ιιιιιει·Πιιινει·ε1ε:ιει1ειιιΡι·οίεεεοι· εει· Τ1ιει·ε.ιι1εΠι. Α. Οεει·οιιιιιο νν ειιΙεεεΙιεΙι εε1ιιει· 25_ιε1ιι·ιι.τειιΤιιειιμειι Με Ρι·οι'εεεοι· ιιι άετ ΠοεριεειΙ1ι1ιιιιΙιΜε
άειιι .1ιιιι8·ίει·ιιΐεΙοε Ονε.ε1οιιειι εει·. Με οίΉεἱεΙ1ε Γειει· εεε
διιΙιιΙε.ιιιιιε εοΙΙ ιιι ΑιιΓειιε Με ιι11εΙιεεειιδειιιεεεει·ε εεε.ιεΒιιι1ειι.- Αιι εω- ΜοεΙυι.ιιει· Πιι1νειεΙε1ι.ε1ιιιΙιειι Με Ρι·οίεεεοι·ειι
δει·ιιονν, 'ΓεεΙιει·ιιιονν. 1ιεινεεΙι1ιι, Νειο1ιιε· ειιτ!Η ιι 1 ε· ε· ι ιι ε1ιι Με εεεεεεΙιεΙιε 25ιε1ιι·ιρε Πιειιειειιεε επεμ
Μειιε ιιιιι1ε1ιιι1 ιι

ι

Ρ`ο1,ςεάεεεειι Με νοιι ιΙιιιειι ΙιεΕΙειι1εεειι
Ι.ε1ιι·ει1ιΙι1ενεεε.ιιε ε;εννοι·άειι,από ιιινει·: Με ΙιεΙιι·εεϋΙι1ε σει·
Αιιεεοιιιιε, άει· ει·ιε11εΙιειι Πιει;ιιοεε1Ιε, εει· Ηοερ1ειι1-01ι1ι·ιιιειε
εει· Βει·ιεΙιε11ε1ιειιΜεΜειιι ιιιιτΙ εει· ιιιεΜε1ιιιεεΙιειι θΙιειιι1ε. Ζει!
Βεεειιιιιιι.τ Μεεει· ΙιεΙιι·εειιΙι1ε νν1ι·ι1ειιι θοιιειιιε ειιεεεεεΙιι·ιε
Ιιειι ννει·ι1ειι.- Πιε Ρι·ϋιιιιιι.:ειι ειιτ Βι1ειιε;ιιιιε; ε” ΑΙΜ.
ει·ιιι1εε ειιι ΗΜ· ιιι1Ι1ιει·-ιιιει1ιειιιιεε1ιειιΑεει1ειιιιε ινει·ιΙειι ιπι
1ειιι'ειιιΙειι.Ιε1ιι·ε νοιιι 17. Αρι·ι1 Με ιιιιιι 10. Με ιιιιά νοιιι 4.

8ειιεειιιΙιει·Με ετιιιι 4
.

ΝονειιιΙιει· εΙιε·εΙιε.1εειιννει·ιΙειι.Πιο Με
ειιιιε,·εεοιιιιιιιεε1οιιΙιεεεε1ιε εεε Μπι ΡΜ. ειιιει·. Πι. Ν. Ρ.

1 ννε ιι ειπε Ιιι Με Ρι·εεεε ιιιιιΙ ιΙειι Ριοεεεεοιειι εει· ΑειιάειιιιεΙ.Πιιιιι1εινε1ιι, Ο. ΜοεεεΙιιιεΙι οι.νεΙΜ ιιιιι1Α. '1'ιι.ι·ε
ιιε21ιι. εοννιε ι1ειιι θε1ιιΙ1°ειι Με ΟΙιει·ειεεεε εεε ΟΙ›ιιεΙιονν
Ηοεριεε.Ιε, Πι. Τι· ο] ειι ων, Με θΙιει1ει·ιι..- Ζιι νοι·ειεεειι ι1ειι εει· ιιιειΠειιιιεε1ιειι Ρωειιιι εεοιιιιιιιεειο·ιιειι ειιιι1 ει·ιιε.ιιιιε ννοιι1ειιτ Ι›ει
:Με οεΙιειιει· Πιιινει·ειεεεε - εει· Κεεειιεε1ιε Ρι·οε'εε
801°Μ. Η ει ν· 18νρΙιι11άο1οε·ιε)ιιιι‹1 1ιει ι1ει· κι ε νν ε ε 1

ι
ε ιι

1
1 ιι ι ν ε ι· ε ι ε ε ε ή εει· Πεεειι εει· ι1οι·ειΒ·ειιιιιεΜε1ιι1εεΙιειι

Εεειι1εε.εΠι. Μ. 'Ι' ι ο Ιι ο πιει· ο νν (Αιιε.εοιιι).- Πει· ΟΙιεί εεε Ε'εοάοεειμιεε1ιειι0ιιε.ι·ειιεειιεεεειι·Ιιε, ινιι1ι1.
8εεεεειεε1ι Πι. 1111 ε ιι ει, ιεε ε.ιι11εεεΙιεΙιεε1ιιετ ΖιιιεΙιΙιιιιε·ειιιιι Μ1ιιιεεει·ιιιιιιεΙεε1ιιιιει·ιι εει· εειιε.ιιιιι.ειι 8εεΙΙιιιιΒ·ειιε1ιοΙιειι ινοτι1ειι.

- νει·εεοι·Ιιειιι 1) Αιιι 11.Με” Ιιι 8ε. Ρεεει·εΙιιιηιι Πι·.
?εεε ε θε εε1Ιιιιε ε.ιι Μειι1ιι€1ε1ε.Με ε1εΙι ιιι ειιιει· Οειειε
ΙιιιιειιεεεεΙ1ιε. ΝιιεΙι ΑΙιεο1νΙτιιιι€ εειιιει· ιιιεΜειιι1εοΙιειι θειι
Μειι ειι Μι· Πιι1νει·ειτ11εΒοεεοεΙι ιιιιι1 Ει·1ε.ιιςιιιιε,εει· Ποεεοι·
νν1ιι·ι1ει1εεεΙΙιεε επι θι·ιιιιι1 εειιιει· Πιεεει·ειιε1οιι1ιΙιει·<<Τι·ιιιιε
ι“ιιε1οιιεεε ΒΙιιεεε» ΙιίεΙε ε1εΙι εει· νειεεοι·Ιιειιε Ιιιιι2ε Ζειε ιιι
Ποι·ρεε Με ιιιιτΙ ε1ειΙεΙεε ι1ειιιι ιιιιεΙι 8ε. Ρεεει·εΙιιιι·ιεϋΙιει·. ινε
ει· ιπι .1ε1ιι·ε1875Με 1ιεΙ‹ε.ιιιιεερο11ε1εεΙιε'Ι'ειΒ·εΙιΙει.εε,άειι «θε.
ΡεεειεΙιιιι·ειει· Ηει·ο1ι1»,Βιιιιιιι1εεε. ι1εεεειι ΟΙιεϊι·ει1ε.εεειιι·ει 20
.Τε1πε 1ι1ιιι1ιιι·εΙιννιιι·. -- 2) Αιιι 17. Με” 1ιι .1ιιι_ιενν(Ποτ ει.)
θεεεεει·ιιεΙι Πι·. Ο Με Πιι1ι πιο ει·Β· 1ιιι80. ΠεΙιειιε1ε1ιι·ε. ει·
ΒιιηεεεεΙι1ει1ειιεεεειιιιιιεε εεε Πιν1ειιι1 ιιπά 1ιεεεεεε1ιιε ιιιει1ιει
ιιίεε1ιεΑιιεΙιι1ι1ιιιιιι·ιιι Ποι·ι›ιιε ει·Ιιε1τειι, ννο ει· νοιι 1840-1845
εειιΜι·εε ιιιι‹1ιιπ .1ειΙιι·ε1850 ειιιιι Πι·. ιιιετΙ.ρι·οιιιονιι·εννιιι·ι1ε.
8ειιιε “Με Πιειιεεεειε Με ει· ιιι 8ΙΙιιι·ιειι νει·Ιιι·ε.ε1ιε, ινε ει·
ειιι“ειι;ε Με Απε ιιι Βειι·ιιε.ιιΙ, ι1ειιιιιΜε Ιιιερεεεοι· εεε ΠεΜε1
ιιε1ννεεειιεάει· ΑΙεεἰεεΙιειι Βει·Βενει·Ιεενει·ννε.1ειιιιεεΙιεεε18·ννε.ι·,
Με ει· ιπι .1ε1ιι·ε1884 εειιιειι ΑΙιεεΙιἰε‹1 ιιε1ιιιι απο εἱεΙι ιιε.εΙι
.1ιιι_Ιενν(Ποι·ρε.εΙ ειιι·ϋεΙαοι.ε. Πιιι·ε1ι εε1ιιε νιεΙεε1ει.ε;ειιεπεσε
ννιεεειιεεΙιει'ε1ιεΙιειιιιιιι1 εεΙιιιοει·ειρΙι1εοΙιειιΚειιιιιιιιεεε Με ει·
ειιο1ι Με Βει·εε1ιει· εει· ιν1εεειιεεΙιει`ε1ιεΙιειιΒερει1ιειοιιειι ιιιιεΙι
ιΙειιι ΔΗΜ ινει·ε1ινο11εΠιειιεεε ιΙει· Ιν1εεειιεεΙιε.Γε ε·εΙειεεεε. -

8
1

Ιιι Βε.Ιιιι επι 12. Μ8ΓΖ Μι· ι1οιειΒ·ε8ειι1εεεεει·ιτεΠι·. Πο ιιιε
Ε1οΙιιιιειιιιι ε.ιι ΠιρΙιεΙιει·ἱε ιιιι Α1εει· νοιι 88 δε.Ιιι·ειι. Απε
ΜνΙιιιιι1 ε·εΙι11ι·ει;;·,ννιάιιιεεεει· εΙο1ι νοιι 1888-1881 άειιι θειι
Μιιιιι ιΙει· 111ειΙιε1ιι:ιιι εει· Ποι·ρε.εει· Πιι1νει·ειεεεε. ΝεεΙι Πι·
1ειιι€ιιιι8·εεε Ποετοι·ε;ι·ειι1εεννε.ι·12. Αιιε'ιιιιι;ε Ηοεριεε.Ιειιι·εε Ιιι
Ι.ΙΙιειι ιιπά ιιι εει· Ιεεεεειι Ζε1ε8ειιιεεεεει·ιε ιιι ΒιιΙιιι. - 4) Αιιι
14. 1ι1ει·εΙιι Οεεεεε Μι· εΙΙεεεεε Ι.ειιι1εεΙιεεεεει·εε εεε Οκ1εεεε
εε1ιειι Κι·ειεεε Πιτ .Τ

.

θο1‹1 1ιιι Α1εει· νοιι 68 .Τε1ιι·ειι. Πει·
νει·εεοι·Ιιειιε, ννε1εΙιει· εειιιε ιιιεάιοιιιιεε1ιειι 8ειιΜειι 1ιι Κιενν
ιιιιι1ιιπ Αιιε1ιιιι‹Ιε εειιιεεΙιε Ιιε.εεε. πω· ιιε.εΙι εει· Β1ιιΓιιΙιι·ιιιιΒ
εει· ΠειιιιεεΙιε.ε'εε-1ιιεειειιειοιιειιι1ει· ειεεε ιιιι‹1 ε1ιιΜεε Ιιειιι1
εεΙιείεεει2ε εεε Οεεεεεεε1ιειι Κι·ε1εεε ιιπά Με ε1ε1ι ννει.1ιι·ειιι1
εε1ιιεε35'11Ιιι·1ιι;ειιΠιειιεεεε ιιιιι Με ι1οι·ε18ε ΜεᾶἱειιιεΙννεεειι
ε·ι·οεεε ει·Μειιεεε ει·ννοι·Ιιειι. Με Βεει·ι1ιε·ιιιιςεΙιοεεειι 1ιΙιει·
ιιεΙιιιι Με 1ιειιόεε1ιιιεειιιιι1 εει· Ι'νιεεινε. εοννιε εει· 1·"ιιιιι1ΙιεεοΙΙ
Με νο11εΡειιειοιι 1ιει εει· Θουνει·ιιειιιειιεε-Πε.ιιι1εεΙιεεεει·ινιι·Ιιε
ννειι1ειι. -- 5) Ιιι θΙιιο1ιονν (θεον. ΤεεΙιειιιι€οννΙ εει· Μειω
εεΙιει'εεει·ιε Η. 8 ο 1

1
ε 1
ι
ιι ιι 1ιιι86. 1.εΙιεεε_ιεΙιι·εεπι Ρ1εε1ιενρΙιιιε.

ιιιιε ι1ειιιει· ειεΙι εΙιειιεο Με εειιι Ρε1ι1εεΙιει·Ι›εΙ ω· ΒεΙιειιΜιιιιι;
ι1ει·εειΙιΙιειεΙιειι Τνρ1ιιιεΙιι·ειιΙιειι ιιι εε1ιιειιιΜε Η( 1ιιιιειι·ε1ιιιεεε.-- Π1ε Μοε1αιιιει·8εεάει1ιιιιιε1ιε.ει1ειιιΠι·. Α. Η. Γε ιΙοι·ο ιν,
ννεΙεΙιει· ϋΙιει· 15 .1εΙιι·ε 1ιιιΠ1ειιεεε εει· Βε.ιιιΙε8·εεειιιιάειι, ειπε

Ρε'ιι
ε1οιι ιπι Βεει·εεε νοιι 788 Β1ιΙ._ιεΠιι·11οΙι Ιιε

ωιι κ”.- Πει· Εεεε εει· ιιειιειι ιιιει.Ι1ειιιιεε1ιειιΡεοιι1ιεε ιιι εει· ιιειι
ι·ιιεειεεΙιειι Πιιἱνει·ε1Ιϋ.ειιι Οάεεεει.νν1ι·ι1ιιειεΙι ι1ειιινοιιι 111ιιιεεε·
ι·ιιιιιι εει· νοΙΙιειι.ιιΓΙι1εει·ιιιιε·ΙιεετεΙ.είεεειι Βιιεννιιι·ί` εεε ειιιειιι
Πεειιιι, όι·ει οι·άειιι.ΙιεΙιειι ιιιιι1 εκει ειιεεειοι·εΙειιεΙιε1ιειι Ρι·ο
Ι”εεεοι·ειι. 5 Ρι·ιι·ειειΙοεειιεειι, 10 ΑεεΙεεειιεειι ιιιιι1 22 Ο1°Μιιπ1.0·
ι·ειι @ε 2 Με Η ΚΙΙ111ΙΜ1)ΙιεεεεΙιειι. Πιε ειι ει·ΙιειιειιιΙειι Πιιι
νει·ε1ε11ιεΙ‹ΙἰιιιΙ‹ειινι·ει·‹1ειιΜε: 185 Βεεεειι νει·Ι'ϋ ειι. Πιε Πι·
ιιειιιιιιιι.ε·‹Ιεε ΠεΙιι·ρει·εοιιεΙε εοΙΙ Με ειιιιι 1..1ιιΙι . .1

.

ει·11οΙι,ιειι.- Πε Με Αιιενειιι1ιιιιε νοιι Ρ'ιιι·Ιιειι ιιπά εε ειιιιιιιιεειι «Εε
εειι2ειι» οάει· «Βοιιειιειε» ειιιιι Ε'ειι·Ιιειι νοιι ι ε1ιι·ιιιιςειιιιειεΙιι
ιιιιιΙ θεει·11.ιιΙεειι,ιιιιι άειιεεΙΙιειι Με Ιιεεεειεε ΑιιεεεΙιειι οι1ει·
ειιιειι Ιιεεεει·ειι θεεε1ιιιιεε1ιιιπά θει·ιιε1ι ειι ε·εΙιειι, ιιι εει· Με·
εειι Ζε1ε ειιιε εεΙιι· Ιιεάειιιειιι1ε ΑιιετΙε1ιιιιιιιε Βεννοιιιιειι Με,
εει· Μειιι,ε,·ε1:ιιι νοΙΙεεει.ιιι11ε·ειιιιιιι1 ενεεειιιε.ε1εεΙιειι Πιιεει·
ειιοΙιιιιιεςειιιιΙιει· ι1ιεεειι εὶεἔειιει.ε.ιιι1 ι1ειι Β.εειειιιιιι.τεοι·,ςειιειι
ιιΙιει· ιιιεΙιε Με Μϋε11εΙιΙιε1ε ε·ιεΙιε, ιιι1ε νο11ει·θειν1εεΙιειε Με
ειιεερι·εεΙιειιι1ειιΜεεει·εεεΙιι πιο 8εΙιιιε: Με· Οιιιι-ιιιιιειιεειι εοΙ
ε1ιει·Αι·ι.ιΙιεΙ Β·ε.ε,·ειιιΙιτε εεΙιεειΙΙιεΙιε »ΜΜΜ πει ει·ει·ειεε·ιι
οιΙει· 1Ιιι·εΠιιεεΙιειΙΙ1εΙιΙιειε ειιειιει·Ι‹ειιιιειι, εε ΜΗ 4144'ιιειιιειιι..ι
ι·εε1ιεννει Ρι·ειεε νοιι_ιε 150011Ιιι.ιιιι·ι1ιε Ιιεειειι
Βεει·Ιιειειιιι,εειι εει· Ε"ι·ιι8·ε ι1Ιιει· ιΙιε ρΙινειο1ο
ΒιεεΙιε ιιιι‹1 Με μαι” ΙΙνιι·Ιιιιιι.<.; εει· Ρει·Ι16ιι
ιιιιιΙΒεεειι2ειι ειιίι1ειιεΙι1ει·1εεΙιειι ιιπά ιιιειιεεΙι
1ιεΙιειι 0ι·ε;ε.ιιιε ιιιιιε ειιεεεεεεεε. Ειιι Ρι·ειε Εεε ει» Με
Αι·Ιιειεειι ι1Ιιει·Με 18ει·Ιιειι, εει· ειιιι1ει·εΜι· Αι·Ιιε1εειι 11Ιιει·Με
ΕΣεεειι2ειιΙιεεειιιιιιιε. Πιε Αι·Ιιε1ιειι (εει1ιιιεεε οιΙει· ΙιειιιιΙει:1ιι·ιεε
ΠεΙι) ιιιΙιεεειι ιιι ι·ιιεεἰεεΙιει· 8ριεεΙιε Με ειιιιι 4

.

Μει·ε 1802
Ιιειιιι ΜεεΙΙειιιε.Ιι·ιι.εΙιειιιρει·ειεΙιε ννει·ι1ειι. Πιε ρι·ειεεεΙιι·ϋιιεειι
Αι·Ιιειεειι ννει·ιΙειιιιι ειιεειιεο ιπι «Βεε·ι·ιιιικε ο6ιιιεε·ιεεειιο11ιιι
ι·ιειιιε ιι ενιιε6ιιο11ιιιειιιιιικιιιει»εΙι εάι·ιιο1ιε ιιπά εεε Αιιεοι·ειι
100 ΒιιειιιρΙειε άει·εεΙΙιειι 2ιιεεειιιι ε

.- Πειε ΒιεειιεεΙιιιι·εεεοι·ε ΙιεεΙιειεΙιε1εε ε.ιιι' ιΙειι ι·ιιεε1εε1ιειι
ΒιεειιΙιεΙιιιΙιιιιειι ερεειεΙ1ε Ινε.8Β·οιιε εει· Βεε'ϋι·ι1ε

ι· ιι ιι ε· ν ο ιι
. Κ ι· Π
.
ιι Ιι ε ιι ε1ιιιιιΙΙΙΙιι·ειι. Π1εεε Ινει.ιε·ςοιιε ι.νει·

ι1ειι :πιε Μ·ει εεει·ειιιιεειι ΑΙιεΙιειΙιιιιεειι, ιι€ειιιΙΙεΙ1Με· 1ιιεεεειοεε
εει· ε·εννϋΙιιιΙιεΙιε Κι·ειιΙιε ιιιι‹1Μι· θειεεεεΙιι·ειιΙιε ΙιεεεεΙιειι.-
Πιε Μοε1ωιιιει·8εε.ι1ενει·ινε1ειιιιι.ιΜε, Με νοιι ιΙοι·ε Ιιει·1εΙι

εεε ννιι·‹Ι, Με θε.ιι·ειι Με Με Ρει·εοιιεΙ ιιι ι1ειι εεειΙε1εεΙιειι
Κι·ειιΙιειιΙιεειιεει·ιιε.ιιι'Με Πορρε1εε ει·ΙιεΙιε, _ιειΙοεΙι εοΙΙειι Μεεε
θεε·ειιει·ΙιοΙιιιιι€ειι εΙΙιιι11ΙιΙ1ε1ιιπι νει·1ειιε νοιι θ .Τε1ιι·ειιεπι
ε·εεϋΙιι·εενει·ι1ειι.- ΡεεειιεεΙιι·ιε 1ι εε ιι. Ιιι 8 νι1ιι ε ν (Νειι-8ϋά-ΙνεΙεει
ε1ιι‹111 ιιειιε Ρεεε0ΙΙΙε νοη;ε1ιοιιιιιιειι, νοιι ι1ειιειι 2 εϋΜ1ιε1ι
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νοι·Ι1εΐειι.
1ετΗΜ· ρ ε:ε 1τ'1·εἰ ε·ι·11111τιινοι·ι1οιι.
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11111)1ΞΙΒΑΒΤ*1110ΙΤάδΙ1-11110είΒ11011118110.111.Π8άν0Ε”Κ.7 11.11.10ΚΒΒ-11

$1ἑΡοΙοΕΒιιτΒ, Νοι·εΙ‹γ-1)1.@14. 80Ψ10 1
1
1

1111111111-ιιιι€111ιιεΙΙ11ι9.'.1ιιιιοιιοειιι-0ι1ιτιρΙο11εμ111υ8ειιοι11ιιιοιι.
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ΑΙ1το11οιι νοιι 1ίτε.ι111οι1ΡΒοΒο11ιιτιοιι:

111111ΠΑΣΠ Κ11Ι181·11, (Η. 8111ΙΙΙιοίειτ.
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01811 Βοάε, Βιι.ο. οο·ι·ρ..14 Με.. 1.811
Μ. 2.

12111111Απ11111880111112,Φοι1·ι·ιιιικιι1111311
1111.Π!). __

01111110ι11ι·1·.ιιο11ιι,Οορτ1:ι1οκι111,π. ΝΑΙ·

11111111.19
Ρ'τει.ιι0111111111,11'.Ο., 171110111,Η1ιιιε11116.
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1381318ΦειΙορο111111Πε11ο11110118001188
Η. 11.24, 1:11. 7

.

Πω Πεεε111118ε 11:11_Πο1·ωιι1οοιι,ιι·Μ'
1111,111.
111111108.11181°111θ11ΠιοΙιε1εο11,Γ11ΡΒΡ"
ΜΜΜ γιιιιι1ι1.ιι. 80, 1111.17.

ΙΙΙι11·1ε1111ο111Β. 0_ 1.1. Μ' 1111.3
.



128

ΈΣ(Σ(ἑ'ἔΧΧ7(ΧΣ(ΞΕΕ·ΒΑΠ

ΗΤΙΜΒΒΒϊΙΒΒ
ω Νειτνπ, ΙιπΙιἰεπΙιπ ΕιποπιιιιΙιτι. 4'τι Βιιιιιιιοπ Ε'ειιιτι νοιι Η. Ρειτοι·ειιιιι·π.ΠοττΙιοΙιοι·ι
Ιιι·ειΙετ Βιι·ειπά 5ινει·ετΙπιη;, ΒΕ] ιν «πει ΒιοΙιωιιιν:ι.Ιά.

ΑΙιεοΙιιι. £τοοικιιιει·δειπάΒοποπ._

ΚιιτΙιπιιε. Ροππιοππω, ΜΜΜ, Επννιι-'ΓεππιεπΙΜις, ΡειτΙ‹ππιειιςειπ.
τ;"ιιιΑροιΙιπΙ‹ο ιππ μια:

επιπιιιΗιοΙιοτ Μιπει·πΙΜιεεει·. ΑροιΙιεΕπτ-Πειρ;ππιπ. ()ι·ΙΙιοποιαι πιιό ΙιιτΙιοτιεοΙιε
ΚιιοΙιε. 1

νωτπϋεΙιοΙι οιπεοι·ιοΙιτοτε

ΧΝειεποττιο1Ιππει:π1τ.
Χ'Υππποπ-, Θεο- ιιππ 8ϋπεπειεεει·Ιιπποτ- Μιποι·πΙΒΜετ, Κοιι1ετιεπιιτπΜποτ, ΗπιιΙει.ιπιιι-ιπι”, Πτιπιρι!ιππωιιΒΜπτ, ΗοιεεΙιιττΙιει.άπτ.βΙιπι·ποτ'εοΙιε ΠτιιιοΙιειπ ιιπτει· ΗοοΙιά.ι·ιιοπ
Με 2 Ατπιοειριιιιτοπι ννοοΙιπεΙάοιιοΙιεπ Ρτιεεεπιτ2'εο!ιο ΒιπρποΙιππεοπ. ΒΙτιΜτιεοΙιο
ΒειιιιιιιΠιιππ· τω: τ;8.ΙκιππιποΙιετ,ΐπι·πάιιιοΙιει·, πιπο!πτε εΙιιΜτιεο!ιο

Βιι.ποι·, διιερεπειοπε- ι

ΙιοΙιππάΙιιιηιτ.ΒΙπεεει.ιζοιιππ θγπιιιππωτ τω· Κιιιποτ ιιππ Βι·νικιοιιεεπε.

Νϋ.Ιιετο ΑιιεΙιππί'επ ει·ιΙιοιΙειι: Ποπ Αροιιιοποι· ΔΙιτππιπιιπ, Η ιιπποτ'ιιιιτποι· Αιι0- ι

Φωτο ιιππ πω· Βοειτπετ ιιππ Ιοιτεπάπ Ατ2ι ποτ ΨππεειτΙιειΙππειπΙτ ΒπιιΙ Κτππ8'·
`

ΨοεεΒι·οεπεπεΙ‹γ Ρτοερ. Μ Γ? έ)
.

28, Βτ. Ρειει·ε!ιιιτπ. ΜΜΜ, ΜιττυνοοΙιιιππ Γτοικτιε;
'7-θ (Πιτ ΑιιειπιΤε. (56) 2·-1

Θπ.=πικβαιετω«κι€τετωπεεισ«πέι4ι π·@κι<τιιτει€ιΑ3ιζ9ἑὶΚἐἑἔτΘ€·4·4<ΦΏι«τ·<ε‹τζι@Μ
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ΡΒΜϊΣΕΠΣΒΒΒ.

1 Θωθ ννεΙτΙιει·ἱὶΙιιιιιοπ ΩπεΙΙππ .ειιιπ επι .Τειιιι·Ιιιιιιόει·ωπ Αει·πτειι ιιππ

πω" ΕιοΙαι.ππιΜε Με 1ιοιιωιιὶ

πει.τι1τΙιοτιοιι ΗοιΙτιτιιττοΙ.

Χ

Πιο $πΙππιιοΙΙο τειιιει· πιτπ.ΙιεοΙι-πιπι·πιτιεοΙιπι·
ΟΙ:ιιιιΙιοι·επ1πεπιιει·Ιιιι€,παμπ ι

. ΚτειιιΒιιοιτοπ πεε Μει;.τοπάπι·ιποπτιπΙει,Με ΠτοεειιιιπΙεγειειιιε,πετ Βιιιιιποπο,άετ η

τ
: Βι·οειιεπ ΠπτετΙοιΙιεπτιιεοπ. Π.ιετιει·,ΗΜ. ΡιιπΙιι·επε). πωπω

ΒιπΙιετοε, (Μπιτ ιιπό

9 οιιι·οπιποΙιεπ Ηπειιιιιπιιεπιιιε. . ' . - _ '

8
1 ΕΙιεπεο πιο Ε'τππωιιεηπεΙΙο, _ιπάυοΙτιιι·οπεπ_ι!ιτεεΒΙειοΙιΖειιι€οιι πειιι· ποτ

.

1 ιι-ιωιιιιππω Βιεειιτ.τοιιπΙτι-ιεΙιεεοπάετε ιπόιοιττ.πει ΟΙιΙοτοπο ιιππ Αππειιιιπ.
πει

ν· ΒιοοΙιιτιπιπ ιιππ ΙπτοοιιοπεπτειπΜιειτοπ ιιππ ΒπΐιενετΙιιεωπ, πει ΒτεοΜιριιιππε

1 πειιτοεοπ, Νειιι·πετΙιετιιο,ΗγροοΙιοπάτιο ω. - _ _
Μο ΝππηποΙΙο, ιιποΙι πω· Ιεικτεπ νοπ ΗοίτπΠι Ρι·οί-.Βι·. Ι.ιιτιιιιιβ·ιιιννιοτι

1 πιιεΒιειιιιιτιοπ Απ:ιΙγεει Με ει€ιτΙιειε ειΙΙετ ΙιεΜπιιιιτειιπιιωΙιεοΙι-ιπιιι·ιπτιποΙιοπ
Βι

ι 88ΙΝ1ιι€·Π81ι.πιπ πεπειιτετιπειιι Ι.ιτΙιιοπποΙιειΙιο, ειιιιΙιει.Ιτ
ιιι 1000μ. Ο.ι2”ξΒιι.ΙιοΙι

' Ιετιεπιιι·εε ΕιεοποιηιιιιΙ ιιπό Ο.Ο1τη. ΙωΙιΙοπε. ΜιΙιιοπ. Ει·ρτοΙιτ πει
Φησὶ". ιιππ

ιι·11·"σηιπππινιι:...1.....Λ ηιιἐιττιἱπτιῖιοι·ΙιιΝἱιιἱτἰιιριι -

η

Με ιιπιϋτιἰοιιοιι Ρτπιι:οιιε!ιειιιοτ Μιιιοτπιννειεεετ

ι ειιιπ Πιτ Ττιιιιαιιιτοπ ἰιιι Ηπιιειι
νοι·τὲιΙΙιἱε ιιι ειΠειιιΠιιιετπΙΜιεειει·ΙιπιιάΙιιιι€επ ιιππ ΑροιΙιοΙιεπ, τιιιοΙιόιι·εοτεπ`

ΙιεπιπΙιετιτΙιιτοιιπιο

ι

Μπι!! Επετετ Βτιιιιιιοτινοτεοπιιιιιις ιι
ι Ρτπιι:ειιεικιπ Α
.

Μ. ΠΕΚ.

Η

Μοοτοτειο- ιιππ Μοοτεπ12-νετεοτιπππε.
π

:τω ειιιπ πειιι..
πποεοποιοπποττ1πτοΙιεπιπο ΙΙϋΙιοπΙπΒε ιπ ΨπΙπππ8οπ, ιππ Μπι ετιιΣι·ΙτετοπΜΜΜ:
ΙιοΙιοι· ΙιεΕπππτοι· θιΙππΒοτππ1πννΕεωτ,τΙοπιΙιτιι1Μεικοπ πω· ι·οιποπ ΒιποπννΕπποτ,

ποιπ οιεοπτοιο1ιπτοππΙΙοτ Μιπετιι.1πιοοι·ο.
ΝιτΗεπιπ @πειιι Κι·πιιΜιειτοιι «Με ΙιΙππτετιε,πετ ΙιεΙιει·, Βιπιιιιτι€ ιιιι Ρΐοτιπάετ
εγετειιι, ΟπΙΙειιετειιιε, ΒΙπεειιΙειιόειτι,Ρι·ει.ιιεπΒι·τιιιΜιειιειι.πΙΙ,πειτι.Ει·Ι‹ι·ππΙιιιιι,<.ςειι,

Εθιιιθιιιιἔιωι, πω”, ΒΙιιτπι·πιιιΝι, ΖιιοΒει·Ι‹ι·πιιΙ‹ΙιεΙι.πω.
Βιιε ,,0οπττε.11ιππ“ιι. ,,ΝοπΙιππ“ πειιει·Ι›ππτ. πινεο!ιιιιειεπιπει ιιππ ιππ πτϋεεωιπ
ΟοιιιΓοι·τεπεεεεω.ττει, πιπ ΚοΙιΙειιιε5ιιιο>,Μοοτ-, Βιιι.ΙιΙ-, Ι)πιτιρΐ·, θα» ιι. Ηειεε
Ιιιι'ιιιπάει·π, ΚπΙΒινπεποτ-ΗειΙππειειΙτ. ΜπειεειΒ·ειιιπό εοΙιννεόιεοΙιεΗειΙεγτιιππ.ειπΚ
ιιι πω· ιιιοάιοο-ιποοΙιπιιιεοπωιΖιιιιάοτειιιπιπΙτ.ΒΙεΙιτι·. Ζννοι2εΙ_επΙιπά.

ΠοποτΙ:ιππτο0οΙοππιι.ιιο.- 8π12-8ππ-ΨοτΙτ.- πωιωιωιω 8τππτ-Βο1οποπτππε.-
ΗοοππποΙΙοπ-ΨπεεπτΙοιππππ.

'Ι'Ιιοπ.ιει·.- '1'οπ1!ιοΙτι.- Τππι-Βοιιπιοποπ. - Μιρό. - Γιεο!ιοι·οι.- πω» ιι.
Βπάι“πιιτ-ΟιιιΙι.- θοπεοΙιιο τι. οιΐοπο ΒιιιιΙιπιιπ, ΡεπεἰοιιεετπΙΙιιπ€. - .Ιιη;επά

εριοΙ-ΡΙΜΖε. - Ι.ιππ·ιι-ΤειιπΞε. - Ιπωτιιι·Β. 'Ι'εΙερΙιοπ.
Βιιιειοιι νοιιι Ι. τω: Με 80. Βτηιιοπιιιετ. Ρτοπιιπππ 20,000 (ΗΜ. Ρπετιπιιτοιι).

Ρτοεπεσω ει·ειιιε νοιπ Βϋτεοττπειετοι·πιπτ.
ΡϊΪΒ 'Ι'ΒΙΠΚΟΠΒΕΠ ἰπι Πιιππο:Κι·οππΕιι·πππ,Ροι·πιππ.ππεΙιι·πππ.ΙππΙππποΙΙο,πωπω
πποΙ1ο, ΔιπΙιτοειιιεΙιτπππ, Οπτο1ιποπιιτπππ.Με Ρ!. ΙιπΙιειι οιπο θι·ϋειιο ν. Μ Μ. Ιιιιι.
ΙΗΜιτ1ιοΙιπε Μπτιοπιιιι.ποτΒι·ππποπεπΙπ, ριιΙν. π. Κι·γει:. (0.8θ2ετ. ριι1ι. 8ειΙπ ειιι

ειρτεοΙιειι 100 μ. ΜιπεττιΙππιππετι. Ιιι ΒΉιοοιιε π Ι25 ετ. π. 2Π18ι·. οποι· άοειιι·ι.
2ιι 5 ετ. ιιι Οπτιοπε.

ΜπτἱοπΙιπᾶοτ Βιππποπ-ΡιιεϋΙΙοπ. ιπ Οι·ιε.-ΒοΙιποΙιτεΙιι.Μιιιι·ειιΙ;ς.ιι. εοΙιΜιιιΙδεοπό.
Ι·'ΐΪΒ ΒΑΒΒΕΠΒΕΠ ΠπτιοπΙιιι.ποτΠοοτοτπο,Βτππποπεοϋ'ο,Ηπττο1·Ιππεοπ. Βιι.π8·οπ
ΒιιΙΙπ. Ιιι ιιΙΙ.ετιΜιιιοτπΙιν.-ΗτιπάΙ.,Ι)ι·οΒιιειτιοιιπ. ει·ϋεειετειιΑροιΙιεΕπιι ει·ΙιειΙιΙΜι.
ΒπτεοτπιοιΜοτπιπτ. Βτιιππεπ-νετεεπάυπέ, Μπι·ιεπϋπτ1.
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8οο!ιειά ΑΜιει:ιει.

Θ
Ώ
ΪΦ
ΪΒ
ΪΟ
τ
ῷ
)@
·Ἀ
Ξ
?Ω
?9
)Χ
ω
ἔἱ
)ἰ

.έ

Πι

@
Ώ .ο

.

Μ
ια
π
ιτ
π
ό
τ
ει
Ιε
ιε
π
εε
Β
ο
τ
.:
τ
Β
.σ
Β
ε

π
ο
Κ
Ε
Β
Ε
-Α
Ε
Ε
'

Α
ν0
1
Β
8
0
ΙΝ
.Β
Ε
Β
Ε
Β
ΙΟ
Ν
Σ
Η
Β
Α
8
0
Π
Β
0
2
:

έ
<

=

π.ο
π:

ή·έ
=
πιτ

Ψ
|

επι
=
<
πα
σε: Ο



124

8818011
Γτοςυοτι2 ,

1.Αρτ.·1.Νον_ 22111

1οε111'Ηι11Κΐι11·13ο/ΜΜτι, Βο.1ιο11ιι1οΟεεεε1-Γ:·ευΜ'υτι ΜΗ. 1

Ώως ερωτ
11'1ιτωτ1ττιι·.(Με Βε.1.11ετντοτάεπΠιτ Κ01111.21€181.11ΒνετΑ1:1ο1εςτ). ·

Βο1τόιτε1.ιιΒο:πιτΤιιιτπιτε.ετ1ι·1εο1τυι1τ1ε,το1ττο11ιι1'1.ΑιιεΒοιεΙο1τττετι1111'011τ11ωΒοἰ‹:1ι1ιιι1
11€1το11:...τω ιιιιτιιι·νντιτωετι Βο.τ1εερτιτάο1(80-34° 0.). Θ1°1116;;1ίσ1ιττω..-, ει1εἰτ·εειι‹1ω...δω..." Βκ1εοτ1.61ο Αττννοτττ1ιιττεάετ νοτεο1ιἰετ1ετιπττἱεετεπΒΜετΓτττττιοτιτση
1πο116ι18οο11π1ι1ετιιΜε ιιι ΜΜΕ πιοιιεε1τοιιτ1επ 1το1ι1οτ:τοϋ.πτει·ε1οΙιεη'Ι'11ετωει1
εοο11311.άετ11,Με 1ο@άετ 00121οε11ΕτΜ1ο11ιιτιάΨάττ11οΒεροϋειιπετάω 1161111011.Ετυ
ιἱς Π: 11ιτ·οτΑπ, εἰιιι1(Μειιε1ιιτννιιι·τιτοττ,ιιιι€ωτιο1τι1το1ι1οττε11τιτοτο11:1ιετι$ρι·ιτι1οΜτοιιι1111ι1ετ.
8οττω.1ε 1ί11τ.ττ11.1.61;Ζνττο1ειι11111εο1τειιικ1ε1ι1ε 8.11ΙΒ1180118'Ι'τ1111ηυο11ε. Μ11ο11
ιιπά ο11κειτΕιτι·,Βοιιο1τοϋΒάετ. Θτε.ο;11τννετ1τε. Ιιτ11ε18.ττοηεεπ1οπ,Ιττετ1τιιτεΠιτ·
εο1πνεό.1εο1τεΠο118γωπεετ11: 111161Με.εεε18ο,Μεά1οο-ωεο11ευ1εοΒοε Ζειικ1ετ-Ιι1
Μ.1Βιι0,'.1'τε11Βο111:11τ."1'ετ1%ΠΔ1:11τΜο. ΖιττΒεΗωιὸ1ιιιι81τοτυιπειικ·οτιιτΗετκ·ο1εοΚ1·επ11:
11ε1το11τ1εεΒΐιο1τωιωτι1·1κεεωρεο. 'Γττϋεε)Με) άει· ρετ1ρ1ιετοιι Νε:·νετ1, Β11ειιωτι- 1
1181116111.ΘτἱοΜ, Ε'τειιτευ1:τε.π1:1το1τοπ(1›85οτιι1ετεΕιτειιι1τιτο),8οι·ορ1ιιι1οεε, ο1ττοι:1
εο1τεΚΜπιτι·1το ιιπά Με: 8ροο1811τϋ.1::Βετακτω11:1το1τειιι·εεερ,Κτε1ε1ευτ'ετ6τυυεω.
Πτ.11το1·11811:11τ18611:τ:το<εετ,...ΜΜΜ 1°ιιτ1τ,Οιττ1τωτετω. ο1οΒιιι1τοτιΟοποει·1-ιιπά

θ1Π- _

Ρωτ.9ου.
Με οο1ιωτι Ρεω·εοπ'εο11ετι,
Με Μιτ·εΠ'επι1.Μοὰἱοιιωοιπο ίπ Ματ"
βό.τυισιρωτι1πι1κειτάου, 11180111”
ΡΚΑΕΡΑΒΑΤΕ :

1041 θ ιιιπ110°|,,: Σὲ' ,:
ξ,
ζ

τῖ1τ·1›ωιι1Μο .1οτ111ττοτιιτ.

κ |ο . νεεεετ 6εκΐθ080τ 20 1
0
-

110»ιι.Ιεἰο1τι
211νετττ8.ε8τι.

θετιτιρ1ι.-θ1ι1οτοΓοι·ω:
Χιι ετ1τιιιοι·2ετ111εττόοπΕ1τττε111τσιι€ετι.

Οοιινοτεο.1:1ουεε81οτη1.οεω1ττττηει·ΠΜ στι.200 Ζο11.υτιτςου;40 111ιτε11:0ττιι.ιιτ1τοΚιττ1τερε11ε,
'1”1ιεττ3ετ,1(11ττε1.1οτ-1”οοοεττο,.1:ιετ1,ΡἰεοΠοτεἱ,θοπάε11τι1ιτωτι11111'Μπι θεο, 1Ανντι-Τειιυ1ε
Με. 1ο Μο1τε1ει·Ν111ιοτωιεεεκ1ε1ιιιτεν114:10υηΒοηωἰτ ω111το1ο1ιετιπου ωιΒε1ορ1:ειτννεεευ. ΟΜε ΜΜΕ 181νο11εωιιτ1181ωττε11ε1τ1.Πιτ ιιειτοε1νω1εοτννοττ11ο1`οι·1.νοτι11811ο1ιεεΤτ1τι1τννυεεοτ1Πι 8.1181·1Βιιοετ11τιτ1ιευο,Αττ1τηζωι111111ε1τπε1τιοΤ1το11οάετ δωι:11.ο1τιι1ε1ω:1:τ1εκ1ιτ
Βε1οιιαΜο1..ΗΜ Αιιε1τιιτ:1τεττ.1ιο111:έστω:

`

155)1-1

.ΤοάοΓοτω 8°|,, - 84111
ετο. τω. 81Μ|:ΜΜΕ 111

:τ1. 1€θ1!18111ά1©Βἱϋ°ΒΠ
1τἔετι‹1ντο1ο1τοτΑΝΕ ετικ1ιο1τεητ1οπ

Οτ181πειρεοκιιτιεοτι
νοιι 80 πιω 100 €5τι·ειτοπι
άυτο1τΜε Αροτ1το1ιοτιετ1τε1111το1τ.-
Πτιππ1τΜΙ Βεειο11ιιιιΒ·οιιτιτο1ιτ.6.1τιτ
1°18.11ί1811το11ττά1101ωι1ΨθΙ'11Π10ΒΘΠ
Ι1111ωΒ1ο11611υπτετεο1ιοΒεπ »νετ
σ1οτι.πι: σε εοττι1τ.€1τττωτ18ττωοπ11,
ετετε

Ποτ 11οτ8Μιτπ1Με 1ίιττ-ιιτΜ 11οτεο1τϋτιετοι:Βενετείττ8:Δ11811Μ.Ψ88116τ.

Οοπι1ττω.περοάιιοτοτ θοτ1τιιτο Μιά πιτι1άο1η·τ1.

έ

ο Γ ' 9 ' η δ
' ' ο κ " " Ω

Πτι ιιτ1εο1τ€1ά11ο1τοειιυό ε1ο1τετνν1τ1τοπι1οε1111ΜεΙ Ρ θ Η Γ 8 ο ηεπ 1)1ειττ1τόοτι υπό Πειτττικεϊεττ1τε.
το1ιιΒοετο111:881118)ν1τ1‹ι1τι,<;ιτἰο1ττπω· τ1ετ1τι,Μ" 1111·'ο1,<;οεε1ττοτ·11ττ16ε11ο1τΚε1τΠΠ ετιιιτειτΜτιεεττετι1`ιεΜε ειόεττ1τις1:·επάετιΠατιεο1τΜΊετιάοε Τπτιττ1τιεετει Πτι11εττττοπι· θε1ωτητ 1τοττττττου,εοπι1ετ·ιτεπι ε11εεετι

εικ1ι11τ·ειτεἰο1ιπαω) ττοο1ιά1οτ1οε1ιτ11ο1τοιτάοηάοε ΓοττπαΙι1ε1ηκ18.
1311118”Με 61:τι:11ο1τεΟοιιοιιττειπρτ8ρατωο.. πω. 0,28 Μ· Νοιη)ο1τοτοπο;1 @τεΝτ ΕτικιιοΜοττο.

ι1ε Βιιο1τυ.ι1ο Μ

888
Μ,0ΠΜρι_ 8ΠάθΙ_εΠΜΙΠΙ,ΟΜ" ΜΜΜ Μ" Η νετεο1τι·οι11ετι.11161111εο1ο1τοτιπ:1τι

οι·1τ111111ο1τε1ι1τ1,κεφάτοω” ε1ο1τετη
Ν1ειτς1ετοτΠ. ν1180118,
Κειιιιυτιιτοοεττ‹›κτνε1‹ἰ1)τοερ. 19,

δε. Ροτετ5Βιιτε

1τιεοροπ1811τ11τΡοστεοπ δ
:

Οι).

1

οοτ,
'1'1ιεττἔξειιτ.

ννοο1τει1εο11τ11τ189 , τ. 43. - Ε1τω·1·1τττι.
Αετ21.1.Οοπ1.τ·τι1επεε1ε.1897,Ντ. '.--8211τ1ει1.'1'1τοτειρ. 1 οι· επεο1ιτ.18117',Ντ. -11.-

1

τη, 1
),

Ηετη1)ητ9_Βττι ιι π, 'Ι'1ιεττιρ.)Υοο1ιεττεο1ττ·.1887, Ντ. 46. .- Π ποτε” 11 τ, ΒΕ. ΡετστεΒιιτεοι· (Μ) 20_8πια!. )νοο1τετιεο1ιτ.1898, Ντ. 8.5.-· .1. 1181111811,1(11τΠεο11·Ι.1ιετειρ.)νοο1τοττεο1ττ1ΐτ1898, Ντ. 40. - Α. 1188811ο, Ατ·ο111ν1ο1τιιετιιει2.‹11Μετ11ο1τωε: Ο1τ1τ·υτε,1:ι18981111.- 11.Μοτιτ1 ο Ρ. 1)ττιε.·ο Μ, 08215118.τπετ11οει1οτιι1›ιττ·ἀει18518,111111,Ντ. -
.1. Ατιο1‹1(το1τ1τηει", 1111ωτοτιτιετ1.Ρι·εεπο 1899, Ντ. Ο π. 111.·- Β τ. Οτο” ε,
1(11ττ1εο11-Τ1ιετειρ.11οο1τοττεο1ττ.18119,Ντ. 1θ τι. 17. --- δ

.

Μ. Τ1πιιιεο1ιοπ, 81..Ρο
Ιστε1τιιτ,τ1·ετΜα!. )νοο1τοτιεο11ι·11τ18119,Ντ. 20. -- ΠΙετΜιιτ @ΜΗ ιιπά 1τττττω.
Ε. ΜΒΒΟΚ - Βειτττιετω1τ 11τιτ1 Μοεκει1. φωτ-ι.
Κτιο11& θα, Βιιάνν1Βε1ιαίοιι 8./Β1ι.

Μ _1

Χ 1

11'ΒΒΒΟΡΥΒΙΝ (τω 1

111εοτιο1τ1οτ·1τ1-ΑυιΜρμ·1τινετϋ1ττάυττε,ιι1ο1ττ8.12εω1.
Βετα111ιττοε Ηοεπιοε1ε1ιουπι.

Ιτιτιοτ1το1ι 8·θε,·οτι ΟΜοτοεε· ιιπά Ατιειοττ11ε.

υεΗΜΑτοιοει8οκε 1>πΑετΑΒΑτε.

' ιιιι1ϋε11τ:1τ,ιπτ1‹1ινἰτ·1‹ετιτ1εεΡγτ·ομι11ο1·1)οι1·π.τ,1
›

ό
.

1

ΕθΠ181!Π01) ΙΜ ειι1κιοιιιετιι131ωοιπ1Μ11τ:11°τ.

1 θ50Π

Βιιτο1)ιτι,

Ν.. 1
1
8

1111881-118111
4
·

»ΗΜ οτπρ1”ο111οπΜε κοιτία:1ιεε.
ετ11τΒοτιι1εεπ. Με νοττ1οιιοιτε
Γϋτάοττιάεεθ811°11111€.
Βεττιθεεο1τπτω1ιτει επεμ
κε1α1ιτιο1.

Βτοεο1ι11το111›οτάειι

81. ΒειρΜε1-1111 Μ"
8.18ικι1ιτ·1ιεϊποεαπό ε1$1τ1τοτι

.. Με Ηυ11ιιιΜ.ο1νοιι

Οτ. (Με Βειττό,

1

»ΗΜ αυτ' νοι·1ετ.11ςεπεπεσ
ετιιιτ1τ.

('οττηπιειι1ο11οή"
8ε-ι1τιτ Βιιρ1:1εε1.
Υτι1επτε.11τοττιο,Ρτετιι:ο.1810111.1681101188,111.111νν1ι·1‹ετι‹1εεΟ1ιηχετιτ·οϋ1η-Ποτ1νειτΙΜ

Ρεοτ1ο.εΞε.

Ειη;ο11ο1, 1.οπ1τοϋ1π, Ευτεεο1.

ΠΒΕΑΝΠ-ΤΗΕΠΑΡΕΠΤ18ΒΗΕ ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ
Μ11:τοε1τοΡο τω.» 1το11ε
2ιι 11ε1στ11τρτε1εοτιοιιτρ11ε11Ιτ.11ΙοτἱΜ 111010
1τω·τς,81. Ροτοτεϋιιτε, 11'οε1ττοεεεπεΜιψι
.Μ 11. (88) 1-1.

ΠιττωττωωτωτΑΙωταττἀετ-ἩωρἰτειΙιν1τό
Νεο1τννεἱεοττ1το111;Μεταπιτ Ζε1τ τ11επτετ
1'το1οΡΙ1οΕ·οτιιπά Ρ11οΒοτ1ιιτιοιι1111·Με
ρτ1νιιτοΚτυ.πι1τοι1ρΠο,;ο'@που Ζε.1τ1τιιιε
νοιι δθ (1ορ.).

ΤΠΥΡ8(1ΘΠ9 (=12τατ·.άετ Βο1τ11:1ε1τϋεο),"Ντ πειτιιττ11ι·ιετττοοπεττιπτωτι
Νοι·ιπε1-.1οά-θε1ιε11,Ταϋ1ειτου ε) 0,8 Μεο1ιε 1.1τϋεο.

ΟνΒΡεαΘΠ (= Μ”. Με Ονατ1οπ)1ιι'Η.ΒΙειτου ἐιΟ,ϋ1τ1εο11ο11τ11εο'
Βετιει1ε11, 1.Λε11ω1οτι, Μα1ι111ω1611, Ρτοετω1οτι οτε.

Πατρα
-

*Βιιο1111τυοΕοτο1 1111Ξιιοἐ1τἶ1ἰε111τιιτδιἶτι1.Ρτ..115 1 .11.188-1011811116- 1
1
4 7

1·1έττ11ιεΝέξ11οι·Β 1
1
ά τ
)
1
1

έτι τ
ι ο1ι.
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Α ρρἰι18: ΒΜ.ρ1ιγΙοοοοοεπεετ πω.
Π:: Ζ. Β!. 32 ε. π. Ροϋτἱε 8ορΠοε.

ΟΜὰἰιι. ιιιιιι·ἱιιτ.03, 2 πω!.

8ο.ΙομΙιοιι 0,8. 2 Μ.

Ι. ΑπΗεττορτοοοι:οοιι-ΗοἱΙεετιιπι-Ιπῇοοτἱοπ10,0.
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Χχν. ιιιιιιειιιιε δ
!. ιιιιιιιιιιιιι Νειιε Βο!Βε Μ!. .ιειιτ8.

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιτετ άετ Βειιεετιειι νοιι

Με Πι·. Και! !ιε!ιιε.
διιι·ιειν (Βει·ιιο.τ).

Πι·. 1ε!ιειιιιεε !!τειιιι!ιτι!ε.
Βιιι·ε.

Πι·. Βιιι!ε!ι' Νειιεε!ι.
Μ. Ρετετειιιιτιι.

Με «Μ. Ρετει·εειιι·ι;ει·Πειιιειιιιεε!ιε Ψεειιειιεε!ιι·ιιτ»ει·εε!ιειιιτιεεειι

Ε
· ε ιι ιι ε ιι ε ιι ε. - Πει·Δ'εειιιιετεειιτειιτειειετιιι Βιι,εε1η,ιιτι,8 κει. τω·εεε

8ειιι·. 4 Με. τει·εεε !ιε!εε .Ιιι!ιι·Μι. Ρεετιιιετε!!ιιιιε;ιιι Με ειιάει·ειι
τωιωι 20 Πει·ιι ιιιιιι-ιιειι, ΙΟ εεττ ιιε!!ιι!ιιιτ!ιε!ι.Βει· 11!.πωειιη!”ιε
τετοιο 3 πιε! Εεερε!τειιεΖει!ε ιιι Ρετι!.ιετ18Κερ. εεετ 35 Ρ!”ειιτι.-Βειι (Με
Διιτοι·ειιννει·άειι25Βερει·ετε!πιι8ειιιι·ει·θι·ιειιιε!ει·τιΕε!ιιιεεειιιιι!!:.- τετε!ιιιι·ε,Ρετει·εΒιιτΒει·Θειτε'Ρετει·-Ριιιι!εεεριτιι!ιιι ι·ιε!ιτειι Βρι·εε!ι
Κε!ει·ετε ννετιιειι ιιεε!ι ι:!ειιιΒιιτιε νοιι 16Με. με Βεςειι !ιειιει·ιι·τ.

ιΒ"ε!ιοιιιιειιιειιτε-Αιιιττεμ

ΜΙΒ ει. Ρετει·ε!ιιιτε,

ετιιιιιιειι Μειιτεε, Μιττντεε!ιιπιτ!Ε'ι·ειτες νοιι 2-3 Π!ιι·.

ι. (τι.) ΑΝΝ -
Ιιιιιιι1ι: Πι·. ιιιεει.Θ. Αρριιι8: Με Ρε!! νοιι Ιιτγρτει:ειιετιεεΙιετ Βερτιειιειιιιε, ε·ειιει!τ ιιιιτειι Αιιτι-ΒτεριιγΙεεεεεεεεει·ιιιιι.-

Πι·. 1
.

Βειιι!ιοιν: Πε!ιει· ιιειι ιιτειιιε!ιειι νει·ειιι ιιι ιτεεειιεειτιιτει·Με ιιιιιι ειε θεειι!ιι·ειιοι·ιιιιιιιι€. - Βιιε!ιετειιτει8·ειι ιιιιιι ι
Βεερι·εε!ιιιιι€ειι: Ι2θ!“Πθ€εειιιι‹ι!ιειτεεειιι!ιεεερτεο!ιειι. νοιι Ο. Β. Ηειιιιιι;.

- Ρτειο!ιεΙ!ε εεε νει·ειιιε θτ. Ρετει·εειιι·αει·
Αετ2τε. - Αιιειιι
τε!ι_τ!ιτε-Βιι!!ετιιι 8ι. Ρετετε!ιιιι·ρ;ε. - Αιιεειεειι.ε; τιιιε ιιειι Ρι·ετε!ιο!!ειι ιιει· ιιιειιιειιιιεε!ιειι θεεε!Ιεε!ιείτ Ζιι Πει·ρε.τ. - νετιιιιεε!ιτεε. - Μετ

ει" Η!! νοιι !‹ι·γριεεειιειιεε!ιετ 8εριιεεεπιιε,
“Μπιτ ι!ιιι·ι:!ι Αιιιι-8ιερ!ιγ!οοετοειιεει·ιιιιι.

νοιι
Πι·. ιιιεει. Ο. Αρριιι€,

ινοΙιιιιιτ.

Ε'ε!εειιιιε Κτειι!τειιεεεειιιο!ιτε ιιι68ε ειιιειι Βειττεε ιιε
ι”ετιι Πιτ ειε ννιτ!ιεειιι!ιειτ εεε Αιιτι-8τερ!η!εεεεεειιεετιιιιι

ιι
ι

ειιιειιι Ρε!Ιε νοιι εερτιεο!ιειιι Ε'ιε!ιει·, εεεεειι Πι·ειιειιε,
ιτειιιι ειιειι ιιιε!ιτ ιπιτ εεεο!ιιτει· 5ιεΙιετ!ιειτ, εε ‹ιοε!ι πει
νιε! Ψε!ιτεεΙιειιι!ιε!ι!ιειτ ιιι ειιιετ νετειιεεεεειιεειιειι Αιι

Βιιιε. εεειιειιτ ιτει·ιιειι ιιιιιεε ιιιι‹ι εεε ιε!ι ειιεειιιιιιειι ιιιιτ
ι!ειι Οε!Ιεεειι ν. Ι.. ιιιι‹ι Η. !ιιετ Ζιι εεεεεε!ιτειι (Μεμο
Με !ιεττε.
Βε !ιιιιιιιειτ ειειι ιιι ιιειιι Ζιι εειιι!ιιετιιιιειι Β'ε.Ι! ιιιιι ειιιειι
Οο!!εεειι Ζ. Β. ιιι ν!'ο!ιιιε.τ.ννεΙε!ιει· πι· Ζειτ 82 .Τιι!ιτειι!τ ιετ
ιιιιιι Εεειιιιιιειι ΕΙτετιι ειιτετιιιιιιιιτ. Βι· ιετ ΜΜΜ; Β·ετιιιιιτ,μια
ει·ιιτι!ιττιιιιιι ειιε!ι ετετε εεειιιιιι εενι·εεειι Με ειιτ ειιιε εειτ
ειιιιιι·ειι .!ε!ιι·ειι ινιετιετ!ιε1τιιεε!ι Βι·!ιϋ.Ιτιιιιε ειιιτι·ετειιιιε Διι
Β·ιιιιι ι'ε!!ιειι!ει·ιε, ειε νει·!ιιιιιιιειι ιιιιτ Ιιε!ιειιι Γιεεετ ιιιιι _ιειιεε
ιιιιι! Με Βεττ ι'εεεεΙτε. Με 4. Πεεειιι!ιετ 1899 ετ!ιτειι!ιτε ιιιιιι
Ριιι!ειιτ ινιετιετιιιιιιιεε!ι ειιιετ Ειι·!‹ϋ.!τιιιιιτατι ειιιετ εε!ιιι·ει·ειι
Αιι,ιςιιιιι.Με !ιε!ιειιι Γιεεει·, Βο!ι!ιιο!ιεεεε!ιινει·ι!ειι ιιιιιι ιιε.ι·ε.ιιι'
ι'ο!ι;ειιτιει·ειιιτ!ιει· Ρτεεττετιειι. νειιι 10. Πεεειιι!ιει· :ιιι @τις
Ρετιειιτ ιι·ει!ιε!ι εειιιει· Ρι·ειιιε ιιιιε!ι, ι'ιι!ι!τε ειε!ι ει!ιετπιω εε
εοιιιιει·ειι·ε!ιΙ, ειε ει· !ετε!ιε!ι ιιιιι 26. Πεεειιιιιετ, οιΙεο ιιιιε!ι
ιιιι€ε!'ιι!ιτ 2 ννοε!ιειι ιιι·ε!ι ειιιειι !ιει'τι€ειι 8ειιιιττε!ιτοετιι!ιει·
τε.εε!ιτινιιτιιε, ιιει· ιιιιιι ιιει·Αιιτειιε ειιιεε μια ιιιιιιετειιΚτειι!ι
!ιειτε!ιι!‹ιεεινιιτιιε. Πε ετε!Ιτε ειε!ι ειιι ιιιιετιιιιττιι·ειιάεεΓιεεετ
ειε, ιπιτ! πιει· εε!ιινειι!ιτε ειε Τειιιρειετιιτ επι Μετι.τειι ετνι
εε!ιειι 37,0-88,4 °, ιιιιι Αεειι‹ι εινιεε!ιειι 892 ιιιιιι 40° Ο. Ι)ιιε
Γιεεει· νει· εεε·Ιειτετ νοιι ιιιε!ιι· εεει· τνειιι€ει· Ιιει'τιΒετιεεει
τε!ι“τεετειιιιιι‹ι 8ε!ιινειεεειι. ΟΙι_ιεετινΙιεεε ειε!ι ειιιιιιιιτε ιιιε!ιτε
ιιεε!ιυνειεειι.ειιεεει· ειιιετ ε·ει·ιιι€ειι νετ8·τεεεει·ιιιις ιιει· ΗΜ
ιιιιιι ειιιιιτειι ινειιιε·ειι ΒεεεεΙ8ει·ιι.ιιεε!ιειι ιιι ιιει· Ι.ιιιι8·ε. Πιε
Πιε2ετεεετιειι ειπε!) ιιιιι'ειιιςειιιιιι ινιιιιι·ειιιι ιιει· ε;ιιιιεειιΚι·ειιι!ι
Ιιειτ ετειε ειιι ιιε,ε;ε.τινεεΒεειιΙτετ. Αιιι 4

.

.!ιιιιιιτιι·ετε!!τειι ειειι
οιήεττινε 8γιιιριειιιε ειιιει· ριιι·ειιε!ιγιιιετϋεειι Νερ!ιιιτιε ειιι:
ερετ!ιε!ιει·,Με" ιιιιτι ειιιι!ιιει· Πι·ιιι, ι:ιτειι.900Πεειιιι. ειε Με,
ερεειιιεε!ιεε ειετνιε!ιτ1018, 20/00Ειννειεε !ιιιιειι Ε

!

ειιε.ε!ι). ιιιι
Βεάειιεετε νιεΙ !ιγιιιιιιε ιιιιιι ει·:ιιιιι!ιτιε ιιιειετιπιτ Βριτ!ιε!ιειι ιιε
εετετεΟγιιιιάετ, ι·ετ!ιε ΒΙιιτ!ιετρει·ε!ιειι Με Ιιειι!ιεεγτειι. Αιι
ιιειι ιι!ιι·ιεειι θι·Βειιειι Ιιεεε ειε!ι ιιιεΙιτε ιιε.ε!ιινειεειι: Πει·2 ιτεΜε, 'Γεω ιειιι, ιιειιι θειιειιι, Ιιειιι Βιιιι.ιιι!ιειιι, Ζιιιικε τ'ειιε!ιτ,
ΡιιΙε ιιιειετ ιιιε!ιτ ιιει· Ηϋ!ιε ιιει· 'Ι'επιρετιιτιιι·ειιτερι·εε!ιειιιιω»
εο!ιειι 100 ιιιιιι ΙΒΟ ιιι ιιει· Μιιιιιτε.

Μ. ε!!ει· ν!7ε!ιτεε!ιειιι!ιειι!ιειτΜε ιιιετ ειιι εερι.ιεε!ιεεΕ'ιε!ιει·
νετΙιις, εεεεειι Πι·ερτιιιιιι· ιιιιε ιιιε!ιτ Ιι!ε.τ νετ, εε !ιεεε!ι ω»
Ριιτιειιτ επι θ

.

.Τειιιιιιι· ε.. ε. επι' ιιιιεετειι Βιιτ!ι ιιτιε!ι.Τιιι;ιειν ιιι
ειε !ι!ιιιιεε!ιε Βε!ιειιτι!ιιιιε· εεε Ιιετι·ιι ΡΜ. Ο. Βειιιο, ιιει·,
ιιιι.ε!ιειειιιετ ι!ιιι 10 'Ι'ιιιι·ε !ιεεεεε!ιτετ, ιιιιεετε νετιιιιιτΙιιιιιε
ειιιει· Βερτιεεειιιιε εεετιιτιετε ιιιι‹ι ειε!ι ει» ειιιε !ιτγρτοε·ειιετι
εε!ιε θερτιεεειιιιε ιιε!ιετ εερτιεε!ιετΝερ!ιι·ιτιε ιιιιε!ι νετειιεεε·
ειιιιε·ειιετ Διιιτιιιιι. ιιιιεερτε.ε!ι.
Αιιε εεε ιιιιι· νοιι τω. Πε!ι ι ε ττειιιιιι!ιε!ιετιιει· νετιιιιι·ιιιιε

5ι>εετε!!ι.ειι
!)ετειι νει· Ζιι ειιτιιε!ιιιιειι, ιιεεε ιιει· Ζιιετε.ιιιι εεε

ετιειιτειι ειε!ι νοιι 'Με ιιι Τε.: νετεε!ι!εο!ιτει·τε, ιιειιιι ννειιιι
ιιιιε!ι ειε Βιινειεειιιειιι.τε,Με !ιειιιι Βιιιτι·ιττ ιιιε Πεε ιτε!6-8 Με

Η εεεε!ι!!ιεττιιι.τ, Βει ιιιιεεΙιιτετ 1ιιιιειιαιιιι ε.!ιιιιιΕιυ, εε ιι·ε.ι·
ει· ιιιιιιτεε!ιοριεε!ιεΒει'ιιιιιι άει·εεΙ!ιε ννιε !ιιει· ιιι ννε!ιιιει·, Με
Γιεεει· !ιεεΙι, ε.ιιιιιιιε;εΜε ειε εει€ετιιε·τε νοιι ιιιιιι εε ι·ειι·εΙ
τεε!ιτ εει'ιι!ιι·τεΤειιιρετετιιτειιτνε ιτειΒ·τιιιτετιιιιττιι·ειιιιιιιι‹ι εμε·
τει· τειιιιττιι·ειιιιιι.τΙειο!ιΓε.!!ενοιι ρι·ει“ιιεειι8ε!ιινειεεειι ιιιι Διι
ι'ε.!ΙεετιιιιιιιιιιΙιεε!ειτετ.
Αιιε!ι ιιι Πιιι·ιειν ιειτειι εεε ιιιιτιε·ειι 0ι·ε·ε.ιιειι, Μεεει· ειιιει·
8·ει·ιιιιζειι Μ!Ιεεειιιι·εΙΙιιιιε·, ιιιε!ιτε Νειιιιειιεινεττ!ιεε εει'ιιιιιιειι
ινει·‹ιειι. Μεεει· ιιιιι Ηετεειι ιιεε!ι :ιιι ιιειι Βιιιιε·ειι, ιιι ιιετειι ιπι
τει·ειι Ριιι·τιειι ειιινει!ειι ΡΓειι“ειι ιιιιιι ι'ειιιιι!εειεεε Λεει: Βεε
εε!ιι ειε!ι εειιιει·!ι!ιετ ιιιεε!ιτε. Με ιιι !νειιιιιιτ Οιιιιιιιι από.
Αιιτιυγτιιι, εε !ιε.ττε ιιι .Τιιτιειν εεε νει·οι·ιιιιετεΒιι!ερ!ιειι ιιιε!ιτ
εεε €ετιιιιςετειιΒιιιιιιιιεε τω! Με Τειιιρει·ετιιτ. Ρετιειιτ ινιιτιιε
Με εεεεε·τ ιιιιιιιει· εειιινε.ε!ιει·,ιιει· Ριι!ε !ι!ειιιει·, ινειε!ιετ. τω.
ιμιειιτει· ιιιιιι ε.ιιι 20. .Μεεει· ε.. ε. !ιειιι ιιει· Κι·ιιιι!ιιε "ει" ιιι
ΜΜΜ ιιιι, νει! ετ, Με ει· ειε!ι εε!!›ετ ειιεεεττε, Ιιε!ιετ Ιιιει·
ιιι Ηειιεε Με ιιι .Τιιι·ιειν ετει·τειι ννε!ιε.
Βιε _ιετ2τνει·,εειιοιιιιιιειιεΠιιτετειιο!ιιιιιε·ει·ι.τεΙιιιιε!ιτε Νειιεε,
ιιει· ννιιι·Με άετ Ιιιι!ιειι $ειτε εεε δετετιιιιιε ειιιε Ηειιτειιιιι;ι·ιιιι
νοιι ειναι. 2 Οτιιι. Ι.5.ιιιτε ιιιιτιΜε». Βι·ειτε !ιειιιει!ι!ιει·, ειι€ε!ι
Ιιε!ι ιιιιι·ε!ι Πι·ιιε!ι ειιτετε.ιιάειι,Με εεει· επι εε ε!ειε!ι !ιιει· Ζιι
ειιιι·ειιειε!ι Με άειιιιιτ!ιιι·τε ιιιι‹ι ιιιιτει· Βοτνεεε!ιιι-Βε!!ιε !ιιι
@πιο νοιι 2 ννοο!ιειι νει·!ιειΙτε.
νειιι 20. Με ειπε 25. .Ιειιιιυ.ι· και· ειε Βε!ιε.ιιιι!τιιιΒ·ειιιε ιιε
τνεττειιιιε,πιει! Ριιτιειιτ ειε!ι ινειι.τεττε ιι·εειιιι ειιιε !!ιΙεάιοιιι,
εε!εετ Νιι!ιτιιιιιι· :ιιι ειε!ι Ζιι ιιε!ιιιιειι. Νιιι· εει·ιιι€ε Μειι€ειι
νοιι Με. Ψειεεετειι ιιιιτι ννειιι ιιειιιιτειι ιιειιι Ρετιειιτειι ιιει
εε!ιτεο!ιτ ννετε!ειι,Μ. ειο!ι ιιιιε!ι Με Αιιι”ιιιι!ιιιιε νειι ίεετει·
εεει· ιιἱιεειιςετΝε!ιτιιιι.<.τΠε!ιε!!ιειτ εεει· Βι·ει·εε!ιειι ειιιετε!!τειι.
Νιε!ιτ ιιιιει·ινειιιιτ Μ!! ω» !εεεειι. ιιιι.εε ιιι ειιιει· ιιι ειε ειιε
ιιιιεε!ιε νετειιε!ιεετιιτιοιι εεε Βιιιιιεειιειι Ρε!γτεειιιιι!ιιιιιι ,εε
εε!ιιε!ιτειι Ηετιιρτει›ε !ιειιιε 'Ι'ιι!ιετ!ιε!!ιεει!!ειι ιιεε!ιεεινιεεειι
ινει·ιιειι !ιοιιιιτειι.
Πει· Ζιιειιι.ιιιι εεε Ρε.τιειιτειι νετεε!ι!ιιιιιιιεττεειε!ι: ειιι εοιιτι
ιιιιιτ!ιε!ιεεΜε" νοιι 89,2--40,6°, ΠεΙιι·ιειι, ι·εεεε Πιιι·ιι!ιε,
!ι!ειιιει·. ιινειεΙιει·,τι·ειιιιειιιετ,!ι!ιιιιιπ "ω" ιιιιτ ει· 'Ι'ειιιρει·ιιιιιι·
οετι·εερειιιι!τειιάει·Ριι!ε, τ!ιει!ινειεεΒεινιιεετΙοει€!ιε!τ,Βε!ιννειεεε.

@Με ει1οιιιεει·ετε ';
Μττετιιιιιιι ειιεεε!ι!ιεεε!ιε!ιειι ειε Βιιε!ιιιετιιι!ιιιι8νοιι Ε.Ε.Βιει:0ι·ιιι
8τ.Ρετετε!ιιιι·ιτ,Νεντε!ιγ-Ρι·εερεετΗ Μ' ιιι ι·ιε!ιτειι.-Ε ε ιι ιι ε ει·ιιιτε
εεννιεε!!ε ειιι”ιιιεΒει!ιι.ετιειι!ιειιιε!ιε!ιειιΜιττιιει!ιιιι€ειιειττετιιιειι ειι

ε εε ε!ιιιίτε ιιι ι
ι ι·ειιι! ε ιι Κεάιιετειιι·Πι·.ΜΜΜ( Ἡειιεε];, ιιι θτ.Ρε



1.!'ι

ιιι.

ΑΜ 25. .ιιιιιιιιιι· ιουρ,·ιοιιιοι·Με νου Ρι·οι'. Ποιιιο πι· Βο
ιιο.υάΙιιιιιι;ιιοι·ι:ςοοοιιιιι€ουοιιιιά ειιιε άουι ΚυιοοιΙ. Ιυειιτιιι υπ
Ευ οι·ιιυουιιιιιυοάιοιυ υιιΒι.. Ροιοι·οουι·ι: ιιοεοι·ΒιοΒιι·οριοοοοοου
ιιυά ΒιοριιγΙοοοοοουοοι·ιιιυου ιιιιά οιιιιοΙι Ριιι.ιουι. ιιιι άοιιιοοι
Βου Το” ποιοι :πιο θοι·ιιιιιοινοιιι οιιιο Αιιιι-Βιι·ορτοοοοοου
ιυ_ιοοτιου,άιι.εε ιιιοι· ιπι ιιι. υιοιιτ ιυιι διοιιοι·ιιοιτ Γοετοι.οιιου
ιιοιιιι, ννοιοιιοΟοοοου άιο ιιυιιοιιιιι·ιυι;ουάου ποιου. Ποι· Βιι'οοι
άιοιιοι·ιυ_ιοοιιοιι, οοινιο άιο άι·οι ι”οιοιουάουΑυιι:Βιι·ορτοοοοοου
Βιυερι·ιιιιιυο;ου ιιιυ 26., 27. ιιυά 28. .Τιιυιιιιι·, άιο ιιΙΙο ιιιιι άιο
ιιοΠιοΖοιι. ά. ιι

.

ιιιυ ΙΙ ΠΜ· Μοι·Β·ουο ιιιοιυιιοιιι ινιιι·άοιι, και:
υιιΙι, άιο ο.ιιι;ουιοιυο Βοιιινο.οιιο,οοινιο άιο Βοιιιι·ιι.οιιοάεε Βοτ
2οι18υιιιιιιιου ω; Ριιι:ιουι Μ;; υιοιιιι. Βοινιιιιιιιιοιιιιυά άοιιι·ιτιο,
ιι·ιιιιιουά άιο 'Γοιυροι·ιιιυι·,Μο άιο Οιιι·νο Ζουμ, ιιιυ 40° ιιοι·ιιυι
ιιιοΙι ιιοινοετο. Ι)οι· Ζιιιιτουά άεε Ροτιοιιιοιι οι·οοιιιου ιιυο Μου'
υιιυι;ιιιοιι.
Αιιι 29. .Το.ιιιιιιι·,ιιυι 11 ΠΜ· Βιοτιζουο. οι·ιιιοιι άοι· Κι·ειυιιο
10 (Σουι. ΒιιιριιγΙοοοοοουιιοιΙοοι·υυι, νου άοιυ πιιι·
Αοιπιο ιιιιο υιοιιι. υιοιιι· νοι·ερι·οοιιου πιο νουι ιιοι·ιιοι·πεο
ννοιιιάτουΒιι·ορτοοοοοουιιοιιοοι·υιιι. ννυ ιιοΙΙιοιι _ιοάοοιι οιιιοε
Βοοεοι·οιιιιο1οιιι·ι:ινοι·άοιι, άουυ ιιοιιυυ οιυο Βιιιυάο υιιοιι άοι·
1υ_ιοοιιουκαι· άιο Τουιροι·ιιι.ιιι· νου 8θ,8° οιιυο νιοι 8οιιινοιοο
πιιι 37,9° ιιιοοιιυιιου ιιυά Ρο.ι.ιουι. ιιιιιιω οιοιι νιοιιιοι·. Ι)ιο 'Γουι
ροτειιιιι·πιος ιι·οιΙιοιι ινιοάοι·. άουιι ιιοι οιο πιο άιο Οιιι·νο
πι;" ι·οο·οιυιιιεοιεΜου _ιοάοι·Βιιιορι·ιιιιιυ8 :ιπι 30. .Τ:ιυιιο.ι·πιο
·7,8°, οιιι 81. .Ϊιιιιιι8ι· πιιι 38,0 °

, οιυ 1
.

Ροιιι·ιιιιι· ιιιιι`86,3 °
,

πιιι

2
.

Γοιιι·ιιοι· πιιι 86,5°, ιιιι ινοιοιιουι Το.ειο οιο οιοιι υοι:ιι οιιι
Μιά πιιι Αιιοιιά οιιί 88,6° οι·ιιοιι, ιιιυ άι.ιιιυ αυτ'36,3° ιιι ι”ειΙιοιι
.ιιυά υοι·ιυιιι ι·οορ. ιιιιιιυοιιυιιΙ ευ ιιιοιιιου. ιιπ άεπι Τοιυιιοι·ιι.ιιιι·
οι.Ι.ιιιιΙιπιιι ευο·Ιοιοιι οιιιι_ιοοτινοιιννοιιιιιοιιυάου οιυ ιιυά ιιοι·οιιο
ιιιιοΙι άσοι· 8

.

ΑΜι-διυριιγΙοοοοοουοοι·ιιιι1-Ιιι_ιε·οιιοιιιιιιιιιο ειιοιιΡο.
ιιουι, ιιιυ οοιυο ινοι·ιο ιιι Βιοιιι·οιιυιιου.Μο υουιςοΙιοι·ου υιιά
Βοοεοι·ιοοι· υιοιι νου Το; :ιι 'Ι'ιιο·. ιιπ άοιιι ειιιιιοοιιι·οιιιιιοιι
ιιοιιυάου οοιιινιιυάου ιιιιοιι άιο οιιιοοιινοιι 8γιυριοιιιο. ινιι.ιιι·ουά
άιο ?που ιιιοικιι ειιιοοοιιιιιιιου Πι·ιιιιιυτοι·ευοιιιιυςου νοι·Ιιοι·
4·-8 'νοοΒιινοιοε ιιοΙιετ ι·οιοιιιιοιιουΟγιιυάοι·υ. Νιοι·οιιοριιιιοιιοιι,
ιιουοοογι.ου ιιυά ι·οιιιοιι Βιιιιιι6ι·ροιοιιου οι·οοιιου ιιιιτιοιι,
ιιιιυΙι άοι· Αιιιιιυιιυοοιιυιι Μου άοι· 8

.

Βιειριιι·Ιοοοοοουιιοιιεοι·ιιιυ
Ιιι_ιοοιιου επι 2°;ω ιιυά ιιιιοιι άοι· 5

. Με 0,50/0ο,υιιιιιιι άιιι·ο.ιιι'
πω;; νου 'Ι'ιιρ,·:ιιι Το.: Μ, νοι·οοιιινιιιυά 2 'Γερ ·σοιΙοι.ουάις.
ιιιιι άιιιιιι ποιοι·ινιοάοι·οιιιιοιιιου, ιπι ά:ιιιιι_ιοτει.υοοιι :ιπι 26. Ρο
ιιι·ιιιιι :ιιι υιιά ιιι $ριιι·ου νου Βινι·οιιιι ιιυά άιιυιι ιιυά ινουυ

€ιιυ2
νοι·οιιι2οιιο ιιγειιιυο ιιυά ει·ιιυυιιι·ιο Οι·Ιιιιάοι· οιοιι ιιιιάου.

νοο άιο 'Ι'οιιηιοι·οι.ιιιοιι άοο Βοοοιιι·ειΙοοοουιου ευιιοιιι.υο·ι:,οο
ιινιιιοιι οιο Με ιιιιιι 18. Ροιιι·ιιιιι· ιιυτοι· 87° ιιιιά οοιιινιιυιιτου
υινιιιοιιου 85,8° ιιιιά 86,8 'ι

, πω, ινουυ υιοιιι. άουι ειιιςουιοιυου
Βοιιννιιοιιοιιιοιιιυά, νιοιιοιοιιι. άου ιυ_ιοοιιοιιοιι ειιΕοιιοιιι·ιοιιου
ινοι·άου ιιϋιιιιιο. Ζιι οι·ννιιιιιιοιι ιι·8.ι·ο υοοιι, σιοοο ιιιιοιι άουι
Βοιιννιυάουάοο Πιο!ιοι·οΡιιιιοιιι ΙΟ 'Νεο Ιου;; οτι Ηοι·ειιιοριοιι
κα, «Με οιοιι ιιιοιοι.ιιιυ Νο.οιιιιιιαιι οιυετοιιιο, άοοιι υιοιιι. νου
ιιιυε;οι· Ι)ο.ιιοτ ιιππ, οιιι θγιιιρι:οιυ, ιπονιοΙιοιοιιι 8·ιοιοιιιοΙΙοιιιιι
άιο Ιυιοοιιοιιου, ιινουιι ιιιοιιτ οιιι άιο ιιΙΙοοιιιοιιιο Βοιιιι·ιιοΙιοπι·
ι·ιιοιιιιοτ'ιιιιι·ιινοι·άου ιιϋυυιο, άιι Ρο.ιιοιιι ιιιιιιοι· ιιιο ου Ηοι·:
ιιιομιου ο·οιιτιοιιΜι.
πιο.. άιο Ιιι_ιοοιιουου οιιιιιιιιςι, εοινιιι·άου άιοιιοιιιουΜε Βιιιοι,
Βιιιιοιι ιιυά Οιιοι·ικιιοιιιιοΙ ιζοιιιιιοιιι:ιιιιά ι·οι·ιιι·ευοιιιουοιο ιιοιυο
ιιουιιουεινοιιιιοιι Βοοοιινιοι·άου. Ζυ1· Ζοιι ινιιι·άου ιιιιιιιοι· 10
Οουι. Βοι·ιιιυ ιυιιοιι·ι. Βου. 10 Τειςου ιιι". Ριιιιουι οοιιιο Ρι·ιιιιιο
2ιι Ηιιιιοο ιι·ιοάοι ιιιιικοιι0ιιιιιιοιι ιιιιά ιιιιιιι ειιοιι ιιοιιι· "ω,
ιιιιιι ιιιιοι· υοοιι Ι)ιιιι, Μ. οιοιι, ινιο οι·ινιιιιυι, ιιοοιι :ιιι ιιιιά ου
Βριιι·ου νου Βιινοιοο ιιιι Πι·ιυ ιιιιάοιι. - Ζιι οι·νιιιιιιυοιιινιιι·ο
ιιοοιι, άιιιιο :ιιυ 19. Ροιιι·ιιιιι· οιυο Βοιιιυοι·υιιιιιιιι;Κοιι ιιυά εο
ι·ιυρ,οοοιιιι·οιιιιιι€ νοι·υ ου άοι· ιιιιιιου 'Ι'ιιιιιι οιοιι οιιιοι.οΙΙιο,
ιιιιοιιι Αυεοιιοιυο ιιιι.οιιοιυο οιι·οιιιιιιιοι·ιριοΡοτιοοιιιιο. άιοω"
ιιιιοΙι ο 'Γιιιςοιι 8ιιΐ .Ιοάιιιιοιιιι·ιιοριιιοοιιιιη;ου νοιΙοιιιυάιι; Βιο
οοιιινιιυάου ιιπ.

Ψειο υιιυ άιο Βιιιευοοο άοι· Κι·ουιιιιοιι άοε Οοιιοιιου
Ζ. Β. ιιυιουΒι, εο οι άοοΙι οοινοιιι ιιιιοιι άουι νοι·ιιιιιι
άοιοοιιιου Με ειιιοιι μου οκοιιιοιοιιοιυ υυιιιυοιιιυοιι, άειοε
ειε εισιι ιιιοι· ιιιιι οιιιο 8οριιοοοιυιο ιιυά ειναι· ιιυι οιιιο

ιιι·γριοΒοιιοιιοοιιο Βορτιοειοιιιιο ιυιι οοριιοοιιοι· Νομιιιιιιο
8οιιιιυάοιι Πει, άουυ οιιιο Μιιιιιιιιιιιοι·οιιιοεο, οοινιο οιυο
ιιιι:οι·ϋεο Ευάοοοιτάιιιε άιιι·ιι.ου ινοιιι οιιουεο Με Τγριιιιο
ιιυά 1υιοι·ιυιιτουε, ιιπ άιο οο μι; ινιο επι· Ιτοιιιο Αυ
ιιιιιιοριιυιιιο οιυά, ειιιοΒοοοιιιοοεοιι ινοτάου.

Ψνο άιο Ειιι€ουΒεριοτιο Πιτ· άιο Οοοοοιι Βοινοοου Μ,
16.886ω. πιιι $ιοιιοτιιοιτ ιι·οιιιοιι υιοιιι υιιοιιινοιοοιι, άοοιι
ορι·ιοιιι Ποιο άοεοι;ου, άειεε άιο νοι· 2 Ψοοιιου ειιιειι
ιι·οιουο Αιι8ιυο, πιο άιοο που εοΙιου ιυοιιιιιιοιι νου ειιι
άοι·οι· 8οιτο ιιοοικιοιιιοτ ινοι·άοιι ιει, άιο Πι·οοοιιο άοι· ορο
τοι οι·Γιιιετου Οοοοοιιιυνοοιου ιππ.
Με 2ιιυι 8οιιιιιοο άιο ινιι·ιιιιυΒ άεε Λυτι-Β Μιμη
ιοοοοοοιιοοι·ιιιιιο ιιιιιιοιι·ιΒιι, εο ιιιιιεε, ινουυ ιυιιιι υιοιιι
οιο Βιιοιιιιιιοι· οιιιο 2ιιιιιιιι8 ιυιτ άετ Βιυερι·ιτειιυ8 οιυιιοι·

εοιιουάο Βρυιιιιιιιιιοιιιιυε ο.υυοιιιιιου ινιιι, πιιΒοοιουάοιι

ινοι·άου, άειε.ε άιοοοιιιο οιυο οιι€ουοοιιοιυιιοιιο Βουο5οιι ιι
ι

ιιυά άεε. 8οι·ιιυι Μου ιιι άιοεουι Ι·'ειιιο Με
Ποιιιυιιτοι Βιιιυ2ουά Ιιοινοιιι·τ ιιιι.τ.
Αιιε άοι· ινιιιιιιυ8ειοειειιοιι άοιι Αιιιι-Βιιοριοω”.
εοτιιιυε οιιιοι·οοιιο ιιυά :πιο άοι· ρι·ιιοιοου ινιτιιοοιυιιοιτάοε
Δυτι-8ι.ειριιγιοοοοοουοοι·ιιιυο ιιυάοι·οτοοιιο ιυιιεε που! ω
8οιιιιιοο ιιοιτοιιοιιΜιάου, άοεο άιο εοριιοοιιο Ιυιοοιιοιι ιι

ι

άιοεοπι ΡΜ άιιι·οιι Βιιιιιιιγιοοοοοου ιιυά υιοιιτ άιιιοιι
Βιι·ορτοοοοοου ιιοι·νοι·8οι·ιιιου ινοι·άου Μ.

Ποιιοι· οοπ ιιι·ιιιιοιιοιι νοι·οιιι ιιι μουουοοιιιυοι· Μι
ιιυά άιο 0οιιιιιιι·οιιοι·άυιιυο.

νου
· Βι·. 1. 8ειάιιιον.

Ποι·τι·εις, οοιιιιιτου ιιιυ Π. Ποοουιιιοι· 1899 ιιυ 'Ι'ιιιοοιι'οοιιου
Αοι·ιι.ονοι·οιιι.)

Η. Η! Παει-ιάιο Ζοιιου ιιοιιινοι· ιιιυά υυά ιιιιιυοι ιιοιιιισοι·οι
ινοι·άου. άουι Μιά νι·οιιΙ ιιιιιιιιιι .Τοιυιιυά νοιι άου Ι.ιιυάιιι·πιου
ιιυά Αοιποιι άοι· ιιιοιυοιι Βιιιάιο ιι·ιάοι·ορτοοιιου.Κυιιιιι εοινιιιιιι
ιιυει υυιιοι· ιιο ιιιιιιιονοιιοι· υυά οιιιι·οιιιοιιάοι·Βοι·ιιι“άιο ιι6ιιιιοοιι
Βιιιοιουιιυιι.τοΙ. Πιο ΠοιοΙου νου ιιυο που» οιιι ριϋιιιιοιιοι·
8οιιιοιιιιιι.ιοοοιιιιιςιςιιιιιιιιοιιιιιινοι·ιιοι·οιιοι. Βιο Βι·ι'ιιιιι·ιιιι·.;πιει
ιιιιο, άιιοο ιυ οοιιιοοιιιου Ζοιιου οάοι· ιιιιοιι οουοι, ινουιι Βιιιοι·
οιοιι :ιι εισιιιι·οοιιι·ιιιιιι, οι· οιοιι ου άιο Αιιάοι·ου ιυ άοι· ιςΙοιοιιοιι
Μ” Βοιιιιάιιοιιου υιιιιοιιιιοοοι ιιιιά άιιιιιι οε άου νοι·οιυιοιι
Κι·ιιι'ιου πιιι 8·οιιυιι·ι:άοιυ Αυοι.ιιι·ιιι ιιι ννιάοι·οιοιιου. ινο άετ
Βιιιυοιιιο ιοι·ιιιιιιιιιι. ινοι·άου νι·ιιι·ο, οάοι· ιιιιοι· οτινιιο ιιι οιι·οι
οιιου, ινοπιιι οι· ιιΙιοιυ ιιιιιιιυ ιιιιιιο άουιιου ιιουιιοιι. ιι

ι

άιοοοΒιιιι·ο ιιιυά ο.ιιοιι ιππ· Αοι·υιο ρ,ιοιιουιυιοιι.Μου ιιυ πιιι
ιι·ιιι άιο Νοι.ιιινουάιο·ιιοιι: οιιιοιι οιι οπου Αυοοιιιιιιιοου ιιοι·ιιιι.
ιιι άου ιιΙιοιι Ζοιιοιι Μάιο ννοιιι .Το οι· Με» πι Ιιιιυάο οοιυΜε·
οιιοιιιοο,ιιιιιοο Αιιοιιοιιιυιοιι; οι· ιιιιι.ιο, άι·ιάιο Ροι·ιοοιιι·ιιι.οάοι·
ινιοοοιιοοιιοΐι ιιοοιι ιιοάοοιιτιο·νοι· οιοιι ειιιαου, άιο ιιισιιιιιιιιιιι
ιι.ιιοιυ ά:ιιιιιι ι`οι·ιιε :ιι ινοτάου. Αιιοιι ινιιι· άιο Νοιιιιι·οιι
άιοιιοιτ οιυοιι ΗοιιιιιυΒοοιιιιιιιιιοοιιοο ιιι εοοοΙιοοιιιιιι.Ιιοιιοι οι
:ιοιιιιυι.ς, άιι ΓΔΜ.ειΠοΑοι·ι·ιιοοιυ ιιυά άοιοοιιιου θοιιοιιοοιιιιιιι
ιιΙιιοιιο ουιοτο.ιυιυιου ιιυά ιιιοιιι· οάοι· νι·ουιιι·οι·ι:ιοΙαιιιυιποιοι.
υιοιιι ιιιιυιι.ιιοι·υά ιο υιιιιιιε πιο @τα Ι)οοιι ιιιιιά ιιιιάοι·ιιι
ειοιι άιοπιο νοι·ιιιιιιυιεεο: άετ Αοι·Ζι.ο ινιιι·άου ιιιιιιιοι· ιιιοιιι·.
ιι·ιιιιι·ουά άιο ροοιιυιιιι·ο Ι.οιετιιυο·ειιιιιι8·ιιοιι άοιι Ρυιιιιιιιιιιιι
ιι·οιιιι; ιιιυιιιιιιι; οε ιιιυάου που ιιιιιιιοι· ιιιοΙιι· ΟοΙΙοι;ου :πιοΜ·
άοι·ου ιιοοιιι1οιιΚι·οιοου υυά ιυιτ ιιιιάοι·οιι Ιιοιιουουυειι·ιιιου Μιά
Θοινοιιιιιιοιιου. Πιο Αυοιι;υιιυι; ιιιιοι· Βι·ι·ιιιικουοοιιιιιι.ου(Μ
ιιι·υτΙιοιιοιιΚιιιιοι οιιυο Αιιιοιι.ιιιιο· ιιυά 'Γιιοιιιιιι€ οι·ινιοεου
Με ιιιιιυϋι.ιιιοιι. Ποτ οιοιιο Βιιιυάριιιιιιτ άοι· 8οΙιιιιιοι.ουάιςΜΜ
ιιιιιοιιιο ιιιιιο·οςοιιου ιι·οι·άοιι. Βιι ιιιιιιι πι· θτιιιιάιιιιι€ ω"
Αοι·ιτοιςοοοΙΙοοιιιιιιοιι ειιυι Ζινοοιιο 8οςουοοιιι€ου Μοιιιιιιιειι·

ιιιιιΐτουοοιιοο
ιυ ινιοιιοιιοοιιυιιιιοιιοι· ιιυά Βοοοιιοοιιυιιιιοιιοι·60·

ιιοιιιιιι;.
Ιυιοι·οοοιιιιτκι οο ιιιοι·ιιοιΜι οοιιου, νου πιο ιάοιιιοιυ 688ψι·
ριιυιιτ ιιοοιι Αιιοο ιιιιιοοιιιοοι ινιιι·άο. Πιο υιιιτοι·ιοιιο 8062
ινιιι·άο ιιιοιιιοι ιιοοιι οιιιιοι πιο οιννιιο υιοιιι. Βιουάοοι;οιυι1εωι
ποιο άοι· Νοιιιννοιιάιο;ιιοιι, ιιπ: Ρι·οι.ςι·ιιυιυιάι·ι· νοι·οιυο 11166
ιιιιιι;ουοιιιιιιου. Ι.ιιυςο Ιωυυιο άιοειοο _ιοάοοιι ιιιοιιτ. ινιιιιιου.
μι” ιιιεει οιο οιοιι οιιιιοοιι ιιιοιιι υιοιιι· ιευοι·ιι·ου. Ζιιειθιωι
και· ιυυιι ι”ι·ιιιιοι·οιΤουιιιιι·που άοι· Αυοιοιιι, Μ" τω· οιυ ΕΜ·
ποιου άοιι νοι·οιυο τω· άοιι Βιυ2οιιιου ιιοιυ Βοάιιι·ι'υιοεινοι··
Ιιιιιιάου, άοι· Βιιιιοιυο άιο εουιι€ουάο Αιιτοι·ιι.Μ: ιιιιιιο. Ζιιιιι
νοι·οιο.ιιάυιεο ιιιιι.ιιοιιοι·οιιιιιοιιιιιι;ικου ?αφου ινιιι·ο οιο νοι
ιοιοιιι ιιιιιιιιοιι, που άιο Ευιννιοιιοιιιιιο άοιι ιι.ικτΙιοιιοιι8ι.ουάΘ8.
ινουυ ιιιιιιι ιιιυ οο υουυου άεπι, άοιιυ οιοουτΙιοιι ιιπ οι· ιι00ιι

μι· ιιοιυ Βιιιιιά ιυ άοι· θιοιιοιιιοιιτοάοι· Ποιιιιοιιιιοιι;,νοι· Αι182Π
2ιι ιιιιιι·ου.
ΑΜ' άοι· ο,·ουιου ινοιι Ιος ιιιυιιοιιετ υοΒου οοιυου ιιυάοι·ου
Οιιιιοι;ουιιοιτουπου άιο Αυειιιιιιυε άοι· ιιι·πιιοιιοιι ιιιιτο 602]
Ρι·ιοιιιοι·ιιιιιυάοσο. Με άοιιι ιι`οιιεοιιι·οιιου άοει ννιοοοιιεΕ”
οιυο Αιιιι·ουιιιιυις άιοοοι·Βιιιοιριιιι ευ ιιιιιυάο; άοοιι ιιι άπο"
Τι·ουυιιυ8· υοοιι Με πιιι' άου ιιουτιεου 'Με ιιοιιιο ιιοιιιιι·ι'8Ό82·
Βιι·ου:ι.ο. νοιυ Ριιοοιοι· ννιι·ά ιιιιοιι υοοιι ιιουιο ι·ιοΙοι·οι·ιοΜοι·
ιιοιιο Ηιιι'ο ι:οοιιοιιι ιιιιά ,ςοι;οιιου, ιιυά ιιιιοιι νουι ΑΙ"Ζίθ νικά
υιοιιι. ιιιιι· ιιιιοιιιιοιιο Βοιιιιυάιιιιι8 :Ιου Κι·ιιυιιου οι·ννειι·ι.00ω'
ιυιιειι ιιιιοιι ιιι ιιυάοι·οιι ι)ιυι;οιι ιυιι Βιιιιι ιιυά Τιιιιτ ιιοιίου.
Χ'ου άοιι ΐτιιιιοι·οιι ρι·ιοιιιοιΙιοιιου ΕιΒουιιοιιοιτου άεε ΑΙΙίω
ειιιά υοοιιω άοιι ιιοιιιιο·οιι'Βιμ ε. Β. ςοιιΙιοιιοιι άιο Χ'ο1°Ρωι"
τω;; οιιιιο Αυοοιιου ιιυά Βιιοιιοιοιιι ο.υι άιο οικουο Ροιοοιι ιιυά
Με Βυιοοιιιιάι.<.ςιιυιοάοι·2οιι.Ηιιϊειιοάιιι·ιι:ιΒου οοιυοΒιιιο υισιιι
ιιι νοι·οιιχου, άιο οι·ριιιοιιιιιυε ειΙιο οοιυο ιιοιιου Βιιτάοοιιιιυ22Π
υιοιιι το» οιοιι οιιιουιιυιιτιου, εουάοι·υ πιιι ειιιοουιοιιιουΒοοιοιι
ιιοιιιιιιυι ιιι ιυιιοιιου, άυο νοι·ιιιιιιυιοο 2ιι οοιυου ΑυιιοΒουοεοου·
θοιιοι;ου, άιοοοιιιου ιιιοιιτ ιιι άου Αιιι.=ιοιιάοι· Ιιο.ιοιι ιιοι·ιιιι2Π·
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Ι.ε!εο εεε;εοϋεει· εε εε!ιινει€εε, ιο ι!ειε ΟεΠεεεε εκει εεε
θεεειιι·ι·εεεεο, ινιι!ει·εειο!ιει· εεε., εεει!ει·ε εεε θεεεεεεε ιο
‹!ει·εεΠιεε εεειςειο!!ιεεε δεε!ιε εε εε!ιεο, ι!εει οιεο ι·ϋε!ιΙιο!εε
Ιεε ιο ΑΠεε ΒιεεΙιε!ι εεννε.ει·εο εοΙΙε. Ποε!ι Με Με ειεΙι
Μεεεε ιιιι Ι.ιιιιι'ε εει· Ζε!εεε νει·εεει!ει·ε! Ψε!ιι·εοι! ι“ιιεεεεε' εει·
ο·οοεεε εεε Με Ρι·ιεειει· εε οειχεεεει·ιει· Αιιε!!ειιε8· ιιιι·εε
Βετιιίεε ιιιεεει·ιε!! ΜεΙιει· εεειεΙΙε ννοι·ι!εε, ιεε Μεεεε εεε ι!ειε
Αει·εεεεεεο‹!ε οιε!ιε ο·εεεΙιε!ιεε. Πει· Αι·ει, οεΒΙειε!ι ει· ι!οοει
εεἱεε εεε εει· 8ειεεο Επιεεεεε εεεε!ιεεεε ειιιεε, εε!! ειιε!ειε!ι
Με νεΠει· Βε!εειΙοειΒιιειε εεε Ηιεεεειιοε, ε!ιεε Αεερι·ιιεε εεε'
Εεεεε!ιει!ιεεεε; εειεεε !ειι!ειιτ!εεπει! πιει-ιο Μιιιεεεεε!ιεε_ιει!ει·
εεε. ειπε εεεει!ει!ιεε !εεεεε. Ψνε!ιι·Ιιε!ι! ειο εΙιι·εει!εε Ζεεε
ε!εε, ννε!ε!ιεεΜε Μεεεεε!ιειε εει· οιοι·ε!!εε!ιεεΚιεεε Με Αει·ειε
ετε.ει!εειιιιεε·εεεεΠεΜε!
Ποε!ι ε!!ε Κι·ειε Με Βι·ι!εε εεε ι!ιτε θιεοεεε εεε εεεεο
εεε νει·ρ!!ιο!ιειιεεεε @με Με ΜειιεεΙιεειε !ιεεεε Με ιιιιε!ι
νετε!!ιε!ιειιεε;εε εεεεε εεε εεΙεεε, ειιειι Μι Μι· εεε!! ΜειιεεΙιεε
ειοι!. ινε ειει! Μι οιιε,·ε1εορ;ε,ννο εε !ιε!εεε: «Απε Με
Μι· εεΙοετ!»
Ψει!ιι·εει! πιο Με !ιοιηιει·Ι!ε!ιεο εεε εειεε!εεο Κι·Μ'τε Με·
Αει·εεε νεε δειεεε εεε Ριιο!ἱ!ιιιειε !ιειεει· ε;ι·ϋεεει·εΑιιιοι·ι!ε
ι·οοι.ιεο ριεεεεΝεννει·ι!εε,ιει. οι» ειο Αεοιιινο!ειιε ι!εειιι· ε!εΙιε
εεοϋεεει! Εεεοι·ε·εννο1·ι!εεεεε εἰοι! Με, ννεε Με ειεεει·ιεΙΙεε
8ειεεε, Με Εεεεο!ιει!ιςοοε· »εεε Βοοε ι!εει ειιιειι ννιΠεε
Με ΡεοΙι!ιοιιιε Μιει·Ιοεεεε. Πει! Μεεει· κι εε!ιοε Με” ιιιι:!ιε
ειεΙιι· εεε, Με ιΥε!ιΙ!ιε.!ιεοι!εο ννει·ι!εο ετοιε εει· εε!ιΙεε!ιεεε
Ζειιεε ειε!ι ειεἱει Με εει!εεεεε Γοι·ιηεεει! ειοεο Βροτεει!ει·ειιιε
Βερι·εεεεεεεε!εεετεεεει·ε Βιιιειεεε οιιεειιε;εεεε, ω" ι!εεε Με
Με νει·οί!ιε!ιιιιε !ιε.εεειι, εεε Αι·εε ειιο!ι ειι€Ιε!ε!ι εε· Πιι·ε
ει·ιοεο ειΠιιιιεοεειεε, ννεΙε!ιε ειιειι εεε Απ!. ΜΜΜ; !ιιιεεε, εε
!ιοεοι·ιιεε, Με Μ!ι·ίεε ννο!ι! εει· ννεειςεο ε!εεει!!ειι πιο! ειιο!ι
ιιιιεειε Πιιιεεεειεεει·, ινε1οιιει!εε!ι ειιιιει· Μιι·ιιι ειοε ιοΙιει!!ε!ιε
Διιεοε!ιιεε ιεεε!ιεεε, νει·ι.εεεεειιΜεεεε Βιιιει· οιιε!ι ι!ειιι Αε
ι!ει·ε. Πει! ει·εε Με Αει·εεε εε!!ιεε, Με ιι·ειι!ε·οι Μι εοε!ι νεο
εει· εΙιεε 8ε1!ιειΙοειο!ιειε εεε Οει“ει!'ι·εετ!ιε!ιειεεεεΙιεεεε. νεο
Με· Πο!!εςιε!!ιειε !εε ε.ιιο!ιεει· ιιοε!ι εει· Νοιοε εεε!ιεεεο. Πε
Με! _ιεεεεΠοιιεοι·ι·εειειι, νοιι ι!εεεο .Ιει!ει· εε ειεΙιε εει· Ιιεεεει·
ινειεε εεε !ιεεε Με εει· Αιιι!ει·ε, εοει!ει·ο εε ιιοε!ι ι!εει Ιειιεε
ειοεοι·ει!εε ειιε!ιε.
Πε εεε εΙεε τ!ε!ιιο ε·ε!ιοιειεεε, ·ι!εεε Μι· εεε εοειιιιιιεεε ε!ιεε
ιεεεεεει ιιει εεεειε Βεε!ιιε :Με ΡιιεΙι!ιιιοι εεεειιϋεει· νειει·ε
εεε εε !ιοειιεε εεε εεε!ι εεε θο!!εεεο εεεεοϋεει·. Με Πι·
εεεεεεεε; ι!οειι ννοι·ε εε εεεεει·εε!ιε, ι!ιιεε Μι· ειιε!ι εεε ΡιιοΠ
!ιιιει ι!ετίιεει· ειιΠιι!ε.ι·ιειι,Με !ιοε!ι Μι· ιιεεει·ε Ιοειεειιιι,ι.>;εο(Με
νει·εΙεἰε!ι εε τ!εοειι οοοει·ει· Βει·ιιεεεΙεεεειι) εο!ιεεεεε. Βιεεε
'Τ!ιει!ε ινὲιτεεεε εεε ι!οι·ε!ιΑεεε!ιΙεεε εε εεε θε. Ρειει·ε!ιιιι·εει·
Αετειει·ει·ειο ειι ,εεεεεεειε!εει· Με», εει!ει·ε 'ΓΙιει!ε ειιι·ειι
εἰεε Ηοοετοι·εοιιε ει·ιοεις!ιε!ιε. Πε Με! ςεΜεε Μεεεεειε νεο
εεε Αει·εεεε ειεεε Ιειε!ιε εειε, εεε εειοειι ε!εε!εε Ηο!ιεο εει·
εεειιεεει€εο, εεει· εε εε!ιε ειεΙιε ιιει!ετε!
1. Πει· θε. Ρειει·εειιι·δει· Αει·ειενει·ε!ε ειι εεεεεεε!ειεετ
Με Με εο!ι.>;εοι!εΑεει.μιεεε: 1) εειεε Μιεε;Ιιει!ει· ιο οιοιει·ιεΙ
Μ· ΙΜοε!ε!ιε ιο ΝοειιΙοεεε εε οιιιει·ειειεεε: Σ) ιΙιι·ε εεεεεε
Πε!ιεο Ιιιεει·εεεεο ειι νειει·εεεε, εεε δ) ιιεει· θιι·ειιιε!ιειεεο εει·
ιιιιειιεεω· οειει· ειοειοι!ει· οι!ει· Με: εννειι“ε!!ιείεεειεΙιε εποε
ι!εεεεειεεεε Βοοι!Ιοεεεε τ!ει·εε!εεε ειιι·ε!ι Με ΕΙιιεειςει·ιοιιε εε
ιιι·ι!ιειΙεο. Πει· νει·ειιι ιιιϋο!ιεε ννοιιιϋ8Ιἱε!ι ε.!!ε Αει·εεε Βιιεε
Ιεει!ε ιιιιιίεεεεε εεε Με εεε Βεε!ιε !ι!ει·ειι, νι°0 εεε!ιι€, ?Πει
!εε εε ει·οι°ΐοεε. Βιε εε!ιεε, ιεε!ιιε Ηει·τεε, εε !ιοιειοε ι!οι·εοΓ
!ιει·ειιε. :Με Αει·εεε Βιιεε!εει!ε ιιι νει·ειεεε εεε εεε !!ιεεε
ε!εειι Βιεο‹! ει! ειιι!εο ειιε ιιιιι.=;ει'Μιι·ε!ειιεεΠιεε Ειοτ!ε!ιεοεεεε,
Με εε ειι- Με θεινει·εε Με Ζοει'ιε ννοι·εε.
Ιε!ι ιοιιεε εεειεεεε, Με ει!! νετ ειειο·εο .Ιει!ιι·εο Με ;.ς!ειιιοε,
εε ννει· 1895) Μεεειε νει·ειοε εε!ιτει, Με εε ιιιειιι· εει· ι·ιιεει
εε!ιεο Πο!Ιειε,·εεννεςεο, Με ι!εεε ιε!ι εεεΙειοεε εεειε, ι!εεε Μι·
εε! εεε ειιε!ι _ιειοεΙε ι!ετε!ειο!ιεε οοε!ιιε· !ιοΙιεο ννοι·ι!εε. Με
εε!ιεε!! !ιεεεε ειειιΜε Ζειιεο εεεεεετε! Νε.ε!ι Χ'ει·Ιοεε ιιιιεειει·
οΙεεε Α!ιεο. ειειει· Πετρεεεεειε !ιειεεο Μι· εεε Ζιιεειιειοεο!ιοε;;
εεε εεε _ιεεεει·εο ΟοΠεεεο νει·Ιοι·εο εεε Με ε.!εειι Ποι·ρειεειι
εει· ινει·ι!ειι ιιεειετ ννεεεςει·, εε ι!εεε εε εε!ιοο _ιεεεε είε ε!ε!ιε
Ιε!ειιι ειιιι, εεε ε!ιειι θε!εε ιο οοεει·ειι νειειιιειι Με
τεεΙιε ειι ει·Ιιε.!ιεο. Πεεει ιεε εοε!ι εεεει·ε Εειεειιεεει'ει!ιιε!ιειε
ιιι εεεεε!ε.τει· ΒεειεΙιιιοε νιε! εε!ιΜιεεει· 8εινεπΙεε. ΠΜ· εε
ι!οι·ίεο εε!ιοοΜε ΑΙιεε ι!εεεεο, εεε εει· θε Ρειει·εοοιρ;ει·
Αετεεενει·ειο εε ε·εε·εεεε!ε!Βει·Με νεπτ!εε.
2. Με Με 'Ι'ειιε εε· ει·εεΙιε!ιεε Ποοει·ει· ει!ει·, Με Με εε !ο
Ι.ινΙεε‹! εεεεεε, Με

θεεϋει·εεει·ι!ειιοΕ
εεωτιε εε οι Μεεεε

εει· ειο ννε!ιετει· $ε!ιι·ιεε εει· εεε.ι·εο εεε!ιι·ιιεε Με εεεε!ιΙοε
εεεει· 8εεει!. Βιο εοΙΙ ιιεεει· νει·Ιιε!εειεε ειιοι Ρεο!!!ιιιιει τε

εε!ε. Πε ιεε εενν!εε ειο!ιε εει·εε!ιε, ι!ε.εε εει·ει!ε ειεεει θε
ε·ει·εε οι!ει· θεεει!ε, Με !ι!ει· ι!εο Αει·εεεε, ι!ιιι·ε!ι εεε θεεεεε
νειρι!!εεεεεεεο οιιε'ει·Ιεεεειει!, ννε!εΙιε εοοεε εεει·εΙΙ Με Οσοι
ειιιιιε εε ει·ε,εεε Με εεε Με ι!ιιτε!ιεεεεεεε!εἱε·ε Πεεετε!οΙιοιιι
ειεε εει·εεε!ε ννειι!εε εοΠεεε. Με ειειοε, Με Βιιεεεοι·!ιειε Με
Νιο!ιεει·εε!ιειοεεε εεε Βιιε”εε ε!εεει Κι·ειο!ιειι οι!ει· εει· Περιπ
ιιεε εεε Με νετρειο!ιεοοε· @Με 8ει·εΗιοι·Ιιε!ε 5 89) ε!ιειΙε ιιο
εεεεε!εΙιε!ιει· Βε!ιεοΜοιιε νεο Κιιοο!ιεε, ε!ιεΠε ιιεε!ι ειεει· νει·
οΙιεεεε ειιει 'Ι'!ιε!Ι εεεεει!8·εοι!εο 'Ι'ειιε. Πε ιεε ι!εεει ο!ε!ιε
εει·εο!ιε, ννεοο ε. Β. Με Ρι·ινοειιιοεο εεοοι!εεΙιιοε εε!οε εεε

ειιε'ετε ειοεε εε ειπε Βεειἱοο ει!ει· ΕΧρει·ε!εε νει· θει·!ε!ιε, ε!ιιιε
εε εεε νει!εεε εεεεε!ιει!ιεε εε ε·ει·ι!εε, οι!ει· ννεΙι·ιιειο Ηειει!
ινει·Ιιει· Μι1·(!ε ειιε;ειιιεε!ιεεννειι!ειι, ειοε Αι·Ιιε!ε εε !ιει'ει·ε πει!
εεει·ει!°εεει· Ζε!ι!ιιοΒ· οιιιοι· ειιεε εει· Νε!ιΙεεεε Με ΒεεεεΙΙει·ε
!ιεει·ιιεεννοι·ιει εε εειε οι!ει· οιιει· εοι;ει· εννεεεεννειεε Με Αι·
εε!ε, Με ι!ιιο ειειιε εεεε.οε, ειι ει:ιε!ιειι. Πει· ει. Ρειει·εειιι·εει·
Αει·ειενετε!ε εει· εεεειιεειι!ε·ειι Με Με εειε Μεεειε .!ε!ιι·ε
ειεε ειιιιιιε !ε Πει·ροε οιι‹! !ιιιεεε ειι·!ι Μεεει· ε'ε.εεεΙΙε Αετεεε
Μν!οει!ε οεεεεε!ι!εεεεο. ι!εεεΙειε!ιεο Ιιεεεο εεε Με Αει·εεε
νει·ειοε ιο ΜΜΜ πιο! Μιεοιι Μιεε εε!ιοεεε εεε Με! ι!οϊιιι·,
Με διο εεε ι!ειε 8εει!εε!ιι·ειοεε εεε ε'ο!!ει:ετι 0ειε Μεεεε,
ειιε!ι ιο Κιιι·Ιοει! εε! ε.ΙΙεε Αει·εεεε Ρι·εεεε·ιιοι!ε εειοε.ε!ιε. Πε
!εε ειιε!ι νοΙΙιε· ιιιεἱιιε Αιιειο!ιι, ι!εεε Μι· ιιοε εει· Ποι·ρεεε!ιειι
ειιιειε οιιεεΙιΙιεεεεε εεε ειο!ιε ιιπ εεε ιιι Κιιι·Ιοει! ειεε Βιιιι·ο
εΙιεΙε ει·ιιιιι!ειι. .Τε ε,·ι·εεεει·Με εεΙειιει· νεεεε.ει!, ι!εειο ιοε!ιι·
Μεο!ιε ιιοι! Αοεε!ιεε Με ει·.
νεο ι!ειιι Ρι·εεεε εεε νει·ε!οε ιο Πι. Ρεεει·εειιηε, Πι·. ΒΙιει·
ει εε ε, !εε ειιεεει·‹!εοι Με Ζοε!ε!ιει·ιιεε· ε·εε·εεειι, Μιεε !ιειοε
Βε!ιε·ιει·ιεΙιειιεε νει·!ιειιι!εο εειεε, Με Πει·ριεε!ιε Ε'ιΠε.!ε ιο
ειοε «Βε!ιιεε!ιε» εειειιεειιεεεεε. ινε ννει·ι!εε τ!ει!ιιι·ε!ι εε
Βε!εεεεεεεει!!ε!ιεεεε!ε!ιεε νει·Ιιει·εε. Με ειεεει Β!ιι·εεεει·ιε!ιε
ιο Ποι·ροε Μι·‹! ιιιειε εε Με εε οιε!ιε οοε!ιοιειεεο εεε ειο εννει·
εεε !ιοεο ε!ιεε !νειεει·εε εει· Κιιι!οο‹! ιιι Μιεειο οι!ει· εειιεε ννο
ενι·ιε!ιεεε ινει·ι!εε. Πιο Ε!ιι·εεεει·ιε!ιεε ννει·‹!ειι εεει·Ιιειιοε εει·
ιο εεεεει!ετεο εεεινετεε ΠεΙ!εε ιιι Αεειιι·ιιειι εεεεειιεεο, εεεεε
Με! ειοε εεε! εεε!ι Με νει· ιο!ε Με οΙιειι οι·ινοεεε Θε!ιιει!ε
εει·ιε!ιεεε »Με εοε!εοιεειεε. Πιο ΤΙιει!ε!ιειε ι!ει· ειεεε!εεε
Αει·εεενειειεε Μ!ι·ι!ε ι!οι!ιιι·ειι ειιε!ι εποε ιιενει·εει!ετε Μειοεε.
Νοε Με Ηεεει·ιιι·εοκε εεεειτιε`ε. εε Μιι·ι!ε είε ειο!ι ειιιρε'ειι
Ιειι, ειιε!ι !ι!ει·ιο ειε!ι εεε ΙενΙε.ει!ει·ο οοειιεεεΙιεεεειι εε‹Ι εε
Νοε Με νεει Αειειειο.<.ςεοιιεεεειιεε!ιειε εοεοοε!ιειεο, ννε!ε!ιε
εποε εε· εεεει·ε νει!ιο!εειεεε ρε.εεε. Ψνεεε εοΙειι ειεε 'Γεω
ε.εεερε!ι·εΜε!. εε !ιοει!ε!ε εε ειε!ι _ι

ο

ειο!ιε ι!ει·ιιει, ι!εεε _ιει!ει·
Αι·εε νειρ!·Ιιε!ιιεε Μ, εειε Ι·Ιοεοι·ει· εεεεε εοε!ι εει· 'Ι'ειιιεεε
ειιιι·εο εεοι!ει·ε Με εοΙΙ εει· εεε ε!εεε1οεε Αει·εεεε ιο Πο!!!
ειοιιε-ΕΖειΙΙεεειιτ. εεει Ριιε!ι!ιοει ειοε Ποιοι ε!ειεο, εεε Με ειιιε
ε!ε!ι εει·ιιε'εε Εεεε. Πει! ιιιει·οει ιεε εε _ιε ιιει εε εεΜε!ιειαει·,

_ι
ε ε;ι·εεεει·ε” Κι·ε!ε ιει, εει· εεε εε άιεεετ Νει·ιειι·ιιιιο εε

εεεεε. ΙΜεε εε!ε!ιε 'Γειιε ιεε εε· εεε ει
.

εεννοε Νεοεε εεε
Μι·ι! Μι!ιει· ινοΙι! ‹!ιιι·ε!ι Με Πι·ΐε!ιι·ιιιιε ιοεεε!ιε Αεεει!ει·ιιο,εεε
Με εει· Ζειε ει·ε”ιι!ιι·εε. .Τεεεε νεο νοι·ε!ιει·ειε εειιοε ειπε· εε
εε!ιι· εε ριεειειι·εο εεε ι!ειε.!!!!ι·εο, Μι.ι·ε νετΙοιεεε ΜεΙιε εεε
ινἱὶι·‹!ε εει· εΙιει· νενΜι·ι·εε. Ιε!ι ε·Ιοιιεε ι!ιι!ιει· ειἱε εεεεεει θε
ννιεεεε ιιεεει·ειε νει·ειοε νοι·εε!ι!ε.εεε ειι ειἰὶεεεε, Με 'Γειιε εε

εεεεεειι·εε ιιοεει· εει· Β'οι·ιο, ι!εεε εει· θε. Ρεεει·εοιιι·ιςει·Αει·ειε
νει·ειε Με νεοι Ι.!ν!ειιε!εε!ιεε Αει·ειεεεε·ε ε.εεεεει·οειιειε Με
Ρι·ιεε!ρ εεεερειι·ε εεε! εε πο· ννεεεε!ιεοεινει·ε!ι Με, τ!ε.εεεειεε
Μἱιε!ἱει!ει· Μεεε!!ιεε Με Νοι·ιε !!ιι·ειι Γοι·ι!ει·εοο·εε εε (!ι·οιιι!ε
Ιεο·εε. Με εε!!εοεει·ιεε!ι εει· εεε ε!εεεΙοεε Αι·εε ινε.ι·εΜε εει
ειιι·Ιιε!ι ε!ε!ιε οιιειιεε!ιεε.
ΒΙειεε Ηει·ι·εο! Με Με εεε ‹!ειε Αεε·εί'ϋ!ιι·εεο ει·εε!ιεε.
Πι. εε μια εεε ειοΙεεε Ποιοι! εεε Γτε!!ιει·ιο, νεο ι!εει _ῇ

ο

εεε· ει: ΜιειοεεεεΙιεε εεε Θεοιιε εε!εεενει·ειεει!ΙιεΙι εἱει! (εο
!ι!εεεε οε!ιο·ε)εο νει!εεεειι εεε Μ!ε,ε!ιει! ειεει· ε.ι·εε!!ε!ιεεΖιιεί'ε
εε ινει·ι!εο, ινε !ει!ει· ΙΜοεεΙοε Με· θεεετε!Ιε εει· θεεε!Ιεεεεεε
ιιοεει·1ιεεε εεε ινε εε _!ει!εΠειειιιεο· ε.οε!ι Με Ρι·ειε ν·ει·Ιειοςε
Με!. Νει!ιεει!ι·ιιεεεε ι!ιοε Μι· Μεεεε, ε!ε!ιε ε'ι·ειΜΙΙις. Πει·
ιιιιοει·ιιι!ιει·ειεε Εεεε εει· Ζε!ε Με ειιιεΙιοοεει·εε Ποιοι! εεεννοε·
εεε εεε Ρι!οοιο εεε «Μ, εε Με» ειιι·Βιο!ιιεε!ιιιιιι· εε ιιε!ιιιιεε.
νει·!ιοτι·εε Μι· εεειι εεε' ι!εει ε.Ιιεο δεοει!ριιοΙιεε, εε Μ!ι·ι!ειι
εεε Με 1ιΠιε!ιεε,Με εεει·!ιει·εεε! Με Με, ι!οειιειι ι!εειεεΙοειι Μιο
ιεεε. ινε· ννοι·ι!εο ιιιιι· ερεεει·,εεει·εεειειι·ε ι.ιεινιεε,εε ειοειε ν!εΙ
ε!ει!ι·ιο·ει·εεΝινεειι οοεε!ιοιειιιειι εειιι εεε ννί!ιι!εο εποε Με
Βει!ιεςιιερ,·εε εει· εεε νιε! οιιει!εεειςει· εε!ε. Πεεε Μεεει· Ζε
ειιοιιεεεεο!ιΙοεε ει!ει· ΒΠι!ιιεε ειεεε Βιεει!εε εει· Αει·εεε ε.ιιεΙι
Με Ιεεει·εεεε εεεΒεοεεεε !!ε,εςε,εεε ει ε!!”εε!ιοι·. Πιο Αει·ετε.
ι!ει·εο ΤΙιεε!,ε,·Ιιειεοιε!ιει· εε ε!ειιι!!ε!ι οοεεεει·εΙΙΙι·οοι· ινοι·, εἱοι!

Μ
ι

ι!ε.ειιε !ειειει· εεεεειιοι!ιεει· Οειιει·εΙΙε εεεει·ννοι·ι”εε. ΙΒιιιε
εε!·ιε!ε!ΙεΑεει·Ιιεεοιιεε εεε εειιεε Πεεει!εε εεε εειιιει· Βιοι·ε:!ι
εοορ,·εοιεε ε·εΜεε ερεεει·Ιιιο εε ει·ινε.ι·εεο.
ΘεΜεε Μιὰ .Τει!ει·νεο εεε εει· ιιιιε Ψεειεοε!ι εεε εΙεεο

β 148 Με ΜεΜεἱειιΙοειον Ιεεεε: «θοοε ει·οιε Ιιειιεε, Με νοιιι
Ατεεε ειε!ι ειεεε Βε.ε!ι ω!ει· Βεεερε ει·ειειειι !ιοιειοεε. ννει·‹!εο
εει· Μεοεο!ιεεΙιεεε ειιτ! Η!!!”ε ι!εεεε!εεε ειιιρεε!ι!εε». ΑιιεΙι
ιιοεει· 8εοει! Με! Με Κοειρίε ειιιε Πε.εειε Με ννει·‹!εο εεε
εἱε!ι νει·ο!!ιε!ιεοεεεε εει!ει·ει· Ιεεε!εεείοιιεο εκει οιιιΊιει!εειι
Ιοεεειι, ε!ιοε Με εεει·ε1ΐεει!εΠοεεε!ιε.ι!ιειιεο·ειο».
ΙεΙι ε·Ιειιιιε, ιοειιιε Ηει·ι·εε, Μεεε οι» εεε Αει·εεε εε ΜεΙιειαε
Ε"ι·εεε !ιιει·ειιε νεο ιιΙΙεο θειιεο εεΙεεε!ιεεε εε !ιοΙιεο εεε! εεε
εε μια ειο ΙΙιιιεο ειο!ι Ιιιει·οοει· εε εεεεε!ιε!ι!εε.

Νεε!ιεε!ιι·ἰι`ε εει· Β.ει!οεειοε.
Με εεε ΟοΙ!εεε δειι!!!ιο νν εεεεετει;!ιε!ι ειιεε!ιει!ε, !ιε.εεει·
'Ι'ε!εεε'εο!ιε Αει·εεενει·εἱο ειε!ι ειι- ι!εο Αεεε!ι!εεε εε Με δει·
_ιεινει·Ε'ι!ιεΙε εεε Θε. Ρειει·εειιι·εει· Αει·ειενει·ειεε εε μετεο
εε!ιιε·ει· ειπε εεεεε!ι!ει!εε, εεε Βειετιιε ειι ι!ει·εεΙοεο _ιει!οειι
.!ει!ειο εειοει· Μιιε·Ιιει!ει· εε!!ιεε ιιεετΙεεεειιι!. Γεεεει· ε.εεεε
ειπε εει· νει·ειο εε !ιΙοε Με νεο εει· Οειειιιιεειοε εεε Χ. Μν
Ιεοι!!εε!ιειι Αει·εεεεεε;εε ιιοεεεετεειεεεε θεει!!ιι·ειιοι·οοιιοε,·Με!
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ει·ιι1ει·ιεεε εε κιιεεειιεπεκει·ειι. άεεε άιε Βιιι.81ιεάει·ι1εενει·
ειπε ιτε εει:ι·ειι”επάεπ?Με ειοιι ειιοιι ειε ι·ιειιιεπ ιιιιιοιιιεπ. -
κε- εεε·ι·ιιεεεπάιεεε Βεεοιι1ϊιεεεειε Ζειειιειι άεε ιιοι·ιεο!ιι·ειιεπ
άεπ ΖιιεειπιιιεεεοΜπεεεε άετ ιιειτιεοιιεε Οο1ιερ;ειι ιειι ει·ιιεετει·
Βοιι·ιεάιΒιιπε.

Βιιοιιει·επιειεεπ ιιεά Βεεει·εεεεεεεε.

Ι.ει·πε εεειιεάιιειιεεεπιεεε επτεοιιεπ. νοπ Ριοιεεεοι Ο. Η.
ΗΘΠΠ ΠΣ Ηνιεεεεάεε. νει1ειι νοπ .1.Γ. Βει·ιι;ιπεεε 1899ι.
νοι·ιιε8·εεάεε, ι·οιιι ιιόπιιι·1ιοΙιειι Πεειιιάιιειιιοι· ιιπά Πε!ιι·ει·
άετ Βιιιππιιιι!άεεε; εε Βριεοιιε ιιεά θεεεε;; Ροεεε νει·ιεεειεε.
!ιιιι·ιεε Βιιοιι1ειπ Μ; ε! ει·ειει· Ι.ιπιε εε Βει·πι'ειοάεει· ιιεά
Βεειςει· ιιεειιειιιιι. Νεοιι ειπει· 1επι·ιεε, ι·εο!ιι. εοεπιει·επ Βιε
Πιιιιιιειι· ιε άεε ιλ'εεεε άει· θειεοιιιιιιπετ ιιιει›ι νει·ι. ειπε εειπ·
ριεοιεε Βοεοιιιειιιπες άετ επι· Ριιεεε άετ Βρι·εο1ιοι·ιι·,επεειιι.ιιι
με ι1ειιεε.εεε. .1εάεει, άει ειοιι ιζεειιπά εριεοιιεπ ιιιιιεε, εει άε.ε
Βιιοιι1ειιι 1ιεειοπε ειιιριο!ι1εε.

8

Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ει:ιιιι·εει· Αει·ειε.

869. Βιιιιιιες άεπ 30. Νονετειιει· 1899.
ιιοι·ειιεεεάει·: Η ο ι·ι τε. Βεοτειιιι·: Α Ι ιι ε π ιι ε.
1. Β ει· γ: Πειεοεειι·ετιοε ειιιεε Γε.Ιιεε νοπ ει·ιιϋ!ιοει·Βιιεεεε
εειιειε πει ειιιειπ _ιιιεεεε Μεεε.

Πιεοπεειοε:
Νεειπεεε: Βιιιεε ειιε!ιοιιεε Ε'ειι πει ΒγοεΙΚιε εε
εο!ιι·ιεεεε. Πεεεειι Ρειιεει εοεπιιιιι:ε εορ;ει· ειειιιε1 ειπε νει·
ιιι·επεπεε· 2 θιεάεε επ ειπεπι !ιειι.εε Οίεπ. άετ ιιιιε ειε 8·ιιι!ιεπά
ιιειεε εεεοιιι!άειι κοι·άεε κει·. Πειεειοε Κι·εε!ιε Με εε εει
τιε·επ Κο ι”εοιιιεειεεε, άιε ειιειιι'ει!ε ειποι· ειιιιει:ιεεε Βοειε
ιιιιεεεεε Με Με Ηγρεοεε επςεπε1ιοιι κειεε.
Βει·γ: Πιε εεειιιε, επ άεπεε ιποιε Ρετ. 1ειάει. ειπά εκει
άιιι·οιι 8ει:ε;εειιοε ειι ιιειιεε. Απ Κοριεε1ιειει·ιεε πει ει· εε
Ιιι.ιεε, ειιά ειιιά άιεεειιιεε κεεεπεε·οι·ιιι κοι·άεε. - Αεί' ειπε
Αει'ι·ειι·ε νοπ Πι·. διοτι" ιιεειιεεειιιιιειιά, ειιιιει·ι Πι·. Βει· γ,
άεεε Ρετ.. ειο!ιι: εεεειι·ι !ιειιε.
2. κ ειιει·: Βιε 1·'ει1νοιι Βιεεεειιετε! πεοιι εοετρεει·ρει·ειει·
θεπιζι·ιιιι άετ νιι8ιεε.
Ρετ. κει·άο ιιε Μει·ε 1999 ιιιι Πειιειι·1ι1εε·άε!εεεε-Ηοεριιε1
ειιι“ε·εεοιιιπιεε.1·'ιιιιιει·ι.ιεεπιιά εεκεεεε. Μεεειι·. ι·εεειιιιεεειΒ·.
Πιο ει·εεε θειιιιι·ι κει· νει· 2 .1ε!ιι·εε, εε εειπ ειε ι:οτεεΚιε
ειιι· καει. 1πι Αιιιιιιει. 1898 ει·ισ!ετε κιειει· ειπε θειιιιι·ι:, άιε
εειπ· εοιιινει· κει, 2 Τε" άειιει·ι.ε επά κοιιει νοπ 2 Ποι·Γ
!ιοιιειειιιειι νιε1ε Μεειριι!ειιοεεε νοι·ι;εποιειιιεε κοι·άεε κει·εε.
8ο!ιΙιεεε1ιο!ιιζειιει· άιε ?Με ειε ιοι.εε Κιεά. Νεο!ι άετ θειιιιι·ι:
!ιει›ε ειε 2 Μοπετε Με; ,εειιειιει·ι, άιε νεινει·ε·ε8·εεά εει ετει·ιι
εεεο1ικειιι. ιι;εκεεεε. Πεεε εει Ιποοειιπειιιιε ει·ιιιεε οιεεειιετεε
ιιπά εε εει ειε Βοιιι· εεε άετ νε8·ιπε εεεε·εεωεεεε κοι·άεπ.
Πιε Μεπειιιιειιοπ πειιε ειοιι ειο!ιτ. ειπ,<ιεετει1ι.Βιιι Βειεο!ιΙει'
εει πιο!ιε ιπε!ιι· ει·ιο!ε;ι.
Βει ω· Αιιι'εειιιπε άετ Ρετ. κιιιάε Γοιεεεάει· Βειιιπά οι·
Ιιειιεε: άειεΒεο1ιεπ ε!Ιεειιιειε νει·επε·ι. Πιο 8ειιιιιειΙιειΙε Με·
ιπειιιε. Πει· 19ιεεεπε ιε άιε νει:ιεε ετεΙΙι. ειπεε ιιεοιιεπ
'1'ιιο!ιιοι·άει·. ιιι άεεεεε 'Γιοι“ειιιο Γιεεε16ιιειιεε; ειοιι ιιειιεάει.
πεά !ιιΙάει ειεεε ο. 2 Γιεε·εε ιιι·ειτ.οεΩιιει·ερειι. Ειπε νε ιιιε
ιει. ειοιιι νοι·!ιεπάεε. Πιε Πι·ει:!ιι·ε.εε άιιι·οιιιι·επε·ιε. Πιε Β εεε
ιει ιε ιι·ι·οεεει· Αεεάειιπιιπε· επι άεπι Μεεεάει·πι νει·κεοιιεεπ.
Απ οιπει· Ειτειιε ιιπάει εεε ειπε Βιπειειιιιεἔ ιιε Βεοιπιιι -
ειπε ειιε νεειοο-ΒεοιεΙιιειει. Πει· Πιει·ιιε ειειιι ιιοοιι, άετ
Οει·νιιι ιετ ει.ει1ι εεεοιιι·ιιιεριε Πε πειιε ειοιι ε!εο πεο!ι άοι·
θεειιι·τ ειπε θεεει·ιιε άει· νιι!νιι, νει;ιεε, άοε Οεινιιι ε·ειιιιάει:
ιιιιά ειε Θεια Βιεεειι- ιιπά Βεει.ιιιπεο!ι!ειιειιειιιι κει·ειι ειιο!ι
ι.ιεεε·ι·εεδε εεκοιάειι. Πιεεε ι;ιεεεε θιοειιε Μ; ει!ιεειι!ιοιι
νει·πει·ιιι, πεά πει· ειπε Βιεεεειιετει ιει εεο!ιι.εεειιειιεπ, κει
οιιε άιε Ιποοειιεεπιιε πιιιιεε ιιεάιεει. Μο1ιπιιπε ιεεεειι·πε1ιε
!ιεειειιοιι πιο!ιι. Αιπ 8. Αρι·ιι Ορειειιοε: 1 επι. ιιετει· άειπ
Ριετειι·επά κιι·ά ειπεεεο!ιπιττεε ιιπά πππ νοι·ειο!ιιιεςΒ!εεε ιιεά
Βεοιπιπ νοπειεεεάει· εε16ει. Ιε άιε Βιεεε κει· ειιιε Βοπάε ειε
@Γεω κοι·άεε, νοιπ Βοετιιπι εεε κιιιάε άεε νοι·άι·ιεεεε
επι. άεπι'_Ε`ιεΒει· οοειτο!ιιι·ι. Πεε (ιεκειιε κει· εε άει·ιι ιιεά
Γεω, άεεε ιεειι πιο!ιι; ειε επ άειι Πιει·πε εειπ ιιπά ιι·οιε ιιι·ιιεε
τει· νοι·ειοιιι 2 ιπεΙ άεε Βεειπιπ ππά ειεειε! άιε Βιεεε επεφ
εο!ιπιι.ιεε κιιι·άε. Πε ρεεε;; ε1εο πιο!ιι ειπε νε.8·ιεε επ
ιεεοιιεπ. Πιε Ψιιιιάε εο!ιΙοεε ειο!ι ρει· ε·ι·επιιιειιοεεπι ιιπά ε!ε
ε!!εε νει·πειιιι. κει, ιιεετεπά άιε ?εκει κιε τ'ι·ιιιιει.1ιπ .Μπι
κπιάε Ρετ. εειπ εκειτ.εε Με! ερει·ιιι: άετ 8οιιπιτε ειπε· άει·οιι
άιε Μιιι.ε άετ ι·ιεω1 Με επι· Πι·ειιιιε. Πιε Πεειιει· ινιιι·άεε
ιιιχειι·ιεοιιι, 2 Βο!ι!ειιπιιεπιιερρεπ ειιεειιειιει ιιεά νοι·πε!ιι.

Πεε Βεειι!!ει. κει· κιεάει· ιιειε εειιιεάιεεεάεε. Πιε ?Με
πειτε ειε!ι κοιιι νει·ιιιειεει·ι. κει· ω” ειοιιι. εεε: 8·εεοιικππάειι.
Πε ιιειεε ει" Μοιιιιιιεε ιιιεεειι·ιιεΙιε ειιι', επά ειε Μ·
Βιιάιιιιις·ειπει· Ηειπειοιπειιε νοι·ειιεεεεεε κιιι·άε άιε Πεειι·ειιοιι
επεεει'ιιιιι·ε
Πε ιπι ιιιιι·ιεεπ άιε Ιεοοπτ.ιεεεε ι”ειι.εεεοε.ιιά.ιιεά κεάει ειπε
ΟοΙροιιΙειειε ιιοοιι εποε ειε Αειι·ιεοιιεε άει· Β.εεάει· άετ ?Με
άιεεε ειιιε Βο1ικιπάειι ,ε;ειιι·εο!ιι:Με. κιιι·άε εποε Βει·ειιιιιιι
επι Πι·. Βιι τι ιε ιοΙεεπάει· ινειεε νει·ιειιι·εε: εεε άεπ θεοι
εοιιεπιιειε κιιι·άεε 2 ΗειιιΙερεεε ιιιηιι·ερει·ιτι, ιε Με
Βιιιοιιε πιπ ιιιιε Δοιιεε εεάτειιι, ιιιιι. ειπεπάει· νει·οιιιιει.,πει
πεο!ιάειιι εεει·ει ιε άειε Τι·ιοιιι.ει· ιιι!εε ειιιι·είτιεοιιι κει. ιι

ι

άεπεε!ιιεε ειε εειιιιιιι. Πιε Περρεπ κει·εε επ ,ει·οεε εε ιιι!άει.οιι
ειοιι 1·'ε1τ.εε. ιεεε ιειι·ειιιι·ιεε εεε ειιοι· νοπ εειιιει. θιεικει
νει!εει'. Πιε Κι·ιιε!ιε Με· ιιοο!ιεε. Νεοιι ειποι· ινωιιε ει·
τοιειε άετ ει·ειε Βιιιιιι. εε άι·επει εειπ ει.κεε Κω. ιε άιε Βιιιεε
Πε κιιι·άεε Βιεεεεεριιιπεςεπ εειπεο!ιτ ιιπά ειπ νει·ινειι!ιειιιοτει
ειιιςειιι!ιι·ι., άει· 8 κωεωι εποε άει· Οροι·ειιοε εεειειει. κιιπιο.
Νεοιι άειπ Πι·ιειι·επ εεειεεά ιε άει· ει·ει.ειι Ζειι. ποο!ιΒιιι!ι!·
άι·εεε·, ει!ιεειιιιοιι ειπά ω” ε.ιιειι άιεεε 8ι·ιερωειε ςεεοιικειι
άεπ. Ιε άετ Ι.ιτειειιιι· !ιοεει.ε !ιειε εεεΙοεει· Πει! €ειεεάοιι
κει·άεε.
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. Νε ιι ιιι ε ε ιι: Πειιει· Νεεεεάοεοιιεε. (15ι·εε!ιειιιι ιι
ι

άοι·
θα. Ρετ. ιιιεά. ινωιι.›.

Πιεοιιεειοε:

8 ο ιικεε εε εε ιι: Οιιις!ειοιιιοιι ιπι ΑΠεειεειεεπ εποε !ιοιιι
Ρι·ειιπά άετ Νεεεεάοεοιιε Με, ιιιιιοιιιε ιο1ι άοοιι ειειιιε ΠΙΝ
ειιειιειιειεε. εε !πειιεοιιει· Νεεεεοει·ιεε ε. Β. κο εειάειεειιι,εε
Οιοι·ι·ιιοε πεειειιι, κιι·ά ειε ιιειπειι 8οιιεάεε ιιι·ιεΒεε !ιιιεεεε.- Βει Οεεεεε Ιειετει. ειιεεει·άειε άιε Νιιεειιάοεοιιε νοιιι Νιιεειι·
ιιιο1ιεειιιειε εεε ειπε Πιεεει.ε, κεεε άιε Νεεε πιπ. άιο!ιειι
Βοι!ιεπ ιιε!εει Μ.. Πε πει ειε άεεεο!ι Οιιι.ιε πιεάιε επι.
Νε ιι πιε.ε ε: Ιο!ι :ιειιε άοοιι άιε 'Γειεροπεάε άετ ιιεκιιιιε
ιιο1ιεπ Νεεεεάοεοιιε εποε ιιι εοΙο!ιεπ Πιι!ειι νει. Πιε Ποιιο!ιε
νειιι Νεεεπι·εο!ιεει·ειιιπ εεε ιει. εεκεε εειπ επάειεε, ιιπάειε
ιιι·ιιιιιι εεο1ι ειε ειπε θειιιιιι· ι”ιιι·'εΟιιι·.
Εεε Με ιετ εποε ειε θεεεει· άετ Νε.εεεάοιιοιιε: Με
Πεεε!ιοΙρ κι!! ει· ειο!ιι. ειπε εε ιιει·νοι·ιερςεπάε Βεάειιιιιιιε

επ1εΙρι·εοΙιεε
κιο Ν ε ιι ιε ε ε ιι

ει Με: Ιο!ι κεεάε ιιπ ΑΙικοιποιεεε άιε ΝεεεεάοιιοιιεΜε
ειο!ιε επ. Ιε ειεεειποε ΓιιΙΙειι εειπ· ιετ. ειε άοο!ι νοπ Νιιιιειι.
Ζ. Β. εει Ορει·ειιοπεπ ιιε Νεεεειεοιιειιι·ειιιε. κεεε Βιπτοοειςιιιι
ιε άει· Νεεε ειεειιεε ιιιειιιειι. οάει· κειιιι εειιι· ιεειε Βιιειρι6ρε
ιπ άει· Νεεεπ!ιϋ!ιΙε ειιπεπ.
Νειιιιιεπ ε: Τεπηισεε κιιι·άεε εποε εοιιιιεεε1ιοιι!ιιει·ιι·
Ρι·ϋριε ιεεεε ιιεά άεπ Βιτει· :πιπ Αειιιεεεεε 1ιι·ιιιε·εε.Πιε Με·
Βειε άιιι·οιι Αιιεερι·ιιεεε εε εει.!'ει·εεε, ιιιιπειε ειπε οιπειιιι
Β!ιιιπει; !ιεινοι·ι·ιιιεε.

ιιιιε:ιιε εεε άεπ Ρι·οιοιιο!ιεε

άετ ιιιεάιοιιιιεο1ιειι θεεε11εεεειτ ιπι Πετιπά.

Βιεεεπε; νοιε 20. .Τειιιιει· 1899.
Ηει·ιεε άεπιεπειιιι·ε ειε Πει· ιιονιπιιιε κειοιιεε.άεπ
εεΙιεπειι Βειιιιιιά ειπεε Α εειιι·ιειεεε άετ Ηει·ιεριι26
ειιικειει. _
Αιε Πι·εεο!ιε άεε 1!επε!ιεΙεοιικιιπάεε ιιεά εοπιιι: άεε Αεεπι·ιε
ιεε.ε ιιεάει ιειιε 1ιοοιιιιςι·εάιι.ςενει·ιιε!ιιιιερ; ιιεά άεάιιι·οιιΝ·

άιπει.επ νειεοιι!ιιεε άετ Κιεεεεειιιεεε άοε Ηει·εεεε. Μεοπάεπι
άεε ιιπιιεπ Αειεε άει·εο!εεε, κε!οιιεε ιιιο Ηει·εεριεεε ει·ιιιιιιιι
Ειπε Βιιετ.ιιι· άεε επειιιιειειιιιεοιιοε θεοιιεε κιιι·άε νειιιιιιάειι
άει·ο!ι ιιε.οιιεειιει'ιε νει·κεοεειιιιι;επ άετ εο!ικεοιιειεπ Ρειιιεεε
ιειι; άοπι Ηει·εΙιειιιε!. Πιιε Ηει·ε κοιει ι·ιεειςε Ιίειεπιειε μ

ε
ι·ωιιειε ειιι”. Μιιεοιι1ει.ιιι· ιιιιει·ειι ι·εάιιοιι·ι, πιειιι·οεοοπιεοιι
πιειιι: κεεεει!ιο!ι άει;ειιοι·ιι·ι. Κ!ερρεε :Με εικεε νειάιοιιι.
εοιιιιιεειιιιιιις.Αοιι.ε πιει !ιοο!ιιιιεάιςε Αι·ιει·ιοεο!ει·οεε. Πιεεεε
Αεειιιιεειε 1ιεάιπετε ειπε οιιι·οιιιεο!ιε ιιπά τϋάι.!ιο!ινει·ιειιιοπάθ
Ηει·εεοιικεοιιε ιιι ι'οΙιεεεάεπι ΡεΠ:
Επι θ5-_ιειιι·ι;;ει·ειει.ε εεειιπάει· Μειιε ει·ιιι·ιιειιι.ενει· 2 δει·
ι·εε επ Ιειιιιεεεε ιιπά !ειοιιτει οε.ιει·ι·Ιιειιεο!ιει· Ρπειιιιιοειε
1ιε!ά ετε!ιτε ειο!ι, οιι€ιειο!ι Με Ηει·ε Με άειιιε Ιιειεει·ιειΒε·
εε!ικειάεε νει·ιιι·εεοιιι. πειτε, οει·άιειε Πγερποε ειε. 19999928
ιιεά Ρπεππιοπιε κει·άεε ιιιιεικιιεάεε, ειιειάιε Πιερεοε Με”
επι ιπιι Πιειιε!ιε ειιιιιο!ιιιε!ιεΙι.εε κει·άεε. Ππτει νιε!επ Ωιιε!επ
εοε·ειι ειο1ιάιε Βεεοιικει·άεε εοοιι 2 .Τειιι·ε Με, ειε ιιιιι.ει 2

1
9

ιιεεειεεάει· Ηοι·εεοιικεοΙιε - εο!ιιιοεε!ιο!ι οοεειεπιειιι Ηω°
εειιιιιιε - Πιειιειιε εειπε 1νιι·ιιιιιις νει·εεε·ιε, Ρειιεπι Με
ειεάιε,· οεάειειιιιιε επ ιιι·ιιπάε ειπε. Αιιιι“ε!ιεεά κειειι
πει άιεεει· Κι·ιιπιιεεεεεεεοιιτειις ι'ο!ι.ιεπάεθεειοιιιεπεπι€ωι

1
.

Πεε Πειι1ειι ειιειιιιι!ιο!ιει Βε!ιιιιει·πεε ιιπά Βεεο!ικει·άει!.
κειοιιε νοιε Κι·επιιεπ ειιιι_ιεοιιν ειπειιιιιάεπ κειάειι ππά

άοιιι

Αι·ειε πεπιεει!ιο!ι πει Ηει·2ιειάεπάειι ειπεπ ιιεκιεεεπ Αειιειὶιεἐ
ριιπιιτ. εε ιιιοτειι ιπι Βιεπάε ειιιά ειο!ι ιιιιει· άιε Με” έ!

.

ρει!ιο!οειεο!ιεε Ρι·οοεεεεε Αιιιιιιιιι·ιιιιι.: επ νειεο!ιειι“ειι.πΒειΠ·0οιοιιει·εο!ει·οεε ειπά κιτ άει·ειε εειι·ϋ!ιει. ιιεκιεεε 6919”

ειπριιιιάεεεειι ειε ιγριεοιι ειιειιεε!ιειι.



οτι

2. Ι)οι· εοΙιτ €οτιτιο·οΒι·ι'οΙ,ς επ.ιιιπιιΙΙοιιοτ ΠιοτπροπιιεοΙιοτ
ΜπεεεπιιΙτιπιοπ,πιο ποοΙι πω· τ.:οινιιΙιιιΙιοΙιεοΙοΙιοιι ΚτπιιΚοπ ιιΙιοτ
οιπο “πιο ΒοιΙιο νοπ .ΙιιΙιι·οιι ΗιΙΐο ιιππ Βιιιποι·ππο· 2π Βο
ινιιΙιτοπ ρποποπ. Πιο Ι‹ΙιτιιεοΙιο Ι)ιπο·ιιοεο ποε νοτΙιο€οπποιι
Β'ειΙΙοεΙοπιοιο: ΑττοτιοεοΙοτοεοπππ ΙιοοΙιι.ττιιπιι;οΗγροτιτορΙιιο
ιιππ ΒιΙπιοιιοιι ποε έτοιι2οπΗοτποπε.οΙιι·οπιει·Ιιο ΗοτοεπιιινποΙιο.
διο ει.ιιτπιο ειοΙι ιιτι? ΓοΙο·οπποπ Ππιοι·εποΙιππιτειιοιιιππ: Ηοι·:
οοΙΙοεειιΙ νοτι;ι·ϋεεοτι, ιιοευπποτε ιιιιοΙι ΙιπΙιε, πΙιοτ ιιιιοΙι πιιοΙι
τοοιιιε. Ηοτ2εριι2οιιετοεε ιτπ ΒιοΙιοπ ιπ ποτ νοι·ποι·οπ ΑιτιΙΙοι·
Ιιοπιο. ιττι ιιιοοοτι ιπ ποτ ΑιιιΙΙιιτΙιοπιο, Βριιιοπετοοε οοΙοεειιΙ
ι·οι·Ιιτοιι.οι·ι, οιπ οιι·οεεοι·ΤΙιοιΙ ποτ· ΙιπΙτοπ ππιοτοτι Βτιτειιιπιππ
ινιτπ.οτεοΙιιιιιοι·ι. 'Ι'ϋπο νοΙΙΙτοπιττιοιιι·οιιι, νοι·ει.ιιι·Ια. πιιπιρι;
θοιιι.εετϋπο ι·οιτι,Αοτιοτιιϋπο :ιιτιΒιιοΙωπ ιιιιποτιιΙιοΙι. ΡπΙε ννιιι·
ιτι ποτ· ΒοιτοΙ ιιτπ 80 ιιι ποτ Μιπιιιο, τΙιτιπιιεοΙι. - ππτ ιπ
Ιιοεοπποι·ε εοΙιΙοοΙιιοπ Ζοιι.οτι οπεεοι:οτιπ - ττοιπποπι Ιιοειιιτιπ
οο.τπιιιΙο Πγειιποο, ννοΙοΙι _Ιοιπιοτο ιτπ ΒοοιιοπεΙιοιπππο οιπο
πιιι·οΙιιιπε Ιιοιτιοπιο·οπποΕτΙιΙπι·ππο Ιοππ.

(Αιιιοτοιοτιιτ.Ι.

Βτε.οΙωΙ ειιι·ιοΙιτ «ιιιιοι·ευΙιτιιτο Νιοι·οπογετοπ».
ΑπεοΙιΙιοεεοτιπ ιιπ οιποιι ΡπΙΙ νοπ εοΙιιιιτοτ Νιοτοιιογειο, ποι·
νοπ Πι·. ιν. Ζοοο·ο ντιπ ιππ.πιοπιιοΙ πιιι·οΙι ιιιιτ·ιιοΙΙο
Νιοτοπτοεοοιιοπ οιιιιοτιιι. ποτ, τοιοτιτιο νοι·ττπιτοπποτιιΙιοι· 21
ειπε ποτ Βιιοι·ο.τιιι· ο·οεοτιιιιιοΙτοΠι.ΙΙο πππ Ιιοερι·ιιοΙι ιιτι Απ
εοΙιΙπεε πιιτιιτιΑοιιοΙο.οιο πιοεοι·Ογειοπ, Πιιιοιιοεο ιιππ ΤΙιοι·ει ιο.
ΑοιιοΙοςιεοΙι ειππ πιο εοΙιτιι.τοπ ΒιτιποΙογειοτιποτ Νιοτο οτι
Βοποπτιοπεογειοιι πιιιιιτ·οοΙιποπ. ΗιπειοΙιιΙιοΙι ποτ Πιοοποεο
τπιιοΙιοπ πιο εοΙιτιιιοπ Νιοι·οιιογειοπ πιοΙιτ π·οι·ιπο·ο8οΙιννιοτι,ο
Ιτοιιοπ, πο. ειο ιπ ι“ι·ιιΙτοπ8τοπιοπ Ι‹οιπο ΙτΙιπιεοΙιοπ 8τιπριοττιο
2οιοοπ πππ οτε: ποιππ ΙιοτιιοτΙιΙιο.τινοι·ποιι, πιοππ πιο ο.Ιε οπο·
ποινεοΙιεοπο 'ι'πττιοτοππιιτοΙτ Β.ιιππιιιοεοΙιτιιπΙιππο πιο Νιι.0Ιι·
Ιιιιι·οτοππο νοτπι·ιιποοπ πππ πιιπιιτοΙι ποιτι Τι·ιιο;οι·Μαιο; Με
ιιιπποι·ΙιοΙι ΓεΙΙοπ.
ΑιιιιτπιιοειιεοΙι Ιετ πει· Οτι ποτ ΕΙποινιοπΙππο; ποε Τιιττιοι·εεπ
ΙιοτιιοΙτειοΙιτιο;οπιιππ οιιιοοιιν ποτ ΙπροΙο Βοι'πππ. Ι.οιετοι·οτ
πιτπ ποττιοιιτΙιοΙιιιι Βοοιιο· πω” ποιι ΠιοΙιπιιτιπ ιτοπιιπ “μι-ιιτι
ινοι·ποτι πιιιεεοπ ππι.ποπιιτοΙι πιο ι·οιι·οροι·ιτοποπΙο Ι.ει;;ο ποτ
Ογει.ο οπ Ιιοετιπιιποπ,ω" Τιιτποτοτιποτ·τοοΙιιοπ Νιοτο ΙιιιΙιοπ
ο·οπ·ϋΙιπΙιι·Ιι ποε ιιιιιετοιοοππο θοΙοτι ιιπ ιΙιτοτ ιτιποι·οπ8οιτο,
'Ι'ιιπιοι·οπ ποτ ΙιπΙ‹οτι Νιοτο ποε πΙιετοιοοππο ΟοΙοπ πω· ειοΙι.
Πιο πιοιειοπ ΓοΙιΙπιο.οποεοπ ειιιπ οπ θππετοπ νοιι ΟνοιιιιιΙ
ογειοτι οοιτιιιοΙιτ ννοι·ποπ, ποε ιπεοιοτπ ιι'πιιποτ πιιπττιτ.πιο
Ονει·ιιιΙογειοπ ιιιοτιιιιΙεθοποτιιιο νοι· ειιιπ Ιιοοοιι Ιιιιιιοπ, πιιπιοιιι
ιιοΙι οε οιιιιιοτπιεοΙι ππιιι6ο·ΙιοΙι ιοτ ‹Ιιιεε ποτ ΠιοΙιπο.ι·ιιι νοι· οι
ιιοτπ Ονιιι·ιο.Ιι.πιποτ Ιιοοι. 'ΓΙιοι·προιιιιο‹·Ιι Ιιοτιιπιτ. ιιοι πιοεοπ
ΒιπιοΙογει.οπ, εοΓοτπ ειο τοοΙιτιιεοιιεπετιιΙιι·ιιπτ ιετ πιο ιιιιτι.ιοΙΙο
Νιοτοπι·οεοοιιοπ οιποιο πππ ιιΙΙοιπ ιπ Γι·εοο. νοτιι·ιι€οπποτ
τοπ'οι·ιττοπιο Ιπιτροι·ιτποπιοΡετ Ι ε. Κ γ τπιτιοι ιιππ Τ τιιτι ο ι·'ε
ιιππ Ιοοιο ιιπ ποι·οπ ΒοειιΙιο.ιοπ ΙιΙιιτ, πο.εε οιπο ροτιιοΙΙο
Νιοτοπτοεοοιιοτι Ιιοιπο θοι'οιΙιτοπ ιπ ειιιπ .ιιππ ιιππ οΙιπο
8οιι€ιπιο·ιιτι,οιποτ ΙιοιτοιΤοπποτι Νιοτο νοτοοιιοπιττιοπ ινοτποτι
Ιπιτιπ. Ι4`οτποι·πιο πιοεο Οροτειτ.ιοπποοΙι ποπ νοττΙιοιΙ. πιο πιιε
Βιιροιιπιοπι οε ιιοπ·ιοεοπ Ιιιιτ. ππεε ειοΙι ιπ Ιιοιποπ Οι·ο,οιιοτιεο
ινοΙιΙ ιπ ποτ τοεοοιι·ι:οιι,πιο ιπ ω- οπποτοπ πιοΙιτ.ι·οεοοιτιοπ
Νιοτο νοι·ΙιιιΙΙ.πιεεο ιιππ Ιιγροτιι·ορΙιιεοΙιο νοτιι.πποτπποιοπππε
ιιιΙποπ, πιο, ιιιΙΙε εριιιιοι·οιπο ιοτπΙο ΝοπΙιι·οοιοττιιοποιΙιννοιιπιΒ
ινοτποπ εοΙΙιο, οιπο ι'ιιτιοι.ιοτιοΙΙοΠοΙιοτΙεετιιπο· ποε πεοΙιεο
ιπιοΙιοποπ Οτο·οποε οιιεεοΙιΙιοεεοπ πππ πιιττιιι.οιποπ Ιιοεεοτοπ
Βττ'οΙο ποτ Οροτειιοτι ιτι ΑπεειοΙιι: ετοΙΙοπ. τ

(Αιιιοτοιοι·ο.τ).
(Πιο Αι·Ιιοιι. ιετ ιπ οτιοτιεο νοτιιιιοπΙΙιοΙιτ ιτι ποτ ΒοτπτπΙππε
ιιΙιπιεοΙιοι· νοτττιιο;ο. Νοπο Ε'οΙοο. Ντ. 250 ιιοιρει,<.τ.Βτοιι.Ιιορί'
πππ Ηειι·ιοι 189θ).
Ζπιπ ΒοΙιΙιιεε ποε νοτττοι;οε Ποπιοπειτοιιοπ ποτ οροτειιιν
οτιιι`οι·πτοπΝιοι·οτιοι·ειο ιιππ τπιοτ·οεοοριεοΙιοι·Ρι:Διορπτοι.ο.ννοΙοΙι
Ιοιοτοτο οτννιοεοπ, πεεε πεε εοεπιιπο Νιοι·οπτ.:οινοΙιοπιο πιοΙιι
οπ πιο ΟγειοτιννοιιπτοιοΙιτ.

Βιεοπεειοπ:
Ζοοιι·ο: Πιο 'Ι'ιιιποτοπ ποτ εοιτ.ΙιοΙιοιιΒιιποΙιεοι;οτιπ, ινοΙοΙιο
νοπ Βιιττιι, Νιοτο Με Ρο.ποτοειεεπει;οΙιοιι, οτοΙιοπΙοιοΙιτ νοτ
ππΙοεεππιτ επ ΓοΙιΙπιοι.τιιοεοπ. Ιιι ποιπ νοιπ νοι·ττο.ο;οπποπεο
εοΙιιΙποτιοτι ?ΜΙ Ιιοεε Ζ. ειοΙτ επ οιιιοτ εοΙοΙιοπ νοτΙοιτοιι πιιτοΙι
ππε ΓοΙιΙοιι οιποε δι·τπριοιποε, ποιον. Βοι·ο·ττιο.πτι επο;ιοιιτ
ιιππ ινοΙοΙιοε ποι·ιπ ΙιοετοΙιτ, πιιεε νοπ ποτ Νιοτο ιιπεριοΙιοπιιο
'Ι'πττιοτοπ ειοιι ππτοΙι πιο ΒιιιιοΙιποοΙτοπ ππτ Νιοι·οπεοοοιιπ
ι-ππι·οΙι ΙιοΙΙοτιτ·οπ»π. ιι

.

πιιτοΙιπτιι.ποπ Ιο.εεοπ. Νο.οΙι ΑτιειοΙιι:
Ζ. Μ: πιοεοε 8γπιροοιιι ππτ Ιιοι οι·Ιιοιπποπεοιπνοιι οιιιιιτοιιι
ιΙνοι·ιΙι. οε ΐοΙιΙΙ. _ιοποοΙιποιοι; πππ πιο ΖιιννοιΙοπιιποΙι Ιιοι ππ
ποτοπ Τιιιιιοι·οτι ιπ εοΙιτ ιιΙιπΙιοΙιοι· ινοπο πποΙιπ·οιεΙιιιτ. Ρππ
οι·οοεπιττποτοτι2οι;;οπ οε ννοΙιΙ τιιο.Πο.ττπιιιιιιοτοππιπποΙιοε πιιιΙ.
Νιοι·οπΙ:ιιτποτοτιπιοΙιτ.ιπιτιιοι·.νοιι οι·ιιεεοτοτΒοποιιιππΒ· ιει: ποιο
εποιι ιπ ποπ πιοιειοπ Ηο.τιπιιιιοΙιοττιποιοπιο Ε"ποιιιπι, πιιεε ποτ
ΠιοΙτππτιπ νοπ Νιοι·οπιιιττιοι·οπ(πππ πινει· ποπ εοΙιποπ οπε
ποΙιτιιεΙοε) τποπιιιιιινιι.ι·ιε νοι·Ιπποτι: ινιτπ. Ι)ιιεεοΙΙιο ιιπποτ
οποΙι ειιιπ. πει ποιι Βοτοπιιοιιετιιτποι·οπ ποε ΝιοτοποοοΙιοτιε
ιΙπππι·ο Ργοποριιτοεοι, πιοΙιτ ιιΙιοι· ιιοι Νιοι·οπογετοιι,εποοιοΙΙ ποιι
εοΙιιιι.τοπ. πιο ινοΙιΙ ιπ Ε'οΙε;ο ιΙιτοι· ΒΙπετιοιι.πτ ιιππ οιποι· πο·
νιτιοεοπΒοιι·οοΙιοΙιΙτοιτ νι·οπιέτοι·ιτπ 8τιιππο ειππ; πιοεο νοτ
ιποοτιιπε οτι ιιοννιι·Ιιοιι.Ογειοιι ιιτι 8οΙιινιιπιτΙιοιΙ ποε Ρο.ποτοιιε

πτιιποοπ ποιι Βιο1τπιι.τπι τιιιοΙι νοιπ σποτ ιιιιι·Ιι ποτ 8οιιο, »πιο
οιΙιοτ τιιοπιππινπι·ιε. Βιο ΒιιτιιιοπιιιΙπΙιππο ιει πε.Ιιοτ νοιι ετικε
ιοτ ιΝιοΙιιιοποιτ,_πιι ειο ΑπΓεοΙιΙπεε ιιΙιοτ πιο ΕΒΕΘ ποε Βιοπ

ππι·ι)πε
επ ποπ νοι·εοΙιιοποιιοπ Οτοιιιιοπ ι·οειι. ΝοτιΙιιΙπιιιιΒο

πιο τ
..

.

Βτοι: ΙτοΙ Ιιοιιτ ποπ Ππι.οτεοΙιιοπ :ννιεοΙιοπ ίοειοπ πτιπ σγο
ιιεοΙιοπ 'Γπιιιοτοπ ποτ Νιοτο Ιιοινοτ. Ετετοτο ;·:οΙιοτι Ιιιιιιιιι;
νοτιιπΙ:ιεετιπο, 2π νοι·ιτΙοιιιιποοπ τπιτ.οπΙιοοοιιποπ ΠιιττπτΙιοιΙοπ.
ινοππτοΙι πιο νοτπτειπι.ιππο ποε ΒειττιιοεποιιτΙιοΙιοι· ιινιτπ. Βοι
θγειοιι ποιοοο;οιι, ποτοπ Κτιρρο ειοιι οινιεοΙιοπ πιο Ι)ειττιιι.ΙιοιΙο
πι·ιιιιεοπ Ιτο.πιι. οΙιτιο ειο οπ νοτιιιο·οτπ, Ιτιιιιτιοππιο ιοροι.ςι·ε
ρΙτιεοιι-οποιοτπιεοΙιοτινοτιιιι.Ιιπιεεο ιιιιππΙιοττιπ ποτπιιιΙο Ι›ΙοιΙιοπ.
Ζοοοο: οε "Με ειοΙι ΙοΙιποπ πιο νοτιιποπτΙιοΙιιοτι.Ι3"3.ι.ΙΙο
νοπ Ροποτοοιειπττιοτοππιι.ι·ιιπι'ΙιιπππτοΙιππεοΙιοπ, επι εΙο _ιοπιπΙε
ποπ ΒιοΙιπιιτιπ τποπιπτιννιιτιενοι·πτπποτ Ιιιιιιοτι. Ιιι ποπι οιποιι
ΡιιΙΙ νοιι °Ροποτοπεογειο ννοΙοΙιοπ Ζ. οροι·ιττ.Ιιοι, πω· οε _ιοποιι
πιο πιοΙιι: πιιοΙινι·οιεΙιετ.
πιιοεοΙιο Πεμ σο Νιοτοπογειοτι Μπομπ Ιιοι
οποτ Ρτιιιιοπ επι· ΒοοΙιο.οΙιτππο ο;οΙτοπιπιοιιειιιπ. .
Βι·ιι.οΙιοΙ: ποιοΙι 'Ι' π ι'Ειοι·'ε ΒιοιιειιΙτ ειιιπ πιοιιιι.ιιιιο;οι·πιοι
Γι·εποπ, τιιιοΙι εοιιιοτ οιοοιιοπ ΖπειιπιτποποιοΙΙιτπο· νοι·ιΙιοιΙοτι
ειοΙι πιο πιο οιοτπΙιοΙιεΙοιοΙιιτιιιεει.οεπι' ιιοιπο θοεοΙιΙοοΙιτοι·.

8οοτοτπτ:ΒιιοΙιεοΙιοινιιι.

Μιι.πποττι

ΙιοτιπιεοΙιιοο.

- Ρτοι'. Πι·. Ε). ν. Ιιογποπ (Βοι·Ιιπ) πιο ιτι ποτ νοτιοοπ
ΚΥοοΙιο ιιι ιποεΙαιιι εοπ·οεοπ, ινοιιιτι οι· επ οιποιπ ΚτππΙιοπ πο·
τπϊοπ ινοτποπ ινοι·.` |- Βοιπ 70ιιιιιτιεοε Ποοιοι·_ιιιιιιΙππττι ι'οιοι·ιο τω·
Κπτοοιπ πω. Βιιποιι' ΡΙι ιΙι πρι ιπ ΒιιιιτιοΒο (ΟΙιιΙο), τι"
ιτπ .Τοιιτο1830 ιιτι ποτ ΒοτΙιποτ Ππινοι·ειιιιτ :πιπ Βοοτοι· ποτ
πωπω τιτοιιιονιι·τινπτπο. Ποτ· ππιιιΙπι·; ινοΙοΙιοι·μια 99.ιιιιιι·ο
πιο Μ. ιιππ οποιοι Ι'τοιοεεπι· ποτ Νει.ιπτοοεοΙιιοιιτο ιπ ΟιιεεοΙ
πππ .ειιιπ πιιππ 1850 πιιοΙι θΙιιΙο, πιο οι· Ρτοι'οεεοτ επ ποτ Ππι
νοτειιιιι 8οπτ.ιποιοπτπτπο πππ εΙοΙι πο.ιιιιιπΓιο νοτπιοιιειο ππι
πιο ΑιιιΙιτοτιοΙοοιο πππ ΒτΙιτιοΙοοιο οτντοι·ΙιοπΜε. .

(ΜΙΒ. ιτιοπ.Ο.·Ζιο.)- Αιτι 15. Πειτε πωπω; ποτ· σποτ ποε Βεπιτ.ιιτεννοεοπεποτ
Μοειτοιιοι·Θοπνοτιιοττιοπιε-Ι.ιιππεοΙιο.Ι'τ,Πι·. Ε. Δ. θεοι που,
εοιπ 25_ι ο Ιι ι·ιι; οε ο π ΙιιΙιι π τπ ιττι Ι)ιοπετο ποτ·εοπιιτιτιτοπ
ΙππιιπεοΙιο.ι”ι. .Με Απ: ιει: Ο. ιιοι·οιιε εοιι ι8€ιό ιιιιιιιἔ.- Ποτ Ρτοΐοεεοτ οιτττοοι·π.ποτ ΡΙιιι.τιπιιοιο ιιππ Ριιιιττπε.
Ιτοοποειο ιιτι ποτ Κιιεετιεοιιοτι Ππινοτειιιιι: Βι·. Μ. Ρ. θε οι·
επι ο ιν ιετ. ιιιιοΙι Αποπιοτιππο ποτ 25_ιπΙιι·ιο·οιιΙ)ιοπετιι·ιετ ννοι
τοι· ιιι εοιποτ ιιιεΙιοτιεοπ ΒτοΙΙπιιἔ ΙιοΙεεεοτι
πι ο ι·ποιι. - ΠτερτιιιιοΙιοΙι ΙιοΙιι·οι· ποτ ΜετΙιοιποιιΙι ιππ Ο τπ
ιιοειππι ινιππιοιο ειιιπ 8. ιτπ .Μοτο 1832 ποιπ Βιιππιππι ποτ ο

πιοιιι ιπ Κιιεπτι. ΝποΙι ΑΙιεοΙνιτπτι ποε θπτειιε ιινιιτοι· οιπ
ππιοι· επ ποτ·οριιιΙιπΙιιιοΙοριεοΙιοπ ἱΙιιιιΙτ, ποππ Ι.ιιΙιοι·ιεπτ:ιιτι
ρΙιετττιπΙιοΙοοιεοΙιοιιΙπει.ιιιιτ ποτ ΚοειιιιεοΙιοπ Ππινοι·ειιπτ πππ
ννιιτποπιιοΙι ποιτι Τοπο ποε Ρτοιοεεοτε ποτ ΡΙιπτπιιι.οιο ιν. Ι.

Ρ ο π π: γ ε ε ο τ ο ιι ι ποεεοπ ΝοοιιιοΙοοι·.- Ποτ ΙιοΙτεππιο ΡεποΙιιιιιοτ ΡΜ. Βτ. Β. Βιοτιπ οι ιπ Βοτ
Ιιπ πι :πιπ ΒΙιτοπτιιιι.ιςΙιοπ ποτ θοεεΙΙεοΙιειτ ποτ
Ιττοιιιιι·πι.ο ιπ ΙιιιΙιοτι οοινιι.ΙιΙτ.νεοτποτι.- Ζπιτι Ρτιιεοε ποτ ιιιοπιοιπιεοΙιοπ Ρτιιι'ιιιιοε

ο ο τππι ι ε ε ι ο ιι ι τ
ι Κ ο ε τι π Μ: ποτ ΜοεΙτειποτΡι·οι'οεεοτοτιιοι·.

Με .ι Κ Ιοιπ (ΡειΙιοΙοεο) οι·πιιππτ ιι·οι·ποπ. ·- που ποπ ππτοΙι πιο Ιιονοι·ετοΙιοπποΠοΙιοι·ίιιιιτπποςποε ΡΜ.
Ν. ΙΝ. Ρ ο π π· ι· ε ε ο ι ο Ιιι (Με ΠοΙιιιτι ποτ·πιοπιοιτιιεοΙιοιιΡο.
σπΙΙ.ιιιι ποοιι Οποεεε. νοοοπτ. ινοτποπποιι ΙιοΙιι·ετιιΙιΙ ποτ πΙΙΒο
ττιοιποτιΡιιιΙιοΙοι;ιο ιιτι ποτ Κιοινοτ Ππινοτειιιι.τπω. οιτιοπιεπι
ΙιοΙιοτι Μπιτ. 2πι'οΙιτο, πιο Ρτοιοεεοι·οπ Β πιο· τ

:
ε ο Ιι ο π Ι: ο (Κτι

εοτιΙ. Η ε ο Ιι ι π ε ιτι (ινετεοΙιιιπ). Α. τ
”
ο τ
ι
ο ε

'

ο νι (.ιπτιοινι πππ
Ρτινοιποοοπτ 8_ι οιννειΙΙο (ιιΙοεΙιεπ) ιιΙε ιιτιπιππιοπ ιιι Απε
ειοΙιτ. οιιοιπτποιι. Δ-- .πι· Βοεοι.πππο; ποε ΙιοΙιτειπΙιΙε τι." θο
ΙιπττεΙιιΙιο ιιππ θγπιιΙιοΙοςιο (ιππ. ποτ Ρεοιιιι.ιιιε·
ΙιΙιιιιΙτι ιιτιποτ Κιοννοι· Πιιινοτειπιτ. ννοΙοΙιοτ ππτοΙι πιο Βοτπ·
ιιιτιο·ω. Ριοι. Β.οιτι ιιτι πιο τπιιιιιι.τ-τιιοπιοιπιεοΙιοΑοοποιπιο
οι·Ιοπιετι.Μ, ιππ. πιο ΓεοπΙιπτ οιποπ Ο ο π ο π τε πιιεεοεοΙιτιο
ποπ. Βοντοι·ΙιοτΙιο.Ιιοιι ειοΙι ππιοτ Βοιιιιο·τιπο ιΙιτοτ ινιεεοπ
εοΙιοίιΙιοΙιοπ Αι·ιιοιιοπ ιιππ οιιιοε οπττιοπΙππι νιιιι.ο πιο :ππτ 15.
.Μπι Ιιοιιπ Ποιαιπ πει τποΙποπ.- Ποτ· ποπι Βτ. Ροιοτειιπτοοτ ΙτΙιτιιεοΙιοπ ΙΙιΙιιιιτΙιοε πιο πο
Ιιπι`ε ινοιτοι·οι· νοτνοΙΙΙιοπιπιππιιο· 2ποοπιιιιιιτιπιτι.οΜι ιιιιι·ιιι·πτ.
Πι·. Α Ι ο τ

ι
ο π π οι· (ιο ι· ιν ο τ· πω: ειοΙι ιιτι: θοποΙιτιιιιτιιιιε ποτ·

Ουπι'οτοποΜε Ρτινο.τποοοιιτ. τπτ ΡεγοΙιιιιιι·ιο πππ
ΝοπτοΙοο;ιο :ιτι ποτ πιιιιι.πι·-πιοπιοιιιιεοΙιοπ
Αοοποπιιο ΙιπιιιΙιτιττ.- Πιο ιποεΙιοιιοτ Κι·οιεΙοτιπεοΙιε.ι”ιε-νοτειιτπτπΙππο·Ιιιιιιο ιτπ
πε.Ιιτο 1896 ιιοεοΙιΙοεεοτι,ποτπ ιι·ιιΙιοτοπ ΜοεΙιεποτ Ρι·οιοεεοτποτ
Ηγο·ιοπο Πι·. Ε

)

τιετιι επ π ιΙιτοπ ΒιιπΙ‹ Πιτ· εοιιιο ιπιιιιοτι πιπ
πιο Οι·οοπιεπτ.ιοπποε Βιιπιιιι.τεινοεοπε ιπι ΜοεΙιπποτ Κτοιεο, ειι
»γιοποε Βοπο.ποι·ιι_πω· ι..ιιπιεσιιω·ι πιιι·ιιιιοτεπειππτιιοΙτοπ,Με
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ει· Μεεε εειπε εε ιιιιι.ειιειιε 'Ι'ιιιιιιΜιειι πει. ειιιι.ιειιεπ ιιιιιεεειι.
Πιεεειι Βεεειιιιιεε 1ιοιιπιε ειιιει·Με βειιιιεειιιιι'ιενει·ινΜιπιιε Μι
πιΜε πιο!ιτ ιιι Αιιει'ιιιιι·ιιπε ιιι·ιπεειι. Μι ι1ειεε11ιενοιι άει· ιω
Ιιειιει· θειινει·ιιειιιεπι.ε-Βειιϋιιιε ιιπ Ι.επιιεεπει"ιε-Απεε1ε ειι
Ιιειιεπ ειιπ11ιι·ιπιπι·ιιε. ΑΜ' Με ΚΙεικε ι1ει·Ι.ειιιιεε1ιεΠε ει·
εειιιιιιιιιιιιι· ιιιπ ιει πππ Μεεε Βιιιεειιειι1πιιι; ι1ει·θοπνει·πειπειιτε
Βειιιιι·ιιε πιιιιειετ 8επετεπιιεεεε ιιπ Οειοιιει· 1899Με ιιιειιι. πιπ
ι·ειειιειιι11ιειιι·ιιιιιιειιιιιιιιειιοΙιειι νιιοι·ιιεπ. (ΠΠ.)- νει·ιιιιεε ιιιει1ετ ω· ειι.ιεπεε Βι·ειιο1ιειι: άει· θειιι1ι'ε
Με θιιι·ετοιε άει· ΝειιιΙΙιυινεειιεπ θειιιιιιει·εεειιιι1ε ιιι Ηοειιιιιι,
8τειιιει·πι1ι Πι·. ιιιειι. ννιω, ιιπτει· Βει'ει·ιΙει·πιιι; :πιε πιω.
8ιτειιιει·ιιιιι.- Υει·ει.οι·1ιεπ:1)Αιιι 23.Πιιι·ι ιιι Οιιεεεε Πι·. Βι·πει
Πε πει, Ιεπιι_ιπιιι·ιε·ει·Ποιιεπιτειιι εεε Μιι·ιιιιεπ ενεπεε1ιεειιεπ
Ηοεριιε1ε. ιπι ειιεπ νοι1επτιειειι 64. Εειιεπειειιι·ε. Πει· Πιπε
εειιιει1επεειιιπιιιιιε εεε Ι.ιν1ιιπιι πιιιι 1ιε.ιιε εειπε ιιιεΜειιιιεειιε
Αιιειιιιιιππιε επι”άει· Ποι·ιιιιιει· Πιιινειειι.ει. ει·ιιιιιτειι.Μι ννεΙειιει·
ει· νεπ 1858-1884 ετιιΜι·ιε. Νιιειι 1Σι·ιεπιιιιιιε εεε Αι·Μει·ειιεε
πει· Π. επεεεεεινε Γειιιιιιεει·πι ιιπ θοιιν. Ρο1τενιιιι,θει'ειιιιςπιεε
πιει ιιι 1(ιειν, Ι.ειιιιεε1ιει`ιεει·πι.ιιπ θοπν. κι", Οι·ι1ιιιεωι· επι
8ιετιι1ιοειιιιεΙ ιπ Οιιεεεε, ειιι.ιιειειι ειιειι Αι·ιτ ιιπ Μι· Ριιιι1ι
ΒεΜεειιιιιε ΜιεεΙΙιει. -- 2) Αιιι 88. Μιπ ιπ 8ι. Ρειειειιιιι·ι.ι σει·
1'ιιιιιει·εΟιιετιιι·ει.άει· 1ιιεειιιεπ Ρο1ιπει, 8ιε.Μει·Μιι Πι·. ιν. 8.
111ο 1ε ε ε ιι ε.ιι ο πι. Πει· νει·ετοι·1ιεπε. ννειι·1ιει·8ρεειιιιιει πε
Νει·νειιιιι·ειιιιιιειεεπ πω· ιιπά Με Ρο1ιεει·Οιιει·ιιι·ει επειι εεε
ιειιηιοι·ιιι·εΑπ! Επι· θειεεεειιτειιιιε 1ειτετε,Με ιιιι>ιιι·Με 40
.Τειιι·ε Με Ρι·ιιιιιε ιιιει·εειιιει ε.ιιεεειιιιι.. - ει Ιιι Κειιεειι Πι·.
Πειπετιιιιε Ε'ιιιιιιοινιι.εειι ιιπ 49. Ι.ειιειιειιιιιιε ιιπ άειι
?οικω ειιιει· θειιιιπει·ει·ιιιιιιει·ιιιιε, Με ει· ειειι ιιειπι Βεεπειι
ειπεε ΟοΙιεεειι ιπ Οιιεεεε ειι€ειοιιεπ πειτε, ιπιιειπ ει· Μιι·ειι
ειιιεπ Ζιιι“ιιΙΙ νοιπ 1ιπΙοοιι πεε επ·ειι.ειι8ι.οειωνει·Ιιειιειιιιιετιιιιτε.
Γ. πει· εεεεπ 20 .ΤΜιι·εΟιιει·ιι.ι·2ι:εεε Βιιιιιιιιοεπιτε1ε πιιά θειι
ειιΙιεπτ-ειιιεε ΜΜειιειι-1πετιιιιτε ιιι Κει·ιεειι. Ζιιέιειειι 1ειιειε
ει· ειπε νοιι ιιιιιι εεει·ιιπι1ειε ΑπειΜι πι; 8ειιΙειιιιιιιιιιι1ει·πιιά
ι'ιιιιΒιιτε επεεει·‹ιεπι ιιοι·1ιΜε Βει1ε.ειειιι·Με «ΡοιιΖειιιιιιιιεε άει·
Κει·ιεε1ι-.Τεπιπιι1ε'ει·1ιειι8ι;πειιιιιιιρΕπιεππεε1ιειι» πιι·ι Με 8ιεΜ
νει·οι·ιιιιειει·. 4) Αιιι 18. Με" ιιπ Ε'1ετΙιεπ ινιεειιιιενιιει
ιινο11ιγπιεπι άει· Ποι·ι”ειει Ν. Ν. Κ ο ε π ιιε ιιι επι ΠεεΙαγιιιιιιε
ιιπ Α1ιει· νοιι 39 .1ε1ιι·ειι. Ετ Με εειπε Ε'ι·ππ ιπιτ πινει ππ
ιιιιιπΜιιειι Κιιιι1ειπ μια πιιιιεΙΙοε ιιιιιιει·ιεεεεπ. - δ) Ιπ @Με
πει· Ρι·οι'εεεοι·άει· Ριιι.ιιο1οι;ιε επ άει· ιιοι·ιιιςεπ ιιιεΜι·ιπιεειιειι
Β'ιιειιΙιε.ι.Πι. Ιιει·ογ.- νοιιι18.-21.ΑριιΙ Με επ ννιεειιπι1επ ππιει· ιιειιι
νοι·ειιεε εεε Ηειι·ιι Ρι·οΓεεεει· Πι·. Ε. νοιι .ι ειιεειι άει· 18.
Οοιιςι·εεε Επι· ιιιιιει·ε Μεπιειπ ι.ει;επ. Πιε Βιιιιιιι€επ
ιιιιιιεπ ιιπ ινειεεειι Βιιιιιε εεε θπι·ιιειιεεε ειειι..
Πεε Βιιι·ειιιι 1ιειιιιιιει ειι·1ι ιιε1ιειι ιιειιι Βιιιςιιιιι.ιε Με Πει·
ιιιιιιεεε. Με εειιοπ ιειι€ει· νοι·ιιειειτειε νει·ιιεπειιιιιεεςει;επ
ειιιιιι1ε, ιιι: ινειειιε Αιιιοι·ιι.1Μεπ ειειεπΒιιπεεε
«Με Βει'ει·ειε ιιιιει·πειιιιπειι 1ιειιειι ιιπά ννεΙειιε
1ιει1ειιιεπι1εε πεεπε11εεΙιιι.ει·εεεε ιιιιιιιεπ, ετειιεπ
πιιιι1ειιιΡιοιιι·ειπιιιε: Πιε Βειιειιι11ιιπιιι άει· Ρπεπ
ιποπιε 18ειει·ειιτεπ: Ηει·ι· ν. Χοι·ιΞιπγι (Βιιιιε-Ρεει.ι ιιπιι
Ηει·ι· Ρε! (Αιπειειάειιι); Με 1Επιιοεει·ι1ιιιε ιιπά ιιιι·ε
Βε:ιειιιιπι;επεπ ειιιιει·επΚτειιιιιιειι:επ(ΒΜειεπι:
Ηει·ι· Ιιιιιειι (Βει·11ιι).
Αιιεεεπιειιι ιιε1ιειι ι”οιε·ειιιιε Ηει·ι·επ Βιιι2ε1νοιτι·εεε επι:ι·ε
ιιιε1τιει:Ν ε π εεε ι· (ννἱεπ)ἔ Ζπι· Κιιιιιιι Με Μπιιιιιιειιει·ε (ιπιτ
Πειιιοπειι·ει.ιοιιι; νι·'επειιε1ιεειι (Πεεεειιιι: Πειιει· Με Μιγ
ειειεςιεεΙιε Βι·ιιΙει·ιιιιε· νειεειιιειιειιει· Ηει·2-Ριιιε-Αιιιγιιιπιιεπ;
'επι-ιι Ηνιειι): Πειιει· Με Ηεειιιειιιοειιε. Ι.επ·ινε ιιπ Βιπιε
Ι.επιιιιιπιεειιει; Μ. 1.6 ιιιιι (Ιππειιι·ιιε10: Ψειτει·ε Βεοιιιιειι
ιιιπεεπ ιιιιει· Με Ρει·ε.ειιεπ άει· Ι.επιιιιιιιιε; Κ. θι·π ιιο (Νωε
πιιιιι·-Ι.οιιτιοιιι: 1. Πε1ιει· ιιιειιιιεειιε Βι·ιιι·ειιι‹ιιπεεπ εεε Μεςεπε
ιιπά Πειιιιεε, 2. ΠεΙιει· ειπ ιιειπ Οπιιιιι ΜΜιειιειιιιι ειιεΙοε·εε
ιιιιιιει.ιιε1ιιιει·νοι·ε;ει·ιιι'ειιεεΠοιιιιι ιΠειποιιειιειιοιιι; Π. Βι·εε -
ι;ειιιννιεειιειιεπι: Πιε Βειειιιιις πιιά Βπιιιιπιιιιιιε; ω· Νεεειι
εε1ι1ειιιιιιειιι.ιπ Πιι·ειπ 1Σιπιιπεεε επι Με Αιιιιιιιιιις πω! Με
Πειτε: Βειιοετ (Νεπιιειπιι: Ιιιιιιιειι:ιι. πεπ ειιι·οπιεε1ιε Βετε
1ιι·ιιιιιιιιειιεπ, Η ε ι· ι ι ιι Η ε π ιι ε ι ε ο π π (Βει·ιιιι): Πειιι·ι· ειιι
1·1ει·ιιοπιειιιιι:Ψ ει πΜε πε ιννιειιωειιιι Πειιει· πεπ Με”
εεε Νιιειεϊπεε ιπι διοιι“π·εειιεεΙ; Η ε ι· ιιι. Η ι Ι ιι ε ιι τ ε π ει
ιΒει·ιιιιι: Πειιει· ειπε 8γιιιιιεεε ιιιι 'Γιιιει·ιι6ιρει·; ντιπ Νεοτ
ι1επ (ΡιειιΜιιι·ι ε. Μ): Ζπι· Αι·ειιειιιειιειιΜιιπε Με Πιιι1ιειεε
πιε11ιτιιε;Κ οιι πειιι πι πι (Κϋπιιιειειπ ι. 'Γ.): Πιε ειιΠιιιι·ειιτιεπ
1Μειιιιιιιπιιιιιιπειι πω! ιιιιε 1ιιιιιιεειιε Πεάειιιιιιιις; 8 ο π π ε π -
ιιει·ιι·ετ Πνει·ιιιει: Βειιι·εεε επι· Αειιο1οιιιε άει· πειιιεπ νει·
Μι.ιιππε,εειει·ιιπι.ιιιιειιεεοπιιει·ε άει· Οιιοιειε ιιοειι·πε εεε Μεε;
ΙιιιεεΜιει·ε: ΙΜ αει· θε.ιι ε (Κει·Ιειιπιιι: Πιε θιιι1ε'εειιε Με
ι1ιο‹ιεάει· ειιειιιιιιεεινεπ Ηει·πειοιιιιεετιπιιιιιιπι.ι; 8 τιιι ιι ο ιι ι ιι ι;
(Ργι·ιιιοιιι): Πιε ριιγειο1οιιιεειιεπ ινιι·ιιιιιιιιειι άει· Αιιιιι1ιειιο
ειιει·ει:ε:Βειιπ έ: (Νεπειιε.ιιι·): Πιε Πινσειεεειιι'ιιιιι· ιπ άει· Πιε
ιιετιιιει·άιιιι:;Α ιι ε. Η ο "ιιι ε.ιι π (ΠιιεεεΙάοι·ϊ): Ζπι· Ρειιιοιοειε
άει· ριιιοιιγειιιΜειι Έιιειιγεει·ιιιε; Η ει·ιπ. ν ι ει·ο τει. (Τει
ιιιιιιιεπ): Πειιει· Ογειιοεε; Βετιιιιε.ιιιι (_Ηειιιε11ιεηιι):Πειιει·
ειπε 1ιεεοιπιει·εΓοι·ιιι εεε ειιι·οπιεε1ιεπ1ειει·ιιε; θε ιιι ρ ι·εειιι
(Μεε): Βιπ πειιει· Βεεεεπι1ι.ιιειιπει· πει·ιιιιιΙειι εριπωπεεεωειω
1(ει·1 Βοι·ιιειειιι @Με Ι.ιιιιιιεειι): Πειιει· Με ΜΜΜ και·

Ηειιιιπιιι εεε Βιπιειεειιεειεπάεε 1πι θι·ιιειιιειιιιιει Α. Βιιιιι1ι
(8ειιιοεε Πειιιιιειιι: 1. Πειιει· ειιιιιι·ε πεπε Μειιιο:ιειι επι· Βε
ειιιιιιιιππε άει· Ηει·ιει·ειιιειι, 2. Πειιει· οιι_ιεειινε νει·επιιετιιιηιειι
εεε Εεεε” ππιει· ιιειιι Βιιιιιπεεε ιεεΜει· π ιι ιι ε! 1ε ε πι ε ι ιι ε ι·
Βιειιιι·ιεειιιιπ. Ζιιι;Ιειειι ειπ Βειι.ιε,ς επι· Ι.6ειιπις άει· ΙΡι·ε8·ε:
Βει·ιιιιι Με ινιι·ιιιιπιι· τω· 131εειι·ιειιιι.τιιει ΒΙεπεειιεπ Μιι' Με
εεει.ιοπ οάει· "Μιι Βοε.ε 1Βει·ιιιιι: 8ιΜιει.ιεειι-Μιιιιεειιε
ΒιιιΜειι επ 200 Β'Μ1επ νοιι ιιιιεει.ιιιΜεπ Πιιι·ειιιοιιιειι : Α.
Ροε ιιι (8ι. Ρειει·ειιιιι·ει: Πιε ειιιειιιιιει·ερειιιιιιειιεπ Ηιι.ιε1 Μι
Αιιιοιπεοιιιεειιεπειι; Βιιιι1 Κι·επε (Ρι·ιιε;): Ζιιειιιπιιει πεε
'Ι'γριιπειιιιειι1ιιεεεε Μπι 8ι.ιιιιιε; πειιι ε (Παει: Πε1ιει· άειι
ΙΙιει·ερειιιιεειιεπ ινειιιι πιιά Με ινιι·ιιιιιιε, άει· Βιιιτειιι.ιιε1ιππε
ιιει ΙΙι·ιιιιιιε πιιά Ρπειιπιοπιε; Ωιιειι·οιε (Μεε): Πιε Βάσεω
ειι:ειι πιιά πιω νει·επιιει·ιιπε·επ, εεννιε ειπ πειιεε νει·1°ιι.ιιτειι
ι πειι·οιο-1.επιιι),Μεεειιιεπ ιιι 1ιεειιιιιπιειι; Α. 8 ειιι
1ιεΙ1 ιΒι·εεΙεπι: Πειιει· ειιιε ιιειιε Πειιιοιιε άει· Πι·ιιι- ιιπά Βιετ
ππτει·ειιι·Ιιιιιιις; πι. ιιι ε _ιι·. ππιι 'Πι ε εεε ι· Ριν. ιι ι : νετιιΜ
ιεπ πιιτι Βεεειιοιιεπ άει· Ηει·πειιιιι·ε πω! ιιιι·ει· 8Μπε ιιι Ε6επιι
εεε; Η. ΒειιΙε (Βιιειιειι Ν. Π): Με" Οεπεει· ε άειιιι:
Ε' ι·ιεοιεΙ Ριειι (Μεε): Ειπε ειι;ειιει·ιι,ε·ε Μιιιιιιιιιιεεει·εειιει
πειιι; ιιει Ηγειει·ιε; Ποι·ιι.2 (Μιιπειιειι): Ειπε ειπι“ει:1ιε Πε
ιιιοιιε, πιιι ιιειιπ Βϋπικεπνει·Γειιι·ειι Με Ηι1ιε άει· Βε1ιε.ιεειιρι·ο
_ιεειιοιιειι Με ινΜιιε θι·ϋεεε άει· θεε·επειε.πσιε επ ει·πιιι:τειιι επι
Με εκεει.ε Βεειιιιιιιιιιιιε άει· Ηει·ιει·ϋεεε ιιιιιιεΙει Μεεεε νει
ι”Μιι·επε(ιπιτ Πεπιεπει.ι·ιι.ιιοιι): Η ε ι ιι 2 (Βι·ιειιιςειι): Βερει·ιιιιεπ
ιιεΙιε Ππιει·επειιιιπε· ιιιιει· Πιε·ιτειιεινιι·ιιιιιιε·; ε; π ε ε ε ε @νιω
ιιιιι1ειι): Εριιερειε πιιά ειιεποι‹ιε γει.ιειειιοπεπ; Α π. Βια: 1ιεΙ
(Βει·ιιιιι Πειιει· Με 1ιτειιιρΓει·ιεεειιιιε ινιι·ιιιιπε πει· θει1ε ιιπά
άει· ι;Μιεπεεπι·ειι 8ειΙιε (ιπιτ.Πειιιεπειι·ιιιιοιι); Α ι: ε ι· ο ιι (Βικιπ
1ιπι·ις):Πιιη;ιιεειιεεΙιε πιιά ιιιει·ερειιιιεειιε Βειιιει·ιιιιιι€ειι :πιε
ειιι·οπιεειιειι Ηει.ςειιεεεειιινιιι·; Η ι ε ι· ο ιι ε (Βει·ιιει: Πειιει· Βιετ
ιιϋι·ρει·εΙιεπ:Μιιιιιις; Ψειεε ιΠεεε1): Πιε Βιι“ο1,ςεάει· Πιοειπ
1ιειιπ.ιιΜππι: 1ιει ιιιι.ιπεειιι·ει· Πιειιιεεε, Β ι π ε τ. Β ε π ιι ιιι
(Βει·Ιιιι): Πειιει· Α881ιιτιπειιοιι άει· Τιιιιει·ιιεΙεπειι1ειι (Πεπιειι·
ετι·ει.ιοιιι; Ε.ε ο 8 ο ιι ιν Μ· ε (Ρι·ε.8·):Πειιει· Αεειοπειιεεειιειιιιιπει:
Πειιιιιιε-Ιιενι ιΒειιιιιι: Πειιει· πεπ Βειιεε- 3 οιιεε'ει:1ιειι
Ειννειεειιϋι·ρει·; Η ιι ιι ιι ιο ιι ιι ε ι ι ε ιΒετιιπι: Πειιει· 8ιιιιει·ειοιι'
ι.ιιει·εριε: ΜιιΙΙει· Πιειιιιις): Ζπι· Βιιιειειιππι; άει· Βιιιιιςειι
ειιιιιιιιιιιιιικεπ; νν οΗ Β ε ο ιι ε ι· (Βει·ιιιιι ιιπά Η.ιι π. Ι. ε ιι ιι-
1ιείι'(Βει·Ιιιι): ινειιει·ε Ππιει·ειιι·ιιιιπεειι πι" Με Βε:ιειιιιιι
8επ πινιεειιειι Κϋι·ρει·ι'οιιιι πιιά Εεεε άει· Νιει·ειι
'1"1ιειΙ πειιιιιει· Μιι· ειιιεπ ειιι2ε1ιιειι θειιει·εεε
ιι ε π ιι ι ε ιι ει· Α ι· ιι τ.π· ε ι· ιι ε ιι. Πιε Τιιειιιιειιιιιει·ιαιι·ιε 1ιοιιει
15 πω. Πιε ΤΙιειΙπειιιιιει· 1ιι6ιιιιεπ ειε1ι επ νοι·ι.ι·εεειι. Πε
ιιιοπειι·ειιοπεπ ιιπά Πιεειιεειεπειι ιιει:1ιειιιεειι πω! ει·1ιπ1·ειιεπι
ιιιι Βιιειι1ιπιιιιεΙ σε. 12 ΜΜΕ 1ιοετειιι1εεΒιιειιιριιιι· Μιι· Ώι
1ιπιιιιιιιπειειιει·ειιε. _
Μιι ι1ειιιΟοπςι·εεεε ιει. ιιι ειπειιι Νειιειιτειιπιε εεε Βιι2ππι;ε
εεεΙεε ειπε Αιιεει.ειιιιιιρ; νοιι πεπ ει·ειι ει·πι.1ιειιειι
Αριιιιι·πτειι, Ιιιειιιιπιειιιεπ, Ρ ιερει·ετε π π. ε. π.,

@οι(Σ·ειε
Με ιιπ Με ιππει·ε ΠεΜειιι Ιπιει·εεεε ιιΜιεπ, νει

ππ επ. .- Με Νεειιιοικει· εεε πιιοιι θι·ειι*εινε1ιιε·ε1ιεπιιεπ ΡτοΓεεεοι
Κι·εΙιΙ ιει; άει· Βιιιι·ιιοι·Μπειιιιε Ρωτ. Πι. 13ι·ιιε ι: Β ο ιιι -
ιιει·ις ιπ Ιιειρειιι· ιππι οι·ιιειιιιιεΙιειι Ρι·οι'εεεοι· ιι ιιπ
Πιι·εει.οι· άει· ιπειιιειιιιεειιειι Ροιιιιιιιιι ιι π εεε
Πει·ιιιιι·ς ιιει·ιιι'ειι ινοι·ιιεπ. (Μις. ιιιει1.Ο.-Ζιι_ι.ι'- Απ 8ιεΙιε εεε Με Πειιιιιι·ε· ιιει·ιιι'ειιειι18:01,.Με ιι ε ι·ι
ιει άει· 1.ειιι:ιεει· ΡΜ. ειιιι·ιιοι·ιι. Ρ επι 19ι·πει :πιο Ριο
ίεεεοι· άει· ρειιιοΙοειεειιειι Απειοπιιε ιιι Ζε
ι·ιε1ιει·πεππιννοιάειι.- Πει· ιιιΜιτιεεΙιε Αι·ει Πι·. Α. '1'ι·επει· ιπ Ρι·ει1ιιιι·ε
(8ειιινειιι ιει επιιι Ρι·ει'εεεοι· άει· ιππετεπ πωπω
ιιπ πιει· Ππινει·ειι:ιιι. 1ιειιεειιπε ει·ιιειιπι. ινοι·Μ·ιι.
-- ΑΜ' νοι·ειειΙιιιιε· Με ετιιιεΙιειι θοπνει·ιιειιι·ε πω, ινιε :Με
ινιΙπεει· ΒΙειι.ι <<8ε_ιενιει·ο-8:ι.ρεάποιε$εΙοπ·ο» επ ιιιειιιεπ ενειεε.
άει· ΕΙιπιετει· πεε 1πιιει·π Με Ηοιπε1εειιε ιπειιιειιιι
εειιε θεεε11εε1ιει'ι (ιιπ Ηοιινει·ιι. 1ι1οιιι1εινι Βε
εειιιοεεεπ.- 1π άει· νοιικεπ ΧΥοειιε π” ειπει· άει· Μιεειειι ι1ειιιεεΙιειι
Αει·ειε Μοειιειι'ε, Πι·. Οιι.ο θιεεεΙει·, Μεεε ΒιιιΜ νετ
Ιεεεεπ, πιιι εειπειι Ι.ειιεπειιιιειιιι ιιι άει· Ηειιιιιιιιι πιι ιιεεειιιἰεε
εεπ, ππειιιιειιι ει· ι.ιι·ιζειι 40 .1πιιι·ε εει;επει·ειειι Με Απ: ιιι
Μοειιιιιι ι.ιεννιι·ιιιπει πιιά 1ιεειιιιιιει·εΜε ιιιιιε·Μιιι·ι;;ει· Απε εεε
νετειπε επι· Ππιετειἰιιειιιιἔ ιιιιιειιειιιιι·ι”τιε·ει·ιιειιι.εειιει·Βειειιε
ειιι;ειιιιι·ιι:ει· 2Μιιτειειιειι ιιπ1ιειπιττε1ιειι ΒιιιιιιεΙειιιεπ ιιι πιι
ειι:ειιπιιι·ιι€ειει· ινείεε Βιιιιι ιιπά ΗιΠε ππι.ιειιειιιεπ Ιιεεε. Πι·.θιεεεΙει·, π·ειειιει· ιιπ .1επιιει· εειιι '70. Ιιειιειιε_ιιιιιι·ει·ι·ειειιι.
πω, ειιιιιιιπι. ειπε Βοππ πιιά ειιιιειτ εειπε ιιιεΜειπιει:1ιε Αιιειιιι
Μπι: επι' άει· Ποι·ιιε.ι.ει·Ππινει·ειιιιι. ιιπ πειειιει· ει νοιι 1858

με
1880 ειιιΜι·ιε, πιο.ι·ειιι'ει· ειεΙι Με ΔΗΜ ιιι Μοειιιιπ ιιιειιει·
ιεεε.- 1π Μ” ι.ιειι;ειιεπει·νετειιιιιεειιπει ιπιτ ω· Πιι·ιε·ιι·επιιε
8ειιει ει·Ιι1ειιι, ιιεεε Ρει·εοπειι ειεπει·ριιιειιιι€ειι 8ιειιιιεε. ινειειιε
Με Πιιιιοπι ειιιεε Ζειιπει·ετεε ει·ιειιςι. ιιιιιιειι, εε
ιεειιιι,ιςι. ειπε, ‹ιειπ Βιιειιιιεπειειιιιε επιπε·ειι6ι·ειι.
- Απι 24. Μιιι·2 ιιιιιι·ιιε ιιι θεΒεπννιιιτ εεε Κι·ιεςειπιπιειει·ε
πιι‹1 Με Οιιει·-11ιιιυιι·-Μεάιειιιιιιιιιερεεεει·ε Με ιιεπειι·ιοιιεει.ε
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0ι·!;1ιορπ‹!!εο!ιε 1(!!π!1ι·1ιε!πετ πιι!!τΞιι·-“πιει!!ε!π!" !ι ειι Αοεπειιι!ε ετϋ!!"πετ. 1)!εεε Κ!!π!!‹, ι1ει·ειι Ιιε!τπιι,ε;πεπι Ρι·ο!'εεεοι· π! 1)εεπιπι·ε!ε πω! Ε!εο1ιεππι· !ε !)ιτ'Ι'π ι·ιιετ !ι!ιετιτπ.πειιΜ, ι·ει·!'!!εε ι·οτ!!ιπ!!ε πιιτ !!!ιει· Κι·πιι!ιειι!ιειιειι.- !)!ε Οοιι!”ετειιε πετ πι!1ἱ!!!ι·-ιιιει!!ε!π!εε!ιειιΑοπ.ι!ειιι!ε !ιειτε!ε!ι ε!ιιει.!ιππι!ε;τω· ποπ Ψοτεο!ι!ιιε ειπε,εεεμι·οο!ιεπ,ι!!ε Δω!!ιοτ!ειι. 1.ει!ιοι·ιιτοτ!ειιπω! ειπι!ει·ειι Ππ!εττ1τ:!ιιεε!!!ε !ιι πω·Αεπι1επιιε ιιιι.ο!ι!ιει·ϋ!ιιιιιειι Ι.ε!ιι·ει·π πω! Θε!ε!ιτιειι επ !ιεπειιιιειι, πιο ε!ε!ι ιιι πει· Αειιι!ειιι!ε πτοεεε νει·ι!!επειε ππι ι!!ε ινεεεπεο!ιείτ ει·ινοι·!ιειι!ιιι!ιειι.- 1)!ε θεεειιιπιιππ!ι! πει·
Πιι!νει·ε!επτ Κιι
ιιιε!ιι· Με Με Η11!!τε,

8τιιι!!τειιι!επ πει·
ε π ιι Ιιεπι·!!ι.ττ8·εεειιινει·ιπτ818, νοπ ι!επειι
π1!.πι1!ο!ι440, πετ ιιιετ!!ε!π!εο!ιεπΕπιτπ!!!!τ

πιι€ε!ι!!ττ.- Ιιι Μυε!πιπ 1ιεεε!ιτ πεε Κε!.!ιετ!πεπ-Κ ι·ιι.ιι!ιειι!ιππε ιιι ά!εεεπι .1:ι!ιι·ε ι!ει.ε 125ιππι·ιμ .Τ ιι!ι!!πιι πιεε!πεεΒεετε!ιεπε '-- πω· !ιπ1ιεπ ε1ιεπεοΜε ινο!ι! Με ιιιε!ετεπ !ι!εε!!;ειι Οο!!επεπι ε!π 0!τεπ!ιιτ ετ1ιε.!ι.ειι.
νοι·επτ!ιιι!!επ ινο!!επ.
!ιι 11ε!ιετεε!2ππε:

«νι-επι νν!εεεπι1,Με ε!ιι!ιτε ν!7!ειιει·Αει·ετε Με τπεε!εο!ιεπ Ρετ.!ειιτειι εκρ1ο!!!ι·ειι, π·ε!ε!ιε ιιιιο!ι ινε” Κοπιιιιειι πιιι ε!ε!ι πι!! πεπι
!ε!ι εε επ ιιιε!πε Ρ!!!ε!ιτ, 8!ε εε!ιτ ι.ιεε!ιι·τει·Οο!!εεε, επ
Βειιποπι·!ε!ιτ.!ἔειι,πειεε Μι σε π1ιει·ιιε!ιιπε εεινιεεειι!ιιι!”ι.ιωε!ιιεπ νει·ρ!!!ε!ιιππιτειι ιιιιο!ιπιι!ιοιιιπιεπ Μ! πεπι Αι·τπιιι.τ!τειινοιι 0οιιειι!!πτ!οιιειι πι!! ποπ Ρι·ο!'εεεοτεπ, πετ Βε
!ιιιιιι!!πιιε !π θειιπτοτ!επ, Ορει·ιιι!οιιοιι πο. Π ε ε -!ιιι!!ι !ι!ι;ιε !ε!ι Βιε ει·Βε!ιεπει: 1!ιτε ππο!ιΈν!ειι ι·ε!εειι‹!επ Ρει!επτειι ειπ ιιι!ι:!ι επννειε ε τι.» Ππτει·ιε!ο!ιιιει. !ετ Με 0!ι·επ!πτ νοιιι «Α !ιεεοτε!πετειι πεε 1Υ!ειιετ Βειο!ιετεε!ιε Βι·.Βοιιιιιιι .1πτοεεεννγτεο!ι, Απε πετ Κ1!ιι!!ιν ο ιι Ρ ι·ο Γ. Ν ο τ!ι π ειι; ε 1.» !Βε Με! πιε Αι!ι·εεεε,
Τε!ερ!ιπππππιπιετ πω! Βρι·επ1ιειππάε.

!!ει·ιιι .1π.το ε εε ννγ τε ε !ι πω! εε!ιι ο!!”επ!ιπι·!ε!ι!ιε!'εεπτιι·!ι·!‹ε!ιει·θεεε!ιεΐιεε!πιι ω εε!πετ '1'!ιιιι! !ιε!τ Με Βε!ε!ιει·πτ!ιε
π!πτεοι·ι!πε!ει·επι επ 8ιπτιεπ !ιοιιιιιιειι. πε Οιπ:π!πτ ιιιϋε!ιτειιπω· πω» ιιιε!ιι· ‹!ειι !'!ι'!ειιετΜε ποπ !ι!εε!Βιετιθο!!εε;επ επι·
Βεπε!ιιιιιις ειιιιιϊε!ι!ειι. 111.- 11οοειιι:Πι·. Β. Ν' ι·!ιππνν, ε!ιι !ιι Βι·πεεε1 πιασει· πει!θο!!ει.τειι !ιοο!ητεεε!ιπιπει·_!πιιπετ Απε, πππ! ειπ!! !πι !ιοιιιιιιειιπεπι $οιιιπιετ ιιι Βρε.ιι ειιι!ι!!ι·ειι. 1)ι·. 117ι·1ιειπιν ερτ!ε!ιτι!ε!ε ιιειιει·ε Βρι·π.ο!ιεπ - εε!ιτ επι πεπτεο!ι, επε!!ει:!ι πω!π.ιιε!ι ι.τειι!!Βειιτ1ι·ιιεε!ε‹:!ι-, επ ι!ιιεε ει· ιιιιεει·ειι Π! πεε πει·ι!!ιιιιτε11ε!€!ε0!ιε8ιπ!ι!!ιω! ι·ε!εειι‹!ειι!.πιιπε!ειι:επ επΐ'ε ν!”πι·ιπειεειιιρ!'ο!ι!επ ινει·ι!επ !σει.πιι. 111-- 1π πει· !ιπ!!ειι!εο!ιειι Κειιιιιιετ εο!! !ιι πε.ε!ιε!:ει·Ζε!ε ειπενοι·!π,ε_ε.!ιεττει1°επι1 νει·!ιοτ πετ Ρι·πιιιε Γι·ειιιι!ει·Α ειπ τε ιπ !ι:ι!ιειι, ειιτεε!ι!ε‹!ειινπετι!ειι. Ι)πτε!ι ι!!εεε!!ιεεπ!! ι!ειι !'τεπιι!ειι Αετ:τοπ, νοιι πεπεπ ιιιιιιιειιτ!!ε!ι ι1ειιτεο!ιεπω! 6ετει·ι·ε!ε!ι!εε!ιεΑει·πτε πιι!ιεππειιιε Οοιιειιι·τεπτειι άετ Μι!ιειι!εο!ιεπ ε!ω!, πιο Αιιε!!!ιπιι€ ι!ιι·εε Βει·π!'εε πι 1τε!!επ ιιππιϋε!!ε!ι πειιιιιε!ιι πετάει! ιπιτ πει· Απειιπ!ιιιιε, ι!εεε πω· !!ιι·εΒιι.ιιι!ε!επτενοπ !!ιιιειι 1ιε!ιιιιιι1ε!ι:ννειάεπ ι!!ιτ!'ειι, οποι· ι!εεε ειεπι! ε.ιιεεε!ι!!εεε!!ε!ιειι1)!επει ε!ιιει· Ρετεπιι πάει· Γειιιι!!!ε ετε!ιεπ.σποτ ιιπε!ι Με Βιιτε!ει!!ειειι τω· ε!ιιεπ !ιεεοιιι!ετεπ Γι!!! ιιπ.ε!ι1!π!!ειι !ιετιι!'επ ιινοι·ι!ειιΜπι!.- Ρεει.ιιπο!ιτ!ο!ι κε π. Απε θγι!πεγ (Νεπ-$!!ι!-1νπ.!εε)ιι·ει·ι!ειι ιιεπετι!!πεε 93 Βι·!ιτιιιι!ιπιι,ε,·επ πω! 29 '1'οι!εε!!!!!εεππει· Ρεει ειιιιτ!ιο!ιπειιιε!ι!ει;.

Πει· τιιεε!εο!ιε'Γεια πεε 0!ι·ειι!ετε !επτετ

- !)ιεθεεπιιιιιιΜπ
!ιοερ!Μι!ει·π 81.. Ρ

ι!
.

.1
.

8888 Π? ινεπ.ιι!ε !π τ
!.

νοι·ιν.),

(9 πεπι.), 821 Βγρ!ιι!!ε- (19 ινεπ.!,

ε τ ει· ε ε ιι τ ε ε !ιε!.ι·ιιι.τεπι 18.Με”
τ!ιιτπιιτετ509 '1'γρ!ιπε-
209 8ε!ιιιι·!πε!ι- (_4 νοιι.),

-ωειιι1ιτοποεπ .ιπιπιππιπτ

πεε Μι· πει· Οε!!επτ!!ε!ι!ιε!τ π!ε!ιτ _

Ρι·ο!`εεεοι·επ επ !ιετιιι!ιειι, !ιε1ιε -

!ι! ‹!ει·Κι·ε.π!ιεπ !ιιι!επΟ!ν!!-°

ιιιετι!επ !ιι πιἶ Βι10!111ππ1ά111118νοιἶ Ε.-ΕΤ-ΒΙΟΠΕ-

ἴ 121 Π!ρ!ιτ!ιει·!π·~ (10 ιι·ειι.). 13 11εεετιι - (ο 1119111111111188Ροο!τεπ!ιτιιιι!ιε- !0 ιιιε!ιι· :Με ! π πει· νοι·εν.).
Αιιι 24.Μιιτε ι!

.

.1. 1ιεΙ.ι·πεΜε Ζιι!ι!πετ Κτιιιι!ιεπ 889? (9 ιιιε!ιι·Με ιιι πει· νοτινοε!ιε.),πετππτει· 520 'Ι'γρ!ιιιε
-,
(11ιιιε!ιι·), 823δγρ!ι!!!ε - 152 ιιιε!ιι·), 212 Βε!ιιιτ!πε!ι- (12 ιιιε!ιι·),113 !)!ρ!ιι!ιει·!ε- (8 ιιι·ειι-1,θθ!!!πεει·ιι -!'7 ΥΥ'θ!!.)11ΠΙ173 Ροε!ιειι!ιτππ!ιε(10 ιι·ειι.! Με !ιι πει· πω. ι1ι

1Ποττε1!τειτε-Βπ11ετ1τι 8!:. Ρε!;ετε!ιπτεε.
Πιτ Με !!ίοο!ιε νοπι 12. Με πω!! 18. Με” 1900.

Ζε!ι! ω” Βιετ!ιε!”ε.!!ε:

1
) ιιεο!ι θεεε!ι!επ!ιτ πω! Α!τει·:

Ηαπ: :-ι-ι.:-=ιΞειΞε;έ
Ἑθ°"Ζ°:ἔἑΞΞΞΞΞΞεΞε=εἔΞεπεεἶἶἶἶἶἶἶἶἶἶἶἶἔἔΦ'ἶ"-'ΦΞΪΞΞΞΠΞ!ΞΠΞἑ
420851??11589ι1182815207554540(14042152

2
)

πω:!ι πει! 'Ι'ω!εεπι·επε!ιεπ:- '1'ι·ρ!ι.εκπιιτ!ι. 1, '1'γιι!ι.πω!. 15, !τε!ιτ!ει·εππτι·επε 2, '1'γρ!ιπεο!ιιιε Βεει.!ιππιιιιιςπετ Γοι·ιιι0, Ροεπεπ θ
,

518.801°1112,8π!ιει·!πε!ι20,!)!π!ιτ!ιετ!ε 18, 0τοπρ 1
.

Κεπε!ι!ιιιετειι 9
,

Οτοιιπϋεε 1ιιιπιτειιππτω!πι!ππ 84, Βτγε!ρε!εε 4
,

θτ!ρρε ό
,

0!ιο!ει·ιι. πε!πε!ειι. Ο
,

Β!ιπτ 1
,

ρ!ι!ειιι!εο!ιε Μειι!πιτΜε Ο
.

Αππτετ θε!ειι!ιι·!ιεππιπι!επιπε 1
,

Ρετοι.!ι!ε ερ!ι!ειιι!επ 0
,

Ε
.

Με!! Ο
,

Απι:!ιτεκ Ο
,

Ηγι!τορ!ιο!ιιε 0
,

Ρπετρετιι!!!ε!:ετ δ
,

Ργιι.ιπ!ε πω! Θερι!εωιπι!ε 9
,

Τιι!ιει·επ1οεε πετ Επιι8·ειι 95, Τπ!ιει·ππ!οεε ε.πι!ει·ετΟι·ι;πιιε 26,Α1!ιιο!ιο!!ειιιπεπω! Βε1!ι·!πιπ ττειπειιε 6,Ιιθ1)θ!!88011"δω10πω!51, 1Ιιιτεεπιπε εειι!!!ε 2.9,
νετε!ππππε;εοπιιπ!ε 69, 'Ι'οπι:πε!ιοι·επε 42.
Πιτ Με Ψοε!ιε νοιιι 19. Με πιιπ 25. ΜΒΜ 1900.

Ζε!ι! πετ 8!ετ!ιε!”!!!!ε:

1
)

ιιιιο!ι θεεε!ι!εε!ιτ πω! Μπιτ:
= ΗΜ

Ατι·ορ!ι!π !π!'επιπιιι
Κι·πιι!ε!ιε!τειιω,

,,,,Θ,,,,,,,,,. ἐοΞΞ.==ΞΞΞΞέέε··:·= εεωσεωοεωσικα °-::____,___`Φ:ΞΞΞ>εω>-ε>π>εηἔἔειππεειιιιιἶἶἶἶἶἶᾶἔἔ=Οτπφππεεπεεἔεὅ421845?60 1579211218 6 25 09 5805 52 0427101

2
)

ππο!ι πω! '!'ο‹!εειιι·ειιε!ιειι:

ΓγΒΒ.
ειιιιιιτ!ι. 1

,

'Ι' ι !ι
.

ε1ιι!.21. !!'ε!ιι·1ει·εεπττειιε Ο
,

Τι· πι",ο!ιιιε ετ!ιιιιππιιςι!ετ. . οι·πι Ο
,

Ροε!κεπ 8
.

Πεεετιι 18,Βε!ιιιι·!ω: 18,1)ιρ!ιε!ιετιε 15. Οι·οπρ_Β, Κειιο!ι!ιπετειι '7
.

Οτοιιρϋεε Εππ,ιτειιι ειιτιππόππε·, 84. !Στγειρε!πε 8
, · ·

Ο
,

Β.ιι!ιτ Ο
,

Ερ!‹!επι!εε!ιε Πειι!πι.τ!!!ε , Α

ιιιιιτ!ειππε θ
,

Ρπτοτ!τ.!εερ!‹!ειιι!εε. 0
,

Β

Ημ1τορ!ιο!ι!ε 0
,

Ριιει·ρετε!!!ε!ιετ Β Ρ, γ!!ιπ!ε πω!'1'π!ιετεπ1οεεπετ Ι!πιι€επ 105,Τπ!ιετοιι!οεε πιιι!ετει· Οτ8·επε 23Α1!ιο!ιο11ειππε 'πω! Πε!!τ!πιπ ττειιιεπε 9
,

!με!ιεπεεε1ιΜω!ιε πω!Ατι·ορ!ι!ε !π!'ε.ιιιιιιιιι43, Ηιιτε.ειιιπε εειι!!!ε24, Κι·ππ!ι!ιε!τεπ π'νει·ι!ππππεεοτεεπε '75, '1'οι!τεε!ιοτεπε88.

θ
.

11πτ!ιτπ.τ Ο
,

Βερειεπειιι!ε 7
,

+ πωπω 8!!επιιιιε (Με νετε!πε 8τ. Ρετοτε!:ιπτπετ Λεπτα 1)!επετες ι!ειι 4. Αρτ!! 1000.+ 1!Η5.ε!ιετε 8113211118άσε 13ο πι;εο1ιετι πτειι:11ε!ιεπνετε!πε: 1!!Ιοτιι:ει8· πεπι 8. Αρτ!! 1900'1'ει.π;ε ε ο ω! ιι ιι ιι με: 1
)
ο !ι π ο ι· ι: Πε!ιετ Βτίο!πε πω! Μ!εε

ει·ϊο!πε πο! !.π.ρει·οι:οιπιειι. 1

- Θ!. Ρετετε!ιπτε, Νεπε!η·-Ρτ. 14, εοιιι·ιε ιιι ει!!επ !ιι- πω! επε!!!ιιι!. Απποποεπ-0οιπρτο!τεπ επεεποιππιεπ.π

. .Ο

πιει! πππ!!-8ε!ππιυιιι Β61ιι1ιετι.
εε!! .1ιι1ιτ!ιππι!ετιεπΒε1ιππιι!ε πω! !ιετ!!!ιιπ!ε !ιε!εεε, π1!ιπ11εο!ι-επ1!π!εο!ιεΤ!ιετωεπ 5Κπτ8ε!ιτεπε!ι πιιππιετ!ιι·οο!ιεπ ιιι!!!ιτειιι!πεε @πππ .Ιπ1ιι·εε

_ 101118μπει! 0!ε!ιε, Β!ιεππιιι!!επιπε,Νειιτιι18ιειι πω! ππι!ει·ε ΝετνεπΕτπιι!ι!ιε!!επ; νοιι ε!!!πιεπι1επι Ει·Επ18ε Με; ΝΜι1.!ιτεπ1ι!ιε!τειιειπε Βο!ιπεε- πω! Η1ε!ιππιιι!επ, ππε!ι Κιιοο!ιειι!ιτ!!ε!ιειι, πε! θε!ειι!ιεεε!

ι28-87° Η.)
Ηετνοττπιτειιπ ι!ιιτε!ι εε!πε Ύ!Ίτ

!!ε!ιε!!επ πω! 1'ετ!ιτ!!πιιιιπππειι..Με Απε!ι!!ιι!!ε ει·ε!ιε!!ι;πω! Ψπ!ιπππεεπεεεε!!πππεπ Μεση!. ι!πε(4516_4· πω!. Βιιι!ε!περεπτοτπτ !ιι '1'ερ!!π-8ε!ιδιιππ !ιι Βϋ!ιιιιειι.

1

Αι!τεεεειι νοπ
1(τεπ1τειι.ρΠεεετ!πτιεπ:

Ρι·ειπ Οπι1ιετ!πε !!Πο!ιε1εοπ, Γετπρεππικαπγ.ιιπιι;ιι.ιι 80, ω. 17.

Δ

Μετιε Ψ!τι!ε1ετ, γτ. Οοπεποεπ πω!. π ΗπειΜ"Μ"εω19 ·ι·επεΠιιοπειιο!!μ, π_ 4, π, Π,1
1 Α1ειππιτ1τε Κεεπτ!ιιοιιιτ,

| γι!. π. 61, ει!. 82.

1 Βο!ιννεε!:ει·Οοι:ιει:. Βο!ιπ!!ι18, Πε·τερ6. στ·. Μπτε!!επεκπε γι!. ε. 9
,

πι!. 20.

Ηπωι.πεεεεωιπ
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. 6.Τιιοτ ιι. ΒοειιοΜ. ν...·...€ι.οι... ΗοιΙοτίοΙΒο. 8ροο!ι!· . .Ξΐ0°έ.20-Β·ε ..' ΜΜΜ Μ· “Μπι ιιι1ά ΕτΙο·8.πΙ.:. άετ Ατϋπιυπεεοτ8ειιιε. , -- Ξις°;"έ .ἐξ

28.! (Νιιεεπ- ιι. ΙΙιιΙεΙοὶἀεπ, ΒτοιιοΙ.ΜΗ., Βωρ1.γεοιπ). . - . ...η ”:ἔεα< =....

ι
ΡΙηεἱΙιιιΙ.-τΙΙ5ὶτοὶ. ΗοΙΙ.·οι·ΜΙιτοπ. κν.....ιω....ιι.., κν............-......ι ΜΜΜ 0 έ: .ΞΞ;Ξ μὲ· Φ ·έ%

ΟΚΙἱιιιυ.. θτοεεετ ΗοεοΙιἱὶτετ.Ρειι·Ι‹.ΟειιΕτειΙΙιεἰ2ιιτιε.Ρι·οερ. ...-....... Με Βιι·εοιιοιι. Ξἔ ήε; ε...
-- -- Μ” ----- · 52% €ΐξ> :ή#"- ω ·. =ε

. .Β Σ' Ξ·<ἑ.ἐΞ 'ΤΣ -0. Φ Η Κ.

ΗοωΒιιημ ν. α!. Η. . :μ ε ε.: ε= .(
9

· · ° έ” Ξ8δό·;έΐ.. ='ΦΜ... (Πειτε. Μπι!... 8Ξἐ έ4= _Βεβ 2
2
9
..

Κιιι·ιιιιείιι.Ιτ Με· Πεεοιι- ιι. ΙΙ...ι·ωΙ.ι·.ιιιΒΙιοΜπ, ε .ο Ξ ἔ ἑἔ -ΙΙΙ
88:οΕπει:ΜιοΙ- πι- Βι·π51!ιι·ιιιιεεετ6τιιιη;οπ. 1

Μ

ε· @εξ =_Ξέ-Ε· ε

- - Πι· θιιι·τ Ρειτἱειοι·
μ

°ἔ ἑΞ==#=ἐ Σ

ΒωΙΙιοι· ι... 8τι0.Ιιο!ιοι·ι......... ο 4 Ξἔ ἔ 2 ἰ--:ξ ε ..έ 'ε ··· . .ο ,. _;

Με πω". Μ.: ;;οϋΗ.·ιοτ · Ξ
ἐ ἶἔἔΞἔἔἙἔἔΞ

Ο. - -. Η ή _ ='· Ξ με ι...Ε··Φ ::Έ Τ:κκπκκκαα›ακκωασκκαοαφπωωκωπααπαππ . @ξ ἐ _,;ώτ ἔ ἐ=
Έ
2 ;'.69Ξ.Ξ 'ο · :Φ -_·,Ξέ.ε=>ε-.ε

ε _ . ·- σ. μ - @Μ =τ.Ξεε
.. ΙΜ ιππ! ΒιιοΜι! ΡΕΒΝΑ11 π

ι ΜΜΜ. .Μ.. ε Ε Β
.Η...- - = ....:π

””
_ = ε

ΠειπιρΓοτ·- 11116 Βιεει1Βει1ιηνοι·ϋιησαιι€

2 ' .: 2 ἔἔ.ἔἔΞ9Ξὅ.¦
ΝΜιετε ΑυεΙζωτιίτ ἔτειτἰε (ΜΜΜ €Πο Χ ·Φ ε ΡΞΞ.έξ '. . κ - . °°ε·-σ.. μ."Βε.άοοοπιππιεειοιι. ἔ · / · ἐἔ=ΞἙἔΞ_Ξ=='Ε. ,η Ο Π

κκ κκκΜακκκκκκκκκκοακκκαΜαο έ" ..ἱ··ἑ4--2 Σ “η""μ

.ΐ
έ_
:3

.ο ..ο ;·- ·· ω«ή

. . . @ Η
ΚΗ ΜΒε ...ειπε Ρτ:.ικιε .τι Φ Ξ ... ΞἔΦρ_;, ο ε ..' β· ο Β °ετΈΈ..εω·.: ¦

'
ο· (Ω α:: επ..ΩΕΟΦ κ <

Βειά Βοάοιι στι. Τοιιιιιιε σωωωω-ωωπ
.κι ᾶἱοωπι .Τει!ιι·οπι.. θ

..

Αρι·ἰΙ Μεάει· ειιιΓεοιιοωωεπ ΔάΙ'088811Υ011 Κ1°8111ΕΘ11ΡΒ0€8ΠΠΠθΠ:

.
Μαι. Μιιι·Ξο ΚιιΒε:·υ. 0ι·.8αΙ.Μ.π

Μ. 1ιιοά. Β. Βοί:ΙιεοΙιιΙά. Προ.: ὰ. ?ἱιιυἱεεΙιοπ ΚΕι·οΙιοθ-8.0.-Ν

ε...............- ΒΙὶεε 'Ι'επιΠεου, ΒΘπω
Προς;Π_π. 1%' 1813.18. ί

ΟΙειι Βοάο, Βιιο. οστρ., Η πι... ΜΡ·
Με. 2

.

Ρ"... Απ.ιιιΠο 8οΕπι1ε, Φο.π....ιωΜ”
πι. 119.

0.1τ1.1°8Οιιώ·ι·πουο.,θορά:ικκ.ιε, 1
. Μ”

πω”. 19
Ρτειιιθί'ι1πωι, ΧΧ'.Ο., 17ΜπΙο, ΗειιΜΗΒ.

(Μ. 10.

13η»... Φωιοροιππε Πεεοιπ. ΟΠΒαΕ”

γαι.Δ. 24, πιπ. 7
.

ΗΠ... ΒιιεεπιΙιιεε κ... Ποινω"π-ι· '

κι. 16.

ΡτοιΙαι:ε ικα “Με απανω ουτπαΙ2.9 Με Μια.

ΡΑ8'|'Η.Π.Εθ νιοι-ιν-ετΑτ
ΒοπΒουε ἀἰ9εετ1£ε.

οοινιΡπιΜεἔῖιοι-ιν-ετΑτ
ρου: ρτσΞροτει· εοἰ-πιΘιιιε Ι'εειι εΙοε.ιΙΜε 9επειιεο.

έωε!1-0υτοτΙ.Δ.Ε.ΈΕ.]Ν-Ε.Α.Ε ΒΒΜΤε

ΞΜΞει.:ι:·1ετι"Ιοει.6.ε: Ξ:τυ..:::.:τ.ε:ο.εε..12
Μ θΙιιΜΙ.ιεοΙιοι. ὁ
.

125 πω! 250 μ. πι... ΡΕΣοΙα:Ιιωι €ι 6 μ.τ? _-
Ιι1ΜΙτ άεε ΗιιτἱοιιΒαἀοτΒτιωηοι1εειΙΖεεΜε!. Φιν άετ Α118.Π88Ηοτι·η Ρι·οίί 0.·. ΜΜΜ. Με...

0"..ω. ΡιιΙ.·οι·ΜτΙη

_ Η ΒοΒννοΐοΙειιιιτεεΚπΙἰιιπι. . . . . . . 0,58%
ΒοΗ..νοίοΙεο.πτοεΝε.ττοιι . . . . . . . 64,81%

η 8οΙΝ.8.·θ.εαυ1.88Νετι.οι . ' - . . _ 5438,

β
ή
-2

Β
τ
ιι
ιι
ιι
ο
π
νο
ι·
κ
επ
ά
ιι
ιι
ς
Μ
α
τ
ἰο
ιι
Μ
ισ
Ι

Κο!ιΙοιιεε.υτοεΝειιτοιι . . . . . . . 5,48» οϋιοϊΠθω'ἱιιω - - - - - - 20.40>>
_ __ Πο ροΙ1Βο!1Ιοι1επιιτοο-ΝάΜάι. . . . .. 2Β,81»

οΜοΠ“"·"Πω · · · · · · · ° 0·θω'..Κο Ιεπωιιιτεε Ι.ΠΜιιπ.. . . . . . . 0,08»
ΒαΙινοίοΙεειιτο.ι ΚεΙἰιιπι. . . . . . . Βριιτει.. Β0ΓΒΜ1·08Ναιτ.ιιω . . . . . . .

- ΒΡΙΝ'0Π.. .8Ιι·
ΚοΙιΙοπεεπτοε ΕιτΙππιιι . . . . . . . Βριιτοιι |! ΒΐουπΐΠ2.ΐέ::Β ΨιΨΠω _ ' _ _ _ 8%:=
κ....Β.8Μ"888θ.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66,66... Α ΟιαιΙε8.ιιι·οΜιά ΒἱεοπὸΧὲσ. . . .

. . Βριιτει.

Η κν.......... . . . . . . . . . . . . 0,6?%
ΙπάΙ0ΜΙοποπ: Με ΕΣι·ειιτ2άετ Μω·ἰοιιΙ›ει‹Ιοι·ΩιιοΙΙοιι Π. ΔΗΜ Ε'..ΙΙοιι, ..νοΜο Ρειτ.οπτειιΜΜΠπ1Β:1άΜε!...
ΜΜΜ.. ειιιίει1ε:ΙιετιΒϋιιιιο11. 1ι. άΙεεεπι Ρεο.ΙΙοΜ. Με πειώι·ΙΜ.ο Μω·ΞεπιΜιάετΒιιΙ2 ιι1οΙιτ πω· Με.
ι..ιι..ω.., εοιπΙει· Μια!. .Με ω... Β.-..........ωι ΜΙ ιιΙΙΒοιιιοΕιιοι·ν............€, ν...-τ.......... άετ Ι..0Βο1°.
Με ΗειΖευε, ΟΒειἰυειιἱοιι, ΡΙ..τΙιοτει. (53) Ι7-1. ϊμ.7.
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1111ΑΝΖΒΝ 8ΒΔ11. 8111101111
· < 111111απο Π11ο1·1111.1111111·1111111:1111111111111εΠ1·Κε1ε11 1111ο11,11111111ε.1111- Η' Γ Η. Η11ο 1118111ο 11ο ο Π ε π' ο "
11ε1:1111θ111111111·ε11.1111111εε111·1111111111'111ε11.11111·1111εο,11111Ε0111ε

1
- 1·1111111ε1το1111.11.1111-1 Βανο8.Βοή_

111111ο11Με11111811111·,Π111111·ε111Μετ111111-θεε1181111τ. . . -1
.1· 1111118·1°11εε11111111111111111111ωω1ω11ω 11ι1εε11ε1111.11:1.ο1111111111111111111111ο11111·111111
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μια! |

Ν. ΡΙΜΒΒΒΠΒΒΒΒ

ιιεειεειι ιεειιειιιιι
ε

εετει· εει· Βεεεετιοε νοιι

Μι. Πι·. Και! ΠεΜε. Πι·. 1εεεεεεε Κιεεεεε!ε.
ειιιήεπ (Πει·ρει.).

· Β-ΪΒΒ- .ε

ει. ΒεεεΝ' ιΝεεεεε.
Μ. Ρεωι·εεεηι.

εΑΒΒΟΑΝθ Νεεε Β`οΙΒε Χν". εεει8.

Με «ει. Ρεωι·εύει·Βει Πεειειειεειιε ιΝεεεεεεεει·ιιι» ει·εεΙιειιιηεεεε!-' Δεεεεεειεετε-εεΝιεεε "πιο ε11ο Σεπ "Με "Ψ
μ: ιιιιεεε ιιε. -Πει· Α'εεεεεωεεεεμε1. κι ιιι Βεεεε.εεε.Β ΚΜ. ΠΜ·εεε Μτιεε ειεε εε88ειιΠεεεΙ1Μιεε ειε Βεειιιιεεειιιιιε νοιι Κ. Ή.ΜΗΚΗ· Μ
Βιιιι, 4 ΗΜ. Πει·εεε ιιεΙΙιε .Με Με!. ΡοεπεεεεΙΙειιε; ιιι εεε ειιε.ε1·σερτ.ξετει·εεει·ε,Ιεεννεεγ-ξι·οερεεε.ΜΜΜ

εε ι·ιεεεεε. -Π ε.ει" "ΜΜΜεειε” 20Με ΜΜΜ, 10επι ΙιεΙΜειιι·Πεε. Βει· Ξεεετε1ειιηιι·ει.@πιο εΠε εει ειε Κεεεει.ιειι εεεε81ιεΙιειιΜιτ.τεειΙειι€ειιειι.εει.ιεειι εε
Με ειε 3 ιιιεΙ ΕεερεΙεεεε ΖειΙε ιιιΜε κι 16Κερ. εεει· 35 Η'ειιιι.-Πειι εεε ε εεοιισεΜε τε ιιι·ειιε ε ε Κεεεεεεει· Πι·.Βιιε.0].ίπεεεεε Π!Μ.ΡΘ·
Αετοι·ειιννει·εεεεε Βερει·εΜεεεεειει·ει·θι·ιΒιιιεΙει·ειεεΙεεεεεειιει.- τει·εΜιι·Ε,Ρετει·εΜιι·ςει·Με», Ρετει·-ΡεεΙΙιοεριτεΙ εε ι·ιειιτειι θετικε

Βειει·ετε ννει·εει.ιειπε εειε Με” νοιι 18 ΚΜ. Με Βεεειι Ιιειιοι·ιι·ι.. εεεεεεε Μοιιτε8, ΝΜννοειι εεε Γιεπεε νοιι 2-3 Πει.

"Με Μ. Ρειει·εεει·8, 8. (21.) Αρι·ιΙ -
1ιιιιιι1τ: Πι·. .Τ

.

Γ. Νεειευ.ιιιι: Πεεει ειε ΝεεεεεοεεΙιε εεε εει·ειι Βι·εετε. - Βει· ΙινΙεεειεεΙιε 5.ι·ετΙιεΙιε ΒεεΜεεεΙιετ2
νει·εἱε. εειε ΡιΙιεΙε εει· «Ο.-Πε·ιερ6γριεεοε Βρεεε6εοε Ο6ιιιεο·ι·εοΒεε.ειιιιοε Ποιιοιιιε».

- Βεεεει·ε.εεει εε εεε Βεε ι·εεΙιεε
ἱειι:
εξοιι·ι·ορ·εΓ. Πιιοι:ε·ιε: Βίεειεεεε ει, εεεεεεεοεεεεεειε ι

ι εεροιιοεεει·Βειε.- Ρι·οί'. Πι·. Ε. ΒΙοειι: ιε ΟΙιι·ειιΙιειΙ εεεε ιιε
ι·ειεεω· ιιιεειειειεεεειι ΨιεεεεεεΙιεΠειι. - Πι·. Γ. ΒεΙιοΙΖ: νοιι Αει·ιιι:ειι εεε Ρετιειιτειι. Ιιεετιε·ε εεε ειιΙεεεεε ΡΙε.εεει·ειειι. -
Αεεεεε· εεε εεε Ρι·οιοΙιοΙΙειι εει· ιεεειειειει:Ιιεε θεεεΙΙεοΙιε.ι'τ. εε Βοι·ρετ. - νει·ιιιιεεεεεε. - ΑεεειΒ·εε.

Πεεει· ειε Νεεεεεεεεεε εεε εει·ειι ω”.
νοιι

Βι. σ. Ε". Νεειεεεε.
(νοι·ι.ι·εε, εεειιΙτειι ιιε εως. ειτε. νει·ειιι εε Θε. Ρετει·εεει·8·

ειε 80. Νενειεεει· 1899.)

Μ. Η.! Μειιιε Αεειειιτ ιετ Ιιεετε, Βιε ειε; εειε Ρει
εεε Με” ιιι ειεεει Πεμ ΙιεΙιεεει εε ιιιεεΙιεε, εεε
ινειεε εε Με ειιι εει· ειιιιεε Νεεεεει·ειιΙιεε ινιΙΙειι
Τι·εεειι, ινεεε εε εει· 8εΙιεεεε εο!!τε, Βιε νοε εει· Βιοε
ιι€ιωπι ιιιειεεε 8τεεερεεετεε εε εεει·εεεεειι. Με Με
εειιιΙιεΙι @Με εεεεεειιι Με ει·ερι·εεεΙιεε ΑιιΙιεεεει· εΞεεει·
ΒεΙιεεεΙεεεειιιεΗιοεε εεε·εεειι, ε.ΙΙιεεεΙιεΙι εε ειιιειε ε.εεο
Ιετειι θιεεεει· εει·εεΙΙιειι Βενιοι·εεε. Πεε πινει· Με πε
Με θεειιει· εεΙΒετ εει· νοιειεειι€ειι, ιιιε1εεννεεετεε Διι
εεεεεεεεεειεε; εειιε εεε εεεεεκεεΙοεε, εεεεεΙοεεεεει”ιε
Αεινεεεεε εειεεΙεειι εο€ει· οΙιεε ΠετειεεεεεεΒ Με",
εεε εεει·εεεειειι ιειτδτιΙΙεεενειεεε Με ειεΙιτ ειεει· ννιεει·

Ιεεεεε εει·ι.ε.

Βενοι· Με εε ειε Ε'ι·εεε εεΙεει. ΒεΙιε, ΜΗ Με, ειε
Μιεενειειεεεειεεεε νοιεεεεεεεε, νοι·Ιιει· εεεεεει· ειιεε
εεε, ινεΙεΙιε Με Νεεεεεοεειιε Μι ειιτει· εειε ΑΙΙΒειεειε
εε8ιιε°ε - Νεεεεεοεοιιε - νει·ετειιε. Με ιεειεε εε.ιιιιτ
ειε ΜεεειεοΙιε Ψεεει°εοΙιε Νε.εεεεοεεεε (Με: Ιι·ιιεε.εοι,
8εΜεεεε εεε Νεεεεο!ινε), ειιιιιι ειε 8τειερεΙ- εεε Βιε
Ιοεερι·ιτεεε, ΟΙγειεοροιιιρε, Βρι·Μεε.εεεεε εεε εεε Αεί
2ιεεειι (ΑείεεεΙειίεε) νοε ε'εεεει εειοε ειε Νεεε. Με
ιιιΠεει·εε ΑΜυ.ιτεε εειεε1εεε, ειε $ρεΙΙιε.ιιεεε, ΝεεεεεεειΙϊ
εΙιειι οπο. εεε. εεε εεε Νεεειιερι·εγ Ιιε.εε Με εεειεει·
εειεοΚειεΙιτειι, εε πω» ννιιΙιεεε εει· 8ει·ιιι€ ειιιεεεεΙιΙε
με Με, οεεΙειειι Με ειε ιιιεΙιε εεΙε επ εεεοιιεειε εεεεεε
ειιΙιε, Με ειεΙι εεε εεε εεε Ει0ι·τει·εεεεε ινει:ει· ειμ
Με Με. - νοιι εεε ΒειοεερεΙεεεεε νοιε Μειιεε εεε,
εεε ειναι· οΙιιιε ιεει.ιεειειιιεΙΙε ΒειιιιΠε, Με ειε νοιι
ΜοεΙει· ειιεεεεεεε, ερι·εεεε Πει ιιειει·Ιιοε ειοΙιτ.. Βιε
εεΙιει·εε εει· ιιιοΙιτ ιιι ειεεε Βεει·Πι εεε εειε νοΙΙετειιειε
ενιεεεεειερι·εοΙιεεε εεε εειε ειι€είεΙιιΙιεε.
Πει $εεννει·ρεεετ εει· Βετιειοετιιεεεε ειιιπ· ειε Νε.εεε
ερε1εεεεε Πισω. ιε εει· Ι·'ιεεε ειιιπ εεε ΖεεεΙι εεε εεε

εκει» εει·εεΙεεε. Με εειιΙιε, Μι Ιιε.εεΙε ειε "νεοε
ιιιεεειεετεε εεε εερει·τειιεεεετειι, ινειιε Μι ειε Βοιωτ

ινοι·ιειιε εει·εε1Βειι εεε Δεεεεεει·ιι εεΙΙιει: εεειΙε.εεε. Ιιι
εειιιειε εειε· Ιεεειιεινει·ι.εεε Αι·ιιΙιεΙ «Πεεει· εεε Ψει·τε
εει· ΝεεεεεριιΙεεεεε»'(Βτ. Ρετ. ιιιεε. ννωιι. 1897, Νι·.24)
εριιοΜ εεε Ρ. Βει·ΒειιΒιειι ίοΙΘειιεειειε.εεεε εειεεει
εεε: «Ετ (εει· εειε) Πεετ ιε εει· εεεειεειΒεε εεε
εεεεεεεεειι ΙΒειίετιιεεε νοιι ετεεειι·ειιεεει 8εει·ει, ιιι εει·
ΙειοΙιτειι Ροι·τεεεεεεεε νοε $τεεειιιεεεεε. ειε εετει· ,εε
ινιεεειι νει·εεΙτειεεεε ιε εει· Νε.εε εεε ιιε Πεεεει·εεεειιιεειε
ε.εεεΙεεειτ εειε εεε εστι. ειε Μεεεεε εει· Πεεειριοεεε
Με νοιι 8εΜειιιι νειειιΙεεεεε, ιιιεεει ειε ιιιεεεεειεο1ι εεε
οΙιειιιιεεε Με Βειε ινιι·Ιιεε. - νεο ειοΙι εει· 8εΜειει εεε
ιε Βιεεεει·ειι Μεεεειι ε.εεοιιεειε εεε, Με ε. Β. νοιιι Βο
εεε ειεει ειι€ειι ΝεεεεεεεΙε, ειεΙιτ εετ ενεεεεεεεεεεει
εεει εοιιετ Με ίοιεεεεεεεει ενει·εεε Ιιε.εε εεε εει·ιιιιι
Ιιεεεε ΜεὶΜ., εε. »Με ει· ειοιιτ εει· εε ειεΙι ι·ειΖειιε ε.εί
ειε ΒεεΙειιεεεει ειε, ευεεει·ιι ει· «Με εεεΙι εε ειιιει·
νσειιτειιΒι·ειειεττε εΙΙει· εετε·ιοΙιεΙειιεείεειεεε Ι.εΓ"ειειιεε;
ειεεε νει·ιεεει·εε εειε ειιτει· εεΙειιεε Βεειεεεεεεε εειειτ,
εεεε ειε ρει·ειειιιοιεε Ι&ιεΓι εεε ΝεεεεεεεΙειιεε ιιιοΜ; ιεεει·
εεειειοει, ειε ειε εε νει·ιιιοετειι. Πιιει· Ψειτει·εετινιεΙιε

Ιειιε ετεΜ: εεε "Με ιεεει ιιε Ψεεε; εειε Βεοι·ει ει·
Με ειιιειι ειτι·ιεειι ΟΙιει·ε.Ιιτει εεε ίϋι.ιεειι θει·ει:Ιι εεε
ι·ειετ ειε ΝεεεεεεεΙειιιιεεετ εει·ειι εε.εει·εεε Βειειιιεεε
εε ε·ειτει·ει· Βι·Κιε.εΙιεεε. Βε εετειεΙιτ ειε θετειι·ιι, εει·
`εεΙε εεεεε εε! εεε ΒιιιεορΙιει·χειι εεειει·ειϊτε -- εεε
εεε Με: εειε 8ειιιΙεειειιε εει· Ρο!εεεεετειιεε. . . . .

«Με Νεεεεερε!εεεεε ετεΙΙεε εεεε ειεε Μεεεεεειιιε
εει·, ινεΙοΙιε ειιιει· εεεει·ιιεε ΑεΙεεει·ειι€ εεε ειε ΒοεΙειιιι
Ιιεετ ιειεεεεεε Μετει·ιε.Ιε, εεεΙειειι ειιιει· Ηε.εριει·εεεεε
εεε εειοειεεεειι Οε.τει·ι·Ιιε εεε εειειτ ειιιει· Οιεεε!ε.εε Πιτ
ειε εεεε εει·ειιι·ιεε νειεεειεεεεειιιεεε ρειεοΙοειεεεεε Ζε
ετειιεε ιε Ιιεινοι·ι·ε.εεεεει νΨειεε νοι·εεεειιΒεε ιιε Βιεεεε
ει: ινε εειειτε ειε ειιεεΙεε νιτιοεεε ιε εειε Βιιιιιε ειιι

Βεει·ετειι Μ, εεεε εει· 8εΜειιιι εεε εετ ιιιΓεεεεεε οεει·
εει· εεεει·εε ιιιεεεειιιεειι ι·ειεεεεε 5τε.εε εειε ι·εεετινε

Ψεεεει·εεε εει· Μεοοεε. Βεειεετε εεε εἰεεε ννιεεειειιι
εει·οε ΑεεεεννεΙΙεεε ειε εεεειεειΒε Εετίειεεεε εεε Βοι



ΙΜ

ο
πιτιιι τποοιιοπιοοιι ριηοιιτοιιοοιι.

πιπιιπο, ποιο .ιποοοιιιιππποπ ποο. ππ τοιοιιΙιοιι οποοοοπποττοιι
Βοοτοιοο οτοοιιποτι οποτ ιιιιιππΒιιοιι πιπτιιι. πο ποτποπ
πιο Νοοοποριιιππποπ ποοιι ιιππιοτπιπ οιποιπ οιτιοποιν πππ

ιπιοποιν ποιιοτποιιοπποπ Ρ‹›τιεοιιτοιτοπ ποτ Επιπιιππιιππο

νοτοπποο ππτοιι Ροτπποιιππο πο.ποτππ πιτιτοπποτ Βοιπιπο

πιοπτο ιπ Βιιποι.ιποτ ινοπο οπτεοποπ 2π π.τιιοιτοπ νοτ

ΠΙϋ8οΙΙ.υ
Αιοο $οιιιοιιπτποοοοπ ιιππ ποτ 8ιπιππ ιιιιποπ πιο Πτοοοιιο
ποτ Ππποοοπτπιτοιτ ποτ Νποο πππ πιιι Επιιοτππππ ποτοοι

ποπ πιιιοοο πποιι νοΙΙο Ψοποππιιτοιι ποτ Νοοο οιπιτοτοπ.

Ι.οιοοοπ πιτ ποπ Μπι ποτ Ρτοπο, πο πιο Ι5πτΓοτπιιππ
ποτ οοιιιιπΙιοιιοπ Μοιποπιο ιιπι Φοοοιπ Ψοπο οιποιι πιτιτ
ιιπι· ιιπι οοποποπποιοπ πππ πποειοπιποιοπ επ 8τιι.ππο
Ιτοπιτπο, ιιππποιιοι ιιοι $οιτο πππ ποπποπ πιτ οπο Μπι
οπποτοπ. Ι)ιο οιιτοπιποοιοοιιο πππ οοποοιο ΑπΓοιποπποτ

Γοιπο Μ ιποιποτ Αποιοιιι. ποοιι οιοτοπο πιπποΙτοπτι. Ειπ
ποπτιιπιοιοτ Βιοπιι ιτοππ πππ πιτπ ποπι ποπ Βοιπ ππ Οο

τοιττιιοπ πιιοοιιοπ, εοπιοο οιποτ νιοιο οπποτο οπποπΙο Μο

ιποπιο ειππ ποοιι πιοιιιι€οτ πππ ιιοιππποτ. Πιο $οιιΙοιιπ
ιπποοοπ ττοιοπ οτοι: νιοΙ ορπιοτ ιιπι πππ οιππ Ε'οΙΒοοτοοιιοι

πππποπ ποο Οοιοττπο.

Ρτιπιπτ Μ πιο Ετιιτππιτππο ποτ
οοιιιοι. οιποτΙοι νοπ ποιοιιοτ Πτοοοιιο οπο. Ι)πππτοιι πππ

οποτ ππτοιι πιο ποιιιποππιπ ποποι οτιοιποππο Αποοιιποι

Ιππο ποτοοιιιοπ πιτπ πιο Ππποποοτπιτοιι ιιοπιποι, πππ
ποππ οιοΙΙοπ οιοπ ππιοτ ποπ Ειππποοοπ ποτοοιιιοπ πππ
ποτ οτιιοπιοπ 8οοτοτιοιι οτοτ πιο Βιο.οποτιοποοτοοιιοιπππ
ποπ οιπ.

1οιι ιπποιιτο Φοοοο Μοτποπι οιππο ππιιοτ ποιοποιιιοπ.-- Ιπ ποτ Βοοππποπ 8οιιιοιιπιιοπι ποτ Νοοο οοιιιοι πειιιοπ
πιτ οιποπ πορρο1τοπ Βοππτπορροτπτ @ποπ πιο πιιτ. ποτ

ιποριτιτιοπ Ι.πίτ οιπιτοτοπποπ οοποιπιποπποπ Μοπιοπιο πππ

πιτοοτοπ Κτοπιτποιτοοττοποτ. Βοτ οιπο 'ΓιιοιΙ ποτοοιιιοπ
Με. Μ ποιο ΡΙιτππιοτ

οριιιιοι πππ. οοιποιπ Οιιιοποιτοπι ποτ πο.πποπ Βοπιο τοορι
τοιοτιο.. Βο.2π ιτοιπιπι ποσο πιο ννιτιιππε ποτ Βοιιποτο.
ιπ Ε'οι8ο ποτοπ πιο οιπ8οιτοι.οποπ 8οιιιιπιιοιιιτοιιοπ 2ιι ποπ

Αποίππτππποεππποπ τπιτ. ποτπ πιιπιιπιιοοιοοιι $οιιιοιιπ πο
ιειπποπ τπιιοοοπ. Πιο Αοιιοπ ποο ππποτοπ Μ οποιπιοοιιοτ
Νοι.πτ. Βοο Μ πιο ππιτι.οτιοιπο Βιποποοποίι ποο ιιοτπιπ
ιοπ Νοοοποοιιιοιιπο, οιπο 'Γιιοιοποιιο. Φο “πιο πιοποιιοπ
ννιποτορτποπο ποοιι Γοοιποοιοιιτ επ οοιπ οοιιοιπτ (Ψιτιιι,
Ι.οττπογοε, Ροιτιτ, νντιπιιτ).
ΒτιττοπΙα πππ πιο 8οιιΙοιτπιιοπι, οο ιοιποι. ποτ οτππιιπιο

Αρροτοι, ποτ οοιιιιοοοιιοπ ο>ιππ ου πιτιτοιι ο.πιιιπτοπ ιτειππ.
Βοοιιοοιιιοπ πιτ π. Β. ππο Ρτοιοιγρ ποτ Νοοοποοιιιοιπιπιιπι

οτιττοπιτππποπ. ποπ ιιοπιοιι πππ οιιτοπιοοιιοπ $οιιππριοπ.
Βοιπι πειιι.οπ ιιπποπ πιτ τποτει: 'Ι'τιιοιτοπιιοιι ποτ Νποο
τπιτ Ρτοιππιιοτποτεοιππι, πιο πο πιι.οτοιπ 8οιιπιιπποιι νοτ

ιιπιποοιιππ ποιιοπ. οιιπο πο.οο ποπποποποτιπο Βοπιοιτπιππο
οοπ ποποι οπιιοτπι. ποτποιι. Ηιοτιιοι πιο πιοπι οοιιοπ
Νοοοιιιιιπιοιι ω. Βιιππ Μπι νοι·ιποΙιττο. πππιιπιιοοιπο
Βοοτοιιοπ, ποτ οτοι:ορπ.τοτ οιπο πιιπππππιο, πιοιτοοιιιοιτπιπο,
οιιτιπο Μπι. Βοπι οπιορτοοιιοππ οοποπ πιτ οιπ ποτ Νοι
οοποοιιΙοιτπποπτ οποτοι Ηγροτοπιιο. ποτ οριιιοτ Φο ΐοιιποΙ
Ιππο πππ. οτι ποιοο πιο @ποπ Νποο νοτιοπτ Μ, ποποι
ποτ ππιιππιιοοιπο 8οιιιοιπι πιο νοτοπΙοοοπππ οπτ Ππποπ
οπτπιτοιι.ποτ Νοοο πιοιιι; οιπΞιοπι:. Ι)ιο ποοοοτιπο Αιι
οοπποτππε οπτιιπΙτ οποτ πποοοτ ποιοοοπ Βιπιιτοτροτοποπ
ιπ πτωοοοπ ΜοπΒοπ ΩγΙιπποτ- πππ ΡΙιιππιοτοριτποιποιιοπ.
Βοιτπ οιιτοπιοοποπ Βοιιιιπρίοπ Μ. Φο Βοοτοιιοπ οοιιτ νοτ

οοιιιοποπ. ιιοππ τοιοιιιιοπ, ποπι προτιιοπ. πποποποοπ, οιποτ
πποιι οοιιτ πιιιιο; ειιιοτ Φο 8τιιποιιππο ποτ $οιιιοιιπιιοπι
ιποιοτ ποτ ω. ποοο Ηιοτ Ιτοιπ Ι.πιποπ επ οοιιοπ Μ. Ι)ιοοο
$οιιποΙιππο ποιοι πιο οοποιοπι. ιιπι οιποτ πππ ποτοοιιιοπ
$ιοιιο, ποοιιοοιι ι›οι Ι.ππονοτοπποτππποπ πππ Μ οποοοτ
ποιπ νοιπ Νοτνοποποιοιπ πιιιιοποιο. πιο Μ ποια, ιιιιιτοτ
οοιοιιοιι ΒοιιποΙΙππποπ ίιπποι ιπππ ιτΙοιποτο πππ πτποοοτο,
ιπιιιιπιοτ οοιιτ 8τοοοο Αιιοοτπιπιπποοπ νοπ οοιιιοιτπιποπ πππ

οιιτιεοπ Μοοοοπ. Επιιοτπι τποπ οιο ο.ιιοτ ππτοιι $οιιπππ
2ο11,οο οιππ οιο ιιι ιτιιτποτ Ζοιι. πιοποτ πο.. 8ιο οιππ

Νοοοποοιιιοιτπιιοπι

οιιοπ πιοιιι Φο Πτοο.οπο, οοπποτπ πι. Ροιπο ποτ $οιιΙοιπι
ιιοπιοτιττοπιιππποπ, ποππ οποιι οιπ οιτοπιπο νιτιοοιιο ορο
ιοτιιιπ πιοιιι ντιπ ποτ Ηοππ πιι ποιοοπ Μ.

Πποοτο Απιπο.ιιο Μ πππ ιπ οοΙοιιοιπ Μ!!ο. ποτ Βοιι_ιοιπι
ποπι οοιιιοι πιοποτ πο ιιιτετ πιτοπ Κτπιτ ππ νοτιιοΠοπ,
Πιτ πο ποιππι, παο Ριιιππιοτοριιιιοι πππ Φο οποι.οτιοιπο
Ειρ;οποοιιοίτ πιοποτοποτιοτιποπ. Νο.ιιιτΙιοπ Μ πιο Επτ
Γοτπιιππ ποτ ΒοπΙοιπιπιποοοπ πιοιιτιο, _ι

ο

ποιπποππιπ.
Αποτ πιο πππ ποιπιτ? ΜΗ ννοοοοτ πππ ποιπ νιΠιοοοτ
οιτο.ιιιο ποπι ιτοπιπ. 8ι.οιΙοπ πιτ οπο Φο Ψιτιτππποποιοο
πιοοοο ιπ ποτ Νιιοο νοτ. Νοιπποπ πιτ 2ποτοι πιο Βιω
οτιποιο Βοπιππππο πιτ πιοοοιι›ο απ, πο.ιπιιοπ ποοο πιω Επ
ιποπ ποτ Νο.οο πιοιιτ νοτιοπι οοι. ππτ ποοο ποτ Νοοοπ
οοιιιοιιπ οιππο πειιιοτ οοι πππ πιοιιτ ποπι Ιοοιτοτ πι: ποτ
Βοπιοιιπποπτ ιιοίι.ο. Θιτοοοοτο Μοποοπ 8οιιιοιτπ, ΜΒΜ
ιιοΙπποποπ. οιιτιο-οοιιΙοιιπιποπ Οπο.τοιτιοτο ιτοπποπ επ ποτ
ΒοιιΙοιτπιιοπι ποτ πιοιιι ιιοΓιοπ ιιΙοιιιοπ. 8ιο ιπποοοπ νοπ
οοιιιοι ιιιπο.ιιπιοοοοπ σποτ ποοιι ιιοι οιπιποτιπο.οοοπ οοιιθτίο
τοιπ Αποπιππιοπ, ποι οιποτ 8οιιπο.πειιοποπππε. οπιίοτπι
ποτποπ. 8οιιιοιιπιπποοοπ, πιο επ ποτ Νοοοποοιιιοιπιπππι
ιιοποπ ιιιοιΙιοπ, πιιιοοοπ οπιιπποοιπ οοιπ πππ ιτσπποπ πιιππ
ποπι οποιι πππ ιπ ποπππο.πι.οτ Μοππο νοτιι·ιπποπ οοιπ
Ποπ ινοπποπ πιτ ποπ ννοοοοτοττο.πι π.π πππ οπο.τ, πιο
νοτοιοπιοιιπιποτ ποτοιιιοπ πιτπ, πιοιιι οπ πω. 8οιιππ.
ιλΠιο πιτπ πππ οιπ Βιππιοοοοπ τοπ 10-15 Οοτπ. Ένο.οοοτ
πωπκοπν πιο πιτπ ποοιι οιποπιιιοπ ποτ οιπ Βοποπ ποο
ππτοτοπ (Ξπιπποο ιιιππιιιιιοοοοπ Ιοιι πιιΙ οιποτ πιο Ηπ
πιϋπιιοιιιτοιι Ζποοποπ. πειοο ποτ ππιοτο Οοπε πο.ιιοι νοιι
οΙΙοπ Βοιιοπ ιιοτιοοοιι πιο!. οο ιιιοιιιι. πο.ππ ο.ιιοτ ποοιι
τι" πιιττΙοτο θπιππ απο. Νπτ οιπ οτο.τιτοτ $ττοιιι πππ
οιπο μτοιοιιιτιο Αποορτιιππππ ιτπππτ.ο πιο επιιπποοιοοπ
Μοοεοπ οπι.Γοτποπ. Πππ ποιο πιτπ οοιιιοι νοπ ποπ νοτ
Γοοιιτοτπ ποτ ΝποοποριιΙππποπ πιοπι οποιοιποοοπ. Πιο πο
Γειιιτιιοιιιτοιι, πιοο Πποποίιιιιτπο.τιτοιτ οιποτ ουιοιιοπ Νποοπ

ορπιππο, »πιο ππποεπιπποπ. ΙΒο οπο: "πιτ πποπ οοιοιιο
Ιτιιιιπο Απιιππποτ ποτοοιιιοπ, πιο Ρ. Βοποιο. ποτ πιιι
ποοτοπο οιπτποπ πϋοποπιιιοπ 16-20 Ηιοτ Νικοπ
ιτοιι πππ πποοοτποπι πππ ποοιι 1-2 πιο” ππτοιι
πιο Νοοο ιιιοοοοπ ιποοι, ποππ Μι πιοιιι: ιττο ιιοι ποτ Βο
πο.ππιππο ποτ Οεποποι. Πππ οτ πιΙΙ πιο οιπο οοιιππιιοπο
ινιτιτππο π:ιιιοι ποπτποποτπιποπ ιιοιιοπ!

Ηιοτ πιοοιιτο Μι τοπ οιπ οποιοΒοο Ε'ο.οιπιπ ιπ ποτ Όπι
τπτοιο οτιπποτπ. ποτ· ορτιιιι ποιοι; οιιτιπο Ριποποπ σποτ
Ηπιιιοπ οπο? $οιιιοι πιο δρπιππποπ τοπ Ηϋπιοπ, πιο ποτ
ΡΙοπτπιιππιο οιππ οπίοοποποπ. οιιΒιοιοιι ιιιοτ οιπ ιιοπποτποτ
Αιιπποο νοτιιοπποιι Μ πππ πιιοτιιοπρι. ιιοιπ οοΙοιιοτ Βοιω
ποπ οποοτιοιιιοτ ποτποπ ιτοππ. πιο ιπ ποτ Νο.οο.
Μ. Η! Πιο Ετοττοτππποπ ιιιιοτ πιο Ν.ιοοπορπιππποπ
πιο ιοτπι ιιοποποπ οιοιι πω” πιο επποτιποπ νοτιιπιι.πιοοο,
ποοο ποιο Ι.πιποπ ποτ Νοοο ποΒοοιπ πππ Πιτ ποπ Ψοοοοτ
οιτοιιι ποιοοιτιιοτ πιπτ. Ψπο οοΙι οτ οιποτ πιω, ποππ πιω
Ι.πτποπ οτοιιοπποιοο οο νοτοππι Μ, ποιοο οτ ποτ ποπι
ππτοιιποποπ ιτο.ππ.

Ππππιοοοτ Ππιοιπππ, πιο τοιοιο Ππινοποπτπιτοιι ποτ
Νοοο Πιτ ποπ Ψποοοτοιτοπι ιτοππ ππποιπ ποοιι ποιιτοιιπ
ποο Βρτιι.ποπο οοΙποι ο.πΠτοιοπ, π

ι. πιο Ροιπο ποοοοιιιοπ
οοιπ. Ποιο ποοοιιιοπι οπιποποτ ππτοιι πιτοοπο Βοιπππε
ποτ $οιιΙοιτπιιοπι οποτ οποτ ειποπ ππτοπ ποο Βιππτιπποπ
ποτ ΡΙποοιπιτοιι ιπ πιο 8οιιιοιιππο.πι, οιπο Ιιπιιιιιιιιοπ ποτ
οοιιιοπ, ποιοιιοτ νοτποποι πποτοιε ντιπ Βτοοποπ ιιοοιπιοιι
τοι πππ ποιιοτιιιπ ντιπ ΙίτοοΙτ ποποιοπ ινοτποπ Μ.

Ι)ειπιιι. πι. Η.. πΙο.ππο ιοιι πιο ΠποπιππΒιιοιιιτοιι ποτ

Νοοοπορτιτοπποοπ οποτ -οριιιιιπποπ ιιιιοτιιππρι: πππ ιιπ

ΑΙΙοοπιοιποπ ποοιιεοπιοοοπ πο ποποπ.
“
νιίοπποπ πιτ ππο _ιοι.2ι.επ ποπ Ποιοιιτοπ. πιο πιιι. ιιιτ

νοτιτπιιριτ οιππ.

Πιο οοιιιιπιιοι:ο νΨιτιτππε ποτ Νποοποριιιππποπ ιιποοοτι
οιοιι ιπ πιο Ποπιοι.οιι. οιπιππι ιπ ποτ Νποοποοπιοιτπιπιπτ
οοιιΜ, ποππ ιπ ποπ Νοιιοιιππιιιοπ ποτ Νο.οο πππ οππιιοιι

ιπ ποτ 'Ι'πιιο πππ ποπι ΜιιιοΙοιιι·ο.



Π?

Ότο ΝυεευεουΙετπι1ιευτ εεΙυετ νετττττετ εεννευπ1ιουεε
1Νεεεετ Μουτ. Σε ννιτ1ττΜεεεε Μτεοτ εουτιάΙ1ου ευί ειε
οιπ. Μιε υεντειεευ Με Ππτετευουυυ8επ νου Ατυπ
εουυ, Με του Μου Ι.ιουτινιτε (Βετο. πιεά. 1897, Ντ.
61,ρε8.407)ο1τιτε. Βεπεευ ειυά υπ Με Νεεε υπ
εο1ιε.άΙιευ πετ Με ρυνειο1ο81εουε 8εΙεΙοευυε (Ο.78 ρΟτ.),
ειπε $εάεΙοευυε νου 1,46 τω. υπά ειπε υυτετεουννεάἱε
εευιτε 8εάε16ευυε (ευ11υτε άε εοΜυπι) νου 2,92 ρΟτ.
ΑΝε επάετευ υπτετ1ιεΙυ υυά ουετυτιΙυ Μεεετ θτευεευ
ετπά Μτεοτ εουεάΙιου, Βιιτ Μουτ ευ τεάεπ νοπ ε.ΙΙεπ επ·
άετεπ Πεετυυειευτιεπ.

Μιε Ψνειεεετ 2ετετοττ υιιου Ι.ιουτιντ το Με 8ουΙειπι
υευτ, ιπάειτι εε ειιτ Με ΒριτυεΙ υπά Με ΝετνευευΜευπ
μου άετ ΝεεευεουΙειπιυευτ ειυντιτυτ. Μιάυτου τπιιεε

ιιΙεο, Με του τπειπε, Με ειπε ΜΒειιεουείτ άετεε1
υεπ, Με υιιιοτετιο1άε Κτε.ίτ, Βε- εεά 2ετετοττ ινετάεπ.

Απάετετεεὶτε ετυει1τευ πιτ άυτου Με Ζετετάτιιιιε άετ Νετ

νεπεπάτευυ8επ Αυοετπὶε υπά ειυά Με 8ουτπετ2ευ το άετ

Νεεε υειπι $ρτ1Ιευ άετεεΙυευ αυτ εὶυε ΒειεπυΒ άετ θε
τοΙιΙεπετνευ ευ υε2ιευευ. Πευετ Με 8ουτπετεεπ υεἱπι

ννεεεετετπάτιπΒεπ ιπ Με Νεεε ννιτά ννευ1 .1εάετ, άεπι

Με υειπι Ψεεουευ οάετ Μιάου ρτιεειττ τετ, Με ποτυι;;ε
ΕτΓευτυυρ; υευευ. Μιεε Απεετπτειι Μου άετ Νεεεπ
άουουε Μουτ; νοτυοπιτπεπ, τετ ειπε υευτιππτε 'Ι'υετεεο1ιε,

εε άεεε του Μουτ ινεττετ πετυιε υευε, τπιου άεττιυει· ευε
ιιιυιεεεπ. Ιου οιτιτε πετ Ι.ιευτινιτ2°ε Αιιεερτυου (Ι

.

ε): «Με Ρ'τιΙΙε, ινε πιτ νετυιουτπτι8 άεε θιετυουεειυπε
οοπετετ1ττυευευ, ειυά 2ευΙτειου; Με ννετεπ ιτπιυετ ιιιιτ
άετ ΝεεεπάοιιοΙιε 2υ2υεουτειυεπ. Βεὶ ειυεεΙυεπ ΚτειπΙτετι
ετε!!τε ειου εεε 0ετυουενεττποοεπ ινιεάετ νεΙΙεττ1πΜε υετ,
ιιτιουάεπι Με Ι)ευουε τ”εττεεΙιιεεευ ννυτάε; υε1 επάετεπ
υ1ιευ εε τεουτ ετετΙ‹ υεειυττεουτιετ; υπά ννιεάετ υει ευ
άετεπ επά1ιου Μπι;; εε τετ ιτπιπετ νετΙετεπ.»

Αυετ Μουτ Με ουετιι1εουε ΕιΒεπεουείτ άεε ννεεεετε
υΠειυ τετ άετ ΝεεευεουΙειπιυευτ εουυάΙιου, ειιο1ι Με ευν
ει!τεΙιεουε τετ εε. Αυεευοιιιτπευ, τυπο ερυ!ε :πιτ ρυνειο
Ιε81εουεπ Ι.οευυ8ετι, εε τει. υοου Με Τετπμετετυτ άετεεΙ
υεπ ευ υετϋουειουτ18επ. Με 1.οευπε άτιτί Μουτ ΜΝ,
Μουτ ειιιιπεΙ Ιειιννεττπ, ειο πιυεε τνεττυ εειπ. Πυά υυπ
Με υοου ειπε θείειΙιτ Ιιιυ2υ. Με 1πιτ τνετπιετ Ε'Ιυεει8
Ιτεττπεερ11Ιτε 5ουΙειιπ1ιειιτ τετ εεεευ ΑυΙτιιυΙυπε υπά Ετ

ΜΗτυυε εευτ ειπρτ1πά11ου. Μειυ πιιιεε ε1πι€ε Ζειτ άεπτιο1ι

Ε
υ

άεπιεεΙυετι Βευτπε υ!ειυεπ; ειο Αιιεεευευ ευΓ Με

8ττεεεε τετ ετετ υοου ειυεπι τετεεεετευ Ζειττευτπε ετ
|ειιιυτ. Βευετ τετ Με 8ουπιιρτευ πιιτ εειυευ Οοπεεευευ2ευ
Με Μτεοτε ΡοΙΒε άτινου.

Με Ειπνν1τυυπε επί Με 8ουΙετιυυευτ άετ Νευετιυευ1ευ
άετ Νεεε εεεεεττ ειου το άεπ οπου άετ Νεεεπάουευε
ευίττετεπάευ ΚερΓεοΙιιπετεευ, υεεουάετε άετ 5τιτυεεεευά,
ευετ οπου άετ Οοοτρττε.Ιεεεευά. Με ινετάεπ άυτου άεπ
Ειυττ1ττάεε 1Νεεεετε ιο Με 8ὶυιιε υπά άεπ άτιάιιτου
υεννιτΙιτευ Βετο ετΙτΙεττ. 8ο Βτεεεειι. Μειτετ Βευτ
Ι.ιουτινι τε, άετ εοΒιιτ ευτεϋπά11ουε ΕτεουειπυπΒεπ Μι.
1ιεου επιτετευευ Μεεευ τυοουτε. ΒετεεΙυε Ιευπτ, επί υο
ντε1εουάε ΚτεπΚυειτεεεεουιευτεπ Βεετϋτετ, Με Βευειιυτιιπε
ευ, άεεε Πετεττ18εε πετ υει Μουτ τεμ εττιε ευεεεϊυυττετ
Νεεεπάουουε νετυοτπτπε. Βε2ϋ81ιου άετ ΗειιυεΚειτ Με
εετ ΡυΠε υευευρτετ ετ, άεεε «υευυ,εετ, Με Μου εε Μου
άεπ1τε,εο!ουε Βτεουειυιιυ8ευ νοτυτττυεπ».

Με Βτεεετε θετε.υτ 1εάεου άυτου Με Νεεευάοιιευε Πεμ
τει Β1υάτιυ8επ άεε νιε.εεετε άυτου Με Τευευουιιυιιε το
Με Τυυε υπά Με ΡειυυειιυουΙε. ΜευτεουειυΙιου εο1ιε
άετ υιετυει εουεπ Με νΨεεεετ επ υπά· Πιτ ειου, υυπΙιου
Με 1υ άετ Νεεευυευ!ε, 1εάεπΓε.1Ιε ευετ ειυά Με εουάΜ
εεπάευ Μεπιεπτε υἱετ Με :πιτ άεπιεεΙυευ ειυ8εΠ1υττεπ
Μιυτεοτε;ευτεπιευ υπά Με Τετιιρετετιιτ άεεεεΙυευ.
Με ΕτυτετιυιιυΒευ ευ Οττττε τπεάιε. ευρροτετινε πεου
Νεεευερυ!πυεεπ ειυά Ιευεετ ειτε άετ Μτετετιιτ υευειυπτ
υπά ε1υά εε υειιυε, άεεε τεάετ Ρτεοτιεο1ιε Ατ2τ Βεννιεε
τπευτετε υυε ειεευετ ΕττευτιιπΒ Ιτειιυτ. Βετε.ττιεε Ε'ειΙΙε
ιιντιτευ εε, Με τπιου εειτ ου.. 16 .ΙυΙιτευ επί Με θιετε.υτειι

άετ Νεεεπάουουε ειιιι“τπετ1τεεπι8ετπειουτ υπά Με ευ πιεἰ
άεπ εεΙε1ιττυειυευ. Ι.ειάετ ιππεε του ε.ιιου τετετ υοου

ει!ΙτευτΙιοΙι πιευτετε ΜεΙε Με Βττευτυυε πιστευω, άεεε

ειου ννετιιε πι Μεεετ Ηιυειουτ Βετιπάεττ υειτ.

Γι” Μεεε 1Μυ1εουεπ Βεουιιουτιιυ8επ υπά τυεετετιεουεπ
ΒεάεπΙεεπ 'άπάεπ ννιτ ειπε εερετιτπευτεΙΙε Βεετετ1ευπε ἰ

υ

ιυτετεεεευτειι νετειιουευ ιιυεετεε ΡετετεΙπιηςετ ΟοΙΙεεεπ
Α. .Πιοευεευτι ττνοτειιπο-Μεάιοἰπευπ .ΙειιτυειΙ 1898,

υΙετε). .Τεοευεευτι ετεΠτε Ι.ειουευνετευοΙιε 1ιυετ Με
Νεεεπάειιουε επ υπά Ιτετπιπτ το τ”ο1ΒεπάετιΒου!τ1εεειι:

«Με ΜπάιεεεεπΙεεεεπ νου ννεεεετ ιπ Με Νεεε υεἱ
πεου υιτιτευ Βεπειετεπι Κουτε υπά υει νοΙ!ετευΜε ττε1ετ

Ρεεεεεε άετ επάετεπ ΝεεευυεΙίτε Μπιτ ειπε ΒτΙιουυπε
άετ ΨεεεετεειιιΙε ιιπ Μειιοτπετετ Με ειιτ 8-4 Οπι., ευου

7 Επι. νετευυιεεευ, ποε νου άετ Μευεε άετ ΡΙυεειευειτ
υπά άετ $ττιτΙτε Με 5ττοτπεε ευυετιετ. Ποτ Βτεεετε
Ι)τυου ινιτά το άειπ Μεπιευτε, ινε Με ΝεεευυουΙε νο!!

ετειιιά18 πιιτ Μειεεετ ειυτ.τεϊυΙΙτ τετ, εττειουτ». - Πεπο
Γευτ 30 Οοπι. ίε.εετ Με Νεεευ1ιουΙε. - «Μεεετ Πτυου ιπι
Ουτε ττε1ιτυει Μειτετπ Μουτ ὶυ :Μου Ρ'εΙΙευ εοΓοττ ειιτ
Νεττπ ευι·υου, ννεπυ Με ΡΙυεειευειτ ειπε άετ Νεεε επ

τυου8εΠεεεευ τετ, εεπάετπ Μ: πετ ευπι Τυε1Ι; ευπι Τυει1
υΙεὶυτ ετ υοου Ιευρετε Ζειτ υεετευευ.» - Βει νοΙΙεττ1τι
Με εεεουΙοεεευετ ΝεεευετΤυυυΒ, Μιτου Με ΟΙἱνε άετ εε
ννευυΙιουευ Νεεεπάοιιουε, υπά υει Ππινεεεειιιυε1τ άετ

πεεεπάυετΙιεεευάευ ΝεεευυΜίτε υουυο άετ ΒτυοΙτ Με αυτ”
76 Οπι. υπά πιευτ ετειΒευ. Βευευ άετ εινειυ2ιεετε Τυει!
Μεεεε Ι)τιιοΙτεε τιι1`τευετ θετευτευ Ιιετνοτ. «Μ ειυΖεΙ
ιιεπ ΡΜΙευ τετ Με θετευτ υει Μεεετ Βειιο1ιε ειιου άε.ιιιι
υοου ειπε τττοεεε, ννευπ εοΒετ Με Ε'Ι11εειευειτ υυυεΙιιπ
άεττευ ΒϋουΒυεε υετ; άετ Πτυου ετὶεΒ υυτετ Μεεευ Βε

άιυευυ8ευ Με επί 10-12 Μπι, υπά ιιπι εε ετάεεετ εει
Με θεϊευτ, Μι. άετ εεετει8εττε Μιτου ευετι Μουτ εοΓοττ
υοου άουτ Αυτυϋτευ άετ Ι)ευουε υπά άετ ΕπτΙεετιιυε άετ
Νεεευυε1ιΙε ευΠιοτε.

«Βει ειυεπι Μυουε νου 3 Με. Μου Με Ρ'111εετευειτ
εουεπ ιιι Με ΤτοτυπιεΙυευτε υιυειυττε1ε.ιι€επ.» υΣε εει εο

ττετ πιο811ου, άεεε Μεεεε εουοπ υει 8ετιυττετεπι Ι)τυοΚε

εεεουευεπ υουυο, άεου Κοιιπε .Τ
.
υοου υιοΙιτε Ροειτινεε

άετυυετ Μεεευ, Μι. Με ευρετιτπεπτε1Ιευ Ατυε1τεπ υοου
Μουτ @Με υεευάετ εειετι.

Αεί θτιιπάΙεΒε Μεεετ νετειιουε νετννιτίτ ετ τπιτ Βεουτ
ε.ΙΙε υ1ευετ ε.υεεευυτεπ νετΓευτεπ άετ Νεεεπάουουε υπά

ειυρτὶευΙτ εειυ νετίτιυτεπ, άε.ε νου τυπο εεττ .Ιε.1ιτευ ευε

Βειιυτ ινετάε. Ετ 15.εεττο Με Νεεε πετ οιπ Ι)τειπτΜιτ
ουεπ ειπΙεεευ, Μιεε επί άεπ Βρτιττευεπεετε εεε Ηειττ
Κευτεουυευ ευΓεεετεουτ ινιτά. Πε άετί Με Νεεεπουυυπε

_ι
ε

Μουτ νετεουΙεεεεπ ινετάεπ, άεπιιτ άστε νιίειεεετ ειπεπ
ίτειευ ΒυουτΙυεε υευε. Μιε Ι.υπιευ άεε Βε1ιτουεπε υπά
άεε Απεετεετυουεε πιυεε άεπεεΙυευ Μιτουτπεεεετ 1ιευευ.
Βοι Μεεετ Ι)ειιουε ινιΙΙ ετ ιιπ Μεπετυοτετ Με ειπε

ΜπουετειΒετυπε υεευεουτετ 1ιευευ.
Με εευευ, πι. Η., Με επρετιπιευτε!Ιε Πυτετειιουιιυε
υεετετιετ, εεε Με ΙτΙιπιεουε Βεουεευτιιυε υυε εεΙευττ.
Με Νε.εεπάουουε, Με Ειυειεεευυεευ ιιι Με Νιι.εε οτε.
οτε., Με ειο υιευετ ιιΙΙτεετπειπ ρευτειιουΙιου, ειο εουτιάευ.
ΒεΙυετνετετττπάΙιου υπά νιεΠειουτ Ιειάετ, ίοΙετ Μουτ ιε

άετ Βρυ!ιιιιε εεΓοττ άετ Βο!ιτιάευ. Βευυ άε.πυ νν11τάε μι
.

ιυτε Απινευάιιπε υεΙά ειιΓεεεευευ πετάω εειιι. Βεεε
άεε υιι·υτ ]ε1188 ΜεΙ εττε18τ, Πεμ που! άετευ, άεεε το
τει!ε Ππινεεεειιιυεὶτ εεΙτεπ νοτ1τοτπιπτ, άεεε Γετπετ ευ
ννε1Ιευ Με θεευευτειτιοτι άετ Νειεε1ου”υππε υπά ετπε επ
υειπετυτε Εεεε υπά Β1οΙιτυπε;ενετεπάετιιπε άεε Απετιτ2
ετ11ουεε(ΟΙινε) ειπεπ Βευυεευάεπ Β11ουΒιιεε ετΙειιυτ, υπά
ευάΙιου άεεε επι Ι.ευεπάεπ Με ΕΣΜετιο1τετάετ θεινευε
υπά ν1ε11ειο1ιτΜε Ρ1ιετνππιπυευιιυιτυτ άεπ Βειιυεειιάεπ
'Ι'ευετινετεου!υεε υεινιτυτ. Αιιεεετάετπ τετ υοου ευ υε
εουτευ, άεεε Με εουΙυπτπευ ΡοΙεευ Μουτ 1ιυπιετ εττιτυ
ιιι Με Αιι;τευ τεΠευ υπά ιιιευτ ιπιιπετ εείεττ επίττετευ,
εε άεεε Με είτ υυετεευευ, τ

ο Μουτ θ111ΙΙΙ:ττΜε εεΙουε ετ
Κει.1111τυπά τιευτιε Βεάευτετ ννετάευ.



Σε ΜιεΜε ειεε Με νιεΙΙειεΜι με: ιιιιεείάΜιιιεΜ άιε
ΝεεειιεριιΙιιιιε Μι άειι Οιι.ιιτειειι Με ειε .ιεεοΜεοΜιι
ειιιιιίοΜΙειι. Μϋειιοιι ιει. εε, άεεε άιεεεε νει·ιεΜιειι ειπ
ιιιιά εννεειιιιιεεειε Μ; άοοΜ ιιιιι ΓεΜιι ιεΒιιεΜε Βι·ι“ιιΜιιιιι8
άειιιΜει·, ιιιιεεει·άειιι ιει άιε ΑιΜειι .ΙεεοΜεοΜιι'ε ιιοεΜ
ιιιεΜι ιιΜι.ιεεεΜΙοεεειι. .Ιεάειιίειιε ιιιιιεε άιεεε Ι)οιιοΜε εε
ιιε.ιι ειιεθείι1Μι·Ι:_νιειάειι, κνειε ινοΜΙ, ννειιιι ειε ΡΜ.ιειιτειι
ιιΜειΙεεεειι Μιά, εεΜινειιιεΙι εειΜειι Μιά. Μι ΜεΜε εειι
σε. 12 .ΙεΜιειι, εειτ ιοΜάιε ΝιεΜιι€Μειτ άειεεΙΜειι ειΙιειιιιι,

ιεΒΙιεΜε ε. ν. ν. ΨιιεεειΜεΜειιιάΙιιιιΒ άει· Νεεε ειιι€ει;εΜειι
Μιά ετε.τι άεεεειι ειιιε ΞεΙΜειιΜεΜειιάΙιιιιε ειιιιεινειιάι, άιε
ιεΜ ιιιοάιιιειι·ι Με.Με, Με κι Μι άειι ειπεπ Μιεειιει:Μείτειι
άεε εει·ειιιιΒιειι νεεειιιι6ιε, άεε εεε. Ρει·ειΠιιιιιιιι ιιιιιιιάιιιιι,
ΜεΜειιιιι εεννοιάειι Μιι. Ι)ιεεεε ιει ειιι νεΜιιιει, άεεε άιε

8εΜΙειιιιΜειιι ειπ· ιιιεΜι ιειει Μιά ειιεεειάειιι ΜΜΜ ιιιιιειε
Μιά. ΑΙε ιιιεάιεειιιειιτϋεεε Αεειιε Με.τ ειοιι άεε Μειιιιιιιιιε
Βεειιιιιειειιε, άεε ΜειιιΜοι, Μενιιιιιιι. Βει ΒεΜειιάιιιιιε άει·
ιιευτειι Μιά οΜιοιιιεεΜειι Νεεειιεε.τει·ιΜε ννειιάε ιεΜ εειι

άεΜι·ειι άιε ΜειιιΜοιρειείιιιιΙϋειιιι€ Γεει ΜιεεεΜΙιεεειιεΜ Μι.

Ιειι ιιιιάε ιιι άιεεει· άιε ΒεάιιιΒιιιι€ειι Μι· άιε 2 Ροειιι

Ιετε, άιε Βεειιιιιιιοιι άεε 5εΜιιιιιιρρειετεε ιιι άει· Νιιεειι
Μ0ΜΙε Μιά άιε Ι.ϋειιιιΒ Μιά Βιιι.Γει·ιιυιιε νειι ιι·οοιιειιειι
Μιά ιιιεεειεειι 8ειιΙειιιιιιιιεΜιιιιιιιιιι€ειι, νοΙΙειιιιιάιε «ΜΜΜ.

Ιειι Μεειιιιιε πιιι ειιιει Ι.6εΜιε νοιι 2°/ω, άιε ιιιιεΜ
νοιι Κιιιάει·ιι, ιι

ι.

ΜιιΒιιιι€ειι εεΜι ει". νει·τιιι€ειι Μιά,
Μιά ΜιειΜε ιιιειει ΜΜΜ Μει άειεεΙΜειι ειεΜειι, Μι. ιοΜ εε

εεΙιειι ιιϋιιιιε Βιιάε Με ειειΘειιι. νειι άει· Ι.0ειιιι8 νιειάειι
4.-8-10 'Ι'ιορίειι ιιι ιεάε Νεεειι61Τιιιιιιε ΒειιιιιιίεΙτ. εει
εε νοιιι ΜΜΜ! οάει· ειιιε άειιι Τιοριειεεε, ιιιάειιι άει· Κορι
ειιι ινειιιε ιιεεΜ Μιιιτειι ιιΜει· 8ειιειΒι Μιά. Ψειιιι ιιιε.ιι
άιιΜει Μει εεεεΜΙοεεειιειιι ΜΜιάε ιιιιιι€ ιιιΜιιιει;, εε ιιιεεει

άιε Β'Ιάεειειιειι εΙΙιιιιιΜιιοΜ άΜ·εΜ άιε Νεεειιιι6ΜΙειι, Μιά

πιει ΜΜΜ ειιιειιι Μιιιιε άεπι ιιιιτει·ειι Νεεειι€ε.ιι€ε, εοιι
άειιι ΜΜΜ άιιιεΜ άειι ιιιιιιΙει·ειι, Μιά ΞειιιιιΒι άει.άιιι·οΜιιι
άειι Νεεειιι·εεΜειιιειιιιι Μιά άειι ΜΜιά. Μειι νειιεριιιι
ε.ιιι“ιιιιΒιιοΜειιι ΙειεΜιεε Βιειιιιειι, 8ΙειεΜ άιιιε.ιιΓ ΜΜΜ· Μει

άει· Β.εεριι·ειιοιι ειιι εειιιιιι άει· Γι·ιεεΜε ιιι άει· Νεεε.

Ζιι€Ιειι:Μ Μιά άιε 8εοιειιοιι ετνι” ιειεΜΙιεΜει ιιιιά άεε
ΑιΜιιιειι άιιι·ι:Μ Με Νεεε ΙειεΜτει·.

Νετάι·ΙιεΜ Μ; άεε ιιιιι· ιιι68ΙιεΜ. ιι·ειιιι άιε Νεεε ειιεΜ
Μι· άειι Ι.ιιιτειι·οιιι ρε.εειι·Με.ι·. Ιει άιεεεε ιιιεΜι άει ΜΜΜ
εε ιιιιιεε ιιιιιιιιιιεΜ Με ΡιάεειιΞΜειτ ειιιιιεΜΗιεεεειι. Ι1ιιιιιι

Βιειίε ιι:Μ πι· 'Γει.ιιιροιιιιεΜειιάΙιιιι€. Μειι άι·εΜι Μιι ειιι
Βιιιιιεε ιιιετιιιιιεεΜεε άιιιιιιεε ΒιιιΜοΜειι (άειι ειιιε άεε Κειιι
ΜορίεριεεεΙε, ειιιε Βιι·ιιιιιριειιιοΜΜεάει) ειιι 8ιάειιοΜειι

ΜγειοειιοριεεΜει ιΝειιε νειι σε.. 4 Οιιι. Ι.ιιιιεε, 2-8 Οιιι.
Βιειιε Μιά 4-6 Μάι. ΒιεΙιε. 2 Οιιι. άενοιι ιάιιε ι”ιειε

ΙΣιιάε) ιιιι1εεειι ίι·ει οΜει·ΜεΙΜ άεε $ιειΜεΜειιε ΜΙειΜειι Μιά
ινειοΜ, εΜει άοεΜ εΙε.ετιει:Μ εειιι. Ι)ιεεειι ΤΜιιροιι ιειιειιι
ιιιε.ιι ιιι άιε ΜΙειιιΜοΙΙϋειιιιΒ ιιιιά ίιιΜι·ι ιΜιι Βιιιι2 ιιιιεε ι

ιι

άιε Νεεε ιιι άει ΒιοΜιιιιιε ΜιιιιιιιΓ ΜΜΜ ιιιιιιιειειι θιιιι€ε

@Με ιιιιιειειι..Αιι€ειιΜιιΜεΙ Με), εε νειι εε ΒεΜι, οΜιιε
8εΜιιιει·2ειιιριιιιάιιιιε ειι νειιιι·εεεΜειι. Πειιιι ΖιεΜι ιιιειι
άεε @Με ΜειεΙιετϋ.Μειιειι Μει·ειιε Μιά Ι5.εει άειι Τειιιροιι
ιιι άει· Νεεε, ινοΜει ειπ ΒιιιεΙιεΜειι άεεεεΙΜειι ε.ιιεεειΜεΙΜ
άει Νεεε ΜΜΜ, ευ άιιεε ιιιιιιι ιΜιι άιιιιιι ΙειοΜι. ειιιιει·ιιειι
ΜΜΜ. Ιιι Μειάε ΝεεειιΙϋεΜει ννειάειι άιε νιιιεεΙιειι ειιι€ε
ΜΜΜ., άε. άιε Ι.Μ“ι ιιεΜειι ιΜιιειι Πει ρεεειι·ειι ΜΜΜ. Βε
Ιιει· άιιι·ίειι ειε ιιιι:Μι Μι Μαι: Βειιοιιιιιιειι ννειάειι. Μειει
ιιιεει ιιιιιιι άειιιιιοΜ ετνιεε. 'ΗΜ εεΜι ΜειΊιεει· Μιά ΜΜΜ
εει· Νιεειειε ΜΗ”, εε ειιιίει·ιιε ιιιε.ιι άιε ινιεοΜειι Μιά Με
άειΜοΙε ΜΜΜ ειιιι€ει· Ζειι, εινα ιιειειι 2 Βιιιιιάειι, Μεάει
άεεεεΙΜε ΜΙιιιιάνει. Μειει εεΜιΜιιτ ειι:Μ άιε ΝεεειιεεΜΙειιιι
ΜΜΜ εεΜι· Με, ιιεεΜ 2--3 ΜεΙειι ι.ςειντιΜιιιιοΜνοΙΙειιιιι
άιε άειι·ιιιι. ΙΜ Ιιιιιεει Ζειι, ιιιιοΜ 8-5 ΜιιιΜειι ιιιει·Ιιτ
ιιιιιιι, άεεε άιε νειΙεΒιε Ρειιιε άει· Νεεε, άιε Μι άειι
Ι.ιιιτειιοιιι ιιιοΜι ιι·ει νει, εΙιιιιϋ.ΜΙιεΜ ννεεεειιι Μιά.
Πιι.ιιιι ΜΜΜ ιιιιιιι Μεάει άιε ΒεΜειιάΙιιιιΒι πιιι άειι Τιορίειι
ειιιιιεΜιιιειι, άε άιεεε ΑΜ άοεΜ νιεΙ Μειιιιειιιει· Μ, ειι
ΒΙειεΜ άιε ειιάει·ε ιιιειιιει Αιιειειιι ιιε.εΜ ΜιΚεειιιει· ιει,
άε άιιιοΜ άειι Τειιιροιι άιε ΒοΜΙειιιιΜειιι Ιειι€ει· πιιι άειιι

Μεάισειιιειιι ιι
ι

ΒειιιΜιιιιιε ΜΜΜ, ιιιιεΜ άει· Ιειειιτε ΜΜΜ,
άειι ει· ειιειιΜι, ΜΜΜ Ψιεάειινεεεειιιινει·άειι άει· Νει.εο Μι·
πάει. ΙεΜ Μιεεε άιε Τιιιιιροιιε άει· ΒεάιιειιιιιεΜΜειι ΜΜΜει
ιιιειει ιιιιι· άεε ΑΜειιάε. επι Νε.εΜι, ειιιιεεειι. Πιεεε
ινιεωωιι ΜιειΜειι ιιιιι;εί8Μι ειιιε νιειιεΙειιιιιάε Με 20 Μι·
Μιτου ΙΜιΒ ιιι άει· Νεεε ιιεεειι. Βιιιιιι ειιιίετιιι ιιιειι ειε.

Ειιιριιιιά!ιοΜε Ριιιιειιτειι, Ρι·ιιιιειι, Κιιιάει· Μάιιιιειι άεε ειιιι:Μ
ιι·ιιΜει· ιΜΜι. Ι)ιεεεε Μειιι6νει Μιά εεινσΜιιιιεΜ 3 Με!
επι Τιμ ιιειιιιιειιι, Μει εειιτειιι ΒοΜιιιιρίειι ιιοεΜ Μειιιιεει.
Πει· ιει.ειειε Μιά ιιιειει εοιηιιι·ι:, ινειιιι ιιιιιιι μια Ειει
ΒεΒιιιιι άεεεειΜειι ιιι άιεεει· Ψειεε νοιεεΜι, εε άεεε ιιιιιιι
Με ειιιιΙνεΙιε Αιιιιιιιεεειιιάιιιιιι άεε Νεεειιιιιιεεεε Μιά άεε

εριιιτει·ε άεε νειειορίιεειιιε άει Νιιεε μι ιιιεΜι άιιι·ειι2ιι
ιιιιιεΜειι ΜΜΜ Με ιοΜ ειιιε ρειεσιιιιεΜει· Ειίε.Μιιιιιε εε
ινειεε.
Ειιι ΤΜειΙ άει· Μιεειι ΡιιιεειεΙιειτ Μεεει. ιιιιιάι·ιιι:Μ ιιι

άειι ΝεεειιιεεΜειιιε.ιιιιι_ Μιιιι Μιει· εΜειιεο Με ιιι άει·
Νεεε, ννειεΜειιι Πιιιειειιά ειιι ει·οεεει ρι·ορΜνιιιιιτιεοΜει
ΜΜΜ. ε. Β. Μει 'ΓγρΜιιε Με., Μειιιιιιιεεεειι ιετ, Μιά νοιι
άε. ιιι άειι ΜΜιά Ηιει· ειινεειιι ει· Μει Βιιι2ειιιειι ειιι
ιειεΜιεε θειιιΜΙ νοιι Βιειιιιειι οάει· Κι·ει.2ειι; ειιΒΙειοΜ Πει
ιιιιιιι νιεΙΙειεΜι εΚινε.ε ΟειεεεεΜιιιεειι οάει ΚειοειιιΒε
εεΜιιιιιι·ιι ιπι Μιιιιάε, ινειιιι άεε Ρειείιιιιιιιιι ιιάΜάιιιιι ιιιοΜι

8ειιιι€ειιά ειπ 8ει·ειιιιει νει. Ειπε ΙειοΜιε ΜΜιάεριιιιιιιε
ΜιιιιΒι εοΜιιειι ΑΙιεε άεε ινεε, Μιά εε ΜΙειΜ. αιιι·-άεε θε
Π1ΜΙ νοιι ΓιιεεΜε ιιι άει Νε.εε Μιά άειιι ΝεεειιιεεΜειι
ι·ε.ιιιιι ειιιι1εΜ.-- ΙΜ άειι εΜιοιιιεεΜειι ΡάιΙειι ιει άιε ΜΜΜ·

ΜΜιε ειιιε ιιΜιιΙιεΜε. .
[Με ννιι·ιιιιιι€εινειεε ειιιειιι ειοΜ ειιιιιιιιΙ :Με άει· Με
ΜΜιΒ άει· άΙιεειι ΡΙιιεει8ΜειιεειΜει, άιε Με εοιεΜε ει;ινειεε
νειάιοΜΙ.ε Μιά ειιι€ειι·οοιιιιετε Μεεεειι ιιιιϊινειεΜι Μιά Ισει,
Μιά άιιιιιι ΙιεΒι ειε ιιι άειιι Μειιι.Μοι, ινειι:Μεε ειιιειεειιε
ειΜιιιιεΜάειιι Εοοειιι, ινειιιι ειιτ:Μ ιιιεΜι ιιι άεπι Μεεεε,
Μάι άιε ΒοΜιειιιιΜειιτ ειιιΜιιιι Μιά Μιάειειεειτε ειιιεε άετ
Μεετειι Πεειιιιιεειιιιε ιει.
Ξειτ ιιιεΜι άειιιι 6 .ΤειΜιειι ΜεΙιειιάΙε ιοΜ ιι

ι

άιεεει· ΜΜ
Μιά ιιε.ιιιι ιιιιι ειιίιιεάειι εειιι Μι άειι ΕιΓοι8ειι. Ρ'ιειΜάι
ιιιιιεε ιεΜ Μιει·Μει Μειιιει·ιιειι, άιιεε άεε ΜειιιΜοιρειειιιιι
ιιιιεΜ ιιι ειιιει Αιι2ΜΜι νοιι Ιι'ειΙΙειι ιπι ΒιιοΜε εειεεεειι Με.
Ιιειιιι ιιιιιεε εΜειι ειιι ιιιιάειεε Βεειιιιιειειιε 8ειιοιιιιιιειι
κνειάειι. ιιππ ΜιιΜειι ιι

ι Μειιιε ιιιιΓειιΙΜιι Μιιιειιάειι Μπ
ιει. Διιάειειεειιε ΜεΜε ιι:Μ άιε ΒεοΜεοΜτιιιιε ΒειιιιιεΜι,
άιιεε άεε ειινε.ιιειε Βεειιιιιιι άιτειε άιιιιει· ιιιεΜι ειιιι.ιει,
"η άιε Ρειιιειιιειι ιιιοΜι εειιιιιι άει· νοιεειιι·ιΓι ΜΜΜ.
ΜΜΜ Ιάεειιι ι
ιι άει· ΒεΜειιάιιιιιἔ Βεινεεειι Με. Βιε Με
εΜειι ιιι ιιιιεε, πιιι άιεεε ετινεε Ιειιεινειιι€ειι Μιά ε. ν. ν.
ειειειιηρειι Μιιιιιιιιιιιιιιοιιειι νοι2ιιιιεΜιιιειι; εε ιιιιεει ιΜιιειι
ιιιοΜι ειε. Με. Κιιι·2 άεεεεΙΜε, ινεε ιιιιιιι Μει άει νει·
ει:Μιιιι άει· Ηειεεριιιιιιι€ειι Μι Μάιου Μειιοιιιιιιι, Με ειιεΜ
Μιει·ειιί.ΒεεεεειιιετιιιιιιιιιιΒιιΜε Μιά θεάιιιά νοι2ιιεεΜειι.
Βιιιιιι Μιεεειι άιε Ριι.ιιειιιειι ειεΜ άοεΜ ΜεΙεΜιειι.
Μ. Η! Βιιιιιιι εειιιιεεεε Μ. ΙεΜ Μιιιιε πιιι άεπι ιαε
ιειι ΑΜεοΜιιιιιε ΜΜΜ νοι·ιιεεεε ιιιεΜι άιε ΑΜειεΜι, άιε
ΤΜει·εριε άει ΒΜιιιιιιάειι Μι Μεερι·εεΜειι, εοιιάειιι "ειιιε
άειιιιι. πιιι· ειπεπ Ηιιινιειε άειιιιιι εεΜειι, πιιι. ινειεΜειι
Μιιτειιι ειιιε. ιιιε.ιι άιε εοιιει. εε ΜειιάΙιεΜειι Νεεειιειιιιιιιιι
εεε ειεετεειι Μειιιιε ιιι άειιι ειετειι ΤΜειιε άεεεε1Μειι
ιιοιι”ε ιεΜ άειι Βεινειε άειιιιι ΒειιεΓειτ Μι ΜειΜειι, άιιεε άιε
ΝεεειιάοιιεΜε, εο Με ειε μπι Ιειάει· ειι€ειιιειιι Μιά ιιοι:Μ
εε ΜιιιιιιΒ ΜιεεειιΜ Μιά, ειιι εεΜιιάΙιεΜεε νειίιιΜιειι ιει
Μιά άιιιεΜ ειννεε Αιιάειεε ειεειει ινειάειι ιιιιιεε.

Πει· ιινιιιιιάιεοΜε ιιιιιιιι:Με ΒεεΜιεεεΜιιι:νειειιι, ειιιε
ιιιιιιιιι άει· ,,0.-Πειειι6γριειιοε Βιιιιιιε6ιιιιε 06ιιιεειιιιι

Βεειιιιιιοιι Ποιιοιιιιι“.

νειι ιιιειιιεΙιει·,ιιιιιιιιιιει· ιεεΙιτ ε.ιιιοιιιετινει· εειω Μιά άετ
Νιιι:ιειι άει· ΜΜΙιειιειι ΒεεΜιεεεΜιιιενει·ειιιε οάει Αει·2ιεΜειιι
ιιιει·ιι ιιιιι· ιτει·ιιι€ νειειιεεΜΙεει. Νιειιιε άεει.ο ινειιιε,·ει ειιι
εριεειιειι άιεεεΙΜειι ειιιειιι ιιι ννειτειιει·ιιΙιεΜειι Κι·ειεειι Ιειιιιιι.Γι
ειιιριιιιιάειιειι Βεάιιι·ϊιιιεεε.
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νΒει·εεπιιευιιε

Ειπε Ιιπεπει ιιιει·ιιΜιιάιεε ιιπά άεπποεπ ει." ιιπειειΙ ιιι πεο
πεειιιειιάε Ει·εεΙιειιιιιπε· ιει εε, άπεε άει ππιπεπειε Βειιιιζ άει
Με Απι'πεπε πω, Ιιειάεπ ιιι ιπιιάει·π ιιπά ινε πιππάιεπ επ πε
εειιι€επ, εε ι·ειεπ επ Οοπιιιειεπ άει νειεεπιεάεπειεπ Αιι ιει.
Βει ειπει ππειι·ε.ειεπ ΑιιιΤεεεππιι άει Ι)ιππε πιιιεειεπ άοειι
Οοπιιιειε 2Μεοπεπ ΗεΙιειιι ιιιιά ΠιιΙι'επεάπιιιιιιειι επεπεοννεπιπ·
άεπιιπει εειιι Με 2Μεοπεπ άειι Ηειιει·π εειπει, ννε1ειιεΜε
Πεπππιι άει Νε.εΙιειειιΙιεπε επ ιπι·ει πεπειιεε.πι',εεπε ει·ποιειι
πεπεπ. ΑΙιειπ ειπε επειι·ειειε Βειιεειιιιιιιι.ι άεε ΑΙΙιε.πεΙεπεπε
πεππ Ιιειπ ι·ιεπιιιιεε Βιιά Μεεεε πιιπιεπ, ιπ ιιππειιΙιε;επ Βιοπ
ιππειειι ειεπ νειεινειιιεπάεπ ππά ιιιιιπιιιιιι“πεπνειΜειιεΙιεπ θε
ιιιεπεε Ιιει'ει·π, ιπ ινειειιεπι Με Βιιιειεπε άεε-Βιιιεειπεπ ιιιι·ε

ιπ άειιι άει· θιεεειππιιιιειι ιιειειειετεπ Νπιπειι
ιιιιάει. Μι _ιεάει ιιπάει·ε Αιπειτει επ πειεεπι επεπ άει Αι·ει
εειιιεπ Ι.οιιιι ππά άιε ινιιιάιιιππε· εειπει Αιπειι, εΙειεπειιΙιιε
επ ει· ιπ άεπ Απ,ε,·επάεε Ρππ1ιιιπιπε ιιπά πεοπ άεπ ιεννειιιπειι
θεεειπεπ Με θειειιι·ιει·, ΚιιπειΙει·, θεννειπειι·ειπεπάει· πάει
Ηεπάννει·πει· ιιεΙιεπ ιιιϋε·ε. Μιι εΙιεπ ιχειιιιππιεπ Οι·ππρεπ πει
εειπε Αιπειι ιι€επά ειπιεε ε,·ειπειπεειπ, οππε άειεε ειε που
μι” ιιι Με ειπε πάει· Με επάει·ε ιππιιειει·επ Ιιεεεε. Πε.ε επα
Ιιεπε Ιάεπι, ιιιιι $εΙπειειιιοριειιιππ· οπιιε Πεπιι ππά οππε πω
άιε Νεεπετειιιιεπε ιιπεπ, ιει άειιι Αιειε ιιπειι·ειεππε.ι. Μ. ει
νοπ εειιιει Αι·πειι Ιεπειι πιπεε. Επεπεο ππει·ιιιΙΙπει· επι-πε άει·
επειεΙιειιεεπε Τιειιιιι εειιι, ι.νεΙειιει·επ _ιεάεπ Κιε.ππειι ιιιιειιι
ε·εΙιΙιεΙιε Με» Γοιάει·ι ιιπά _ιεάεπΑι·πι επιιι ΟοπιιιιππεΙπεε.πιιεπ
ιπε.ειιεπ ΜΗ.
Πει· ε·Ιειεπε Βιιάππεεεε.πε·, άιε 8·Ιειεπεπ 8ειειιπεπ Ιπιει·εεεειι,
άει πιειοπε Βει·ιιι' επι ειι Με Αει:ιε επ ειπει ειιεεπιιιιεπ
Βεπϋι·ιε·,επ ε.ι·πειιειιάεπ ιιπρρε; ιιιεπ ιει άε.πει νοιιι πει·εεπιιι.ιι
νοπ ειπειιι ε.ι·ειΙιεπειι Βιιιιιάε επ εριεειιεπι ΒΙειοπειιιιιε· ννεΙ
επειιι Βιιιιιάε Με ειιιπεπιεπ Αειειε επιερι·οεεεπ εειεπ. οάει· Με
εεπι· Με ειεπ ειιοπ ιε πεοπ ιπιει· ιπάινιάιιεΙΙειι Βει'επιπππε·.
ιπι·ειι πιειειιεΙΙειι νει·Ιιειι.ιιιεεεπ. ιπιεπ

Νει€ππεεπ,
ιπιει πε

εεΙΙεεΙιε.ιιΙιεπειι ΒιεΙΙιιπε ππά ιιι ε.ιιάειεπ επιεππππεπ νοπ
ειπεπάει ππιει·εειιειάειι ιππεεπ.
Βιεεειπ 8ιε.πάε ι.ιει.ιειιιιπει·πεπιιιεπ Με επεεει· άεπιεειπειι
Βιεπεπάεπ ιιιιι επ ιιιειιι· ειπε πεπεπεπιεΙιειιε ΒιεΙΙιιιιιι ειπ. _ι

ε

πιειιι· επι ιπι θεειεΙιιεπι·ειε νεπ άειιιιεπιε,·επάει· Αει·ειε ιιιιιει·
εεπειάει. Πιο Βιπεπ εεπειιεεπ ιππ ιιοεπ, Με Απάειεπ “ιιππ
ιπει!ε πε.οπ ειππειπεπ ρειεππιιεπεπ Βιιε.ιιιιιππ·επ, ιιιειΙε ειι·π
άεπι ε;ει·εάε ιιι άεπ ιιπ ειε ιιιε.εεεεπεπάεπ Κι·ειεεπ πειι·
εεπεπάεπ Πι·ιπειιε ε.πεοπιιεεεεπά. Βειιι πιτ ΙιεπάεΙι εε επι
άεπει πιεπι πιπ ειπ 8·εεππάεε Πιιιιειι, εοπάειπ ιιπι επι νοι
ιιιιπειι. Πεε Ιειειειε Γε.ΙΙι ιιιιιππιει· ιιπ άεπ Βιιιιιά ιιπειιιιεπεπ

€1ιιπειιιι
εεε, ιιιιιιιι€ει επει· ππ,ε;ιιπειιιι·, ννειΙ άιε Μεπι·επιιΙ άει

επεεπειι επει· άε2π ι.ιειιειει ιει, νοιπ1ιεπεπ Νπειιειειι Πεπιεε
επ άεππεπ ιιπά ννειΙ Μεπεπε ιπ ιπιεπ ιιπειιιιεπεπεπ Βιννει
ιππε·επ νειπ ιιι·ειΙιεπεπ Κϋιιπεπ επιιιιπεειιι ννει·άεπ.
Βιε νοι1ιιοιπιιιειιε Ιε·πειιειππει άει Απιιιι·οροΙοε;ιε ιιπά πει
Ηνιιιεπε πε άει· ΜιιιεΙεεπιιΙπιΙάιιπΒ ιιιιιειιι: Με νιειι'εεπ ιπι
νειπε.Ιιεπ άεε ΡιιπΙιιιιιιιιε άεπ Αειειεπ ε·εεεπιιπει· πειπειιιπε.ι·.
Ι)ει· Αιει επι πει νιεΙεπ πεπειι άεεεειπε Με πει άεπ πιιεπΙ
Ι.ινιειιεπ νϋΠιει·π άει· ιιάεάιειπιπε.ππ, ππά πινει· πιοιιι επι· πει
άειιι ιιπι.ιεπιιάειειι Τπειιε, ινεΙεπει εοπε.ι· 8·επειιιιιει, ιπι Αιιιε
άεπ πϋεειι, Βριάειπιειι πει·ιιιιι'πεεεπννπι·επάειι Ζεππειει· ιιπ
εεπεπ, εοπάει·π επεπ πει νιεΙεπ θεπιιάειεπ. άειιειι άιε Απε
πειεπ επι επ εεπι Με ιιινειιεεπε Αιειιππ ειεεπειπειι. Σε ιει
άεοπ πεπειεπιιεπά μπες, άεεε Με ιππεπιιιςε Βιιϋιιιιιπε άει·
εοπεπειιπιεπ ΝειπιΙιειΙΙιιιπάε, Με ιιπ Αππεππιιειιε ιπ άεπ
ειειεπ Οπιιιιιπιπάει·π Βιιι·ορεε Ηιιιιάειιιε.ιιεεπάε πιιι ειεπ ?ειι
ιειεει, νεπ Ι.επιει·ιι ιιπά Ρεειοιεπ ιπ Ε'ιιιεε πεπιε.ειιι ννοι·άεπ
ιει ππά ιπ Βεννει.ιιιιιε· ει·ιιιιΙιεπ Μιά. ΨΨεε άεπ Ειιιεειπεπ
επεπ ιιππ Βιπάιιιιιι άει· Μεάιειπ πεννοι:,επΙιεπεπ πιειιι,Με εειιι·
Μιπιεπά άεε Βιιιάιππιε ιιπά Με ππεπ άεπιεεΙπεπ άεε Ιπ
ιειεεεε ιπι άιε ννιεεεπεεπειι ιππεεε·επεπά εειπ ιπππε, ιιιιι άειπ
πιιιιιιιι ιπ Με πι·πειιεεπε 'Ι'ιιε.ιιε·πειι πεππιεπ ειιεεειειιιε άεε
νιεΙεεειιιΙιιεεπ, θα ιιει·πεει·ι·ειεεειιάεπ ιιιεπεεπΙιεπεπ ΕΙειιάε
άεε Μιιε·ει'ιιιι1 ιιιιι άεπ Ι.ειάεπάεπ ππά άεε Βεννπεειεειπ άει
ειπεπεπ νειε.πιννοιιΙιειιπειι άιε ε·εππε εεεΙιεειιε 'Ι'ιιιιιιπ·πειι άεε
Αιειεε ιπ Απεριιιειι. Πε.άιιιειι ππιει·εεπειάει ειεπ άει πι2ιιιεπε
Βει·ιιι εε εεπι· νεπ εΙΙειι ειιιιειιε·επ Βει·πι'επι·ιειι. άε.εε ιιιιιιι άεπ
Μπι πιεπι Με ΚιιπειΙει·, Θεινει·πειι·ειπεπάεπ ιι. ε. νν. πε·
πειεππεπ Ιιεπιι. Πιεεε Βιι;ειιιιιιιιιιΙιεπιιειι άεε Βειιιι'εε πεάιπε;ι
πειιιιε· ειπε πεπ: ιιειΜΙΙιεε. ιε

ι

πιεπι εεΙιεπ ππΜΙΙΙιιιι·1ιεΙιε,
ππεπιεειιιιεΙιε Αι·πειιεΙειειιιιιιι; ππι.ει Ηιπιειιεειεππε άει εις
πεπ Βππε, πιιπ; θει'επι·άιιπε· άει· ειριπεπ θεειιπάπειι ιιπά οππε
Απεριπεπ Με Ι)ιιππ εειιεπε άει Ιειάεπάεπ Βιιιιιιιεπεεπεπ, επ
άειεπ Νπιπεπ ιιπά Γιοπιιπεπ άιεεε Αιπειι ε;εΙειειει Μιά. Πε.ε
Βεννπεειεειπ ειπει· εοιεπεπ ιπ εΠει· θιιΠε πειιπιεπ επιε
νειΙειιιιιιιιπε· πεάιιιιιι άεπ Απεριποπ επι' Ηοεπεεπιιιιιε· εειιειιε
άει· θεεειΙεειιειι ππά εεπιιεεει άεπ νειιιΙειειι άεε Αιετεε "σε
ειπεπι εεννϋππΙιεπεπ Αι·πειιει·. άει ιιπ _ιεάε Ιιειειιιιι€ πεεεπΙι
Μιά. ειπε. [Με Μιτε·ειιιιιι εινιπει Μι εππι νιωθει ε.πιιεάε
ΖεπΙππι.ς; άει πεννοιιπιιειιεπιπεειι.ιε νειειειιι ιιπ-ι επι ΙειεΙιτ
επι Ιπποιιει·ππε άει ππιει· Πιιιειε.πάειι εεπενει ι'εειειιειεΙΙεπ
άεπ Ηι·ειππε άει· ιπειεπεπιιειιεπ Βεάιιιιιιεπειι άεε Κιεπικεπ,
επι Ππιιι.πιππειι εειπε ε·ειεεπιειι Ε'οιάει·ιιππ·επ εΙιεπά ιιι
ιπειεπεπ ιιπά εοΒιιιι·επι· Βειεπειεππειι. εοπειά ειπ ιιιιεπι άιε
Βεειιπιπιππε· άει Ηάπε άει· επ κιειειεπάεπ ΖεπΙππε. άειιι Αιιιε

ιιπειπιεει. Ι)ιε ειιοεεε Μεπι·πε.πΙ άει Αει·ειε επιπιιπάει Με Πο·
ποιει·ιιεεε Με ειπε πϋεπει πειιιΙε Αιιε;ειει.ιεππειι: Βιε οριει·ι
Ζειι ιιπά Μιιπε ιπ εοπ:πειιι Με.εεε άει· θεεεΙιεεΙιε.ιι, άεεε άει
επιεπεπ Γε.πιιιιε πιιι ι;ει·ιπε·ε Αιιιιιιειπεε.ιππειι ε·εεεΙιεπιιι ννει·
άεπ πειιπ. Με Μιπάειι·ιεΙιΙ νοιι Αειειειι. ννεΙεπε Μπι;; ιει,
ιιππ ιιι πϋιιει·ειιι θι·εάε άει Βεειπιιιιεεπιιε· άπι·επ άεε θει'ιιιιι
ιιπά άεε θειιιιιιπ επ εικνειιιειι, ιπιιι άεεεειιιε πεεννιιιιιιειιει·
ιπιιεεεπ, Μ. πει ιιιιε επ Ιιειπάε άεε θεεειε _ιεάεπ Αι·πι νει·
ριιιειιτει, άει Αιιιιοιάειππε· _ιεάεε Κι·ε.ππειι ?ειπε επ Ιειειεπ
(Απ. 81 άει π.ι·ειΙ. νειοιάιι.), πιιά ιπιιι Με Μπι :ιπι Οιπιιά
Αι·ι. 148 πιιεπι.πειιΙιεπ επ Ιειειεπ, εοιειπ ει· πιιπ ιει. [Με
Νιεπιει·εεΙιειπειι οππε ιιεεειειιειιεπ θιιιιπά ιει πεεπ Απ. 872
ππά 1522 άεε Βιιιιι”εοάει ειι·ει”πε.ι·.Βιπε 'Ι'ειιε νοιιι .]ε.ιιι·ε 1Τ89,
Με άεπ πειιιιεειι θιεΙάνειππΙιπιεεειι ιιιοπι ιιιεπι ειιιερι·ιοπι,
πιιάει Με εεεειεΙιεπε θιππάΙππε άει· Ηοποιιι·πιιιε άει Αει·ειε
άιιιεπ Μιπάειπειπιιιειιε; εε ιει ιιιάεεε άεπ Αει·ειειι ,εεειετιει,
νεπ πειιιιιιεΙιεπ Κιεππειι ειιειι ειπ Ιιϋπει·εε Ηοιιοι·ει· επιπ
πεπιιιεπ. πω. 150 άει· πιει!. νει·οι·άπ.).
ιιππ ε·ιοεεει 'Ι'πειι άεε Ρππιιιιπιιιε πει ννεάει· Τπει ιιπειι
Βι1άιιπε ε·ειιιιε, επι άεπ Ππιει·εεπιεά εννιεεΙιειι ειιιειιι ε_επιιάε
ιεπ Αι·ειε ππά ειπειπ ιιπεεπιιάειεπ Οπι·ριιιεειιει· ιιπά ΟΙιιι.ι·1ε.ιιι.π
επ ιπεειιειι. Ηιει·ειιε επιεριιπει επι ειπ ειιιιιεεεειιάεε Αιιιιιειειι
άειιι Αιειε πεεεπιιπει. Επι ιει π. Β. πει Μειιεεπεπ ε·ε.πε πε
πιεπειιΙιειι ριεννοιάεπ, άε.εε ειε νοιιι .ειπε ιοιάει·ιι. Μιεε ει· επ
ειπει· νοιιι Ρειιεπτεπ πεειιιπιιιιεπ Βιιιπάε ει·εεπειπε, ιει·πει,
άεεε ειε πει παπι ε:Ιειεπειιιιιε·επ Ιειειιιεπ Ει·ιιιιιιιπιιιι,ε;επ, πάει·Με πει επιοπιεεπεπ Κιεπιιιιειτεπ πιεπι ειιειιι ιοιάει·ιι. άειεε
ει· εοι'οι·ι Ιιοιππιε, εοπάειπ επι ει·1ε.ππεπ, νει·ννειεειιάε Βειπει·
ιιππεεπ επ ιιιεεπεπ. εοιει·π άει Αι·ι·ιι:, άεπ ιιιειπάπι·επ ειπεπ
Πιεπειποιεπ πει ιπιεπ Ιεεεεπ, ερειιει· ει·εειιειιιι, ιι1ειιιιι άει·
Ρειιειιι ει·ινει·ιειε. Με. ιιιεπ νει·Ιεπει πιιινειιεπ άι·ιπ,<ιειιάεειιι
εοιοιιιε·εε Ειεεπειιιεπ, οπιιιειειι επεπ επι ιιπάει·ει ω” άιεεε
ννεεεπ πι, άει· άειιι Κι·ε.πΙιεπ :Με ππιιιι€επ ιίειοι·άπιιπι.>;εππε
ιπεεΙιτ πει. θειπε ε·εννϋππΙιεπ ιει εε, άεεε ιιιιι.ππει ειπε: εοποπ
πιππειε Ζειι άεπει·πάεπ ΚιεπΙεπειι' ννειιειι ννειεπει· ιιιιιπ επι
Τιιι.ιε νοι·πει εεΙιεπ πεεεπΙοεεεπ πει. ειεπ επ ειιιεπ Α·ιπι επ
ινεπάεπ_ πιεπι Με Ζειι ειπιιιι.Ιτ. ννειεπε άει πειειει·ε πι· εοΙεπε
Βεειειιιιιιι.ιεπ πεειιιιιιιιι πει, εοπάειπ άε.ππ ιιι ιιιιιι ποιιιιιιι,
ννειππ εε Βιπειιι εεΙπει πειιεπι, ππά άεπ Αι·ιιι άε.άιιι·ειιΖΜπε·ι,
ποειι ειπιπε.Ι ειεπ ιπ ειπε νοπ εειιιει· νιίοΙιπππει επιι'ει·πιε
θεεεπά επ πεε·επεπ. ειπε ννεΙεΙιει ει· νιειΙειειιι εοεπειι ει·ει
πειιπειειαεπιι ιει
Βιε Νεεπιιιιπε άεε Αι·ειεε Μιά νεπ νιεΙειι μι· ιιιοπι πε
ιιιεπειεπιιε·ι. πισω εεΙιεπ Μιά ει ιπ άει Νιιειιι ιπ ιιι.ιιειιά
ειπε επιζειεε·επε Βιιεεεε άει Βιιιάι ιπιι: ειιιει· ΜιειΙιάιοεεππε
επιζεποΙτ. Με πιεπ επιπιεει. επ Ιειιι€ε ει· ιιοεπ πειιπ Κιε.ππεπ
πεεεπιιιιι€ι ιει, εοάιιεε ει· πεοπ ΒιΙεάιΒιιπε· εειπεε ππ.επιιιεπεπ
Κιε.ππειιπεεπεπεε, επειειτ εεππεΙΙ πεειι Ηειιεε επ ιιοιιιιιιεπ,
επι ιπι ΒιιππεΙπ Ιεπιιεειιπ ιιεεπ Ηειιεε ιεπρεπ ιπιιεε. Οάει
πιειι εεπιειιι νοιιι Ιιεπάε, ννεππ ιιιιιπ εεΙπει ει·πιειιπι ιει,
ειπεπ πειιιιεπιεπ Ψεεεπ Με, ιιπ ιθ"εΙιεάει· Βι·πιε.ιιπιιπε ειιιεε
Βιεπει.ποιεπ ε.πει· ειιιειι ιιππεειιεπιεπ Ρι·ε.επιννεπειι,ειπε Βιειι
άι·οεεππε πάει· άει·8·Ι. ΒοΙειιει· ππά ειππιιεπει· ιιΙειπει· 'ΓιιειΙοειι.ς
Ιιεπειι πω. εε ειπε εεπννειε Πεπε·ε. Ειπ άει·ε.ιιιεεε Ρππιιπιιιιι
πε.πάιιιι άειιι Αι·ειε πει·π άεε Ηοι·οιπι ειπ, ιπάειιι εε πιιπ άπε
εειπε νειειοπΙεπ ιπ Με Ηιι.πά άιιιεπι. Με επ εε πιιπ ειπε
ινοιιιιιιει πάει· Επι· ειπε Βεειεειιπιιιι επιιοιιιπιειι Ιε.εεε. Πιεεε
Αι·ι άει· Ηοποιιιππε· άι·ιιοπι άειι θεάειππεπ ειπε: «Ε)ιε·επι1ιεπ
πιπιιειιε ιεπ Μι· επι· πιειιιε επ πεπεπ, οάει· πιιεπειεπε άιεπ
πιιεπ άει· Τεκε νοιιι νοτιι.ιεπ .Τεπιπιιπάει·ι επειιιιιιάεπ; επει· ιιπ
ιιεππει ιι

ι ννεπι Με άιεεεε θεεεΙιειιιι νοιι πιιι· επιιεπιιιεπ.
Ψει·πιπ εοΙΙ πιεπ άεππ άεπ .Μπι ε.ιιεΙι πιεπι πεειεειιειι! Μπεε
ει· (Με _ιεάει·Ζειι άιεπειπει·ειι ππά ιιεππάιιεΙι ππεει·ειι Νιπ
πεπ ι'οιε·επ. ννεππ ννιι· εε ννοΠειι, ιιοπιιιιι ει πι
.

ιιπιειε Βιι·ει
ε·εεειπ, εππεΙά ει· ππε πιεπι Ποπ” Ιειει:ει. ιιππ ιπιιι, Με
Μι· ιιιιι πιιπ πιεπι πιιι'ιιεάειι ειπά; άεπιι ε;επι εε πιιπ Με
ΠιενρπΙειιει·, Ριοπιοννιιεεπ ππά Απάειεπ. ννιι- ε.πει ι·πιειι ιιππ
τιιπιπριιιειειιά επι' άιε Αιιπιπειεπειππ επ «Αι·ει, πω· Μι εεΙπει>›
πιιπ. 4

.

28. Απάειειεειιε ιει εε άοειι εειπε Ράιοπι. ννειιπ Μι·
εε νει·ιε.πε·ειι, ειεπ ππιππιι ππά άιειιειπειειι ιιπει άεε Ηεεειε
επ ειεΙΙεπ. δειπ Ζεπεπιεε ιει: 'π

ι.

άεε ειππιπ·ε Ηιιιιει·ριπιτειιειι,
άπιεπ ννεΙεπεε Μι· άει Ηειι·ι:ε άεεεειπεπ επιεεπιιιριεπ Μιιιπεπ.
Ηιιπεεπειι πάιιπιε επ Ιειεπι πειπι 'Ι'πι·πεπ επ Βοιιε.άειι ποιιιιιιεπ.
ει ιει πιει· παπι ι,ιεεππά, άιε Μιιιιει· Μιπεειιι επει πιεπι,
άε.εε ει· ιπιπι. εε Μιά ειπ πει'ι·ειειιάεεει.ι·ειΙιειιεεΑιιεει εε
Γοι·άει·ι. Βιπ Απάειει· εοΙΙ νοι 8ειιΙπεε άει 8επιιΙε επ άεπ
Βιιειιά πιεπεπ. - ι.ιεεω Όποιοι, ιεπ Ιιοιιιιπε ιιι πεπει· νει
εννειιιπιι€ επ Ιππειι. ιεπ νειιιειε ιιιειπ Βιιιιειιάιπιιι, Με Βιε
ιιιιι· πιεπι ειπ Ζεπειιιεε ε·επεπ, άεε πιιι· εεεπειιει, ιπειπ Βιιε.ιιιεπ
επιπιιεεπιεπεπ. Πειπε Πιπιππε2ειι ννιιι επ εεπϋιι, ε.πει Ιειάει·
επ ιιππ; Ιοπ πεππ άεπ πεεπει:επ Βε.Η πιεπι ιπιιιιιεειιειι, νοιι
άειιι νιεΙΙειεπι πιειπ Βεπεπεε;ιιιοπ επιιιιπιιι, ννεπιι ειο επι· Ιιειπ
Ζειι8·πιεε ιιεπεπ. Ιεπ πιπ ιιι Με Βιιιάι Με Ζεπειε ιπε θει·ιεπι
«ιιπ-ι ννοιάεπ ιιπά νει·Ιιειε άεπει ννεπειι ειπει ιιιιπεάειιιεπάειιπω, Με ιιιιεπ μια· πιεπιε επε·επι, ε·ειειάεμια 2 Τιιε·ε νεπ
ιπειπει ιπειιιεπ Αιπειιεεειι, εΙεο πιιιε: Βιιι Αιιάειει· ιει. ιιι
ειπειπ ιπιιι πππειιιιειπεπ, επει οπΙιππιοι·ιεειιεπ Επιιειιροειεπ ει
ννειπιι ννοιάεπ. Πε πει ειπ ε.Ιιει Ηειι· νιεΙε .Τειιι·ε πιπάπι·επ
ειπε άιεπειιιειιε ΒιεΙΙιιπε ιππε πεπεπι, ιιπ ιιιιιιι ειιά1ιειιάει.:
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1ιιπιει· 1ιοιιιπιι, όπεε εειπε Βιιι·1ιειιιιειι ιιπιπειιεε 2·ι ινιιιιεειιεπ
.πει-πε ιιι.εει. ππό ιιιπι όεε εοπειιιπιπ ειιευπόι πιεικ. 1)ιιι·ειι ειε
ιιιιιΙιειιεε Ζειιειπιεε πεππ ιιιπι όιε νοΙΙε ετπει1ιειιε Ρεπειοπ επ
'Ι'ιιει1 Ψ01'(181ι..1ειιιιιπόππι. ειειι νει·ειιιιει; ειπ ιιι·ετ.ΙιειιεεΖευε
πι" πι ιι6ιιιιι.ς. ππι νει· όει· 11ἴειι όιε '1'οόεευι·εεοΙιεεπ νει·
Ιιει·ε;επ, οόει· επ πεπιειεεπ. όεεε όει· 8ε1εετιποι·ό πιιιει· όεπι
Βιπι1ιιεε ειπει· θειετεεει6ι·ιιπε ειιο1.ετε. Ι)ιεεε Βειεριειε ιιιιόεπ
ππι· ειπε 1ι1ειπεΒ1πιπεπιεεε όει· εειπ. »πιω πεπιειεειι, Με
ειπ Βιι·οεεει·Τ1ιει1 όεε Ρπιιιιιιπιιιε νοιι όει· ννιειξε Με επιπ
θι·υ1ιε όιε Πυπιιιπιιιιτ όεε Αι·2ιεε ιιπό εειπε ππ1ιεόιπει.ε Βε
ι·ειτεε1ιε.ιιεπ τιιυιιιιιιιι.ιε·ει· πειιε ε.ιιιιιι.εει, πιιό ινεΙειιει· πει·
ειιπ1ιειιε 1όπιιι υπό ννειειιε Πε1ιει·πειιευπεειι·ειιε εειτεπε όεε
Αι·πιεε ειιοι·όει·1ιειι ειιιό, πιπ όιεεευ Αιιίεειιτππεεπ επι' όιε
θιει'ειιι· πιπ επ ινιόετετεπεπ, ειε ειπ πιιιιυιιιε.πει· υπό Μουτ.
ιιι1ι'επει·ειτ.ει·Μεπεειι επ ει·εεπειπεπ, όειπ πιππ που πωπω επ
νει·ιι·επειι πεππ.
1Βε1ιοπιπιι.νει, όπεε 1ζι·ει.π1ιε,ειε1ι επι' όεπ ιιι·ιι1ιειιεπ Γεωπ
ιΜεειό 1ιει·πιεπό, ιπ εο1ειιεπ Γιι1ιειι Βεννιιιιι·ιιπεςι1ιι·εε θειιειιιι
πιεεεε 1ιειεε1ιειι, ιπ ιινειεπεπ όιε Βειιιιι·όεπ όιε Ρι·ειευ·ειιυπι;·
όεεεειιιεπ νει·Ιεπειεπ.
ΑΝ. 01 όει· πιει!. νει·οι·όιι. νει·ρόιειιτει :Με ιπι Αιπτε ειε
1ιεπόεπ υπό, ιιπ Γει1ε όει· Αιιννεεεπ1ιειτεπ1ι·1ιει·,Με ΐι·ειριπε
τιειι·επόεπ Αει·ετε, όιε Βεπιιιειιιοπεπ όει· Ροιι:ει υπό όει· Πυ
τει·ευεΙιιιπεει·ιειιτει· ιπ ροιι2ει- υπό εει·ιειιιεειι·211ιοιιεπΑπ
εε1εε·επιιειιεπ υιινει·ειιε1ιειι επ ει·ιιιιιεπ.

Πιο νει·οι·όπππε·επ πει όιε Ηοιιοι·ιι·υπει όει· Αει·ειε ιιπ όει·
ειι·τιε;ε 1.ειειιιπε·επ ιεεεεπ ειειι ιιυι·2 όε1ιιπ ευεεπιιπεπιεεεεπ,
όειεε όιε Βι·ιιι1Ιππει $ει·ιειιτειιι·πιιειιει· Ε'ππετιππεπ ενειιιι·ειιόόει·
νοι·ππιει·επειιιιπε; πιπ ννοιιιιοι·τε ιιπειιιεεΙι1ιεΙι επ εεεε1ιειιεπ
πω, ίει·πει· όιιεε επ ιε81ιε1ιεΒιει·ιε1ιτειι.ι·πι1ιειιεΒειετυιι.<.ιεπ.εει
εε ιιπ 1πιει·εεεε όει· νοι·ιιπιει·επειιυπει. εει εε ιπ όει· 6ιι'επτ
1ιειιεπ θει·ιειιιενει·1ιεπό1υπε; ευεεει·ιιιιιιι όεε Κνοιιιιοι·τεε εειπ
Ηοποιει·. ννοιιι ειιει· Γιιιιι·- υπό 1)ιπιεπιζε1όει·νει·ιιιιι'οιετ πιει·
όεπ, υπό επόιιεΙι όπεε τω· Ευρει·ιιεεπ, πιιε,εεποπιιπεπ όιε, πιει
ειιε όιε Ζυτεειιπππεε- υπό ΠιεροειιιοιιειΜιι;1ιειτ 1ιειι·ειι'επ, ιπ
όεπ ιιιι'επι1ιεΙιεπ θει·ιειιιενει·1ιεπόιππςειι, πιπ ινοιιποι·ιε όεε
Αι·ειεε ειπ 1·1οπει·πι·ε;επειι1ι πιιι·ό. επιππ. όεε .1ιιειικιπιπ. νοιιι
10. Με” 1800Ν: 10808 υπό οιπππ. όεε Μιπ. όεε 1ιι. νοιπ
12. .1:ιπυε.ι·1890 .Μι2.
Με εεεειε1ιειιε Ποι·όει·ιιπε, όιε Βεπιιιειιιοπεπ όει· ΡοΙιιει
υπό όεε Ππιει·επε1ιιιπεει·ιειιτει·ε.ππνει·πιι;.:1ιειιεπ ει·ίιι11επ,1ιπτ
ιιιι·επ από επ θι·υπό; όεππ .1εόει·πιεπιι ιει: νει·πόιειιτει, όεε
δειπιεε επι· ει·ιιιπόειυπε νοπ νεηιειιεπ πιιό νει·ιιι·εε1ιεπ, εοννιε
επι· Βπιόεειιππιξ· νου νετιιι·εοΙιει·π ιιειευιι·ειεςεπ.Αιιε1ι πειιε εε
ππε "Με επ, όιε Βεειιιπιπιιπ,εεπ, ιιειειι ννειο1ιεπόιε ιι.ι·ε:ιΙιε1ιε
11ιιιιεενειιιυπειπ όει·πι·τι€επ Απειειεε;επιιειτεπ ευ 1ιοποι·ιι·επΜ,
ευ ιιι·ιιιειι·επ.
Βειπι εεννϋιιπ1ιειιειι 8ι.ει·1ι1ιειιεπ1ιοιιιπιειι όει·ιιι·ιιεε Β.επιιιει
ι:ιοπεπ ππι· εε1ιεπ νοι·. Πει· ρι·πει.ιειι·επόεΑι·ει. ιιιιπιι ιιιιει· ππ
τω· 11ιπετιιπόεεει·ειΙιειι. ιπ ιπειειιεπ ειε1ι εο1εΙιε Βεπιιιειιιοπειι
εε Με ενιεόει·ιιοιειι. όιιεε ειε ιιιπ ιπ όει· Απειιιιυπι.: εειιιει·
Ριειιιιε πεειπιιπειιτ.ιε·επ, οόει· ειποι·όιε ι1ιπι επι· Βι·ιιοΙππ,ε ππό
επ 8ι.ιιόιειι ποτιιινεπόιιτε Ζειτ. ιιιιι·ιεπ. νι'οιιπτ ει ιιι ιι·ε·επό
ειπειπ 1ιεΙειιι.επ 0ι·ιε ιπιιι ι·πιιιιιιετιε·ει· υπό ιιιιιιόειειιειιιιι.ιει·
Βενιι11ιει·υπε. ιπ ινεΙειιεπι εειπ επεεειε1Ιτει· (ιει·ιειιιεει·ει. επ
ειιεειε· πι, ποιό ε.1ιει· ειπ Ρο1ιεειιιεπιπτει·, όει· εε ιιπ εειιιε
ΡΙ·1ιε1ιι1ιιι.ιτ._ιεόεπεπ ειπει Ρι·ιιιι·ε1ει ΒειιιειΙιε;τεπ. νει· Βιιι·
Ιειι.ιιπ,ε όεε νειιιιιι·ε ει·ειΙιειι υπτει·επειιεπ ευ 1ιιεεευ. υπό ευ
όεπι νοιι όει· Ριιιευι όει· Πιεπετεει·ειιεειιείτ όεε Αι·2ιεε όιε
ιεπόιιιπιιε;ε Απόιιεεππε· πω. όε ιιιιπιιεπ όιε Μο1εετιιιιπεεπ ππι
όιεεεπ Βεειειιιιιιυπ,ι.τειιόιε θιεόιιιό όεε Αι·ειεε επι' ειπε ιιει·ιε
Ρι·οιιε ειεΙ1επ. ΙΒε 1ιοιπιπι νει. όεεε όει· Ροιι2ειιιεειπτε επ σε
εεπ Βεππιειιιοπεπ ιιεΙιτοι.ιι·πριιιει·τεΒιιιπππειε νει·ννεπόει, ππε
ννο1ι1όιε ΗιιιιιιΒιιειι. όειεει1ιεπ 1ιει.νειει. ΣΥει·όεπ όιεεε Βιε.π
επετε ιπ όει· 15”οι·πιειπεε ιι1ειπειι Ζει:ιεΙε ππε;ειεττιει, επι' πιει
ειιειιι όει· Ηιπινειε επι όιε Ρει·ειει·ειιιιεπ όεε 8τι·ιιι”εοόειιιιιειιι

νφ·ιεεεεειι ννοι·όεππι, πιιό πιειόεπ ιπιι όεπεε11ιειι όιε Αει·πτε
επ ιεόει· 1ιειιειιι επ Ζειι, _ι

ε.

εειπεπ.ππι Μιτι.ει·ιιεειιτ,ειιιειι, πιπ
ειυεπ Βιιόεπιιι·υ ει· επ 1ιεειειιιιε·επ'.όπππ ειιει·εειει·ιειει·επ ειε
ιπ ει·ε11ει·ινειεε όεπ θι·πό όει· υπεπιεε1ιΙιι·Ιιειι Βιηιιοιτειιοπ
όεε Αι·ει.εε. σιπό υιιτει· όεπ ευιιΙι·ειε1ιεπ Βεεισιιιιειππ,ςεπ ειπ
ειει·ε νει·1ειευπεεπ θεε;ειιετιιπό όει·εειιιεπ πεπ·εεεπ. όππιι ετ
τοιμ ιπειει πω» 1ιπι·2οόει· πιπες όιε 0ιτπ.ιιοπ όεε Αιειεε επιιι
Πιιτει·επειιππΒ·ει·ιειιτει·ιιιιό ιπιι:ιιπιει· ε.ιιειι ιιοειι ειιιε ινειι.ει·ε
υπ Βεπιι·1ιεε;ει·ιοιιι. Βι·εειιειιιι ει· ππι όει· Ηιιιιπππε, όπεε ιιιπι
πιει· οιιπε ννειτει·εε όιε ιιιιπ εεεει2Ιιειι ειιι-ιοιππιειιόειιΕ'πιιι·
ε1όει· οόει· όεε Ηοποιειι· επεεεριοειιεπ ινει·όειι, πιιό ιπ όει·
οι·επεεειιιιπει, όπεε όεπι .1υι·ιειεπ όοειι π1ιε όιε ιπ Βετι·πειιι
1ιοιπιπεπόειι Βεετιπιιιιιιιιεειι Βιειιιιιιι,ςει·εειπ ιιιιιεεΙυπ Με όειπ
Μεόιειιιει·, εε ει·1ειιι ει· Μπόις @Με ειπε Επι:ιιιιιεειιιιππεπ.
10εειιιό ιιιιιι επιιιιειιετ όιιι·ι·ιι πω νει·ειόιςιιπ,ε πει ιεόειπ ειιι
πειπεπ πω.» επ θεπιιιιε εειππι-ι, Με πω” όιε πισω πι,
όιε ει· ποτε εειπεε ειπ ιιπ Με 11ειιεεειειειειεπ Εεειιιτε.ιε
υπό Αιπιεειόεε ε;επιεεει, οιιι;Ιειο1ι ειπε Βπτεοιιειόππει όεε
0εεεειιοπεόερειιεπιεπτε όεε 8επιιιεε επεότιιο141ιειιόειι·επι πιπ
ενειει, όεεε όιε νετειόππε· νοπ Βιιρει·ιεπ πιι·εεπόε ιιπ Θε
εετιιε νοιεεεειιτιεπεπ ω. Ψπρρπει ει· ειο1ι. όιιι·οιι όιε ειε
πιεειιιεπ 15ι·ίεΙιι·υπεειι όιιευ νει·ιιπΙεεετ, Με ε.11επεεπ Ιιιιιιεπ
Βεειιιιιιιιιιιιἔειι, πιοιι:1ιεειειι πυεεει· ιιπ Χ111. Βε.ιιόε ειπε ποοιι

ιιπ 111.,Χν., Χνι. πιιό ιπ 1ιεεοπόει·επ 0ιι·επιπι·ειι 1ιπόεπ. επ
μια όιε Βι·1ππειιπι; όεε ιιιπι νοπ Βεειιιεπιεεεπ Ζιι1εοιπιπεπόεπ
όεπποειι πιειιτ ιι.ιιιιιει·ειπα νοπ 8ι.ει.ι.επ, ιιπό ει· 1::ι.ιιπ ειειι
υπιει· 11ιπει.επόεπνει·επιπεει εε1ιεπ, όπι·‹·1ι Απ ε11:ιτιοπε- πιιό

θεεεετιοπειι1εςειι που όεε ιιιπι επει.ειιεπόε επι 2ιι νει·
εε1ιε.ιΤεπ.οόει· ειιει· ππι' όπεεε11ιεευ νει·ιιιειιιεπ.
1)ιε Βεοιπιειιιυπς όει· '1'ιιπιειιειιεπ υπό όιε ειιι.πε·Ιιο1ιε πιπε
τιεε1ιε Βι·ιιιιιι·ιιιιέ··1ειιι·επ ειεο, όπεε όει· 8100” επ Πιεενει
ετεπόπιεεεπ, ειπε όεπι όιε νει·εειιιεόεπετεπ Οοπιιιοτε επι.ερι·ιπ
εεπ ιπιιεεεπ, ιιπ ει·ειιιι·ιιεπ Βει·υι'ε πιιό ιπ όει· Αυιϊειεευπε:
όεεεε1ιιεπ εειιεπε όεε Ρπιιιιιιιιιπε ιπ ι·ειειιιιεπειπ Μειεεε νει·
1ιιιπόεπ ιει. Ηιειιιει· ;;ειιιιι·τ ιιπειι όιε Αι·ι. όει· Βεεοιόππει
νιειει· ιι.ι·ειΙιειιει· Αεπιιει·. Μεπ ι·εειιπει πει όει·εε11ιειι εειπ· θα
ιπιτ όει· νοι·πυεεειεππε·. όπ.εε όει· Λεει. ππι όει· Ρι·ειειε όεε
επιπι€ε ειννιι·ιιτ, ιιπό επόει·ει·εειιε 1ιεππεπι·υειιεπ πιο11τ εε1τειι
όιε Ρετιεπτεπ όιε Ι)ιεπειε ειπεε εοιε1ιεπ Αι·ειεε υπειιιε·ε1τ1ιε1ι.
πιει! ει· ιι

ι ιιεεο1όετιει..
1ει εοπιιι. όιε Ππνει·πιειό1ιειι1-ιειτνοπ 0οπιιιειεπ 2πιεειιεπ
όεπ Αει·ειεπ υπό όειιι Ριιιι1ιοπιιι πει όει· ςεε>;επνι·πι·ι:ιεεπ 8.ει.ειι
Ιπ,ε;ε ειπε ππ€επεειιειπιιειιε, επ ειιιό επειι όιε Οοπιιιειε όει
Αει·ετε ππιει· ειιιιιιιόει· πει Βει·ιιειιειειιιιειιιιε; όει· €εινό1ιιι1ιε1ιεπ
ιιιεπεε1ιιιειιειι 8ειιπιι.ειιεπ εειπ· 1ιεςι·ειιιιειι. Αππιπεευι.ιε;, Ε1ιπ

ριιπόιιοιιιιειι. Νει·νοειιιιι, όει· ε;εετειιςετιε ΚεπιπΓ πιιι'ε Πε.εειπ.
όει· Ειπιιιιεε όει· επιι πιιι όεπ Λεει εε1ιε.ιεπόεπ Ρπι·ι1ιειεπ όει·
01ιεπι.επ πιιό ππόει·ε Ππιειιιπόε 1ιιετεπ ι:επιι€επόε Ηε1εκειιιιειτ
επι· 8τϋι·ιιιιε όει· ννιιπεειιεπεπ·ει·ιιιεπ Ειπιι·ε.ειιι ιιπό Ποι1εε·ιε
πιει. »Με όεε Απεειιεπ όεε ει·ει1ιειιειι 8ι.π.ιιόεεΜου ειιεεειι
ιιιιι πε.ιιιι·Ιιειι ιπ 1ιοιιεπιθι·πόε εειιιι.όιειι.
επι Βει·πιζ όει· νιει 8ε1πειεπιππιει·ιιπ,ε Γοι·όετι. πιιό όεεεεπ
νει·ιι·ειει· πισω πεπιιε;ειιό ε;ευ·ειι 10ιφιοιτιι·ππ8· πιιε1ι ε11επ
Βιειιι.ιιπειεπ πιπ ειεεειιιιιει ειπό. εειπεπ εε πιπ. ειειι, όιιεε πιι:1ιι
εεΙιειι όιε Κι·Μ'ι.ε πιιιιει πιιιεει·ιειιεπ νιιει·όεπ, Με ιιιιιιι όεπ

βειιιπετ
Μ, πι- όιιε ει€επε Α1ιει· οόει· πιι- όιε 8ιε1ιει·ιιπΕ όει

ειιιιιιε 8οι·εε ιι·πε·επ ευ ιιιιππεπ. Β1ιπεει·οεεε Μειι8·ε νοπ
ινιιιινεπ πιιό 1'νειεεπ όει· Αει·ετε 1ιιειιιεπ πεειι όεπι Τοόε όει·
1.ειιιτειεπ ιπ ιιιιειιει ιιεόι·όπειεπ νετιιιιιτπιεεεπ 2πι·ιιεια. Με
1νειι1Βιιειι.επ,π·ειειιε όει· νει·ειοι·1ιειιεόιεεειπ οόει· _ιεπειπ ει·
ιιιιιεεεππω. εειιιε Μιιιιε πιιό εειπε 8ειιιει:νει·Ιειιεπιιπε· ειπό εεπ
ειιιό ι·ει·εςεεεεπ,υπό πιπ ιιιιειιτ υπιπ ππι όιε εειικνιει·ιε·ε Εεεε
εειπει· Ηιπιειιιιιεπεπεπ. Ιπ π1ιεπ όιεεεπ 13"π1ιεπνει·πιειε ειιιειε
πιιό ιιιΙειιι όεε Βεπιιιεειεειπ όει· 8ο1ιόιιι·ιιιιι: υπό ειπε που!
οι·εειιιειι·ιε νει·ιι·ειιιπ,ε; όει· 8ιππόεειπτει·εεεεπ, ειε ειι·ει1ιο1ιει
Βεειιιεεειιπιενει·ειιι, Αιιιιιι1ιε επ εειιι.ιΐεπ. Βι· πεππ ιιι εειπεπ
νει·εε.ιπιιι1ιιπε·επΜει.τειιιιιπο” ε.1ιε·επιειιιεΠπειιιι·ϋ.ε;1ιειι1ιειιεπ
εεπιιιιειπ υπό επι (ιιυπό όεεεειιιεπ επί ειπε Βεεεει·ιιπε; όεε ιι1Ιεε·
ιπειπεπ νει·ιιιιΙιπιεεε ιιιιιει·1ιειτεπ. Πι· ιιιι.ιιπ ιπ ΟοπΠιεπ`ε11επ
όεπ ΕιππεΙυεπ ππι ειιτειπ Πε.ιιι υπι.ει·ειιιι.2επ πιιό ιιι επικι
πιει1 ενιοιιιιιιεπ ?εειπεπ όιε νει·ιι·ειππε; όει· εςεεε1ιε.όιςιευπωπω
όεε ειπ2ειπεπ Μιιε;ιιεόεε ιιι όιε Πιιπό πειιπιεπ. Βι· 1ιε.ππ όιε

0οιιιιιειε-όει: Αει·ειε υπιει· ειπεπόει· εειιιι‹:ιιιεπ υπό ει· 1ιειιιι
εειιΙιεεε1ιειι _ι

ε πε.ειι εειπεπ Κι·ιιίι.επ, εειπει· θι·εππιευ.ι.ιοπ υπό

Αι18όΘ1ιπιιιιειιι ιππτετιει1ει·Βεόι·επε·πιεε ιιειιπό1ιειιεπ Αει·ειεπ
οόει· όει·επ 1ιιι.ιιιιιιεπΠπτει·ετιιι.2πππεπ;;εννιιιιι·ειι πιιό εισ.ιιιόεπ
1ιζιιι.ενεπυπό ινιιιεεπ νοπ Αει·ετεπ εππειιιπεπ.
1)ιε Ει·ιιιιιιιπε· όιεεει· ιπιιιιπιιε·ι”πειιεπΑιιι',<ζε1ιεπει·Γοι·όει·ι. νετ
ιιιΙεπ 1)ιπ8ειι ειπε πειι1ι·ειο1ιεΠιτε,·ιιεόεεΙιειτπιιό πειι·ιιο::ιιτιιε1ιε
ιππιει·ιεΙ1επιω, πωπω πω» ιιπ Νιι 1ιεεειιειϊι. εοπόει·ιι ειε:
ιιπ 1ιευι'ε όει· .1ιιιιιε εεεεπιπιεΙτ ενει·όεπ ιιιιπιιεπ.
Νπειιόειπ νει· ειπε 10 .1ε.ιιι·ειιιπ Ρετει·επυι·8· ειοιι όει· ει·επι
ι·πεειει·1ιεΒεειιτεεειιπιενει·ειπ @ειιιό πιιό ιπ νιιεπιι;επ .Πιιιι·επ
επι· (ιιιιπόιιπι; πιειιτει·ει·Γι1ιπ1επ ιιπ πιειι.επ Β.ειειιε εειπεπ;
Μου», ιιεεε1ιπιπετεπ που ππειι όιε ιππιιπππεπωι Αει·ει:ε επί
όεπι Αει2τετε,εε ιιπ .Ιιιιιι·ε 1898πιιτ ιιι·ειΙιειιεπ Βιεπόεεΐι·υςεπ
υπό ερι·πε1ιεπειειι ιπιτ ι.ι·ι·οεεει·ΙΒιπιπιιιις1ιειι. ιιπ όιε Θεόπ
όιιπ,<.ςειπεε ιππιιπππωιεπ Βεειιιεεειιιιωνει·ειπε Με.
Πε όιε ιιοι·ρειει· πιεόιειπιεειιε θεεειιεειιΜι όπιπειε 1ιει·ειτ.ε
πιπ. όεπι Ρει.ει·ειιπι·Β·ει·ιιι·ει1ιειιεπ Βεειιιεεειιπιενει·ειπε υπεε·επ
όει· θι·ιιιιόιιπε ειπει· ΡιΙιεΙε ιπ 11ιν1ειιό ιπ Ππιει·ιιυπόιυπε
ειιιπό. νει·πιειιτειε όει· 1ιν18.πόιεε1ιεΑει·ειετπε· απ? ειπε ειιςεπε
1πιι.ιιιτινειπ όιεεει· Πεμ. Πιε νει·ιιεπό1ππι-ι·ειιπιπ: όει· ει. Ρε·
ιειειιιιι·ι;ει· θεεει1εειιεττΜιτου όεπ ε·επ·ιιπεειιτειι Βι·Γτι1ε· όει·
θιιιιπόππε· ειπει· Γιιιε.Ιε ιιι 11ινιεπό, ό

.

ιι
.

ειπεε ΙινΙιιυόιεε1ιεπ
ιιι·ει1ιο1ιεπΒεειιτεεε1ιπιενει·ειπε, όεεεεπ Βιιιι.ιιιεπ νοιπ 15.Πότε
1898 επι: .Μ 2065 νοιπ Ηει·ι·π 1ιόιπιειει· όεε 1ππει·επ ευπ.υι.ιει
νι·οι·όεπειπό. 1π όει· ει·ετεπ νει·επιππιιππ.ε· όει· ειιιό” όει·
θεεεΙιεειιε.11::ιιπ 19. Μαι 1800 ει·ι'ο1ετε όιε ινιιιιι όεε νει·
ειεπόεε, όει· Βιιτεπι·ιειιτει· ππό όεε .1ιιι·ιεεοιιειιιιεπ όεε νε1·ειπε.
Απε ι1ιεεει·πιω Β·ιππειι 1ιει·νοι·Με: Ρι·ιιεεε 1)ι·.ιπεό. Η. Τι· πΜ” νιεερι·14.εεεΡΜ. Πι·. 11. Κεεειει·, θεει·ετειιε Πι·.
Ο. 8ιι·ϋ1ιιπι›ει·ε· υπό Πι·. Τε.. Ιιεε1ιεε1ιεινιεε. Με
Οεεειει·ει· Πι·. Α. Η ει·τ,εε: Με Βιιτεπιιειιτει· Ρι·οι'. Πι·.
Κ.1`ιεΙιιο, Ι)ι·.Τι·πιιιιι·ι.ιιπό Ρι·οι.1)ι·.νΨ.Ζοεςεν.
ΜειπιεπΠε1; επ Επτεπι·ιειιιει·ειιπόιόπεεπ Ρι·οι'. Πι·. Σ..
Κεεειει· υπό Επι. Ο. 8ι:τϋιιιππει·ις. Ζπιτι .Ιπι·ιεεοπειι1ιειι
π·ιιιόε Ηει·ι· νοπ Β ι·6 πεε ι εεινειιιιτ, όει· ιπ όει· 14”οι€εεειιιε
11ιι:ει.τ1ιειιόειιι νει·ειπε ευεειετε. Αιιεεει·όειπ ιιε1ιεπ ειειι ιπ
πι1επ 8ιεπιευ Μιτε1ιεόει· όεε νει·ειιιε ιιει·ειτ ει·1418.ι·ι,Με νει·
τι·ευεπειιιιιππει· ιιπ 1πιετεεεε όεεεεΙιιεπ ιιπ όιε επτειιι·εειιεπόεπ
Βεκιι·1ιε επ ννιι·1ιεπ.- Πιο Ηιιιιε όεε Μιτ8·1ιεόε1ιειιι·πεεεπε
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ιι-εμ 'ό Βιιιιο1. Πεε .Με Με νοιπ 1. ιΤιι1ιΜε πιιιιι 80. .1ιιιιι
άεε ιιει·ειιιι'ο18·ειιιιοιι.1ε1ιι·εε εει·εε1ιιιοτ. Πιεεει· '1'ει·ιιιιιι ιετ
τιιιι·ειιάοιι Πιιιετιιιιιι1ιειιιιιετ.ι1:ιεεΜε 1ιν15.ιιιιιεε1ιειιΑει·ετετε;ο
.8·ονι·ο1ιιι1ιοιτεεειιιιιεειιιι Βιιιι.τεοπιιιιει·οι1ει· 1ι'ι·ιι1ιιιοι·ιιετετιι.ττ
ιιιισιειι, από ω· ειπε ι·εε·ε Βοτ1ιοι1ιι.ς·ιιιιςεπι ι1ειι θοιιοι·ε1νοι·
εειιιιιι1ιιιιε·οιιιιιιι ειιεειοιι ι1ειιιιιειι ι·εειιιιειι τετ,ννοιιιι ι1ιεεε11ιειι
ιιει θειεεειιιιειτ ω· Αει·ετοτεε·ε ετιεττιιιιιιειι14τιιιιιειι.Βιε _ιετετ
2ιι.1ιΙτεει· νοι·ειιι 919 Μιτε·Ιιειιετ.
Πιο θειιει·ε1νοι·εε.ιιιιιι1ιιιιεειιννοι·ι1ειιειιιο _ιιιιιι·1ιε1ινι·ιει1οτ
1ιε1ιι·ειιιιεθε1εμ·οιιιιειτ πι· ;;ειιιοιιιεε.ιιιοιι Βεερι·εε1ιιιιιε· νοιι
ειι·2ι1ιοιιοιιΒιειιι1εειιιι8·ο1εεειι1ιοιτειι1ιιετοιι. δε 2ε1ι1ι·οιε1ιει·Με
Βεειιειι τιιεεει·νει·ειιιιιιιιιιιιιςοτιεοιιι ιινιι·ι1.ιιι ιιιιι εο ει·ϋεεει·οιιι
1ι1εεεο πετάω Με ιιι·ιιικοιιτ1ειι Βοάιιι·τ'ιιιεεε άεε ει·ετ1ιε1ιειι
8τιιιιιιεε 1ιιιιι·εε1εε·τιιιι‹1πω”«ιιε Βοτ'ι·ιετιιειιιιε,ιιει·εοΙτιειιειιι
εοιιι·ιι·1ιτννει·ι1οιι1ιιιιιιιειι.Πειε ε·ε.ιιΖε .Τειιιι· 1ιιιιτ1ιιι·ο1ι»Με όει·
νοι·ειιιιιι1 Με Βει·οΙΙιιιιιειιτιςτει·ω· θοιιοι·ε1νει·ειιιιιιιιΙιιιιεΜε
Αιιι”ι.ιε.ιιοιιιιιιτιειι,εειε ειιιιε1ιιειι Αι·ετε πιιτ εειιιειιι Βιι.τ1ιειιιι‹1
νι·ειιιι ιιι6,ε·Ιιε1ιειιιε1ι-ιιιιτ «Με '1"1ιιιτπι· Ηι1τε ιιι 1ιοιιιιιιοιι.Ιιι
ρι·ιιιειριεΙ1 ινιε1ιτιεειι Γτι11οιιΜε ει· Με νει·τι·ετιιιιε·σ1οι·Ιιι
τετεεεοιι εειιιει· Μιτε1ιειιοι· :Μπι Βεε1ιτειιιιινιι1τεΜου ι1οιιι
Ε1ιιειιςοι·ιο1ιιοάεε νει·ειιιε ιιιιει·τι·εικοιι.Ζιιι· Αιιιιι·τιιειΙιιιιιε νοιι
Πιιι·εε1ιτ, Με ειιιοιιι ΜιτεΙιε‹1ο ινιόοι·τ'ε1ιι·ετιει, εοννιο νοιι
ετιιιεε1ιοιι 11ει·ε·ε1ιειινοιι Μιτειιοιιετιι ιιιι‹1 πι· Βε1ι1ιε1ιτιιιια
νοιι θττειιιε;ιτειιειιπιιό Ποιιι1ιετειιόει· Αοι·ιτε ιιιιτει·ειιιιιιιιιει·,
τ'ε.11εειε ειι·1ιτιιιιε1ιοιιι ριινιιτεε 101ιτειιεει·ιε1ιτιιιε1ιτ1ιει1οε·οιι
Ιειεεειι, ιιιιτ εετ νει·ειιι εειε ιιι·ετΙιειιοε Βιιι·ειι€ει·ιεΙιτ. ειε ιιι
ειρροι1ιιτιο1ο1ιιετειι2, ιιιι‹1Με απ” 8οι·ε·ο ττει.τειι, τ1:ιεειιιιιι
άοειειιε Β ε" Ε1ιι·ειιι·ιειιτει·Με: Πειιτιιι1ε.τειιειι ε1οιιΑει·2το·
ιεεειι ειιννεεειιιι εοιιι ννοι·ιιειι.
8ειι1ιεεε1ιοιι »Με ειε1ι'ε όει· ενω" ιιιι€εΙοεειι εειιι1εεεειι.
ειιιειι Ροιι‹1 κε εε.ιιιιιιεΙιι. εει· εε ειιιετ ει·ιιι6ειιειιειι εοΙΙ. ιιο
ειιι·ττιεειι Μιτειιοι1ει·ιιάεε νει·οιιιε, οτιει· 6οι·οιι Γειιιι1ιειι Πτι
τοι·ετιιτειιιιε;ειιευ εεινιτ1ιι·οιι.Μιι€ε ι1ει·ιιιιιιιιιειιι· ιιι ε.11ει·Βε
εε1ιειοειι1ιειτεειιιε 1·ιιιιιιμειι 1ιεειτιιιειι‹1ενει·οιιι ειιιπ Νιιτ2οιι
ιιοιι Γ1·οιιιιτιειιόει· 1ινΙιιιιιιιεε1ιειι Αοι·ετε ε·ει1ει1ιοιιπιιό εε ιιιιιι
νει·ειιιιιιτ εειε. ι1ειι Αιιτειιιιειι, όιο οι· ειο1ιε·εετο11τιιππ, ιειιοι·
πειτ Βοι·οειιτειι ιι·ει·‹1οιι.

Βτιειιετειι:ειρειι ιιοιι Βεερτεοιιιιιιεειι.

11οιι·ι·ορ·ε 1
'.

11.ιιοεο·ε: Ηἱοιιιιιιιιιε ει, εει·οει·εοειιιιΒιιιιι

ιι ιιεροιι.οειιιιΒιιιιι. Αιιι·ιιοιιο.ιοι·ιιεεεκοε ιιεε.ιι·1ι;ιοιιιιιιιε.

Περειιο,τι·ι. σε 6-ι·ο ιιιιιιειικιιι·ο ιιΒιιιιιιιιι, ιιοιιο.ιιιοιι
ιι:ιι·ο τ

ι

ιιερερει6οπιειιει·ο 1100115ειιερ·ι·ιι ιιιι·ι·ορε.,τι-ροιι·ε
Μ. Βιιρ·ι·ε.ιιι.οοιι·ε, εειε ρειιεκιιιειο ,ιι-ρε Α. Γ.
Φειιιι0ερι·ιι. Το” ΙΙ. Ι1οιιοιιιιιιε ιιεριιιιιι. @Ιω
·ι·ερ6γρι·ιι.ΡΙειιεειε Φ. Η. Ι11ειιε.εεκει·ο.1900.
ΠΠ: 1ιειιοιινοι· ειιιιε·οι· Ζω ιιιιεει·ε 1ιεεει· ιιιιι' Με Πι·
εε1ιειιιειιιι1ετ ι·ιιεειεε1ιοιι 11ετιει·εοτειιιιε;Με ι·ιιιιιιι1ιειιετ ιιε
1ιειιιιιειι νΥει·ι‹εε νοιι Πι·. Ηειιιι·ιειι Ριοεε «1)ιιε τνει1ι
ιιι όει· Νιιτιιι·- ιιιιιι νιι11ιει·1‹ιιιι‹1ε»ιιιιτιιιει·1ιεειιιιεςειιιειειιτ.Α11εε
"ειε τω· νοιιι1.Βιιιιάε αεειιετ 1ιε1.ιειι1ιοιιιιιιτ ιιι ε1ειι:1ιειιι
11ο.ιιεεεε.ιιε1ι ιιει· ιιιιε _ιοτ2τνοτ1ιεεειιι1ειιοι·ετοιιΗιιιτ'τεάεε
11. Βειιόεε πι. Πιο Πε1ιει·εετειιιιιςιετ :ιιε ειιιο εοιιι· ε,·ειιιιιςειιε
2ιι 1ιοποιε1ιιιειι.Πιο Αιιεετεττιιιις άεε 1νει·1ιοε ιετ ειπε ρι·ειειιτ
νο11ε.ινε 1ιοτΐοιι,ι1εεε ιιε.εεειιιοειο1ιιιι ΒιιεεΙειιιιι Με ε1ειε1ιειι
8γιιιρ:ιτιιιειι ει·ινει·1ιειι ννιι·‹ι. ‹1ιο Με Οι·ιειιιιι1 ιιτι ιιιιι·ιεετι
19ιιι·ορειεειιοιι 1ιιιιε·ετ ει·ινοι·1ιειιεετ. Πει· Ρι·ειε άεε θε.ιιιειι
1νει1‹εε 1ιετι·ιιιιτ10 Βιι1ιε1. Α. 8ε.ε1ιει·.
Ποτ”. Πι·. Π. ΒΙοειι: Πιο Οιιτειιιιει11:ιιιιιιε ιιτι Κι·ειεε εει·
ιιιοι1ιειιιιεεΙιειι ινιεεειιεεΙιείτειι. @Με καπ-ι" ν” Με.
τεν Ριεειιει· 19001.
Δ1ιετ1οιιιιεε1ιεΑιιτι·ιττει·οοε. 2ιιες1ειο1ιΡι·οε·ι·ειιιιιι 2ιιι· Πι·
ϋιϊιιιιιιε όει· Πεινει·ειτιιτε-Ο1ιι·ειιΜιιιι1:2ιι Β"τοιιιιιι·ε·,ιιι ι1ει·Με
Βειιο1ιτιιιε·ειι τ1οι·Ο1ιι·ειι1ιει11ειιιι‹1ε2ιι άεε 1ιτιιιε·ειιιιιει1ιειιιι
εε1ιειιΠιεειρ1ιιιειι άει·.εε1εε·τινει·ιιειι. Α. 5 ιιοιι οι.
Πι·. Ρ'. 8ο1ιο12: νοιι Αει·ετειι ιιιι‹1 Ρετιειιτοιι. Μετιεε
ιιιιιι ιιιιιιιετιεε Ριειιειοι·οιειι. (Μϋηη)ιθη 1εοο_ Μα Με
8ε1ιιιιιει·ι. ·

Πεε νοι·1ιερ.τειιι1εΒιιο1ι1ειιιΜε νοιι Αει·πτειι εοννο1ι1ινιο
νοιι 1ιειειι ιιιιτ ει·ϋεετειιι νει·ειιιιεοιι ι.ιεΙοεειι ννοι·ι:1ειι.Μιτ νετ·
τι·ει1'1ιε1ιειιινει·ετειιι1ιιιεε ι1ιι· εοε·οιιεειτιεοιι Βο2ιειιιιιιε·οιι εει·
Αει·2τε ιιιιτει· οιιιιιιιιιει· πιιό ειιιπ Ριι1ιΙιειιιιι εειιιιι1ει·τνει·ι'. ιιι
ιιετιιεε11ιειιιιι Μιά 1ιιιιιιοι·ιετιεε1ιειιι.Με ει·ιιετοιιι'1'οιιοΜε νει·
εειιιειιειιοιι ειε Αει·ειε εοινοιι1 Με Με Ρετιειιτειι 1ιεττειι”ειιιιειι
1ι'ι·ει.εειι.Πιο 1ιεινιιιιι1ετιιεννει·τ1ιεΒεο1ιεε1ιτιιιιε·ε.<.τε1ιεάεε νει·
τεεεει·ε, εοιιι νιο1εειτιε·εε ννιεεοιι. εειιιο ε·ει·ειττειι 1εε1ιειιειιιι
εε1ιε.ιιιιιιεειι, εειιιε ,ει·ιιιιά1ιε1ιεΚειιιιτιιιεε Με θεεε1ιιειιτοτ1οι·
Μοόιειιι σπιτι1ιει·ι·οι·ι·ειΒ·ειιιιεει11,ε·ειιιοιπεΒι1ιιιιιιε; ιιιε.ε1ιοτιεειε
Βιιο1ι1ειιι:τι οιιιειιι ιιοε1ιιιιτετεεεειιτειι.Με 1‹ιιιιιιειι ιιεεεε11ιο
τ1εε1ιει1ιιιιιι· 1ιεειειιε ειιιρτειι1ειι. Πιε Αιιεετιιττιιιι,ι.ςάεε Βιιε1ι
Ιειιιε ιετ ειπε νοι·ειιε·1ιε1ιε. 8

.εεε εεοτιιιιτιεειιοιι Βι·ιιι·ειι1ιιιιι€οιι ιιι

Αιιειιιε εεε ιιοιι Ρι·οτοΚοιιειι
όει· 11ιοάιοιιιιεειιοιι θιεεε11εοΙιεΕτ ειι Βοι·ρετ.

8ιτειιιιε·ιιιιι 8
. Ε'ετιι·ιιιιι· 1899.

Ε ο κι ιι ε 1ιοι·ιε1ιτετιι1ιοι· ειιιοιι Β'ιι11νοιι Η ιιε ιιι ο ρ 1
ι
ι 1 ι ο

1ιοιιιι Νοιιε;ε1ιοι·οιιετι τ1οιιει· ειι 1ιεο1ιε.ε1ιτειιθε1εε·οιιιιειτ
;.:ειιε1ιτιιιιτ.
νοι·τι·ειςειιι1οι·εο1ιιε1‹τΑιιειιιιοιι ιιτιο1·Με δε1ιννε.ιιεει·εε1ιεττ
ιιιιι1 Θειιιιι·τ νοι·ε.ιιε: Με Μιιττει· οιιιο 1 μπει νοιι 30 .1ιιιιι·οιι
Πτι. ννιι.1ιι·ειιτ1ω· θιι·ενιιιιιιιτ ιιιι νει·εειιιετ1οιιειι1ιι·ετοι·ιεειιειι
Βεεε1ιννει·ι1οιι,ε1οιιιεε1ιειι ιιιιιι τοιιιεε1ιειι Ζιιειιιιιι,εςοιι ιιι ιιοιι
Ητιιιάειι, ιιιι θεειε1ιτ ετε. Βειςιτιιι εει· 1'νεΙιειι επι 15. Αρι·ι1
1898 ιιιι‹1ειναι· ιιε.ειιάειιι 1ιειιιιΠι·ιιιιι·οιιΜε Βιιιεο εεεριιιιι€οιι
ιιιιὸ άεε Ε"ι·ιιειιτινεεεει·ιι1ιε·ειιοεεειιεει·. Πιο ννειιειι εετ2τειι
νοιι νοι·ιι 1ιει·ειιιετει·1‹ειε, ινιιι·ειι εειιιιιοι·21ιιιττιιιικ1εε ει·το1ετε
ιι.·ιι.1ιι·ειιτ1ω· 1νε1ιειιρειιεειι Ρτιιο1ιτννεεεει·ε1ιι1ιιεε.Πιο ιιιιιι
νοι·ε·ειιοειιιιειιο 11ιιτοι·ειιε1ιιιιιε·οι·ε·ιιιι 1 8ειιΜε11ιιε·ε 1ιοι πιει·
ιιιε.1οιιινει·Ιιε.ιτειι άεε Βεο1ιοιιεαπό ε1ει·τιιιεεει·ειι θεεειιΙοοιιτε
τ1ιει1ε.Νεειι 3-ειιιιιάικοι· Πιιιιει· Μι· 1νειιοιι, ειετιι·ειι ειε Γιιετ
πειιι; ιιιιι ο ετ ιιιιο1ι θ 8τιιιιι1ειιννιοτ1ει·ειιιειιτι·ετοιι. Ηοι·2τιιιιο
άεε Κιιιι1εε ννιι1ιτειιι1ιιιοεοι· Ζειτ ιιοι·ιιιιιΙ. Πιιι 11 Π1ιι· νοτ
ιιιιττιιε·ειιειι 16. Αρι·ι1 Βε,ι.ςιιιιιι·ιειιτιςει· Πι·ειιε·ιι·ο1ιοιι,ννοιεΙιε
1ιιε1 ει” (Με Κορι” Με :ιιι ιιοιι Πιιιιιιιι 1ιετϋτάει·ιι.1ιιει·ιιιιτ
8τι11ειειτιιιποτε 1ιεττιςοι·1νε1ιειι. νεοιιΙ ιιι Β'ο18·οΜε ι·ιε·ιιιειι
Πιιιιιιιιεε. νοι·ειιε1ι ω· Εκρι·εεειοιι ιιειο1ι Κι·ιετε11οι· οι·
ιο1ε;ιοε.Πε. ιιιο Ηοι·2ιιιιιε άεε Κιιιτ1εε εειι1εο1ιτοι·ννιιι·ι1ειι,ι1ιι·ο
Γι·ειιιιειι2 ε:ιιιιι 19οι·οερειιι 18ε1ιτι.ιιε11:ιετε.Πιο Βιιτννιε1:1ιιιιε·
άεε Κοριεε ιιοιι 1ι.ιιιιιρτεεειπε; 1ειο1ιτνοιι θτε.ττειι, ννο1ιοιεε
ευ ειιιειιι 1ι1ειιιειιΠιιιιιιιιι·ιεε Μπι. εει· ειιτ'οτι ιιιι.ειιω· (ιειιτιι·τ
όιιι·ειι 2 811τιιι·οτιε·εεειι1οεεειι ινιι·ιι. Βιιιιι;ε Ηιιιιτι·ειΖε εε
ιιιι€τειι ιιιιι Με Κιιιιι, ειιι ει11οιιιΑιιεε1ιοιιι ιιιιε1ι Β·ιιτ επτ
ιινιειιε1τεεΜΜε1ιειι ιιι ·Κι·ει”τιι.ζειιι8ε1ιι·ειοιιευ νει·ειι1εεεειιΕΑιιτ'
εειε 1ιιι1ιειι 8ιιι·ιι1ιειιι ιιιιι·ειι Πι·ιιειι άεε τιιιιειε οιιιε 1ι1οιιιε
ι,ιε.ιι2οιιει·ι1εο1ι1ιι·1ιε8ειιι·ιιιιιιιιε. Με τ1οι·ειειι ειιιι8ο 'Γιο ται
Β1ιιτειιτ1εει·ιειι. 1νιι.1ιι·ειιι1Ε. ιιιιτ εει· θιε1ιιτι·οιιι1οιι1ιοεο1ιει.πω:
νι·ιιι·, ιιιο1τ1οτοτ1ιε Ηο1ιιι.ιιιιιιε,Με «Με Κιιι‹1 1ιε.ιιοτε.ι1ε.εεάεε
εο11ιεεεε ο1ιειι ει·ινιτ1ιιιτει·8εΙιι·ιιιιιιιιο ετιιι·1ι 01ιιτε. 8τι11ιιιι8·
ι1ει· Β1ιιτιιιιε· τ1ιιι·ε1ι1ειε1ιτετι()οιιιρι·εεειοιιενοι·1ιιιιιά. Ιιι άοι·
Αε1ιεε11ιτι1ι1ε.ιιι ιινε1τ:1ιοΕ. ε;οτειιι·οιικαι· ιιιιι Με 8οιιιιιτει· ιι1ιει·
ιιοιι Πε.ιιιιιι ιιι ιιε1ιειι οι" ειι1ιειιτει.ιιει·Β1ιιτει·.ειιεε. Αιιι Νιι1ιε1
ιι.11εειιι θι·ιιιιιιιι;:ς.Πεε Κιιι‹1 εειιιειι ιιτι Πειιι·ιε;ειι ν611ις εει·
ιιιιι1ιιι εειε, ειιι1εοι·τεΜε Μοεοιιιιιιιι, ι1οε1ι1ιειιιειι [Με. Αιιι
Αιιειιιι ι1εεεειιιειι 'ΙΪιιεεε Με εισιι ε.ιιτ άεπι Κιιιο ειιιο επιτ
ειιιιιιιο Βιιιτιιιιι.ς·νοιι Πειιιιιειιε·ι·ϋεεε, ‹1ιε ετιιι·ια ρι·οιιιιιιιι·τε,
τει·ιιει· ειιι 2

.

Βιιιτεκτι·ενεειιτ ιιιι 1ιιι1‹ειιΙιειιιιιιιι ιιιιιιιιε ειιιιεο
8τιιιιιιειι ιιιιε1ισ1οιιιΒιιι1, εκεινιιε1ε1ιειιιΜε Πετιιιιιιιιιε πιιτ ειιιειιι
8ειιυνειιιιιιιτεερ. 1.2ι.ρρο1ιειιεννιεε1ιοιιι1ειι8ειιειι1ιειιιάεε Κιιιιιοε
ειε Βιιιιιιει·ιιιιε νοι·,ςειιοιιιιιιειι 1ιεττε. Πι·ιιιειιτ1εει·ιιιιε 1ιιιττε
ιιοε1ι ιιιοιιτ ειεττε·οτιιιιτιοιι.Δω τ'ο18·ειιάειι'1'ιιι.ιοννε.1ιι·ειιιιάεε
Βιιιιοε ι·οειιτ 1ιειι·ιτειιτΙιειιοΒ1ιιτιιιιε· Με εει· 8ειιι·ειιιιιιιοεπι
8τιι·ιι1ιειιι,ιιιιε1ιιιειιιεει· θε1ιοι·1'ει·ιν·ειειιτνι·ιι.ι·.8τι11ιιιι;ς·ιιιιι·ε1ι
Οοιιιρι·εεειννει·1ιε.ιιιι.Πε.ε Βιιιιεκτι·ιινεειιτ ιιι ω- ιιιι1εειιΑο1ιεε1
1ιϋ1ι1ε1ιιιττεεισ1ιτιετι·ιιειιι1ιε1ιιιιιεε·ο1ιτειτετιιοιι ι·ειο1ιτε1ιιιιτοιι
ΚΙιιιιεειι ιιε1ιοι·ι·εεΙιτΜε ε;ιι.ιιιο Κτειι1τ1ιοιτε1ιι1‹ιΜε ιιιιεεει··
οι·ι1ειιτ1ιειι;ι·ι·οεεε νιι1ιιει·ε.1ιιΙιτειτάεε ειιτιειιτειιιοιι θιεινε1ιεε
8ειιιιιι εει· Πι·ιιε1ι εεε Κιιιι1εε, εειιι ει2·ειιεε θοινιεΙιτ ε·οιιιιετ,
ιιιιι επι όεπ 1ιο1ιιετοτειι8τε11ειιΒ1ιιτιιιιςοιι 1ιοι·νοι·ειιι·ιιτειι.Πιο
εε11ιειιιιιιάοιι πειιι· ιιιειιτ ιιιιι· ιιι ιιοιι Ηιιιιττιοε1κειιετειττ, ειιιο1ι
ιιι ιιιε Βειιιτάειιιϋ1ιΙοοι·ι`ο1ε·ειιειε ε11ειιι Αιιεο1ιειιιο ιιε.ε1ι ιιιιι1
:ιιι άιεεειι Βιιιτνοι·Ιιιετειι εοννιε ω· θειιιι·ιιιιιιιτιιιιε ε;ε1ιτ εειε
1ζιιιι1Μι τιι·ιιιιάε. Αιιειι Με Ε'ε1ι1ειιω· Πι·ιιιεεει·οτιοιι ιιιιηε·
ινο1ι1Με Ε'οιε·ε ι1ει·ιιιιιει·οιι Βιιιιιιιιι.; ε.ιιτεετε.εετννοι·‹ιοιι.νω
τι·ιιςειι‹1οι·εοινο!ι1Με Οο11εε·οΚιε εοι·ιτε ιι γ νι·ιιι·ειι 1ιειι1ε
πι· Πε1ιει·πειιε·ιιιιε·ε·ειιοιιιιιιειι. άειεε εε ειε1ι 1ιἱει·ιιιιι ειπε ιιοιι
ε·ειιιτε1ε Βιι.ιιιορ1ιι1ιε1ιειιτιο1ε. Αιιιιιιιιιεετιει:1ι 1ιεεε ειο1ι ιιιιιι
νοιι νιι.τοι·1ιε1ιει·δειτε ιιιε1ιτεει·ιιιι·οιι, ιιι ω Ε'ε.ιιιι1ιεάεε νει
τοι·εννει· πιο ετννε.ε:ιιι Ηιιιιιοριιι1ιε οι·ιιιιιει·ιιιιοενοι·εε1ιοιιιιιιειι.
Πιο 11ι1ιιττει·άεε Κιιιι1εε, οιιιε εο1ιι· ιιει·νιιεε, ιιειιι·ιιετιιειιιεο1ιε
ι·εειι. 1ιγετει·ιεειιεΠειιιο εειε εε. άε.εε 1ιει ιιιι· νοιι 1ι1οιιιεετ'
ι.ςει·ιιιετϋιε·ε ειιτε1Ιιες οιιτετε.ιιάειιο ννιιιιάειι ιιιιιιτιιιειι‹ι1ειιιεε
1ι1ιιτειι. ιιι· ειιι2ιεοι· Βι·ιιιιει· ιετ ιιιι 18. 1ιε1ιοιιε_ιιι1ιι·εεπι τ1οιι
Μειεει·ιι εεετοι·1ιειιιιιι‹1ειναι· ιιι άει· Βεοοιινιι1εεεοιικ :ιιι οιιιειιι
1ιιι.ιιιοι·ι·1ιει.ι·ιεεΙιειιΒιιιιιιτ1ιοιιι.Με ειο1ι ει" 1ιειιει.ιιάειιιτιοΑΜΙ:
ειιιε,ε·οάτιιο1ιτιιιιτιο. 1νειτει·ε Ηιιιννειεο ε.ιιτ ενειιτιιο11 νοι·ε·ο
1ιοιιιιιιειιεΖειοιιειι νοιι Ηετιιιοριιι1ιετιιιιάειι ει‹·1ιιιιε1ιτ. νοι·τι·ε
Βοιιάοι· 1ιειτω» :ιιι τ1οι· 1·1ιι.ιιι1ω 8ε1ι ιιι ι ‹1 τ'εε1ιοιι .1ε.1ιι·
1ιιιε1ιει·ιιε" ειε ειιιεε1ι1ε.ειι.ιεΒιτει·ειτ.ιιι·οι·ιειιτιι·τ. Πιεεε11ιειετ
τιιο1ιτιιιιιτειιει·ειεΙι,οε ιιιιι1ετ ειε1ι ιιιιι· ειιιι 8.112ιιιιιιΙοςει·
?ΜΙ νοιπ 1τιι1ιειιει·Βιιτεε 1ο Βιιι·ε22ο νει·ϋ ειιτΙιο1ιτ,ωειιι
ι·ειιτ1ιιι ω· Πιεεοι·τε.τιοτινοιι Με Χ Γιεε1ιει· νοιπ .1ει1ιι·ε
1889 πω· 1ΐιτ11ενοιι οοιιε·ειιιτει.1ει·Ηιιιιιοριιι1ιε ιιι ιιιιεε·εερι·οο1ιε
ιιοιι Βιιιτοι·τειιιι1ιειιειιεε.ιιιιιιειι€εετε11τειιιιι. 1.ιοειιι ε 1ιετ ιπι
1ιειιιΓει1ετ1οτ2τειι .1ε.1ιι·ειιιι Αι·τεετ1οειιΙο εε.. 80 Γιτ11ονοιι
Βοοι·1ιιιτιιιι 1ιε1ιιιιιόε1ιιθε1οἔειι1ιοιτεε1ιιιιιτ ιιιιι1 ιιιεειιτ ε.ιιτ'ειε
ΑοιιιιΙιε1ιΒειτ άεε Ηειιτ1ι1ιιτιιιιε·οιι1ιοι8εοι·1ιιιτιιιιι1Ηεωοριιιιιε
ε.ιιιιιιει·1τειιιιι,ννε1οιιοινο1ιΙ ειιιε1ι 1117.Κ‹ιε1ι νει·ιιιι18.εετιιιι1ιειι
ιιιιι·,;ειιιιι εοιιιει· 1889 οι·εο1ιιειιοιιοιιΑι·1ιειτ‹1ιοΗιτιιιορ1ιιιιε ειι

2ιτ1ιιειι. Ζιιιιι 8ε1ι1ιιεε
ιιιϋε1ιτενοιτι·ιιε·ειιι1ει·ιιοειι Με 1Τι·ειΒει1ιεειιτιι·τιι·ιεεειι, ννοιε1ιε
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ιιοιπο Βιιοτπ οιπ ιιιπ ρ;οι·ιοιιιοι.ιιοιιοπ: Μ. οο ννιιποοιιοποινοι·τιι,
ιπ οοιοιιοιι Β`οιιοπ ποοιι οιπο Νοοιιιιοπιπιοποοποιτ.οποποιτοιιοπ,
οποι· ιιππ πιο Θοιοιιτ ποιιο, ποοο οποιι ινοιτοτο Κιπποι· ιιπ ιιπ
ιποττιιιιΒιοοιιοτι)ιοιιιοοο :π θι·πππο ι.τοιιοπινιιι·ποπ'θ

1)ιοοιιοοιοπ.
Ζοοο;ο: Πιο ιιοιποριιιιιο πιω ιπ πτοι Τγροιι πιιι: ιι πιο
οιονιοιιοοιιο νοι·οτιιππι.ι· ιπιι. Ποιιοτοπι·ιπειιπε ντιπ θιιοποτπ
πιιι·πιι πιο ινοιιιιιοιιοπ (ιιιοποι·, πιο οοιιιοι. πιοιιι. ιιοιποριιιι, πιι

ιπυριιιιο Βιιιιπο οοιιιι.ι·οπ; Σ) πιο οιονιοιιοοιιο νοι·οι·ιιππο· ποτ

Ήπιποριιιιιο ππτοιι ;;οοπππο νοιοι· ιιπι' πιο 'Ι'ϋοιιτοι· (νοπ ινώ
οιιοπι 'Γνριιο πο. 10 Οοοοιιιοοιιιοι·οοιοτοι·οιιιοιιι·οπ); 3) ι·οοιοι
ιοοο νοι·οι·ιιππο· πιιπ οιιοι·οπιοοιιοοιππ. ινο οο οιοιι ππι Βιιι
ιοτιοιπιιιοπ ιιοιιποιτ..ιιπι πιο Ηιιιποριιιιιο πιοιοτ ποοιι 'Ι'γρπο
1 πππ 2 ιιπι. Νοιιοιιοοοππ ννοι·οοο ιπ πιοοοιιι Ροιιο, πιο νοι·οι·
ιιππ;; νοιι 8οιιοπ ποτ ιιιιττοι· ποο νοιοτο ιιοι·ειιιοιιοιι. ιιπι οιππ
ιπ πιοοοι· Βοοιοιιππι.: πιοιιτο οοποιοιιι·οπ ιοοοοπ?
ιιοοι π ο: Πιο ιππιποτ ποο νοιοτο οι οπ Ριιιιιιοο ι.ςοοι.οι·ιιοπ,
νοπ Νοιοππιτ επ Βιπιπποοπ ιιοι ιιιι· ννποοιο ποτ ιιιοπιι πιοιιιο
οπιπο;οιιοπ. ·
Ζοο ,οιο ινοπποτ οιοιι 8οιτοπ πιο Αποοιιοπιιιιο· Κ οοιι

·
ο.

ποτ Βοιποριιιιιο ιιππ Βοοι·ιιπτ οποοπιιποπινιτιι. ι)οοο οο ιιοι
ιιοιποπ Κτοπιιιοιτοπ οπ ΒιιιιιιιιΕοιι ιιοιπιπι, ποτ. πιοιιτο επ οιι
ι;οπ, οο οιππ πιοοοιιιοπ οιιοπ πιιτ οιπ θνιπρωιπ. νιιοιιπ ποποι·

πιποιο πιο Αποιοιιτ νοιιι ιπιοοιιιιοοπ Πτορι·ππε ποο Βοοτιιιιιο νοτ
ιιοι·τοοιιι.επ ιιοππ ποοο ννοιιι ιιππιιι νοπ ποτ Ηοιιιοριιιιιο :ιππο
ποπιιποπ ννοτποπ.
ιιοοιπ ο πιο π.ιιοιιποοιι οοιποπ Βι·ιοιιτππι.ιοιι ;τοποιοι.ποπ
Βοοτιιπτιιι ποπ ιπι'οοιι6οοπ Κτοπιιιιοιι.οπ :π ::ι.ιιιοπ, πιο πιοιιι.ο
ιπιι Ηιι.πιοριιιιιοεπ ιιιππ ιιοιιοπ. Βι· ιιπι πιιι· ποτοπι' οιιι”ιποτιι·
οοιπ ιποοιιοπ ινοιιοπ, ποοο πιο ιιοιποπΚτοπιιιιοιι.οιι ιπ ιιιι·οπ πιι
πιοοιιοπ Βιοοιιοιπιιποοπ οιπππποτ οιιποιπ, οιιιιο ποι·οπο οιποπ
Βοιιιιιοο πιιι ιιιι·ο ιποπιιιιι.ι ιιοειιοιιοιι ποτΑοιιοιοοιιο :π οιοιιοιι.
ιιιοοο Αοιιπιιοιιιιοιι. ιοι πιιι· ιιοι ποπ Ηοπιιιιιιιιιπιτοπ οοιιι· οιιιο

εεορτοοιιοπ. ιιπ ιιιιι·ιι.ςοπιιιοιιι.
ο οπ ποο π ορι·ιοιιι οιοιι οιιοπιιιιιο ππ ποπ ιπιοοιιιιοοπ Οπο
ι·οιιτ.οτποο 8οοι·ιιπτ.οοπο, ποοιι ι‹ϋππο ποπ πιοιιι ιπιι.Βιοιιοτιιοιι

ιιοιιοπριοπ. ποοο πιο Ηιι.πιοριιιιιοπιοιιι οποιι οιπο νοι·οι·ιιιο ιπ
ιοοιιοιιοιιιοπιιιιοιτ πιο. Ποπιιιιοι· »νοτοοο ιπιιποι·ιιιπ, ποοο οιπο

πι·ορτιιπἔιιοιι ιιιιοοιιιιοο ιπτπιιιιτππςοοιιιτππο·πιιτοιι ίοι·τςοοοιοιο
πιο πιιι· Τιιοι·οιιιιιιιιτο ιιοι·οιι, οιιοιι ιοπποπ οιοιι ιιπι' ποπι
Βιιοιιοπ. ννο πιο 1Ιοππ ποτ ιιοιιοιπιπο ννο.ιιτοππ ποο Βοποο

ποιοο·οιι ιιοτι.ο ιιιοιπο Βιπιοιιιι·ονοοοιο. ππτοιι ποπ Πι·ποιι ποτ

Ριποοι·ιιιιρροπ ιιοι·νοτοοτπιοπ. Βιο οπιπ Αιιοππ οιοτιιο Ζπ
ποιιιπο ποτ Βιπιοιιιι·ονοοοιο. Πο ιιιοιιοι· παπι ιιοιπο Πι·ιποιιι
ιοοτιιποι οιοιτρ;οιιιπποπ ιιοι.το, Κοιιιοιοτιοιππο πιιτοιι ννοιοιιοπ
Μ Βοοιιιιιοι οιοτιι οοποοπττιι·ιοπ Ηοι·ποο ιιοτοπο ιιαπωοπ
π·ιιτποπ. Αιπ ο. Τοεο νοι·π·οιο·οιτ ποπ ι(ιππ ιοοιιιι‹·ιιο Νοιι
ι·ππο;οοιιιποιιτπο;οιπ πιο Βοιιι·πιιιιπο ιιπι Βιιι·πιιοιπ ιιοτ οιοιι
οιιοιιιοιιο οιπ οτοοοοοΒιπιοιιιι·ονοοοι οιιιοιι". Νοοιιιιιιιι.οπο
Βοιιιποιοπε, ποο Κιππ ινοιοιιοο ιιιοιιοι· ΐοι·ιννϋ.ιιι·οιιπ οοιιι·ιο,
ννιιιιιποι·ι.πιιι· ιοιοο. Γοπιοποιιοπ ιιι·οιι νοτποννϋιιιι. Ειο ιιιοπιιι.
ποπ ιιιιιπτποιι, ποοο οιπο Βιιιιιιπο: ιπο (ιονιιιπ Οτοπιι οι.οιι.ι'οππ.
Ππιοι· οπποιιπιοπποι· Βοπιποιοπο, Ζιιοιιππι.ι·οπ,ιιιοπιοοιιοπ Κι·οπι
ρι'οπ Βιιιι.πο οιπ 18. Αρι·ιι 6 πιπ- Μοι·ο·οπο. ιιιιπο Βοοιιοπ
ννπι·πο ιοιποτ νοτννοιοιοττ.
νοτοι·ιιππε πω· Ειιιιποριιιιιο ιιιιιτοιι ιιπππο. πιο ιιοι ποτ
Βοιιννιπποποιιτππτ πιο ι)ιοροοιιιοπ πι· ιπτιιι·οιιι·ιππο· νοι·οι·ιιτ
ινιτπ. πιο Ετιιι·οπιιππο οοιιιοι οτα οποιοι· ιπ ιΒι·οοιιοιπππο
πω, οι: ιιιιππο οο οποιι ιιοι ποτ Ηοπιοιιιιιιιο οοιιι.
Ζοοιτο: νιιοππ οο πο» πιιι οιπο νοτοι·ιιιιποιοιποτ ιιππ
ιιοποιιι·οπιιιιοιιειιοιιποιι.ο,οο ννιιι·οπιο Ατι. ποτ νοι·οι·ιιιιπι.τοιπο
οπποι·ο: πιο 1)ιο οοιιιοπ οπτ Κτοπιιιιοιι, π. Β. ποτ Ριιιιιιοο.
ννιτπ Βοο·οιιοποπ οιιοο οιπ οιιο Ποοοοπποπιοπ ιιιιοτοοιιοπ. Οοπο
οπποι·ο Μ; οο ιιοι ποτ Βιιιποριιιιιο: πιο νοτοτιιπιι ποοιι οι.ονιο
ι.ιοοιιοπι'1'νρποπππ Ποιιοτορτιποιιπο· οιποοιποι· πω” ιι.ιιποιι.
ιπ ιιιτοπ Ζιοιι2οοιιοπτιιπ,=τοπποτιοπιποπ ιιππιοιιοπιοτ Οιιοτοιιιοτ·
οιοοπτιιιιπιιιοιιιιοιιοπ. ποτ Ιππινιπποιιι.ιιι, ποτ ιιοοιοιιτοοιιιςοπ.
ο. ιν. Ι)οι·ιπ ιοι: ποτ Ππι.οι·οοιιιοπ ιιοπιπετ. ιιιε Μ. παπι πιο
ιιοοιιοοιιιοι:ννοι·ποπ,ποοο 1πι'οοιιοποιιι·οπι‹ιιοιιοπι·οορ. πιο Βιο
ροοιιιοιι επ ποποοιιιοπ οιοιι ποοιι οοιοιι οτονιοτιοοιιοπι Τηιπο
νοτοι·ιιοιι. 'Ι'ϋπι.ιιοιιοΒιπιιιπο·οπ ιιοπιιποπ οοιποο ν1Ποοοποιιοι
Βοοι·ιιιιι πω» νοι·, ννοιιι·οππ ιιοι Ηοιποπιιιιιο ιποιοτ ιιοιπο
Βοιιι- πππ Βροπι:οπιιιιιιππι.τοπ, οοπποι·π οσιοιιο οπο ο;οι·ιπΒιιι€ι
Β·οιι ινωιωι οπιιτοκοπ. 8οιποι· Αποιοιιι. ποοιι ιοτ οο πππινοοικ
πιοοοι€ εννοι Κτοπιιιιοιτοπ οποοπιιιιοππιιννοτι'οπ,2ππιοι ννοππ
ιποπ ποτ ΑοτιοιοΒιο ποτ οιποπ οοιιοπ ιιπι' ποτ Βιιπτ ιοτ (Βοστ
ιιπι), ινιιιιτοππ νοπ ποτ οπποι·οπ ποσο πιοιιι.ο θοποποτοο 1ιο
ι‹οππι. Μ..
Ροιπτ οοιι οτιπποτι: οιοιι οιποο ιπιιιοο οπο ποτ οιιιτπι·ει
οοιιοπ Πιιινοι·οιιοτοιιιιπιιι, ιιοι ννοιοιιοιιιοποιι πιο Πιοοποοο εννι
οοιιοπ Βοοτιιιιτπππ Ηϋ.πιοριιιιιο οοιιινοπιιτο. Βο ιιοπποιιο πο»

πιιι οιποπ ιιιοιποπ Ροτιοπτοπ πιιι ππιιοποπιοπποτ ινπππο οιπ
Ζοιοοιιποιοτ, ποτοπ Βιπιππο· οιππ οοιιινοτ οιιιιοπ ιιοοο. ιν.
Κοοιι ννοππιο ποπιοιο .ιοπτιποτπι· ιιιιιοι·ιιοιι οπ ιιππ που· ποτ
Αποιοιιι:, ποοο οο που πιιι οιποπ Βιπτ.οι·ιιοπποιο.
.ι οοοοιιο, ποτ οοιποτ Ζοιι: νιοι πιιι. Βοοτιιπι. επ τιιππ πιο·
ιιππ ιιπι, ιιοπιοτια.ιιοοιιιοιιοιι ποτ 'Ι'ιιοι·οριο, ποοο πο» ιιιπι οιο
οιποιοοο ννιτιιοοπιοοΜιιτοι πιο Οικι·οποποοιιι·οοι·ννιοοοπποτ. νοιι .
πει· οι· ιοιποτ ποιιιοιο ιιοι ποπ ιιοοοιιτιιπιιιοπ απ (ιιοιιοιο ο.τοιιοιι
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ποπ Μιιιοιπ πω· ινοπιο· θοιιτοιιοιι ιποοιιοπ ιιοππιο. Ψιο οτ πο
πω, ννοι·ποπιο 0ιιι·οποποοιιι·ο ιιοι Βιιοπιποι.ιοπιπο οπεοννοιιπι.
Πιο Ζποοιπιιιοποοιιιιιοικππο·ποο Βοοι·ιιπιο πππ ποι· Ηοιποριιιιιο
ιιιιιι οιιιοιι οι· πιτ ιιποοιι6ι·ιο: πιο Αοιιπιιοιιιιοιι ιιοτπιιο ποπι
ππι· ιπ ποπ ιιιιπιοοιιοπ 8νιιιριοπιοπ. πιο ιιοι ιιοιποτι Βι·ιιτοπιιππ
εοπ ιιπι' οιπο οιιιιοι·ιιιοΒιπιιιοοοιιοιιοπιιοιτ ιιιπι.νοιοοιι. Πιο δι·
οιιοιιοποιοΒοοι·ιιιιτο ιοι οοιποι· πωπω π:ιοιι ιι: Κιιιιο πππ
ιποποοιιιοιιοτ Ει·ππιιι·ιιποι επ οποιιοιι. ννοιοιι »οιπο ?πιιι-στοπ
2ιιοοιιιιποιιιιπι ιιοπιποιοπ. οι πιο οιπο ππι·οιι Γοι·ιποιιοτππο οιππ
8οιιιοιι.ο ιπτποιιι·ιιιις νοι·ιιι·οοοιιιοΕιιτπιιοοιιιιπο· ποο οιππ”. πιο
ιιι Βιιιιππποπ, Ροι·ιοοι·πιτ.ιοπππ Ριοπτιιιο ιιοπιοι·ι·ιιιοπιοιι, οοπ·ιο
ιιιι.ιποι·τιιοοιοοιιοπΑιιοοτιιοποπ«Η ιπππποπ πιο". οιπο ιο.προοιπ
οπο οιιιι.νιοιιοιππο Βτποιιι·ιιιιι.τοο1ϋτππο,πιο οοιι·ιοι· Αποιοιιτ
ποοιι πποιι ιπιι ιιιΓοοιιοποιει·οπιιιιοιτοππιοιιιο :π ιιι€ιπ πω.. Βο
ιτοιιο ποτ Ε'ι·οο·ο. οιι π·οιι:οιο Κιπποτοι·οοπτςππε τοΙ.ιιοοπι Μ.
ορι·ιοιιτι. οιοιι πιιιιιπ οπο, ποοο ποτ Ατοι. πιοιιι. νοτρπιοιιιοι ιοι
οιπο ιιοετιπιιπιο Απιιινοτι. ποι·οπι' οπ ιο·οιιοπ,οροοιοιι ικτοπιι ποοιι
ιιοιπ οινοιτοι·οιοιιοι·οι· Ε'οιι νοιι Ηιιιιιοριιιιιο ιπ ποτ Ροπιιιιο
νοτοοιιοιππιοπ πι. Αιο Αι·οι ιιοιιο ιποπ ποτ” :π τ.το.8·οπ, ποπ
πιο ?τοπ νοι· ι·οορ. ννοιιτοππ οιιιοι· ποποπ Βοιιπιοιιρ;οι·οοιιοιτ
Αιιοο Ηιοτ ιιπι ιιιτο ιιιοποοιιιοιτο Βιιιιιιιιπππε οπ οοι·ι·ιςιι·οπ.
Κοοοιοτ: ινοοοιιιιιοιι ιοι, οιι πιοπ ιιπποιιιποπ 1οοιιιι. πω:
ιιιιο ιοιι.τοπποπΚιπποτ οιιοπΓοιιο Βιπιοτ οοιιι π·ιιι·ποπ. Π:: πιο
πιοιιι ποτ Επι, οτιπιποο ιποιι οο ποπ ιΒιιοιοιιιοπ οιιιιοιιποιοιιοπ
ι·οορ. ιιιιοι·ιοοοοιιιπιι ποτ Π6ειιοιιιιοιι οπ ι·οοιιποπ. ιινοιτοτο οο
οπππο ονοπτ..Βιπιοτιιιπποτ ππ οτοοιιο·οπ.
Ζοοι.το ιιππ οο επ οιιοοιπι ππιιοτοπιιι.ιει. ποτ Βιιιι.οοτ ι·οορ.
ποπ ιΒιιοι·π ιπ πιοοοιιιπιιι νοπ ννοιιοι·οτΚιπποι·οι·2οποξιιπε οι:
οπτοιιιοπ, πο. οιο οιπο @πιο Ειοιιιο ο;οοιιπποι·πω" ιιοιιςοπ
ιιιιπποπ. Βωιειιοιι ποτ Βοιιοππιππι.τ ποο 8οοι·ιιιιιο πιιι οιιιο
ποποοιιτο ιιοπιοτιιι.οτ. ποοο οοιιιοο ινιοοοπο πιοοοιιιο ιιπ Κότ
ιιοτ πιο Βοιιο οιποο Αιοοιιο οιιιοιι. Αιοοιιοπ οιππ· πιο (ιοτιπ
ιιππςοιοιιιςιιοιι: ποο Βιπιοο οι·ιιιιιιοπ. ιιοειιωι, ποοο οιοιι οο
ιιιι·ο ννιι·ικοοιπιιοιτιιοιιπ Βοοτι.ιιιι.οι·ιιιιιτοιι ιιοοοο.
Κοο οι ο ι· ιιππ. υπ πιο ντιπ ιιοπιπ ο οι·ινιιιιιιι.οπ ποπι οπο
ποτ ιοιιοι·οι.πι·οι·οιο ιίιπποτ ιιοιι·οιοπ σποτ οιι οοιιοπ ιιοπιοπιιιιο
Κιι:ποι· νοτιιοι· ιτοιιοι·οπινοι·ποπ ινοι·οπ.
ιιοπιποι ιιπ Ε`οιιο ποο ιιοιιοποτο Βοίοοιο Βιοτπι2ο
ιιιιπποιιο οο οιππ πιιι ποπ οι·οι.οπιιπ οιποιο·ο Κιππ ιπ οιποτ Ρο
ιπιιιο, "πιο ιιιοιιοι· ιιοιπο Βιπτοι· Βοιιοιιτ ιιοτιο. ιιι ο" Ζιι
οοπιιποποιοιιππε Ε”ιοοιιοι·'ο οιππ οποιι οοιοιιο Κιπποι· οπίςο·
ιιοπιπιοπ, ποποπ ιιιιιποριιιιοΘοοοιιινιοιοι· νοτοπςοοοπο·οπ ινοτοπ.
ινοιιοτ Ποιοι, οιι πιο ιιοποιι·ποτιοπ ιιοπιοριιιιοπ Μοποιιοιι
;ςοιοιιτιιοιιννοι·ποπιιο.ππ.
ιιοπιπο: Ροοι πιο. πο πιο πιο ιιοποιτποτιοπ πιο οικω:
Βιιιτππο, πιο οιπ Ηιι.ιιιοριιιιο οπο νοι·ιι·ιιο;ι.. Ποο·οο·οπ οι πιο
Ρπι·ιπο ιπιτ.ο;τοοοοπθοιοιιι·οπ Πιτ οοιοιιο νοι·ιιιιπποπ. οιιοποι
πιω πππ ιιοικοπιιι, »νο πιο Ποιιοι·πιιοπ επ ιοιιοποο·οΓοιιι·ιιπιιοι
Βιπτπποιοπ 1'οι·οπιποοιιπ8·ποπ.

Βοοτοι.ιιτ:Βοοιιοοιιοινιιο.

ιοτιιιιοοιιιοο.

- Πιο 8ι. Ρ οιοι·οιιιιι·ο·οτ ιι.τοιιιοιι ο θοοοιι·
οοιιοι'ι :οι Βοεοποοιι:ιοοπ Ηιιι'οιοιοι.π πο· ιιιοιι
οιπ18.ιιιο.ι·οιιιι·ο 9. .Τοιιτοονοτοοιπιπιππε πο. πιω οπο
ποιπ νοπ Ρτοι'. Ο. ν. Ρ ο το ι·ο ο π νοι·ιοοοποπ .Ι ο ιι ι· ο οπο·
τιοιιι.ο πι·ο 1899 ιιοι·νοτο·οιιι, ποτ πιο ιιιιοιιοπο ι·οοιιι
επιπ 1. .1οπποι· 1900 ιιοτοιιο πιο Ζιιι”οι·1000 ιιιιοι·οοιιτιιιοπ, ποπι
οι ιοιποτ πο. πιο ιιο.ιι'ιο ποτοοιιιοπ πιιι ποι· Ζοιιιππε ιιιι·οο ιιπ
οιιιοποποιττοο·οοποοιι ιιπ Βιιοιιοτοππο. Πιο Ζοιιι π οι· Ρ Ηιο
ιο π ποτ θοοοιιοοιιοιι. ιιπ Ειοιοιι ιοτ ιιοτοιι.ο ιιπι 83 Βοοιιο;οιι.
ιιιτο Μιι.οιιοποτοοιιι οι›οτ οιππ ιιοιιοππι, πο πιο ποπι-ιδιοι πιο·
οοτ ιι'ιιιοιοπ ιιοιπο Βοτιοιιτοοιποιοοοππι:ποτ. ΠοιοΒιιι·οποοι·ιοιιι
Μ; ιιιι ιοιοτοπω” :ννοιιποι ιπ ι·'πποτιοιι €οτι·οι.οπ; οποοοι··
ποιπ ιιπι πιο νοτινοιιιιπο· ποτ θοοοιιοοιιοιτ πιοιιτπιοιο θοιο8·οπ·
ποιο μου». πιο ιπτοι·οοοοπ νοπ Αοτ2τοπ ιπιτ Βι·ιοιε επ να·
ιι·οι.οπ. Νοοιι ποπι Βοι·ιοιιτ ποο Πτ. Έτσι οπ ο π· ιιιιοι· πιο
ποππ_ιοιιτιοο Τιιιι.τιο·ικοιτ ω” θοοοιιοοιιοι`ι πο·
απο· πιο Ζοιιι ποτ θι·ιιπποι· ιιπ .Τοιιτο 1900 -- 589, ιιπ Ιιοπίο
νοπ 9 .Τοιιι·οπιιοιποπ 000 Μιτειιοποι· ιιιπιτπ, οο οι:οι·ιιοπ109 πππ
ιτοτοπ οπο 75. 1)οι· Ο ο ο οο π ιι ο οοο π π ιιοιοπι`ι οιοιι οπί
ιποιιτ οιο 23.000Βιιι. - Ιπ πιοοοτΒιιοππο· ινπι·ποπ ποτ Ιπιι.ιο
ι.οτ ποτ θοοοιιοοιιοι'ι.1)ι·. Α. Ι.. Β ιι ο ι· ιιι ο π π, πιο Ρι·οιοοοοι·οιι
Ο. ν. Ροιοτοοπ πππ ιν. Ν. 8οιτοτιπιπ, οοινιο Πι·. Α.

'Ι' ι· οι ο π ο νν ιιι Αποτιιοππππο· ιπι·οι· ποππ_ιοιιι·ιποπ ππιοιιι·ιπ
ο·οπποπ 'Ι'ιιοι.ιειιοιτ οιο ιπιιΒιιοποτ ποτ νοτννοιτππ€ επ
Βιιτοπιπιιἔιιοποι·ιι οτννο.ιιιι. Νοοιι ποπ οπιπ 8οιιιποο
νπτεοιιοιππιοποιι Νοπινοιιιοπ ιιοοιοιιι πιο νοτινο1ιππ ποτ θο
οοιιοοιιοιι πιο οπο: Πτ. Ν ι ο ιι ο οι: τοπο ο ιν ( τιιοιποπτ).
Ρτοι. σ. Ρ. Ρ ο. ιν ι ο ιν (νιοορι·οοιποιιι), 1)ι·. Ρ. Ι. Β οπ ο ιν ο ιιι
(Κοοοιτοι·), Πι·. Α. ιν. Βπ ιιι ο νι ο ιιι πππ Βι·. Ε. 8. Β ο ιιι ι π

(Βοοτοιοι·ο). Ζπ Η ιι τ ο π ι· ι ο ιι ο ο ι· π ινπτποπ πιο Ρι·οιοοοοι·οπ
Ν. Ν. 8οιι·οτιιιιπ, Ι. Ρ. Ροινιοιν πππ θ. ιν. 8 οιιιπ
ιο νν ο τι, οποιο οπ ιιιτοιι διοιινοτιι·οιοι·π Ρωτ. δ. Μ. 1. πιι·
_ιοποιν πππ Πι·. Α. 'Γι·ο_ιοπ‹ιιν ;;ονι·ιι.ιιιτ.
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-- ΑΜ' ι1οι·1οτειου 811ευυι; οοτ Νυτυι·ίο ι·εο1ιοι·-θο
εο11εο1ιο.1'ι 1υ .1ιιτ1ονν (Ποτρει) ννυι·ι1ο υυε νοτ οιυουι
.Το1ιι·ο οννϋ.1ι1ιοΠ1τοοιοι·ιυιυ- Ρι21ε1ι1ουι Ρι·οτ'. Πι·. Ο. Πο
1ι1ο. ιοορτ11.ε1ι1ου1.των. Πι·. Π ο νν12111 ουο 8οοι·ο1:.ειττω.
Πτ. Ν. Α υ ο τ υ ε ε ο »ν - οοτ υοο1οιυο.11ουοιυννιουοι·οου·ο111τ,
άου 8ιο.1:υ1ουΒιοιυ11εειι.υτ'Β .Ιυ1ιτο. 1Νοι·‹11.ΒΕ.)- Π1ο Κυυ1ιοε1εο1ιο ιυοι11ο1υ1εο1ιο
ιιο1ιοίτ ου άου Βιιιοι·του οι» εοι·1ο1ιτ11ο1ιοΟ1ιοιυ1ο1ιο1οοτ
01ν11-11οι11οιυυ1νοτννε1τυυεΚο.υ1ιυε1ουε 1υ '1"1111ε,Μου. ο1ιοιυ.
Η οἱ υ τ 1ο 1ι 8 ττ ιι ν ο , ου111.εε11ουεο1υοε 50_111.1ιτ1πουΠ1ουε1:
'υ1ι1111ιιιιιεουυι Ε11ιτουιυ11:ρ;11ου ο·οιν15.1ι11:.(Ψτ.1-
οτ .1υο11ιιτ,ννο1ο1ιοτ1ιυ 78. Πο1ιουε1ουτοειο1ιτ, ετουιιυο υυε
111ν1ιιυι1ουο Μ: ο1υ 8ο11111οτοοτ οπου Ποτρο.ιοτ Πυ1νοιε1τοτ.
ου ννο1ο1ιοτοι· νου 1841-1845 01ιουι1ο ετιιι11ι·ιο.Νοο1ι Δ1ιεο1
ν1τυιι€ εο1υοι·8ουτ11ουαυτ· 8 τ. 1υεροοιοτ οοε ο1ιοιυιοο1ιουΟο
1ι1υοτεοοτ Πυ1νοι·ε1τ.111:Ποτρυι, υοου 1111.οι·οι·1.υ1ιοτυυτ1ιο1ιυ
Βοτ ι1ορο.ττ.οιυουι.ευ 811.Ροιοι·ε1›υη; ουο 1'υυ;1τι. εο11.1ιοτο1τε
80 ιι1ιι·ουιι.1εΒιμ”. 1ιο1οοτ Μοι11ο1υυ1νοτινο1τυυο;1υ 11.'1111ε.- Αυ ι1ουι1ιονοτει.ο1ιουι1ου111ι·ε1:ου 1υι.οτυο.1.1ουο.1ου
(1ουετοεε ΗΜ οτιτ11ο1ιο 81:ουι1οει'ι·ιι€ου (Οου
;τοε 1υι.οι·υιιι1ουιι16ο ιυοι1οο1υορι·οϊοεε1ουο11οοτι1οι1οουιο1οο1ο
ιυοι11ου1ο11υ Ροι·1ε ννοι·ι1ουιι.1εΠο1οο·1ι·τοεο1τουε οοτ 8ι. Ρο
ωτε1ιυτεοτ 11ι·ιι.11ο1ιουθοεο11εο1ιοίι.πι· ο·οοοιιεο1118ου1111111
1ο1ε1:ιιυεΡι·ο1'. Ο. ν. 1°οτοτεου υυι1 Πι·. 11.8.Βοτ1ι1υ
1:1ιο11υο1ιιυου.- νοτε ιοι·1ιου: 1) Αιυ 24. 1111ι·υευ ννο.ι·εο1ιε.ιιάοι· 1161
1ιοτοΑπο 1υ1.οι:12Πτ.Ψ1ε.ι11ε1ο.νν Μοεε1υι; υοο1ι_1υ1ιι·ο
1ο.υ ουι εο1ιννοτοιυΙ.ο1ι1ου1υι Α1ι.οι· νου 50 .1ιι11του. 1υ Κο.
11εο ο1ιοτου,νι1τ1υιοτοε1ο1ιοοτ 1τ11υποεο1ι1οι1ουονου 1860Με
1877 οιυ 8ουι11υιυοοτ Μοι11ο1υου ι1οι·Ποι·ροιοι· Πυ1νοιε11.11ι.
Νιιο1ι Ετ1υυιο;υυε οοτ Ποοτοτννϋι·ι1ο11οεε οι· ε1ο1ι1υ 11ο‹1υΜε
Απο υ1οι1οτ.- 21 Ιυ ει. 1)οι.οτεουτυ·οπο 26. Μοτο οοτ θο
εο1ι11.ϊιε1111ιτοτοοε Μοι11ο1υυ1ι1οροι·ιουιουτεΠι·. 1111οι11ιυι ι·
Α1›ο1ου ε1ι1 1ιυ 4.8. 11ο1ιουε_1ο1ιτο.Ποτ νοι·ετοτ1ιουοννοι· ο1υ
8ο1ι111οτοοτ ιυοι·11οο-ο1ιιτυι·81εο1ιουΑοοι1ουιιο, ννο1ο1ιοοτ ιπι
Μοτο 1877 ιι1ιεο1ν·1τιο,ουο 1ο: υο.ιυουτ11ο11υ1ε 11οι1ιιοιοιιι·οοε
1ι1οτεο15ει.νου άουτ Ζε1ιυοι·υτ. 81 υ 121υ 1ιοτο.ιιεςοςο1ιουου
ιο.1ιυ11τει.11ο1ιου.1ουτυο1ε «8υ1ιο-νντοτεο1ιοουν 1Νοετυ11ι»οο
1ιυυυτ εοννοτι1ου.- θ) Ιυ 8ι.. Ροιοτεοιιτε υυι 28.1Πιι·υ 8ι.οο.ιιε
το.11ιΠι. θιοοτε Β'1υ 1ι, ννο1ο1ιοι·εο11.1861 Με ΑΜΙ: Νιότη;
8οννοεου 1ει. - 4) Ιυ Πτε1ιυυι οοτ 1.ουι1εο1ιυτ'ι.εοτετοοε 1ν_1ει.ι
1ιε.εο1ιουθουνοτυουιουι.ε Π ο ο υ1‹1 Π ο 1ο·ιι οο 1ι1υ ου ο1υουι
Εοοοτοοεοοεε 1ιυ 32. Ι.οοουε_1ει1ιτο.Που Ουιευε 1ιοτιο άοι·νοτ
ειοτ1ιουο1υ Κο.οο.υνοτ υοου Μουτ 5 .1υ.1ιι·ουυ.οεο1ν1το-- 51
Αιυ 1. Αρτ11ιιι Ποε1ιο.ιιυο.ο1ιΙου οι·οι· Κτου1ι1ιο11.οοτ Οτι11υο
ιοτ οοε Μ. Ο1ευ-Κ1υι1οτ1ιοερ1ιυ1ε 11ιο 1Μ Δ 1ο ιι ο υ τ!το νν-
8111. Ποτ Ηοιυιι.του·υ.υεουο,ννοΙο1ιοι·1υι.Το1ιι·ο1881 άου Οιιτευε
ου οοτ Μοε1ιιιυοτ Πυ1νοτεἰι11.ιιιοεο1ν1ττυουυο, Με ιιυτοι· Αυ
ι:1οτουιο1υο«'1'1ιοτου1οάοι· Κτο.υ1ι1ιο1τουι1οεΚ1υι1οειι1τοτε»1ιοτ
ουεεοεο1ιου. -- 6) Ιυ Νιου οοτ 1›ο1ιουυτοΟι.1υτοτΡτο1'.Πτ.
.1οεου1ι θι·υ1ιοι· ευ Αρου1οιι1οιιπ '78.Πο1ιουε_1ε1ιτο.Θ. 11ο.
1ι111ι.1ι·ι.οε1ο1ι1868 Με Ρτινοτ.ι1οοουτου οοτ 1'ν1ουοτΠυ1νοι·ε1
18.1.,ννυι·οο 1870 υυεεοτοτυουι11ο1ιοτΡτοΓοεεοτ ουο 1878 Πι
τοοι.οι· άοι· υου εοςι·11υι1οι.ουΠυ1νοι·ε11.8.ιε1ι11υ11τΠΠ· 01ιτου
Βι·υυ1τ1ιο1του.νου εο1υου υε.1ι1το1ο1ιουυ·ιεεουεο1ιείο11ο1ιουΑτ
1ιο1ι.ου1ιο1ιουνν1τ1ι1οι·υιιι· εο1υι.το111ιο1ιοε<<1το1ιτουο1ιοοτΠοιου
1ιο111ιιιυι1ο»ουο 61ονου 11ιυι5ο ι·11υάο1:ο«111ουοιεεουτιίιΓυτΟ1ιτου
1ιο111τυυι1ο»1ιοτνοτ. > 'Η υ 11111ουει.ιυ25. Μοτο υ. 81. οοτ
1ιο1ιουυιοΟ1ι1τυι·ο;Ρι·ο1'. Πι·. .1

.

Ποτ'ιυο1τ1, Ι.ο1ιοτ ο1υοτο1ι1
τυτςιεο1ιου Α1›τ1ιο11ιιυτς1υι Α11εοιυο1υου Κτιι.υ1ιου1ιευεο1ιυ Α1
τοι· νου 60 .1ει.1ιτουου Αρου1ο:1ο. 8ο1υο νν1εεουεο1ιοΕι.11ο1ιο
'111ι15.ι.181ιο1οΜι ε1ο1ιοιπ ο.11οΔννοιεο ι1οι·01ι1ι·υτο·ιοοι·ειτοο1ιι.
-Π1ο ρι·οιιεε1εο1ιο Αουι1οιυ1ο οοτ ν111εεου
εο1ιοίτ.ου 1υ Βοτ11υ Με ο.υ15.εε11ο1ι11ιτοε2001111ιι·18·ου
.Τυο1115.υιιιεουο άοι· Ζυ1ι1 οοτ Μοο1ο1υοτ άου Αυοι.οιυου Ρτο1'.
Πτ. Θοο·ου1ιουοτ1υ Ηο1ι1ο11ιοτευυοάου1)1ινε1ο1οεουΡι·οι'.
Πι·.Βουιιτι1 Ρί111ι.;οι· 1υ Βουυ ου ε.ιιεννο.ττ18ου 1111
€11οι1οι·υ, εονν1ο:1ου Αυοι.ουιου Ρτοι'. Πι·. Ε'ϊιτοι·1υΒ·οι·
1υ .Ιουυ υιιιυ οοι·τοευουι11τουι1ου 1111ης11οι1ο.οτ
υουυο- Πουι Ρτοτ'οεεοτ οοτ Αυιι1ουι1ο Πι·. θιοεου οε.ιι οτ 1ο
11οιι1ο11ιοτΜ. νου οοτ θϋιτιυςοτ ρ1ι11οεορ1ι1εο1ιουΡ'ειου111ιο
οοτ ν ο 1ι ο τ ο ο υ τ. - Ρ τ ο 1 ε ΠΠ· υοιυτνν1εεουεο1ιο1'τ11ο1ιοΑι·
1ιο1του1ιυ Βο1.ι·ευ·ονου 12000 Ποτε υιιοτ1ιο.υυτννοι·τ1ου.- Νυο1ιοουι οοτ Ρτοΐοεεοτ οοτ Ρενο1ι1ο.1:τ1οουο Π1τοο1.οτοοτ
ρενο1ι1οιι·1εο1ιουΚ11υ11ι1υ '11111ι1υο·ουΠτ. 81ο ιυ οι·11υΒ· ι11ο
ου 11ιυοτ8·υυςουο Βοτυι”υυΒ· υ.ιι1'άου ουτερτοο1ιουι1ουΠουτ
ειιι1ι1άοι· Πυ1νοτε1ι.Μ016ιτ1υδουο1η;ο1ο1ιυτ.ιεε _]οτ21;οοτ Ρι·1
νο.1.11οοουτΕτσι'. Πτ. Α ιι ε. Ο τ ο ιυ ο τ ουυι Πιι·οοι.οι· οοτ 1τι·ου
1ι11υ11ιοι·υουυτ ννοτι1ου.- Ποτ ε.ιιεεοτοτυουτ11ο1ιοΡτοΓοεεοι· Πι·. Η. Ο11τυιυυτο
1ετιιιιυ οτι1ου1.11ο1ιου ΡτοΓοεεοτ ΗΜ· 8νου111ε
ουο Βιι.υι1ιτυυ1ι1ιο1ι.ου ου ι1οτΠυ1νοι·ε1τϋ.ιΘουίοτ
υιι.υυ1:ννοτι1ου.- Ζυιυ Βιιι1ουι·21 1υ Βει1ουννο11οτ (θτοεε1ιοτυου·
1.1ιυιυΒοάου) οι οοτ 1ι1ε1ιοτ1εο:11τ11τουι1οΑπ: οοε Βοοουνο.1
οεοουι.ου-Ηουεοε Ι1ου1εου1ιο1ιτιΕυ τ

.

Β1ο.ειου, Πτ. Α ο ο 1 ο 1
1

8 ο υ νν ο ο ι· ο τ. -οτυο.υυι ννοτό.ου.

θοεο11-`

-- Ποτ Ποε1ιουοι·Ρι·οτ'οεεοι·άοι·Ρ1ινε1ο1ο8·1οΠτ. Η ο τ ο ο 1
ι

ο·
ννου ουο ο1υο8οτ1ο νου νοτ1οευυοου ι,ι·ο1ιο.1ιου,ι1οτου ιου
υο1ιιυου ιιιιιυ Λυ1τε.ιιί νου Ιυειι·υιυουιου ουο Αρρει·οιου Γι1τ
Με υ1ινε1ο1οε1εο1ιο1ιιει11:υτ.άοι· 111οε1τουοι·Πυ1νοι·ε1το.ι.οο
ετ1ιυιυτννυι·. ν1οι· νοτ1οειιυοου 1ιο1ιουου.. 1601 1151.οτεο1ιου,
νου ι1ουου 1200 1151.ευ ο1ι1εοιυΖννοο1τνοι·1ι1ο11ιου.- 11111ονοτ1ο.υτοι:,1ιο1:οοε 1111υ1ετοτ1υιυοοτ ννοεοοουιιυυυ1
οιι.ι1ου 1ιοεο111οεεου,υ11ου εοννο1ι1ου Κτουε- Με υοο!ι ου
Ρτ1νο.το1εου1ιο.1ιυουουυ·οετο11τουΑοτειου 61ο Βοο1ι1:ο οοε
8ιειο.τει11ουειοε ευ οι·τ1ιο11ου.- Σουι Πιι·οοτοτ άοι· 1ιο.ιι1ιο.ε1εο1ιου Μ1υοτο.1

ο ο
ι ο ο τ Μ. ευ 8ιο11ο οοε νοι·ετοι·1ιουου117. Β ο ε ο 1
ι
1
ι
1 τ ο ιν

ουο 111ιο·11οι1οοε 1υυ‹1νν1τι1ιεο1τυίι11ο1ιου0ουεο11ε1ιο1ιυΑο1τοι·
1ιουιιι1υ1ει.οι·1υυιουο ο1ιοιυο.1ιο;οτΡτοε1οουι. οοε θουνοτυοιιιουτε
Πουτ18ο1ιοΐ1.5ου11.οε1υΝ1ε1ιυ1-Νοννοοτοτ1.8τουιετει.τ1ι1111.Ο 1

ι

ιν ο

εο1ιτεο1ιιυ ε1τ1,οτυυ.υυ1. ννοτι1ου.- Αιυ 1. Αυτ11 ννυτι1ο1ι1οι·εο15ετοοε υυτοτ άοι· Ι1οἱιυυρ; οοε
Ρι·ο1. Πο1ιοι1ονν ετο1ιουι1οει.11ι1Μεο1ιο θο1ιο.τοεν1 1ιυ
Πιιυεο Ντ. 55 ου οοτ θυτι.ουεττιιεεο υοου 1ιοουοιε
ιοιιι Πιιιυου νν1οι1οι·οτο1ϊυοι.. Βο1 ι1οιυΑεν1, ι18.ε_1ο1.21.30 Βοτ
του ουι11:11ι,Μ. οιιιο οοετουτ11ι;οΠο1ουι· νου Αοτιτου ο1υρ;ο
τιο1ιτοτ,ννο1ο1ιοουι` νοι·1οιυι.ι;ουυοου ιι.υεεοτ1ιο.11ιάοι· Αυετο1τ
(ι1ο1ι11τουι1ου11111111οιετου.- 11υεοτο 8ιοι11:ι1υιυε.ουο 1υ 11ιτοτ1οτπου 81τευυε; ι1οιυ
ννο11:11ο1ιου ιυοι11ο1υ1εο1ιου Ιυει.11:υΕτ11ο Βτ1ο.υ11
υ1εε ποι· Ε1ττ1ο1ιουυΒ 11:11υ1εο1ιοι· Αυτ1ιο11ιιυεου
1ιυ ετ11.ι1ι1εο1ιου Ρο1τοτ-Ρου1- Ηοερ1το.18·οο·οοου,
ουο εννιιι· ο1υοτ ι;ο1ιυττε1ι11111ο11ουΑ1ιτ1ιο11υυετυ11.40 Βο1:1ου,
ο1υοτ 1(11υ11ιί11τΧ1υτ1οι·1ττο.υ1ι1ιο11.ουιυ1840Βο1.ι.ου,1'11ι·Αυο·ου
1ιι·ου1ι1ιο1τουυι1τ30 Βοι.του, υυι1 πιο·Ο1ιι·ου-, Νοεου- ουο Ηιι1ε
1ιτυυ1ι1ιο1τουΜ: 20 Βοτ.του. Ζυιυ Βου ο1υοτΚ11υ11ι1'11τ8νο1ι1
11εουο Ηουι1ιτευ1τ1ιο1ι.ουεο11ι1ουι Ιυειιιυι οιυ Ηοερ1το18·ι·υυι1
εο11ο1ιπιο· νοι·1'ϋυυυ.<;ο·οειο111:ννοτι1ου.
-- Νυ.ο1ι ο1υοι· υουοι·‹11υρ;εοτ1'ο1ιςτουΑυοτι1υυυ Μ. άιο
το1ο1ιο Β1ο11οι1ιο1τάοι· υι11ιο11ι·-ιυοι1ιο1υ1εο1ιουΔου. ουυο ου
Ψοι·1ιι.οι;ου _ιοτει. υ1ο1ιουυι· 1υ άου Του·οεε1:υυι1ουνου 11-3
111ιι·, εουι1οι·υ ο.υι Π1ουετοι;, Πουυοτειιι.ε; ουο 8ουυκ1ιουι1
υοου νου 5-8 Ποτ οιιιο Βυ1.1ο11ιουνου Β11ο1ιοτυ.εονν1οπυιυ
11οεου ιι.υ Οτι ουο 8ι.ο11ο8·οο1Τυοι.Νυι· 1ιυ .Τυυ1..Τιι11ουο
Αυευει νν1τ‹1ε1ο, νν1ο 1ι1ε1ιοτ,ι1ι·οιιυο11υ οοτ 11`οο1ιονου
12-8 Πω· Βοο11'υοτεο1υ.
Βυ1ι1οιυ1ο1ος1εο1ιοΝο.ο1ιτ1ο1ιτου. Π1ο'1'νυ1ιυε
Βρ1ι1ουι1ο, ννο1ο1ιοεο11:Μουειτου 1υ άοι· 818.111.Ν1ε1ιυ1
Νοννοοι·οι1 1ιοττεο1ιτ,1ιο.τ.1υ 1ο1.21;οτΖο11;υοο1ιι.ι·ο1υεεου,
.ειο Μ." οοε τουιροτ16.το'Γνο1ιυε1ιοεο1το1:ιοί ι1οιυΗ1ρροι1τοιυ
οεο1ι1οεεουινοτι1ου 1ιουυιο. 1ιυ τοιυροτειτου8οννοο1ιο'εο1ιου
οερ1το11›ο1ὶυι1ουεἰο1ιυοου 60 '1'νρ1ιυε1ιι·υυ1ιο.Π1ο θιοευιιιυιτ
ιιι1ι1 άοι· νν111ιτουι1οοτ _1οτο1οουΒρ1οοιιιιο οτ1ιτου1τ1:ουΡοτ
εουου 1ιο2111'οτι:ειο1ι _1οι2τ.πω' ου. 1000.- 111υοΡοο1του
ορ1ι1οτυ1ο 1ιοττεο1ιι.εο11.τ1οιυΒου·1υυ ι11οεοε.Το.1ιι·οε1υ ιυο1ιτ
:Με 80 Ποτίοτυ οοε Ν1ε1ιυ1-Νοννοοι·οοεο1ιουΚτο1εοε. Ιυ ι1οιυ
Κ1το1ιάοτϊοΒοτ1εεοννοΡο1ο ε.11ο1υΜιτου άιο Ζο1ι1άοι· Ροο1του
1ιτυυ1ιου 1ιυ 11υιι1`οο1υοε 1ίουυτε 127.- Π1ο 1)οε1; 11το1το1;
ειο1ι ιυ Α υ εττο11ου ννο1ιοτυυε. Νουειου Νεο1ιτ1ο1ιτουυυ
ΐο1ο;ο ιεε ειο _1οοπ οπου 1υ άουτ Πο.1'ουοι·1:11'τοοιυουτ1ο
Ηνοετοιιεκτυ11ου) οιπ' ο1.το1:ου.ννο 2 Ροτεουου οτ1ιτο.υ1ι1:ε1υι1
ουο οιυο Ροι·εου ου οι· Ροει εοετοι·1ιουΜ. ΒΕ.- Βι·οε1ο.υ.Πειε νου άου Ποι·του Πτ.Α15.8οιο1ιε ουο
Πτ. 8

. νν 1 υ 1
:

1ο τ οττ1ο1ιτοιο8ειυοι:οτ1ιιυιΟ1ιοτ1οκτοιι1ιουε'1'1ι1οι·
Β·υττουειτ.55157Μ: ου Βοι;1υυ νοτ. 11Ιουυι:εεο1υοΡ1'οττ.ουο·ο
1$11'υο1:.-- Π1ο Βτννοι·ι.υυεου. ιυ11;ι1οιιου υιιιυ 1ιοεουι1οτε1υ
Αοτει.ο1ιτο1εουι1ουιΠυτοτυο1ιυιου ουτο·οο·ουεο.1ι,1ιο.1›ουειο1ι1υ
νο111ιουιιυουειουιΠαοκ οτ1'1111τ.Ποτ νοτυο1ιιυο Βου - οιυ
ννοι·1ι οοε Βοο·1οτυυο·εουυιυο1ειοτ121ιι·11ο1ι - Μ; ι1υτο11
11.υ8·12;υι1τΟουττυ11ιοιυυυ,ιςυυι1 ο1ο1τττ.Βο1ουο1ιτυυο·νοι·εο1ιου,

1
ο

1υυοι·ο Βιυτ1ο1ιιυυΒ· 1ει εοεο1ιυιο.ο1ινο11ουο οοιυ1'οτι.ιιοο1.
Που Ηνι;1ου11ιοτοτττου1:2υυ11.ο1ιετ61ο ιο1ο1ιο Γ1111ονου Ποίο
ουο Μουτ, ι11οο1υοιυ .Μου Βιιυιυ οοε Πουεοε 2υε·ουιοεεου.
Πιο Βοάου1$1.1ιο11οιη;1›ο υτ1ο1:ε1ο1ιιυ 2 εο1ιτ8·οτ11υιυ1εου,υι11:
Ο1ιοτ11ο1ιτνοι·εο1ιουου88.1ου.
81ο ου1.1ι111οο11οε. που 61ο ιυοι1οτυο Ψιεεουεο1ιο1'ο Γυτ
ι11οΒο1ιουι11υυι.;1υ 8ο.υο.ιοι·1ουουο 1νοεεοτυο11ο.υειο1τουοι·
ι·ο1ιτ.Με: ο1ο1ιι.τ1εο1ιο1.1ο1ι1Μι1οτ,άιο Ε'ουΒ·ο-Κυτ αυτ
1ιουιιιοτ1ευιυε ουο 1εο1ιἰιιε 1ιοεουι1οι·εουιο1'ο1ι1ου)111οεεουι1ο
82.2- υυι1 Ε'υεεο11.ι1οι·,Πο.ιυρ1'- ουο Ηοιεε1υι“ι1το.ετουοοι1οτ.
Πουιρ1'ι1οιιο1ιου εονν1ο ο.11ο 1νο.εεοτοοιιο11ου1υ άου νοτ
εο1ι1οι1ουει.ου1Ι'οιυροτε.τυτου ουο Ε'οι·ιυου. Π1ο θτ111'ου1ιοτ
οοτ Κιιτ (Πο11ιοΜοτ, Αυτο1οιιυΒου, 131υρο.ο1τυυΒ·ου,Βιτα
1ι11.ι1οτοι.ο.) νν1τ‹1νου ννο1ι1,ςοεο1ιυ11.οιυΡοι·εουο.1νοτο·ουοιυιυου,
ι11οΠοεεοΒο ιυο1ετνου άου Αοτιτου εο1οοτ.
Βοεουι·1οι·ε1ιοι·νοι·,ειο1ιοοουοο1 1ι1οι· 61ο ι1υι·ο1ιάου ο1οο1:τ1
εο1ιου8ττοιυ1ιοιτιοοουον1οτυι.1ουευιοοευε·ο.Ιιυ υιοι11οουιοο1ιου1
εο1ιου 8οο1 ε1υι1 οιυο Μουἔο Αρροτε.το ουεο·οετο11τ.61ο 1ιο1
άοι· Νο.ο1ιοο1ιουι11υυο·νου νοτ1οιουυΒ·ου, εονν1οΒοι Πο1ιιυυυΒ·ου
νοτννουι1υυε 11υτ1ου.
81υυτο1ο1ιοουει.τυ1τιο Αρρυι·ε.τ.ονου Πονι1ου ιιυτ101ο1ι1
εο1ιο1ι1 ο τ ι11ουου ίοτυοι· οπου, Β11ο1τουιυοι·1το1ο1άουοουοου
θοοτε.υο1ι11ιτοτΒο1υο ουο 1115.υάοευι·ϋο1τουςο1ιου.
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ιιπά ειιιάοι·οθεεεΙΙεοΙιειΓτει·ϋιιπιο. εοινιο ειιι Με 4000 Ε] ιιιετοι· ιιπ ιιιιιοι·οιι Κι·ιιιιΕΙιειωπι Εοιάειιάειι, εοινιο Βοοοιινωεωωικοιι.

ἐτοεεει·
θιιι·τοιι ιπιτ:Ιωννιι-'Γοιιιιιερωτ2, 'Ι'ιιτιιρΙο.:2, Μια· πιιά

οιιιιωιΙ:Μ Ιιἱεωιι όιιιιιι θοΙεἔειιΙιοἱτ Ζιι €ειιιϋτΙιοΙιει· Βι·ιιοΙιιιι€.
Πειιιι ιπιτ ΒοοΙιτ Βε1.οιιοιιαπ» Αετ2το, Μ" 2ιι ειιιει· οι·
ερτιοει:1ιοΙιειι πιιά ει·Γοη;ι·ειο!ιοιι Και· ιιιοΙιι Με Κιιιιιιινι·ειι
άιιιι€εω :ΜΜΜ έ.ςεΙιότειι,εοιιάει·ιι οιιοιιεο εε!π· ειπε ειι1ΒειιεΙιιιιο
Παπ ιιπά Λαμ ·επιιιιοΜιιάς ΠιιιεοΒιιιιε;.

- Πεκ δε.ιιιιτοι·ιιιιιι θ· Νϋ.0Ι18ΐ.Θ 8ΠΖΙ1Ι18 6.88 ΒΘΙ1Ό8011ΘΙ1 δ1'ΒΈΠ011θΠ
ΟΜιι·ΙοττειιΙιειιε άιοιιτ Ιιειυρωσ.οΙιΙιοΙι απ· Αιιι'ιιιι.Ιιιιιο νοιι Νοι·- ι νω.0Π18: ΜοΠωε όξω 8- ΗΒΗ 1900

+ Νϋ.οΙιετο 8Π:ιιιιιε άοε νοι·οιιιε 81:. Ροτ.οτε

Μ!! ΡΓ80Ή"0116ΓννΪΠῖΘϊΒΒΓϊΘΠ›ΒΪΙΙΒΓἀΖΪΦΦΘΙΗ Μ08πΉΜΜΒΡ
Ι
νοιι1οιιΙοιιάειι. ΒΙιοιιιιιιιΝΙιετιι. ΖιιοΙιετΕι·ιιτι!ιοπ,ΜετΙιιι.ιιρτ ε.11ειιι.

ἰ

ι Ιπιτεοτ Δοτ2το: Β1οιιετε.8 ι1οιι 18. ΑΡΝΙ 1900.

ῇΔΝῖΝοΝθΒΝ
δΒΒΕΒ. ἈΒ'1'7ινότΗδίι-ιιι ι1ειΒιιοΙ1ΒέτιάΙ11ι1ε ἶοιι Κ. Ι... ΒΙΟΚΒΒ/ἶιτ$τ.ΑΡοιοι·ειιιιτ8,°Νεάνειη-Ρτ.ή141εοα·ιε ιι
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ειΠιιπΓε ιιι..Μ.ιιι
Ζιι Β6.άθι·ιι.

Ειιιιιμοι· ιιιιιϋι·ιιο!ιει· Εκει:
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8οιιιιιιει·- ιι. 111Πιι

1ίϋιιι ι;1101ιθε Βιιε1 Οογιι 11δ118θΠ.1ΐιιΕ;Μ ΐἔ;;Β_ι
-

Κό1ιτιιι. 1.ιϋ1ιιιο-Ηι1τ1οιι1ιοιπι.8Δ1ιιοιινοιιι 15. ΜΒ1Με Βιιι1ε θοριειιι1κιι·. ν111ιιΜΗΠ11°ι°0ιιι
1. 0011011”Με 1111116ΗΕΗ. Τ1ιοι·ιιιιι1-ιιιιι180011)ίωθΓ.11οι11οο-ιιιοο1ιοιι1εο1ιοιιΖιιιιι1οι·ιιιιιι:11ιιι.
Β1:1ιιιΒ·ειι-Κιιιιιιιιει·,11Πο11ιοτι-ιι. Μι1ο1ι1ιιιτειιετιι.1τ.Α11,ι;ειιιε1ιιο1νιιεεει·1οιιιιιιΒιι. 8ι:1ιννειιιιιι
Μιιιιι1ιειι.τ1οιι.Ρι·οερει:τειιιιι1Βεει:1ιι·ο11ιιιιιει11ιετεειιι1οιτω Με ζΚϋι1181101ιοΒεᾶο-ν0ϊἩ81Βι1ιιε.

ἐκκκκκκκκκκκκ2κκ:=οαππκκκεκκιοαππκκκκκκκκπάκκσα9κπ›ιακκ:κΒιιι- ιιι! Μπι! ΡΕ11Ν1111 ιι
ι

11ιι1ιιιιι1.

ἔ Πειιιιρ1°οι·- ιιιι‹1 Βιει-ιιιΒει1ιιινοι·Βιιιι1ιιιι€·.

ἔ

Νε11ιετε: Αιιε1ιιιιιίτ @Με ε1ιιιο1ι ω.
Βαι1οοοιιιιιι1εε1οιι.

κκκκκ›α κιασιακκσςιτχιιικριππκκακκαεκιακκππκκκκκκκκκκκω! ..
κ
κ
κ
ιω
α
κ
:ο
α
κ

ΗοιπΒιιη; ν.. ε!. Η.
111118 Ο1ειι·ει. 11ιιιι11ει

Κιιι·ιιιιΜΜΕ ΠΜ· 111ιι€οιι- ιι. Βιιι·ιιι1ιι·ιιιι1ι1ιο11οιι,
δω11ινεο1ιω1- ιι- Βι·ιι111ιι·ιιιιειιετϋι·ιιιιμιι.

Βεείπει· ιι. 11ι·ι11101ιοι·1.01ιοι·ΣΒΙ··

ι··':.1··» Με ιι πιο ω” ιιοϋ11ιιο1 -·ἶϊσἔΪἑ-°εἶ.

Βιιιιιιιιιιιιιιι 111ιιιι1οιιιιιι1ιιιιιε,

Βτοε1αιι, Τ1ι1ετΒειττοιιεττειεεε 55157.

Οοειιιιιιιιιοε Ήπειιοι·1ιο11ι·οι·ίιι1ιτειι,Ι·'ιιιιΒο-Κιιι·οιι, σ1ο1ιιι·1εο1ιοΙΛο1ι1ΒΜοι·,
Κο1ι1οιιεϋιιι·οΒΜοτ, Υ11ιι·ιιι1οιιειιιιιεεειμιι. Α.

111Βιιοτ ειο1ι Πιτ Με 1ιιιιοι·οιι Κι·ειικ1ιο11οιι, Νοι·νοιι1οΜοιι,
81ο11ννοο1ι8ε181ϋιιιιηοιι ω., εοινιο Ζιιι·Βοοοιινει1οεοοιι: ιιιιο1ι
οιεο11ϋρίοιιι1οιι Κι·ειιι1ι1ιο1τοιι, Οροιιιτ1οιιοιι στο.
-
Οο1ετοεκτετικο 81188'θ50111088Θ11.

8ρι·οο1ιε1ιιιιι1οιιι2-1 ιιιι‹:15-ϋ ΠΜ.
Αιιιιιο1ι1ιιιι€οιιιι.ιιΜε 1ο1τοιιι1οιιΑει·Ζω

Οι. Α. 8ειο1·ιε.
01118ιιΩΓ8Π. 1

.

(#0) 1-1.

ή Πι·. Θ. 1Λ|ιιικ1ει·,
ιιιι Βιιιιιιιοι·1ιιιιι'Γ1ι1οι·8:ιι·ι.ειιετι·.55.

1θΗΤΗ ΟΙ.
~

ννιτό ιιιιτ Ει·1ο18· :ιιι€εννειιι€1τ:
Βει Ε'ι·ειιιοιι1ώι1οιιιιιιι1Ο1ι1οιοεο,1ιειθιοιιοι·ι·1ιοο,ω Κι·ο.ιι1ι1ιε1ι.οιιι1οι·Βιι.ιιτ, άετ νει·
41:ιιιιιιιρ;ε-ιιιιι1Οιτοιι1ιι1ἰοιιε-Οι·ἔιιιιο,Μι ΒιιιιςοιιιιιΒει1ιιι1οεο, Μι Πιι1ε-, Ν:ι.ιιοιι· ιιιιι1
Αιιεειι1οιόοιι, ιιονν1οΒει ειιιιιϋιιι11ιο1ιοιιιιιιι1 ι·1ιοιιιιιιιι1εο1ιοιιΑΓΓεοι.1οιιοιιει11οι·Απ,
81ιο11ειιι Ε

'

ο1Β°οεο1ιιοι άι1ι·ι:1ιωιροτιιιιοι1το11ειιιιι1 1ι11ιι1εο1ιοΒοο1ιε.ο1ιτιιιιέ·οιιοι·νιιιο
εοιιοιι ι·οι1ιιο1ι·οιιι1οιι.εοι1ειτ1νειιαπό ο.ιιτ1ιιι·ο.ε1ιιιι·ειι121€οιιιιο1ιαίτοιι,ιιιιι1οι·ιιι1ιο11ει1ιιι·ο1ι
ιιο1ιιο«ΠοΒοεοι·ρτιοιι 1ιοΓ6ι·ι1οιιιι1οιιιιιι ι1ειι θτοΕινω1ιεο1ετοικοι·ιιι1οιι 1ν1ι·1ιιιιι€ειι.

1)ιε 1οιιτ1ιγο1-Ριέ.ιρειτειτο ιιιιατόειι νοιι Κ1ιιιι1ιετιι υπό νιε1ειι
Αει2τειι ειιιί'ε ιιιιέιτιιιετε ειιιρ1ο1ι1οιι ιιιι€1 ε1ε1ιτιιι Πιιινοτειι.518
5οννιε ε1:1ό11$ο1ιειι Κτειιι1ιειι1ι21ιιεετιιιιι ειέιικ1ι επι ΟεΒτειιιο1ι.
1Μεεε:ιιεο1ιει111ιο1ιε Λ1)112.Π(Η11Πε'θΠ ιιΒετ 1ΟΗ ΗΥΟ1. ΜΒΜ
Βοοερ11οιιιιε1ιι νετεοιιὸει 81.311. ιιιιό ίτειιιοο ε1ιε

1ι111ιο1-ΒιιιΙΙιι1ι11, 1οιιιιΒιιιιιιιι & Μ
.,

ῇεωϋυιι

θεε1ιειι:1 Α1.ι1:ιει:1ο.

Α1:1ι5ττιιιι€ε-ιιιιτ1Κι·έ1ίτ1Βιιιιεε
οιιτειι 1κ:1εο1ιννιιο1ιειιιιιιόί11τειι
τειι·ι·1ιε (11εροιιιι·τειι Κ1ιιάετιι ι1ειι
εειιιΖειι ννωωι 1ιιιιάιιιτ1ιΜειετοιιτειι
ιιιιε1 1ιχ:1ι·ορειι1ι1εο1ιε
Ει·ιινειο1ιεειιειιο

διιι·ειι Πιτ

Βι. Μο81Ρει Κιιιι1ειεειιιιιτοτ1ιιιιι

θεε1ιειι3 ΑΜιει:1ε.

Ξειιιειτοιιιιιιιι
;111ι1ιιιιιιοιι1οιι1οιιι1ε 1Μιιιοιι

13ενοε-13οι·1°.
Βειιιι2οι·1ιι: Ε'ι·.=ι.ιιΚι·ορ11' ιιιιι1 Τοο1ιιοι·,
Ι.ο1τειιάει· Απ:: ΗοΠο.τ1ι ΙΙι·. '1'ο11πιιι1.

Ν111ιει·εει1ιιι·ο1ι.Ρι·οερεοτε.
(13) :ΣΒ-11._..._~-.
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Δι1ιοιιιιοιι νοιι Κταιι1ιοιιρ11ομι1ιιιιοτι:

Ρι·ιιι ΜΜΜ Κι11:ει·ι·ι, θα. 8τιι111ιοϊιπι·.
Επι” ό. Γ'ιιιιιιει·.1ιοιικιωιω θ-8, Ε).Π,

8ο1ινιιοετοι· Μ... Έωι1ειιοιι, Ποιιοιι1|
'ιιροοιι. ιι. 186, πια. 18.
πω.. Ψ1ιι1:1ε:·, γι. Οοιιικοιιιιπρ. π Πιπ
·ι·οιοΒιιοιιοιιο11γι. ιι, 4

,

κε. 11.

?του ΔΠ18.Ηο Βο1ι1118,Φ0ιι·ι·ιιιιιιιιΗ Π”.
πι. 119.

0.ιι1·.118.Οιι·1ι·ι·:ιοισει,θερτ15ιιοπιιε, ιι. .Μ Π,
περι. 19

1Βιιιιιθίι1πειι, 11”.Ο.,1'7 Πιι1ο,Βιιιιε .Μ 18,
(Μ. 10.

Βορ·ι·ε Φειιοροπω. Πο.ποπιι_ Οιιιι.οοιιιιιι
μι. μ. 24. 1:13. ?

.

?Μα εωωιιωι.. Μ”. Ποιιι="οοιι. ιι Η.
πιο, 16.



“θ

.Δ`:Επ 1:1Β:πσ·1Ξ.έι.1:
Κτειι2ϋτυ1111,Ροττ11ι1ειητ1εϋτι11ι11.
Με ετ81·Ι:Μ:οπ ΟΙαιιΒοι·επωνειεεετ Ειιτορειε (πιπ 5 μ. ΟΙο.ιιΒοτειιΙΖ Πτι Ι.ἱτ.οτ) :ιι
ἱΙιτοτ νωιωκυΠ8 Μα Με ΜΜΜ Μι· σἱεεεΙΒοιμ Με:: Με «Μπι ΡοτάΙιωπάεϋτι1πποπ
Βεννοιιιιοπο ιιιιτϋτΙἱοΙιο

ΜΒΙΊθΠΌ8(1θΓ ΒΓΠΙΠ1ΘΠ88.1Ζ (ρυΙν. ιιιι‹1 σηετ.). Πι ΟΙεεΠεεο!ιοτι ἑι 126 Μιά 260 ετ.
υιι‹1 Ρ81ο!κο11οιι:Σ 6 ετ. ΙιιΙιε.ΙΙ:. -

1ιιὰἱοειτἰοι1ω1: .4ΙΙΒει11οἱι1ονωεωω.ΠΒ, νοτίοΜυπε άετ Ι.οϋοτ, Με Ηοτ2οιιε, ΟΒετὶριιτἰοπ, ΡΙοτΙιοτε,
Μ νωεΠουΠ€ ΜΙ: «ΒιιάοΙΓεςιιεΙ!ο» 681ΜΜΜ "Πα Βω.6οιοε.

ΑΠΙΒΙ'08Π1ΒΙ)ΓΠΠΠ, ετ1€τΙτετοτ,τοὶποτ ΒἱεοιιεϋιιοτΙἰιι8 Ευτυρειε. (τι.Μ.0,177· έ. ΙἐὶεέιιΒἰοατΒο:
Π...»ΠΠ Παπ). ΙιιἀΙοατὶοποιι: Αιιιιοππὶο, ΟΜοτοεο.

ΒΙΚΙΟΠΈαΠΘΠθ, ΙιετνοττειΒοπά 8τοεεοτ 0οΙ1ειΙΙ: επ Κο!ιΙοιιε.5ιιτο, Κε.ΙΙ: πιω Μιι8ι1οεἱυ..
Ι:ΜοεΠοποπ: ΟΙιτοιιὶεοΙιο ΟιιτιιττΙιο Δω· Ηειτοοτ8ε.ιιο, Νἱετοοετοἰπο, ΒἱαΒο8οε,|Αι·τ.!ιτὶιΙε.

ιΑΒδυκΒουι£
(52) 17-1.

Κ1ἱ1ιιατἱεοΙιοι· Ψα1ά-0πι·οι·τ, Κιιπιχε- ω Ψε.εεοτΙιο11ωιετα1τ

Β88""ΜΜ2,ΡθΘϋΒόΒΝΚΒ”,

&

Η . σε θι·αιϊωι ΡΙ:ιτοι·-8)·Βοτε, 7 Ψετε: νοπ Ι)νΗιισΙκ, επί' άεπι ΜΒΜ Βίοι·
άει· Πιιιι:.ι,μ ιπιιΙετἰεοΙι εοΙ16ποτ, εεευιιὰετ θερωηά. ΜιπΝ.τοπ Μπα Μισο, επιεμφ
άο!ιιιτοιι ΓιοΙιτοιιϋοεωπἀεε 8·εΙεέ,·ειι. ΜΗ: τω· Βωάτ ΒΜικιΙκ ΙΜιπρϊετνετΒὶιιὰιιιη;.

(Γο.Ιιι·2εάτ20 Μἱπιιιτοπ, Ρτοἱε 15 Κορ ).
ΒΒΪΒΟ11 νοπι 10. Μει1 Με Ζωη 10. 8θρωπιωτ.
'ΕοΜετ Κιιπιγε Με ΒτπωτιιυὶΙοΙι. ΨεεεετΙιεἰΙειιιεωΙτ. πιπ Μου ετΐοτὸετΙἱοΙιου

νοη·ιοΙιτιιυεοπ, απο2. Β.: ΨευιιειιΜ.άοι· Με: Απ, ΠοιποΙ1οπ νοτεοΜοάοιιοτ Βγετειπο,
τόπιμεοΙιοΒ8.άοι··ι1.ε. νετ.Μοοι·ΒΜοτ, ΜΜεειςο Μιά ΘγωοειειίΚ. -Β ει·οεεωΡοπείοι:ειω
ΠοιΙειιιεΙ:Μτουω. "πωπω... Ζἰιπιποτπ.Ροπεὶοιιε τω..1Β.Μ.5ΟΚ. Με 3 ΒΙΑ. ρω Ρεϊ8οΙ1 π.τοΤες. Νςμ ιιιιΐἔεΒευτεε ;;τοεεεε2-ετ6αΙΠΒ·οεν!Βπτετςοϋ8.ιιόοπω: 38ΖΗιππετιικαι ΙιοΙιεπΜ· πω· Πιωει Μ: Β·εειιπάοΑιιτοὶεοιιᾶο. Αρο1:ΙιεΕο, Βοεωιιτωιτ, ΜΜΜ; πιω ΤΙιωιοι·.
- - ΙΜ. Ν0ἱ80ἱΙ8Ἡ8ἩΡ8 μοι-πο Δι18οι1ΒΙὶιιΕΙ;Με ΒοεωιιὰὶΒεπ Βοττοι:. 85 Μι ΨειΙάο
@ΜΠΕ εο!εςοπο. νοΙΙετειι6ἰ;; τπ6ϋΙἱτω Παωο!ιωι Πω ΘοεαΜτι·, !ἰοςοιι νετειι·οιιι ιιικΙ
ειΒικιι1 ειοΙι νοτ:ιικεννεὶεο ΠΠ ΓεωὶΙἱετι. θειιιιιιο ΑιιεΙιιιιιΠ. οττὶπεἱΙοτι:προ” τη.
11ΒΕΠοΚ'ΙκΜ. στ. Ππκσε8. Μ. ΔΜπεπο·ι·ρειψο «Ποη·Μπκη» οάετ Με πιιι 10. ΗΜ Πιθτ. Ροτει·εΒιιι·8·Μ. πιει!. Λι·τοιιοτ 8παπειιοΜε χω. 88.), Βἱοιιεωε, Ι)υι1πετεως πω!

ἱαἰἔιἔἐὶὲευά
απ: 1 ΠΜ· πω! Πι·. Με . 8ΙποΜ·οπεΕΙ, ΝωνιιΒὶ, ΙθΟ, (Μ. 4 νοπ 7-8 ΠΜ·

β (4θ) Β-ϋ.

ῖτΚιιοΙΙάτ& ω., Ειιἀννἰἔ8ΙιἑιΪοπ πι..

ΙθΕΤΑΒΒΙΝ Μου)
μπω!» από. εεεοϋιωιοΙι1οπε

ΙοΙιτΙιγο1-Βἱποἱεε-Τοτϋἱιιάτιιι8·.
Βοετο Ροι·πι ΠΠ 1ηιιοι·ο 1οΙιτ1ηαοΙ-Απννεπάπη.<;.

Βτπϋ!ιι·ιιιιἔετεὶἔετι1ἀ- ΒΙ.ιιΙιΙτομΙιιά - ΑρροϊΜιπτομιι«Ι.

(ΚιιοΙΙ) Βἱιποἱἱου:π

. - ἱτιᾶἱοἱι·τΜΙ ΙΙΙάι·ορε Η: Β'οΙΒ·ονοπ Ηοι·ι- από ΝΙοι·ωιΙώιΙου;ΜΙ. ννιι·Βεπιπ, »νο ΙΙἰειτιιΙἱε ω·ίοΙεΙοε; ΑΜΒ ΜΗ Α8Πιιικι αιι·πΙΜΙο, Αιι€1ιιιι
ροαοι·Ιε οπο. ειπρϊοΙιΙοιι.

00ΠΕΜ. ΡΗΠ8ΡΗΠΒ.-ΚΝ0!.Ι. ΕτεειΙ:πιΜεΙ Με

ΠΟΠΕΠΝ. ΡΗΒΗΜ-ΚΝΟΜ. ΜπυΝιππ

νοι2Ι1811ο11 εοεοιι Ηιιετοιι!
ΠποιιτϋεΙιι·Ιἰ‹:|ι ΠΠ· ΡΜΜεΙΠοτ!

ΒοννΜιτΙοε

~
πω... Μπε.Οτ16. 5.λπι3$πε 19ξ)Οτ. Ποτε.ιιεςοϋοτΠι·. Βιι άοΠ'Μ. ή ειΜι.

Ήο!τουτοπ
(ΒϋΜποπ).
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ΠΙΠΕΠΠ. "|.8ΕΠ· σε8ειι.ιοπιστ
@ιιοΠοιισΙιο-"γ Ποι·1δε·ο.

Β-!ποπ "πει 1..ΠΜ Μ. :Με Σ. Οσ€ο©2.
Β›ωωΜιιω-ιωι”ΗΜω·-1ννωπο”π1ηηΗειιΑ
Μ" πω!ΑροΗιοΗωιπνευοπ_!!"ΜΜπσωπιιι Βιι.ϋυ.·-.Αιω!ώιιΓιοπω!Ραπ απονα:ό" ΜΙΠΩΓΩ[ννΜΠΟΡ
ΥπννιΙωπη, πω, Β, ΙΙ" $ώιπ-Οοοι·;ω.

Βι·. Δ. νοπ δε.ι·πιιτονε1ιι
Η. 1ειιικ15.Ιιι·Ιε;οτΑεεἱετεπτ ειπ Πι·. ΒτεΙ1·
:ποτε ΠείΙΔηεωΙΙ. ΠΠ· Ευπη;ει1Ιιτε.υΒε Πι
θοοτΙ:οτεάοτΕ ιιπά Αεεἱετωτ άεε Ηεπτι
Ρι·οΓ. Μ: Α. .Ι ιιι·ιιει- ΗεἱἀεΙϋετ.ε
ρτΔΜἱοΜ νοπ Απίεαπε ΗΜ Με Μάο

ΒεριοπιΒει·
1η Βε‹1 Βο1οΙιο11Ιιε1Ι.
νειι.. 8οιιεΒιιτε, Κιιτειταεεε

(59)5-1.

Μ. ΒεμΙιποΙ-Ψοιιι
. '

υν1πΙειπ ίοΙιΙοι1Με τ.οΜεοΙΜ,
ετ.ϋ.τΚοιιεε ιι.ἀἱο νετάειιιιιιης
ι“ϋι·όοτπάοεθοιι·ειιιΙ:.
ΒοϋιιθεεοΙιωειοΙ: κι. επεμ
2εΙοΙιιιοτ.

ΒτοεοΙ1ϋι·οΜε: άειι

Μ. ΒερΜιε!-Ήεἰπ
Με ικιΙιι·Ιιο.ίτοειιιι‹1 ει5τΙΜι·
άεε ΗοἱΙιτιἰτιεΙ νοπ

Πι·. άε Βεττ€,

()οπηκι8Μο «Η»νἱιι

θε11ιτ ΒειρΙιεεΙ.
Υι!οποο,0ι·οιπο,Νικο.

ΜΜοεΙ:οΡο Β:·:ιε'ο Βοί'ο2
:κι ΓιιΒτΙΚρτοὶεοΠ επη:ΕοΜτ.Μοι·Πι (ΜΜ
Μι·8, δε. Ροτει·εΒιιτ,ς, ΨοεΙιτοεεευε!ω]ο
Μ 11. (88) Ι-1.

Ιω ΠοιιτεοΒου ΑΙοιιιιιτΙοτ-Ηοερὶτε! ννἰΜ
ΝεοΙυνοΙει οττ.ΜΜ ί1Βοι·πι· Σου; ἀἱοιιετ
Νώε ΡΠοεοι· Μιά ΡΙΙοεοτἰιιιιοπ Με· ώο
ρτὶνατο Κτειι1ΒοπρΠομ (;;οΒοιι ΖειΙιΙι1ιις
νοπ 50 Οορ.).

ΒιιοΕτΠΙ10Ε01°0ίν.Δ. ΨἱοποοΙκο Κ8$ὶι8τἱΙ10υὐ.ἶ1°.Η τό.



εμ . . ·.ι ..Η... μ' -
. |ν" σε'(_'Ην. ε"

Με ?ρ 19

Η εΙΝΜιΒΒ"ΜΙΠ Ν... ε,... ιινιι. ε...

ΜΠΙΠΙΝΙΜΒ ΜΠΕΠΝΒΒΕΒΙΙ"!
ιιιιι.ετ άετ Βεεεει.ιοτι νοιι

Ρτετ”. Μ. ΜτΙ Πειιιε. Μ. 1ε!ιειιιιιεε Κτετιιιτιει!ε.
.Ιιιτἱενν (Ποι·ρειι. ΜΗ·

Μ. Βιιεε!ι' Ήειιειειι.
Μ.. Ρεεετειιιιτρ.

ΧΧν. .1.ιιικειι14ε

Με «Μ. Ρετ.ετειιιιτΒετΠεειειιιιεειιεΨεετιειιεεΙιτἰι'ΜετεεΙιειιιηεεεε Διιοπιιειιι01ιεε-Απα1°εαε “Με” 8.110 ἱιιεετει.ε "ὰ
8ΜΙΒ-με Με .- 1)" Α'ΜΜΒιππ“Ρχει. π: ιιι Βι·ι_..1.ιιή.Β Β.ΙιΙ.ίϋι· ὰεε¦ΙιιΜε!: ιιιειι ειιεεειιΙιεεεΙιε!ι ιιι τΙιεΒιιειιτιειιάΙιιιιενοιι Κ. 1ι.Β·ι01:ετιιιΜΙιτ, 4.ΚΜ. Πιτ :ΜετιεΙΙιε.ΗΜ Με!. ΡεεπιιεεεΙΙιιιι8; Πι Με Δ1ιθ.ετειιδι:.Ρει.ετεειιης_Νεντειιγ-Ρτεερεεε.ΗΜ.. ιιι τἰεΜειι. -Ἑ τι

.

Μ” στηι'08
Σ.ιιιεει·ιι 20 Πει·Ε 3ΜιτΙιεΙι, 10Μπιτ ΙιεΙειειιι·ΙιεΙι. Πει· 1ιιεεεε1εεεετεωεεννιεεΙΙσ.ιιιιιΓειε Κεεεεειειι εεεϋ81ιετιειιΜἱΒΗιεἱΙιιιιΒειι»πιει απο επι
τω·Με 3 πιε! ΒεερεΙΒειιεΖειΙε ιιιΜε: Με18Πεμ. εεετ 35 ΡΓετιιι.-Πειι εεε 8 εεειι Μιιείϋ τ

ι

τεεεε τι Β.εεεεωετ Πτ.Βιι.θ.01.ίΨειιεε!ι ιιι θε.Ρε
Αιιτει·ειιινετε!ειι25θερετεεε!ιεϋ8ειΙιτετθτιςιιιΔΙει·ειΙτεΙειιεεεειιιΙτ.- τετειιιιτε.Ρετετεειιτ8ετΜε., Ρειετ-ΡειιΙΚεεριπΙ ιιι ι·ιεΜειι Βρτεειι
Κετει·ιτ.ε νσετεειι ιιεε!ι τΙειιιΜε” νοιι 18 ΚΜ. ρτε Βεεειι Ιιετιετιτ2.. ετ.ιιιιιιετιΜετιι:ε8,Πιι.ενιτεεΙιΜε ΓτειειΒ νοιι 2-3 ΠΜ._

Μ 15 ει. Ρεεετεειιτ8. 16.(28.)Αρτι1 1900 -
1ιιτιε18:Μ: Επάνω ΑιΙΙει·: ΠεΙιετ εεε ΙιειιιιεςετιΒι.ειιά άετ ΒεΙιειιᾶΙειιε άεε τιιιιεειι Ηεεειιεεεειιινἱιτε. -- ΒϋεΙιετε.ιι

2ειΕετι ειιτ! Βεερτεειιιιιι€ειι: ΗειιιειιιιεΙι εει· ρτεΙιτ.ιεεΙιειι ιαωιειε. Ηετειιεεεεεεετι εεε Ψ. Βεεεειτι. - Βτ·. Πε.ιιε Μεγετ:
Με ?πιο Με Μιιαετ. - Οι: Αιιτοιι Βιιιτι: ΗιιιιεειιεΙι εει· Μεεεεεε εεε ΗειΙΕγτιιιιεετιε. - Ποτ'. Γ. ΘιιιιιρτεεΙιτ: Με 'Ι'εεΙι
Με άετ ερεειεΙΙειι ΤΙιετεριε. - Αι:Ιειε εεε ετεειιιιάειιεεε ΙιτειιΚειι Νετνειιεγετειιι'ε εεε. νοιι (Πιτ. .ΤεΙεεΙι. -- ΡτετεΙιεΙΙε εεε
νετειιιε δε. Ρει:ετεεει·ρεετ Αετετε. - νετιιιιεεΙιτεε. -- ΑΠΖΘΪΒΘΠ·

!.!ειιετ εεε εεεΝεετι 8ιετιε εει· Βετιετιε!ετιε εεε

τιιιιεετι ΜεεεπεεεετιννΗτε.
νοιι ,

Βτ. Ειιεινιε νοιι Α1εοτ,
Βεεεετεε ιιι θε.τΙεΙιεά.

Ξεὶτεεττι Ι.ειιΙιε ειιτ! Ζιεπιεεειι ειο Βειιειιιι1εεε
εεε τιιιιεετι ΜεεειιεεεεΙιννετε ιιι Εστω άετ εΙΙΒεττιειιι εε

Κειιιιτειι «ΒιιΙιεειιτ» ειιιεεεϋτεεττ Ιιεεειι, μεσα Με 'Πιε
τεριε τ1ιεεεε Ι.ειεειιε ευ εεε εε.ιιΜιετετειι ΑιιτΒε.εειι εεε

ρτεΙαιεεΙιειι Ατετεε. Ηειιτε εὶεΙιεττ ειιιε εετειτ.ε ειιτ”.Μετ
εεΙιιιτε εὶεΙι ετεετεεΙτειιεε ΕτΓε.Ιιτιιιιε άειιι ετινε.ιιιιιεε ΗειΙ
νετίεΙιτειι ειιιειι Ιιετνεττεεεεεειι Πειτε.
Ψεεετ άετ ιιιεινιεεΙιειι ειιιεεττετειιε ΑιιΕεετιινειιε άετ

ΒειιεΙιεΙιιτιιτειε Ιεειιιιτε εε (εεε ΗειΙνετίεΙιτειι) εΙιετΒιιεειε
ιιιεεΙιειι, ιιοεΙι ιτετειι Με ιιι εεε Ιει:ετειι .Ϊετιτειι ετεριεΙι
Ιειιειι ΗειΙιιιΜεΙ εεε εειιετιεεε νετίε.Ιιτειι ιπι $τειιεε, εε
εεἰιιετ εεεειιτειιεειι ΒοΗε εε εετειιΙιειι. Με Ι.ειιΙιε'
εεΙιε Μειιιο‹ιε ειιιιτιιτ. ειιιειι εοιινετειιειι ΡΙε.τε ιιι εει·

ΠΙειιετΙιετεριε επι; Πιτ ΖιεΙ: Με ειτεετε ΗεΠιιιιε εετ επ
εετΜ εεειιεεΙιΙειτιιΙιευτ εεΒιιεΙιεΙιετι Ψιιιιεε, εετιιιιιιε1ιΜειω
ΙιετεεεΙΙιιιιε ιιοτιιιεΙετ ειιετετιιιεεΙιετ ΥετΙιεΙτιιἱεεε; ιΙιτΜιι.τεΙ:
Με τιι68ΙιεΙιετε ΓετιιΙιε.Ιτιιιιε ]ειιετι Με ΗεΠιιιιΒ εεειιιττε.εΙι

τιεειιι|ετι Βειεεε, ιι:ιεΙι Βιιτε.Ιε εεετιεε, Με άετ Θεμε
νετειι.1ιε εεε εεετεεΙιειιεε ΚιιεεΙιειι ιειωοειιιειτι. Κειιιε

ειιιειεε άετ Π
ι

ιιειιετετ Ζειτ ειιτεεεεεειιετι ΜεΙΙιεεειι πετ
πω, ειεΙι νοιι άετ Ι.ειιεε°εεΙιειι 8ειιεΙιεΙι ιιιιεεΙιε.ιιΒιε
ειι ιιιεεΙιειι. Βιιτινεεετ Με ειε Μεειεεε.ιιειιειι εετεεΙ
εεε εεε εττεεειι Με ΜεεΙιεΙιΙιειε εε, εἱε ΒεΙιεεεΙιιιιε εει
ειιΙειετιεεΙι εε εεετε.Ιτειι (Οιιτ ειιτ.Βιεττιιιττιεεε Ατεειιιιιιιι
ιιιττιευτιι) εεετ ειε Κειιιρίειι εεεειιεετε εεεειι ειιιεεΙτιε

8γιιιρι.ειιιε (Διτεριιιρτερετετε, .ϊοεΚε1ι, ΙτιιιιειΙιεΙιε Βτιιε.Ιι

τειι€), οιΙετ ειο ΙιιΙεειι ΠεεετττειΒιιεεειι άετ ετερτϋιι8
ΙιεΙιειι ΠΙειιεειιτ (νεΙΙετειιειΒε Αεει.ιιιειι2).
Ιιι Ε'οΙΒε άετ Ι.ϋεΚειιΙιείειεΙτειτ ιιιιεετεε νιΠεεειιε ϋεετ
Με Αει.ιοΙε8ιε ιιπά ΡετΙιεεειιεεε εεε Ι.ειεειιε νετΠιεετι
ντιτ ἰιιιετ Ιτειιι τΙιετερειιτιεεΙιεε νετίεΙιτειι, ινεΙεΙιεε εε
εττειιι; ινετε, σιτεει Με εεε Ι.ειεειι Ιιετνοττιιίεεεε Πτ
εεεΙιε εε ειιιΕετιιειι. Με Ηετεεεεεεειιε άετ Αικειιειιει

εεε ΒΙιιτεε, Με νετιιιεΙιτιιιιε εεε Με.εειιεεετεεεΙιεΙιεε
εριεΙειι ειιτ Με ρτεε1ερειιιτειιεεε Μοπιειιτ εεε Πω: Με
Ιιετνεττιιίειιεε ΠτεεεΙιε ειπε Β.εΙΙε εει άετ ΕιιτειεΙιιιιιε
εεε ΠΙειιε.

Ειπε ετεεεε ΒοΗε Ιιει άετ Βιιι.ει:ειιιιτιε εεε ΜεεειιΒε
εοΕιινϋτε εεΙιτιεΙι τιιιιιι εεε ειιιεεΙιιειι Βετιιίεεττειι πι: εε
ντιιτεε νοιι 8εΙιεΙιτιιιιεΙιετιι, ΚεεΙιιιιιιειι εεε ΡετεεΙΙειιετεει
τοτε εεΙιε.ιηιτετ, ιιιι.εε ειο εειιι ΠΙειιε νειιιτιειιΙΙ εεεειιι1Ιιετ
ειιτ ερεειεΙΙετ Ρτε.ειερεειιιοιι εεεεετ ευ εεἰιι εειιειιιειι.

ΝειιετειιιΒε Ιιετ εἱεΙι Με Βεεεειιιιιε άετ ετντ5ιΙιτιιετι
Βετείετιττειι τετ :Πε ΑετϊεΙοειε εεε ΠΙειιε νετιιιιιιεεττ,
ι.τετεεετιιΠεεΙεετ Με ετεεεετε ΕνεεεεεΙιτει ε" ΠΙειιε
ετΙττετιΚιιιιε Μι Κεετιιιιιιετι ειιρετιτιιειιτεΙΙ εετεεετε1τ Ζε
εεννειεειι ΒΙε.ι1ετε, εεεε ετ ειιτειι ΒιιιίΙΙΙιτιιιιε νοιι πιεί
50" ετιιιτπετ ΡΙϋεειΒΚειτ ιιι εεε Μεεετι νοιι Ι·Ιιιιιεειι ιιι
ειιιετιι ΡεΙΙε Βιιιιιιιι8, ιπι ειιεετειι Ρε1Ιε εεετ ειιεεετ εετ
ΒΙιιιιιιιε ιιεεΙι ειιιειι άειιι ΠΙειιε ειιιιΙιεΙιετι Βιιεετε.ιιενετ
Ιιιετ ειιτ”σετ 8ε!ιΙειιιιΙιευτ1ιετνεττιεί.

Με ετντεΙιιιτειι ΒετιιΕεεττειι Ιιείετιι Πιτ ετεεεεε Οστι
τιιι€ειιτ επι $ρΜεΙε-ΚτεεΚεετεετετιε.Ι Με ειι ινιεεετ
Ιιεὶτειι ΜεΙετι εετειιετι ΒιεεεΙ, Βινε.Ιτι, Βοειε
Πιτε (άετ Βετιιίεεττειι) εεεειιτ.ειιεε ΒοΙΙε ιιι εεε 8τειιετι!τειι
νοιι ΚτειιΚεεΙι€ιιιεετιι. -- νοιιι ΒτειιεριιιιΙαε άετ Ρτερει·
Ιε.Χε Κεπιτιιτ ιιι ετεπετ ΒειΙιε ειο ΗγρετεεΙετΙιτετιε ιιι
Αεεεττε.ετιι:. Κειιιειιι ΖντειίεΙ ιιιι€ετΙιεετ εε. εε.εε ινΙτ
εεΙιι· νιεΙε ΗγρετειιΙοτΙιχετιειι ε!ιιιε ΠΙειιε εεΙιειι, εεειι ιει
εε ιιεεΙι άετ Βεεεεεειιιιιε εετιιτιιτΙιεΙιετ ιιι ειεεετ ΡτεΒε
ϋΙιετ ΒτίεΙιτιιιι8ειι νετΓεεειιεετ ΚΙιειΙεετ ειιΠε.ΙΙειιε, εεεε
ειιιετεειτε (Με ΙΙγρετειι!ετΙιγετιε ειπε εε ΙιειιιιιΒε ΒεεΙει
τετιιι εεε ΠΙειιε ιει, ειιεετετεειτε ε!ιετ ειπε Με ΙΕτΓε.τι

τιιιιεειι ειιτ ειιιειιεετ εποε εετιιι ιιι Πεεετειιιετιιτιπιιιιι€,
εεεε ]ε ΙιεεΙιετε.ει€ετ ειε 8εετειιοτιεεεετιιιιε επι εε Μεττ
ιιιιεΙτι€ετ Με ΗειΙειιε εεε ΠΙειιε ει.
Αιιεεετ άετ ΗγρετεΙιΙετΙιγετΞε σιτε άετ Αιιεετιιιε εεε
ΟΙιΙοτεεε ειιι ρτε.ειερειιιτειιεετ ΒιιιΒιιεε ειιιί Με Βιιτετε

Ιιιιιιε εεε ΠΙειιε 2εεεεεΙιτιεεειι.·
Ι)ιεεε ΜιιιιεεΙιε ΒτίεΙιτειιε Με ειιτεΙι Με ΠιιτετειιεΙιιιιι
εεε νοιι ΟιιιιιεΙπε ιιιιε Βετιινγ1ετ ΒεετειιιΒιιιιε εε
Ειιιιεειι. Νεο!ι ιιιεεετι Ιιει1ειι Με Ηιιιιεειι Πείεετε, ινεΙεΙιε



πιο_ἑ__ξἔ

!ιππει!ιο!ι οιπ πετ πΙοποπεο!ι!οιιπποπι ιιετνοτοετιιιοπ ιιππ
πω, πιιιΤο!ιοιιπ ρτοιο!ιιτι, πεππ πιο Ηιιππο τοτιιοτ ιιππ
πιιειτι: ινιιτποπ ο Με ιιτοριιγ!ο!αιεο!ιοε νοτιο.!ιτοπ οπι
ιιιιο!ι!ι Βο!ι!ετπ πιο Ι)οττειοιιππ8 νοπ Κο.!ιειι!2επ πππ
τοιο!ι!ιο!ιο Ει·ππιιτυπο πιπ: ποπ ιι

ι ποπεο!ποπ οπτιιο!ιοποπ

νοποιο.πι!ιεοποπ 8τοιιοπ πππ οπο: .ππι (ιιτιπιπ που 'Ι'ιιιιι-' .
οποιο πεεε πιο ιιοπρτειιο!ι!ιοιι νοποιοπιιιεοπ ειππ πο.!ιτοπ
ποπ Βοιτο!ιιιοτ- ποτ ποιει·ιεοποπ Α;!ροπ; ιοτποτ πιο Βιιε-°
εεπ, πιο Βοινο!ιπετ ποε Βιιοποποπιοι.εε οιι!ιο!!ειιπ εο!ιοπ ιιπ
ΠΙοιιε νεπιτιοιι!ι οτ!‹τοπ!‹οπ. Ετ εοιιτοιπι απο ποτ νοτιο
ιππι!ιεοποπ πιει επ ιιππ ιιιτπιπτ απ, πποε πετ νετπιειιτιο
Κο!ιοο!ιπ!ι ποε Βιιιιοεοιπο το!ειιινο !ιιιτπιιπιιπτ ποπι περ
τιεοποπ Μπποποοεοιιινιιτο Βοοοιιπποτ νετπτεπεπι. πεποεπ

_νετιπποπ πιτ πιοιιι ιιπετ Β!ιιιππιοτειιοιιιιπ8οπ, ινο!οπο
πιεεο ιεποπίο!!ε ιπποιεεεπιιιοπ, ιποοτειιεοποπ Ετ!τ!πτπιιποπ
ιιπιοτειιιιΖοπ ινιιτποπ.

Τιιιοτνετεποπο πππ !τ!ιπιεο!ιο !Ξ)τίο.πτπποοπ ιιιιποπ ππ

εττοιιιπ ποινιοεοιι, ποεε Ττειπιπιοπ, ινο!ειιο πιο Μομπ
Βοοοιιπ ι:το!ιοπ' ιιπ Βιιιππο ειππ οιπ Μποοπποεο!ινι·πτ οπετ
οιπο ποπι Μοποποεεοπινπτο ιι!ιπ!ιειιε, πεππ ιιιιο!ι πιοπι
πο” ιποπτιεο!ιο νετ!οι2πιιε ποτ Βοιι!ειιπποιιι ποτιτοτ2τι
τιιΓοπ. - Ψιο ππε ποπι (ιοεπειοπ οτειο!ιι.!ιο!ι πι, πεππ
ιποπ πετοοιι νοπ ειιιετ ρτομιιιιο!τιιεο!ιοπ Π!οπειποτοριο
.ιιπ εττειιιιοπ Βιππο ποε ιΝοτιοε πιοιιι ερτοοποπ. ιιιο πο

εποιοπ θεειο!ι1εριιπΜο !ωπιιιιοιι ι
π ποτ Ρτιιιιιε ιιιοιιι: επ

εο!ιτ Με Ι.οιιοτ ποτ ρτοριιγ!ιι!τιιεοποπ Βο!ιιιππ!ιιππ, οοπ
ποτπ Με ιιιοεεεοποππ πει πετ Πεποτινοειιππε ποτ Βιετιοει
ιιππ πιτ ποε Π!οπε ιπ Βοττοο!ιι.

Βοι πετ Βοιιπππιππο νοπ ιιπ Οιι!οτοεο, Αππιπιε_ Ηγροτ
ο!ι!οτιιγπτιο ιοιποπποπ Ιππινιπποπ ιει; πιο Ιιοπεπεινοιεο πππ
Μπι πιπ Βοτιιο!τειοπιιοππο ποτ Νειπππο επ πιω νοπ
ιτιοπ!ι οιι ποει.ιιπιποπ, ποε οποτ πιο ινειιειιι πιο!ιιι ποιεεεπ
εο!!, πιιεε πιο επ ποπο.ιιπτοπ Ει·Κτππ!τιιππειι Ι.οιποπποπ

εοο!οιοιι ειιιοτ Π!επεοιιτ ιιπτετοοποπ ινοτποπ εο!!οπ, οοπ
ποτιι ποεε πει πιοεοπ "οι ποεοπποτοτ Αιιιιποτπεοιπ!ιοιι
ποτ Ζπειπιιπ ποε Μπεοπε επ νοτιο!πεπ πππ ποε ποπι Βοι
ποπ ειππ οιπο. 2ιιπεεο!ιοππο Βιο.Βοποεεοπινιιτ ιπ εειπεπ
οτειοπ Αεπεεετιιποοπ επ οτ!‹οπποπ πειτε, εοινοιι. πιο Μπ8
!ιοιι!τοιι οιποτ Ρτπ!ιπιο.πποεο πεποποπ ιετ.

Πιο Απιπππο ποε Ατειοε !οιι.οι; ιπ ποτ πποτινιοποπποπ
Μο!ιτποιι! ποτ Ριι!!ο πιο ιππιποι.ιο πιοτπι εο!πει. .!οπο
πο!ι!τοιο!ιοπ Βοειιοπεποιιιππε. Μπι ινο!οποπ ιπ ποτ Ι.οιοιιο
πως οοπιιο πιο ο!ιο.τε.ιαοτιετιεοποπειοτπιπτπιιποπ Νιιτποπ
εοιππποπ ντοτπεπ, οιιιιε ποιεε ιπι ω” Πιοπεεγιπρωιπο
ποεπιπποπ πιιτιοπ, 2οιι,ι;οπ πιτ ποπ ππτο!ι πιο Νιιιιιτ

πεπεποποπ Ηοι!ιτιοπ πετ !ιιοποποοεοιιππτο. κι πιοε ευ,
επ ιει εε Ζιο! ποε Ηοι!νοτιο!ιτοπο πιοεοπι ποιιιτ!ιοιιοπ
Ηει!ιτιοπο ποε θεεοπιτπτεε οππετιπο ΒοπιιιΒιιππεπ ου
ετιιειιιοπ. !)ιο Υετεο!ιοπππο τι" ποεππιιιιιοπ λ!ποοιιιττοιι
νοπ πιο-ιιοπιεο!ιοπ, οιιοπιιεο!ιοπ οποτ ι!ιοτιιιιεοποπ Βοιποπ
ιει ιπι ιιπε‹ι!πιοπ ιεττιειοπ) Βιιιπο ππτ πεππ πιιτοπιπιιτ
ποτ. ινοιιπ πιτ Πιτ ειπιπο Ζοιι πιο Ε!τιιοιπτιιππ ποτ σε

νοιιεπιππιπ οιπειει!οπ.

Πιο Απινοππιιπες ποτ !ιιιιιετιιοιιοπ, ιπεπεεοππετο ποτ Ετ

ππιιτιιπο· ποτ τοοιππι πιο Ηει!νοτιπ!ιτοπ ινπτπο ποποετοπε
πιιτοπ πωπω οιιιριο!ι!οπ. Ετ ιτοπποιο πει οιποπι
πτπεεοτεπ Κτππ!τεπιιιοιοτιπ!ο πιο τοετοιο !πτπιιιιτππε απ,

ιο 15--23 Τομ πει οιποπι Κτοπιιοπ.
Βοπ νοτεειι!ειο νοπ Ποιι!τιιι ποιο!ει:οπ Απποτεοπ'ε
ιιππ Βοο.ε' οτιππι!ιιΒοππο Βοτιο!ιιο, ινο!οπο 2ιιιποιει οιπ
οππειιεοε Βεεπιτπι πει πιιιιππ τοοιπινιτοπποπ πππ ιοποτ
οπποτοπ Βοιιοππ!ιιππ ιτοιοεπποπ Ε'ιι!!οπ ιπιιτποι!οπ. Αιιοπ
Βιοποι οτιτ!ιιτιο ειππ Πιτ πιο Μειιιοπο ποτ νοι!επιππιποπ
Απειιιιοπο πππ !ειτοι πιο ω, πεππ ετ ποπ εειπεπ πιο
Απινοππππο ποτ Μοιιιοπε οιππεποιππιεποπ Βιοππριιπ!τι ποε
Κτειπ!τειι ιιποτιτιπποπ πεππ, επι !ιοπετοπ ιπ ιτιεοποιι Ρο!
!οπ ιπιτ οιπετ ιπο!ιτιιιοιποπ οπεεοιι!ιεεε!ιο!ιοπ Βοοιπ!οτιιπ.ιι

τιιππ οιπ; πεππ ι!ιπι ειππ οποιι πιο ιτιεο!ιοπ Ε'ιι!!ο ινοποπ
ιιιτοε εο!πιππιοιι ΕτΓο!Βοε πιο ο!!οτ!οπποππετοπ. Νιι.οπ
Βιετο,ο! οι ππι Κ!ιπι!‹οπ ιιππ ιπ Βιιιιιι!οτπ ι1ποτο!!ποτι,
πιο οιιιεεεερτοοποποε Ι!!οιιε νοτιιιι.πποιι πι, πιο Οιιτ ποτοτι
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επ πο8ιπποπ, πειιε πιο Κτοπιιοπ ιιιο!ιο!ι 2-4 Νιιπτο!γε
πιοπ πε!τοιπιιιεπ. Βοτ Κτοιιιτο !ιοΒι πιιτιιτ!ιοπ ιιπ Βοτιο
ιιππ πεππ 6-8 Τοποπ πεπιππι πιο Βτπιιιιτππο Ρετ σε.
Απποτεοπ πππ 11οπ!τιπ 2ιοποπ πιο Απει:ιποπ2 απ!

' 2-8 νιιοοιιοιι ιιιιιιιιιε ιπ εειιινοτοπ, εοποποππιοπ ιιι-οποιο
εοπεπ» Ροι!ιοπ ιιππ εετ2οπ πιο ιπιπιιιιο!οπ Ζοι3.ρπμΠι ω!
επ ινο!οποιιι πιο Οπτ νοτποποιπιποχι ινοτποιι επι!. ΙΟ 'Γιο;;ε
πω. Ψεπιι ιιπιοτ πιοεοτΖοιι πιο Βιιιιιιτοιπο ειππ διεἔ
εεπι!ιοιι ποεεοτπ, επ !ιπππ πιο.π νοτειοιιι.ιε επ πιιεειΒοτ
Μπι πποτι.ιοποπ. Ειπιιοτπ ινοπποι πιοεο Οπτ ιπ εο!ιντο
τοπ Γιιι!οπ οιπ πππ πεππ ιιιιο!ι πιιτ πιιτοπ 5 'Ι'ο.8ε. ΚΨΜ
τεππ πιοεοτ Ζοιτ πιεπι. οτ πωπω 3-4 Με! οιπ ειπε
200 Παπ. !ι!ιιοπ, οιπεπι το!ιοπ οι ιιππ πω Μοεεοτεριτ.2ο
Κοο!ιεο!2 πεειε!ιεπποε Κ!γειπο. Νοπεειοπε οιπριιοπιτ
Βιιτιεπ πεειιιιιι. ππι” 66 Ριι!!οπ πιο οπεεοπιιοεε!ιοπο Βοο
ιιιιοτπιιιιτππο, ινοΙοιιο ετ »οι ιοπεπι οιποο!ποπ Κτο.πικοιι
πιιτοπ 10 'Εεεε Γοτι.εοιπ, ιπ ινο!εποτ Ζοιι ποτ Κτοπιτε
ει.ιιεεοτΕιετιι!!οπ πιοιιιε ο.πποτοε ιπ εειπεπ Μιι€οπ οπί
πιπιπιτ.
Βο!ιοπ πο.ι·ιιιιε, ππεε Απο' ιιιο!οιιο ΒοπΚιπ'ε πππ
Απποτεοπ'ε νοτεοιι!οπ οπερτοπιτιοπ, ιιποιι πιο Ι)ειιιοτ
ποτ Οπτ ππιπιτ2ιοπ, ιει οτειοιιι!ιοπ, πιι.εε πιοεοε πιοιπ!ιο!ι
πτπετιεοπο Ηει!νοτιο!ιτοπ ιπ ποτ Ρτοικιε πιιτ πιπ ποπ Ρτοιε
8τοεεοτ Ξεπιτιοτιπιτειιοπ ιιιιειπ!ιτποτ ιει. νοπ Βο.ι.ι ειι`ε
Κτο.π!τοπ ειπποπ π. Β

.

ιποποπο ινειιιτοππ ποτ- Οπτ πωπω.
Ψοπιι πιτ πιο ιπιτπει!ιοι!ιοπ πειιε ιπ Αποοιιεοποιπ πειι
ιποιι, εοποπ πιτ, @εε ποι οιποιπ Τιιοι!ο ο" επ ποιιοπ
πο!ιοπ Ιππινιπποπ Β.οοιπινο οιπιτοτοιι πππ επ !εππποπ πιτ
ιιπο!ι πιο επεεοπ!ιοεε!ιο!ιο Βοοιιο!οτππιιτππο πιοιιι Με οιπ
ευ!οποε Ηοι!νοτιππτοπ ποποιοιιποπ, ιτο!οποε ιπ ιεποπι Ριι!!ε
ειο!ιοτ :ππι ΖιοΙο ιιππ. Βοτειι.ε ιπ ποτ ιι!ι.οτοπ Ι.ιτοτπιπτ
ειππ Βο!ειπο ποιιιτ νοτιιοπποιι, πιιεε Κτο.π!το Μοποιο πιπ
πιιτο!ι πιιεεοιι!ιοεε!ιο!ι πιιτο!ι ποπ Με.ειπο.τπι οτπιιιιτι. νιπτ
ποπ, ιοποο!ι ετε!ιτ ποιπ, ποιεε πιο πιιεεο!ι!ιοεε!ιοπο Βοοιο!

ετπιιιιιτππε οιπο πιιοεπιοιιι 8επτππο!ι!ιοπο Ηοι!ιποιιιοπε

ινοτπε, πιο πιιεεετοτποπι!ιοπ νοτεο!ιιοποπο 'Γο!οτειπο τετ
εε!ιιοποποτ Ιππινιπιιοπ Βοοεπιιποτ ποτ 8οπο.ππτοπ Μοπιππε
!‹ιιπει;!ιο!ιοτ ΙΞτιιιιιιτππι;ς ιπι νιιοπο.
ινοιιιτοππ πεππ πιοιποιι Ετιοιιτιιπποπ') οιιιΖε!πο Κτππιτο

'ιο-ι Ι.ιιοτ Μι!ο!ι πιεπττπει!ε Μισο ιι.πεοινοπποι. πιοιιι.
ιιιιτ επι νοτιτο.Βοπ, εοπποτπ, πιο διοιι”ντοοιιεοιππιοτοπεπππ
ποπ 2οιοτοπ, ποπ πτ0εειοπ Τιιοι! ποε οιποοιπιιτιοπ Ειινοιεεοε
ιιππ ποτ Κοιι!οιι!ιγπτοιο ο.ιιειι τεεοτπιτιεπ, επ ειπτιτοττ.οιοπ

ο.πποτο πει Απντοιιπππ8 νοπ νιο! !ποιπετοπ, τοιο!ιο!ι ιποπτ
ιπο!ε ιιιιοποτ!ιο!ιοπ Βοεοπ ιπιι; εοιο!ιοτ Βοοειιοπ (εοειοι
πεττε Βιιτιπτοιπππτ!ιοιι, Τοποεπιπε, Ι)ιιτοπίο!!), ινο!ο!ιο επι·

ΙΞιπετε!!πιιο ποτ ιτειιοτοπ Απινοπππππ νοπ Νιιιιτ!τ!γειποπ
Ζινοιι8. Πιο νοι!ει.8.ιιπιπο Απετιποπο !ιοπιπιτ πεππ ιπ Βο
ιτοο!ιι, πεππ ποτ Κτοπ!ιο ινιιιιτειιπ ειποι· Βιπιππε ππι.ετ
Βοποππ!ιιιιπ !τοιπιπτ. ιιι εο!ο!ιοπ Ρ'ιι.!!επ ιει εε εποε ποιοι,
νοτοιιεποεοιοι, πειιε πιτ εε πιπ: οιπεπι επι εοπιιιιτιοπ Ιπ
πινιππππι πιι ιεπιιπ ποποιι, πιο Οιιτ ιπιτ νοι!επιππιΒοτ Νεπ
τπποεοπτειοιιππε οιπιπ!οιιεπ. Απεπιπιο Βιιιιο ιει ποε οιπ
ειο!ιοτειοπ 2ιιιπ Ζιο!ο ιιιιιτοππο Ηοι!ιπιιιοι ποι Βιι!!ππεω” ιεποπ Β!πιππ8, ποιιοτ ιιιιο!ι ποτ Μποοιιπιπιππο,ιοποε,
ινοΙοιιοε οιιο!ι πιιτοιι πιο Απιι·εππππο πετ τοετοιοπ !ι)τπιιπ

τππ8 πιοιιι: Βοετϋτι ιτοτποπ εο!!, ινοππ πιο πιτ οτινιιππ
τοπ ποτ Κτϋ.Ποεπειειιιπ ποε Κτο.π!ιοπ οιπ εο!οιιοτ Μ, πο.εε
οτ 4-5 Τιι8ο !πιιο ποπ Νπιιτειοπνοττοιπ ποε οιΒοποπ
Οτοππιειππε οιιπο Νειοιιι!ιοι! ιπ Απερτιιοιι πεπιποπ πεππ.
Ποε πιτπππρτιποιρ πεε οποπ επιπιτιοπ νοτιο.πτοπε ιει:
πιο Βιιιιιεειο!!ιιπο: πεε Μοοοπε ππτειι νοι!ειιιππιπο Ειπ
ετε!Ιππο ποτ Βτιιιιιιτιιπε ποτ σε. Ποπεο!ποπ Ζινοοιι νοτ

Γο!πι πιο νοπ Κιιεεπιππι ιιππ Ρ!οιποτ οιποοιππτιο
Βιειππι!ι-Τ!ιοτοριο; πετοπ νοτιιιοι! πεποπιιπετ ποπι νοτιιιπ
ποεοπτιοποποπ νοτιιιιιτοπ ιει πιο ιιοΒιιοιιιτοιι ποτ Πιοπε

Βοποππιππ8 Με οιππιι!οιοτιεο!ιοιπ ποιο. Βιο Βιιττοι
επιιπο νοπ Βιετππι!ιρτ8.ροτειοπ ιπ !τ!οιποτοπ Ι)οεοπ εριο!ι
εειπ !οποοτ Ζοιι οιπο Βο!!ο ιπ ποτ Τποτοριο ποτ Μο

Βοπιιτοπιτποιιοπ. .Το Οπιοτ οπιιιιιο!ι!ι ιπι .!π!ιτο 1839

ι) Ε. Α !ποτ, θεπιι·πιπιπω τω· ιππει·ο Με‹!ιοιιι 1898 Ντ. Τ
.
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ουτου ΜεΒευεευτε-Πευετρτουυουου υεΜυε1: ειπε.

ο θιτειιιυι Βιεττιυτυ. ευυτι1ττ1ουιιιοτε οοε1 Βεεευ 1ν1εεειι
εουτιιετ2ευ. Βυ1‹1 (1856) υιε11;εε Πιτ ειυ Βρεο111ουιιιυει

11Ιεεευεεεουννυτ υπο @Βου εοΙοΙιε Μεεευεο1ιττιει·2ευ,ινεΙουε
Αυ!

Πυ]ετο1τι-Βεευτιιετ2'ε Ειτιρίευ1οιι8 Μιτι1ετι Με
υ1ε1τιετευ (0,5-1,0 ετ.) ΒιετιιυτΙι-Βοεειι εεεετι ΠΙουε

ε118ειτιειιι ετι€εινευοε1. Με υευετετι Γτευεϋε1εουειι Αυτο
τευ υει€εεευ Με Με1;υ1ευ. Βουνεττ εευετι ι1ετυ
Βιετιιυτυ Πι εετ 'Ι'υετερ1ε εεε ΠΙουε υυτ ε1υετι εετιιι€ειι
ΡΙετε.

Δ

ΑΜ Κυεειυειυ1°ε Βειυ υτε.ουτε Ε'Ιειιιει· ιιτι .Τευτε
1893 Με Α11ινε110υ118εεε Βιετιιυτ1ιυιιι ευυυ11:τιουιιι ιτι

ετοεεετι Βοεετι τουτου Ιειι€ετε Ζε1τ Με ερεο111εουεεΥετ
Γευτευ @με τυυ:1εε Μεεειιεεεουινυτ 1τι ΥοτεουΙεε υτι‹1
εουτειυτ Με Αιιννειιυυιι€ 1ο18ευυετιιιεεεευ νοτ: Μοτεευε
81εεεειι Μτ1τι εεε νοτυετ ευεεεινεεουετιετι Μεεειι εεε
Κτευυετι ουτοΙι ειιι 111εεειιτουτ 15--20 ετ. 1

ιι

200 Οοιιι
'1νε.εεετ ευερειιο1ττεε Βιετιιυιυυυι ευου1ιτιοιιιιι Με εοΜιυιι
τιοου 60 (Σουι. ν1ίεεεετ. Ιιιοετιι Με :Με υ1εεευτουτ υετιιι
υευιεεευ, 1εε;τΜου εετ Κτειιυε ειι1 υετι Βυουειι. Ζυτ

ΑυΙεεετυτι8 εεε Β1ετυυτυεε ευ Με 111εεετιινειιοε1ιικ1 ο Με
10 Μιυυ1;ετι τιοτυννειιΜε υτιι1 ετετ Μου ΑυΙευ1 Μεεετ
Ζε1τ υιεεειι Μτ εεε 2υτ 8υερευε1οιι εεε Β1ετι:ιυτυενετ
ινοτιοετεννεεεετ Πει ευε111εεεειι υτιτ1 ειιιίετιιετι (Με Μει

8ετιι·ουτ. - Ε'Ιε1τιετ 1ε,ε1:ε ιτι εειιιετ ΡυυΙ1οετ1ου ειιι
ετοεεεε0εΜο1ιτ ι1ετε.υί, Μιεε εεε ΒιετιιυτΙι ειιί Με Βε
εουτ1ευευε ν1ίειεε @του «Με Μεεευτουτ ε.υΒεννειιοετ
ννετεε υιι‹1 ετυΙεττε Με 1Ν1τυυιιε τ1ετε.ττ,ι1εεε εεε Β1ε
ιιιιιιυ Με ετυτειιυιε 8ο1ιΙειυιυευτρετιιε ΒΙειουεετιι Με

Βουυτευεουε υυετ2ιευτ υιιι1 Με ΕιιΜιρΡετετε εετ εειιεἰυ
Ιετι Νετνειι νοτ υεπι τε12ευτ1ευ Ειτι11υεεε εεε Μεμο
εΜιεε υεινΜιττ. - Ε'Ιε1τιετ ετιιρ11ευ1τΜε Βιετιιυτυ ιτι
Ρ'οτιιι νοιι Ε1τιΒιεεευιι€ειι:

1
) υει εειιιιιιτ1ιουειι ε.υτοουτυοτι εειιειυ1ετι, ιτιοτοτι

εουειι υιιο εεοι·ει.οτ1εουευ Βττε;υιι€εευετευυετι
εεε Μεεευε, ννεΙουε ευϊ ειιιίεευε ννεεουυιιεειι
Μουτ τιεουΙεεεευ, εε υει ευιευ Μεεειιεεεουννϋτειι,
υε1 ΠΙουε οετο1ιιοπιετοευπι υιιι1 υε1ττιοττυε81εουειι
Ετοεὶοτιετι; ο

2
) Με ερεο111εουεεΜΜΜ υει Μεεευ- υιιι1 Ι)υουε

τιε.1εεεουΜιτευ.
Πιο Ειτιειεεευυ8ετι ε1τιο ειιτευεε τεεΙΞου, ερε:1ετ 1ει1ειι
εινεὶτειι 'Με, εοι1Μιιι 1ευειι 3

.

'Με εο Ιευέε Εοττευεε12ετι,
Με Με 8ντιιριοιιιε ινεεετι1.1ιουευιιευττιειι.
Ετ ετυρ11ευΙτ εεε ειιιΓεουε Ειυυευττιευ νοιι Β1ετυυτυ
--10 ει: ιτ

ι

ε1τιεπι (Με 1ευννεττιιετι1Νεεεετε ευ1 Μου
1:ετυειι Μεεευ: υει ΒΙυ1υτιεειι ευε υΙειεετιε,τεεουννυτετι,ινε
Με Λυννειιυυυε,τ εεε Μεεειιτουτεε οοιιττε1τιΜοιττΜ. Πιο
Οουττε1υυ1οε11οιιετι εετ Βιετυυτυτυετεριε υ1Ιοετι Με υι1τ

Βεοτει1ουενετιιι1ιιυετυιιε ε1τι1ιετεευειιι1ειιΜεεευε11εο11ουετι
(ττι118υυεο101τ.Μ ε1υυετ,εευειιυετ Μυ8ε11ου118ττ1ι,Αουν!ιε
Με.)
Β1ε τιευεε1;ευ Πιιτετευουυυ8ευ υευετι Με Βετεουτ1ευτιε
εετ Β1ειυυ11ιευννευουυε 1υ νιεΙετ Βε21ευυιιΒ 8ευουειι.
8ο Ιιευετι Μεττυεε' ιιιτετεεεειιτε Τυιει·νετευουε Με
Α” υυ‹1 1117ε1εεεετ ν1'1τυυιιε ευου ινεεειιτΙιου υεΙευουτετ.
Ετ Γετιι1 ιιυπι11ου, Μιεε ινειιτι ετ Μου Ε1υεευε ε1τιετ

ετοεεευ Βοειε Βιετιιυιυ Με νετευουειυ1ετε (Ηυιιι1ε)εο
ίοτι τοτ1τετ.ε,οοετ Με εοϊοτ1 θεεττοτοπιιττε, Μιεε εεε

Β1επιιιτυ ]ε ιιεου εετ Εεεε εεε '1`υ1ετεεευ ειυετ ΒτεΙΙε
εεε Με8ετιε ευεειιιττιευΒευεΙΙτ νετ, ινετιιι ετ ε.υετ εειε

'Ευ1ετ ετετ υειου 1ίετΙευ1 ειιιι€ετ 81υυτ1ειι 16Μετε, εεε
Βιετυυ1;υ Μι εετ Βε.υεειι Μεεευινευά ειιτΙετιε ΒΙε1ουτιιεεειε
νεττυε1Ιτ νετ, Με 1πιτυετ ευου Με ειυ8ειιοτιιιιιετιε Εεεε
εεε Τ111ετεε εεινεεετι εε1υ τιιεε. - 11νειιιι ετ ευ! εετ
υΙεεετιεου!ε1υιυευτυυτιετΙ1ου ΒιιυετειιιενετΙυετε υετνοττιεί
εο υι1ι1ετε Μου υεου Ιειιεετειυ 0ιευτειιου εεε Βἱεττιυτυ°ε

ειυε Μουε, εετ Βεειε εουτ1ει.υυείτετιεεΜε ευεεου11εεεΙ1ου
Με Β1ευιυΙυ υεετευετιι1ε 8ου1ουτε υυετ εεε Ιυεεειουευ.
ΒουϋΙε'ε υ11τι1εουεΠιιτετευουυυεευ ετεΠειι Γεε1:, Μιεε
εεε Βιειυυτυ ειιί Με 8ε.ΙεεευτεευεεοΙιε1ουιιε 1ιετευεε12ειιο

Μτυ1 Με ευ ερ1ου1 ειυου Μεεεε Μοιυετιτ Π1τ Με Βε
τεου1:1Βιιτιεεεε Βιετιιυτ1ι ιιι εετ ΠΙουε1υετειριε.
Ιιι Ε'ο1Βε εετ Πιιτετευουυτι;;ευ νου ΜετιΙιεε τυοΜ
11οιττεΜου Με Ε'Ιε1ιιετ°εευε Μετυουε Μιυ1υ, Μιεε Με
Ατι1ιευθετ εετ Βιεπιυιευτυετεριε Με Πτιιεε1ιυιιε εεε Μει
Βειιτουτεε εειε Βιειιιυτυ ειιιίε.ου ι

ιι εετ νοιι Ε'Ιε1τιετ
Μιεεεευευειι 1)οε1τυιι,εττἱυυετι Ιεεεειι.

Πευι·18ειιε ιιιυεε ιυε.υ (Ιου τεΜετι Ψει·1υ εετ Βιετυυτυ
οοτ ειυϊ θτυυ‹1 εετ υ1ευετ18ευ Βτίε.υτυιιεευ εευτ νοτ

ειουτ18 υευτ1.υε11ειι. Ετ 1ετ ειπε ει·Μεεετιε Τυετεειουε,
Μιεε Με Βἰετιιυτυ ιτι εςτοεεετετ 0υευτ11Μ νοτ211Β11ου
εουτιιετ2ε11ΙΙειιι1 Μτυ1: Με ινε11ετε ετΜεεευ, εεεε εε
ε.υου 1›ει 1ε.ιιεετετυ 0ιευτειιου ευ ετοεεετ Βοεειι υε1τιετΙει
ειίτι,ε;ε 1Νιτυυιιε ευΕ ι1ετι Οτἔετιιειυυε υεε1τετ.

0ιευουετ ε. Β. νετυτευουυε υε1 ε1τιετιιεε1τιετ Κτετι
Ιτειι ιτι 80 Τει8ειι 1800 ετ. Β1ετιιυ1:1ιυιιι1 Με υιιειιεε
τιευτιιεε $ντυρτοπι Μιτ τιυι· ειυε €ετιιι€ετει11Βε 81;ουιΜιτ1ε

111111Ιειουιε Ρ18ιτιετιιετ1οιιεετ Ηευ1: ευ υεουιιουτετι. ΒεΙυετ
ειιιε υειιιιιιευτ1ε Ψ1τυυυε εεε Β1ετιιυτυε ειυ1`Με Πετιπ
Γυιιοτιου Μα υει 0ιευτευου εε ετοεεετ Βοεετι υ1ουτ ευ
1ιεουεουιετι. Ξειιιυιι.11ουε Βεουε.ουτετ υευετι Μεεετι Πτυ
ετευ‹Ι υετνοτ υιιυ ιιυτ Βοειε Μουτ εειε Βιετιιυιυυιιι ουτ
υοτι1οιιιυ υετιι ευυτι11ιτιουιιινοτ, ινε11 οπου 1υιιι υε1 θε
1ιτευου εεε ετεεετειι υειιιε Ουετ1ρε11οιι ε1τιττ1ττ.Ιου υεττε
ευετ ΘεΙεεευυειτ. Ι)1εττυοετι Με 81:υυΙνετετορΓυυεευ Μου
ετοεεευ Βιετιιυτυοοεευ ευ·υεουε.ουτειι, ειιυετ 1ιΜιε 1ου εε

1ϋτ ειιιπ 81ε1ου81Ιτιε ινεΙουεε Β18111υ1υρτεεΡετε.1Μτ ευ
ινειιυευ.

Ειιιε ετιι1ετε Ε'τεεε ιετ ι1ε.8εθειι, ου Με Β1ειιιυ1.υΜτυ
Που εὶυε ερεοΙυεουεε Μοτο! υει υ1εεευεεεουινυτ Μ, Με
-Μεε Ε'Ιε1υετ υε1ιευρτειε υιι‹1 ου Μτ 1υ εετ Β1επιυτ1ι
τυετε.ριε 1.υε.τεε1ο1ι1ιουυυετ ειυ εοΙουεε νετ1Μιτευ νετ
111ιεετι,ινε1ουεε υιιε Με ειυυυΙΜοι·1εουε ΒευευΜυτιε άεε

ΜεεευεεεευΜ1τεε εττυο€11ουτ?
1νειιιι Μτ Με τι1ευτΜ12υ Ζευ1τε1ουευ Ρυυ11οε1;1οιιευ
Μιτουειουιετι, ννεΙουε υυετ ευ 8τϋεεετετιι ΜΜετ1ε.1ε εε
ιυειου1ε Ετ1”ευι·υυεειι Βεουευεουείτ εευετι, εε τιιυεεετι
Μτ ιιι ετετετ Β.ε1υε εεε Πιυε1:ετιι1Πι ΒεοΙιιιυιιε Με1ιειι,
ι1εεε ιτι εε1πιττι111ουετιΕ'Μ1ευ Μειου2ε1τιε τιιιτ τ1ετυΒ1ε
πιυτυ ευου ειιιε τ11Μετιεουε Ουτ ι1υτου8εΓυυττ ινυτοε
(Βενε11εΓ1, 1Ν1τι.υευετ, Οτειιιετ, Βοε.ε, Βιιι
υοτιι, Βοεευυειιιι, Β11εευετ). Που εο1ετ, ουιιε
Μιεε Μτ Με τυευτερευι1εουε ν1Πτυυυε εεε Βιετυυτυε
ιιιυεεοτιι1ετε υει ευΜετιι1ειι ΟεττΙιε18ιεειιιυ ΖννειίεΙ.Με
υευ Κοιιιιτειι, υε1 ι1ειι εττειουτειι 11ειΙτεευ11ΜετιΜε Βυτ

εουειουυε εετ Ε'τεεε εουκνετ, Με ινειι; Με 1171τυυυε εεε
Βιετιιυ1υε υιιι1 Με "Η Με εετ 11ιει τειο1ιι?
Πεεε εεε Β1ειιιυτυ εεΙυετ ε.υου Μιιιιι 1‹ειιι $ρεο111ουττι
εεε ΠΙουε, ννετιιι Μτ Με Ηε11υτιε Β1ε1ο1ιΖειτ18ευ1 ε.ιιι1ετε
1νειεε 16τυεττι, υεννειεειι Με εευυεετιι1 2Μι1τε1ουευ, Βε
Κε.ιιιιτετι, ετίου;Ιοεετι Ουτειι (Βοεε), Με υευευτευ‹1ε ΖΜιΙ
εει· Βεο1Μνε, εετευ ΖΜι1 ιτι εετ ΖυεεπιτιιευειεΙΙυτιε νου
Βε.νε.11εΠ Με 25 ΜΗ. Μουτ, ντο Μου ευΓ 0ιτυιιι1 εετ
νου Ι.ευυε-ε.υε Μουτ· Με 1000 ΡΜΙετι ευεε.ιιιιυευε;ε
ετε1Ιτετι8τε1ιετ1υ Με Βεου11νε υεου ε1ιι1εουετ Βυυεουτ'
ιιυτ 20 ω. ευετιιεουευ. Βιιε Βιετιιυι:υ νετεουΜ'Ει εειε
Μεε;ειιυιου1; ]ετιε Βυυε, Με ιυπι Με Βει1ιτυ1ιε ειουετι;
Μιά Με Μ; ευετι Με Πτεεουε, οε.εε Με Με 1επτετ
τειουτευ Βεευ1τετε ευτ επιυυυιωτιεουευ ΒευευΜυιιε εεε
ΠΙουε Μουτ; εττιιυιυ18ειι; μ

ι εοΙιου ε ρτ1οτι Μου Με Βε
εττευυτιεευ, ιινεΙουε ι1ευ1ιι Ηετ1ουτετΜου, εεε. ΠΙουε ειιι
υυ1ετοτ1εου ευ υευευτ1εΙυ Μουτ Βιιτ ευ υειεεετι, ι1ετιιι

Β1ειὅε1 ΜΙ: νοΙΙΙτοπιπιειι τεουι, ινετιιι ετ εεε,>τι,Μιεε
«τ1ετιευ1εε, εετ ε1τι υ1εεευεεεουΜ1τ υετ, Με Βε11 εευοτ1,
εε1τιετ Βεεουειίτ18υιι8 Μουτ υεου8ευετι Με υυ‹1 ι1εεε
ιυε.τι Μπι Μεευε2υΒΙιο1ιετι ννΜετεωτιο εεε Κτειιιυειι ιιιο1ιτ
Με ιιιεεεεευειιε ειιεε1ιετι οειτί».
Μευ υεεουεί1;ιετ Μου ννουΙ ιιιιιιιετ Βετιι τυιτ εετ 11108
Ιιουυε11 εετ εττιυυΙευτετι ΒεΙιευοΙυιιἔ εεε ΠΙουε υπο Με
νου .Ιουυεου νοτεεεουΙεεετιε ΑτΒετιιυιυ υ11τιουιυ-0υτ
υετ ευου Μεεε Μετυουε Με Ζιε1. Πεε 111'εεετιΜεεετ
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Βειιε.ππΙππε !ιεειο!ιι. πετιπ, πο.πε ινιι· ιιι.ε!ιο!ι ιιιοιιτιπο!ε
πιιι πιιοιιιοι·ποπ Μιιιιοπ ι--2 Οοπιιετ. Με. πιιτιο. εο!ιοπ,
πεο!ι πετοπ Ειππο!ιιπε πετ Κι·ιι.π!ιο ππτο!ι ιιιο!ιτοι·ο Βιππ
ποπ τοπιο ποπι. Οιοτιιιιι·πι; !ιοππιο ιπ οιποτ Βοι!ιο νοπ
Ρε!!οπ τοεοιιο Βοπεοτιιππ ποτ ππ!ιιοοιινοπ 8νιιιριοιιιε ιιε
οιιπο!ιιεπ πππ πιο! ιπειιοποπποι·ο πιο εο!ιιπετπειι!!οππο πππ
8ε!πειιπτο ιιιιιπεππο Βιεοπεο!ιιιιιι ποπ Ατεοπιπιπ πιιτιοπιπ
!ιοτνοτ. Με πιο Ηοτο!ιεοιπππε ποτ Βιπριιππιιοιι!ιειι πο
ιιππ. πο ινπτπο πιοε οιιιοιι νοπ οππετοι· 8οιιο !ιοπιπτιπι
(Βοπε, Βοεοπιιοιιπ) πιιι ποιπ Ηιππιιεοιπο. πεπε ιπ
νιο!οιι Ε"π!!οπ, πιιο!ι ιπο!ιτιιι€ιεοπι θιοιιτειιο!ιο ποε Μεπιοο

ιποπιοε ποτ ιιπ Εριεεει.τιπιιι οπιιτοιοππο πτπο!ιοτιιπε
8ο!ιιποτε. ποτ ππεπεοπε!ιιπο θιοεο!ιπιπο!ι ιιπ Μπππο πππ
ππε ο!!ποιποιπο Πο!ιο!!ιοιιπποπ ποιπ Πο!ιοτπο!ιοπ επι οιπο
οπποτο Βοιιοιιπιπποεννοιεε επιι”οτποττοπ. Πιο 8ο.!εεεπτο
ιιιπποππο ειιιιιΒιιοιι !ιοιτειῖοππ ιει; εε, ο!ιινο!ι! ινιτ

πιεε!ιοπιιο!ιοΙι ποπι· ενειοιπει.ιεο!ιο Ππτοτειιοιιππεοπ πιο!ιι

νοτιιιοοιι, ποο!ι ποινιεε - 0ιετ!ιοτπι πιιπιπι πιο επ -
πεεε ππε ιπ ποπ Μιιεοπ εο!επετο 8ι!!ιοτπιττει πιιι. ποτ

Βο!πειιιιτο Οιι!οτει!!ιοτ πππ πιο 8ε!ιιοιοτειιπτο ιπιτ ποιπ
Α!!ιπιποπ οιποπ ιιπ!οε!ιο!ιοπ Νιεπετεο!ιιοε (Αοιπε!!ιπιπιποι)
ιιι!ποι. Βιο ποτοοετε!ι ιιπι ποτιπι;οτ Βοειτππε (1 -2 Οοπτιετ.)
επ Βιοππο !ιοιπιιιοππε Βιπποιε!ιιο!ιοιι ποτ $ειΙπειιπτο !ιοιππιτ
Πιτ ππε Βι!ιιοτπιιτει πο.ι·πιοιιι ιπ Βοιι·ιιο!ιτ πππ πο ιο!
επεεοι· ποιπ εο!ιτ ινοο!ιεο!νο!!οπ Βιπππεεο πιιι' πιο οποιοι:
ιινοπ 8νιπριοιπο, πιο Ηει!ννιτιιππο πο "πιο ετ!ι!ιιιι·ι, ειιιεε
εε ποοιι εο!ιτ ινιιπεο!ιοπεννοτι.!ι οτεο!ιοιπτ, πιο Μοι!ιοπο ιιπ
οιποιπ 8τοεεετεπ Με.ι.οτιο!ε οπεοπιιτο!ιιτοπ. Βοππ π. Β.
Με πο”, ποτ οιποτ πετ ινιιτπιειοπ Απιιιι.πεοι· ποπ
Ατεοπτιιιιι πιιτιοπιιι πι, ινοπποι εε ππτ ιπ !οιοιιιοπ ιιππ
εο!οιιοπ ΡοΙΙοπ ιιπ - ιπιιποτ ε!οιο!ιοοιιιι; πιιι πιιιιο!ιεο!ιοτ
Βεπεππ!ππο - πο οτ πιο ι:νριεο!ιο Πιοπποπτ οπο ειπε
ιιιιτιιοτ πιτ οιποιπ (ιιτπππο πιοιιι ιιπε!”ιι!ιτοπιιο.ιιπ. -- Βιο
Απινοππιιιιε ποπ Ατοεπιπιπ πιιτιοπιπ ειε εο!!ιειειεππιποπ.
ποτ Ιππιοπτιο ιποτ!ιι οπτειιτοοιιοπποε Ηοι!νοτιο!ιτοπ οι! ειπ

ριοιι!οιι ιιιιιιοπ πιτ ποιπ Βοοιιι; πιοεοε Μοπιοοπιεπι: οιππ!
οιπ Μιτιο! πει· ενιπρτοιποτιεο!ιοπ Βο!ιοππιππο. ποεεοπ ιιι
πιο 5οιιτεπ!ιοπ ποτ ενιπριοιιιοτιεο!ιοπ Βο!ιπππ!ππο εο
ρτοεπιοπ ινοτιιι ππε οιποτ. ο.πιθο!ιιιιτιο ιΨοποπ ποτ πιο
!ιπποεννοιεο νοτιπιπποτι, πιιπ ποτ Πιπειε.ππ, πεεε οε πίτοτε
οπο!ι ιπ εοιπετ ενιπιιτοιπο.ιιεο!ιοπ ινιτιιππε ε.Ιιεο!ιιι πππ
νετ!ιιεειε πι.
Ε!ιοπεο πι!! Βιιοιιιι πιιι εοιποτ 8!οιο!ιπειιι€οπ Αποεπ
πιιπο νοπ Οιι!οτοιοτιπ πππ Βιειιιπι!ι πιο ειιι!ιπ!ειοτιεο!ιο

Βοιιπππ!πιι€ οτιπϋ8!ιο!ιοπ: Μι! Βιειππι!ι πι!! οτ πιο Βπ!ιο
ποπ Μεοεπε οτεοιποπ. ππε Οιι!οτοιοτιιι εο!ι!ιιοι οτ επι
θιτπππ εοιποτ οπτιεοιιιιεο!ιοπ Ειπεπεοιιει'ιοπ νοτ.(Βιι. Οιι!ο
το!”οτιπι πο. Απ. πεειι!!. !50,0, Βιπιππ!!ι. επιιπιι.τ. 8 ετ.,
ΜΒ8. 3-ειιιιιπ!ιο!ι 1 ΕεεΙππο! νει!) ειιεεε!ιοππ νοιι πετ
Αιιππ!ιιιιο, πεεε ποπ εο!ι!εοιιιο Απεεειιοπ ποτ Π!οπε!ιτοπ!ιοπ
πενοπ !ιοττιι!ιτι, πεεε επι ποτ Οοεο!ιννιιτεο!ιοτιιιιοπο!ιοιιππ
!ιο!ιο εεριιεο!ιο οπο!! ιπ ποπ Β!πι!ιτοιε!πιιΓ εο!πποεπ
πππ !ιοεννοο!ιι πιιι ποιπ Οιι!οτοι”οτιπ οιποτεοιτε ποπ Απι
!ιοτοπ ποτ ρειιιοΙοοιεο!ιοπ Ροτιποπινοτποπεο, ο.ππετοτεοιιε
οιΙποπ ειο!ι τε.εο!ι ιπ Ε'ο!πο πετ ιιοιπννιτ!ιππ8. ινο!ο!ιο ποπ
ΟΜοτοιοτπι επί πιο Βο!ι!ειιπ!ιοπι ππειι!ιι;. ι”τιεο!ιο, Μπι
τοιο!ιο Οτοππ!ιιιιοποπ. ινοΙο!ιο ππε Βπιπιοιιοπ εορτιεο!ιετ
Βι.οπο πιιι ποπ θεεοιιινιιτ νοτιιιπποτπ. Ιπ ειε!ιοπ Ρε.!!οπ,
»νο οτ πιοεεε νοτιιι!ιτοπ ΒΙοιοιιοοιιιε πιιι ποτ Βιιιιοι!ιοτειιιο
ππινοιιποιε, ιτε!. !ιιπποπ 4-6 Ψοο!ιοπ Ηοι!ιιπις οιπ.
8ιοριι°ε Βτοττοτππεοπ, επί Οτιιππ ποτεπ οτ πιο Ποι
Ιιιπο ποπ Π!οπε πιιι οπτιεορτιεοιιοπ Μιιιο!π νοτππο!ιι, οιππ
πιιο!ι ιποιποτ ΑπειοΙιτ !ι!οεπ νοπ ιιιοοτοιιποιιοιπ ινοτο!ιο.

(Βο!ιιιιποΐο!Β·ι.!.

Βιιο!ιοι·ποιοιοοιι πππ Βεειιτοοιιιιιιοοιι.

Ηιιππ!ιπο!ι ποτ ιιτειιτιεο!ιοπ Μοπιοιπ. Ηοτεπεποεο!ιοπ νοπ
π. Ει>πτειιι. (8τπι:τοπτι. Β'οτπιππππ Βπ!ιο. ιεεε. πιο
Γοτιιπο·9-Ι8. Ρτοιπ πιο πιοιοτ. 4 !!ιι!ι.).
Πιο νοτ!ιοπ·οπποπΙιιοΓοι·ιιπ επ ποπ νοπ ππε πο!ιοπ ιποιιι·ι'ιιο!ι
οτινιιιιπτοπ νοι·ιτοιι!ιο!ιοπ ιιππιιπο!ιοπ οπτ!ιε!τεπ ινιοπετιιπι

οιπο Β.οιιιο πετ !ιοτνονι·πποπππποπ !ιι.οι·πι·ιπο!ιοπ Εοιπιππιιτοπ
ιιπι ποπ !ιοιι·οι!”οπποπΒροοιπ!πειιιειοπ ιιππ πιιι· ιποο!ιι.οπ πιι!ιοι·
πιο!ιτ. ππτοτ!ιιπποπ πιο ποπιιιπι'ι. επ ιπο.οιιοπ. Πε οιππ ποπ πιο
Κτοπιιιιοιιοπ ποπ Βιιτπιοπ νοπ Ρτοι'. Ρτι!ιι·επι, πιο νει·
ποππποποιοι·πποεπ ιιπ 8ιιπι;!ιπεπο!ιοτ νοπ Ρι·οι'. Α. Β ιι π τοι π.
πιο Ετ!ιτππ!ιιιιι επ πει· !.ο!ιοι·.ποτ θο!!οπιιιοεο πππ πει· θιι.Ι!ειι

ΐιιππο.
ποννιο οτ ΡΓοτιπποτ νεο Ρτοι'. ιν. Βιιπι.οιπ, πιο

τιιιι!ιιιοιιοπ ποπ Θε!ιιτιιπ νοπ Ρτοι'. Το. Ζιο!ιοπ ιιππ πιο
Κτοπιι!ιοιτειι πει· Κτοιπ!επιποι·οοπο νοπ Ρτοι°. Β.ο ιιι !ιοι·8·.Πιο
ιποιιιιοπ πιοποτ Ατ!ιοιτοπ !ιοεοπ !ιοτοιι.π ο!ιειοποπ.!οπποπ νετ.
Ποτ !οιτοππο θοπιο!ιτειιιιπ!ι!.,ποτ πει· Απ!π8ο τι... νιιοτΚοπ :π
ι:τπππο ποπι, πιιιπ!ιο!ι ποεπε!!ιε πω! Βοπιιτιιιιοποιι ποπ πππ
ιι!ιοπποπ Ατπτοπ ο.πιιιροπποπ, κι πιιο!ι ιπ πιοποιι Ιπιοι'οι·ππι.τοπ
πιιι' ποπ Βο!ιιιππιο ποιπ Απεπτπο!ι οο!ιοιπιποπ πππ ιιπι: πιο!ιι.
νοτίο!ι!!; ι!ιιπ πιο ε!!Β·οιποιπο Αποτιιιοπππποι πππ ειποπ ποιπ
τοιοιιοπ Ιιοπετιιτοιπ ιιι οτννοι!ιοπ.Ποπ !ιιιππ ποτ ενοιιοι·οπ Επι.

ννιο!ι!ιιπιτποπ πιιι' ποτ Ηιι!ιο ποτ Ψιπποππο!ιοίι πι.ο!ιοπποπ πππ
πιιι.:!ιο!ιοπ Ηιιππ!ιπο!ιοπ ω!! Βιιπππππο· οπτεοεοπποιιοπ.

Κ. -ι·.
!)τ. Ηο.πε Μονοτ: Πιο Ποπ Με Μπιιοτ. δο!ιινεπεοι·
πο!ιιιιι, θιοιιιιτι πππ Ψοο!ιοποοιι, εοννιε ΡιιοΒο πππ

Ετπιι!ιτππε πετ Νοπεο!ιοι·εποπ ιπ πεπιειπνει·ετιιππ
ΜΒΜ' ι)Μ'8ιθ!!ΗΠΒ- νοτ!πο νοπ Β'οτπιπο.ππ!!π!ιο. επιπ
επιτε 1899. απο. οπο. 288.
«Ειπε Βο!ιποπ πεο!ι ποπι Μπιτ” !!ιο!ι, οπο!. νοιιιιπποτ ιπ ποτ
Βιπ!οιιππει. «πιτπιιιι ιπ πει· Βιιο πε ι· ποιπ πεπ!!ιο!ιο Γοτιποπ ιιπ.
ιιππ πιο ιιι-τοπ” ι!ιτοπ Ηοτποππινπππο!ιοπ Ιο.πει πιο ?τοπ
ιιιππο!ιοπΠπιιπ8·οπο!ιιπο,πο!!ιπι.Βπιιιιππο!ιππΒοπ ιιππ νοι·ιοτοπο
!!!ιιπιοποπ νοι·πο!ιιποτεοπ. πιο ιιιπ!ιοι· πιο!ιι. πο!ιπππι.οπ ΟοΠι!ι!
πιο!ποτ Ζπιι·ιοποπιιο!ι, πιο Λ!ιιιιιπι; πει· πε!ιοπποπ Ππι;τοι·πο!ιπιτ
!ιο;!οιιοι. π!! ιιπ· 8ιπποιι πππ !)οπιιοπ. - Ποο!ι επι· !ιο!π ιπι
πο!ιοπ οιππ πιιτπιιιοτ Απο” πππ Γιιτο!ιι. νοι· ποιπ Ππ8ονιτιπεοπ,
Ππ!ιο!ιο.πιιι.επ,ποιπ πιο οπι.8οποπεο!ιι. Απ ι!ιτειπ (ιιιιιιοπ ιιπι
πιο ι;εννο!ιπ!!ο!ιειπεπ ποιι!οο!ιιοπ Βοι·πι!ιοτ !π πιοποπ Πιπποπ.
!!!πιποτ πιιπ οτιπ!ιτοποΟοπο!ιιινιπιοτοιππ πιο!ιι. ιπιπιοι· πο οποτ
νοτιποιοοπιιιιο!ι πιο!ιτ.!ιοΕι·ιοπιποπποπ πππ ιιοτιι!ιιο·οπποπ Με
πο!ι!ππεεπ ιεο!ιοπ, ιιππ ποιπ Απ! Μπιτ πιοπ ιπ εο!ο!ιοπ Αποε
!οεοπ!ιοιιοπ ιποιει. πιο!ιτ ποιπ. Πο. !ιοπιιπι.ποτ 'ιιπποπ ?τοπ ιιι
ιιο!ο!ιοπΖοιιοιι οιπ Βιιο!ι!οιπ, ιπ ινο!ο!ιοιπ πιο ποπ νοπ ιν εποπ
πο!ιοι'ι;!ιο!ιει·Βοιιο Β.ιιι.!ι!ιο!οπ Ειιππ, ο·οινιππ ινι!!!ιοιππιοπ. ιιι
πο!! πιο !ιοΙο!ιτεπ ιιππ !ιοι·ιι!ιιςοπ.» Απε πιοποπ ει€οποπ ινστ
ι:οπ ποπ νοτίεπποτε οι·ι'ιι!ιτοπ«ο ποπ Ζιι·οο!ι, ποπ οτ ιιπι ποτ
Ηει·ιιππ οπο ποιποπ Βιιο!ιοπ ιιπ Απ” @ποπι ιιπι.
Ποπ ιιο!ι!ειπ !ιοπι.ο!ιι. πιιι! πι·οι ςι·πππετοπ Λ!ιπο!ιιιιιιοιι:
1. '1*!ιοι!:!)ετ νοτ!ιιπι` ντιπ 8ο!ιινοποοτπο!ιπι'ι, θοιιιιι·ι. ιιππ
ινοο!ιοπιιοιο. 2. Τιιο!!: οιιιοιι! ιιππ Ιιοιιππι.ι; πει· Βοιιινεπεοι
πο!ιοι'ι. πει· θοιιπτο ιιππ ποπ Ψοο!ιοποοιιοπ. ε. 'Τ!ιοι!ι Ρι!οπο
πππ Ε!ι·πιι!ιτιιπε ποπ Νοπι.το!ιοι·οποπ. Με Βο!ιπππ!ππε πο:
8ι.ο!Τεπ τ;οπο!ιιο!ιι ιπ ι.τοπιοιπνοτπιπππ!ιοπει·!)πτει.ο!!ππι; πππ
Ποπ!. πιο!ι ποπ Βιιοιι!οιπ !ιοιι_ποπι. Βειτοππ ποτ νοτ!πεπ!ιιιο!ι
!ιπππ!ππε; ιπτ πιο Αππποετοιιιι€ποπ Βιιο!ιοπ ιπ Βοινοππι.οι· νι7ειπο
πο!ιοπ ιι.πποει'ιι!ιι·ι. Η ο ο ιι ο τ.
Πτ. Απιοιι !ιππι; Ηε.ππ!ιπο!ι ποτ Μεεειι.πο πππ Πει!
ενιιιππειι!ι. Πιτ ρτοοιιεο!ιο Αετ:ι.ο. Ζννοιιιο, ππι·ο!ι

Βοεο!ιοπο Απι!ε.εο. πι! 172. Ηο!2.εο!ιπιι.ιοπ. (νοι·!ιιε νοπ
Πτ!ιεπ ιιππ Βο!ιιιν·πτποιιπετε;.Βετ!ιπ πππ ννιοπ. 1899).
ιπ ποτ Πο.επο.ε;οπππ Ηοι!ενιπποπιι!ι, το.ι.ιοπε!! ποτ Απε
ι`ιι!ιτιιππιοοιιτπο!ιι, !ιοπιτποπινιι· πινει ιπιιοιιιιεο Ποι!ιο.οτοτοπ.
Πε.νοιι πειιοοιι πιο ιπ ποπ !ει:ει.ειι.Το.!ιτοπιιιιι!τοιο!ιοι·πο!ιιοποποπ
ιι!ιοι!ιει!ιιπειοπ !ιιιοτ πιοπιιτο!ι πιοπο'Γ!ιοι·ιιιιιοει·πιο!ι.οπΒτι'ο!.πο.
Απε ποπι ο!ιοπ Βοπειιπιοιι θτιιππο ιει επ ποπι· ινιιπποποππινοτι!ι.
πεπε _ιοποτ ρι·ιιοτιπο!ιοΑνα. πω! πι! πιοποπ Βιποιιι!ιποπ νοτ
ι:ι·πιιι.ιππο!ιο. Ποιο Ηεππιιιιο!ι Β π ιπ'π νοι·ιο!ετιποπ Ζννοο!ι ποπ
ιιτο.οτιπο!ιεπΑπο ιπ πιοπο Πιποιο!ιποπ οιπιιπΐιι!ιτοπ Με ι!ιπι
οιπο νι·ιπποππο!ιοΐι!ιοιιοθτιιππ!ιιι,ιο επ ιιιο!ιοπ, πιτ οιπο ενοπ
επο!!ο @Μοτο ιιτειοι:ιπο!ιοΑπειι!ιιιπο. [Με Βιιο!ι !ιοπι.ο!ιι. ιιππ
πινει 'Γιιοι!οπ. Ιιιι οτπιοπ, ε!!ε_οιιιειποπ 'Ι*!ιοι! ννιι·ππετ Ιιοποι·
!ιο!ιο.ππι. ι;οιιιιιοιιι. ω!! πει· 'Ι'οο!ιπι!ι πετ Ιπππποε;οπππ Ηνω
ιιοπιιι‹, πιιι. ποτ πιιι·ο!ι πιοπο!!ιοπ ει·ιιο!ι.οπ ρ!ινπιο!οετιεο!ιοπ
νι!ιτιιιιιιοτπτ!!ιο!ιοτπππ ο!!ι.τοιποιποι·Απ, πιο ποπ ο.!!πειποιποπ
Ιππιοπιιοποπ πππ Οοπιτπιππιοει.ιιοπεππετ Ποο!ιιιπο!!ιοι·πιιιο.
Ποτ προοιο!!ο 'Γιιοι! !ιι·ιπει πιο Απινοππππε πει· Ποο!ιππο
ι!ιοι·πριε !ιοι ποπ οιππο!ιιοπ Κτπιι!ι!ιοιιπετιιπροπ. 8ο !ιοι ποπ
Βτ!ιτοπιιππε·οπ πει· Βοεριτιιιιοπεοι·ε·ππο.ποτ Οιτοιι!πτιοποοτειιπο,
ποτ !)ιοοπτιοπποτεεπε, !ιοι ποπ Κτππ!ι!ιοιτοπ ποπ Νοι·νοππνπι.οιπε,
πει· Βεννοεπποεοτειιιιο, !ιοι ποπ Ι·Ιοιιι- Αποοπ, Οιιτεπ!ιι·οιπ!ι
!ιοιιοπ, Βτ!ιτε.π!ιπιιι;οπ ποτ Ι·ιοι.ι·ιι-πππ (ιοεο!ι!εο!ιιποι·ι.τππο.Πιο
πε!ι!ι·οιο!ιοπ Ι!!πειτοτιοποπ νοτνο!!πτ.!ιππιο·οπποπ πιπποτιποιιοπ
ννοι·ι!ι ποπ Βιιο!ιοπ.

Ποοιιοι·.
Ρτοί. Γ'. Οπιιιρτοο!ιι: Βιο 'Γοοιιπι!ι ποτ εροοιο!!οπ
Τ!ιοτπιιιο. πιο Ηεππιιιιο!ι Πιτ πιο Ρτοιιιε. ΜΗ. 182
Αιι!ιι!πιιπποπ ιιπ Τειιι. Ζινοιτο, ποπ πιιτοιιοοεο!ιοπο
ιιππ νοτιπειιττε Αππεπε. (θππτεν Γιεο!ιοτ. .Τοπιι. ιεοο.
Ρτοιε 'Ϊ ΜΜΕ).
Βιοποπ Ηπππ!ιπι·ιι, ιιοπτιιπιπι πι» ποπ οτιιο!ιεο!ι ι:!ιπιιο:οπ
!ποπιπιποτ, ινε!ο!ιοπ επ !ιοΐιι!ιιποπ πο!! ο!ιποπω” Απινοιιιππἔ
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ιιεά Πεει·εειιι·εειιΜειι εε11ιεεεεεεειεΜε ε1ιει·ερειιειεεεε'Ι'εε1ιιιιΙι
ει: 1ιειει11ιιι1ιεε,ει·εε1ιειεε ιιιιε1ι 1ειιι·ιει· Ζειε 1ιει·Μεειιι Μεει·
ιιειιειι, Με· εννΜιεε Αιι11εεε. 1ιιι .Τει1ιι·εεεε· 1898 ιιεεει·ει·
ννεειιεεεε1ιι·ιΓε ιεε Μεεεε 1ιει·νει·ι·ε,ε·ειιι1εν1?ει1εεεε .1ειιιιει·
Ρι·ει'εεεει·ε ειιιει· Μιιε·ε1ιεει1εε Βεερι·εε1ιιιιιΒ·ιιεεει·εεε·ειι ινστ
ι1ειι, 1ιιει· ει·ϋ1ιι·ιιιε ιιιιι· ιιεε1ι Μειιιε1 εεε Με ειειεεεεε επιε
ειεε1ιεΒει1ειιιιιιιε· ι1εεεε11ιεε1ιιεειιννειεεε.
Πει· Ριε1ιειΙιει· ννιι·ι1Με1ι εε! _)ε‹1ει·ειεεε1ιιεε εεε1ιειεε1ιεε
Πεε1ιει1ε.Με ει· ειιιιι θιεε·εεεεεεεε εΜιιεε 8ειιΜιιιιιε ιιιε.ε1ιεε
ΜΗ, εεε ι1εει Βιιε1ιε 1ΜΜιε οι·ιεεειι·εε 1ιειιιιεε ε1ιει· εεε ιεε
1ιτειιιε1ι1ιε1ιεΙεεειιιιεειιτει·ιιιιε, Με Με Ηειιι1ει·ιιΤε ιιεά 'Εεεε
Με, ιι1ιει·Με 8ε1ιινιει·ιε1ιειεεειιεά Θει'ειει·εε. Με ειε1ι ι1ιιε 1ιΜ
άει· Αιιειι1ιιιιι8·

ειιιἔεἔειιεεε11ειι
1ιϋιιεεεε, ι11ιει·Με ειι ει·ννιιι·

ιεει1ειι 1Σι·ι'ε1ε·ειιε Μ.ιΙ. .1ει1ειεειεεε1ιιειι Οε.ριεεΙ ιεε Με ιιπι
Γειιε;ι·ειο1ιεε Μεειε.ειιινει·εειεΙιειε 1ιειςεΐιι€ε, ιιεά εε1ι1ιΜε1ιε
εε1ιεε ειιεεεΓιι1ιι·εεΑε1ιι1ι1ιιιιε;ειινει·1ιεΗειι ι1ειιιΕεεει· εε Μεει·
1:1ει·εε νει·εεε11ιιιιε ιι1ιει·εεε εε1εεεεεε 'Εεεε.
.Τει1εειρι·εεειεε1ιεεΑιειε Εεεε Μεεεε ΒιιΜι εεε' εεε ννει.ι·ιιιεεε
ειιιιιΓε1ι1ειι ννει·ι1εε, νιε1 Βε1ε1ιτεεεεε ιιεά εΜιιε Κεεεεειεεε
Βει·ε1ε1ιει·ει1ενι·ιι·ι1ει· ιιι ι1εειεε11ιειιειιι1εε.

Ηεεεεε
Αε1εε εεε εεειιιιιιειι εεε 1ιι·ε.ε1ιειι Νεινειιενεεειε'ε Με.
νοε Ο ει. .Τε ιι ε ε. ΙΙ. ιιιιιεεει·1ιειεεεε Αιιι1εεε. (ΜεΠ
ε1ιεε νει1εε· νοε .Ι

. Ε. Ι.ε1ιιιιε.εε 1θ(10).
Πιιε εεε1ιεε ιε Π. νειειειιιεει· ιιεά νει·νε111ιεειιεεεεει·Αιι1'
1ιι€ε ει·εε1ιιεεεεε Βιιε1ι :ει·ι'11.11ειιι ιεεει·ει·ε Αεεε1ιιιιεεε, νοε
ι1εεεε Με ειεεεε Μειρ1ιο1εειε, Βιιεννιε!ι1ιιεε· ιιει:1Τοροει·ερειε
εεε1ιε1ιειι, ιι·ιιιιι·εει1Με Ιεε:εεειιι1ει·εΙΙεειιιειεεε ιιεά ερεε1ε11εε
Ρε.ε1ιε1εΒιεε·εινιι1ειεεειιιι1. Δε? ε. 84 'Ι'ιιϊε1ε 11ει1ειιννιι 1ε.ιιεει·
ιιεε1ι εεε ιεεεει·εεεειι Βερι·ει1ιιεειεεειεεε1ιεεειι 1ιει·ε·εεεε1Ιεε
Αε1:11ειιεε·ειι, Με ε1ιειΙε εε1ιειιιεειειιε, ε1ιει1εεει·εεε; εεε1ι ι1ει·
Νιιειιι· εεεννοι·Γεε ειιιι1. Πιε ειειεεεε εειιινιει·ιεεε Ει·ει8·εε ιιεε1ι
'Γεροε·ι·ερ1ιιε ιιεά 11εεειΙιεεειοε εεεει·ε.1ει·8εει·ιιεε;εε ιι·ει·ι1εε
εἱε1ι εε ι1ει· Ηιιιιι1 Μεεεε ΒϋεεΙεὶε'ε ι1ειιινει·εεεει1ειε εε.1ιει·
1ιι·ιει.ιειι 1ιιεεεε; εειιι 8ιει1εεεειι, ι1ειιιΑι·ειε ιιεά ι1ειιιΚ1ιειΙιει·,
ι1ιεεε ε.11ειιΜιι·ΓΜε εειιε ΑιιΙΙιι.εε εεε .Ι ε

. Κ ε 1ι'εε1ιεεΑε1εεννυ.ι·ει
ειιιιιΓε1ι1εειινει·ι1εε. ·

Εεεε.

Ει·οεο1ιο11ε εεε νει·ειιιε 8ε. Ρεεει·ε1ιιιι·εει· Δει·εεε.

887. 8ιεειιεε· εεε 14. Πεεειιι1ιει·1899.
νει·ειεεεει1ει·: 111ο ι·1 τ

.

ε. 8εει·εεειι·: Α Π;» ιι ιι ιι ε.

1
.

Ι.ιΠΠ1Π: ΙΜε Εει11νοε 811Ρ)ϋ1ιεεεε Ρεεει·ειιε. (Βι·εεΙιειεε
ιιε Πι·ιιε1ι).
Πι·. Βι·_ἱ ιι ε ε ι

ι ε ο νιι (Με θεεε) ι1ειιιεεειι·ιι·εΡι·ε.ρει·ειεενοε
Ρειιει·εε.ειειε ενρ1ιιΙιειειι. Πιε Ρι·ερει·εεε εεε.ιιιιιιεε νεε Μεειιι
Εε11 Με, εεε Πι·. Β. 1ιειΡωι. Ο1ιιειι ιε Εεεε· εεεε1ιεε Με.
Πε 1ιεεεε1ιε ειε1ι επι Με εειιε·ε1ιει·εεε ΜΜε1ιεε, εεε ειεεε
'1'ιιιεει· ιιε 1.ει1›ε 1ιεεεε. 18 8ειιιιι1εε ειιε1ι ι1ει·θε1ιιιι·ε εεε.ι·1ι
εεε Κιει1. Βει ι1ει· 8εεειειι ι'ιιετ1ειο1ιεεεε;ει1ε1ιεεει·ειε1ι1ιεΙιε
Βιει1εεειινε1ιεινεε1ιει·ιιεε ιιε Ρεεει·εεε, ννεεηε; Πι·ϋεεεεεννε1ιε.
ιιεά ειεεεεει·ειιεε ιιιι1ιειι·ε8γριι11οιιιε. Ιε εεε εει1ειεε ιιειι·ειι
ε1ινιεεεεεεε θι·ιεεεεε ι'ειει·Ιεεειε1ι ιι.ιιο1ιενρειΙιειεεΙιε νει·ιιιιι1ε
ι·ιιει;εε ιιει1 εε Γεει1ειιειεΙι ειιιε1ιενε1ιιΙιτιεε1ιεθεεεεε1ιειιιιι·οειε.
Βιε Πι1:ειιιιιει· 1ιεεειει1εἰε1ιε,Με Αεειεεε νιιιι.ι·εε.ιιιι·Ιιε1ιε1ε1ιε
ειιι· ΠεεννιεΙι1ιιιιε ιζε1ιοιιιιιιειι.
Βιιε;εεεει·ε ε'ιεεε, ννιε εεε Αεειεεε ιε ι1ειιι Ειι.11ενοε
Πι·. 1.ι1.1Π111εε ει·1ι1ει·εειεε. 1Μιι· εε Μεε Εε18·ε εεε Εεεε:
εε1ιι·ιιειρΓιιεε·,ει1ει·1ιεεεεει· Μιιε ιιιιι1ει·εΠιεεε1ιε.
Πε ιιιε: Πιε ειιιι1εςειιι·ε1ι18·ειινει·ινιιε1ιεεεε;εε ιε ι1ει·Πει
εε1ιιιιιε εεε Ρεεει·ειιε εεεειιειεε ι·ειιι ιεεεΙιεειεε1ι Μεε Βε1ιιιι
ιιει·ιιιιιι ιιε ΡΓει·ιεεει·1ιι·ειεΙε.ιιίεεε 1ιει11ιιε;ιειιΜιιειεΜε Αεειεεε.
Α11ιιιειιε: 1ιιι ιννΜ1ι1.Ο1ιιιε1ιονν-Πεεριεε1ειει1 ιπι Πειιι`ε
Με· Ηει1ιεειεεειιεε 3 ΕιιΙΙε νοε ει·1ει5.ι·ειεΡεεει·εεεεειιειεειιι
ειιι· Βεε1ιεε1ιειιιιε Βε1ιειιιιιιεε. 1ιε 2

.

ΕειΙΙ, ι1ει· ιιιει·ε. νιιιιιιιι
άιιιε·εεειιειι·ε ινοιι1ειι ινει·, ιινιιι·ι1ειιει· Ηιι.τε ιιε Πειιιίε νοε
ιεε1ιι·ει·εε Ψεε1ιεε εεεΙιΜι Με Ζιιε1ιει· ιιεεει·ειιεΙιε, 'ει1εε1ι
ιιιιιιιει· ιιιιε εεεο1ιιε εεεεε1νειε Βι·ίε1ε·ε.Πε ιεε ε1εε εεε ε1ι1εε
νοε Ζιιε1ιει· ιιε Πει·ιι 1ιειιι 11ειιιεεε,εεε εει.ι·ε ε Μεε εεινε
<1ιεειε1ιεει·1εΡεεει·εεεει·1ιιιειι1ιιιιιει ε πω.Ψεε ε με ε.1εε: 1ε Μεειε ΕΜ νειι Ρεεειεεεεει·ειεειιι ι1ει·
Με Α1εκεεεει1ιοεριεεΙ ιιε· 11Ιιιεεει· εεε1ιιι.ε1ιεεεινιιι·ι1ε,ινιιι·ι1ε
Με Πιεςεεεε ειιι·ειιιι'εεεεεΠε. Μιεε ιε εεε Εϋ.εεε εεε εειιει·ε1ε
Εεεε ειιειειιιιιειν ιι1ιει·Με εεεεεΙεεεειι Εεεεε ρι·ιι.νε1ιιιε. Βιε
ι11ε.εεεεειεε1ιεεΒιιΙι'ειιιιιεε1Μεεεε Γει·ιιει·Με νεε 8ε1ι1ι ειιιε·ε
τιιιεεεε θ1ιιεε1Μιερεειιι, ιιι ι1εεειι ιειιε ι1ειιι Ρει.ιεεεεε Με
ΜΜΜ ε·ιε1ιεΜε ερει.εει·ιιε Ηει·ε ειεε1ιειεε. Αιιε ι1ειε εε
ειιιι.εεεΕι·εε1ιειεεε ει·1ιεεεε ιιιεε, Μιεε Με θ1ιιεειι11ιερεεΙειιιε1ιε
ι1ει· ννιι·1ιιιεε: εεε Ρεεει·εεεεεεεεε εεεε·εεεεεε ε·εννεεεε ειει1
ιιεά ι1ε.εε εεε Ρεεει·εε.ε εειιιιε ιιιε1ιε εει·ιιιε1ϊιιε1ιειοειι·ε.Ιε
ι1ειιιε1ιειι 8·εειιεεεεε ΕΜ! ννει· ειιε1ι 1ιε1ε Ζιιε1ιει·ιιιι Πειτε
νει·1ιειιιι1ειι.Ιε ειεειιι ΕΜ), ινε Ζιιε1ιει·ιιε Πι·1ε ννει·, 1ιειιι1ε1εε
εε ειε1ι ιιιε Με θει·Μεειιιε. ‹1ει·ΟιιεΜι εεε Ρειιιει·ειιε.

Π
.

Η ιι ε: ε ιι εε ι ε: Πε1ιει·Εεεε1ιει·ιιιειι.

Τι1ιεις: Ιε ινιεννΜε ι1ει·Ψεεεει·εε1ιε1ε εεε Εεεεεε 1ιΜεεε
ειιιιιεΙεεε '1"ιει·ει·εειινοε ι1ει· Βιεεεινει·ιεε εεε 1ιεει·ειϊεεεεε
'1'ιει·εεε1ι1ιε1ιιιζεεε1ιειιιε ννε1ι1ιιιε1ιε ειιιειιι 1εεεεε θεεεεε ιιεεει·
ιι·ει·1'ειιΖε εειε. Πειε 8ε1ιει'ε. Β. Με ειπε 1ιεΙιει·ε '1'ειιιρει·ειιιι·
Με εεε Βιιιό ιιεά ει·εε1ιεεει·εε Εεεε. Πιε θειιε ειπε· Με ειεε
εεε1ι 1ιε1ιειεΤειερειεειιι· ιιεά 1ιειιι ει·ει:1ιεεεεΕεεε. .Τε Μειιιει·
εεε 'Πει, ι1εεεε 1ιε1ιει·ιεε εειιιε Βιέιεεινε:ι·ιεε.

Η ε εε ε εε ι· ε εε1ιΙιεεεεΜε1ι ι1ειε ιιε.
Ψεεεε1ι: Βειιε1ιεεεεννει·ι.1ιιεε Με· Πιιιεεειιιό, Μιεε Εεεε
1ιει·ιιιειιιιιιι· ο1ιει·1ιε.11ιεεε Νει1ιε1ενει·1ιεειιεεε. Πει· ε1ιι1ειιιιιιει1ε
Πι·εε1ι ιεε ιι1ιει·ι1εε1ιιιειεε 1ιεΙιει· Με ε1ιεε, Μι!ιει· ειιιεεΜιειι
ιιεειι Ορει·ειειεεεε 1ιει 8Μιειεε ιιι ι1ει·Ιιεεε ε!εει. Νει·1ιεεειιιε1ιε
Μιει· ιιεεει·1ιε11ιεεε Νεεε1ε. Πιεεε '1'ΙιειεεειεΙιειι·ιεει·ερι·ιε!ιι
ι1ει·νοε Ηει.ε;εεεει·ενει·ει·εεεεεε Πι·ιιε1ιιιιεει·ιε.
Η ιιι.εεε εει· ε: Πει· ιεει·εεεεειειεει1ε Πι·ιιε1ερ1ιιε εεε εε
ινιε1ιε ι1ει·Βιεεεννει‹1ε ,ςιε1ιεΜε ε·ι·εεεει·ε Μεει1ειιεειε εε- Με
Ζεεεεει1ε1ιεειιιιεε ειεεε Βι·ιιε1ιεε εποε ειιιει· Ορει·πειεε ιιιιιει·
ΜΙΒ εεε Νε1ιε1ε.
ΦΗΜΗ:: Πε 1κειιιιιιε1ιιει· ννε1ι1 ειε1ιι· ι1ει· Βιιιιι ι1ει·1ιιιεε
ει11ιειιε Βεει·ε.ε1ιε.Ο1ιεε ιεε Με 1ιι·ειεει·,Με Κι·ειιειιεε· ι1ει·
Εεεει·ε εκει 1ιιει·ε1ιει·Με Μει;11ε1ιεειεΠΠ·Μιι ΗιεάειεΙιει·ειειι
νεε Εεεε. Πιιι1 εε ιεε 1ιε1ειιειιε,Με Με Εεεε 1ειι:1ιενει·ι1ι·ιεε·ε.
ι1ιιι·ε1ιειεειι ειιι;ειι

888.”
ει·ιεε εε τ1ιιι·ε1ι.Με Β1ιιενει·εει·ι.>;ιιιιε

ιν1ι·ι1εε1ι1εε1ιεει·,Με εεε «Με 1ι1οεεεε;.Ιε Μεει Νεεε11ιει·ιιιε
ιεε εεε Εεεε νειι ρ,·ιιεεειει1ει·ει·Βεεε1ιεεεε1ιειεει1ειιε ειιιεεειιιε.
Ε1ε εεεεεε1ιε ε1ιεε ειεε 8ιε.ιιιιιιε· ειιι·ε1ιΜε Βιε1ι1ειιιιιιιιιιε·ιιι
εεε Εεεε. Πεεεε11ιειεε ι1ει·Εε11 1ιει εεε Εεει1ιειιιιεε.

Υει·ιιιιεειιεεε.

- Ζιιιιι Οεεει·ι'εεε ειει1 εειειιεεε1ιεεεε Ο ι· ι! ε ιι ιι ε ιι ε. ε -
ι1ει·ε Αιιε εε1ε1ιειιεεεε Α11ει·1ιεε1ιεε νει·Ιιε1ιεε
ννει·ι1ειι: Πει· Θε Αεεειι-Οιι1ειι 1

.

.Ο1εε.εε
- ι1ειε

θεει·ει·εε εεε θεεννιιεεερεΙεειιειιΜει·ιεεΙιεεριεε1ε, ινιι·1ιΙ. 8ιιιε.εε
ι·ε.ε1ι Πι·. 8ιε1ιει·ε. Πει· θε. 8εε.ειεΙειιε-0ι·εεε 1

.

ΟΙιι.ε εε - ι1ειιι 1ιει·εε1ιεεεεε ΜιεςΙιεόε εεε 11εΜειιιε1ι·ιιιιιε
Πι·. ιν. Βεε1ι ε ε ι· ε νν εεά ι1ειε ετεΙΙν. Ηειινει·εειεεεεε-Μεει
ειεε.1ιεερεεεει· νοε 1'νε11ιγειεε ννιι·1ι1.8εεε.ιει·εε1ι Πι. θ.
Βι·ιι1ιεε. Πει· 8ε.1ν1ει1ιιιιιι·-Οιεεε 8

. Ο1ιιεεε -
ι1ειιιΟ1ιει·ιι.ι·εεεεε Κι·εεεεει1εει· Μει·ιεεεεεριιιιΙε ννιι·1ι1.διεκπε
ι·εε1ιΠι·. 1ε εε) ενν ιιεά ι1ειιιε.Ιεει·ειιθι·Μεεεει· εεε Ηει'1ιεερι
ειι1ειε Ζειι·ε1εε)ε-8εε1ε8εεεεει·ε.ε1ιΠι·. Α Ι Η ιιι ε ιν. Πει· 8 ε

.

ΨΙει1ιιιιιι·-θι·ι1εε 4. ΟΙεεεε - ι1ειε Αι·2ε 1ιε1ι1ειιθειι
ει·ει1ιεεειειιειειιειιεεε Μει·ιεειειειεεει·ιιιιεε ιιεά 1ιειΜε· Ηε.ιιιιε
ε.ειιι1ι·ε11ιεεΒεεεεει·εε1ιΠι·. Ηι·ειιι ιιεά ι1ειιιΟ1ιει·ει.ι·2εεεε ΚΜ·
εει·1ιε1ιεε8ε.ιιε.εει·ιεειεΗε11ι1ε.ιε Ειεε1ειιι1 Ηείι·ιιε1ιΠι·. Ι. Θε
1ιι·ιΙοννιεεε1ι.- Βείει·ι1ει·ε: Ζ ιι ιε θε1ιει ιιιι·ειειι - 1Β1ιι·εε1ει1ιιιιε
Μειιε εεε Κειεει·Ιιε1ιεε ΗεΓεε Πι·. Β ε ι· ι ε ε ε ο ιι ε Μιιε·Ιιει1
εεε εε1ε1ιι·εεεΜεεεεεεειιιιεεε. Ζ ιι ει νν ι ι

· 1‹1ιε 1
ι
ε ιι 8 ε ει
.
ιι ε ε -

ι·ιιιε1ι - ι1ει·θε1ιι1ϊε εεε Ιεερεεεει·ε εεε Ηεϊ-Μεάιειεε.1ιι·εεεεε
Πι·. Ν. Ι νν ιι

ι
ε ο ιν ιιεά Με Οοιιειι1ιεεεεε Με εεε ΑεεειιΙιεε

Με· Κειεει·ιε Μ ιι ι· ι ε Πι·. 111. Β ε ε 1
ι

(Μεε1ιιιιι) ιιεά Πι·. 111.
Νι1ιιειιι ι8ι. Ρεεει·εειιι·ει). .- Πεει θε1ιι1ϊεε εεε Ο1ιει·ει·εεεε εεε θε. Ρεεει·ε1ιιιι·Βει·εεε
ιιεε1ιεεριτει1ε Πι·. 8ε_ιενν ιεε εεε Ε1ιι·ειιει·εεε εεε
Μεε1ι1εεειιι·ι.ι·-8εεινειιεεε1ιειι θιι·ειΓεε-θι·
εεεενει·Ιιε1ιεεννοι·ι1εε.- νει·εεει·1ιεε: 1) 1ε νΕει·εε1ιειι εεε άεπ ιε ινειεεε
Κι·Μεεε 1ιε1ιιιεειεεεε! ε·εεε1ιεεεεεΑι·εε Πι·. Β ειειιε ρ1ει:εΙιε1ι
ιε εεε ννε1ιειιες ειιιεε Ριιειεει.εε, εεε ει· εεειιι:1ιεε. Πει· Ηιε
εεεΜιιει1εεε, ννε1ε1ιει·εΜε 1879 Με Απε τ.Ιιιιι.ιε·ινε.ι·, ει·Μιιιιεε
εειε διι.1ιι·εεννε1ιι·εει1Με· 8ειιιιιιει·εειεεε ιε Κει·Ιε1ιει1,1ιειειειιε
ννιεωι· ιι1ιει·εειεεε ννε1ιεειεε ιε ννιι.ι·εε1ιεε. - 2) Ιε Κιειν
εεε ει·ιι1ιειερι·ε1ιειεε1ιεΑπ: ιε Νενι·εε·ι·ει1ννεΙνεεε 8εειειε
Μ. ιι ε νν ι ε ιι ε ιν ε ιιι εε ρι·εΒιεεεινει· Ρει·ει.1γεειιε ΑΙεει· νοε
40 .1ε1ιι·εε. Πιε ει·2ε1ιε1ιε'1'1ιειιι;1ιειειεε εεε νει·ειοι1ιεεε νεε
1886 Με εε εΜεει· Βι·Ιιι·εε1ιεεις·νοτ 8 .Τε.1ιι·εεειιεεεεεε. - 8)

Πει· 11ε.ιιεεε1ιείεεει2εεεε 1νει·εεεε1ι'εε1ιεε θειινει·ιιειιιεεεε

Α ε ε ι· επ ε Ν ι Κ ε ε ε ιν ιιε 41. Πεεεεε_ιει1ιι·εειιιι ΕΙεε1ιενε1ιιιε,
εεε εεει ει· ειΜι 1ιει εειεειι 2ε1ιΙι·ειι:1ιεε Με Ηιιεςει·ιγρ1ιιιε
1ειι1ειιι1εεΚι·εεΙιεε ιιιι1ειι·ε1ιεειε. Πι· Με εειιιε ε.Ιεε Μιιεεει·
εεε Μεε 8ε1ινι·εεεει·ε1ιεε _ιεε·Ιιε1ιεΒειεεεεειιιιεεει 1ιιειει·1εεεεε.-- 4) Αιιι 21. 111ει.ι·2ιιι .1ιιι1ι·ιε (θειιν. Κεεεε) Με Αει·2ειε
Βειι·1ιιιι·ιι Ειι.ι·ειεΙιεινεεε_ιε εε θειι1ι·ιιερορΙειιιε. Πιε
νει·εεει·1ιεεε1ιε.ετει1ιι·ε ιιιεΜειειεε1ιειι θειιΜειι ιε Βει·ε εε
ιιιεε1ιειιεό. άστε ειιιε1ιΜε Πεεεει·ννϋι·ι1εει1ειι€ε. Νειε1ι ι1ιι·ει·
Βιιειι1ιε1ιι·εε.ε1ιΒιιεε1ε.εάΜεεεε Με Με ΕεΙι1εεΙιει·ιε ιε ειεεει
ρι·ινεεειι Αιε1ιιιΙεεει·ιειε ι1ει· Αειειιε Εεεε εε ιν2εννει Με ιιε
ιιιι .1ιι1ιι·ε1897 .<.ιεεεεεεεειινιιι·ι1εεεε Βιιειιιειι 1ιει ι1ει·ΜεεΙιε.ιιει·
Πεινει·ειεεε ε1ιειιΙεε·εε. ννει·ειιι' Με Μεε Αεεεε11ιιιιει εε ι1ειε
Εε1ιιιιι1ιι·ειι1ιεε1ιειιεει1ει· θε1ιι·ϋι1ει· '1'ιι1εεεειν ει·1ιιε1ε.-

5
) Ιε Κορεε1ιεεεε εεε Νεειει· ι1ει· Μεειεε1ιεε ΟΙιιι·ιιι·ριεε Ρι·εε.

8ειιιεοι· με ιιε 78. Πε1ιεεε_ιει1ιι·ε.- θ) Ιε ΟΙι1εε1ιιιι·ι.ι·εεε θε1ι.
Οεειιιιεάιειιιε1ι·ε.ε1ιΠι·. σ. θε1ι1εε1ι ιιιιι1 ε ιτε Α1ει=ι·νοε 84
.Τιιιιι·ειιεε εεε Εε1Βεε Με· Ιει1εεεεε.
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- 1)1εΑειιιιειιιιε ι1ε ιρει1εειιιε ιρ Ριιι·ιε 1ιρι άειι Ρι·οι`εεεοι·
άει· 01ιιι·ρι·ειε Α11ιε τι. 111111ειι)ριι‹1 Ρι·οΕ 11.6ιι τΒειι Μειω
1ιιιι·Β·)ερ ιιιιεινιιιιιε·ειι 11ιτε·1ιει1ει·ιι ει·ινιι1ι1ι.
-- Πει· Βιι·εετοι· άει· ιιιεριειιιιεε1ιερ 1(1ιιιι1ι ιιιι11 Ρο11111ιρ11ι
επι άει· Πιι1νει·ειιιιτ1121110Ρι·οι'. '1'1ι.1ινε1ιε ι· Μπι ιιιο1ιτ,Με
εε 1ιιεεε,ιιι άειι Βιι1ιεει:ιιιιι ιι·ειειι, εοιιι1ει·ιι εειιιε 1.ε1ιι·ι1ι1ιιιε;
κει Με ι1ιε ιιιειι. Ρο1ι1ε1ιρ11ι1ιεεο1ιι·1ι.ρ11ειιιιιιρ νοιι 13:01'.Πι·.
Νε ιι ε11.1ιιι ρ , άει· νοιι Μειι·1ιρι·ειιιιο1ι 11ιι11ε1ιει·ιι1ειιινοι·ι1ερ
Μ., ι1ει.τιιιιιιιιερειιιτιτ πετάω. 1)ιε Πιτεοι1οιι άει· ιιιειι1ειρι
εο1ιειιΚ1ιιι1111ει.Ριοι'. Πι·. ν. Μει·ιιι ε· ιι1ιει·ιι·ιιι;ςειιινοι·ι1ειι.- Ζριιι Νεε1ιιο1εει· εεε ιρ άειι Βιι1ιεει.ριιτιιι·ειειιι1ειιΡΜ.
Βοεε ει.ιιιιιειιι 1.ε1ιι·ειιι1ι1άει· 01ιιι·ιιι·1.ςιειιιιιι εΙε 1.ειιει· άει·
ε1ι1ι·ρι·ε.·1εο1ιειι1(1ιιιι1ι ιρ θιεεεειι ιετ άει· 1ιιε1ιει·ιε·εειρεεει·οιπ1.
Ρι·οι'. Πι·. Ρε τε ι· Ρ ο ρ ρ ε ι· ι ει·ιιειιιιιι.ινοτιιειι.- 1ιι11ειι1ε11ιει·ε ειπε άιο 1ιιε1ιει·ιεειιΡι·ινειι1οοεριειι
Πι. Αεε1ιιι11ερ1ιιιι·ρ.: 1Ρεγο1ι1ε.ιει·).Αεειερειιι εεε Ρι·ο1.
Κτε.ερε1ιρ,ρρό Πι·. Β'.θϋρρετι (Αριι1:οιιι1ιιι ερεεει
οι·άειιι1ιο1ιερ Ρι·οι'εεεοι·ειι ει·ιιε.ιιιιι; ινοι·ιιειι.- 1ιιιετιιιιτιοιιε.1ει· 0ορει·εεε Με ιιιει1ιοιιιι
εε1ιε Ε11εεωο10εω ιι ιιιι Βειι1ιο1οε;ιε Αρι' 111-πειι
11ιεεριιεςάει· ιι·ειρ2ϋειεε1ιειιθεεε11εε1ιιι0;ιιπ Βε1'ϋι·ιιειιιρε·άει·
Β1εειι·οι.1ιει·ειριειιιιι1 Βιι(11ο1οειειει ι1ει· νοιι ι1ιι· ιιε;.ιι·1ιιιι1ειε
ιιιιετιιιιιιοιιιιι1εθορει·εεε τω· ιιιειιιοιιι1εε1ιε111εοιι·ο1οειειιιιι1Βρ
ιιιο1οε·ιεπρ: ι1ειιι ιιιιετιιιιι1οιιε1ερ 0οιιει·εεε νορ 1900 ιιι νει·
1ιιιιτ1ρρε·εε1ιι·ρο1ιι.ινοι·ι1ειι. Βιιι 0οιιιιιε. 1ιεει.ε1ιειιι1ιιρε άειι
Πει·ι·ειι: Ψ ει ε ε, Ρι·1ιει‹1ειιι;Α ρ ο ε 1011 ιιιι‹ιΟ ιι τιι ιι, Ήσο
ρι·1ιει11ειιιερ; 1)ο ρ ιιι ε τ. θερει·ιι1εεει·ει.11.ι·;11ο ρ 1.1ε ι· . Βε
1ιτει1ι.ι·;Β ο ι ε ε ε ιι ιι ό ιι Β ο ο1ιε ι· , '1'ι·εεοιιει·; ριι‹1‹1ειιΝεκ
ι·ερ: Βει·ε;οιιιε, Βοιιε1ιειοορι·ι, Βι·ιιιι1γ, Ειπε”,
Β ιι ιι 1ε; ιι ε τ, ν ι 11ε ιιι ι ιι 1ει.1ιειιρ1τι·ε.ειινοι·11ερ,ι1ειιεε11ιειι
ω Αιιειιι1ιι·ρρε ερ Μιρεειι. 1)ιεεει· 0οιιε·ιεεε "κι ιιι Ριιι·ιε
νοιιι 27. .πρι Με 2ρρι 1. Αιιι;ςιιε1:1910 ει1ιι.ζε1ιει1ιειιιι·ει·ιιειι.-
Πιιιι ιειωι ιιιιι ινειι.ει·εΒι·11ιιιιιι1ειιιιιεςειιε1ε1ιερ Ηει·ι·ιι 1001.
Ε.. Β ο ρ ιρει. Θερει·ε1εεοι·ειιιτ,57. ι·ρε Νιοο1ιιε1.ειι1ιιιιο.1.111ε,
ερ ι1νειιιιειι.- Βειιτιττεει·1ι11ιι·ιιιι€ερεο11ειι:ιιι 11ει·ι·Πι·. Με ρ
ιι ει· , 11 ι·ρε Μιτοριεερι1, Ριιι·ιε, ειιι·εεειι·ι.ιενειι1ειι.- Πιο 1νειι·εε1ιε.ιιει· Πρινει·ειιιιτ ιι11.1ι1ιεεεειιινιιι·ι1ε
1127”Β τιιι ιι ε ιι ι ε ιι , νοιι ι1ειιειι000 σ” ιρετιιε1ιι1εο1ιερΡειερ1
ιιυ. ερ ε1ιϋι·ειι. Πιερ 1ιοιιιιιιειι 88 Ηϋι·ει· ι1ει· ρ1ιιιι·ιρεεειιιι
ει:1ιειι ιιι·εε ιιπά 21 ?Με Ζιι1ιϋι·ει·.- Ιιι 1νει·εο1ιερ1ιιι1 [1ι. Α. Ρ. Ρειν1οιν ειιιε ε1ιιι·ιιι°
ε:ιεε1ιε Ρτινιιτ-11ε11ιιιιειιι1ι ιπιτ 10 1ιεετε.ιιό1;.;ειιΒει
τερ ει·ϋιιιιει.- 1)ε.ε 1›ει άει· 111οε1ιερει· Πιιινει·ειι.11.ι 1ιεετε
1ιεριιε 1ιεειει·ιο1οε·ιεε1ιε 1ιιετιι.ρε. ινε1ο1ιεειιιιι.ει·
άει· 1.ε1ιιιιιε· ιιεε Ρι·ιι·ειιι1ορειιιερ Πρ. Ο 8.11ι· ι εεε ιι ε ε νν1‹ι
ε1:ε1ιτΜιι. ιιρε1ι ι1ερι ερειιερ νει·611'ερι1ιρ1ιιερΒεο1ιειιεε1ιειίιε·
1ιετιε1ιιιιι 5.1ιι1ιι·ειιεε. 100.000 Ε`1ιιεοιιεΗει1εει·ιιιιι, ι1ειι·ιιιιιει·
ιι11ειιι88,805 Ρ1ε.οοιιε Αριιτ1ιρ1ιι.1ιειιε-Βει·ριιι1ιει·ε,·εε1ε11ι.Ιιιι
.Ήι1ιτε1899 ει·1ιιε1τειιιιιε ειιιιιι1ερ1ιερΚι·ειρ1ιειι1ιερεει·ιιιιιι ριι
1ιειιιιιιε1τεΕιρινο1ιρει· 1111οε11ε.ιι'ειιιιειιι.εε1ι1ιε1ι0000 Ρ1ιιοορε
Αιιιιιιιρ1ι1.1ιετ1ε-Βει·ριιιιερεεεπ1ειιι 1ιει`ει·ιε Με 1ιιειιιιιι ω.
8000 Ρ1ιιεορε ι1ιεεεε θεττιιιιε :ιιι ιιιε Μιιιιιεε1ιειιε1ιοεριιιι1ει·.
Ι)ιιε Με Ριινε.ι-1ριιιειινε εεει·ιιιιιιειε 1ρει1ι.ιιι 1ιε21ε1ιιεειι
κιειιι.1ιι1ιι·ε1890 νοιι 11ειιιΜιιιιειει·ιιιιιι άει· νο11ιειιιι11ι1ιιι·ιιιιε
ειρε Βιι1ιειιιιε ιιιι Βειι·ειι.ςενοιι 8114111101.ιιιιιι νοιι άει· Μοε1ιιιιιει·
διειιινει·ινε1ιρρ,ε;Μιι ι1ειιι νοι·ιρειι .1ιι.1ιτε86001101.(ιιιιιιιιις11ε1ι
πρι· 7000 Β1ι1.1_1111ιι·1ιε1ι1ιιι· 1ιρειιτε;ε111ιο1ιε1.1ε1'ει·ιιιιςνοιι .ειι
ιιόιρ1ιι1ιει·ιεεει·ιιιρερ ιιιε Βιιιιιι1ιοεριιε;1ει·ριι‹ι ρω ιιιι1ιειιιιι.τε1·
ιειι ειιιιιτιεο1ιερΕιιιινο1ιρει·. [Πιερ 1ιοιιιιιιειιιιοε1ι άιο Βιιιιιιι1ι
ιιιειι τ1εε1ρειιιιιι.ε νορ ι1ειιι νει1ιιιιι1 εεε Ηε11εει·ιιιιιεριιι1 ειιιε
ιιιιιιειειι 0ιιε11ειι 11-12.000 ΗΜ. _111.1ιι·1ιε1ιΑ1ιεεεε1ιειι νοιι
ι1ιεεει·ι·ειιι ρι·ιι1ι1:ιετ:1ιειι'Γ1ιει1,ε1ιε11.1ιει'ιιεετεειι:1ι Με 1ιιει11:ρι
ε.ιιι:1ιιιι1ι.ι1ει·1ιε1ιι·1.1ιιιιιε1ιειι,ιιιιιεπι εε 1ιεετει·ιο1οι.ςιεε1ιε0ι1ι·εε
Πρ· Αει·ετε νει·ειρειεΙιειε.- 1)ε.ε Με11ιοιιιε1ινεεερ1ιεςιιιιι θιορνει·ιιε
ιιι ε ιι τ. .Τε ιι ιιι ε ε 1ε 16. Με άει· «811ιιι·. 1'νεειρι1ι» εε1ιτει1ιτ.
ιιοο1ιεε1ιι·ιιιι Αι·;;ειι. Ορει:1ιοιιε·ειιι1ιεεειιιει ι11ε1Ξείοι·ιιιάοε
111εάιειιιιι1ννεεερειρ Οε1ει1ιιι·ιειι 1ιει.ι·ε11ειιι1ειι1'ει·οι·ι1ιιρρε·νοιιι
.1ε.1ιι·ε1897 ιιιι Βεριιιιιιιειι θορνει·ιιειιιειιι 22 11ι·ει1ιε1ιεΒεειι·1ιε
Με τ1εριι1ιιο1ιειι1.ε.ιικ1εοι·ειι·ι ιι·ει·ι1ειι πιιά 1ετ1ει·Βε21ι·1ιειιι
Κιιιιι1ιερ1ιερε ιιιιι: 10 Βετιειι ει·1ιει1ι.ειιεο11ιε, ερ ιει 1ιιε1ει:ι
ιιιε1ιι ειιι ειιιιι,ι.ςεεΚτιιρ1ιειι1ιερεει·1ιιιιιτινοι·‹1ειι. Πιο 11ιιιι111.Ιε·
ιιιειιιι1ειι ννειεειι ειιιει· Β11.ιιιιι1ιε1ι1ιειιειιΠρ· εκ 1ίτερ1ιειι1ι11.ιιεει·
ερ, 11οε1ιειιτερτεε1ιειι501131181:ειιιεεινει;ε 11ιι·ει·Βεετιιιιιιιιιιιε·.
801.11:άει· Γεει€εεειειειι 2:20 Κι·ειιι1ιερ1ιειιειι ειιιτ1ιιι Β .1ε1ιι·ειι
ιιιιι· 110 ειιιρει·ιε1ιτει νι·οι·‹1ειι.ρε ιιι άειι ειιρειι ιιπά ιιιιεεε18
ιιοτειι1ιοι·ιι1ιιιιτεράει· 1ίτερ1ιειι1ι1ι.ρεει·ιι1ε1ιι ιιιε1ιτ ιιιιιει·Β·ε
ρι·ειο1ιιινει·‹ιειι 1ιϋιιιιειι.- Παει ιιερε 1ιε1ιι·ειιερ1ιε Ηοερ
ει: 1ιε ρ Με ειρε 7 Ρειν111οιιεΠρ· 500 1(ι·ειρ1ιε1›εειε1ιειι. Πιο
Βει.ιι-ριι‹1 1Βιιιτιο1ιιρρςε1ιοετειιειιι‹1 πρι” 1010010 1101.νει·ειιι
εε1ι1ει;τ.- Αρι 17. Αρι·1111.1 ι·ο11ειιι1ειιε1ε1ι50 .1ιι1ιι·ε ιιε ε Βε
ειε1ιειιε

άει· 1ιιεε18ειι Μιι.ιιιιιιι1ιιιιι-Ηει1ιιιι
ει.ιι. π.
-1ιιι .1ριιι‹ι..1.ινιι·ι1ιιι Ηε1ειιιε1`οι·ε ειιι 0ορει·εεε
εετ 1:1ε1ιε.ιιιιιιειι νοιι 1ΐιιιιι1ε.ιιιι ετε.ιιιιιιι1ειι.1)ιε 0ερε1ι

118.1ιιι 111111·

ιιιιε·ιιρε;Με 1ιιιρ11ιρι1ιεε1ιερ$ειιιι.ιε Φαρ Με Με Πε1ιιιιιιιιιε.1
.

8οιιιιιετ1ιετ,ε·
1ιιι νει·ειιι ιιιιι ε1ιιι€ειι ιιιιι1ει·ειι”Ρει·εριιωε..

Μι· τ
.- Ιρ άει· 1ίΙιιι11ι 111γ11ε 1ιει άει· ιιιι1ιιιιι·-ιιιετ11ειρ1εο1ιω

Αεε.άειιιιε ιει. ιιι ‹11εεειιι.1ιι1ιιε εε1ιι·Μι1ι,1›ει·ε1ιε ιιι 0ειειιι,
ι1ει·ειιιιριι1ειοι·ιεε1ιεΚτερ1ιερειιιριιιιις ε1ρεεει.ε11ι.ινοιι1ειιεπι
1ιιι1.ιιιιε1ιτ1ιεΒιιτ1ε.εειιιιε·άει· ε1ειιοιιιιι·ερ Κι·ιιιι1ιειι 116Βρρρω.
Με 1(1ιρ11ιινιι·ιι ι1ιι·ε '1'1ιιιι18·1-ιει1;ει·ει ιιιι 11ετ1ιει.ιι1ει1ει·
ειιιιιιε1ιιρειι.- Ιιι Α ρε. ρ ε (επι 8σ1ιννει·2ειι11εει·ε1πρι! νοιι ειιιειιι011111.
1‹οιν'εο1ιειιΑι·ειε ειιιε 111 ιι ε ε ε ι· 1

ι
ε ι 1 ε ιι ε 1
:

ει1 ι: ιιιιι8011180111.
1›1ι.‹1ει·ιιιιιι‹1Μιι·ιρειι δεε1ιιιιιει·ιι ιιερ ιιειιεειειι Αριοι·11ειριιεει
ειιρερι·εο1ιεριιιιιιεεΙε,ε_·τ.νω- ειιιιρειι .11ι1ιτειιινιιι·ι1ειιΒιιι11ι1ι
πρι Μεει·εεειι·ιι.ρι1ε"νει ινωι νοιι άει· Βιιιι1ι Αιι:ιρε.ερ11εηιι
ειιι 1ιε111ιι·Μ'ιιςει·11ιιιει·ει1εε1ι1ιιιιιριεριόεο1ιε, άει· ι1ερΒε1ι1ειιιιιι
νοιι $εει1ι1@κι Βιιριιιοι·1οι·)ριιιι νοιι 'Γεε1ιο1ει·ε1‹1111311111118111.
όρισε εειρειι θε1ιε.1ι;επι .τω »νει ιι1ιειιτει1ειιεο11.

'

- 1ιιι Βιιιιε Κι·ιιιι 1ι ερ 1ι ει1 Πρ Ορει·1ιιη·ει·ρι1ει Με
ιιερε _ι ο11- ρ ιι‹1 εε1ιινεϊε1ινε.εεει·ειο1ι'1ιε.1ιιμ

0 ιι ε1 1 ε ειια1εο1ιτινοι·ι1ειι.- Ιιι Ρει·ιε ει·εο1ιειιιιεειι; Κιιι·ιερι ειιιε ρε ρε 11 τιι1ιο1ιο
Ζειιεε1ιτιι“ιιιιιιει· ι1ειιι Τιιε1 « Ριι.ι·1ε-Τ1ιειιιι·ε .116
ιιιειι1». ι.νε1ε1ιεερεοιε11Πρ· ιιιε Τ1ιεειτειιιι·:ιε. ιιει·ερ2011
€εςειιιι·1ιτι1ε ιιι Ριιι·ιε 15501ιειι·ι1,ςι,1ιεει.ιιιιιιιι.Μ.. (11ει1ει:ιιιι
ιιιοιιει·ιιε-1νι·.1.- Πειιιιιο1ιετε18.)ιριει·ιιιιιιοιιιι1ε 0ορει·εεε εο
ρ;ειι άειι Α11ιο1ιο11ειιιιιε ινιπ1ι..1.1001ιιι 1111ειιω.
ιιρι1ειι. Βρε νοτ1ιετειιρρε·εεοριιτέΜι ε1ε1ιπρι." ιιειιι 1'οι·ειιι
Με 1'ι·οι'.Πι·. Μακ Η ι·ιιιιει· 1ιει·ειιε ε1ιι1ι1ει.- 11ιιιω" ι1ιε νει·1ιτειιιιιιε· ει· θεεε1ι1εο1ιτι
Κτε.ιι111ιειι.ειι ιρ Ρι·ειιεεειι ειιιειι 0ε1ιει1ι11ε1ιειιιε
ιν1ιιιιειι, »πιο νοιιι τ1οι·ιιι;ερ 0ιι1ιιιειιι1ιιιειει·ιιιπι ιιιιι Με·
ειιιι2ιιιιε άει· Αει·2ιε1ιιιιιιιιιει·ιιειρε 0ιιιι”ι·ει;ε 1ιε1άειιΜπαρ
ιιι Ρτερεεειι νει·ιιιιειιι1ιετ. ΕΣε εο11 1'εει:ιςεετε11ιιπει·ι1ειι,ιρι
νιε1ε ιιιιι. ι1ει·1ε1Κι·ειιι1ι1ιειιειι1ιε1ιιιΠειε Ρετεοιιερ 1111ε11ιοιιι
1ιεειιιιιιιιιειι'Γεω - 1ιςειν16.1ι1τκι ιιιι1”ιιι·άει· 30. Αρι·11- ειι1ι
ιιι 11ι·ιι1ιε1ιει·Βε1ιε.ιιιι1ιιρε1ιειιιιι1ειι.[Πε νοιι άερ νοτειιιοιιι1ει
ω" ειιι:ε1ρειι Αει·2ιε1ιειιιιιιει·ιινει·εε1ι1ε1ιτειιΖ11.1ι11ιιιι·ιειιεο1Ιει
Με εριιι 1

.

Μει ειιι·ιιε1φεεερτ11.ιιι·ει·1ιειι.Μ. ιιι. 0.-Ζι.ι;.1. Α- Ρ ε ε ι ιι ει ο 1ι ι· ι ο 1ι 1: ε ρ. Ιιι νει·ερ1ι1ειιερειι0ι·ιεε1ιιιιιιι
Ρει·ειειιε ιιιι1ιε άει· ιιιι1‹ιεε1ιειι θι·1ιιι:ε 11ζρι·ριειερ1ιει ιι

ι

Ρεει ε.ιιι€ειι·ετειι. δει: 11ειιι Αρε1ιι·ρε1ι άει· θειιο1ιεΜι 3

111οε1ιειι)ε011ειι105 Ρει·εοιιειι ερ 11ει·εε11ιειι,εεειοι1ιειιΜιι.- Αιιε 'Γο1ιιο 1ιοιιιιιιι ‹11ε ιιιιει·ι·υ.εο1ιειιι1εΝιιο1ιτιο1ιι.11ε
ε

Πι·. Κιιεεε.ιο άει· ειε1ι ‹1ρι·ε1ιεειιιε Αι1ιειιερ 10111111
Αει1οιιη.ειεάει· Ρεει. νει·ιι1ερι ςειιιιιε1ιτ.Με. ιιιιριιιε1ιιριιιιι
εινειι.ειι Ρεει.1ιιιοι11ιιε ερ1.11εε1α1ιιιι..Πιιιιιιι 1011911111
111ι·1ι1ιιι·ιιρεΠρ· 11ιε'Γ1ιε.ιεειρ1ιε,εει”ιιιι1ιειι,:Μεε Με 1ει·ειιιεο1ι+
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Μπεεπεε-, ΒΙοΙιττἰοΕτπτ-...ω ΜΙποτπΙννπεεει·-Οιιτεπ. θεεππάοε ΚΙΙπιπ, ι·ειπετε,
ΜΜΕππάε 8οοΙπΠ, πιιιτΙετο Βοπιπιοττοπιρετπτιιι·Ι?.θ° Ο., όοεπιιΙΙι προαΜ! ἰπᾶἱοἱι·τ
ΜΗ ΒοπΜι.αΙιεειιε18.πποπΜε ΚἱιιὰεεπΙτοτε _ιεςΙιοΙιει·Αι·ι. .ΉιΙιτΙιοΙι Μπιτ 3000ΟΜ
πϋ.ειο. Με Μι πεπ νει·ειοΙιἰεὸοπεπΑτιεπ νοπ ΒΙιοιιιππτἰειπιιιι, ΗιοΙιτ, οΙιτοπιεοποπ
ΑΙΤεπιιοιιεπ πω· ννοιπΙ. ΒεκππΙοι·,πιππο,ΒοτοριιιιΙοεο στο. Παω. νοΙΙο Ρεππἱοπ
Π επ Μὶἱ88ΪΒ°ΘΙ1Ρι·ειεεπ ιπι ΗοτεΙ ‹θπΙοπ›.

°

ΜΜΜ, Τπεπιει·, Οοιιοει·τε.'Ι'ειππιποπάε πω. ιπι ΟιιτεπειΙ- Βι·οεοΙιἱιτοπππ
ΑιιεΚϋπΐτο Μπι· »ΜΜΜ άπι·ο1ιπιο Βειάο-Οοιιιπι1εειοπ.

._Μ__ε?ε?·ΩΩ__Μ_Μ_υΩΠ
Ρ|'θω!Ιΐ.$' ΙΠ!Χ δΈ” |ΠΙΠ||'θ|6' θΧἰΠΙΪἰ.$' Ιΐθδ' ΕίΙΙΙΧ.

υπετιι.ι.εεωιΉοπν-ετΑτ
Βοπι1ιοιιε άισοετ.ιιε.

οοινιΡωινιΞε νιοι-ιν-ετΑτ
ροιιι· ρτέρειτοτ ειοι-πι€πιε Ι'οπιι εΙοπΙἱτιε 98281158.

Με ΗειπποΜπιπενοπ ΛΙ.ΕΧΑΝ0ΕΒΠΕΠΗ.. Μ. ΡοτοιεΙιπτ8·,Ει·ΙιεοπεττπεεοΒΒ.
Ηππρτ-ΝΙοποτΙππο,

Ιποι'οι·ππτΓ.π. Ιω.πάεο1ιπϊτ,Βοωιποπωι·,Κι·π.πΒοπΜιπεοι·,Α ροΗιοΙιοπ π.ΌτοεποπμπαΙιΜτο.
νωπππά-ΜπτετιειΙ,Βο.πάειΒ·επ,
Μπ.ποπινπι·πιει·, ννποΙιει.ιιοΙι,
θοππ·8.πιιπο, ΡΙπποΙπ, 1ι....
ιποπιοτει·(ΜπιιιιπΙ-, Ζιτππιετ
π. Ρεπετοι·-).Βπιοτποτ.οι·,Απο·
ιιιωει·, ΔΙοοΙιοΙοιπετοτ, Βι·ιΙ
Ιεπ, Ριποο-ποε, ΒιποοΙοε,ϊ..οτπ·
Μαθε πω. 'Ι'Ιιειιτει·. ΚΜ!ιο
τον, Βοιι;.ςΙοε, ΡπΙνοτιεπτοι·ο
πιιι· ΖιπιπποτρπΙνοι·ιεπτιοπ ιι.
Μι· πιο ΠοειπΓεοτιοπ.

Ιπιπι·ππιοπω Μι νοιπππάοπ,
πιιι· Απιρπιπτ.ιοπ, πι» Αποπ
οΙιοπτο π. ε. ιν. ΒΜπο ?Μ
Αστειο πππ ΡεΙπεοπεπτει·.
ΖπΙιπεοΙιΙἱὶεεεΙ, Ζειππ·οπ ...ω
ΖπποΙιδι·. Ιπιπι·ιιτποπτε Πιτ
νοιει·ιππιτϋ.ι·πτο. 8οΙιιοποπ.
ΚορΕ- π. ω...ωπιω... (Ντιπ
ροι·οΙιει-π. Ηοι·πΜπιπιο. Πισπ
εΠιοπ ΤΜ· πι.. Μο.πεπ8ε.
---τ-.

Ηευρτειἔεπτιιτεπ Πιτ ΜἰΙοΙιτπεπΙ ιι. οοπΔεπειι·τε ΜΜΜ νοπ Θ. ΝοεΕΙο ἰτι Ύπνε!.

~Δῖε- Δ....ι...Ειπο6. Μ

νιεππεπ

Ρεοποπ.
~

Με εοπτοπ
ΥΑ509ΕΚ-ΕΚΑΕΡΑΒΑΤΕ

.τω θ πππ ΙΜ.
.Τοποίοι·ιπ η,
Κι·οοεοτ 2θ°|.,

ειπΞ;ιι0ι.....
ειιιάμι" ἱπ ποπ Κειπο Ιπάιω.Ποποπ

οπτΙιπΙιεππεπ
ιι·8·οπάινοΙοΙιει· Α" ωιτΙιπΙτεπάεπ
0ι·18;1ιιειΙρεοκππεοπ
νοπ 80 ιιππ 100 0ι·ιιιιιιπ
άπι·οΙι πιο ΑποτπεΚοπ ω.ιιιικιι.
Πππιιτ.πει ΒειιωΙΙιιιι επ ..πιπ Μπι
Ηππάε! πεππάΙιοΙιοπ ιιιιιιιτιοποπ
2νι·οὶΐοΙΙιπΠοπινωιι..... ππτοτεοποπεπ
πετάειι. π.. εε ειιιρίεΙιΙεπεπ·ετιπ,
ετετε

0τἱπἱππ!ρποΚπππ
Ροπτεππ

επ νει·εοπτειποπ. Ψεππ ιιοΜιο π
επάνω Μπι οτΙιΜιΙἱοπ εεἰπ εοΙΙ
πεπ, ινοπάε ιπππ πιοΙι ειπ

Μιι€ιετετ Π. ννεοπε,
ΚειπιεπποοεττοιανεΙ;ι Ρτοερ. 1
9
.

ει. Ροτετ5Βιιτε.
Υπεοπεπιππι·ικ Ρεπι·εοπ & Ο

ι.

Η
.

ιπι-ιιι. Η., Ηεπιππηι.
πιο
20έ6.

Μ. ΠερπιοΙ-Ψοιι
..πω επιπίοΙιΙεπ ΜεΕ0ΙΙΪΒΏΜι
Μιι·Κοπποε π. Μ.: νοι·τΙππιιι€
Πιι·ποι·πποεθειι·ειπΙι.
Βοιπ θοεοΙιιπποΕΜ.811888'
πειπΙιποι.

Βι·οεοΙιπτοΜπιτ

σ
..
.

Μ. Περπεο!-ΝΜ
.Με πεπτπαϊιοε ιιππ «ιιππ
πεπ ΒοιΙπιιτ.τοΙ νοπ

Πι·. 6ο Βειτι·θ.

Ε Μπι πιιι' νοι·Ιππποπ Μ*
· επιπάι..

Ποπιππ8πΙο πο "Η

θειιπτ ΒιιρΙιεθΙ·
Υπ!οποο,0ι·οιπο,Ρι·ιπ09

_Μι1::οει:οπο Με Μα
ιιι ?ο.ΒιιΒρτοιποπ οιπρΠεΙιΙτΜΜΜ
πω., Βι:. Ροτ.οι·επιιι·Β·,ννοεΙαι1οιιοπ91Νκ. ιι. (88)Η»ΜΜΜ
Ιπι ΒοπτεοΙιοπ

ΑΙοκο.πάει··Η08ΡΙ"2.Νιιοπινοιε οττΙιειΙτ ΠΙιοι· επι Ζω Μ
ΙΒ
ω
.

πω.. Πιες” πππ ΡΙΙομιι·ιπποπ

7 Μ"ρι·ινε.τοΚτππΙιοπρΒο€ο (Ι.€θΒ'0Π
Α;

νοπ 50 Οορ.`ι.

π...ι.π......ωω ν. Α
.

(Νιοποο!ιο κ..ι....ι......ι.. Η” '
δ
'



Νοιιο ΡοΙΒο Χν!!. .Το!1το.Σ!. !!!!!!!Βδ!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!ΗΒ !!!Π!!!!!!!!!ΠΕΡά!'Τ
αυτοι· άοτ Βοάοο!!οι! νοιι

Ποτ”. !!τ. Κατ! !)ο!!!ο. Πτ. !ο!ιοπποε !!τειππ!!ει!ε.
.!!1τ!οντ(Ποτυοτ!. _ ΜΗ·

!!τ. Μάο!! !!!!οποιο!ι.
Μ.. Ροτοτεοιιτρ.

ΧΧν. ΜΒιιοΔΝο

01ο «Μ. ΡοτοτοοιιτεοτΠοά!ο!ά!εο!!οωοο!ιοοεο!ιτ!Π.ιοτεο!ιο!ιιφ-οάο11 ΑΒο1111οΜοάοε·Α 'Η.Π1°289 00177198110 Σ!""'Μπ8 οο τ;ε!)οτ!ά,- ΠοτΔωο”ωοπη!”Μ ΜΒΜ 8·ο"1μητι8 πω. Ιω· άει”!›ι!:!.ο!απο οιιοοο!ι!ιοεο!ιο!ιιιι άιο Βιιο!ι!ιοιτά!ιιοενου Κ. Ϊ!. Βά.01:οτιοάο!ιτ, 4Μ!. ΠΜ·άεε !ιι!!›ο .ΗΜ Μο!. Ροε8ιιιε!;ο!!ποε;Μ άεπ ομάοι·οορτ.Ροποτεοοτε,Νοννο!τν-Ρτοεροοτ.Η14, ιιι τιο!ι!:οο.-Σ ο μπε οΗΡ$ο
Εδ11ά.οτ!!20 ΜΜΕ _!!!!ιτ!!ο!ι,10Μοτ!ι!ιο!!ή!!!ιτ!!ο!!.Βοτ 111.0%1οπητο!εεονν!οο!!ο οιι!'ά!οΒ.οάειο!!οποοι!!8!!ο!ιοπΜι!!.!ιοι!ιιιιΒοο!›ι!:!;ο!.πιεοει!
Π:1τάΙο3πιο! Βοορο!τοιιοΖο!!οΜ Ρο!!! τα18ΚοΡ. οάοτ35 Ρ!'οιιο.-Ποπ άοιι 8 σεο!ιε!1!:οΗ Ητοοάοο Κοάοο!οιιτ Ι)τ. ΕπάοΗ Ψοποο!.1Η!Μ-ΡΘ·
Διι!:οτοπννοτάοο25δομτο!.ο!:οϋΒο11ιτοτθτ!ε!ιιοΙιτ!.!!το!ιιιςοεστιάΕ.- !οτεοιιτε,Ραοτε!:ιιτεοτ8ο!!ο,Ροιοτ-Ριιιι!Βοοο!!ο!ιιι τ1ο!ι!:οΒΒΒρτ000Βο!οτο!:ο ννοτάου ιιοο!ι άεπ: Βιι!;ιονου 18 11.0!.ρτο Βοεοτι!ιοιιοτ!τ!ε. ετιιιιάοιιΜουτ”. Ηι!!εννοοοιιπά Ι·'τοιτιι€"ο 2-3 τ.-

θ!. ΡοτοτεΒιιτΒ. (2 Με!.) 22. Αρτ!!

1η!πι1ι: Πτ. Βιιά!ν!Β ΑΙάοτ: Πο!!οτ άοπ !!οιπ!,ςοτιΒ!;οπάΝάοτ .Βο!!ειάε1!ιΜΕ άοε τιιτιάο!!ῖ!!άοοοοΒοοο!ιννϋτε.
- Βι·. Επι!!

Π! τω;" ΑτμΕεεω«Πο!1οτάιο !!1ο!ιτοροτοτινο ιιπά οοοι·οτινο βο!ιο.οά!υπο
άοτ
Βο!τοάοΐιοάο!ιοτειο2ο!Βοο ιιπά Βοερτοο!ιιιι18οτι: ΡτοΓ. Πτ. Ο. Κοτοοτ. Μο ΗΥ!Ξ!θΠθ ω'

81ιιτοτ!!ε: Τ!ιοτοροιιι!εο!ιο Βοπιοι·11ιιο
στοκ!» νο!! Πτ. θ. ννο!άοι!!πιιιιιι. -
Βτ!ιτιο:!ο.- Ρτο!.0!10!!ο άοε νοτο!ιιε 8!. Ροτοτεοιιι·;.;οτ Αοτ:!:ο. - Αιιεειι€ απο άο11 Ρτοτο!ιο!!οτι άοτ ιιιοά!ο!ιι!
εο!1οο θοεο!Ιοο!ιο.ίτ πι! Ποτρτι!;. - νοτιπ!εο!!ιοε. - Ποττο!!το!.!.ε-Βιι!!οϋπ 88. Ρο!οτεουτἔε. - Απιο!!;οπ.τ
!!ο!›οτ άοπ !ιο!!!!οοπ 8!ειπά άοτ !3ο!ιοπά!υπο άεε

τοπάοπ Μοοοποοεο!ιν!!τε.
ν011 :

Πτ. Ι.ιιάνν!Β νοιι Α!άοτ,
Βειάοο.τιτΜ ΟοτΙε!κιά.

δμ

(Βο!!Ιοεε).

Βο! άοιι ω!! οοπιρ!!ο!τιοιι Π!οι1ε!ε!!!οο Μ! Μ!!ο!1εάιιτο
88!ιττΜΒ !!Βοτ!ιουρτ Μο!!! οι! Βοοοοο!1!;οο; άοτ οτ!ι0!ι!;ο

δο!2οοιιτοεο!ιο!! άοε !!Ιοοοι1εο!τοε νοτ!ιΜάοττ. ντο!!! ά!ο
θοεο!!!ιτυο8 ΜΜΜ; άοιΜοο!ι οοοο=,έι1οι1Μάτ οοοτ Μ! τοΜ
ΠΙουε-Ιίτοο!ιοτι πιιπ εο!ιοτι ουεοοερτοο!!οποτ Μ 8νττηπο
πιω! Μο!! !τιιοάΒοοοπάοτ Θε.εοο!πτυο8. ΙΜά εο Μ! οε άιιτο!!
ιι!ο!πε 8οτοοΜΓοττ!ετ, άο11 ο.τι!!εορ!!εο!ιοτιΜΜΜ Μ άοτ
Βο!ιοιιιά!υ118άοε Π!οι1ε ο!τιοι! Ποιο ο!!!2υτουπιου. Νοε!!
ττ!!!εεο11νν!τ άοτ ενε1οπ1ο.!!εο!ιοιι !!Ιοεοπουεερ!!!υοΒοο 0ο!
άοτ Βο!1ο.τιά!ι1οε άετ 11οΒοάΒοεο!ικνϋτο Ετινο!ιουτιε ΜιΜ,
νν!ο ά!οε ΙΒΜεο!πο (Βο!ωνο, $ο!ι!1οτο) 6ο! εου!;οι1
ΜΜΜ οτπρί‹ι!!!οι1. 8ο εο!1τ ά!ο ΔιυνοτιάιιοΒ άοτ Μετεω
ιΜεερ!!!ικιοοιι 0ο! ο!ιΜοΙοοο, άεπ! Π!ουε ε!ο!ι 2ιιοοεο!!οιι
άοι1 Οοπορ!!οο!!οοοτι (Μοτοτ!εο!ιο Ιοεο!!!ο!οιι2) Βοτοο!!!!οτΜ, ο!:οπεο ινοι!!8 οπο!!! Με οΜο ε.ιποο!!ωοετο Ετ!τ!!!τοπο
άο.τ!1οοτπι· νοτί!!Βοη8 Μο ά!ο ΒΙΑ8οιιουεερ!!!ιιοΒοο ά!ο
οοιι!ου νοιι άοάοτ Οοπιρ!!οε.!!οτι !το!οτι Ρο!!ο ε!Μετ.!Β Βο
ο!ο!!εεεοι1 εο!!του, ιιπά 8οτεάο άοε!ιο!ο Μ! Η!οε!οτ'ε
8!ειιιάρι1οο! Βοτοο!ιτΐοτ!!μ άοεε πω!!! πιιπ !το!τιοΙιιά!οο.
Με Π” ά!ο νοτοο!ιΜο νου 11οΒοτιουεερά!ιιοΒοτι Βοετο!1τ,
εοι1άοτιι άοεε άοτοο Απννοοάοο8 Μ οοιποο Ρε!!!οο Μ·
ά!ο Ηο!!ιιι1ε οοτοάο2ι1 οΜ ΜπάοτΙ!ο!ιοε, μ. εοοοτ οΜ €ο
ΒΜτ!!ο!1οε νοτίο!ιτου άειτετοΙ!!.

ΨοιΜ νν!τ ά!ο άιιτο!ι ά!ο ο!ε!ιοτ ε!ε!22!ττοιι Ηο!!νοτ
!”ο!1τοι1οττο!ο!ιτοιι ΕτίοΙΒο π!!! !οι1οιι ννει!ιτ!!ει!!:8Ιου2οι1
άοο Ηο!!τοειι!!ετοο νοτο!ο!ο!ιοτι, ννο!ο!ιο Ι.οιιοο νοτ ΡΑ!
Ιο.Ιιτο11οι1ίάοπι 26. άοιιτεο!1οο (!!ι!τοτΒοποουετοεε ουί
2ε!!!!το,εο τοσο!!! ά!ο Ε'τοΒο π!. ο!› Με Βοε!το!›οο ά!ο
Π!οοετ!1οτορ!ο πο! οΜο οιτάοτο Β.οιε!ε2ο 0τ!!!Βου, Με πο!
άοτ ε!ο Ι.ου!›ο πω! Ζἱοπιεεοιι ειιιΓοαυτοκι, υΒοτ!ιευρτ
Βοτοο!ιτ!ει1οΒ οοε!!Ζο2

Ι)!οεοτ Ν !!ο8! «!!!94 άοτ Βονοο άοτ Βιιεε!εο!ιοτι !!!οά!ο!τι!εο!τοπΖο!!εο!!τ!!!οπ» 0ο!. -Έ
Ι.οι1Βο !!ιο!!το εοΜο Μ άεπ! !ο!.2τοιι 10 Μοτο!! Βο
τποιο!ι!οπ ιιπά ε!ο!ι οι!! πιο!ιτ ο.Ιε !000 Ρά!!ο οο!ουίοτιάοο

ΒΓΜ!ιτι11!Βο11Μ!. .Ιιι εοπιπιπ!!ο!ιοι1 Ε'ο!!οο ινοτιάο!ο οτ
ά!ο ο!!εςοιτιο!ιι!ιο!πιοιιτο Π!‹:ι1εοι1τ Μ, ινο!ο!ιο Μ εττο:18
Βοοοιιο!ιτοτοτ Βο!!.τιι!ιο, Λιι!νοοάι1ο8 νοιι !ιο!εεοτι Κοτο

ρ!οετοοπ οι!! ά!ο !!ΙοοοοΒοΒοοά, Ττ!ι1!τοιιΚοτ!ε!›ο.άοτ Ψεκ
εοτε ιιπά οΜοτ ειτοτιο; τοΒιι!1ττοτιΜε! οοετο!ιτ. Πο!.οι·
ά!οεοτ Βο!ιο.ι1άΙοι1,ε;εοιιο.εο1ι !πτ!οτ!ιο!!› 4 Ψοο!ιοι1 υτιτοτ
424 $ρ!τε!ε!ττοο!τοιι 314, ά. 1. 74 μα, 98 = 21 μα.
ννε.τοτιΒοοοεεοττ, 10 = 2,4 Ν!. ε!;!ιτ!:οιι, 7 = 1,0 Ν!.
ο!!ο!›οπ ιιιινοτ:Μάοττ.

2

Ι)!οεοε Βοειι!το!; κνυτάο το!! άοπ1 Μ0ο!!ο!ιε!; ο!ιι!“οο!ιοο
Ηο!!νοτίο!ιτου οττο!ο!!!. Μο Ι.οποο'εο!ιο Μο!!ιοάο Μ!!
ν!ο! 2ο Βο!τοιιιι!;, Με άοεε οε ιιοτ.!ιννοιιά!εςινο1τοΜτο ΕΜ
Ζο!!ιο!!οιι !ι!οτ ε.ιι!”οι!2ε!!ι!ου.

Ι)!ο Οι1τ !›οτυ!1Βοι!! ίο!8οοάοιι Ρτ!άο!ρ!οο:
ά!τιοιπι€οτι Μι· ά!ο Ηο!!υοΒ άεε θοεο!ιννάτε άστο!! ιπποε
!!ο!1ετοοεο!υιο !‹0τροτΙ!ο!ιο Βιι!ιο ου ε!ο!ιοτο; άοε!ιο!ο
!!οετ άοτ Κτειι1!το Μ άοο οτειοτι 10 'ΜΒΜ άοτ Βο!ιο.1ιά
Μάο 2ο Βοτ.το; 2) οΜο άοτεττ!!;ο Ζι1εοτοτττοπετο!!ιιοεάοτ

Βρο!εοοτάουοΒ. άειεε άετ ιΜοοά!οΒ!; ιιο!!πνοιιά!Βο Νοοτ
ινοτ!.Ιι 12011!!εο!οο!ιο!!;οιμ ά!ο Βο!2ιν!τ!τυοο ο.Βοτ, ινο!ο!!ο
ά1ο Νά!ιτιιτι8επ!!τιο! οι!! ά!ο !!Ιοεοοεο!ι!ο!Μ!ιου! οιιε!1!αο11,
οι!! Με !!ΙΜ!τουπι τοάιιο!ττ ινοτάο. Βετο ΜΙ: οΜ Ρτ!πο!ρ,
ννο!ο!ιοε άιιτο!ι Με Μ ά!ο !τ!οΜετοπ Ποιο.!!ε @που τομ
Ι!τ!ο Μπι Μ Ωι1ο!!τ!!!, 0ιιο.ιιι!!.55.1άοτ Βρο!εοι1, Μ Ρωτ
εο!2ιΜΒ άοτ Βρο!εο2ο!τ οττο!ο!ι!πιτ Μ!. άοεεο11Βοτει!!ε ά!ο
μι! οο!οΜι1ιοο Ι.ο1ι!›ο°εο!ιοιι ΒΜτεο!ιοτιιοο οο!!ιει!!.οτι;
3) ά!ο Ρϋτάοτιιιιε άοτ Ηο!!ιΜΒ άυτο11 οοννο!!ττο ωωθο
ιΜά !ηάτοτ!ιοτεροιιι!εο!!ο Ρτοοοάιιτοιι, νο!ο!ιο Μ πιο!!
ο!ιοπ1 ΤτΜ!τοιι νοιι ψ 1.!τοτ Κοτ!ε!›εάοτ Ψεεεοτε, Μ άοτ
Ατιινοτιάυο€ !ιο!εεοτ Κειορ!οεΜοι1 τοεΡ. Ρτ!οεεο!!2
εο!1οτ Πτπεο!!!2·ἐο ει!! ά!ο 11ει€οτιθοΒοοά οοετο!ιοτι. άουτ:

Βο!ιοι1ρ!ιιοΒ Ι.οι1!›ο'ε, άοεε άεε θο!ιο!ι11ι1!εεάοε Πο!!
οτίο!Βοε Μ άοτ Μο!ιτ2ο.!ι! άοτ Ρο.!Ιο Μ άοτ Μοο!!οΙιε!
Μ1οιι!!6εοτι Πιιτο!!!!1!1τυιιΒ μποτ Βιι!ιοοιιτ ου ειιο!ιοο
Μ!. Μ! άστο!! ά!ο Ετ!ε.!!τυοοοιι Αοάοτοτ ο!ο!ο!1ίο!!εο!ιιετ!πι
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Β.εσπΜνε εεπεετ Μεεεε ιπετεεπτ νεπΙεεπεππιεεετε ΗεπΙνετ
πε.ετεε εεπεε θετεειπε επετετ, εε Με πιεσε, Με Μτ εε
εεεεε, πε 74 ρΟτ. εετ Ε'εππε πεεετεεπε 4-6 Ψεεεεε
εεεεππσεε Ηεππιπεε επε. Ε.πε εεπσεετ Εττοπε, επεπεπιεππιΜε

Αεεεεεετ εετ ππετπεεε νετΓεετεε εετ επσετ εποε εεεετε,
πΙετεπι Ηεππετπεπε - Με Μεε ε.ιιε εετ Πεττεσετεεε ππιτετ
Κτεεεεεεεεσεπσετεε ππειιτππσεετεεππτ - ιπππιεοετιεετπεετ
εετ, ε ππιεετ $πιπεπτειππε επε ειιεεετ ππεπεεεεεινεεεετεε
πεεΜσεπεεετεεεε νεττεετεε εεε Ιτειιεε'εσεεε Ι.επτρτππι
σπρπεε εεΜιεττεε. Ιπι εετ Ρτειππε νετπιτειισετ επτετε Με

πεπεπιεεεετεεπε εεΜεεετ Κτεεεεπι @Με Με Μεεε
8σεΜετπεεεπτ; εειιεε εππιρεεεπτ πε εεπεεεε ΡπιΠεε Με
Βεππιιστπεπιεετ ΜπΙσεειιεετπτετ εεε Με Ετεϋειππιε Με
Νεεττιπεττεεε Μιτσε θεεεεεεετπεε. Βπει;επ Με $ε.ιπετ
Με», ντεπεεε Με Κτεεεεε τεετεεσπιππσε εετ νετττεεεε,
πετεετ Εεεε Βοππιε.τεεε- Νεττοεε. οιπετ Με θεεεεεττπ
τπιπιε εετ Βειιππποε πιππτΤτερεπι; Πεεονε Μππεερεπνετ.
Απε εεεπεεετεε Νεετππιπιτεπ εε Ππειπεετεεεε ετεεεεπεεπι
Με Ζιισεετπεειιεεεε, ινεπσεε Γτίπεετ Εεεπιπ επερίεεΙεπι,
εειιεετεεε ειππΟπτιπεεεετΠετετεπισειιεεεπι νοιι 8ττε.ιιεε
ΒπεεεΙ. Βγετεπιετπεσεε Ππιτετειισειιεεεε, Με πεε πε
Μεεετ Ριπεετιιππεεε ετιιτε.80 Κτεεεειι εεετεΙΙτε, εεπεεε,
εεεε πεε πιεσε εεπσεεε Ρτεεεπτππεετιισεεε, πεππ.ντεπσεεε Με
Χτεεεεε επεπεπι2επτπε60--Β0 ετ. Πειπττεεε επεεεεπεειι,
ππε Μεεεεεεπτε επεεε επεπεετεε Ρτεσεετντεττε εε Γτεπετ
ΞεΙεεπιιιτε ειπε εε θεεεπεπετεσπεπτετ Βεπεεεεε Με εεσε
Ρτεεείτιιεετεσεεε εειπε Ζιισεετ. Μεεε νπίπτειιεε εεππιππιτ
εε επι $τεππιπε- Με εεε πεεπεε εε εεεετετ 8τεΠε επι
νετϋεεετππσεεειπεπι νετειισεε εεινεπεεε - εεεε Με εεε
ττειΙ τεεεπτεεεεπι ΖιισεετΙεειιεεεε εππιετεεπτε Βεπεεειιτε
επεπιεειπε Επεεεεσεεπτ εεεπτεεε, εεεετετεεπτε τεπτεπιΜεεε
σεπισεεττπττεπιΙ.ϋειιεεεε ειι πεεεετιετ Ττεεεειιιπετποε εετ

Μεεεπιιτε.επι εειπ π
π
ι

Ρεπεε ππεεεεε Μτιπ εετ Μεεεεπεεεπτ
ετετε νετΜππιετ. $ττεε,ε εεεττεπεΜεπττ πετ εετἰπτππεεεεε
π)εττεπσεεε Με Ζιπεεετπεεεεεεε εεπ εοειρΙπσπττεε ΠΙσιιε
ΓεΙΙεππ (πεετετιεσΙιε πεειιΠπσπεεε, θεετιιε8). Ιε εετ πεπ
τεε Ηεπίτε εετ Ππσιιεεεεεεεπιιπιε ππϋπιπιεεΖιισεετΙεειιεεεε
νετππιεεε πετετ $επεεειιτε επεεεεεεε Βπεεεεεεείτεε εεεεπι
Ηγρετσεποτεεετπε ππιπτΙ5τιεπε εεεεεεπι ενετιιεε; πε εετ
ετετεε Ηεπίτε εετ ΒεεεπιΜιιπιε εεεεεπε πιπσετ, ινεππ εετειΙε
Με πεεεεπτε Ττεεεειιεετποπι εεπ· Μεεεεεεεε ειππ Με Βιιεε
εεε Μεεεεε ει.ετεεε Με. Β Ι

Βπε νετννεεειιεε εετ Κετπεεεεετ ενεεεετ πε εετ Βε

εε.εΜιιπιε εεε ππΙσιπε ερπεπτ εεεεε εεπτ ΙεππΒεπε επππεεε
ππειιτεειπεΒοΗε; πετε Αεινεπιειιεε επεπετ- Με Μτ ετ
Μιεετεε - πιεσε επεεπι ΤεεπΙ εετ εειιεε°εσεεε θιιτ.
Με εεπιτ πιεσε Με Μεππιιιιιεεε ι1εετ εεε εττεπετεπσεεε
θεετεπισπι εετ Κετπεεεεετ ΩιπεπΙεπι επεπεεπεπιτεεε επππε,εε

ντεεπε πετ ειισε εειπτειιτεΒε πιεσε πετε ννπτειιεεεεττ ετ
επεττ. .πειιε ΓτιπεετεΕτεΙετιιεε Ι.ειιεε'ε, πιεσε ινεπεεετ
ε.ιιεεετ Μεε θΙειιεεπεε.πε εεε εεε Ιπεεπεεεεπιτεε ΒεΙΖεπι
εεσε εεππι πε εετπεεετ £εππεετπτετνετεεεεεεεε θεπετεε
ττπιππεινεεεε εεππιετνετεειιιιεεεεεπετεετεεεπι εεε εσεπεππε
ειιεεεεεεεε πλ,πτειιεε επεε νοτειιεππεεε Βεππε ειιεεπεππιτ- επιτερτπσετιιεεετεε εειπτπεεε Κεεετεπεεεπι πιπεετ ππιεετ,
εεεε Μτ Μεεεπι εετ, εεεε Με ΨετΜιιιιιεε πε εεε πεεπετεε
ΠΙσπιεπεπΙσε εποε: εεεπεππεττ πετ, Μιεε Μτ εεπ Μεεεπιεε
εσεΜιτ εππιετ εεεειιτεεεετεε 5σεπεπππιεεεεεεετιιεε εετ Μπι
σεεε επσει. εεεεειιεε. ΨεεπιτςΙεπσε Μτ νοιι εετ ενππ·ππιπε8
εεε Κετπεεε.ιπετε ενεεεετε ειππ Με εΙεεεεπιιεετπεε πειιε
εεε Ππιτετειισειιιιεπεε νοιι .Τεινετεεπ, Βινεπιπ εειπ
δεεεεετε Με ε.ιισε δρπτε ετ εειιτε ππεετ επε τεπεε
τεε Βπει νετπιπεεπι, εε εεεπιεπι εεπεετ εεεετε Ππιτετειι

εεπιεεετεεεπτετε ππεετπετεΜιτσε Με Ε.τΓεετιπεε ιπετινεπτεπεεπτ

Γεετεεετεππτεεπππιετπεεεπιτεεεε, εεπ εετ εειιιειιτεεε εεπεε
πεεπππνετετεπτετεπι θεετειισπιεινεπεε ιπετεεπεεε, εεπεε Μετ
εεπτ ετπεεεε. Βεεε επεεπι Μτ επισπι πετε Με Μεεεεεε
ννεππιππιεεεεεπιπειιπιπεεεεε, Με Θεσπ·ετιεππ εετε.εεετεεεεε

ννπτειιπιε επε ετΜεεεε εεττεσετεε, εε εεπιεεε πειιε Μεεε
εσπιτιπιεπιεεε Ψεεεετε πιεσε επεετ π
ε

Βεττεσετ εεπεππιεπι,
Με Μεε πεεεεεεεεετε επισε ΒπεεεΙ εετεει., ινεπΙ Μτ

εεε Ψεεεετ ειππ ειισετετεεπι Μεεεε ττπεππεπιπεεεεπι, πειιε
εετ Μιιεεε Ιεετ πετ εειπ Με Βεπεεειιτε-Αιιεεεεεπιπιππιε
Με”.

ι

Βεπι Ετπ”επεετεπιπιττεεεε Μεεε! εεε Μπτερπεπεπι νετ
εσεπειπεεετ Ρ'εστοτεε, εεππιππσε: Με εεεετπνε Ψπτεπιπιε εεε
Μιτπιιεπι νε'εεεετε, Με Αι.πεεριπππιει;εεε Με.εεεε ιπιιτσε επιιε

ετεεεετε Μεπι€ε Ψεεεετε εειπ εεΜπεε Με Βεεεπιππιε εετ
Πετπεπιπεστπεε.

Πει· θεετειισε ΚετΙεεειπετ ενιιεεετε επεπετ ιιετπΒεεε
εετ εππιειι επειεπεεπι Ρεστεπ· εετ Ι.ειιεε'εσεεπι Ππειπεσετ,
ειπε επιεεσεΙπεεεππσε εετ Κετπεεειπετ (επ εεπ Μεεεεεε
εσεΜπτ-Κτεεεεπι εεε·επιιιεε, πετ επε πιετπσετπεεε νω
Βεεεε1 ΙΞπεεε Κτεπιππεπι, εετ Κετπεεεε ππιπτ ειιεεεερτε
εεεεεε ΠΙσιιε-Βγπερτεππιεε ειιΓεπισετ, ππιιιεε ππιε.ππιποσε εεεε
Με ινεεπεετεεε 10 Τεεε πεε Βεττ Μεεε πεεεεπι, Με
ετ εε πειπεππιειπιπετεε Οττε εετ Μπι ππε Βεττε ιιι εεπτεε
πετ. Ψεεπι Μτ Με ππιπτ νπεπ ΒεινεΒιιεε επεεετεεεεεεε
εππεεππιεπεε,εσεεεΙεεεεεεπτε Κε.τπεεειπετ Οιπτ επινιιεπιππεπι,
εε πνετεεε Μτ εποε! νετιιεετεεεεεεε Βεεεετιιιιεεπι Μεεε,
πειποσε Ηεππιιεεεε εεετ εεπτεε. Με εεεεεσετετε .Ϊεετε
επππε εεετεεεεεε Με ιιιο εετ Κτεεππε πιπ Ηε.πιεε πιπσετ
πιπ ππεεττειπεπινετ, εεπεεε Βετιπί επιτειπεεεεε ιιππ! επππε

εγετεπεετπεσεε ΠΙσπιε-Οιιτ νετειππιεεπεεπι, εεε ντε ιτεππετεπι
Μεε Ηεππιππιε εετ Εεεε επεετ 5-8 Μ3εεεετππσεεπι επππε
Τεεππε ππε Βεττε 2ιπεεετεσετεε εγετεπιιετπεσεεπι Οιπτ π

ε

ΚετΙεεε.ιπ πετ. Μεπεε Βτίεετιιεεεε ερτεσεεε εεεπι Μι.Π1τ,
Μεεε εετ επεε Με Μεεε Ψεπεε νετεεεοπτιπεεεε Βεεεειπ
πειιε επι εεπτπεΜεεειπεπε Βεειππτετε Ππεττ, πε πεεεππι εειπε
τεε Με, Μι εετ ννπεετειεεε εεε Κτεεεεε ππεετ ππιεπιιε
Εεετεπε επεετε. εεε πεε ΒεσπΜνε ειπετ εεετ εετ Κτειιππε
νετΙπεεε Κετπεεεε εεεε πειιε ιτεεεπιτΙπεεε Βεεεετεπι€.
Βεπ εετ Ψεεπ εετ Κετπεεεεετ ΩιιεΙπεε πετ πεεπε Ηιι.ιπρτ
εεεπεετεριππιστ,Μεε εετ Κτεπιπτε ειισσεεεπιτε εε Μιιτππιεε
Ψεεεετ Μεεε Με ετ Μεεε εειπ επσετ ειιεεεεππεεεπποε
ειππ πιππσετετεεε επεεεπι, εεπιππετε ειισε ε--ενι 8τπιειπεπι
πιεσε εετ Ηε.ιπρτππιεεπεεπτ. Νειιεετεπιε ετεεετε Διιειιετ
Βπσετετ πεεε εεπεε Αεεισετ ειπε Αιιεετιισεε, ι1εεε εεπ
Με· πινει εεπ· Οιπτ ππε.τειππΗεσεεπσετ εεεεπιιιπιεπι ντετεειι
πεπιεε, σε εεε επεεεεεεεσεπτετ εισετ ππιιτ επεεππι Μεεε
σετεττε νετειιεεεε πετ, ντεπσεετ πεπτ ετιιτεετ 8σεΙεπιπιεε
στετπεε επεεετεεετ.
Ιε Μεεεε ΡΜΙεπι πετ νοιι εετ Κε.τπεεεεετ Οπιτ εετ
πεεπετε ΕτίεΙ,ι.ι επι ετΜιττεε, Μπτσε εεε Μτ εππιεππι εορ
ρεπτεε Ζινεσεε Μεεεε: Μτ εεπετιπετε επεπεπιππιεεεπεΜε
ΗεππιπεΒ εεε επεεεεεεεσεινετε εειπ εεε ετοΜιετπνεε Κε
τεττεε. .πε εεΜεεεεεεπτετ Με Ι.ειπεε'εσεε ()ιπτ επιπε
εεπεεττ Μπι, ππεετο εεεετετ πτειιππι ετεπτεετ εποε εετ
εγπερτοπππιιτπεσεεπιΒεεεεΜεεε. Βσεπεετ:εεε, Ετετεσεεπι εε
εεε εετ εεΙτεε νετεεπεεεπιπιε ειι ερεσπεππεπεετπερτοεπετπεσεεε
Επειςτεπίεε. Με νεε νετεεεπεεεεετ δειτε επιιρίεεπεεεπι
ε1εΜσεπεεετε ππεπερπ“επιειιιιρτεεσεππσε εεεεε Με ΗΜΜ
σεπετεγιπτπε εειπ Με Μπτσε επε ρτενεεπττεε 8Υπερτεππιε.
Ρετ Μεεεε Ζινεσε ετΓτειιεπι επσε Με Αππτε.Ιπεεεπεεε εππ
Βεπεεπεεε θεετειισεεε. Βεττεεε πετετ νετεεεειππιεεινεπεε,

επερίεεπεε Με ίτε.πιτεεπεσεεε Αιιτετει1 ε. Β. Βειινετετ
Με Βπεεεεειεε ετεεεετετ Ι)εεεε ειππ επεπεεπ (15-20 ειππ
εεεεεεπι ειπε εεεπιπ εεε ετιιεΜπεεε ΨπειπετεεΙεπι
επεπεετ Ι)εεεε πει νεττεεππεεπτ, Βπεεεπ εεετ επερππεεπτ
Με Απππεππεε εποε επεε $τιπεπιε εε.σε εετ Με.εΙΖεπτ. Ζε
εεεΙπεεεππι Ζινεσεε Μιτεεπι εσεοπι εεπτ Ιεεεεππι Με ΒεΙπε
ιπεπιεερτερετετε νετινεπιιπετ, εειιε ππεεε Με Αττ εετ ντε·
ειιεε επιπεεεπει·τ ιινετεεε ιπνετε; Μεεε Μεεε επππε ιππιτεε
Με εειιεετεπι Πετετεεεειιπιεεε νοε Β.πεεεΙ εεπειισετετ.
Ετ Μεε εεππιππσεειππ θιπ·ιππιεεεπεετ επι Ηπιπιιπεπιεειπ Διεπι
εεεεε εεεεετεππτεπιΠετετειισειιεεειι πιεσε, Μιεε ιπεππιΑττο
ρπειπππιειιππιιτπσεπιιειιεεεερτεσεεπι εετεεεετεεεεε Ψπτειπεε
ειππ”Με επεεεεεεστετπειι, πεεεεεεεεετε ειππ Με δεπεεεππιτε

ΑιιεεεεεπΜιεε ειιεεπιππεε. Με Πετετειισειιπιεεε, νιπεΙσπιε
επι πε Μεεετ Βπεετιπεε ιιπιτετ εετππιεπεε εειπ ρετεεΙοεπ
εσεεπι νετεε.πιπιπεεεε ε.εετεΠτε, εεετε.πιπεεε ΒπεεεΙ'ε
Ππιτετειισειιεεετεειιπτετε, πε.ιπτ ινεΙσεεπι πεε πιεσε Αεινεπι
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Φιπ8 νοπ 1 Μετιπ. Αιτοριπ επιιοπτοπ Με επΠιιΙΙοιιι1ο Αε
ειπΙιοπ εεε Γτοιειι ΒιιΙοεοπτο-Ψοττποε πιο πποπ Με θε
εοιππιτποιοιιοι-Ψοτιποε πεοΜειιιοπ Ιιοππτο. Πεεε οιιετ

Φεεο Βιποπεοποπ ποε Αττοριιιε οΙΙοοιιιοιποπ νιίετιιι πο
νι·ιιιιιο, πειιι ετοΙιτ ιιτι ννοΒο: οτειοπε Φο πιεπιΠεΙι πτοεεο
Βοειε (1 Μετ. επιιοιιτοπ), ννεΙτΙιο πιτ Φο ΕττοιοΙιππε οοτ

ΨιτΙτιιπ8 ετννιιπεεπι Μ; πινειιοπε Φο νοτιιιιποοτππΒ ποτ
ΨιτΙιππΒ ποσο Ιοπ8οτοπι θιοΙιτο.ιιοπο εεε ΜΜεΙε.

Οτο οπιρΓο.!ιΙ Ιιοτειιε εειε Ι.ειιι€οιπ Φι.ε 1οΦιο.Ιι. Με
νοπ ιΙιιπ ΙιεοΙιε.οΙιτοτε οιπο ΨιτΙιππε άεε ΜΜεΙε οι
εο!ιντοτ οτΙιΙοτΙιοΙι, ι1οπιι νιιοπιεει€ειιειιιοιπε Ππτετειιο!ιππεοπ
πειιιοπ, εποε Με 1οΦιο.Ιιιιτιι εοΗιετ ιπ εοΙοιιοπ Βοεοπ,
ντοΙοπο οποτε .ΤοΦειπιιε Ιιετνοττιείοπ, Φο Αιιεεοποιοιιπ8
(Με Μπι;οπεοίιεε πιοιιτ ΙιεοιπΒιιεει.

Βοτ ννιεΙιτιοετο Οοποπει.οπο οοτ εγιιιριοπιο.ιιεεποπ Βο

ποπΦππε Πει Φο ΒΙπτπιιε. ΒΙιιιοτοτοο!ιοπ, Με εε ειιιπ
ΙιεΙιοππιοτιππεεοπ πουπέ 8οιιιιπ ιΙοπι ΠΙουε νεπιτιοιι!ι ειι

εοεοΙΙι, ποτ ιιοοπ Βτιπιοπ ιπ 29 ρΟτ. ποτ Β`εΙΙο, `τιοι
θετιιετοι ιπ 47 πω. οοτ ΉιΙΙο επί. Βιο ΒειιππΦιιπε
οοτ Μο.8επιιΙπιππο ΒοεοπιοΙιτ πο.οΙι ποπ ΒΙοιοιιοπ θεειοπιε

ριιποιοιι πιο Φο οιπετ οπο ειπειπ οποοτοπ Οτποπο ετοιιι
πιοποοπ ΒΙπιιιιι€.
Ι)οτ νοτπο.πε, ινοΙοπεπ πιτ »οι ΜοεοπΙιΙπιππποπ Μοτο
ΒοοΒοοΙιτοπ, ετιιιιιιιτ ππτ πειιι Γτι1Ιιοτοπ νοΙΙετοπἀιΒ οποτ
επι: ετ.τοποε Βιιιιο, νοΙΙετοποιοιο Ηιιιιοετοπτ, Απινοποππ8
νοπ ΙΞιεΙιοιιιεΙιι οιιιεεοτΙΜι, Βτεοι.ιπ εΙιντεοπεοΙπο "οι Μοτ
ριιιιι ει1Βεπτο.π. ΒντοΙο εοΙοπέ εε ιπ 2 Ε'πΙΙοιι, Φο ΒΙιι
οιπο Φωτο ιιι ειιΙΙοιι, Φιεε οτ ιιοιι Μοεοπ ιΙιιιεπ Με
ΜπεοπτοΙιτ ιπιι ΕΠειτοεεετ οιιΕι1ΙΙτο. Βιοεοε νει·
ίο.Ιιτεπ Με Φιτιπεπε ππε ΙοιοΙιτ ΙιεετοιΦοιιοπ Θιτιιτιοεπ
πιοΙιτ νιοΙο Νειοποιιπιετ ποίπιιοοπ. ΜΗ; ΗιΠο ποε Μπιο
ιποιπ οοπτειιοΙιΙιοΙιοπ νοτίοΙιτοπε ποΙιπΒι εε ιιι άεπ πιει
ειοπ Ρο.ΙΙειι οοτ ειωωιοπ Ηοττ επ ινοτοοιι οπο ππτ εε!
ιιοπ πἱιπιιιι Φο ΒΙιιιιιιιε οιποπ εοΙοΙιοιι ΟΙιοτοιιιοτ επ, ιιο.εε
εε ντοποιι Φιτοπ Φο ΒΙιιιιιπε ΒεΦπΒιοτ Ι.οοεπεπείοΙιτ επ

οιιιτπτΒιεοΙιεπι ΕιπΒιιΡΕ Ιιοιπιπτ.; πιο ιεοοοιι Φοεετ
Ρο.ΙΙ οιπ, εε ὶετ ιιοοΙι ιιοιι Μειιετιποπ ΕτίοΙιτπποεπ ε.ιιοΙι

.ἔτι
ποπ επιτιιτοιεοποπ

Βιπἔτιιϊ
πιοΙιτ νιο! ΗοΙΤπππε επ

πϋριοπ, οοιιπ ππτ εοΙτοπ οποοποπ πιτ ιπ οετ1.ιιοτοτπτ
εο!οποπ ΜιιιΙιειΙππποπ, ινοΙοΙιο νοπ οεπι οι·ίοΙοτειοΙιοπ
ΒιιΠοπ οοτ ΒΙπιιιππ επί οιιιτπτοιεοΙιειιι ι7ι7οΒεΒοτιοΙιτ
εο!ιοπ. 5ο τΙιειΙτ ΜιΚιιΙιε2, οοτ Φο ετϋεει.οιι Ετίοπ
τιιποεπ Φωτ οΙιιτιιτειεο!ιο Βοιιο.ποΙππο εεε ΠΙειιε ΜΜΜ,
ππτ οιποπ Ρο!Ι πιπ, νο ετ πιο.Ιιτοπο υπο ιινοποιι ο" ΒΙιι
οιπο ετίοΙπτοιοΙι οροτιτιο; Φο ΒΙιιιιιπε ειοιπιπτο ειπε οοτ
Απ.. οοτ. ειιιπ. οπο οοτ ΚτοπΙιο @Με νοΙΙετοποιε ποσο
Βοεοοτιοιι ειιιοε 20 ΗοΠοτ 8τοεεοπ ΗοεοΙιινϋτε. - Αιιεεοτ
Φεεοιπ θεπϋττ ιιι οοτ Ι.ιιοτειιπτ ιιιιτ παπι επι 8ΙϋοπΙιοιι
οροτιττοτ Ρο!! Βοιιιι επ, Φο 11Ιιτιοοπ ινοποπ ΒΙιιτππε
νοτειιοπτοιι Οροτειιιοιιοιι ιιΙιοΒοπ ετΓοΙΒΙοε. Επι ετϋεεοτοε
θιοΜει πιτ οΙιιτπτειεοΙιε Ε.ιπέτιπο `οιοτοπ Φο Μοποποο
εεΙινι1ιτο ιιι Ηιτεπ οοτ ιιιτετιιοπ ΒοπειπάΙιιπο ττοτποποοπ
σποτ Μπιτ επ οττοιοποποοιι ΟοιπρΙιοοτιοποπ.
Βιο ορετο.ι;ινοπ Ιποιοοιιοποιι ι”ειεει Ιοοποο ιιι Ε"οΙι.ιοπ
ιιοιπ 2ιιεο.πιιτιοπ: ε.

)

επεοΙιιτο Ιποιοοιιοπ ΜΜοπ εοΙοΙιο
Βιιιιιιπποπ, ινοΙοΙιο ννοΙιΙ πιοΙιτ ιιτοΓιιε ειπε, ειιιπ ιοάοοΙι
Φτοτε ινιοοετΙιοΙοπ υπο ιιοιι ΚτοπΙτοπ εοπινποΙιεπ; ο

) Φιτοιι

ΡγΙοτιιε-$τοποεε Ιιετνοτοετιιίειιο ιιππ ποτε ννιειιοτιιοΙτετ
ιπποτοτ ΒοποπΦιιπἔ Βοετοιιοπι1ε 8οπιπετ2οπ οπο ΒτΙιτο
οΙιοπ: ε) ροτιποεττιεο!ιο νετιινοοπειιιιοοιι, ιινοΙειιο πετ ιιι
ποτοπ ΒοποποΙιιιι€ ειιοιιΓοΙΙε ττοτπειι. Βοι ρο.ΙροοΙοπ Ατι
Μειοιιοπ οι Φο ΙπΦεοιιοπ οΙιεο!ιιι, οιιοιιεο πει επο
ρΙιτοπιεοιιοπ οιιοτ »οι οποετοπ πω; τΙειπ ΠΙοπε ιπ Ζο

επιππιοιιιιοπο ετοΙιοιιοοιι ΑΙιεοοεεοπ; ο
ι ΡοτΓοιοιιοπ ιπ Φο

ΒειιιοΙιιιϋιιΙο. .
Ιπ ιιοιι Ιει.2τοπ .ΙιιΙιτοπ Ιιοεεοττοπ ειιιπ Φο ΒεειιΙτοτε,
ινοΙοΙιο :ιιοιι πει ΡγΙοτιιενετειι€ετιιπποπ ππτ οοτ θεοπο
επτετοετοιπιο ιιππ οοι ροτπιοειτιεοιιοπ νετινοοΙιειιπποπ ιππ.
οοτ Ι.ϋειιπρι οοτ Αοποειοποιι εττοιοΙιι ποτ, ινεεεπτΙιεΕι.
8ο ίιο1οιι ποοΙι ΒτεοἀοΙ°ε ειπε οοτ Οποτπγ'εοποιι
ΚΙιπΗι νοτοΙΤοπτΙιοΙιτοπ $τετιετιΙι επί 290 Οροτειιιοποπ 72

'Ι'οοεείοΙΙε, ι. ε. 24,80 πω., οπο ιιιΦιτοπι1 οιο.ΒιετΜιοπ
ποιο ι“τϋποτ 45 πω. ιιοι.τιι€, ειιιι!ι ειε πιπ; οοτ Βιιι.ινιοΙιο
Ιιιιιε οοτ Ορετο.τιοιιετοοιιπιπ επί 16 ρΟι.. πο. Πει
ιιοεΙιο ει:οΗτ ΦοεοΙοοπ ΙπΦοειιοπεπ Πιτ οοιι οροτετινοπ
ΕιπΒτιΒ° επι πιο βοποο ιιπό ΜΗιπΙιε2, ινοιιιτοπο
Ηοιπιοιετοτ ο.Ιε σ.οεοιιιτοπ οροτετινεπ Ειπετιπ Φο
ΜϋΒΙιοΙιΙιοιτ πετ ΡετΙοτε.ιιοπ άεε ΠΙοιιε ιπ Φο Ποιο Βε.ιιοιι
ΙιΦιΙο οτντοπιιιι;. Οοποπ Φο Ππτειιίιιιιτιιιιο Φοεεε νω
εοΙιΙοποε ιπ οοτ Ρτοιιιιε ερτιοΙιτ οοτ Ππιετο.πι1, εποε οιπο

εροοιο!Ιο Βιοοποεο Με ΠΙοιιε, ΦιτοΓι ννοΙοιιο ποεεοπ Νοι
Βιιπε ειι Ροτ1”οιοτιοπ ιιιι νοτιιιποιπ ίοειειιειοΙΙοπ ποτε,
πι" ιιπιπϋΒΙιεΙι πιτ.
Ιιι Βειτοπ οοτ οιιοτπτινοπ Βιιιέτιπο οι ιπ ειποπι Ριιποιο
πιτιεοιιοπ ΟΙιιτιιτοεπ ιιπό Ιπι.οτιιιειοπ Ιιοιιιο νοΙΙετοποιεο
Ποοετοιπετιιπιπιιπε; ννοΙιτοπο ΒειιΙιε Φο πιοΙιτ οοιπρΠ
οιττοπ Μο.8οπεοεοπιπϋτο οιιεεοπΙιεεεΙιοΙι ιιι Φιε θιοΙιιοι οοτ
Ιπτοτπιειοπ ννοιετ, ΜΗ ΜΗτιιΙιοπ Φο ιπιτ. ποπ πιοΙιι.
οοιιιρΙιοιτιοπ ΜοπεπποεοΙιιν11τοπ οιπΙιοτεεΙιοποε Ι.οοεπε

εοίο.Ιιτ €τοεεετ Με μπε, ινοΙοπετ οοτ Κτο.π!ιο ιΙιιιεπ Φο
Ορετοιιοπ ο.πε;;εεετοι πιο, ιιπό οοειιοΠι ποιι οτ Φο ΙπΦ
οοιιιοπ ειιιπ ορετο.ι.ινοπ Ειπετι1ϊ ιιι ιοοεπι ?Με εοΙΙιει
οιιπο Οοιπριιοετιοπ, πο Φο ιιιτοτπο Βοπο.πΦιιπο οππο σποτ
ποτ ιπιτ πετιπποιπ ΕτίοΙε εποε, Πιτ οοεοΙιιι. ΑΜ (Μπα
οἱποτ εοΙοΙιοπ Ιποιοο.ι;ιοπ ποτ Οο.Ιιιι ποτ Ποιο, οοτ ειιιοιι
Κτιι.πιιοπ Φιτειι Ι.ι1εΙτο ππτ ΕτίοΙος ορετιι·οπ Ιιοοε.
Νοιιοετεπε @οοτ Ττιοοιπι Βοτιοιιτ Φιοτ Φο Ορετοιιοιι
επι 21 ΠΙοιιε-ΚτοπΙιοπ οππο ΟοιπρΙιοοιιιοπ, νοπ οοιιεπ 19

8οποεοπ.
Αιιεο!ιιτο ΙτιΦοει:ιοπ Πιτ ιιοιι· ορετο.τινοτι ΒιπΒτιΙΤ Ιιοι
θιεεεπιιιιιτ ΜΜΜ; Φο Ροτίοτο.ιιοιι ι1εεεοΙΙιοπ ιπ Φο Ποιο
ΒοιιοΙιπϋΙιΙο. 'Ι'τριποοιιι ιπ πεπεειοτ Ζοιι ιπεποεοποοτε

οποΝεοιιο πιιό οιιιοτιΙιειιιεοπο Οπιτπτοοπ (Ψοιτ ιιππ
Ε'οοιο, Οοειι, Ι..ιΜΙεντοοο, 'Ι'Ιιοπιοε Μοτεο),
ιιπι;οτ ιιοιι 1)οιιτεοΙιοπ ΗοΕπιειετετ, ΚΙοπεεποτ,
8ττο.ιιεΙι, ΜΠιιιΙιοε Βιιιιειιπο ΒοειιΙΙ.ειο Βοτιο!ποιεπ,
εο οιπο Φο ΑιιεειοΙιτοιι οοτ Οροτειιοπ ποο!ι ιιιιιπετ εο
τιπεε. Ι.οιιιιο ειιιπ π. Β. ποτ ιπ 2 ΡοΙΙεπ ΗειΙππ8.
ΑΜ οτίοΙετοιοιιοιι Ειπετιπ Μ: ποτ ιΙο.ππ Απεειοιιι, ιτειιπ
Φο Ορετοι.ιοιι ιπ οοπ οτειιοπ Βιιιιιιιοπ πιιοιι εει· Ροτίοτε
Ποπ οπεποΓιιΙιτι πιιό, ιειΙοο!ι ποοΙι οοπι ΑΙιΙιΙιπποπ ποε
ποτ ΡοτΓοτειιοπ ίοΙποποοπ οτειοπ ΒιιοΙιε υπο ινοππ όει·
ΖιιίοΙΙ εε Βιιπει;ιε Μ, Φι.εε οοτ Μοποπ ποτ Ζοιτ Με
ΒιιτοποτιιεΙιοε Ιοετ πι. Ιιι εοπιιιιτΙιοιιοπ πιπ @Με ορε
τίττοπ ΡΦΙοιι ινπτοο Φο Οροτειιοπ ιππετΙιοΠι οοτ οτει:επ
10 8Βιιποοπ ποοιι οοτ Ροτίοτοιιοπ οπεποίίιπτι.
Απε οιΙΙοι1οιιι πι; οτειοΙιτ!ιοΙι, Φιεε Φο Βο1ιο.ποΙιιιιο πεε
τιιιιτΙοπ Μοποποοεοπινοτοε -- Φιοοεοποπ νοπ οοτ ΒοΗο,
ινοΙΦιε ειε ΒοττοΙΤε οοτ ΟοιιιρΙιοπιιοποπ τοερ. οοτ ΠοιοιΙε
οοτ Οπιτπτειο πω! ιιοιι οιππεΙποιι πεποετοπε ιπ ΒπιρΓοΙιΙππο
εοΙιτο.οπτεπ νοτίε.Ιιτειι οιιιτοιιιπι. - ιπ Πιτοπι ννοεοπ
Φο :πιο ΜΜΜ: ιιππ εε ιπ ννπιιιιοπιιειι οιπο ε1οπΙτποτο

Απίπειιο άεε Ατ2τοε ΦΙοοτ πιοΙιτ εο εοΙιτ πιπ; Ε.ιΓοτ
ποιιο ΗεὶΙνοτίοιιτοπ επ ειιοΙιοπ απο ε.πειιντοποοιι, εοπιιοτπ
ποιο οιιετ ιετ Φο Με ιιι Φο ΕιπποΙΙιοιι:οπ εττοποιο ιιππ

€οννιεεοπιιο.Γιο ΠπτειιΓϋΙιτιιιιΒ οοτ ο.Ιτοπ οτρτοΙιτοπ ΠΙουε
οοτ ινοπεοΙιοπεννετιιι.

ΤιιοτοιιοιΦεοπο Βοιιιετιιιιιιο :ο πειιι Λιιιεειιι
,,Πο`ιιοτ Φο Φωτ οροτο.τινο πιω ορετο.τ1νο Βο

1ιο.πάΙππε ό.οτ Β.εττοΠοκιο ιιτοτ1“
νοιι Πι·. Ο. Ψοιοοπιιοππι.

νοιι

Μ. ΕπιιΙ 8ιπτεπιε,
Κοεοπ

Ιπ Ντ. 11 οοτ «Βι:. Ρε€οτεΙι. ΜοΦοιπ. ΨοοποπεοΙιτΙΙΒ
ΒοερτιοΙιτ Πι·. Ψοιοοποο.ππι Φο Βεροειτιοπειποτποοοπ

π
ο
? Ηοτ.τοΗοπιο ιιτοτι οπο ετοΗτ ΓοΙο,οποεε 8οιιοπιο ιΙιιιεπ

ου :
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1) Με εε1ιειιιιτο !ιιιιιεεεε!!ε Βεροειιιοε.
2) Μεεε!!ιο Μεειρε!ειιοε 1ιει ει·Ιιε!ιτειιι Βεε!τειι.

3) Πει· Κιιειιιει°εο!ιε Ηεεεει·ιιι

4
.) Με ετ:ιιοιι ειι€οιε!ιτι.ειι Μειιιρε!ειιοιιεε εει·εειι εεειι

ειιιειιεοι· ιε Νει·1κεεε εεεεειειιι·ι.
8ο!! Μεεεε 8ειιειεε Με Βιειιιεε!ιιιιιι· εε ρι·εειιεε!ιειιι
Ηεεεε!ιι ειοιιεε, εε ιιιιιεειε, ε!εειιο Με, ειεε εειεε!ιεε
Ντ. 2 εεε 8 ιιοο!ι ειεε Μοιιιοεε ειεεεεε!ιοεεε ινει·εεε,
Με 1ιεειιε εει` ειιιίεοιιο Αι·ι εειιι Ζιο!ο Με: ειε ιιε -
ροειιιοιι ιιι Κιιιεε!ιεεεεεεε!εεε εει· Ρε
ιιιεειιιι. Ζειεε! ειε νει·ετεεεει·ιεε Οοι·ρεε ετοι·ι ειιι!ιτ
Μ Κιιιεο!!ειιιιοεεε!εεε εει· θειιινετε Γο!εειιε εεε!ι νοι·ιιε

ιιιιει·, Με Ροιιιο ι·ιιο1ιτεε εει· Βιετιριιγεε ειινσει·ιε, εειιιι
εειιι Κτεεεεειιι Με εειιει· εεε εε οι·ι“οι·εοι·ι εειιοι· εει·

ι,εει·ιεεε Νεειι!ιι!!ε εει· νεΒιιιειε, Βε!εεειιι!ιε!ι Βοιιιιει εεει·

εεε!ι Μο ιι!οεεε νετειιεει·ιε Κει·ρει·ιιε!ιεεε. ειε ειεε νει·

ιιει· ιιιο!ιτ Βο!ειιεειιο Βεροειιιοε οιιεε ε·ειτει·ε Μεεεεειι

ειεε εε νο!!ειιεειι.

νει· Κειεοει εο!ειιε πιιι· Με Β.εροειιιοιι !ιει ειιιει· Ιιι
σει·οοτειιο ει.ει·ι ει·ενιει ΙΙΙ ιεεεειε ειιιεε ιιιειιι·ειιιιιειεε
Κειεο!!εεεοεειι!εεο, ιιεειιεοιιι ειε ειειεε!ιε ιεεεεε!!ο Βο

ροειιιοε νει·εεει Ιιεττε. Μεεε εει· εειιι· ετεο!ιινοι·ι εει·ο!ι
ειε ιιιεοιιιιεεε Οεεεει εει· 1.ειιιεε εεε Οιιει·εοιιειι

Κε!. εεε ειε ιι0ιιοτοε Ειιι,εε!ιειι πιιι εοιε 10ιεεει· ιιιο!ιτ

"Με εεειειτοιε. νοι·ιιοι· εει· εεε εει Β!εεε πιιι. εειιι
ιιεεειΜει·εοε ιεεειι!ιοιιειι Κετιιοτει· 2500-3000 ΜΜΜ.
!ι!ει·ει· οιννειεε!ιοιοτ Πι·Μ ειιι.!εει·ι. ινοι·εεε.

Μι Με Ρειιειιιιιι ειεε ιιι εει· Κιιιεε!!εεεοέειι!εεε ι·εε!ιτ

νοιι! ιειιιιε, Μι; Μεεο Μοιιιοεο εεεεοτεειιι εο!ιι· εεττ;

ειοεε Ρει.ιοειιεεεε ειεε οιιιιε!ιιιι εε!ιοιι εειιι· εεεεε!ι,
ινοεε ειε εειιι Λεει 1ιοειιιιοε, εεε Κεειεει·'εοιιε Γεε
εεε πιιι; εει· Ζειιεε ιιοι·ειι.ει ειοει!Μιιε 5ε!ιιιιετεεε εεε
ειεε Ο!ι!οι·εϊοι·ιιιιιειοοεε ιειιεε εοοιι ιειειοι· νει·ειιεεεε νεοι·

εειι, ινε ειεε ειε ιι·εειιε εει.1ιοιιτειι !ιειιιι.

5ο ε·ει·ιειε ιε!ι ιε ειεεειε Γε!! εΜιεε 8ι.ειιεειι εε, επι

ειιιεε, ννειιιι ειε Κι·εε!ιο ειεε ειε εεειε ει·Ιιε!ι ιιειιε,

Με Κιιετιιει· εε νοιίε!ιι·ειι; ε!!ειε ειε Κειοε!!εεεο
εειι!εεε ε!!ειε !ιειι.ε εο!ιοε ιιιι·ε Ρ!!ιειιι. Βειιιειι, Με 8τε!

!ιιιιε εεε 11ιει·ιιε εει· ειεε νυ!!!ωιιιιιιεε εειιιιειο εεε εει·

ιιοειι ειε Β.1118̀ ιιιεεειιι.ο ειεεε!οει εεε ιενιειι·ι. εε εει·

εειι, εει ειιιεε εινοι '1'ει,,ιοε Με Ρειιεειιε Μ Βιοιιετ!ιοιι
ιιοιιιιεειιιο!ιειι εε !ιόιιιιεε.

Α!εο ειε οιιιΓεοιιεε εεε ειιιεε Πειει.εεεεε εειιι· οτιο!ε
τοιοιιεε νοιίε!ιι·ειι, εεε ειιιεο!ιιεεεε ε·ειι!ι Μι, εειιι Με

$ει!ε εεεετει εε ινει·εειι.

Αιιεεοιεοει ιιιϋε!ιιο εε πιιι· οτ!εεεειι, εε! οιεο1ί!ειειε
Με. -εειιεει!ιεειε εε ιιιεο1ιειι. ννειεεε1ιεεει εεε
εεε!ι εεε!εεειεειιο Αυτοιιιιειοε !ιε!‹!εεοιι ειεε, εεεε ειεε

1ιι·εεειι ιιεεε ειε ίε!εοιι ειιεεεεειε Ρεεεετε εεει· εει·
εο!οιιο, ινε ποτε Ρεεεει· Βοιι·ο!!ειιιο εεετεει. Με ειοιεε,

ειεε εει·! εε εειιι ε!ειε!ι Με ΤΙιειιε!τειι εεε Αιειοε ιιε

ιεεεεε!ε. Κι·εειιε, εεεειι ειεε ειιι!ιε!ειοι·ιεειι
ειιιεε Βιιιε

ειιι!εει, ιι!ειιιεε εειιι· !ιεειιε εεε εεε Βο!ιεεε!εεε Μ”
εεε εει· Αιει !ιεειι εειιει· Με εεεεειοιιιιετο Βενιειοιι

ιιιειιτ εεε!ιΜτειι, !‹ειιιι ε!εο εεο!ι !ιειιιε θειεετιε ιιιιει·

ιιο!ιιιιειι εεε Με ΚΓΒ.ιι1ίθ »Με εειιι ιιεο!ιειειι Λεει, εε

εεε ειε ειεε εεεεει, ειοιιοι· Με ει·εε!ι!οιι, εεεε ειε εειιι
ειειοε εεε εει· Βοιιεεε!ειιε Γοι·ιεε!εειοε Μ.

Βεειιει·ειιεειεεε Με Βεεει·οε1ιεεεεε.

Με!. Πι·. Ο. Κει·ιιει·: Με Ηγειεεε εει· Βιιειιεο.(ενΜ.
1ιεεειι. νει·!ειε νοιι ε. 11'.Βοι·ειιιεεε 1899).
Με ιιει·εει·, ιιι εει· Αε!ε εει· Πιιινει·ειιε.ι: Βοετοε!ι ε·ο!ιε!
ιεεει·, ρορε!ει·-ιιιεειειιιἰεε!ιει· νοτι.ι·ε,ς, Μ εειιι ειιιεεεεε1ι εει·

Λεει. ιιισιιιειι'ιιι·ε!αιεειιειι ει” 1ιεεει·ιΜε. Ποει 1εειοε Με!
Με 1.οειιιι·οεεεεε!!ιοιι ,ειιοεοοιιΝετεεε ιιι·ιεεειι εεε πιιι εειιιειιι

Βιιειιιιοι·εειιο !ιγειειιιιιε!ι ιιιιιειι€οιιειι Ιε!ιι·ειι.
Α. Ξεο!ιει·.

Ρι·οτο1ιο11ε εεε νει·ειτιε Μ. Ρει:ει·ειιιιι·εοι· Αει·ετε.

868. Βιι;εειιε εεε 28.1)εεειιιιιοιι1899.
νοι·ιιιτεοεεει: 'Ι

' ι ! ι τ
ι

ε. Βεει·οτει·: Α 1 ιι ε ε ε ε.

1
. Τε. Ο οι·ιιι εε ε: νει·ιεεεειιε· εεε !ιε1ιοιι Αεε·εε εει·οιι

ειιιεε Βιεειιορ!ιιιει·; εεει·νιιειιει.οε Β.οειι!τει. εει· Β.0ιιτςειι·
ρ!ιοτομεριιιο ειεεεε Ρε!!οε.
1ΣιιιοιιιΨεεεεεεεει· εει· ιιοιιιι Αιιιερειιεοιι εεε 1Σιεεε1ιεεεεε
ειε' ειε Εεε εεε 1ιιιιιε Δε” εει·ε1ι ειιιεε εει1ιε8·ειιάειι

Ε
!

!ιτι.ει· νει·1οτει ινοι·εειι. Βεί'οι·ι ιιεο!ι εει· νοτ!ειεεε;.ς ενω·
ειεε εει.ι·εε!ιτ1ιε!ιεΒ!ειειιε· ει·ι'ε!ει εεε ιι!:ιει·.εεει.ι·τε

Μννε εννοι Βιεεεειι εεε!ι εει· νοι·Ιετεειιε ει.ε!!τε ειεε εει·
11ειιιι εει·. Β ι.ειε ο:Πει· !ιιι!ιο Αεεερι'ο! εοιιιι: ιιε οιιει·ειι εειιι
ροι·ε!ειι Τ1ιει!ε ειεε Μ τεεε·οετιε!ει· Βιο!ιτειιε: εειιι” εει·ε1ι
Βο!ει·ε εεε ()οι·ιιεε νει·1ειιΓεεεε !ι!ειΐεεεο ννειιεε, ιιι εει· ΒΙΜ

€8ι·ιιιεεε1
εεε Βεεεεεορ;οε!ιεειΓετεεε !ιεε·ειι. Με !ι1ε1ΐεεεε

ειιεε εεε·ιειιι ειιε οεεει. Μ εει· Βε!ει·ε ι·οιε!ι!ιο1ι ειε
νοιι. εε νοει 1ίοι·ειιειιτι·εεεε Με εειιι ειιι

ε ι·ιε!ιι. Με θεεεειειι!ειιε,·ο εει· νι7εεεο Μι. εε. εει.
ιο 1.ιεει· ειεε ιιιινει·1οιει. Κοιιι 1ιιο!ιιεο!ιειιι.
Πει· Μεειιειιειιει· - εεε 8ιεοι·οειιορ - ειιιεε Μι εεεειιιιιιι.εε
θειιιοιε εει· νιίιιιιεε εοινιε εει·ιιιιει· !ιιιιιιιιε ιιεο!ι οιιιοιι εεε
εεεεεε - ιιιειιιιιιε!ε Α1ι!ειι!ιιιεε·οε εει· Πεεεειιιεεει. Ρε.ι.ιεει
»Με εεε εε εεε Ηεεε'οειιειι Βιεεεειιιεεεεεεε εεεει:ει., εει·
Βιι·οιιι νιιιι·εε!!ιεειι!ιε Με Με εεε Μειιιειειιι νοιι 4! Αιειρει·ο
ε,·εει.ειεει·ι- ειιιεε Ε!ιεεεερ!ιι.τει· Πιι·εει·τε εει·
Με ιιοι _ιοεοε!ι ειιιεε. Μ: ?ειιιεε εετεει' ω· νοι·εεε!ι
εεε ιεεεερΙιτ.τοι·ειιτ εειιι Ηιι·εεε!ιοι·ε'εο!ιεε !ι1ειιιοιιΠεεεει.ειι
εε !ιο!ειι. Με εειιι ετει·1εειοε Αεεετεει.ιιο!ιε ειιιεε ιιι Με
)Υεεεε οιεεεεεεεειι - _ιεεοε!ι οιιοιιιε!Ιε ο1ιιιε Βε
ειι!ιε τ.

.

Πει· 8ριιιιοι· ιιιεεεεε ε!εο οιι'εεεει· Με: Αεεε ειιιεε
εοιι!ε8·ειι ιιε!ιειι εεε εεεε Με !ιιετειι Μι θεινειιε εεε Οι·1ιιι.ε1
ιι·ιειιιετε, τ!ιει!ννοιεε νιε!!οιειιι Μ εεε Κεοε!ιειιιεεεεεεε·ειι
εει· Οιιιιτε!!ιε1ι!ε ειιιε·ε!ιει!ι:. Πε εεε Απ” νοι·!οι·ειι Με:
ειιιεε εειιι Ρει.ιοετειι Με εο!ιοι·ιιε·ε 1Βιιι.Γει·ιιεεε εεε Αεεεε
ι·οιεεεε!ι1εεειι. Νεο!ι 1Βεεο!ειι·ιιιιε εεε Αιιεεε ειιιεειειι ει:
εεε θρ!ιι.ιει· εοε!ι ειο!ιει· 1ιεεειι εεε εει:Γοι·ιιοιι!εϋεεεε.
1)ειιοιιι. ειεε· εει Με Ορει·ει.ιειι ειο!ιι. ειε. Νε!ιι: εει· 1Πει.ιεο.
.1εεοϊ'οι·ιιινει·1σειιε.Με Ηει!ειιε ειεε· εεε νεοειι εειιι: 1ειιε·,εεει
νει· ειεε. εεε ε!!ιιιε.!ι!ιε· πω. 8ο!ιι·ιιιιιριιιιιε· εεε νει·Ιειειοε

Αει.ι·εε ειε. Βειεει·εο!ιειεεεεειι εε εειιι ε·οεεεεοιι ι·εο!ιιοιι
Αιι,ε,·ει.ι·ει.ειιιιιε!ιτΜε !!1ωνε. 2 Μοιιει.ε εεε!ι εει· νει·1ετ.εεεε,
ιιεε!ιεειιι ει!ε Βειεει·εε!ιειεεεεεε νο!!ειειιειε 8·εεε!ιννεεεεε
ινει·εε, νι·ει·εε Μι εειιιεε!ιειι Α!εεεεεει·ιιοεριιε!ε ειεε Πει·ι:!ι
!ειιε!ιιιιιιε ιιιιτ ΒΒιιτεοεειι·ειι!ειι νοι·εεεεειιιιειι. Πιεεο!1›ε οι·εε!ι
εειιι Κεεε!τει. ΡειΠειιΕ ινιιιεε ινιεεει·ιιοει.ε!!εειε ρ!ιοει
Βι·εριιιι·ι. εε ιΝοτι1ειιι.ίδιευ1Διε Βιιι1ει ιιι νθϊΒϋ1ΠΩασ-ωεΣυμι'
1ιε!ιιιιιι;ς νσει·εε ιιεεει'οι·τιει

- ειε Με εεε ειε Β.εεε!ι.ιιι
(Με. Βι!ε ννιι·ε νοι·ε·εεει,ει). Με: Βι!ε εειιι: ειιιεε ι·εεε!ιειιειι

4 πιει. Μι Πιιι·ε!ιιιιοεεει·!ιε!ιεεεειι 1(ϋι·ρει· εει· Πει Πεμ ε
. ε.

εε ιιειιιει· Βιο!!ε πιιι. εεε ειιιι!ιο!οε θοειοει·ειι εει· οι·ιιιι.ε!ειι
Κιιοο!ιοειιιει!ε ειιεειιιειοε 1ιειι.ε·ι,εεε ε ο ε ε ο ε Η ι τ

.

ε ιι ε ι

εεε εεε ο!ιοι·ετειι 'Γ!ιοι! εεε οεει·οιι 1ιιεεε ιιε·
εοι;ειι ινοι·εειι !ιειιιι.
Πε ιο!ι ιιει εεε ρ!ιοτοε;τεριιιεε!ιεεΑιιι”εε!ιιιιεε ειιιεε εεεεεειι
ε·εννοεεε, ινεεειε Με ιιιε!ιιε ιι!ιει· Με ΚερΠιε!ιιιε Με ειιε!ε!ιοι·
εεε Βι!ε ει·2ιε!ι ειιιεε. Ι)εεε ννιι·εεε οιιει·εΜε εε νει·Ιειειειι
Αιιε·οε πιιι Βιιο!ιειο!ιι ειε' Αι·ι., Βιειιιιιε,ε, Με ιιι·ι3εεε εει· νοτ
!ετειιιι.ε,·ινειιοι· ειε!ιτ ιιεεε!ικει !ιει.ιειι - εεε ιιιεεει.ε Με εε·
1ιει!ιιι.<ετεεεο!ιοιι.1ο!ι !ιεεΙε11ι.εεεε !ι!1εειι ε!εο εοε!ιιιιε!ε ι

ιι

εεε Οειιιιιει εεε Α1οκειιεει·ιιοεριιε!ε εεε ιιιιιιιιιο!ιι· ε·ε!ε.εε εε
ειιοιι εεε εει· Πιιι·ο!ι!εεειιιιιιιε·εε!ειω (Β`!ιιοι·οεοεεεεε!ιιι·ιιιιεεε

Γιειιιε!ι6ιρει· εε εο!ιειι. Ρειιειιτ εεε ι›ει εεεο!ι!οεεεεεε Αεεειι
ειι·ε.ειιιι ιιεο!ι ειιτειι, ω· Κερι' εεειιε πιιι εει· 1Μ!ιεε 8ι:ιι·ε
Βε!ιΙΜειιεειτε εει· Ρ!ει›τεειιεεννειιειι εεε πειτε ρεεε!

-· ειιιεε 3.1.
Με ι·οειιιε Βιιι·εεε!ι!ειειιοειω εεε ι·εε!ιιε 0ιεε!ε!ιιε!ιε!ΓΙ:ονι·ει·εε
εε!ιοιιιετ.
Οοι!”ιιειεΡειιοετ Με Αεεειι οιιιιε Με Χερι!ιεΙτιιεε·, ειι ειιεει·ε
80 νει·εε!ιννειιε εεε εεε εεε Β`ι·ειιιε!‹ϋι·ροτε,εε!ι!εεε ει· Με
Αε,εςειι εειιιι εει· εε εοΐοι·1:ε7ιεεει·ειε ειο!ιιι›ει·. Πε ειεε Με;

εειιι Γιιιε·ει· ειε οιιοι·οιι Μι1ε εεε 1ιιι!ιειι Αιιεεε ι
ι ιε!ι ι ε εε ·

ιεετοιι !ιεεε εεε εεε ειεε ροι·ορεειινιεο!ιε 1.1008.1181τι111€
ειιει· ΜΜΜ οι·ιιιϋειι,ετε, εο!ιοιι Με ενι·ιεε!ιειι Κορι εεε Ι.ιοιιι:
εεε!!ε εννει ειει·ιιε Μεοιιει·ε!ιτο εεε νει·εε!ιιεεεεεε Βιειιιειι€ειι
εει` εεε Βι!ε εεε Γτοιιιε!ώι·ρει·ε εε εεε !ιοεε Με Πι·ε!ιτ.ε, Με
ειεε εεε πιιι: εεε Ε!εεοε ειε Βι!εο εεε Ε'ι·οιιιε!εϋι·ρει·ε!ιει·ιι!ιι·
εεε, »Με ιιι Μεεει· Εεεε ι'εει!ιε!ιειι
Πε ει·ι·;ε.!ιιιιο!ι εειιιοι εεε ιΜοι·ι·εεε!ιεεεε Βεειι!τε!:, εεε ει ε

ν ιειι·1ιιιιε νειιι Βει·ιι!ιι·ιιεεερειιιιιο εει· Ι)ι·ε!ιιο εειιι Βι!εε
εεε 1ι'ι·ειιιεΚει·ιιει·εεει εει· Ρ!εττε ιι ι ο !

ι ι; ε ε το !ι ε ι ε !ιιι 11 ε,
εεεεει·ιι ε ει·ε!ι ειε ι·εειιτε Οτιιιτε!!ιό!ι1ε ΐιιιιι·ιε.
»εεε Με εει” εει· Ρ!ε.ιιε εειιειι ,εειιϋι·ι.ε εοειιτ ειιιεε εειιι
!ιιι ιι ο ιι νετ!ειειειι Λεει: εε, εεεεει·ε εεει ι· ε ε !

ι ι. ε ιι ε ιι -

εει·! ε ιετοιι. Εεεε Ρε!ρει.ιοε ιιεεε εεε!ι εειιι". ιιοι εεεεε1:
εειιι @Με - οιιοιι εεε ιεεειι ειε Νιιεειινιιιιιεο!, Μι οιιοι·ετεε
'1'1ιει!εεεε ι·εε!ιτεε ειιιεε ειιιειι Ρι·οιεε1ιει·ρει· Πι!ι!ειι νοιι
εει· θι·εεεε ειιιεε ιιιιι.ι!οιοιι θειιι·οοι!ιοι·εεε. ΑΜ Βειι·εεειι ει·
εε!ι1ιο Ρειιοει ει· εοι Με 14-_ιειιι·ιεει· 1ιειιι·Ιιεε ειε οιιει·ειι

Οι!ιει·1ιϋι·ρει·
11/ε

ι

- . εειιι εει·
νοι!ειετε, εειιε οι· ιιιε εειιι ειιιεε ιιιο!ιι.ε ιιιο!ιι· εε!ιειι 1τοιιετ.ε.
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ι·εε1ιτειι1.ιάε άιιι·ειι ειιιειι ΒρΙιττει· νει·1ετ:τινοι·άειι άοε1ι1ιτιττε
άιε νετ1ετειιιιε 1ιειιιει·Ιει Ροιεειι Βε1ιε.ιιτ ιιιιά ει·ιιιιιειε ει· ειι:1ι
άει· Βιιο1ιεεκει ιιιειιι.
1)ει· Οοιιτι·οι1ε ινε;;ειι ιιιιτει·ειιεΙιτε κι άιιιιιι ειιιιι θειι1ιιεε
ιιοειιιιιε.1ε ιιιιτ άειιι 8ιάει·οειιορ. Με ι'ι·ιιιιει· ει·ιιιειτειι Μι·
ιιιιιιιιιιιε.ΙεΑτιειιιιιιιικειι. ειιι Ιιιι 1ιειι Αιι€ε ιιιιο1ι ιιιιεεειι ιιιιά
ο1ιειι ειιιερι·εε1ιειιάάει· Νιιι·1ιε. Απ: ι·εειιτειι Απε 2ειετεάιε
ΠεΒιιετιιε.άει 1ιει Βειιιιιι·ιιιιη.τάει· 8τε11εάεε οιιει·ειι 11ιάεενεο
άει· Ρι·ειιιάιιιιι·ρει·εεεε, ειιειιιε.11ειιιε.ιιιιιιιι1εΑιι1ειιιιιιιιις·ειι.
Βιινειιιιιιιιε· νει·άιειιτ υοο!ι άει· Πιιιετε.ιιά,άεεε Ριιι.ιειιτ ειιι

εςι·ϋεεει·ειι ΤιιειΙε άει· ι·εο1ιτειι Κορι1ιε.1ττε. ινειειιε 1ιει άειι

ρ1ιοτοει·ε.ριιιεειιειι Αιιιιιειιιιιειι άει· Βειιειιτιιιιρ; ειιεριεεετετ
ννιιι·άε- άιε Πε.ειε νο1ιετ1τιιάις νοι·1οι·. Ι)ιεεε11ιειι
νι·ιιε1ιεειιινο1ι1ιιι1ιιιιιιιιι,=;ιιιιεάει· 1ι1ιεεειι ειππ· εεΙιινε.ε1ιει·ιιιιά
-1ιεΙιει·Με άιε Ηειει·ε άει· Ιιιιιεειι κοριιιιιιιιε.

(Αιιτοτειει·ε.τ).

Βιεειιεειοιι:
'Ι'ι1ιιι ει: Πει· ΝεειιιΙιειΙ άει· ριιοτο,ε·ιεριιιεεΙιειιΑιιιιιτι1ιιιιειι
νει·ιιιιττειε άεε Βϋιιτε·ειι'εειιειι νειι”ιιιιι·ειιε ιετ Με Ρειιιειι άει·
Ρει·ερεετινε .ω άειι Βιιάειιι. Με.ιι ιιιιιιιι Με ω" 1ιΙειι·εεΒιιά
νοιι άει· ι·ιιιιιιιιιοιιειι Εεεε άεε Ρι·ειιιάιι6ι·ιιει·ε ιιιιιειιειι. ε. Β.
ειιιει·.ιιιι θειιιι·ιι ειτεειιάειι Κιι.ε·ε1. Πει άιεεειιι Πε1ιεΙετειιάε
ιιιιειιιιεΙιειι 1ιειτιιιε.ιι νοπ νειεειιιεάειιειι Βειτειι ρ1ιετοειεριιιι·τ.
οάει· ιιιιιιι 1ιιιτ Πι·ϋ.ιιιε ιιι νει·.εειιιεάειιει· Βιειιτιιιις ιιιιι άειι
Κερί' εεεειιιιιιιΒ·ειι ιιιιά νιεΙιεειιε ριιοτοε;ι·εριιιεειιε Αιιιιιειιιιιειι
ε;ειιιεειιτ.Αιιι' άιεεε ννειεε ει εε ε·ειιιεΒ·ιιτ €ειιιιιΒ·ειι άειι ειτε
άεε ειιιεεάι·ιιιιι;ειι Ε'ι·ειιιάιι6ι·ρει·ε8·ειιιιιι :ιι 1ιεειιιιιιιιειι. 1)ιιε
Πιιι·ε1ι1ειιειιτειιειΠειιιΜε ιιιειιι. ιιιιιιιει·,Με Βιιά ιιιιιεε ιιιιιι·τ
ινει·άειι. Βιιι ννειι:ειει Ριιιεει·εειε σε· άιε 1.ο1ιε1ιειιτιοιιτετ
ιο1ε;ειιάει·: _ι

ε

ννειτει·άειε Βιεειιει.ιιειι νι›ιι άει· ΡΙιιι.ιε ειιτι'ει·ιιτ
ιετ, ειιι εε εειιινιιε1ιει· ιετ άει· 8ειιειττειι. Μια ιιιιιι 1ιει ειιιει·
Αιιι”ιιειιιιιε άιε νοε άει· ι·εε1ιτειι δειτε ιιει· ςειιιε.ιιιιτιετ, άει·
Βε1ιεττειι ετιιι·1ιει·,ιιιιά ειιι ειιιει· Αιιι'ιιε.ιιιιιε νοπ 1ιιι1ιειιει· άει·
θειιειιτειι εειιινει:1ιει·,εε ειιετ Με Βιεειιειιιειι ιιιειιι· ιιιιειι 1ιιιιιε.

2
. ινε ε τ ρ Γ
ι Με ιι ι·ειειιι·τ ω” 2 ιιιι 1)ειιτεε1ιειιΑ1ε:ιειιάει·

Με.ιιιιει-Ηοειιιιει νειειοιΙιειιε ιιιιά άεεειιιετ νοιι 1)ι·. Πε1ιε
οιιάιιειι·ιε Κι·ει.ιιΜιειιει'ε.1ιε.
Γε!! Ι. Εεεε. Βιιάει·τει·ιιτιε1ιιετιειιάει· Αοιτε ιιιιτ 1ιιειιιΤιειειιε
άει· Αοι·τειιιιιε.ρρειι. Βιιάιιι·ιει·ιιιιε άει· Απ. ειιιιειιι.νιιι ειιι ιιιιά
άει Απ. εοι·οιιιιιιε. εοι·άιε ειιι. Βτειιοειιι·άιεε1ιει·Αιιι`εΙΙ ιιιιτ
ιεειιεειι1ιεειιει·Ζει·ετιιι·ιιιιει άεε Πει·ειιιιιε1ιειε. ντ'ειιι1ετιιιιάιεει·
'ΓΙιι·οιιιιιιιε ιιιι Ιιιι1ιειι νειιτι·ι1ιεΙ, ΑιιΙϋειιιιι: άεεεε11ιειι ιιιιά
ΕιιιΒο1ιειι·ιιιιἔ άεε Αοιτειιοετιιιιιιε. 'Ι'οά.
Κι·ειιιιιιειτενει·1ε.ιιι'. Ρετ. 42 ε. ιι. τι·ειτειιι 14. Νο
νειιι1ιει·1899ιιι άεε 1·1οεριιιι1ειιι.
Αιι ειιι ιι εεε. νει· 15 .1.ιιιι·ειιΕεεε. Θειτ ειιιιι.πειι Μοιιε.τειι
ευΜ·-Μω!ωθοΑυΠυ-ιω1'ιεεπ'0Π'ιάφ.εΩΩΝ"·"ιειιι ιιπι! Αιιει:τι·ιτιιιιιιη:

ιι
ι άειι 1ιιιΙιειι Αι·ιιι Με ιιι άιε πω” ιτεειι, ννεΙεΙιε Μι ειιιει·

ιεάειι Ιιει·ρει·Ιιε1ιειι Αιιειι·ειιΒιιιιις εεε ετ. ειιιιι·ιιτ, ιιει ι·ε.εε1ιε
ι·ειιι θειιειι άειιεε1ιιειι εννιιιετ ετειιειι ειι 1ι1ει1›ειι,ινοι·ειιι άει
Πι·ιιειι ιιιειετ πιεσε ιιειοΙιειιιεεεειι

ιιιι·1εε·ι.
Αιιι ειιιι·ιιειειι ιετ άει·

1)ι·ιιειι ιιιιά τιιιτ ιιοειι Ιειειιτει· ειιι . ννειιιι Ρετ. νοι·Ιιει· εεεεεεειι
1ιετ ιιιιά άιιιιιι ειιιε Βειιιει,ιιιιι€ νο!ΙΓιιιιι·τ. 1ιι ε11ειΙειειει· Ζω
1ιιιιιειι ειε1ι ιιι άιεεειι 8γιιιρτοιιιειι ιιοοιι ιιιιιΖιιεεεεΙ1ι: Ηει·ιι
1ιΙομιειι ιιιιά 1)ι·εριιοε.

Η τ ε. τ ιι ε ρ ι· ιι ε ε ε ιι ε. Οιτ1ιοριιοε. 1ειο1ιτεΟμιιιοεε, 1ιειιιε
Οεάειιιε. Ηει·ΖεΙιοε εειιιι·ε.ε1ιιιιιιιιιει· ιιιι νι. ΜΤΒ. Μιιιιι ιιιιεεειι
νοιι άοι· ι. 111.. Πειιει· άειιι Βτει·ιιιιιιι ειιι άιεετοΙιεε1ιεε θε
ι·ειιεειι. ι.ειιειιάε Αι·ιει·ιειι, ιιιιει· άει· Ρειιιοι·εΙιε Βιιιιοειεε'ε
Βορρει;ειειιεειι Ρ. 120.
ΜΜΜ Βιιάιτι1- ιιιιά Βι·εειιιειριι1ε εειιινε.ειιει ιιιιά Ιι1ειιιει·
ε1ε ιεειιτε.
Βιιιιιιιιιι:ειειαει·.Βιειιιιιιεειιει·ιι.
Οιάιιιιιτιοιι: .1οάιιε.ιι1)ιε.ιιιι1ιε.
Αιιι Τεἔε άει· Αιιιιιε.ιιιιιε άεε Ρετ. τγριεε1ιει·ετειιοειιι·άιεεΙιει·
Αιιτ'ε.11ιιιιτ ι·ιιεειι ειιιτι·ετειιάει· Βεεεει·ιιιιε Πω Πειι·ειο1ιιιιιε·
νοιι Νιτι·οεΙ)·εει·ιιι.
Νιιε1ι ινειιιι;ειι 'Ι'ει€ειι Βιιειιεε.ιιε· άει· θειιιρειιεε.ιιοιιεετϋιιιιιις,
άιε ειιιι_ιει:τινειιιιιιά οιι_ιεετινειι Βγιιιιιιοιιιε εεεεει·ιι ειι:1ι.άιε
Πει·ιιιιιειιιιε ειει8·τ νει: 225 ειιι' 1600, άει1ιειιτεριεειιειιάιιιιιιιιιτ
άειε Κειρει·ι.>;εννιοιιτνοε 184 ειιι' 158 Ρι'ιιιιά τω. Ρετ. εο11 ειιι
1εεεειι ινει·άειι. 1ιι άει· Ν.ιε1ιτ νοιιι 28. ειιι' άεπ 24. Νονειιιιιει·
ει·ινιιειιτ1εάοε1ιΡετ. εεε άειιι θι:1ιιιιι“ειι1ϋιε1ιι·1ιιιιιτ Πιιι·ιιιιε
ιιεά ιι118ειιιειιιειιιΠιι1ιειιιι€ειι. Ιειειιτειιι Ηειιιιιει·ε ιιι άει· Πετι
Βεριειιά.άιο Πιιι·ιιιιε ειει8·ει·τειειι Με ειιι· ι·ε11ιτιειινει·ιι·ιι·ιιιιειτ
ιιεά θι·ιειιτιι·ιιιιρ;ενει·1ιιετιιεά Ιειιτειιι 8ειιι·ειειι. Ο1ιιεετιν ι”ιι1Ιειι
ειιι άειιι Ρετ. τω: ειιιε ετει1ιε ΠιιιιτΜεεεε, '1'ι·εειιεε1ι·εεεειιι
ιιεά Βιιρεετοι·ειιοιι ειιιεε άιιιιιιιιάεειΒιει·ιιε.ειιιοι·ι·ιιιιε;ιεε1ιειιΒρε·
τιιιιιε ιιεά ειιι ιιιειιιει· ιι·εςιιειιτει· Ριι1ε (120).
Νειο1ιΜοι·ριιιιιιιι τιιττ Βει·ιιιιι;ιιιι,ε; ειιι.
Αιιι ιιε.εΙιετειι 'Γεειε ιιιιιε1ιτΡετ. άιο Αιιειειιε άεεε ει· εεε
ις.ιιιιεννοιι1ιιιιιΙε, ω” ιιειιιιιι. _ιεάοε1ιει·εειιειιιτ άεε Βειιεοι·ιιιιιι
_ιιοε1ιιιιιιιιει· ετινιιε νει·ννιι·ι·τιιιιά 1ιειιοιιιιιιειιειιιειι ΗΒΗ: :ιιι άειιι
Ρετ. ειιιε 1ιοειιει·εάιιτεεΙΙ.ειειιιειιιε Β1ε.εεεειιι'.
Πει νε 8 Πει· ννιεάει1ιοΙτ ειι:1ι άει·εεΙΙιε Αιιτ'ειΙΙ Με ιιι άει·
Νιιειιτ, ειιι ψ 5 Πιιι· "κι άει· 1Βιιιιιιεειιι.
1ΒιιιεΠιειΒ·ιιοεεάιεεει· Αιιτε.11ε1ιοιιιιτειιει1.ε1ιπειτειιάεε Ρετ.
ιιιε1ιτ ;.ιεει.εΙΙτ ινει·άειι, ννεάει· 1ιειιάεΙιε εε ειειι ιιιιι ειιιειι

ετειιοειιι·άιεε1ιειιΑιιι'ε.11, ιιοειι 1ιοιιιιτεειιιε ρΙϋτε1ιε1ιειιιιιιετι·ε
τειιε ιιιιοοιιιρ1ιειιτε Ηει·εεειιινεε1ιε οάει· Ηει·ει·ιι τω· ιιιιτ 1116.
ιιιορει·ιεε.ι·ά ειιεειιοιιιιιιειι ννειάειι. Βι·ετ άιε ειιτιοιι Πειτε
ιιιιε ιι1ιει·άιε Ρετ1ιοςειιεεε άει· ειιιεε1ιιειι Βιιιιιιιτοιιιεειιι'.
ινε· ι'ε.ιιάειιιιι άοι· 1'νιιιιά άεε Ιιιιιιειι νειιτι·ιιιεΙε ειιιειι Βι
ινειειιιιιι€ειιει·ά. άεεεειι Βιιτετειιιιιι€ ειιι' άειι νει·εε1ιιιιεε άει·
Αιτ. Ω01'0ΠΗ.Ι'18εοι·άιε ειιι ειιι 14. Νονειιι1;ιει· ειιι·ιιε1ιεειι1ιιι·τ
ινει·άειι ιιιιιεετε. ιι·ιι· ι'ειιιάειι ι'ει·ιιει· ιιπ Οειιιιιιι άοι· Αοι·τε
ειιιειι ε·ι·οεεειι άεε Οετιιιιιι ι.ιιει1ινειεε ο1ιτιιι·ιιειιάειι Βιιιιιο1ιιε
ννε1ε1ιει·ιιιιεινειτ'ειιιιιιτνοιι άει· 11νειιά άεε ιιιιΙιειι νειιτιι1ιεΙε
ε1ηεει·ιεεειιινοι·άειι νει· ιιιεοι'ει·ιι άιε 29.ιιεεει·εΒεεειιειιΐειιιιειτ
άεε 'Ι'ιιι·οιιι1ιιιε νοΙΗιοιιιιιιειι άειι ΓΙι6.ειιειινειειιάει·ιιιιρ;ειι ειιι
1Βιιάοεε.ι·άειιτεριιιειι, ινε1ειι 1ετετει·εε ιιι άειι 13ι·ενειειιιιιιιςε
1ιε2ιι·1ιάει· νειιιτι1ιειννειιά ιιιιτ ειιι1ιεεεεειι ννιιι·;ννιι· ιειιάειι
εειιιιεεεΙιο1ιειιο1ιάιε ει·ινει·τετειιειιάει·τειιιτιεειιειι νει·5.ιιάει·ιιιι
εεε ιιι άει·Δειτε ιιεά άιε 1ιιειιιιιειειιε άει· Αοι·τειιιι1ερρειι.εοινιε
ειιιε ειιάκιτειιιτιεειιε νει·ιτ.ιιάει·ιιιιειιιι νει·1ε.ιιιάει·Αι·τ. ειιιιε1.ειιι.
1)ιε ΒιιιεοΙιειιιιιι,ε· τω· Δειτε ει·1ι1ειτε ιιιιε ιιιιειι ιιι νό1Ιιι;
1ιειι·ιεάιεειιάει· ινειεε άειι $γιιιρτειιιειιεοιιιρΙειι. ινε1οιιει· άειιι
Τεάε ιιιιιιιιττε11ιει·νοι·ιιιιε·εεειιε·ειι ινει·ι άιε ε.ΙΙΒ·ειιιειιιε Πιιιιτ
11ιεεεε,άιε Ηιι·ιι:ι.ιιιιιιιιε, άιε θειιιιιει·εειι ιιι άει· Βι·ιιετ ιιιιά άεε
1ζιιιιι€ειιιιάειιιάιιι·ε1ιΠειιει·ι'ιιι1ιιιι,ςάεε 1ιΙειιιειι Κι·ειεΙειιιιεε.
1)ει· Γε!! €ειιόι·τ ειιτεειιιεάειι ειι άεπ Βε1τειιιιειτειι.άιι ιιι άει·
Ι.ιτειιιιιιι· ιιιιι· ινειιιΒε Με νοιι Βιιι1ιο1ιε άει· Δειτε. εεεειι
άειιε ι·οι·ιιεεειι
Πιε 8γιιιιιτοιιιε άει· Αοι·τειιειιι1ιοιιειιιι Α11,ςειιιειιιειι ειιιά _ι

ε

ιιιιειι άει· Ετειιιιοιι,ιιι ινε1ε1ιει·άιε ΕΣιιι1ιοΙιειι·ιιιιι;ειιιιτι'ειιιά,εειιι·
νει·εε1ιιεάειι.
Βιιιε ΕιιιιιοΙιε ιιιι Αιιιιιιιρ;ετιιει1 άει· Αοι·τε. ιιιιιι-ι ε;εινό1ιιι1ιειι
:ιι ιιιοιιιειιτειιιειιι 'Γοάε, άιειειιιε_ε ιιιι Βι·ιιετ- οάει· Βιιιιε1ιε.ιι
εειιιιιττεάει· Αοι·τε 1ιεάιιιετ ννει;ειι 1ειιιιιιιιιιεάεε Βιιε1ιειιιιιε.ι·1ιε
ειιιε Ρει·ερΙεειε ιιιιά ννει;ειι Αιιι'Ιιε1ιιιιιε·άει· Οιι·ειιιιιτιοιι ιιι άειι
Πιιτει·ιειεεει·τειιειι Ηε.ιιιιιτειιιεεειιιιά 1ι1ε1εειιιι. ·

1:1ε.ιιάειτεε ειε1ι εειιΙιεεεΙιειι ιιιιι άιε Βιιιιιει1ιιιιε· ειιιει· Βιε
1ιοΙιε ειιι άει· ΤΙιειιιιιιεεετε1Ιε άει· Αοι·τε.ιιι άιε Αι·τ. ιιιεεεε, εε
ειιιά άιε 8γιιιιιτοιιιε Ρει·εεε οάει· 1.ιιιιιιιιιιιε; ιιειάει· Βειιιε. εο
νιιο1ιιάοι· ιιοιιιιιιιι Με ειιειι εωιειιιιιιιιιτ ιιι άειιεειιιειι, θειιιιιει·
εειι ιιιιά Οιιιιει·ε.ειι ιιι άειι ιιιιτει·ειι Βιιτι·ειιιιιιιτειι.
Με 2

.

Κιειιιιειιειεεειιιε1ιτε `ι›ετι·ιι'Ειειιιειι Ε'ε.11νοπ Μετωπ
εειειιιοιιι ιιιιά Βειιιιιοεοεειιε άει· 1.ε1ιει ιιιιτ Ρει·ιοι·ετιοιι άεε
Ιετ2τειειι ιιι άε.ε Ρει·ιτοιιειιιιι.
Ρετ. 89 ιι. ιι. ειιι: Τε.εειι1ιειιτ, ε.ιιτ'ι;;ειιοιιι.ειιι 13 Νον. 1899.
Βειτ .1ειιιιιιι· 1899 ιιιιιεειιΙειάειιά. Οιιι·άιει1ειε ιιιιειι άειιι Βεεειι,
ειιιιι·ε Βιιετιιε. Βοάιιι·ειιιιειι. Βειτ Μειι·ε Ει·ιιι·εειιειι οοριεεει·
Μεεεειι. ΘΗε Βιιετιιε. 8ειτ .1ιιιι 8τει.<;ει·ιιιιεάει· Βεεειιυνει·άειι,
ιιιιιιιειιτ1ιε1ιάεε Βι·ιιι·εειιειιε. ΠοειιΒ·ι·ειάιεε Βτι11ι1νει·ΙιεΙτιιιις,
Κει·ρει·εειι·ιεΙιτεε.ιιιιιιιιιιιε. Νιειιιιι1ε Ηιιειιιιιιεπιεεε οάει Με·
1σιοιιιι.
8τιιτ. ρι·ειεε. Ηοειιι.ιιιιιιιι.ιεΑιιιιιεεει·ιιιιε·, τιοε1ιειιε Ηειιιτ,
ι.ιιιιει· Αιι ετιτ. ετει·ιτει·Πιιι·ει, Βι·ιιι·εε1ιειι οοριεεει· ιιιι 1ιιιιιε·ειι
ετιιιι·ιιιιειιει· Πεεεειι ειιιιε Βιιιττειιιιειιειιιι€. ΜιιεειιιιιιιιιΙτ αει,
νοιι ι”ι·ειει·1101ιιιιά Μιιειιεειιιι·ε, ειιτιιε.ιτ ι·ειειι1ιειι ΗειεεεΙΙειι
1ιειιιε θε.ιοιιιε. 1ιιι Βιιιςε.ει.ι·ιιιιιι ρει·ιειιιιτιεε1ιε Πιιι·ιιιιε. άε
εειιιετ ιιιειιι· ιιιιειι ι·εειιτε ιιιιι 1ιεΙεε·ειι ειιι ιιιιι·τει·,ιιεινε,ςΙιειιει·
ιιιιά νει·εειιιε1ι1ιειιει.ιιιιτ άει· Ιιε1ιει· ιιιειιτ νει·ινε.ειιεειιει·ε;ι·οεεει·
'Ι'ιιιιιοι·. Βρ1ιιιιοιιιιορτοεε,θιιιετιορτοεε. Πι·ιιι Με ειιι' ειιιι·ιι
νει·ιιιειιι·τειι1ιιάιεειιιςειιε1τιιοι·ιιιιιΙ. Κειιι Αεειτεε.
Ι)ιπιζιιοεε. Οε.ι·ειιιοιιιιι νειιτι·ιειιιι. άεεεε11ιε άιιι·ι'ιε νοιι
1ιε.ι·ι.ει·Βεεειιειϊειιιιειτ εειιι. 1ιειιιε ινεεειιιιιε1ιε 1Πεει·ιιιιοιι Ζει
εειι. ιιιιτ άειι ΝιιεΙι1ιειοιιιιιιιειι ιιιειιτ νει·ννειειιεειι εειιι. άειιει·
ιιιιειι ινει:ειι ι;Ιειειιεειτιεει· θεειι·ορτοεε άειι Βεάιιιειιιιιεειι Πιτ
ειιιε Β.εεεοτιοιι ειιι.ειιι·ει:ιιειι.
18. Νονειιιιιει·. Ο ρει·ετι οιι (Πι·. Πει). Ηιει·ιιει ει·ινιεε
εε ειι:1ι,άειεε άει· 'Γιιιιιοι·, Με ει·ιινιιι·τετ.άειιι Ργιοι·ιιε ειπε·
ιιιιι·ιε ιιιιά τιιετεεειι1ιειιάιε ,ε·εινιιιιεειιτειινει·1ιτι1τιιιεεετω· ειπε
Βεεεετιοιι άιιι·ιιοτ. ιεάοειι ιιιιιεετε νοιι _ιεε·Ιιειιειιι ορει·ιιτινειι
Βιιιςι·ιιι'ε ιιιιιζεεειιειι ινει·άειι. άε. εε ειειι 1ιει·ειιεετεΙιτε, άε.εε
(Με ε·ιιιιΖε Ρει·ιτοιιειιιιι, εοννειτ εε νοε άει· Βειιειινιιιιιιάεπω·
εειιειι ινει·άειι 1ιοιιιιιε, εεεε.τ ιπιι· ιιιιτ εε.ιιι1οεειιε·ι·εεεει·ειιιιιιά
ιι1ειιιει·ειιάιιι·ειιεε1ιειιιειιάειιΚιι6τειιειι, ννε1οιιε ειιι ‹Ιιειιτεετειι
ειιι ιιειάειι ΓΙιιειιειι άεε Μεεειιτιιιιιοι·ε νει·ι1ιει1τιιιειι·ειι.
Πε. ιιιιιιιιιειιι· ειι€ειιοιιιιιιειι ιινιιι·‹ιε, άε.εε εε ειειι ιιιει·1ιειιιιιι
ιιιιιιτιρΙεθειειιιοιιιιιιειεειιιεειι άεεΡει·ιτοιιειιιιιε ιιιιιιάειτε. ινειειιε
ιιι 15'ο1ειεειιιεε Πιιι·ειιιιι·ιιειιεε ειιιει· ει·ινειε1ιτειι Ρει·τιε άεε
θει·ειιιοιιιε ιιι ει.. Βιιιιοιιιιϋιι1εειιτετε.ιιάειιννε.ι·ειι.εε ννιιιάε άιο
ΒιιιιειιιιϋιιΙε ινιεάει· εεεειι1οεεειι. Αι1ει·άιιιεε ετειιά ιιιιτ ειιιει·
εο1ειιειι Αιιιιειιιιιιε ιιι 1νιάει·ευι·ιιειι άειε Ε”ε1ι1ειι_ιε,ε·1ιε1ιειιΛεει
τεε ιιιιά άιε ιιει·τε Βεεε1ιειιΤειιιιειτάεε '1'ιιιιιοιε εεΙτιετ. ινονοιι
ιιιιιιι ειεΙι Μι άει· Ορει·ιιτιοιιιι1ιει·2ειιετιιιιτιε.
Αιιειι ιιιει· ιιιιιιάε άει· τιιε.ιειτειιΙιειιε'1'1ιιιτι›εετειιάει·ετ άιιιε1ι
ει.. Βεοτιοιι ;.ιειιιτιι·τ,ινε1οιιε ειιι 26. Νονειιιιιει· 24 Βιιιιιάειι ει

.

ιιι. άεε Ρετ. νοιι 1)ι·. Πε ιιε ειιεεειιιιιι·τ ινιιι·άε.
Πιε δεοτιιιιιεεετε.τιετεάιο νοε 11τιεε.ιιι;ειιοιιιιιιειιε Βεεε1ιε.ι
ι'ειιιιειτάεε Τιιιιιοι·ε, ννεΙειιει· ειιιειι Βιιιι·ι·ιιιιεάεε ΡγΙοι·ιιε οιιιιε
Πιεειειτιοιι άιιι·ετεΠτ. Πιε ιιιιι1τιρΙειιΚιιϋτεΙιειι ιιιι Ρειιτοιιειιιιι
ει·ινιεεειι ειειι Με εε1ιΙΙοεε Βειιιιιοι:οεεειιΒΙιιεειι. ννε1εΙιε ειιι
ει·ϋεειειι ιιιιά ι·ειειιιιειιετειι 2ινιεειιειι άειι Πει·ιιιεειι1ιιιςειι ιιι
άει· '1'ιειε άεε ιι1ειιιειι Βεειιειιε ι;ειιιιιάειι ννιιι·άειι. Πε τε.ιιά
ειειι ιιι άει·1ιειιει· ειιι ειι·οεεει·Βειιιιιοεοεειιε, ινεΙειιει· ε.ιι εειιιει·
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Οεει·πιιεεε ποτε πεπι.Ιιοεε 8ριιτεε ειπει· ινιεπει· νετπετει.επ
Ρετιετειιεπ πει·εει:.
Με ΚτεεεεεεεεοΙιιοειε πετι”ιε ιιι ιεεετιεοεει· Βιπειοετ ιπ
ι.ετεεεεει: εειε, ιιιπιιοιιει. ιεεοιει·ε. πιε ειο πιει, πεεε ειεειπ
Μεπεποετοιεειε εεεε ιι·ειε ΗΜ πεπ ιιιιι 8ιεε;ιιε.ι.ιεπ πεε Ιπ
εε1ιεε επιιοιιεεπτε ιειιΙεε Ιιειιε. νιειΙειοει Ιιεεεε ειοε πιεεετ
Πιιιειε.επ εποε ινειιετ πειεεεετιεοε πείπτ νετπετιεεε, πεεε ιε
ειπειε εεΙοεεε ΓεΙΙε ιιειπετΙει Πιοει·ε.ι.ιοπ πεε Τπειετε ιπι Πε

ἔεπἱπεετε
νετΠεε·ι, πε εε πεπ Αεεοεειπ εετ, Με εε ιτετεπεπιε

ιιοειεε πππ ΗεεΙεπ πιε ι,ι;εεοεινετε; εετιεΙΙεεεε Μεεεειςε
εοεννετ εει ΕειιΙεεπει· ιτειεπ ΗΟΙ πεπ εεειετιει· Μει.τεεειει.Πι
επ ειπε εεεεεπετε επεει.ιειε Πει”ι.πεοεε τει· πιε ΜιΙοεεεπι·ε
εΠπεεπι-ιι Βεοιετιεε ε.ειεεεεε. ννειι.ετειιι Ζειρ;ι πππ εεετ ιιπ
εετε Κιιιεεεεεεεοειοειε εποε εεοε. πεεε ιε πιε Βεποεεπειε
@Με τε Βοιιιεοοεοεεεεειειε ιε πετεειεεε ειοε ιε ,ε;τεεεε.τι.ι
πει· ειεε ιει·ιεπιινιοΙιεΙιι ιιεεπεε. Με ιεει. ειπε επε.ιειει
εεεε ΙΙΙιιειτε.ιιεε Πιτ πιε ειρετιπιεπιεΙΙειι ειετειιοεπεςεε νεε
Βιε πι ιι ε ε Με ΛΙεπιπε ε ν , πεεειι εε ιςΙειοει'εΙιε πειπε
ι;επ πει, ιε πιε Β.ιιιοεεεειε νεε 'Ι'ειει·επ πεετεοει.ε Εοειπε
οεοοεεεοεΙιεεε επι· ιινειιετεπ ΒεκινιοΙιεΙπε8 2ιι ετιπιτεε.
Με Κι·ιι.εΙιεε εεοειοειε πιειεεε ΓειΙεε ιινειει. ι'ει·πει· πετειιι'
Με, πεεε εε ειο ετΙιοε ειοει πεεειιι.ετΙιοε Μ, Εεεετεοειπε
οεοοειι, εει εε επ πιε.ε·εεειιεοεεποπετ ιεετερεπι.ιεοεεε Ζντεεεεε.
ιιι επποιιτεε, ειπε Βεεεπει.πιι , Πιτ ννειοεε ειοε εετἱεεπε εποε
εεε πετ Μιει·ειπτ εε.ε1τειι·Ιιε Πεμ ετετιιι€επ ιεεεεε. 8ο ιει.
επ ινιεπετεοΙιεε Με.Ιεπ πεοε ε... Ρπποι.ιεε νεε εεεετεοειεε
οεοοεπ Πτιιοει·ιε. επιι.;ειτειεε, ιπ εεπετεπ Ρε.ΙΙεπ ε.πεεετπειε
ιιεοε Ονεεεεε, Μιερεεε, Πει· εε, ΟεενπΙειεεεε. θε.εε εεεοε
πετε Ιεει·ι·ειοε Μ. ιπ πιεεετ ιοειπιι,ε; πετ Ρε!! Βτνεπ τ.'ε,
ενειοεετ εποε Ρπεοι.ιεπ ειεεε εεεετεοειεεοεοοπε ππιει· Βειιιπεις
πει· Ηειιι.. θεειοει.εεοειιιετεεε, ΒεννπεειΙοειεπιειι. πεπ ΟεενιιΙ
νπΙειεεεπ νετειει·ε. Βει πετ θεοτιεπ ει.εΙΙιε εε εεε εει·ειιε,
πεεε πιε ΡπποιιοπεπεπεΙ πιιτοε πιε Βοειεεοεοεεεονειε ειπππτοε
ειπεε Αεε πετ νεεε ρει·ιε.ε νετΙειει ειιιαιε, ιι·επιιιοε επιμε
εοεειεΙιοε Βοειπεοοεοεεπεεειςιιειι. πιτεοι ιε πεε Μπι πεετιςε
ιτειειι πετ. Ι)ε.ε ιεπι.ειεπεεΠοε ειετεει ννιι·ιιεεπε 'Γεπιπ ππι·ιιε
εποε Με ριεπιπιεεεεΙιοεετ Κετρετ νεε Βι·ιεε;ετ, Η ε ιι τ
ειε πεπ 8οεΙεεπεε εεπι'ι πει·8·εει.εΙΙι.ινει·πεπ ειπε ππτοε
πεεεεπ ΒιενετΙειειιπι.; εοι 'Ι'ειετεε εεεεοεε 8νιπρι.οιεε εετνει·
Βετπιεε ννετπεε Ιιεεεεε, Με ε!ε επι Μεπεοεεπ ππτοε Ρπεοιιοπ
νοιι. Εοειεεοεοοειι εεεεεοειετ ινει·πεπ.

(Αιιιετει'ετει.)

Βιεοπεειεε.

'Ι'ιΙιπέ::
Εεε; νεΙΙιιιιεεπ επι' πιε θειειιτεε ειεετ Ρεπο

τιεπ ε" οειποοεοοπε επι'πιετιιεεπι 8·ειιιε.οει;εετ, "ιιπ πιε
εε1εε ιε οειι·πτειεοεεε Κτειεεε ιιπ ΑΙιεειεειεεε ρετεεττεεοιτε.
Με Τεετερεπιεπ ρπποιιτεε εεεπϊεΠε εεΙιεπ, επννει!ειι Βιε
εεειεει. εε εεετ πεοε, πεπ ιοε Μεε ειπιπεπ Θειεεεεεειε εε
εεε: ειπε Πτιιοετιε. ιιι εεεεε, πιε εποε ειπετ εειοεεπ Ρεπο
ι.ιεπ εει.ειιιππεπ ννετ. Βει πεε ιπ ΒπεεΙεεπ ιιπ εεετ πιο Γτειιτε
εεετ πιε ΖπΙε.εειςΙιειι. τεεε. πιε ιιει”εετ πετ Ρπποιειε ειπε
τεοει εοπι.ε, πεειι πεπ Ατεειιεε Βει.ιπιενν'ε πππ εειπετ
Βοεπιετ. Μεεε ινε1Ιιεπ πειεΙιοε πεπ Νεοει.νειε ετετιε επ. ποιεε
πει· Βοειποοεοεπε πεε Ρετιιεεεπιπε Με επι' πεπι εεε πετ
Δπεεεει εει.ειεεεε Ιιεεπε, Με πεεε ειεεΑπεεεει: νεε Εοειπε
οεοοεε επι' πεε Ρει·ιι;εεειιπι Ιιειπε θειεει· ιπιτ. ειοιι ει·ιεεε.
Με Βιε.εειι Ιιι.<;επιιππιει· ι·ειτορετιιεεεει. Με Ριιποι.ιοπ νετ
πτεε.οεε εϋοεειεπε ειπε Πτιιοετιε. πεπ εει πε.εετ ππτοεεπε επ
Ηιεει8. - Σε” πεπ Πειει.ε.επ εειτιιΐι., πεεε πιο Βοειπεοεοοπε
εΙεεεε ιιειπετ Με Ρετιιεεεπιπ εεπεοει ειππ. εε Μ. πεε πιοετ
εεννειεεεπ πιτ ειπε νεε Ηεπεε πεε τειι·ερετιιειιεειε Εεεε.
Πει ΡετιιοιιεεΙεεετεπε ιιε.πιι ππι·οε Απεεεινεετιιεειιιε επι;
ει.εεπεε εειε. - 8οεπιετπ νεε Λε πιει ειν @ειπε εε, ω.
Σειιιποοεοοιιε επ εεετεπιιιιεεπ Με νετπιιι:ιεΙει: Μεεεεεεεε ειε
ννιιοεειΙιππι πετ ΒΙεεεε ιεει.πιιειεΙΙεε. Αιιοε θιει·τ ε εετ ρε
ειιινε ΚεεπΙιειε εει πειιεειεεπ νετειιοεεε εεεεει Με πιιι·ιιε
πειιιιι. ννοε1πιε Απεοεε.ππεε, πει-ιιιπιε Βοειποοεοοεε πεε Ρετι
ιοπεπιεε εειεε Πιεεετειπειιοπ εεεπετε εεπε Ιπιεοι.ιεπεε εειεε.
ννιπετΙει;ι εειιι.
δοειιι ι τι: θετε.πε πιε θειεει· ειπετ Απεεεε.ι επι' πεε
Ρετιιεπειιπι επι _ι

ε

ειιοιι ν ο Πιιε ε. π π εενι·επεε, πιε .πινει
πειιιΒε Ορει·ειιοπεπιειεεπε ιε Απννεεππιιε; επ ετιπεεε.

Η ε Ι ι τ
ι

ι:: Β ε τι πι ενν εετ. εεετ ειιοε πιεετιεοεε Εοειεε
οεοοπεειεεειι εεεεε ειεεεπετ ιτε Αεπειεειι εεεεεεε. Βε επ
εΙεε ειπε Ιιιιεοιιεπ επι πιειιτετειι ΒιιειερΙετεε ιεεε;ιιοε πεπ
πεεε ειε νεπι Β8.1°ιιιεεε ειοε πιτεοι Με πειιι Ρετιιεπεπει εε
ειεπεΙε.
Φιιι ε ρ;: Μεεε εΙϋ,ςΙιοΙιεειι πι οιΤειι. πεπ πετ Πεειιιεεοο
εεε ιεπιιιρΙειι επ ειε ΒεΙεΒ ιιπ πιεεεΙεε.
ινεειμ επιε π: Ιε πειιι εεεε ι·ει'ετιτιεπ ?Με εεεπεΙτ εε
ειοε ειεεετ πιε ΡετΙ'οτειιεπ ειιιεε Ιεεεει·εοιιιιιοοεοοπειπιτ. εεεε·
ι`εΙεειιπετ Αιιεεειει:. Απι Εεεειτε.επε πετ πιε Νε.τεε ποοΙι επ
εεεειι. Ιιιι Πειιε1εε'εοεεπ Β.ειιιπ Γεππεε ειοε πιε ΒΙεεεε επι
επεΙτειοιιειειι. εΙεε πεπ, ντε πιε Μειεειεεεε πετε.πε ειιει·ει
ειιεεε.
Τιιιιιε: Πεπ ποοιι ιιεπειε εποε ιιιει· ειιιε ιεπΙιιεΙε Ιε
ιεοτιοπ ι·ετΙιεεειι, εεἱ ινε1οιιετειπ Κειιιι ιε πιε Ι.εεει·, ειπετ
ιε πιε Βε.ιιοειιϋιιΙε εεΙεεε·ιε. .Τεπεπιε.ΙΙε ιει εεειιτε.ιεειι, πιε
Ορει·ειιιεε εννει:ειειε επ ιεε.τεεε.

Με πππ πιε νεε Πι·. ιν ε ε τι: ε :Η ε ιι ιιιιιι;ειιιειιτε ΒιεεεΙιε
πει· Αετιε εεοεεπεπε ε.πεειτιιιι, εε Μ. πιεε ει.νειι'ειΙοε ειε
εεοεει εεΙιεεεε νετΙιεπιπιειεε. ννεειΕ·ει· εεΙι.επ ειεπ πἰε Βιε
εεΙιεπ ιπ πει· Αετιε εεπεπιιειιΙιε, ινεεει πετ Βειεειιιε επι' πετ
Βιιιιτοειιεεεει.εΙΙε ε" Αει·ι.ε ι·ειιει. Ιοε ετιεεετε ιπιοε ειεεε
εεΙοεεπ ΡεΙΙεε, ινε εει ειιιετ εΙι.επ ιιετπετεπεειι Ι)ειπε ρΙετε
Ιιοε 8οειπετεεπ Με Ρετεειεαιε ειπι.τει: πεπ ινε εε ειοε πιε
ειπε εεΙοεε ΒπιεεΙιε εεεπειιε.

Β
) Η εΙΙει.: νετ ειινε 2 ενεοεεε ειιεε ιοε ιε τεεοεει· ΡεΙεε

πιειιτετε ΡεΙΙε ειπετ ειπειιι.επιπιιοεεε Απεοιιεε ε·εεεεειι: εε
εεειεεπειι Βοειεει·ιεπ ιπ πετ Πειεςει:εππ. ΒοιιΙιιοεεεεοεννει·πεε
πεπ ειπε Μ·ποεεπιρεεπιιοεεειτ πει· Βοειιππτεεε. ε`ι·πεετ εεεε
ιοε ειπε πετετιιΒιε Απεοιιειι πετ ειπειε.Ι επ ιὶεεἱοει. εειιοιιι τεεε.
Βε εεει.εεπ ιιειιι Β"ιεεετ. Βιιιπ νιεΙΙειοει: πεοε ε.επετε ΡειΙΙε
εεεεεοειει. ννετπεπ 'Ρει" τεεε.Ιε ε: Βεἱ ειπειπ Ι'ει.ειειεετ, ε" ιτε ΑΙειιειιπετ
ΗεεριιεΙ ειοιι εεπεπει, πειτε ειοε νει· ιιπτεετ Ζειι: ειπε
ΒοεννεΙΙπιιε· επι Ηειεε, πιε ππι.ετ θειερι·εεεεεεεεεεπιππε ειι
τποιιειες, πεπ πιε νεε Πτ. ιι

ι
ο τι τι Με 8οεννεΗπερ πετ

Βοειιππτεεε ειιι'8·ει'εεειννιιτπε.ΗεΙΙει: Αποε ιε ιιιειεεε ?Μεε ιι·ει πει.ετ Οεπιρτεεεειι
εεεεεπΙππιε τεεοεε Ηειιπες ειπ.

Απεεπε πεε πεπ Ρτειειιειιεε
πετ επεπιειιιιεοεεε θιεεεΙΙεεεείι; επ Βοτρει:.

Βιι.επε8 πεε Π. Ε'εει·πει·1899.
Μ·.Β. .Τεεεοεε ερτιοιιιεεετ'Ι'ι·ιοιιιεειε- πεπ ειιιει

ο ιιι ε. ε ι ε ε ε ε ι· ε
. ι. ι ο ε ε ε. ιΠετ Υετιι·εις ιει. ετεοειεπεπ ιε

πετ «θε Ρειετεε. ΙιΙεπιοιε. ννεοεεεεοετ. Ντ. Μ. 1899.)

Πιεεπεειεε.
Εεεεεοεεννιιι: Με Με.πειειεΙιιΒιιειι ε” Ορετε.ιιοπε
ιπειεεπεπ εει 'Ι'τιοιιιιιειε πεπει ειτε ΕτεΙετπες ιπ πετ Πε
επειεεετιιςΙιειι. πει· Βι·ιιτεεεπεις. .εποε ειετ πιπεε ιεπινιππε
εεετ ννετπεε Με Ιιεειι πιεε επι' νει·εοειεπεπεπ ενεςεπ πεε
ετινπεεοειε Ζιει ετι·ειοιιεε. Με." εεεεπ πιτ πιε ιν.ιιιι ε.
Μειεοπε Μ. πεε 8ι.επιπει πει· Βτ τεεεπεει. εεινιε πετ Οπα!
πετ ΜιιεειΙιειΙιιιππε πεε Κεει· πιε. Αεε πιειεειι.=ιεπΟρετε.ιιε
πεε, πιε ειπε Οει·τεοιιεε ππτο Βιεςι·ιπε επι Κεεηιει επιτε
εεε, ειππ εεεεεειςι, ινε εε ειοε ιιιε εεεοιπι εεεειε.πιεεεε 'Έπι
οεειε εεππεΙι Με Ιειειετει·. π

.

ε. πετ Κεει·ρει. ννεειι εποε
ιιετειπτπεεεεετιτι., εε πεοε ιιιεει. επ εεεεετεπιπ ι·επποιι·ι. Μ.
Ιε Ιει.εεει·ειεΜε εεντιε πεετε.ΙΙ. ινε πιε Βτιιτεεεπεπ - πεε
Ττεοεειε -- εεοε ειοει επεεεεειιι ιει τεεε. Βεοιπινε ετι.νε.τι.ει.
ιινετπειι ιιιι1εεει1.εενετειημ. Μ. ειπε εΙει.ιιεπε, πιε εει ιεε0μ,Π©Π·
ετετ Βοεεεπειτ πει· Βιππε- πεπ Ι.ιπιιεπι ειπε ενεπιπεΙΙ ερε.τετε
ενιεπετεεΙιιες ετΙειιει. - πιε Ττεεεριε.ειειιιεε πετ Μρρεε
εοε1ειιεεεπι. Με ειε εε πετ ειεει;επ Πεινετειιιι.ιε-Αιι επιιιιεπι
εεε; .Τειιτεε @πει ινιτπ. ΜεεεΙεε εεει.ειιι ιιιιτε ιπ Κε εειιπειιι:

ιι Ιιιι.ετιπετειπειεοεπιιι, ω- ννειτειπειιι' εννιεεεεπ 'Ι'ετεπε Με
εΙπεοπΙ. οτειοιιειτιε πειπιιτι Μτπ. ε
ι

νετεοειεεπεε· πετ εε ετε
ειιπετεπ εεετεε Ιππριε.ιιε, Ηειιι.-ΜιιεεεΙεοειοιιι πεπ ΟΠιεπ ιτε
ιιτεεπετ ΤεειΙ πετ Μπεεει.ε. εποε εεεε τεεε. εεοε πειεε,
Γιιιιι·ιιπε πετεεΙεεε πιιτοε Νεειε, πιε πιιτοε πιε Γεεοιε τετεε
ει·ειι.εΙιε εεεεε. Β
)

ΤτεεερΙεπιιιι.ιεε νεε ειρεεπεοειειπιεεπε
επι πιε πεπιιτοε επτειεεεεπε ννιιιιππποιιε 2ινιεεεεε ιππει·ετ
πεπ ιιιιεεετετ Ι.ιπιιεετε, ννεεει πεε ι.ι·ιιπεριεειιτεεΒοιιΙειιεεεπι
ειιιοε ππτοε ΓετιΙιιπιεππε Νεει. τιπε·επιε τω” ινετιιεπ εεΙΙ.
Με Ορετε.ιιειι ννιτπ πεετεΙΙ ε.ιεεπειιει·ιεοε επεεει'πετι. Με π..
επι. πιε ειιι Αεειει·εεε τεεε. ειπε ΑεειεεειιεΒ· πετ πεετιτε.€ε
πεε θεεΙειιεεειιι. ετΙεει εει ειεετ ΑεεεεΙ νεε ε;εινιεε πεεε ιιπ
500 Ε'εΙΙεε, πιε ει· επ εεεεεοει.ειι πεπ εειεει: επ ε ετἱτεε θε
Ιεεεεεειιι ,εειιεει. εεε Πεε εΙειεεεπειι ει” πεε πιεετετεε
πειιι·επ εεετ Ι.. πεπ ΟοΙΙε επ επι πει· πεοεειεπ Βιιειιιιι; πε
ειεεειι·ιι·επ επ εεεεεε. 'ἰε Ιεειιεςεε Βειεεε πει· νετινε.εε
εππειεειεΙιε πετ ΒοιιΙειιπεε.ιιι.ιπιτ.πετ ιεεετεε Μπεπειε, ννεΙοεεε
ΟοιΙειςε .Τεεεοεε επιπει·ι, εετ ει· πιε εεοεειοεεει. Με ιιι·
εετεεεπιοιι νεε .Τ εε ε ο ε ε ειιετετ εεεεεεεεπε Ορετειιεε ενετπε
εειιιεεε ιπεειιεεε εειε ιπιτ. πετ Μπι: πειετ πειε Νιιιεεε Ρε.

π εε 'εειιετ Ορετειιεε εε1ιοΙιεε.
.Ι:ιεεεεε εειιιτινειι:ει πεε Αιιεεοιιεεἰπεπ ειπετ Μπεε.ιιι

ι πω» εποε επι· ιιι Β'ειΙΙεε, ινε τειοιιιιειι Παει: νετεειιπειι ιει.
Βειιι Ιπειτπιιιεει πειοΙιεει: πιε Ηεπιιιπεεοιιιιειππεε· νετ, ειιι
ΖιινιεΙ ἰει, ίιιΙιε ιιιε.ιι εποε πειιε.ιι επ εειπε Αεε;πεεε Μπι'
ει€επιιιοε πιοει πιεε1ιοε. Ι.εεεειιιιιεΙπιιιε εεε ει· ιιιοει επι'
ιι·ετειι. .

Θεοι·ειετ: Ι.εοιι ε οεεννιι2.

Υετιιιιεοιιιεε.

- Βετ Βεπιτεεεοπ1ιει.πεε Θε. Ρειει·εεπτεετ είιΙιιει·εεειι·εε
ι3εεειιιιτειε Πι·. ΤιοΙιειπιτενν. ειιεΙειοιι ΒΙιτεεΙειεεοπιιει
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πππ πει·πι1ιειιΜε πιιειιω Με ιιεΙεπιτειι πιιΙιτπι·-ιεει1ιειιιιεεΙιεπ
θεπιιιεε, ιετειιιιι πει·εεπεπιιεπ 11ιι.ιεΙιειιε εεε Με
ιΙ ι ε ι ιι ε.Ι ι· ιι τ.π ε ε ι·π ιι π π ι νι·ει·Μπ, ππιει· ΒεΙεεεππ; ιπ Με
νοπ ιππι πιεπει· πεΙιΙειιιειειι ΒιεΙΙπππεπ.- Πιε επεεει·οι·Μπι1ιεπειι Ρι·ει'εεεοι·επΜι· ΤοπιεΙιει· Ππινει·
πιιπ Πι·. Β ιι ι· ε π ι π ε ιι ι (ΡπειιιπεποΙεπε) πππ Πι·. Ο π ι·ε ε

-

εε νν(Βνρπι1οιιοιεεε)ειπά επ οι·ι1ειιι.Ιιεπεπ Ρι·οιεε
εει·επ ει·πε.ιιπτ ννοι·ιΙεπ.- Ζπιπ 0πει εεε Γεει1εεεπε'εεπειι 0πει·ε.π
τι; πεπεειι· ιι ε Με επ ΒιεΙΙε Με )ι·. 1·1ιιΙιπ ει, ννεΙεπει·
Μιπ 1Ι11ιπιειει·ιππιΜε 1ππει·ιι ειιςεεειΙιΙΙ: ννιιι·Μ, Μι· πιεΙιει·ιε;ε
πιεσε Αι·ει Μι· ΓεειΙεεει_ιεεεπεπ 0πετεπι.ππε Βιιιιιτει·ειΙι Πι·.
Η ο ε ε ε 1:ο ιν ε Ιι ι ειπε.πιιε ινει·‹ιεπ.- 0ιιιεπενει·ΙειΙιππ8επτ
ε ε π 1. ΟΜε εε - Μπι ινιι·Ι‹Ι. Βιε.ε.ιει·ιιιπ Πι·. ιν ε ι ιι ε -
ιιιεπ π , επεεεππΙτ Μι· Βιεεπειι ΚιιπεΙει $ι·. Μειεετει επ· Με
1πειιιπιιοπεπ Μι· Κε.ιεει·ιπ Η πιιπ. Πει· ει. νν Με ι πιιι· -
Με επ 4. Ο Ι εε εε - Μπι 0πει' Με ΜεΜειπεΙινεεεπε Μι·
Βιεειιπεπιιεπ. Βιιιε.ιει·ειπ 11ε ρ ε π ε Ιι ι. Πει· Β τ. Α π π ε π -

Οι·‹ιε π 2. 0Ιε.εεε - πεπι εΙΙιει·ειι 0ι·Μπετοι· Με Ρειει·Ιιει'ει
1·1οΓΙιεεριιε.Ιεθιεπτει·ε.ι.ΙιΠι·. ΠΙι·ιεπ . πιιπ Μπι ειεΙ1ν. θειι
νει·ιιειπεπτε-ΗεΜειπε1ιπερεειει· νοπ Βιεεε.π Βιιιε.τει·ει.π Πι·.
πιι1ε_ιειν. Πει· ει. 8ιεπιεΙεπε-0ι·ιΙεπ 2. 0Ιειεεε -
Μπι επεεει·ετειιιιπεει€επ ιιΙιει·επ ΜετΙιειππΙπειιιιιιεπ πεπε πίε
ιιιειπεΙ(ιερει·ιετπεπι 8ι.επτει·ειι.πΠι·. Κ. Η ι.ιιι·πιε ι·; Μπι Οπει·
πιει Με Κιεινει· ΜιΙιτει·ΙιεεριτιιΙε ΒΙιι·επΙειπεΙιιι·ιιη:επ 8ιε.ειε
πππ Πι·. ΒεεΙε πι πε, πππ Μιπ Ρι·ει. ειιιι·εοι·‹1.Με ιπιΙιιιιι
ιπειιιειπιεεΙιεπ Αεπτιεπιιε Πι·. Ν. 'Ι

' ε ε π ι ε ι ε ιν ι τ
.
ε ε π
.

- Βείϋι·ιιει·ι: Ζπιιι ινιι·ΙιΙ. 8ιεειει·ειΙι - Μι· Οπει·πι·ει
Με Μιιι·ιπε-ΗεεριιπΙε ιπ ιν1ειιινι·εειοΙι Πι·. Ο π ο Ι ε ε π ε ιι· ι

ι ι -

Ιι ο ιν.- νει·ειει·πεπ: 1
) 1π Κετε1ιιιιεεΙι (θεπν. 1ιζιιιιΙιιιι)Μι·

ι1ει·ιιι.;εΑι·ετ Θ. Α. ΜειπΙειιιε ιπι ΑΙιει· νοπ 34 .1ε.Ιιι·ειι
επι ΑπιιοιπιππΙινρππε. Πει· νει·εΙ.ειΙιεπε, ννε1επει·εειι. 10 .Τεπ
ι·επ ει·ειΙιεΙι ιΙιε.ιιι; πειι·εεεπ ιει, πω. εειπε 11"ι·ειιιπιτ. εινει
ΙεΙειπεπ ΚιπΜι·ιι εππε _ιεε.·ΙιεΙιεΒιιιετεπειιιιιιεΙ ειιι·ιιεΙιε;ε1εεεεπ.- 2) Αιπ 18. Αρι·ιΙ ιπ 1νιΙπε Μι· ι`ι·ιιΙιει·ε 0ιι,ειιιει·ει. Ε. Α.

ΙΙ ε. ιι π τε ε π ιι ο ιι· , νι·εΙεΙιει· ιπεΙιι· Με 40 .1ιιΙιι·εΜε ΜειΙιεπε
Ρι·ιιιιιε επεε·ειιπι. πω. - 8) 1πι ΡΙει:Ιιεπ Βι·ΙιεεΙιειιν (Βεεεπι·ε
1ιιεπ) Μι· ΙιεπιιεεπεΓιεει·ει Ζ. Η* Κ ε ε1ειν ε Ια ι. ΟπεεΙιειι ιιει·

Πει· δε. Αππεπ-0ι·

Βιππεεεπιειιεπε ιπεπι· Με 17 .1ππι·ε ειπε επεε;επι·ειτειε Ρι·ειιιιε
εΙιε.πτπει, εε ιετ Μοπ εειιιε ?Με ιπιι Τ πιιιιιιιπιιιχεεπΚιε
ει·π ι;επε ιπιιτεΙΙεε εει·ιιεπι.=;επΙιεπεπ.- 4) ιιι ΙιεπΜπ Μι·
επ εεεπεπε θνπε.ΙιεΙεπε ε” ΙνιΙΙιε.ιπ Ρι·ι ει:Ιεν, ?Ο
δειέι·ε Με. Πει· ΗιπεεεεΙιιει1ειιε ννιιι·Ιπππε Ζειτ Ρι·ει'εεεει· Μι·
θνιιπΙιε1οειε ειπ Κιππε 0εΙΙει;ε πππ Πιι·εειοι· Με επιπ 0εΙΙει;ε
”επιΠη-ιη-α-ι-'υ·ιε,Ρ;ΟΜΙ'Μεθ'ι-ιΠεεεωιπ1ειΙινοπ ειναι·οι· αιιοΙι με·Βιιι
επι. Μι· ιιι·ιιιεεπεπ ,ενιιππεΙο,ςιεεΙιεπ θεεεΙ1εεΙιειι. - 5)1π
ΒΜπππι·8π Μι· Ρι·ει`εεεοι·Μι· πει·ιεπτΙιεπεπ ΜεΜειιι Με επεπτ
Ιιεπεπ Ηνι;ιεπε θ ι ι· Π ο π ε; Ι ε ε Μ ε ε 1 ε ε ε

ι π ιιπ 87. Ιιεπεπε
_ιεΙιι·ε. Πιε 0πεπιιε ιιει· ΑΙΙιεΙειιιε νει·ΜιιΙιι. ιΙιπι ιπεπεΙιεπ
ιι·ει·ιπνε1Ιεπ Βειιι·ε.π.- Πιε θεεεΙΙεεΙιιιι`τ Οιιεεεπει· Αει·ειε πει Με
Ριεϊεεεει·επ Ηιι·εεπ ιπιιππ (Ορπιπε.ΙιιιοΙοπε ιπ (1Ιιε.ι·Ιιενν)
πιιπ Ροιιιι·νεεετεΙ:ι (ΡιιιπεΙο,4·ε ιπ πω» επ 14ιπι·επ
ιπιιιι·1ιειιει·π ςεινιιΙιΙι. (Εεεε. Αι·επ. Ρε.ιΙι. - Μ.)
-
- Απι 30. ΙΙΙιι.ι·ε πε,ε·ιπε Μι· ι(.ΙΙ;ει·εθι·ιιιπετοι·Με 1νειι·εεπεπει·
_ιιιΜεοπεπ Ηεεριιε.Ιε, Πι·. .1

. ΒεεεπιΙιεΙ, Με 80ιιιπι·ιε·ε
ιΙπΙιιΙΙι.πιπ εειπει· ε.ι·ειΙιεΙιεπ Τπϋ.ι.ιςπειι.- Ζππι θεπι1Γεπ (Με Οπει·ει·εεεε πεε δε. Ρε
ιει·εππι·ε·ει· Μει·ιπε-11οεριτιι1ε Μ. Μι· ιιΙιει·ε Αιει

κιει·ά14.
ΓΙιιιτεπεειιιρειςε. 0οΙΙεςιειιι·ειπ Βιι_ιειν. ει·πιιππτ

ννοι επ.- Πει· ΓΙεπ·ιειπεππειιεειει· Μι· 8εΙιννει·ειπεει·ι1εττε,Πι·. ΙΙΙ ο

τιιτεεΙιεννεΙιι Ιει επιπ Γπι€8·πιεππεε.ι·ει. Με διεπεε Με
0οπιιπεπιιιι·ειιιιειι Μι· ριε.Ιιτιεεπεπ Εεεειιιε Με Βεπννει·εεπ
Πεει·εε ει·ιιεπιιι ννοι·Μπ, ππτει· Βειει·ι1ει·ιιπε; επιπ ινιι·Ιι1.
:8ι.πειει·ε.ι.Ιι.- Πει· Μπι εειπε επεεπΙιεπε Βπιι1εεΙιπιιπ Μι· νοι·ειιεειεΙιι.
ΙιεΙιεπ θεεεΙι1εεπιεπεειιιππιππε· πει πιεπεεπεπ πεπε.ππιε πω.
Πι·. 8επεπ ιι ιπ πεπι πιτ επι 1. Μπι πιιεΙι 20_ιππι·ιπειπΠιειιετ
επι' εειπ θεεπεπ ρε π ειε πιι·τ ννειιιεπ.
-- Πει· Ρι·ινιιιιιυεεπε Μι· ιπι1ιιπι·-ιπειιιειπιεεΙιεπ ΑεεΜπιιε
Πι·. 1.ιε π ε ι.εεπ ε νν ιει ιπ Με Βεεεει·ι Με Μιειειει·ιιιιπε Μι·
νεΙΙιεπιιιΙι1ει·πιη; ιιπετἔει`ἱιΙιι·ι ινοι·Μπ πππ εννει· Με ετεΙΙν.
Ριεϊεεεοι· εεε ννειπΙιεπεπ πιειιιειιιιεεΙιεπ ιιι

ε ιι ι π τ ε επ- ΡπειπιεΙιεΙεςιε πιιπ ε.ΙΙιζειπειιιε 'ΓΙιει·εριε.- Πει· ετεΙΙν. οι·Μπι:Ιιεπε Ρι·ει'εεεει· Μι· ΡΙιει·ιπεειε πω!
Ρπειπιε.Ιιεςπεειε επ Μι· Πιιινει·ειιιι.ι .Τιιιιειι· (Πει·ρει) Μες.
επειιι. Κ ε. π ε ε ιι ο ιν ιει πειεΙι Μι· Αιιειειιιιιτει εππι 8 τ ε ε ι; ε

ι·ειπ πε ιδι·ιΙει·(: ννοι·Μπ.- Πει Ρι·ιι·επιεεεπτ υπό Αεειειεπι πεε πνι.>;ιεπιεεΙιεπ1πετι
τιιιε Μι· Ππιι·ει·ειι€ιτ Ρι·ειππι·,ε·, Πι·. Μ. 8επΙεπε1. ιει εππι
επεεει·οι·ι1επτ1ιεπεπ Ρι·ειεεεει· ει·πειππι ιι·οι·Μιι.- Νιι.επ Μιπ ιιπππιεπι· Ιιεειιιι.ιΒιεπ Βι.ει; ιιει· ιιεπεπ
ιπειιιειιιιεεπεπ Ρεεπ1ιε.τ. ιιει· 11πινει·ειεπι

θε ε ε ε ιι ινιι·ιι ΜεεεΙπε ειπε 14 ει·Μπι1ιεπεπ πιιπ· θ Μεεει·
ει·Μπι1ιεπεπ Ρι·οι'εεεει·επι 14 1ιππει·ε.πΙιεπ, 5 Ρι·εεεειοι·επ. 1?
0ι·ιιιπιι.ιοι·ειι πππ 11 Ιι1ιπιεεπεπ Αεειετεπτεπ πεετεπεπ. Επι· Με
0πι.ει·Ιιε.1ι.Μι·εε1πεπ ειπε 283.045Β.Ιι1. ]ϋ.πι·ΙιεΙι πεειιιιιιπι:. Πιε
Αιιι'πεπιπε Μι· διπ(ιιι·επι1ειι πεπιππι επι 1

.

.1πΙι ε. 1. Με.
Πι·. Ρ ε ε νν ν ε ε ο τε ιι ι (Κιειν), ννε1εΙιει·πεπειιπι.Ιιεπ εππι Πε
ειιπ Μι· πειιεπ ΡεειιΙι.π.ι. Μειςιιιι·ι: ιει, ιπιτ πει·ειιε επι 81,
Μει·ε εειπε ΑπεεΙιιεΜνει·Ιεειιπ8· επ Μι· Κιενι·ει· Ππινει·ειιιι.ι.
(;επιιΙτεπ.- Αιπ 17. Αρι·ιΙ Ιιεπεπ ιιι Μι· ιιιι1ιιε.ι·-ιιιειιιειπιεεπεπΛεπ
Μπιιε Με Ρι·πιππεεπ επι· 1Σι·Ιεπεππε,·Με Αι·ετε;ι·ειιεε νει· Μι·
Βε);ιει·ιιιιΒ·εεεπιιπιεειειιπεπειιπεπ. Ζιι ΜιεεΙΙιειι Ιιεττειι ειοπ
140Ρει·εειιειι ιζειπεΙΜτ. πππ εινε.ι· 144 Βιιιιιιι·επΜ Μι· ΑΜΜ
πιιε. 1 θιπΜπι ειπει· Ππινει·ειι.π.Ι: πππ 4 ε.ιιεΙππιιιεεΙιε Αειετε.
ννεΙεπε Με νεπιπ ρι·πειιεεπι1ι ιπ ΒπεεΙεπτι ει·Ιειιε·επ ινεΙΙεπ.- Με νει1επιει:, πειειεπι ειοπ Μι· νΙ(ει·εεπειιει· Ριοιεεεει·
Μι· 'Ι'Ιιει·ε.ριε Πι·. Α. 1

.
Β ε π ι ε επ ε ι· π ιι Ι: ο ιν ιπι Απιτι·ε,εε

Μι· Βιιεειεεπεπ ΒεΙπεεΙεειεεπεπ θεεεΙ1εεπε.ιι επι· Βι·ιει·εεΙιππε·
Μι· θεΙιννεΐε1επεΙΙεπ Με Με Με νειιι 1

.

Μπι Με 1
.

θερτειπ
πει· πεεπ Ριειιε·οι·εΙε- Ιπ 0πε.ι·Ιιονν ιει νει· 1ϊπι·εοιπ Με πεπει·πιιπι:ε

Η τ π ‹ι ι πε ε ρ ι ι ειΙ ει·ει'Γιιει; ινοι·ειεπ. Επι· Μεεεε επι' 150
Βετιεπ πει·εεΙιιιειε 11εεριιεΙ Με Με 8Ι:ειιι: πιεπι· ειε 220.000
πω. νει·επεε·επι;.- ινιε Απε ΜοεΙυιπ εειπεΙΜι. ννιι·ιΙ, ειιπι Με ΒΙ:ιιΙ.πΙ;επΜι·
ΜεεΙπει ε·επιιιπιιειειι (ι·εεε1ΙεεΙιιιιι επι· θι·ιιιιτιππε·
ειιιεε ινειπ1ιεπεπ πιειιιειιιιεεΙιεπ 1πει.ιιπτε ιπ
ΜεεΙιε.π πει·ειι.ε πεειΜιριε ννοι·Μπ. Ι)ιεεε θεεεΙΙεεΙιε.Γι πει:
ειεπ Με Αιιι'εςεΙιεπεει.εΙΙι, Με πιιιτεΙ επι· Βι·ι·ιι:πι.ππε· πιω εππι
11πτει·πεΙτΜε ρι·ειεειιι·ιειι 1ιιειιτιιτε επ πεεεπεΜπ ιιιιι·επ
θεπιπιΙιιιιε· νεπ ι`ι·ειινιΙΙ1ι;ειι θρεπιιεπ. νει·ειιετιιΙτιιπαεπ νοπ
6Ι1`επιΙιεΙιειι νοι·Ιεειιιιπ·ειι, '1'Ιιεειει·νει·ειεΙΙππεεπ. θειιεει·ιεπ,
ΒιιΙΙεπ ειε. Πιε 114ιι):1ιειιει·εεπΙεπ εὶιιεπ .ΙιιΙιι·εεπειιι·επ νεπ

5 1110.εεει· ειπιιιιιΙιε· 100 ΒΙιΙ., ειι Βπι·επιιιιιεΙιειΙει·ιι Μι· θε
εεΙΙεοΙιιιι'ι; ινειιιειι Ρει·εειιεπ ειπ:ιππι, Με ιπιπιιεειεπε 5000πω.
πειιι·επεπ. Πιε νοπ Μι· ΗεεεΙΙεεπιιιι νει·ειππεπιιιιεπ (ιεΙΜι·
ινει·Μπ Με επ ιΙιι·ει· νει·ννεπιιιιπε; ιιπ Πιιιιει.ει·ιπιιι Μι· νεΙΙιε
ειιΓΙιΙπι·ππει ε.πιπεινε.πι·ι. _- Νε.εΙι ειπει· νει·ιιιε·ιιιις Μι· Βεειι1ειιε-ΜεάιοιπεΙι·ει·ννιι1
ιπππ πιπεε επι Με ΑιιεΙιεπεεεεΙιιπιει·π Μι· Αροι.ΙιεΙιεπ ιιιεΙι1;
πιιι· ιιει· Νεπιε Με Βεειιεει·ε, εοπΜι·ιι ιπιοιι Με νει·επι.ινοι·ι.·
Ιιεπεπ Ρπει·ιπεεεπιεπ ιιππ·επεπεπ ιινει·ιιεπ.- Ιπ ΒεΙιπ πει; Μι· ΝιιρΙιιΙιπιπιιιιειιιεΙΙε 1

.

Τιιιπειειν
επι· ΕΙιπι·ιεΙιτπιιε; ειπεε Κιπάει·ΙιεεριιπΙε πειιπ
Μι·ιιε·επ 8ι.ειιιΙιι·εππεππε.ιιεε 40,000Βει. ε;εερεπι1ει.- Κπι·ε νει· θει.ει·π πει ιπ .1πΙΙ.ιι ιιει· Μι·τιςε Αι·ει Πι·.
1ιεΙιετΙειν εειπ πεε ει·ι·ιεπτετεεθεπειει·ιπιιι ιπι- Επε

ιε ε π Ιι ι· ιι π ιι ε ει·ιιιι'πει. ΠεεεεΙπε επιιιιιιι ?Με ΙΒι·ετε24 ΒειΙεπ.- ιιι Μιπ 0πι·ει·ιε θ ει. Ι εεε π1ιι·
Γ([Ρι·ενιπε

Ηεεεεπ-Νεεεειι)
ιεινει·Κιιι·εειιιειπε πεπε 1·1ειΙεπε Ιε, Με 8ι.. θεει·ε·ε

0 π εΙΙε ειιιιιεεΙιι. ινοι·ι1επ' ινεΙεΙιε νει·ε.πεειεπιΙιι·Ιι Μιι πεπε
ι·ιεεπεπ Βιιι.ει·ινεεεει·π ιπ Πειιι.εεΙιΙε.πιι 0οιιεπι·ι·ειιε ιιιιιεΙιεπ
ννιι·ιι. ΨπΙι)·επι1 πειιπΙιεΙι Με Ηππνει1ι-ινεεεει επι' 1000'1'ΙιειΙε
Με Ένεεεει·ε 31 'ΓπειΙε θι1ειιπει·- πει Βιιιει·εει1ε επιΙιπΙι.. πι".
Με 8ι. θεει·πε-0πεΙΙε ιιει· 1,8, ιιιιπει.πεπ 15 'Ι'ΙιειΙε Κεεπεε.Ιε
πιιπ 1027 0επι.1(επΙεπεππι·ε, νοιι ινεΙεπ Ιει.επει·επι 1·Ιεετε.πι1
ιΙιειΙε Η π π ν πει επι· 0,548 επιΙιειΙι. Πιε Βι. θεει·ι.ς·ε-0ιιεΙΙε
επτννιεΙιεΙτ Με ιεΙειεπε ιιιιι·εΙιεεπ1ε.ειεπιιε1νιι·Ιιιιπε·, επει· επιιε
ΒεπεεΙιιπειΙιςιιπΒ· Με 1ιιιιιι·επε πππ Πε.ι·ιπεει ννιε εεΙεπεε νοπ

Η ιι π ν επι πππ ΙιππΙιεπεπ ννιιεεει·π ΙιεΙσιιιπι: ει. Πεεπ Ιιοιππιτ
πεεπ, Μ.εε Με ννεεεει· Μι· 8ι. θεει·πε @πεπε νει·ιιιεε·ε ιΙιι·εε
ιειεΙιεπ ΚεπΙεπεεπι·επεΙιεΙιεε ειιιειι ε.πεε·εεειεΙιιιειεπ(ιθ80Ιιιιιιι015
πει. (ΑΙΙΒι. πιετ1.0.-Ζιπ.)- Αιπ 15. Αρι·ιΙ ι”ειπιιιπ Μι· Ηειιρινει·ννεΙτιιπ,ε Με «Βπεει
εεπεπ Βειπεπ Κι·επεεε» Με ει·ετε νει·εειπιιιΙππε· Με πεπε·ε
πιπ1ειεπ 0επιιιεε ειιι·0ι·Β·ειιιεε.ιιεπ ειιιει· 2εππΙε
ιιι ι· Κι·π π πε π ρ ιι ε εε ι· ι π π επ πεπι. Ζει· Ρι·ιιειιιεπιιπ
ι1ει·νειιι·εΙιππε ινιιι·‹ιε Με Βιιι·επιπ Ν. ΠειιΙιιιΙΙ ν. επι

ι1 ε π π ε π ε. επι· νιεερι·εειι1επιιπ Ε'ι·επ Μ. Α. .Ι ε 1 ι εεε] ε νι·
πιιπ επ Μιι,ςΙιειιει·π Μι· 1ιειπεΙιιι·ιιηι· Ρι·ει'. ιν εΙ_ι ε.ιπιπο ιν ,

Ρι·οΐ. 111ει·ιεπ ε π. Α. εεννιιΙιΙι. Πιε θεπιι1ε εεΙ1 νει·ειιεειεπι
Ποπ επι' ννπεειΙι-Οειιειν ει·ι·ιεΙιτει πιιπ πιιπ ΗειΙεπετε.Ιιεπ νει·
πιιπΜπ ινει·ιιειι.- Ρεετιιε.εΙιι·ιεπιεπ. 1πΡει·ιδειτι ειπε εινει
ρεειι·ει·ΜεΙιτπςε Βι·Ιιι·πιιΙιπππεπ, ννεΙεΙιε ειπεπ τϋι·ΙιΙιεπεπ Απε
επιιπ πεΙιιιιεπ, νοι·(.ιεΙιεπιπιεπ. νεπι 17. (80.) Αρι·ιΙ ννιιι1ποεπ
ειπ ΜΜΜ ιιει·πι·ιιι;ει· 15'ει1Ιπεπιε1Μι:. Μ.- νιιεεπε. Πε ινιι·(Ι επ· ειπ Πεειοι·ιιι. ιπ ΕινΙεπιι (Με
Μπι 1ιεπΜ) επιπ .Με ε

. .1
.

ειπ Ανευ πεεπεπτ. Αιιιι·πεεπ ειπἀ
ειι ι·ιεπτεπ 811Βιιι·επ Βεεεπ ιιι θι·εεε-Βεερ πω· ννεπΜπ.- Πιεθεεεπιιιιι.εεπΙ ιιει· Κι·επΙιεπ ιπ εεε 0ινι1
πεεριι.πΙ ει·ιι ει. Ρειει·επιιι·ε·ε Ιιετι·ιιιι·επι 1

.

Αρι·ιΙ

ε. δ
.

8732 (165ννεπ.ιιΙε ιιι ε
. νει·νν.), Μι·ππιει 505 'Ι'νρπιιε -

(15 ινεπ.), 805 8γρΙιιΙιε - (08 ινεπ.), 197Βεπει·ΙειεΙι-(25 ννεπ.),
110 ΠιρπιΙιει·ιε - (θ ιπεΙιι·), 05 Με.εει·π - (1 ινεπ.) πππ 00
ΡεεΙιεπΙιι·επΙιε - (Β ινεπ Με ιπ Μι· νοι·νν.).
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Μοττε11τϋ.τε-Βυ11οτ1η Μ. Ροτοι·εΒιιτ8ε.

1

ειιιιϋπάππε 61,ΕτΜυθ188 θ, 011000 7
',

Ο1ιοΙοτε 88181104Ο.

Η.. ω.. Μ.. Μ... Μ. . Α... Μ... 551.... €..::::11:Ι;::...3.€..::·.%.:.1:......9.·91::::::::·ε;
Ημ1τορΙ1ο1:1ο θ

,

Ριιοτρετ.ιΙΒι.Ε-οι· Ο
,

Ργ11τιιἱο:πιά θοριἱοειοπιἱο ό
.

Τ:

· Τι.Βοι·οι1Ιοεοάετ Βιιιιἔειι 1013.Ί'υΒετουΙοεο ο.ικ1ετοτθι·ενιιιο 24..
ΖειΙιΙ άετ ΒτοτΒοΗ11Ιο:

'Η 11:.ιο11θρεο1.1εο1.τπρὸ μ. Ο=, =, μ. μ. ,.. ,., ,.. ,_ ,;
_

,__ ,.
;

..
;

,_
;

ό 1ΑΙΙ.οΙιοΙ1εωι1ε ιιικ1ΠεΜι·.ιιωττεπτοπε 5,ΜΒοι.εεοΜν5.οΒο Μ...
Π:: (ΜΜΜ: έ έ ῇ ξ

.. -Ξ € ξ! ·έ ε. έ έ;
;

·ῇ θ
,

.Ξ . Ατι·ορΜ.ι1ιιΜηιιιτπ 47. Μετ.ιεπιιιε εειιἰΙἱε 21, ΚτειιΜιοἱτειι .Με_/___ η η ή η ω η ω ή ή ή Ξ Ξ ν........................... Μ. Τοἀιε;οΙ›οι·οπο 34.”- <=ε·=ε.·εεεεεεε ·ε.1. .τ . .Η 1117-88-

ὲ)

. . . . . . ι . Ι , Ϊ =. έ ι + Ν.ιο11ειτο 8ιτ1.ιιτιε άσε νοτοιιιε Μ. Ροτοτε
> ··· Φ : ε Ξ Ε; ; Ε; ε· μ 86 Ο Βιιι·8οι· Δοι·πτο: Βιοι1ετε.ε άοιι 2. Μ81].900.

409 861 770 178101128 20 8 Η 64 η ό.) .Η δ? 82 Η 8 Ν 'Ι':ιεεεοι·άιιυυρ.·: Ο. Ποι·1τ2: ΠεΒοτ τ1οιιΚΙΒιι1εοΒεπΗΤετι1ινου θοΓτἱετρυιιΙιτεΒειπὶωιιιιιπεειι ει..Π
;

οπο!. άειι 'Γοάοειιι·εε.ο1.οιι: Η!" "Μ Η81_Π·-'Ι`·Ι. Ι..1,'Γ11ι.Μ.7,Ρϋ'· ΙΤ Ι. 1 .. . .. .

........Β1.1.1...Β..1::.Ε.α...π.13...οΐΡ...ι..... ὅ
,

@:.$8(1'<11116ΐέι€1111.Τ18ΤΟξ1Ε
Ν σ Νε'οΒ8τθ 8113211118(ΜΒ ΒθωΈω10Π 81-2τΠο110Π

ΠΙρΜΙιε.·ἱο Π, ()τουρ 2
. ΚουσΙ.Μετοπ θ,θτοιπρϋιω Ει1ιιεει.- νθΙ'81Π8: ΜοΠ1188 6οΒ 8- “ΠΠ 1900

__ε·-
ΔΝΝΟΝΟΒΝ .ΤΒΒΒΒ ΆΒ.'Ι' ννδ·τ1δϊ3ιι άετ Β11.οΜ1επά111πε νοκ. Κ. Ι.. ΠΟΧΕΙ! ΗβΜ. Ρο1οτεΒιιτε, Νονε1η-Ρτ. Μ. εοννὶε ὶιι Μο.. 1.1-.πιά πυε15.ι1.1.Αυποποοπ-Οοωρτο1τοπ ιι..Βοιιοωπιοπ.~

Μ.

ΜοεΠο1τιει1- ΜοοτΒἱε1ὰοτ

.........τ. Μουτ!.ιιι ο
1

Η ΠΜΜΒοτ ΕΜΜΜ

ΠοιτΜε. Επάο.ιιετ.Με, 0ο 11οι·Π.1ε,Ρ................., Ρετ1πιετΝι1ε,Ροι·11οιιΜε, ΟΙ.Ιοτοεε.,Ατιὲπιιἱε. Βοι·ορΙιιιΙοεὶε, Β.ιοΜΠε, Βο

Ηε1ητ1οΙι Μειττο111,

Μι Π:ιιιεο πι..! @ε!π .ΙΜιτεει.Μ.

Μ. ΚἰετοΙιεπ Ξι Ι ΚἱΙο.

1 1η1:ΙεεοΒοηέι2Κ1Ιο.

εοτρι1οιινο.. ΒκειτόΜΜ, Ι.....· ΜΜΜ, .................. π. ΑΒοπιιε ω·τΙοΙΙειι Ρ.ιι·Μγεωι, Ρ...ι·οεου, ΘΙοΙιτ, Β.1ι..ιιππΜειιιιιε. Ρο

ΡΒΑΝΖΕΝ 8ΒΜ), ΒΜ8ΜΙϋ18ευοτϋτυππ. ΥΝΕΝ, ΚΑΠ1.8ΒΑΠ.

ΜΝ. Μ Ι Η

]

Εἱπιἱμω· πα1ι1.·11ο!.οι·Ει·εε1:

Μ Η

” 1

1

Η Π!!! 8 ΠΠΓ88 Ζ

1
Μεττοι11°ε Μοοι·εεΙ2

1 1

Μεττοιι1°ε Μοοι·1ειιεο

1ε.::ιέ·561ι:ο5.Ξ θ:ι·;ρ::ο1:τ “1οθ5.:

ώμο, 1εοΙ.Μ.ειιιι‹1Ι112Π10ΠΙιοΜωι.

Σ.. ΜιΒοτιΠ. Μου ΑροτΙιοΒου, ΜὶπετειΜπεεοτ- υπό Πτοειιει.-ΗαπάΙυπςοπ.

1.11Ποτιτεο!ιοπιΑι..........ι...-Η...........ι ΜΗ
Νεο1...νο1εοττ.Ιιο11τΠω· πι· Σοκ: ά1ω.ει

π 111.11.
Ρ11οΒοτυπό Ρ11οΒοτ1ιιιιοιι ίϋ1· «Με

,

%ΐοέδ ἄτ:ὅιΙ:οιιρΠοἔο
(μερη. ΖαΙιΙιιι.ε

, . .

ν...-....,..... ΟΙ11τι1τιΓΜοΠΚοτι
ΖΙΜΜΕΚ δε Πο, ΡΚΑΝΚΡΗΚΤ Δ. Μ. 1

Αάτοε..ιοι. .του Κτε.ΔΙ:οπρΠομτ1ιιυοτι:

θΙο1οΙιεΠε1ΙΜτΙειιι1ε Μο ΟΜτιἱι1ΒώΓ1οϋω·ι.,1ι1
Μαι”, Β1818.Ι'18,Έγρ11Π8,ΚΘΠΟΜΙΙΙΒΒΘΠ,ΝΕΠΙ'8.1·
εΙοιι.ειΙ... ΒοΒοι·ο.τ.ε.ΕιιοΙιἱιιἰιι ει:1ιι11εοΜπω..

Β1ττει·,11εΗ.1ε.1έτάεπιΜ8.8'0Πι11α:Μπ. ΜτΙ-ι. νἱε1 εοΙιν.πϋ.ο1.οι·πιά' Με
ΝετνουεγετοΙπ Με ΟΜΜ...

ν........ι. Ο1ιοΙει,εοειιιτιΙσ.θυ.ΙΙεπετοΙιι π. Από.

Έ

θει11οιι-ιι. Ι.εϋοτΕπιπΙ;Ι..; .ν5.·άΠ. Γοι·ιι. ά. Επι
1181το1-Ρ111οιιοΙπιο ΜΗ ΐιΒΙο ΝοϋουετιιοΒο1

..Με πιοικιτοΙω.ε ἔειιο.ηπιοιι.
Ειιετ;. ιι. ΜΒΜ Μ... ΑηειΙοριἱοιιιι.;.νἱ.·Μ νοτ11το111.
Β.1.γειοι·. ιι. ι1ει1τωπ1ιοπ.ΖΙΙΒ111.Ι1110Π,εΒειιειο1ετ«σε
ε1ι.μια... 8τοττκ.ιοΙ.1ο.ι.. εεΙ.ι· ιν1τΚε.ε. ΒοοΚτπυΕΠ
.Με άι1τοΙπιπει1ι1εοΙι$1ἀΙ.ΗοἱΙιιιἱττεΙιι.ΡτορΙιγΜο11ουιπ

Η Ν με.
(ΗοΙ.τ π. ΗετΙ188.ι1το·ΒΜΒ11εεεετπηΠο1110η.Και...

κι ΡΜ... ν. Ί'ειΒΙΒΜ.ειι,Βι·ειαεεεειΙ2Μ. υ.-.......αν.........

Π
.. νω·οτ.1ιιοι .πετάειι.

'- ε... εε ε... .ν1.·ΒΙ1οΙ.εεΗοἰΙ...ἱ1τοΙ.ΜΜΜ.. .......... ε.ι1εεοπ1εωειπε Βει1οιι

θεεο1ιιι1ειοΙάτ.Αιι11.11:ιτι·ΙιοΜ.ιιιι,εἰοΒοι·ννἰτΙ‹εειτπΒ.
ΠιιτοΙ.ΐϋ.ΙΙεπ ΑΙΜ· ΑΝ, ........., ‹:Ιιτοπ. π. 1ι1Βετοι1Ι.

ἐ Ι).ιτωο.ιτειττ1ιΜ. θεεεπεω: Η ά
.

Τ............κρ....... η.

?Μα Μιιι·1ε ΚιιΒεπ., θα. ε.............
111108ὰ. Πιι...ε.:Μιι ΚὶτοΙιο6-8, 9.19.

ε..ι........ω.- Β11εο “Τειι1εεοπ, Ποιπω:Π
Προοπ. π. 186, πι.. 18.

Μετα. Ψ1:1111οι·,γ.. 0011180811πιο!).τιΠω
ΦωοΗιιοκοπο!1μ. μ. 4

,

κι. 11.

Α1εκατιτ1τιι Κεεετ11ιονν, Ππκοπε.οποπεε
γι.. π. 81, κε. 32.

Ο18..Βοι·1ε, Βιιο. οο·ι·ρ.,14.πνιιι.,1.88, κ... 2
.

ζ 3οΙυνεετοι·Οοιπ:0:. Βο11ιπι1άτ,ΠοΦερ6. στ.
ΜΜΒΜΒοκειε γι. π. θ

,

κι.. 20.

Ϊ πω... πισω Β ο. 1.... 4.ι_ ..... 3.
Για”. Δ1118110δο1ι1112,Φοιι·ι·σεω .Η 187'
Με. 1111.

(Μετα Οι:·Β·ι·.ιιοι:ιι,Οορτ·1:ποκεε, μ. Μ Π.
κιπιρ1·. 191

Μ... οτ........ κ.. ο.,17 1........Η... α...ω,
Θ... ιο.

ώ Βερ·ω Φωιοροππε Πιικοπει, Οπε.οοπιαε
Π. π. 24, κι.. Τ

.

Επι. Πεεε11Επεε Πω. ΙΙομ·ι.επει:κ, μ. 14.
Με, 15.
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ιεεΝεΒπἱἔ.α. ΙιιεεΙ Οεειει, Οοιινετ·ιιεττιειιτ Μν1ειιε1. .ο
8οιιιεπιπιιιειιιεεπειειιτ πω, (Μι. ι840.

8ειιεοπ: 20. Μαι Με 20. Αιι(ιιιει.
ιιιειιιιιιι(τε ει·τιιειιειι ιιιε Αει·ετε άει· Αιιετειιι: Ι)ιι·εο(οι· άει· Αιιετε.ι(.Ηει·ι· Μ: Ε. Βικ
πω, 81. Ρειει·ειιιιι·8η 'Ι'ιοιτειιι ιι 29, Ηει·ι· ΙΜ. Μι._αιιιιιιι

Αι·ειιεΒιιι·ΐ
ΑΠε ιιιιιιει·ειι

ιιιειιιιιιι'(ε ει·τιιειιι Με Αιιετ.ιιι(.ΒειειωνιΙΙιεετ ιι. εειιιιεταπ( ιι ιιιιεοιι ι·οερεετεει·ιιιιε.
(80) 8-8.

ΗοΜΒιιυ9 ν. α!. Η..
τω (Πειτε. Βιιιιιιε

ιιιιι·ιιιιΜιιιτ ιιι» πω» ιι. Βιιτιιιιιι·ιιιιΜιεΠειι,
8(ιιιιιι·ι·ειιεει. ιι- Βι·ιιιιιιι·ιιιιεεετϋι·ιιιι€ειι.

Βεειιιει· ιι. ιιωιιειωι- Ι.ειτει·1 ΒΓε ου"τ Ρ8ΙΊ8θΓ
Με 'πιο ω" ΜΜΜ

Βιιιι(νειει- πω! 8ι:ιιιιιπιπιιιιιιιει ιιι Κεπιιπειιι.
40 ιιι7ετετ νοιι Βι8ει, επ άει· Β18ε--ΤιιοΒιιιτιετ Ειιεε:1Βε.1ιιι.

Βι8 ΜΜΕ Ι8θθ ΜΗ ιιι 2
0
.

Η ιιιιιιοι ΙΙΙ1(ι (ιιΙΙΙ(ι1°ι ΜΒ ΖΙΙΙΙΙ Ι. δ8(1ι8ΙΙ1ιιΒΙ°.
Βειιι.νειεΙ-, ΒοιιινείεΙ-Βει2·, δοΙινιει'εΙ-ΡιοΜειιιιεόει-, Βειιινει'ειεΙιιιιιι-. Κοιιιειι

ιιιιιι·ε-, Πειιιρ(`-,Ηιιιιιιιε-, Ηιιιιιιιε-ΒιιΙ2-, Ηιιιιιιιε-Γιοιιτειιιιεόει-, νοΙιε πω! νει·ιιιιιιιιιε
3ειιΙειιιιιι-ΒΜει·.
Μιιιει·ιι.Ιινιιεεει·,Κεριιιι, Κιιιιιγεε, Μεεεεεε, Β'ι·ιετιοιιειι,ΙιιιιεΙειτιοιιεΙιειιιιιιει·ιιιι‹ι

61ιε1ω·ιειιιιι..Π6.ιιι·ιιεΙιιιιιει· 2500 Κι·ιιιιιιε ιιιιτ νει·εειιιεάειιειι Ε'οι·ιιιειι Βιιειιιιιειιειιιιιιι,
ΒγριιιΙιε, Ηειιι(.ιιι·ε.ιιιιιιειτειι,Νει·ι·ειι1ειάειι, Ρι·ειιιειιιιι·ειιιιιιιειιειι.
Ψι'ιιΙ‹ιι·ειειιεθεἔειικι. (ιιιιοεεει· ι·ειιονιιιει· Ρο.τιι, ιιι άειιι Μοι·8ειιε ιιιι‹ι ΑΒειιιιε

ιιιιιειιι εριειτ.
ΒιεΙιοπιιειι, Ιιεεεειιιιιιιετ, Κιιιάει·εριειε. νιιιωι νοιι 40 Με 150 ΒιιΙ. Γιιι·

Β ννοοΙιειι. Ρειιειυιιειι πιιπ νοΙιει· Βειιόε(:ιΒιιιιΒ·νοιι 8 Με. Με 20 ΗΜ. Μ.ιοΙιειι(.ιιοιι.
1)ιιι€ειιοενειιιιιιάιιιιε πιιπ άειιι Πεει· απ· 20 Χορ. Με ιιπά ι·ει.οιιι·.
νοιι Βιμ. ιιιιοΙι Κειιιιιιει·ιι νει·Ιιειιι·ειι ινιιιιτειιιι άει· θειεοιι Με 12 ΖιιΒιετ:ι.ε;Ιιειι,

ιυιτ Βιιι.ιιοιι ιιι ιιΙιειι Βιιάεοι·τειι άεε Βιι-.ιεεεΙιειι Μεειιιιιεειιε.
ινε ειι ε·ειιιιιιει·ει· ΑιιεΙιιιιι(τε ινειιιιε ιιιειι ειειι ειι άεπ Πιι·εειοι· Πι. Με.

Α
.

$80'Π. , Κειιιιιιει·ιι. Βιεε.εεΙιει· Κι·ειε.

Κ(5δω9!!
ει.σ.ειΡω
ιι Σιιιιιιοτιιιιιι =

ι=

Ι·'ειιειιοιιι (Βιιι('επιιιιεε,,Νειιεε Κιιι·ιιιιιιιι“ ιιιι· Μιι€ειι- ιιπά Βιιι·ιιιιιι·ιιιιιιιιειιειι,
κιιι·ειι ιιιιι.ει· θτοΠινεειιεει(·οιιτιο!Ιε), ΙιιιιΙιειειε, «Μι, Ηει·π- ειιτ! Νιει·ειιιιι·ιιιιιι
ιιει(ειι, Νειιι·ιιειιιειιιε (Μιιειιιιιι·ειι). Ειιιι·ιειιτιιιη; τω· ΕΙειιιι·ο- ιι. ΗμιτοΗιει·ιιριε
ιιι 8.110”Γοι·ιιιειι. Διοτι! - Βεεειιιιιει·. Ρι·οερεε1ε.
((31)1Τ-2. Πι. (Σ. Ιιιηιρει·.-τ
Κιιιιιιιιιε Μ! Κιιιιι(ιειιιιιιιιι, 8ιιι:ιιειειιιιε Βιιιινιειἶ

ἔειιιιιτοιιιιιιιπι» Νει·νειι- ιιπά ΒιοΠ'νι·εσιικεΙΒι·ιιιιΚε,Με Ει·ΙιοΙιιιιι:εΙιειιιιι·ι'(ιΒε, «Μπετού
;ειιΠιιει. ιιπ! ιιεειιοιιι. ΤεΙεριιοιι Αιιιτ. Κιιιιιεεει.ειι1 (ΠΜ) Νο. 22. Ηι·ιιτ.ι8Ρι·οερεοιε
ιιιιειι (Ιειι (ιιιι,ι;. Αιει ιιιι‹ι ΒεειιΖει· Ιιι. ΡιιΜει·. (θθ) θ-2.

1 Μια:: ιιιιιιει·εΙεε. Με 8οϊ.Έ'Β..σΕΒ άε ισει·ι·Α.·ι€

νι 0 Η Υ ειιι.εετιιιε
(ιιιιιιιιιιε-ειιιι.ι.ιε, ιισι>ιτιιι

.4ινοιπ εισαι: ΒΕ ΒΠ8Ι°Ν.ΠΠ ΕΑ 8ΟΠΗΟ'Π ο

Βοηετοι·ιιιτιι
τω· ιιιιι(ιειιιειιιειιιιε Βιιιιιειι

13ανοε-13οτΓι
Βεεισ.Ζειιιι: Γκευ Κτουι'Ι' ιιπά 'Ι'00Μ0ιψ
Βειιειιάει· Απε: εστω» Μ. Ψοιιιιιι(Ι.

Νι(.ιιει·εειιιιι·ειι Ρι·οερεει.ε.
(Β) 26-18.

ι οιιιιιιοιιιιε
ΠΙΠΕΠΠ. "|ΒΒΕΠ· ΠΕΠΠ.Ι."ΗΜΡΐ
ςιιο11οιιαπ", .Με πιο.“που νοιιι Δ. Πει Με πω: 1. 0οι.οικ1%

Πισω.ιιιι(ιιιιειιοΠιιιοπιππωπιπ ιι ιιππ Αροιιιο[οτιιιπάΑροι.ιιεΜειιννιΔι·αιι-Ημιιάιιιιιμοιιιιι ιι.Βοιι.ΛιιεκίιιιίωΜε Ριοιροεπνοιιάει·Μιι:ει·ιΙνναι"ιν
Υπικειιιιιη, ΡΑΝ., Μ. Ε!" Μπι-θεοις".

σ
·Ο·~

ο ι-ι·οιε·εο ε.έ;'έ
τι .28=Ξα Ψ >;..».α:
.ΕΕΣ ==ε:ε
>··-. Οι” ο..-.- ..€2ει
'Δ (Η ε ,θ

έ

2.α:
..#8 .6..€::Φπι·-(0°*-.= :4=ηυ=Φει8 εεε·
(Δ Μι.. οπ-Ε70.σ.) ·-εώ
ὅ-'ὲ' εεεεε=ε.(8 Φ
_ω <ιξ.€_ΞέΦ-= .="Έιρ(2
%Ξ;ΞεεεεΦ.ε
|':=Ξεο .°..·Ξ_ΞἔΒΞΒ'-· ι-4Φ.0=ε$_.Ξ
._ω-=εαΞ«Ξευ.=ἔ ἐμὲ;
Φοέ·8:-ΞΕ:
Φ-ιΞΟΣἔΞι€<ἑ····σε..@πω Σοαξ.=Ο °_2-ΣΦω

··›

. ἑεεεἔω.τ Π.=ώ'ιοο5
οι: 8::>α·><:Ϊ@=· -,..·1°τ·ε.εε,Ωδ

:= Μ"Σε εεε2°=·ιιοι ει·:εμ2 ..εφ Σα(ε: ·σ` Φει> .ε: Με.ι:ιΞωΞ.<ο.ή ==ιτι.#==·-·Ζωωῶῶ

ΏΏϋ*ΏδΏΠΏΏΟΏἘ*ΠΝ*ἔ*Ώ#Ώ**

:ξ Μ. 8οιιιιειει· Ξ

Ξ

ΒΑΒ ΝΑΠΗΕΙΙΜ.

Ξ

Ό·Η··Ε<Π><ΒΠ><!!>_δδ!δ*ϋϋ(ΏΏδΒ!δδδ

Ιιι. Δ. νοιι .Τετιιιιτονειιι
Γι. Ιιιιιες_ιιιιιι·ι€ει·Αεειετειιτ επι Πι·. Βι·ειι·
ιιιει·ειΗειΙει1εωιτ ει» Βιιιη;ειιιιι·ειιιΙιε ιιι
θοει·Βει·εάοτι από Αεειετειιι: άεε Ηει·ι·ιι
Ρι·οΓ. Πι. Α. .Ι ιι ι·ε.ε2-ΗειιιεΙὶ›ει·ς
ρι·ειιιιειι·(: νοιι Αιιιιιιιε Μαι Με Βιι‹ιε

ΒεριειιιΒει·
ιιι Βεε1 ΒειεΙιειιιιεΙΙ.
νιΙΙει $ειιεΒιιι·,ς,Κιιτειι·ιιεεε.

(59)5-2.

Μιι:ι·οε.ι:ορε πω( Με
2ιι Ρειιιι·ιιιρι·ειεειιειιιιιιιειιΙΙ. ιιιωιω («Μαι
Ιιει·8, δι. Ρε(ει·ειιιιι·ς, ινοειιι·εεεειιει‹εια
Μ Η. (88) Ι--1.



Μ!

Βεννοααοιιο ιιιιτάιάιο!ιο

ΜΗΜθΙΠ)8(άθΓ ΒΡΠΠΠθΠ881Ζ (ιιιιΙν. Μιά οηει.). Ια θΙιιεάιιεοιιοα ά. 126 Μιά 950 ει.
ααά Ράοιιοιιοιι ά 6 Μ. Ιαιιιι.Ιτ.

1ιιάα:ιιτιοαοα: ΑΙΙΒειιιοιιιο νετΓετιιια8, νει·Ιοιταιι€ άετ Ι.οΙ›οι·, άοε Ηιιιτοιιε, ΟΕιετιριιιιοα, ΡΙειΙιοτιι.
ιιι νοι·Ιιιιιάαιι8 πια. «ΚαάοΙΓιαιαεΙΙω αει Αττ.Ιιτιι.ιε ααά ΒιιιΙιειοε. . .

ΑΠΙΌΙ'08Π18Ι)ΡΠΠΠ, ειιιτΙιει:ετ, ι·ειαοτ Ρ)ιεοαεάαοι·Ιιιι€ Εαι·ορεε (πιπ
αει: ιπι ι.ιιω. Ιιιάιοιιιιοαοα: Αιιιιοιαιε, ΟΙιΙοτοεο.

Βαάο11°εάαο11ο,

(52) Ι'?-2.

0,17 ϊ Μ. ΗιεεαΙιιοιι.ταο

ΙιετνοττειΒοαά Βτοεευτ Θοιιιι.|ι εια ΚοιιΙοαειιατο, Κιι.ΙΙι Μιά Μιιααοει:ι.
Ιαάιοιιτιοαειι: ΟΙιτοαιεο!ιο Οιιτιιτιάιο άετ Ηατιιοι·Βιι.ιιο, Νιοι·οαει.οιαο, Βιιι.Ιιοτοε,

ΑττΙιτιιιιι..
.

ΜιΝοαι·ιιι·ι
.Δ. Β 1 Β Ν Β .Α. Β (Βϋ|ιιιιιιιι)
14ιιοιιΖΙιταιιιι, Ροιι·άιτιειιιάευταιιιι.
Με ει:έι.τΧΜοτι ΟΙααΙιετεα!2ινάεεετ Εατορειε (Με 5 Μ. ΟΙααΙιετεα.ΙΖάια Ι.ιωη Μιιιππ Υετειάταιιαα οάοτ Με Ετειιω Πιτ άιοεεΙΙιειι. Μάι: ιιαε Μπι ΡετάιιιιιιιάεΙιταααειι
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_Ρ
ΚιιοΙΙ & θα., ΙιΠάνήΒ'ΒΙΙΒάΌΠ Βι./ΒΙΙ. Χ

1οιιοαοαΜοοαα Μάι) ι

α άοάοΓοιαι-Ειννοιεε-νει·ΒιαάΜε, ειιιαΙιι'ειιι,πω" ΜΙ'θιωι ΠΜ" Μ!" νθ,'ΜΠ(Η
Με! αει·ιιοαιοε!

ΒὶΙΙιμι· Μιά Β ιιιιιΙ ΙειοΙιιοι··ει!ιι άοάοίοι·ιιι.
ΝιιαΙι Ρτιναιάοοοαι Πι·. Κιιοαιαγει·. ΗιιΙΙο ει..Θ.: και Ζειὶτ

Ιιεειο8 Μιαάεπτεα;ιιι|νοι·.

ΤΑΝΝΑΕΒΙΝ ιιωιιι
άϋ.ιιιΙιοΙι εεΐ8.ιιΠ08, ιιι·οιιιιιταιιά αιοΙιει· ινιι·Ι«ιαά
` ' ά κι ά . °

Θεμα Βιαιιάι25οιι
" " °'
Μιά Ει·ινασΙιειαιιαιι

αιιοΙι ιιι ταΙιοτΙιαΙϋεοα ΓάΙΙοα.

ΚιιιιιοΜει 8οιι€ιάωαιια άσε Μιιαιιιιε οάιιι· 8ιϋι·αιιιι «Με Αρροιιαι.

βί!ει·ει!πτ Μιά ΜιοαΜι· εια ])έειτείειι.

ΙθΗΤΠΪθΙι
ννιτά πιιτ Ει·ίοΙ8 ειιι€εννΜιάτ:

αει Ε'ι·αιιωιΙειάεα ιιαά ΟΙιΙοι·οιιιι,Με θοαοι·ι·Ιιοο, »οι Κι·ιι.ιιΜιειιοα άοι· Βάια, άοι·νοι·°
άειιιιιαιι·ιι-Μιά θὶτοαΙιιιἱοαιι-Οι·β·ιιιις. Βάι ΕιιιικειιιαΙιει·ΙιαΙοεο, »οι ΗιιΙιι-, Νει.ιιιιιι-Μιά

`

Αιηι·ειιΙειιάειι, ιιονναι Ικα οιιι2αιιάΙιοΙιειι Μιά ι·1ιοαιιιαιιεοΙιοιι ΑΠ'ωτιοαεια @οι Απ,
ιΙιειΙε ιιι ΓοΙἔο ιιοιιιοι· άιιιιοΙι οι οι·ιιιιοιιι.εΙΙο ααά Ι:ΙιιιιιιοΙιο Βιιο!ιειοΙιτιιαΕοαΜινια
ιπιιιειιιτοάιιαιι·οαάοιι.εοάιιτινοααιι

ειιιιιέιει.ι·ιιιιιιά.τειι
ΒιαειαεοΙιαϊτοα,Μιάεται!ιοιΙει άιιι·οΙι

ιιοιαο Με Βιιεοηιιιοιι Ιιοι"ϋι·άεταάοαΜι άειι Βτοιι”ννοοΙιιιοιιιιοιεει·αάοιι ινιι·ιιαα,ςειι.
Πιο Ιοατιιγο!-Ρτάρειτειιτε ννετάειι νοιιΚΙιιιΠωτα Μιά νιεΙεα

Αετ2τειι ειιιί'ε ινέιτιιιετε εταριοΙιΙειι Μιά ετοΙιτ ιι
ι

Πιιινοτειιέιτ5- 1

εοννιε ετ.έιάτιεο!ιειι ΚτειιιΚετιιιάαεετα ιι
ι

εϊάτιάιΞειιι θειιτειαοιι.
ννιεεεαεοιιειίιΙιοΙιε ΛΜιειιιάΙιιιι€εια Μπιτ ΙΟ'ΗΤΗΥΟΕ ΜΒΜ Ϊ

ΒοοερτίοτιιιοΙιι νετεειιάθτ ετ:ι'ειε Μιά ίιπιιιοο Με ι

ΙοιιιΙαο!-Βιιι!!ιιιιΓι, Βοιαι Ηαιιιιιιι & Μ
.,
>

. Ήειαιαιιι.ι·ιάιοιΣ Β άιι Ι τ
'

α
.Πεπω» Μεεε. (Πιό. 21 Ααράι.πά16άΟα.

ει. ιιιιιιιιααιί
Μιά οιιιαϊοΜοα Με τοιιἱεοΙιειι
ετϋ.ι·Κοαάοεα.Με νωιιιιω
ιΒι·άιιι·αάεεΘειτέιαΙι.
Βάια θεεο!ιιαειο!κ ιει ωφ
ιιαιιιιιιιιι.

Βι·οιιοΙιαι·ειιΠιοι· άεπ

Μ. Βεριιιιε !-ΥΙοαι

άεει ΗειΙιιιιι.ι.οΙ νοιι

Πι·. Με Βαντέ.

ί ινἱι·ά ιιαι νοι·Ιιιιιςεα παει

: αειιιάι.

Οοαιριιςιιιιι άι· ιια

Βιιιιιτ ΒΒΡ)1εειϊ
Υπισιιιιο,Βασικά,Ηπα:

νοι·ιιιιι· ασιαΛααααι ΗΙτεοαΜι!ά ιαΜιά
ΒοοΒιια οι·εο!ιιοα:

Βιοιιιοιιτο
άετ

ρειαιιιοΜεοα-ειιιιιιοπιιεοιι. Βιιιιιιιοει
Διι1οιιιιιτιε

και· ι·ιιτιοιιιιΙΙοιιΜιετοιιιιεεΙιειι Διιιιιχεε
νοιι ΡΜ. Πι·.0ιάται· Ιει·ιιοΙ.
Ζινιιιι.ε Α ιιΠιι.εο.

ΜΚ). ιια 21 Ε'ι,ι;αι·οαἱαι Τάκι.. 3 Ν
.

νει·Ιιις νοα Ααεαει ΙΙΙι·Μ:ΠινααΙά ιιι Βάια-
Βοείιιοιἶετεοιιιειι:

ω

ΡιιτΙιοΙοειεο!ι-αιιΜιοιΜεοΙιε

ΒιειειιοετΙΚ
αιιιιιιι ΑιιΙοιι.ιιιιι; Ζαι· ΑαιιίαΙιι·ιιιι8 νοιι
θΒάιιοτιοαοα εοινιιι ν. ριιτ!ιοΙοε.-!ιιετοΙοε.

Πιιωι·ιιαοΙιααςιιιι
νοπ κά. Πι·. Μια. θεια.

θεοΙιειωάιιι·οιιρειιοΙιοαοα. νοι·αιεΙιι·ιο ΑΜΙ.
1900.μ. 8 Μ!. 411 ΑΜιιΙάιια8·ειι. Η Σ!

.

νοι·Ιειε
κά» μ

Ἐ8οἑἱιειι ει·ιιοιιιοπ
Ρι·ιιοΠοαιιι
άεπ·

ραγειο!οιαεοαοα Μιά ραι!ιο!ιιαπωιωι
ΟΙιοιτιιο

αοΙιετ ειποι· ΑαΙοιταιιι;·
:αν αιιοι·ΒιιιιιιιοΙιειιΑιιαΙμο ί. ΠοαΜιαι
νοιι Ρι·οϊ. Ι)ι·. Ε. ΒιιΙΙιοατι!ιι.

Ζννιιιτε νει·ιιιεΙιι·το Α α ίΙειαε.
Ι9ΟΟ.8. ιια 10ΑΒιιιΙάαιιΒοα ιια 'Γεια Μιά

1 8ροοιιαιΙιιιιοΙ ια Βααιάι·ιιαα. θεια. 8 Μ.

νοιι Αα8α&ιΙ!ι·ἔιινιιιΙά Ε"

νΒασιιάι·αποι;δ·. Μ
”

ινιειιιιιιιῇάιιιιιτὶιιιιιιΙι. Η. 6.

Με αε.ιιι·ιιιιίιοεΜιά παταει· ι



αν. .ιΑππεΑπε Ν. πιτιιιιιιπι Νεπε Β'οΙΒε Χ". .ΙιιΙιτε.

ΜΠΠΙΠΙΝΙΒΠΠ ΨΠΠΠΠΝθΒΙ·ΙΒΙΡ'Ρ
ππι.ετ πετ Βεπιιοποπ νοπ

αυτ. Πτ. Κπτι Πετιιπ.
.Ιπτἱενν (Ποτιιιιτι.

Πτ. 1πιιειιιιεε Κτειιιιιιιει!ε.
πω..

Μ. ιιππωτ Μιπειετι.
Μ. Ρετετε!ιπττι

Με «Μ. Ρειει·επιιτπετΜεπιειιιιεωιε ινδιειιεειιτιπ.» επι.ειιι_ιεεειμη·· ξεοπτιεπιεπτε-Αππ'έτπςε- που” ιι.11ε 1ιιεετετ.ε
8ο π π ε τιε ππ. - Πει·ωιεπιιειιιεπεημειε πι ιπ Επεε1ειιπ.8 ΚΜ. Πιτππε
Ιειιτ, π.ΚΜ. τπτπεε !ιεΠιε .ΗΜ πιο!. Ροει:ιιιετε!Ιππε, ἰπ πεπ ε,ι;ιπετειι

»Με πιιιπ επεεειιΙιεεεΙιειι επ πἱε Βιιε!ιΙιειιπΙιιιιΒ νοπ Κ, 1'...Β1ε1;ει·ιιι
82.Ρε!;ετε!ιπτε,Νεινεπγ-ΡτοερεεΕ.Μ14,” τἰεΙιΕετι.-ιτ ε.ιιτιηετη; Μ;

Βἱτιᾶετπ ?ο ΜΜΕ ,]ΜιτΙΜι. Π) “ΜΕ ΜΦΠ7]Μιτιιώ.Π” ΐπεπτΜεπιπτσΠεουνιεεΠε επΓπιε Β.επεει.ιοππειάιεΙιετιεπΜΜΙιειΙιιππεπ Μττει:πιππ επ
Πιτπιο 3πιεΙ 8ειιρεΜεπεΖειΙε ιιι τειιι πι 1θΚορ. σποτ35 ΡΓεπιι.-Πεπ
Α πτοτειιννετπεπ25Βερετπι:επιπεειΙιτετθτιπιππΙετιι!τεΙ ιιιπεεεππτ.
Ηειετπτε ννετπειι πεε!ι πεπι πωπωνοπ 18 ΚΜ. ρτο Βοπεπ !ιοποτιτι.

τι π

ποιι
τετειιιιτα,Ρετ.ετεππτεετ8ειτ.ε,Ρειετ-ΡεπΙΙιεεπὶτεΙ :π τιεΜεπ Βρτεοτι

Μ. Ρετει·ετιιιι·ε, (12. Μπι) 29. Αρτ Η

Εεεε!ιΒΗπίπιιτεππεπ Βεππετεπτ Βτ.Β.ππ.ε1τΨεπεε1ιιιι Η.Ρε

ει:πιιπειι Μοπτε8, ΜΜννοειι πππ Γτειτπε νοπ 2-3 ΠΙιτ.

1ιιιιιι1ι:Πτ.ΑΙΡτεπ Ρώπα
τιιιιιππω. - Βετει·ιιτ.ε: ιν. ΠϋΠετ: Αππτοιπἱε!‹π τύπω;; :ΠΙ ίι·ε.ρεπ επιΕι·ετει· ΒετιεΙιτ. ϋΙιετ Με 'ΓΙιιιιιεκειτ πεε ΒνεπεεΙιεεπειι Βιιιιιι.τοτιιιτπεπιι- ΙπιιπετειιΚτιιιιΚειτπ

εεπτετιοπεπ πεΙι ι·εεοι·ριιοπεπ ι ωτιιιεΙειιιΜτιιιειι
(Μιι·πιεεΙιΙειιιιΙιειιη. -- Η. ποιωι: 'Ένα ΜΙ ει' τειιιιιιιε, πετιιιιιπΙππε πιεπ Αιιτιτοκιιιιπιεει.ιοπει·.- Βει·ιεΙιτ πω» πιο ινιεεεπ
εεΙιεΗΙἱεπε 'ΓΙιετιεπειτ πεε νετειιιε θτ. Ρετει·επιιι·πτετ Αετ2τε τειτ ππε
ΜΜ.ε-ΒιιΙΙεπιπ 8ι. Ρεπετεππι·πε. - ΑιιΖεἱΒειι.

Ζπτ6Μετ Λετπιεπιπ
πετ θεεε11εεΙιεΕτ ιινιππωεπω Λετπτε

Πετ ΧΠ. Λετπ$εΙππ πετ ΗεεεΙΙει·ΙιπΠ ΜτΙ. Λετττε τιππετ ιιι
"ειιπειι "Με επι Μ. Αιιπιιιιι, Ι. πππ 2. ΝηπειιιΙιετ π. ε.
Βτε_ιειιιπειι ΟοΙΙεπειι. ινειεΙιε νοτωι ε επ Ιιε.Ιτειι ννἱὶπεεΙιειι,
ννει·πεπ πεπετεπ, πε.Ιπιπϋ,<.>;ΙιεπετΑιιιπεΙπππι.ς·επ πιπ Ιτιιτπετ Μ·
τιειΙτεπιιιτεΙιεεπ ιιιιοΙι €επιπετειι επ 1τι.εεειι.

π. Σ. Ρτπ.εεε πετ θεεεΙΙεεΙιπΐτ ΜνΙτιππ. Αει·ιτε.
Πι·. Μ. Τι·εγιιιιιππ

(Βιμ, ετ. Κ6ιιιεεειι·πεεε Ντ. Π, Ι)
.

Ετειετ πετωπι πι" πὶε τιιπιπιππι πεε Ενειππε!τεεπεπ
8επειετιπιπε πιτ ιπππεπΚτειιΚε :π ΡιιΚᾶῇπτνἱ.

Ι5. 0ετοΙιει· 1998 Με Μ. Βεεειιι!ιει· Ν”.
νοπ

Ότ. Μαθε τω”,
ετεΙΙιτει·ττειειιπετΠιι·εετοι· πεε Βεπειτοτιιιπιε.

Ι.

Βιιε Βνεπε. Βιιππιοτιππι πιω 10.5 ΜΙοπιετετ νοπ πετ
Βιετ.ιοπ 'Ι'εττποΙ:Ιτι πετ ΡιππΒιιιπιεεΙιεπ ΒιιΙιπ ιιι ΝΝΟ
Βιετιιππε νοπ πετεε!πεπ. Με Εππ”ετππιιΒ νωπ Μ. Ρε
τετεὶιπτε ιιι Ι.πωιπιε απ. 50 ΚιΙοτπειετ, νοιπ τ'ιππιεεπεπ
Μεετππεειι 10 ΚιΙοπιειετ, πιε ΗϋΙιε Μπιτ πειιι Νινεει.π
πεε Ιει.πτετειι πωπω 62,3 Μειετ. Ειπε 8επειτοτιπιπ
Ριικ.ιιιιιινι πι1πετ πιπ; πειιι 8επειτοτιππι Ηε.Ιιιιι, ντεΙεΙιεε
επ. 60 Μετετ πππ πειιι επ τω”. ινεΙοιιεε 88 ΜετετπΙιετ
πειπ Μεετε Μπι, ειπε θτυρρε νοιι 'Ι'ιεπεππ-Βεπειοτιεπ,
πετεπ ΜεετεειιϋΙιε παπι πιπ σε 100 Μετετ Θετιπεετ Μ
Με πιο πΙ!ετ Με πι" ιιτι ΑπεΙπππε πεετεΙιετιπεπ ιιππ
ΙιεΙιεπ Ηει!επιπειι.
Π” 8ειππτοτιπιπ Ιιεςτ 8 Ρππειι Μπιτ πειιι Νινειιπ πεε
τιιι‹ε_;ιπω (πππ. «Ι.ιιπΒετ 8εε») επί ειπειπ ιι

ι

πεπεεΙΙιεπ

νοτερτιπεεππεπ ΡΙπιεππ. Ι)πτεΙι Με Ροτπιπτιοιι ιιππ πιεΙιτε

ΒεπιιΙππιιε εειιιετ πεεΙιειεπ Πιπ8επππε πππ πετ πεμπ
ππετΙιεεεππεπ ΠΙ`ετ πεε $εε: Ιιοτπτπτ επι τεεΙιτ επεΒιετιι
πετ ΨιππεεΙιιιτπ 2π 8τειιιπε: ππτ πιε ινεπι- πππ Νοτπ
π·εετινιππε ςινεΙεΙιε πιει· εΙΙετπιπΒε ππτ ιτι τω» Μοπετεπ
Με” ιιππ ΑρτιΙ ειππεπετιιπ επ ινεΙιεπ ρπεπεπ) ινετπεπ

πε.πι· 1899. - νει·ιπιεεΜεε - ΜοττειΙἱ

ιιι πετ πποΙιετεπ Ππι€εΙιππε πεε 8επειτοτιιιπιε τεεΙιτ πεπτ
Ποπ νετερπττ. Ι)ετ ΡετΙτ πεε.ιεεειι. υνε!εΙιετ ειπεπ ?Ιω
οΙιειιτειππι νοπ 4.6 τπεε. Πεεψιτιπειι') Ιιεειιπ, , Μ. ιιππ
ιιΙΙεπ ΒιεΙιτπιιπειι νοιι πιεΙιτ οπετ ινεπιπετ πεπεπτειιπεπ
ΗΟΙιεπ πππ 8επΙιππΒεπ ππτετιποεεπ πππ πειΙιετ ινοΙιΙ @ιιοιι
Με ννιππτιοΙιιππε εεεε!ιπτει.
Ι)ττ 8εε Μ: πεί, Γτει τοπ Ψεεεετρπεπεεπ @ποιι επ ποιι
ΠΓετιι ειιιπ Βιπεεπ πππ ΒοτιιΙί ππτ ιιππ πππ πο. επ πιιπειι)
πππ πππ νοπ ειιιεπι 8εινόΙιπΙιειι τεεΙιτ πτε.εεεττειοΙιεπ
ΡΙπεεεπεπ ππτεΙιε1τϋπιτ. ΒετιιετΙτεπεινεττπ Μ, @εετ επί.
ιιππ ΝεεεΙΙιιΙπππε ππτ εε!τειι ιτπ εεπεπ κι πππ ιιτι Βε
ι·ιεΙιτειιιΙιτε ιιιεΙιτίειεΙι εοεπτ επ ε‹›ΙεΙιεπ 'Γιιπειι νετπιἰεετ
ινπτπε, επ πειιειι πιπ Βεειι πετ ΝπεππετεεππΠ πιπ πιεΙι
ιεπι ΝεΙιεΙ ΙιεπεεΙα ινετειι. Ειπε ΕτΚΙπτπιιπ πιεεετ Ετ

εεπειππιιε ππτΓτε Μπιτ; εειπτ Ιειειιι πειιι, ιιι πγειεπιεεΙιετ
ΒεπιεΙιππε ππτίτ.ε ειε Μπιτ "τι Με τεετιι: 8ϋπει:ιε επ
πεττε.οΜεπ εειιι.

Πετ Βοπεπ πετ ππΙιετεπ πππ ίετπετεπ Ππιθειιππε πεε
δειιιπτοτιππιε πεετεΙιτ ειπε ετοΙιεπι. ΜετΚ ππτειιΙειεει€ειπ,
ετεΙΙειιινειεε ιππ; Κιεε εειπιεεπτειιι δειππ. Ι)επ ΟΙιετε.Μει·
πετ Ι.εππεεΙιείτ πεετιπιπιεπ ινεεειιιΙιεΙι πτεἱ Ρ'πετοτειι:
8εεπ, ΝτιπεΙινε!π, ΗπεεΙ. 5ιππτε πππ ετϋεεετε Β6τΓετ
ΓειιΙεπ ιι
ι

τπεἱΙειιινεἱτεπι ΠιπΚτεὶεε. επεπεο ιπππειτιεΙΙε
Βιππ!ιεεεπιεπτε. Πιο ΟΙιεπεεεε 'ΓετιιοΚΚι-Ψιποτε, ιτε!εΙιε
Με ειππιΒε 8πιππεπε!Ιε ιτι Βεττεοπτ Κοτπιπεπ Κϋπιιτε, κι
νοιπ 8πιιε.τοτιππι ππτε!ι πιε μπω Βτειιε πεε Ρπτ!ιεε εε
ττειιιιτ. -

ΝεεΙι πειιι θεεπετεπ Κϋιιπεπ πετ @Η πεε Βιιππωτιπιπε
εειιοπ ε ρτιοτι ‹Ιιεῇεπἱἔειι ΕΒ.;επεεπεΓτεπ νιππιπιτι ινετπειι,
π·εΙεΙιε Ιιεπτειιτε.8ε πιο Οιιτπιππ!ίοτπετππε τι” ΡΙιιιιιεεο
Πιετπριε επετπειεΙιεπ: ΒειιιΙιειτ νοιι εΙιειιιιεττΙιεπ πιιπ πιε
επεπιεεπεπ νετππτειπιπππ8επ, ΜΜΜ νετ ιιΙΙππ ΙιεΗιπειι
Ι.πίτειτόπιπιιΒεπ, ιιι πιιεετειι Βτειιεπ πετιιεπτΙιε!ι πότε!
ΙιεΙιειι πππ πει!ιοπειι.

Βιιε $τιπειετιπιπ Μ; ειπ εοΙιπιποΚεε 2ετϋεΙτιπεε Ηο!2

πεπειππε νοιι 21 Ριιπεπ Ι.ιιπετε. .Ιεπεε 8τοεΚινετΚ πππ
ιπ εειπετ πιιπΖεπ Ι.€ιπΒε νοιι ειπεπι Οοττὶποτ ππτοΙικοπεπ,

ο ι Ι)εεε_ιπτ.ιπε έ ι,οει πειτε».



ιιπ ποεεοπ Επποπ ιιππ νοπ ποεεοπ Μιιιο οπο, Τ1ιπτοπ πο!
πιο Βο11ιοπο Π1ιιι·οπ. Βιο οιπο Ι.1ιππειι·οπι ποε Ηοιι1εοε

1ιοΒι 1οει. Βοπο.ιι ποο1ι 811ποπ, ειο ιετ πιιι·ο1ιινοπ νοπ
Κι·οπ1ιοππιιπιποι·π οιπποιιοιπιποπ ιιππ »πιο ιι

ι

πω· Μιτιο
νοπ ποπ οιπ ιποιειοπ πιο Ι.ιοΒο1ιο1Ιοπ 5οπιι121οπ $11π1ιο1
οοπε ππιοι·5ιοο1ιοπ. Απ ποτ Νοτπεοιτο ποε Ι.πποεοοι·ιι
ποι·ε 1ιοπιιποπ ειοΙι πιιιοπ: Οοεο11εο1ιπΓιετππιπο.Βροιεο- ιιππ
Βιιι1ο1οιιππιοι·. 1ινιι·ι1ιεο1ιο11ε- ιιππ Ι)ιοποιοο1οπτοιιιπο;
ο1›οπ: ννο1ιππιιο ποε Αιπ1οε, ινοππιιπποπ ποτ ινοι51ιοποπ
Απποειο11τοπ, Αροι.1ιο1ιο (πιι€1οιοιι Οοιπρτοιι· ιιππ Ι.οοοι·ο.
1οιιιιπι), οππ1ιο1ι οιπ Οοιπρ1οιι νοπ 5 Ζιιππιοιιπ, πιο ιπ

τσιπ οποι· ιπ 5ο1ιο1ιιι;οι·Οοιπ1ιιποιιοπ νοπ 2-5 π1:Βοποποπ
ινοι·ποπ 1ιππποπ.
Με 8οιιΙο1το.πιπο ιιπ πιο Ριιιιοπ1.οπ πιοποπ πω· Ιπιππο1
πιιππιοι·, ιιοπ ποποπ 24 ποο1ι Βιιποπ 1ιοποπ, 5 (πιο εοο1ιοπ

οι·ιιιοπιιτοπ) ποο1ι Νοι·ποπ ιιππ ιΝοετοπ. Βιο 811ππιιππιοι·
ειππ ο11ο νοπ Βοππ οιΙοιοιιοι· θι·οεεο ιιππ Αιιεειο1τιιπ8:
πιο Οτιιππρι·ιποιριοπ ποτ 1οιετοι·οπ ειππ: Ειπιποιιποιτ πππ
Α1ιινοεο1ιοοι14οι1 πεε Μοοι1ιοτε, οι1οιιο, ο1ιννοεο1ι1ιοιο
Ψοιππ115οποπ. Βιο ινοππο ιιπ Βιιπποπ Ηοπεο ειιιπ πιιι

Ρορρο οοεο1ι1οΒοιι, ιιιο1οιιο πιιι. οιποιπ ι
π ποπ νοτεο1ιιοπο

ποπ Βιι1πιποπνοι·εο1ιιοποπΓοι·Βιοοπ Οο11οι·5οιιοπειιιο1ι 111ιοι·

ποποπ πιιιπο. Με ποπι Ροτιοπιοπ ιπ εοιποιπ 8οπ1ο1οιιπ
πιοι· πι· νοτιιιΒιιπε ετοιιοππο Ι.ιιιτπιιοπιιιπι 5ο1τοπι 56,6
Κιιοι1ιιποιο1·, ιι1›οτ1ι·ιιιι οΙεο ποο1ι πιο 11.6 Κιιοι1ιπιοιοι·
πιο ποι πω· Βι·ι·ιο1ιτιιππ οιπιποι· οιιεΙοππιεοποι· νο11ιε1ιοι1
ε1:5.11οππιο ιιιππεο1ιοπεινοι·ι1ι 5οποιο1ιποιο ο5οι· 1ιοι ινοιιοπι
πιο1ιτπαπι οι·τοιο1ιτοΝοι·πι.
Ζιιι· Αιι1πο.1ιιποπεε Βριιιιιιπε πιοποπ ΤοεοποπεμιιοΜΜεοπ
οιιοπ νοπ οιποπι ποπι Πο1τινοι1οτ'εο1ιοπ ιι1ιπ1ιοιιοπ

Τγριιε, εονι·ιο ιπ ο.11οπ11τοπ1ιοππιπιπιοι·π, ποπ Οοι·τιποι·οιι
ιιππ θιοεο11εο1ιο1ιει·πιιιποποιι18οειο11ιο, ιπιτ Οτοο1ιποιπιι1

ειοπ ππι·1151Πο 8ο11111ιο8ριιο1ιπορίο. Νοο1ι ποιπ πωπ
Βο.ππο οιιιοε ιοποπ Ροτιοπι.οπ ιιιιι·π εοιπ Ζιιπιποι, π

.

1
ι.

Ριιεεοοποπ, Βοο1ιο, νιί11ππο, ιπιτ 8οποιοειιππ 8οινπεο1ιοπ
ιιππ πο.ππ ποιιει που νοπ ιιππ 5οπιι121οιι Βοι.ιποο1το οιπ.
ποειπ11οιι·1.Βιο νοι· 2 Μοποιοπ πιοπιο 1ιιοιπιι πιο Βιοπο

ι·ιπε'εοπο Ε'οι·ιπο1ιπ1οπιρο, εροιοι· ιινιιι·πο οιπο Βοι1ιο νοπ
Ποειπ1οοιιοποπ ρτοοοινοιεο ιπιτ ποπι Ι.ιπεποι·*εοιιοιι
θ1γ1ιοίοι·ιπο1ορροιοτ νοηιοποιππιοπ. Πιο θι1γ1ιο1οτιπο1
ποιετο ιιιοι·5οι οπετ οιπο Ειποπεοποί1, πιο εοιπο Απινοπ

πιιπε ιπ Βοποιοι·ιοπ "πιο ι·ιιι1ι1ιοιιοι·εο1ιοιποπ Ιοεει: πο.ε
ετοι·1ιοππ ι·ιοο1ιοππο, π11ο 8ο1ι1οιιπ1ιπιπο 1ιο11.ιε ιιοι2οιιπο

Ε'οι·ιππ1πο1ιγπ ιιπρι·οοπιι·τ. ιπ εοιποι· οοποοπιι·ιιιοπ, θ1γ1ιο
1οιιπο.18οποππιοπ 01ιοοι·ιπ10ειιππ ο11ο ποι· 13οειπίοοιιοπ
ιιπτοι·ινοι·ιοποπ Οοποπετοιιπο επ ειοι·14, ποεε ιπ ποπ ιιο
ττοιιοιιποπ Βιιιιιποπ ποο1ι πιο πιι 8 Τοποπ πιιο1ι ποτ Βοο
ιπιοοιιοπ "στο ποει11ππιποπ 1.1111οιιειιππ Ψο.εο1ιοπε ιπιτ
Βοπο ιιππ Αιπιποπιιιιποοιποποι ποι· εροοιποο1ιο θοι·ιιο1ι
ινοπτειιποπιποπ ιιππ οιπ Αιι1`οπ1ιιο11νοιι Ι.ιιπποπ1ιι·οπ1ιοιι
ιιιιιπο81ιο1ι ιει.2).
ΒοπιιΒιιοπ ποι· Απνιοππιιππ ποε ιιγοιοιιιεο1ι-πιπ1οιιεοποπ
Ηοι1νοτιο1ποπε οι οιπ 1ιοιποτ1ιοπ,ποεε πιο Ηοιιρ11οοιοι·οπ
ποεεο11ιοπ - ι·οιο1ι1ιο1ιοι· Ιππ11Βοπιιεε, Ποποιοι·ποιιι·ιιπε,
Ηο.ιιτρποπο ι

π ποι· μια ινο1ι1ο11εοιποιπ 1ιο1ιοππτοπννοιεο
11ιοτοροπ1ιεο1ινοτινοπποι ινοτποπ; πιο Αι·1 ποτ· Απνιοπ

πιιποι ειιιπιπι ιπιτ ποιπ 115οι·οιπ, ινο.ε ιπ οπποι·οπ π1ιπ1ιο1ιοπ
ΗοιΙοπετοΙ1οπ οιπεο1111ιτι ιιππ οι·ρι·ο1π Μ, ιπιτ οιπιεοπ
πιιι·ο1ι πιο 1οοο1οπ νοι·1ιο11πιεεο 1ιοπιπ81οιι Α5ινοιο1ιιιπποπ.
8ο 1ιοπποπ πιτ ππεοι·οπ Ροιιοπ1οπ οιπο εο ποτιππο '1'οιπ

ροτειιιιι· ποτ Βο111ο.1ι·πιιιπο,πιο ειο ιπ ποπ 5οπιιι.οτιοιι ποε
Αιιειο.πποε 1151ιο1ιπι, πιώ: επιππιιιοπ, πο. 1ιιοτπιι1ειππο

ιο ο.ιιο1ι ποι· Οοειιιιπο ιιπ οιπο 8ο1ι1ο1πιιπιποιι.οιπροτοτπι·
ιιππ 11--15" Β. 8οινο1ιπι πι. - Βιο εο8. Ρι·οι1π11οιιι·
·ινιιτπο ιπ ποπι οτειοπ ιπ πεε Βοι·ιο1ιτειο.1ιι·1ιι11οπποπ
ιΝιπιοι ποτ ιιπ 8 Ροιιοπιοπ ιιππ πινει· ιπ εγειοπιειτ.ιεο1ιοι·

1)1Βιπο ιινοι1οι·οιιποπΒοποΙιπιο 1πιΕοπεο1ιιιι'1επο11ιοειοιι ω
πω· Ποειπιοοιιοπ ποτ 1νϋ.εοιιο 1ιοι·πιιε:Β1ι1111οο11οπ(π. Β. Βιοπ
οιι·ιιο151ιιι)πιιι'ποι·εο11ιοπννιιι·ποπ πιιι·ο1ι πιο Ιπιπινιι·1ιιιπ
Ε'οι·ιιιο.1πο1ιγπεοο πο.ιιοτ1ιοιπ«ιπ ι1ιτοι· ποι.ιιι·1ιο1ιοπ
Μιπ». πεπο-ειο οιοιι πιιι·ο1ι Βοιιι·1ιοιτππι.ι·ιπιτ. Α11ιιι11οπιιππ
οποιειοο1ιοεοριι1οποιπ. πιο1ιι οπιίοι·ποπ 1ιοοποπ.

'ἐ.ιΐιἶἔ

5
1 ν11οιεοοιιεποποι, πο οι·ε1οπε πιο Αποετο1τιιπε ποτ Ποιο

ιιο11οπ ιιιο1ιι; ν011οππο1 πω· ιιππ πινοιτοπε Με ποιππ1ι
Ροτιοπ1οπιποιοι·ιο.1 1ιοιπο νι·οιιοι·οπ Βοοιοποιοπ Ρο111οοι

πιιινοιεοπ 1ιοτιο. Ιπι Ηοι·1ιει ποε .Ιο.1ιι·οε 1899 ιιππ:
Βοι;οπινπι·ιι€οπ ιΝιπιοτ ποι;οποπ ινιιι·πο οε ιπ 2ο ιππι·
πιιο.1ιειτοπποι· Ψοιεο 5οι π11οπ οιοοιοποιοπ Ροιιιοπ1οπ ο

_ιο1211ιοι ινοιωιπ πιο Μο1ιι·ποπ1 5ι1ποπ) οπεονιιοπποι. 1

που Ιπιπιι·ο1οιιποπ. ινο1οιιο οιιιοπι.>ιε ιι€1ιι11Βπιο111 ινο1

πο.ι·ι15οι·οπ1εο121ειππ, ποεε «8οπινιππειιο1ιτιοο Βοι πιο
ιιππ 1οιιο111οπιΨοιιοτ οιι1 ποπ Βο11ιοπε 1ιο€οπ 8011οι

Βοποπ ι1ιι·ο Βοποπ1ιοπ ποιπ επί, π11πι1ιο1ιεοπο.1π ειο

ποπι οιιιοπ ιιππ ποιπ οπποι·οπ ινοι118οπ51ιτιοπ, πιο111 1ιιιετο

ποπ πππ πιο1ι1 ίιο5οι·πποπ Μιτρο1ιοπιοπ πιο Βοειι11:ι
πιοεοι· 1ιοι·οοιιεοποπ Οπι·ιπο11ιοπο εο1ιοπ ιιππ νοπ Πιτ
Μιτροτιοπιοπ, εοινιο ποιπ Βοπιιπ ο.ιιο1ιιιπ ειο1ι $θΠ)θΓι

εποιοο1ινοπ ιιππ ο5ιοοιινοπ ινο111ι.ιιοτοπ ποτ Μο1.1ιοποι
Γο1ιι·οπ.

Π.
1πι Ενοπεο1ιεο1ιοπ $οποιοτιιιπι 1ιο5οπ νοιπ 15. Οοιο1›
1898 Με ποιπ οι. Ποοοιπ5οι· 1899 ιιπ θοπποπ 60 Μ.

Βοπ14ιππ1ιο Αιιιππιιιπο εο1ιιιιποπ. Βιε ποιπ 31. Ποοοιιπι
1ιο.1›οπνοπ πιοεοπ 80 πιο Απε1οιι 44 νοι·Ιοεεοπ. 18 ιι

51ιοποπ πιιιπ 1
.

.Ιοπιιοι· ιπ Βο1ιο.ππ1ιιππ*).
νοπ ποπ 44 Ριιιιοιιτοπ, πιο ιιιι·ο Οιιι· πιιπι 31. Ποπ-τ
πω· ο5οοεο1ι1οεεοπ 1ιο11οπ, ινιιι·οπ

ιπ11ππιιο1ιοπΟοεο1ιΙοοιιι.ε
ινοι1›1ιοιιοπ » . . 14.

40 1ιιιιιοπ οιπ πιο οποι 1ιιποοι· νοι· ποιπ Ειιιιι::

πο,

ι1ιι·οπ ννοππειτπ ιπ 81. Ρο1οτεοιιι·8 Βο1ιοι›1 ι·οερ. ιιππ
νοιι ποιο εο1ιιιιιι.ι8, 4 ιιιο.ι·οπ ιιιιε ιιπποι·οπ θι·ιοιι Βιιο
1οιιπε ιπ'ε $οιιοι.οτιιιιπ Βο1ιοιπιποπ.
Ποπι Βο1ιοππιπιεε ποιο1ι νιοι·οπ:

Ενιι.πεο1ιεοιι-Ι.ιιιιιοτιεο1ιο 27
Βο1οτιπιιιο . . . . 1

Αππ1ι1ιο.πιεο1ιο . . . 1

θι·ιοοπιεο11-Κο11ιο1ιεοπο 12
Βϋπιιεοπ-Κο11ιο1ιεο1ιο 3

Βοι· Βιοιι.1εοιι€οπϋτιπ14οι1ποι:ιι ινιιι·οπ;
88 ι·ιιοειεο1ιο(πο.ι·ιιπτοι 1 1ιπιι1οππιεο1ιοτ) Ππ1οτι1.;-.

2 ποιι1εο1ιο Ππτοιι.1ιοποπ,

1 πιοποτΙπππιοοιιοι· Πιιιοι·11ιοπ,

1 8ι·οεεοι·ιτοππΞεο!ιοι· Πιι1:οι·11ιοπ,

1 εο1ιννοι2οι Β11ι·ποι·.

1 1ι·ιιπποειεο1ιοΒ11τεοιιιι.
Νοοιι ποιπ Ιιο1ιοιιεει11οι·νοιιιιοι1οπ ειο1ι πιο Ροι.ιοιε:
1ο1οοπποιιπιιεεοπ : .

5--10 .1ιι1ιι·ο . 2 35-40 .Ιο1ιι·ο _ 5

10-16 ιο 2 40 -~415 » 1 ι

15-20 » Ε
) 45-50 υ 2 .

2Ο--25 » θ 50-55 » -·

πιο-ειο » 7 55-50 » ι

50-85 ο Β

Ποιπ $1οππο ποοιι 8οπϋποπ οιπ· 1)Ιοεεο, ι·οερ. Ραπ!!
νοπ:
Αοι·21οπ. . .

Ρ1ιοτιποοοιιιοπ. . . . . .

1ποοιιιοιιιοιι ιιππ Αι·ο1ιιιοο1οπ.
Επιιπ- ιιππ Βοοο11ιοιοι·οπ . . .

(Ρι·ινο1-)Ι.ο1ιι·οι·π ιιππ 1.οιιι·οι·ιπιιοπΒοοιπτοπ...........1
Απνοποιοπ. . . . . . . . . . . ι

ΖϋΒιιιιι;οπ ιπιιι1οι·οι· ιιππ 1ι151ιοι·οι·1.οπι·ππ- ιετο11οπ...........
Κο.ι111οιιιοπ, Απι.ιοετο111οπιιι ιππιιε1.1·ιο11οπ
πππ νοτειο1ιοι·ιιπ8εο.ποιο11οπ _ κι
ΚΙοιπ511ι·οοι·π ιιππ 1Ιειππινοι·1εοι·π _ 18

δ
) Απεεοι· ποπ 50 Ριι1:1ιιοι1ιοι·π1ιο1ιοπειο1ι ιιπ Βο.ιπιι

οιπο Απποπ1θοειιππο Με Ρ11οι;ο- πππ Βοο·1οιτροτεοποιμ
Ροι.ιοπιοπ ο.ιιι€οπο.1τοππππ πιππ (πο π» Βοτιο1ιτοιππι· πεπ
ποιοι·ιιιιπ ειο1ε οιπιειο ι·οιοπιιι.οΒοιωπ 1ιιιιιο) οιπιι;ο Ι

Ρ1ιι1ιιειοο1ιοΚι·πιι1ιιο νοι·ιι1ιοι·οοποππιιπ Βοποιοι·ιιιπι μπει

ι ο Α11ιο1ιο1ιιιοι·,1 Μοι·ρ11ιπιειιιι, 1 Βιιιρ1η·οοπιΜ.ι1ιοι·.

'



Ρυι!ο νου Τυιιοτοιι!οεο Μ σοτ Αεοοιισουυ οσοτ ιιοι θο
εοιιινιειοτυ ννυτσου πιο Βιοιιοτιιοιι νου 20 Ροιιουιου ου

8οιιιιιιι. Μοιι€υο Τοτυοτοιι Μ σοτ Αεοουσοιιυ ινυτσου
ΙΜο! οτινιιιιιιι. ιιστωτ οΜοε Ρειι.ιουιοιι ου Ουτοιυουι
Βοειοτιιου. Βτο!ιτυοτ'εοιιο Βο!ειειυυο ινοτ ιιοι !ιοιυοττι
ιιυεοτοτ 44 Ριιιιιιειιτοτ υυουινοιειιοτ4).
Ποτ θι·υρριτυυο; υυεοτοε Μυιοτιο!ε υοοιι !τ!ιυιεο!ιου θο

εισιιιερυυοιου ιει.συε νου Τυτουυζ°) ουΒοοοιιουο $οιιοιυο.
ευ (1τυυσο 8οιοΒι. Με 44 Ροιιουιου νοτιιιοι!ου ειοιι
ειυι σιο νου Μπι ουΓυοειο!ιτου 3 Βιιισιου ίο!Βουσοτ
ιυυεεου:
1. ΒιιισΜιυ· ι1οιιοτιτοι . . . . . 5

Ρ
Μ

ιιοιιοτυσ . . . . . 9

2. Βιοσιυυι: ιιοοοτιτοι . . . . . -
Ρ
18

°σοισοτυσ . . . . . 18 .

!·ΞΜο οιιουο Τιιιιοτοιι!οεο") Ιου νοτ Μ 96 Ρο!!ου, εο
εοιι!οεεου Μ 9 Ε'ει!ιου. νου σιοεου 9 Γο!!ου ινιιτσο Μ
4 ινειιιτουσ ω .-1υΓουιιιο.!ιε Μ σοτ Αυειιιιι υιιοτιιουρι
!τοιυ Βρυιυπι ρτοσυοιτι, Μ ι (Ντ. 14) Μ σου τετοιου

ιι'οο!ιου Νιου σουι Ειυττιιτ σ. ιι
.

Με πιο Αυιιτοι.ου
ριιγειιιυ!!εοιι υοοιιινοιειιυτοτ ροιιιο!οΒιευιιοτ νοτουσοτυυΒου
Μ σου Ι.υυΒου.
Νοε σιο του σοτ ΛυΓυειιιιυο νοτυοιυυσουου ιυιιοτουιοεοιι
Αιιοοι.ιουου ουσοτοι· Οτεο.υο ειυεεοτ σου !.υυἔου ΜΜΜ,
ευ ιιοει.ευσ:

Τυιιοτου!οειε !ειτνυ·έιε . Μ ο Ρει!!οιι,
Ρ!ουτιιιε . . . . . . . . . . ο 8 »

ι.ντυριιιισουιιιε ροτ1ριιοτοτ Βτοεου . . » 3 ›

Ροι·ιρτο1ττιιιε . . . . . . . » 1 Ρει!ιο,
Οιιιιε τυοσιε . . . . . . . . . ιι 1 ›

Τυιιοτου!οεο Κυοοιιουιοισου » 8 Ρει!!ου,

(ο Με! τω. ευευευιι., Μου Μου.)
νοιι υιοιιτ ιιιοοτου!οεου Οοτυριιοειιιουου εοι υυτ ιιο( σιο
εο!ιοιιο Εοιυιιιυιιτιοιι Τυιιοτου!οειε ρυ!πιουυυι ι- Ιυευιιι
οιουιΜ ν:ι!ν. υιιιτο!ιε ιιιυοοινιοεου.
ννοε σου νοτιουι σοτ ι&τειυ!τιιοιι Μ σοτ Αυειο!ι ου
Βοιιι, ευ οι ιτ8ουσ οιινοε Πιτ ει!ιο πιο Οιιυτυιτιοτιετι
εοιιοε υυιιιτ!ιοιι Μουτ ευ ιιοτυοτιτου. Βε νοτσιουι _ιοσοοιι
οτινιιιιυτ ευ ινοτσου, σοεε Μ σου 14'/ε !ιΙουο.ιου, σιο σιο
εοτ !3οτιοιιι; υιιιιοεει, Μι 8ειυο.ιοτιυτυ ιτοιυο οιυ2ιΒο Ηο

υιορτοο οοοιιυοιιιοι ννυτσο.
Νοο!ι θοτιιιιτσι°ε"`ι Μιιιιιοιιυυυ ποιου ιιοι 879 Τυ
ιιοτου!οεου εοΜοτ ΚιΜιιτ ιιι 10 ρΟτ. ειι!οτ Ρυ!!ο Β!υτυυ
,οπου υυι, ι›οι σουου σιο ουτ!οοτιο Β!υιιυου8ο τυοιιτ Με
100 Ποιο. ι›οιτυο;. Τυτιιου") Μουτ Πιτ σιο νου ιιιυι
τοιοτιτιου Ε'ιι!!ο, 408 πιο σοτ Ζοιι!, Ηιιτυορτοο Μ 9,8 ρΟι.

2 Βοιτυιιυι!ιοιι ιιοποιοιιυοιο Βτο!ιιυοι· σιο _ιιιυοετου ΚΜ
τιοι· εοιιτ ι‹ἰυσοτι·οιο!ιοι·Ρυυιι!ιου ειε πι· Βτ!ιι·ου!τιιυο;ου Βου
;.τοιιιυιιοτου!οεο ιιοεουσοτε σιεροιιιι·τ.

ε) 1
.

Βιοσιοιυ: ιθιωιω !!!τ!ιτυυ!ιιιιιΒοιυοε@που οσοτ οποιοι·
!ιει.!!ιοτΕυυ,τ.του!ειρρου.
2. Βτ.εισιυιυ: ιοιοιιιο Βτ!ττου!τιιυι.τνου ιιοοιιετουε οινοι ετου
κου Ι.ιιυςουιυουου οσοτ εοιινιιοτο!!!ι·ιτι·υυ!τιιυ,ο!ιοοιιειτουεοΜοε
οτειιι2ουΙ.ιιιυοου!ουρουε.
3. Βιο.σιιιιυ; Α!!ο ιΣτΚι·οιιιιιιυεου. σο» ϋι›οι· 2

.

!ιιυο.υεο,·ο!ιου.
Πυιοτ !οιο!ιι:οι· !2τ!τι·υυ!τιιυρ,·νοτετοιιτ 'Έιι τιιου «σιευο
ιιιιιιιτιο Ηοι·σο, Με εἱο!ι οιινε!!τε!ιευιισιιτοιι !οιοιιι:οΠ5ιιιρΐι1υἔ,
ι·ειιιιιοε. υιι,ιτ,οεοιιινϋ.οιιτοενοειοιι!5.ι·οε. νοειοο ιιτουοιιιυ!οε Με
ιιι·ουοιιο-νοεἱοιιιιιι·οε Αιιιιυου ουσ ι'οιυοε ιιυσ τυιιτιοτοεΒιω
εο!υ !τιιυσΒτοιιου:υιιτοτ εο!ιννοτοι· Βτυι·υιι!ιιιυα οουηυιοιο
!υιι!ιτειιο ουσ θυνοτυου. ννο!ο!ιοει.υ ει.νιτ!τοι·Πο.υιριιιυ,ο,·,ησυ
ρυυ!ι:ιεο!ιοτυΒοιιιιι!, "οι υιι,οοεοιιιισιο!ιιοιυ(«ιιυιιοετιιυιυιου»ι
Μουο!ιο-νοειοιι!ετοιιι, ιιτουοιιιυιουι οσοτ υιυριιοτιεο!ιουιΑι!ιιιιου,
υιιτι!οτοτυ ουσ Βιι0!ιοιι, !τ!ειυε!οεοιυ ουσ !τιιιι€ουσουι Βιιεεο!ιι
:ιι οτ!‹ουυου ιπιοιι». «Ποιιι νοιιιιιι οιιιοε Μιρρουε ουιερτιοιιτ
Με νο!ιιιυ 2ινοιοι· !ιο.!ιιοτΙ.ειρροιι, ΒοτιυΒο νοτιιυσοι·ιιυ,ο,·οιισιτε
Ατιιουιεοτυ.υεοιιοε (το.ιιιιοε Αιιιιυου, νοι·!ιιυι;οτιοε !!κευ!ι·ιιιιιι)
:!ιυο ροτουεεοτιεο!ιονοτιιυσοι·ιιυι.τουουσ οιιυο Βειεεοιυ ννοι·σου
Μουτ υοτιιοιτειοιιιυζι. ('Ι'υτιιτιυ: «Βο1ττιι€ο 2υτ Κουυτυιεε
Ιου Βυυ;ουιιιιιοι·οιι!οεο» 1899.)

ε) Πυιοι· οι!'ουοτ'Γιιιιοτουιοεο νοτειο!ιτ Τιιι·ιιου ροειιινου
Βαοι!!ουιιοιυυσ Μι Βοιιιυιυ, υυι.οτ Βοεοιιιοεεουοτ- υοουτινου.
1ουιωυ.ι

ο Βοτ!. !τ!ἱυ. !νοοιιουεο!ιτ. 1899,Ντ. 21.

2
) Βοιιιτι4.;;οπι· Κουιιτυ!εε σοτ Βιιυο,τουιιιΒοτοιιιοεο.ΜΠα

ιΜάου, Βοι·Β·τυουυ 1899, ροκ. 110.

πο, οι!!οτσιυΒε οιιυο ο.υ2υε;οιιου, οι› οτ σιοεο Βουοιοιιυυυε
σοι σιο !τιοΜου ΒιιιιιιοιιυιεοιιυυΒου ειυεΒοσοιιυι ννιεεου
ινι!!, σιο ινο!ι! Μι Βρυιιιυι οιυοε @σου Ριιιιιιει!τοτε Μειο
Βοιιτ!ιοιι οιιιτυιι! ειυιττοτου. !)ειυοΒοιι Μουτ θειιιτι!ο
ινιιεοιι") Πιτ 880 Ρο.ι.ιουιου σοε 8ουιιιοτιυιυε Ηειιιιο.
υυτ Μ 1 ρΟι. σοτ Ε'9.ιιο ινιτιι!ιο!ιο ιιιιτυορτοο ου (οιο
οσοτ ιυοιιτυιιιιιυιο εο,ςουουυι.ο ουρι!ιοτο Βιυιιιυοοιι Μ 55

ρΟι. σοτ υιιιιο). Ι)ιοεο 1 ρα. Πιτ Πο.!ι!ο οτοοιιου του:
σου 0 ρθι. Πιτ υυεοτ $υυοιοτιυιιι οοιυΜιιιτι οιυο Ζιιιοτ,
σιο, του Μου Μι !.ειυιο σοτ .Ηιιιτο ιιιτο Οουετουυ οτννοι
εου εο!!ιο, νιο!!οιοιιι 2ο οΜοιυ Ατουυιουτ ιι1τ σιο Βοσου

ιυυο σοε ΤιοΓιουσιτιιτυοε ιιι σοτ Βοιιιιυσιυυε σοτ οιιτουι
εο!ιου Ι.ιιυοοιιι.υιιοτου!οεο ννοτσου !τουυ.
Ζυτ Οιυιτυιτιοτιειιιτ σοε ιιιοτυροιιιιεοιιου Ειιοοιοε ειυσ
Μ σου υοοιιιο!εουσου Τειιιο!!ου υιιτ σιο Ζοιοιιου -ι

- ουσ
νοτινουσοι ννοτσου. Σ

ε

οτ8ιοιιι ειοιι Με θιοεοιυιυιτο
ευ!ι.ιιι:

ροειτινοτ Ι5τΓοιε .

υοΒιι.Ι.ινοτ » . . . . υ 23 ›

ΕΜ ροειιινοτ Πάσιο ννυτσο οο ιρεο ευεουουιτυου, ννουυ
ειοιι σοτ Ι.υυι;ουι›ο!υυσ σου!;ιιοιι ,οοιιοεεοτι ιιιιιιο, υιιοτ
ουοιι ννουυ οιιυο σουι!ιο!ιο ΒοεεοτυυΒ σοε ΕυυΒουιιοιυυ
σοε οΜο σουι!ιοιιο Βοεεοτυυε σοε Αιι€οτυοιυευετουσοε
οιυοοιτοιου ιπιτ. ιτυ ουιοοοου8οεο12ιου πιο» ννυτσο σο.ε
Βοευ!ιο.ι ειοιε Με υοοιιιιν ο.υι'Βοίοεετ: ευ Μ σου ιυιιου

ο
,

10, 14 ποιο θοινιοιιιευυυυ.ιιυιο νου 1492, ?'/υι111τ!Με
Ρίο. Με !ιουυιο εο!ιοιυου ειε ου σιο Βουττ!ιοι!υυΒ νου
Ρο!! 8 υιιι σουι θοευειου Μ ννισοτερτυου Μουτ, σοοιι
του σιο σοτι ουΒοτυιιτιο !οοειιο ιίοτεοιιιιιυτυοτυυΒ οοτοιτε
Μ σοτ 9

.

Ψοοιιο υιιοιι σοτ Αυιυυ!ιτυο οΜ ουσ ω. υπου
ιιοτ οττοιοιιι:ο ιιοευ!ιοι. (24 Ρισ. Θοιν1οιιτευυυυιιυιο, Ευτ

ιιοιιοτυυρἔ, εοιιτ ιυτοεεο !οοοιο ΒοεεοτυυΒ) αυτι ινο!ι! ειε

ιιοειι.ιν ιιοιτυοιιιοι ινοτσου.

Με υοΒειιινο Βοευ!ιοτ Μ Μουτ ειε σοτ Ηει!ιτο σοτ
Ρο!!ο οτιιιιιτι ω! συτοιι ιο!έουσο Μουιουιο:

1
) Ηοιιοε Ριοοοτ ιιυ ι.ουιο οΜιοοτ ννοουθυ Με οιυιΒοτ

Μουυιο νοτ σοτ ΑυΓυοιιυιο, ιιοι Βοτιυυοτ Με τυιιιο!8τοεεοτ
Αιιοοιιου σοτ !.υιι€ου - ιυ 5 Ε'ει!ιου (43, 25, 18, 19,
ιι).

2
) Βοι σοτ Αυιυειιιυο υε.οιιινοιειιοτο εοιιτ εοιιινοτο Ιουυ

μουυιιοοιιου οσοτ ιυιιιο!εοιιινοτο Με εοιιτ εοιιννοτο Ευο
οουο.ιιοοιιου οοιυριιοιττ τυιι εοιιινοτοτ ιυοοτου!ϋεοτ ΑΙΜ:
τιου υυσοτοτ Οτ,ουυο - Μ ΙΟ !!'ει!!οιι (38, 88, 88, 27,
81, 80, 29, 28, 29).

3
) Νιοιιιιυιιοτουιοεο εοιιινοτο Ι.οισου υιισοτοτ Οτυο.υο

υυεεοτ σου τυιιιο!εοιιννοτ Με εοιιτ εοιιινοτ τυιιοτουιοε οτ
ιιτο.υιτιου ι.υυΒου - Μ 2 Ε'ιει!!ου (92, 17).

4
)

Ε)υιετοιιυυΒ υουοτ Ηοτσο Μ σου Ι.ιιυοου υειοιι οσοτ
ινιιιιτουσ εουειιυοτ Βοεεοτυυε - Μ 3 Ρο!!ου (ο, 10, Μ).

ο
) ιυιοτουττουιο ιΣτιιτο.υ!τυυΒου ινιιιιτουσ σοτ Αυειο!ιε

σοτ -- ιιι 1 Ρο!! (12).

Θ
) Ζιι !ιυτυο Ουτσειυοτ ιιοι Μουτ υυευυει!Βοτ Ρτοο;υοεο- Μ ο πιο-υ (ο, πι.

!υ υιο.υοιιου Γυ!!ου ινο.του ιο 2 ουσ Μουτ σοτ Μυο
ιϋιιτιου Μοτυουιο Πιτ σοε υοΒιιιινο Βοευ!ιο.ι νοτουι:ννοτι
!ιο!ι ευ ιυοοιιου.
Βει ιιιοι·υο.ο!ι σιο υιιοτινιοι;ουσο Μοιιτυο.ιιι σοτ ιιο Βουπ
ιοτιιιιυ ΜΗ; υοΒοιινοιυ !!τιο!8ο ιιοιιουσο!ιου πιω ειοιι
ειτιιου οοι σοτ Αυιυειιτυο ρτοευοει:ιεου τοοιιτ υιιουυει;ιο
ρτοεουιιτιο, ινιτσ ουσ τυυεε σου σιο Μου σοτ υοΒοτιν
νοτ!υυιουσου ιι'9.ι!ο ι›οσουιουσ νοττιυιτοτυ, εοιιοισ σιο Πιτ
σου ιιοιτιοσιοουσοιι Βοιτιοι› σοτιιττιΒοτ Ηοι!ειοτιου υυιιο

σΜοι οτιοτσοτιιοιιο ειτουΒο 81οιιιυυο σοε ευτ Αυιυο.ιιιυο

οο!ουΒουσου Ρο.ιιουι.ουτυοιοτιο!ε οοιιεοουουι ουτοιιοοιιιυτι
ινιτσ.
Με Με ειοιι ιι!!οτσιυΒε οιυο υυεοιιοιυουσ ειοιιοτ ιιο
,οττιΜσοιοΡτουτυοεο ιιοι Ι.υυΒουιυιιοτουιοεο Με υυτιοιιιι€
οτινοιει. Ζουμ ο.υοιι υυεοτ ιτ!οιυοε Μυιοτιοι ου οιυοτ
Β.οιιιο νου Β'ιι!!ου: ιιι Ντ. 24 ουσ 42, ι›οι ιιοτοσιιο.τοτ

ιι
ι

«Ποιιοτ Βιιυἔουι›!ιιιυυΒου ιιοι σοτ οιιι·ου1εοιιου Βουκου
εο!ιννιυσευοιιι». Βοτ!. !‹!Μ. ννοο!ιουεο!ιτ.1899, Ντ. 1

.

Μ 21 Ρει!ιου,

υ-
Ε
.
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Μ ΞΪΩ¦°ἩΪ2:_Ι' Πωω15ιακ νοι·εαΙιαιαεαο ααααιιιεε11εαΙιαΙ)α.1οα. νκΒ:::% Ι·Ιαα1τ.αα.ΒεΓααιΙ ω «Ιαν ΑιιΙααΙ:1
1 1·8--7-·~ - -- ‹ - -- < ---------τ--- ?Ψ

1 ° Ποια· Ν. Μοατοχο νω·- Ηαααμ ΒτοαοαΙΙ.Ιαοα. ΒαΙτ. 2 Μο- 1 21Ιοααιο. ΙΙΙττΙοτει· Και·ρει·αα.ιι.
(θ) 22 .Ι

. "Παω παϋ1;-
α!α.τεα

Η α ε τ
.
ο α. ναι· Ι ΙΙοαατ. 1

ΙΙἔΥΙΟῖἔ=ΙΙ.
ΒΙαρα, ιιααοεαΙιαιαιεε Α1

τετΙΙααετεεΙ1.α. Με αι ο ρ το ε.

1 α ε 1
.

1 ΙααςααΙιτααα. 1

·

Ν

2 Ηπα Ν. ΒαΙιννοαιω· Ι Ηαατεα εο11: 8 Ποαα1οα. 1 8Μοααιο. Ι·ΙααΙΙιια ρΙιταΙιαοιια.
110) 22 Ι.

Ι

εια ααα. ; ΙΑΝ) αααΙερρτ ααο11.1 1.120-Β:2. 1111111111αΙ:ΕοεαΙι»ν. .-11Ια:11α

ἐ

αΙεΙοΙαπ Βο1'ααα1.110 Με θρΙαα. παρα
8 Ποια· Ν. 1Ιαιοι· ·Ι αα Ροτ.αε. Ηαε1:οαααα αιοΙποι·οα Ματ.

ἱ

ΙΙοατοτο ΜΜΙει·οι· Καταατααα. Π φ
(Μ) 30 .Ι. ΙΛΙ›α. .ΙαΙιτε·. ΙΙ. Βρ112οΠεΓετοΙιειια, νω·εια2αΙτ (11εαε.

11170Β =2 Ιω., 1ιααοαεατΙοα Βη:ατι11

ἔ αΙααΙΒ·-οοααοα.Β.αεεεΙα, “ω 1:Ι18ταεα.

1

κι. ω.

1
Ι

4 Παω· Ν. - ναι· 81/1 .Ιααι·εα ΡαοιιιαοιιΙα Ματια 2 ΙΙοαατε. θτααΙΙοι· Κ6ην·τααα.
ως» 161ρ .Ι

.

φαιραοιιιαοα.
Βαηη·οτα. ΙααΙεΙοα. Ι:1:170. '1'Ιι.=ΐ2. Βκα.=5.5.

- οι· 2 θα .ΙαΙιτοα Αιη.ςΙαα, ιΙααα‹:α · 110 εαΜορρα αειοα.ανο-υ:α. ΒΙαρ-.ι
Ι

αΙαο α1:γα1α1:ΙιοΡαοαιαοαΙα αΙαὶειι·α. ω 11:ιρα·Ιιιια.Με α" ΗΒΙΙο :Με Ιαερα.
1*οι· "Ι 1νοαΙ1εα Η α Με α. « απο Η. ΒαεεεΙα. >

ι Αα ααα ιιιιαιτοα ααα αεἱαΙΙοΙωα Ραι·ιαι

, 1 Ι.ααςοα τεΙααΠαΙι α·Ιοιαοααο ααα Κα;

Η

θω·11αιιαΙια

.

ΡαΙα 128.

Ι

5 Νου· Ν. ΙΙιι1.τοι· Ι- :ια

|

ΒαΙι 4 .18.ατοαΙΒι·ιιααιαιας ΙαϊοΙκα 2 1νοοΙιοα. ΙΙΜΙοι·οτ Κϋτροτααα. Ααειεαι1α.
(81)

`

25 .Τ. ΟατοΙιιοαι.

Δ

νοα Παι·απΙαιαιττααα. αρατει· νοα . Β1ίΟ 8011111111”.α.ιοΙι. ανο-παω Ι··τ..κ' εαΙιΙεαΙιτεαΒεαειιανοι·ΙιϋΙταἱαααααεαι·

!

Μιαα, Ιείιιοα αοααοα. Β.αεεεΙα Με α.:

1 ιααααοΙααΙι. θοαοι·τΙιϋο Με 111111111- . αερΙτΙαιαε. ΒΙΙ-ΙΙ=Ξ Με. 8081ΜΙα:.1

1 1 αγα1Με 2 ακα. ΙΜ· 2 11'οοΙιεα . νεα. Αιααιοα :απ νω·Ι. ::ρΙι·Ιααι.1 Ι ει·ΙιαΙτ.ατ. άαααοα Η α ε 1 ο α ααα ι ΡαΙα 90.

ε 1:'Ιοαετ. :

1 1

θ Ποια· Ν. 11οα11 θε- 81:11;2 .Ιαατεα Η α ειε α, Α αιαα - 1 2 .ΙαΙιτε. ΗειαΙταε ραταἱαΙαααω: αΙεΙαιια.
(2) 21 δ

. αοανα1εων 2 Ι- Ι ει" α αε.Αιιτ.ΙΙιγαΙοιΙΙαοΙιο Αι·Ικατε- _ ' ανο-υ=α.
ΒΙαδο,

Β =1/= ΒαιρΕιΙα. Μ

.

Δ

εια Ι.1.1›ο. . νετΙια.ΙιαΙεεε. νω- ΙΟ Μοαατοα 112- 1 1 Με Ε: Μαια. 1 αααΙι Ι'εΙαοε Β.εεεεΙα.:

ξ

· ια ορτοα. Ηδαο οι: ΙαερΙτἰααια.

¦

ΡαΙα 112.

'Ι γ
! Ηετι· Ν. Ι ΙΙατ.αι· ή
· :ια . Θοαοι·ταϋε. ΠΙοαε ειιααεα1απα,Με· 8 Μοαατα. Μακ" ραααΜααε.

Π) ι 28 .1.

'

ααα.

δ

ιαο.1αεαοαααα.ι·οΒτεοααΙαιιιιααα.8αΙτ .

`

Βεἱ‹Ια Βρ11.2οπι1610111.α·αιΙααιρτ'ια.11α..1

¦ 8 Μοαατ.εα Η α ε τ
.
ο α. Α α α »ν α π
·
Γ. νεα. Ατ.αιαεα.

Ι! ἐ Ρ18110ϊ. ΡαΙα 100.

8 1111.Ν. 1 ΙΙιι1.1:οτΙα αει· . 1απ 8
.

Ι.εαοαα_ΙαατΡαπααα1α. "σα" ΙΟ ΙΙοαατ.ε. Ηιιαἱτιια ΙΙΙΙιΙε1οιια.
1171. 20 .1

.

1ιιααιι‹Ι Ιαα- Ιια.αΙΙα·ο Βι·οαοΙιιΜοα. Πααω·αι·αοΙ- 1.170α_ ΗΟ- Παω ε....€_ Εχρ11·Ιααι.
Βεπι1ιταααεα- καπ. 1 ΙΜΟ Μα ΓοΙααΙαα. αειιαα1α.ΟΙεαιεπα°°1"πω, _10121ΣΒοΙτ 10 Μοαατοα Η α ε ι ο α ααα Πατοι·Ιαρρω, Β ιααΙιτ :Με Ε.
εεεααα. Μα ααα ατΙο:1ατΕ'Ιοαοι·. νω- 1 -

Ι ΙΙοαα.τ.1αΙΙιιοααα.

Ι 1

θ 1 Παπ Ν. - 1 να: 21/1 .Ιααι·οα Η α ο αι ο ρ π ο ο 21/1.Ιαατε. ΜΜΙαι·ει· Κ6τροταα.ιι.
1271Ι 89 3.

1 αειοα 4 Μοαατοα ααοπααΙα, ααιιααΙι Ι Η :174. Τα. :56_ Εχω Ξ 6_0_

.Ι . ΜΜΜ" εοΙαα11οα 11ο αααΙερα1.αεα:ΙΙ.ανο-Β = α. ααα-κ1 1 Ί11111'θ11821111"13111111·8Ι101'1-11ω1θ Ι πεπ. 1αεραΙαια, να!. ΒιιαΙι·., 81ΙΙΙΙετΕ:

1

'

Ποααι·αα8111511811118θ11·νο1° 4 1110·1 Με Ιι·Ιααιε Μαθε Βααεο1ιι.

. αατοα Ρ Ια α α1118 Μεσα απατα. 118 -1οΙοατο 13,ααΒεαοανν. ΡτειαΙια8.ι:;

Ι νεα. ΑτΙιαιαα. ΒαΙαοΒοτα.ααοαα.
ΜΙΟ-Ι), α1ηςοεαΙινο·.αι·οαοα· Ατ.αιαεα.
ΡαΙα 94.

ΙΟ Ηθη· Ν. ναται·εοαννοα- 1'οι· 8 1νοααεα Η α εταα, αααα 8 . 8 ννοοΙιεα. Κι·α.ίι18οι·Κατ οι·1›αα.ιιααετεετ.αιο0εε:ξ
1281 ¦ 28 .Ι. Και·ΙΜ Μαι. . ασΙ11νο1°εΗαοταορτοεα Ια ΖννΙ- ° Μ" 8οι·Ιαςα --Ι.λ'Ο ααα [.ΗΟ.

Ι Ι 801181111111111θ11110112 1111111 Τ112- 1.110 ΑτΙιοιααοταιιααΙ1οεΙοατΙΙο1ι ει1η·.·ετ11

Ι Δια' ααΙιΙοα Οαοι·Ιαρραα αρ11τΙ.ΟΙοταεα

μ

ΡιιΙα 88.

ΙΙ Παπ Ν - `

να· 18 1Ιοαατεα Η α Με α. ναι· 10 · 18Μοαατ.ο. ΜΜΙαι·οτ Κ6ι·ροι·ααιι. Ηω;18ομθ χχω12.1
θα?) ' 2θ .Ι Μ011ατααΕ'ίοαοτ. ντα· 9 Μοαατοιι 11170α.11ΗΠΙιαι·:ωι·ει·ΒαΙαιΙΙ. α1η;αεοαα:

Ι Ι Βα.αΙΙΙο α Ια α·ι·οεαιοι·Αααα111αα.οΙι- ΑΜ αει· 8·αααεα Ι211ΙΙΒθΙ10Βθή. νοι·εΙα·ατ· 18·οννΙοεαα. Ιαπω ααα ΙνΙατ.αι· Ια οΙι1ε11:ΙΙαα1εε.

' 1 Ματιια ααα ΑαΙαα;ςε .πασα Βαα Ραμ. 100_

Ι . Βεαιο ααα ροεΙ1Ινοαι ΙΞι·ΓοΙαα ναι·

1 αι·αοαι. Ια θεια Βοα1οαι αΙια0 ιιαοα

Ν

ννεΙαααι·εΙοοιιΙε νεταααω·ααε Μαθε .

ΡΙααοι· αΙααοττεταιι,Με Με Ζα Βω

1

α·Ι ι αα1ια1ι.

1
Ι

έ α ” .- --- =2°""Βέ °`- · - ····· · *αμε-Να - ----ε·ςἐ~· -



αν

'1'ιι1ιοι·οιι1οεο_ ·
' ι· 1 .· - .· 1 11ειιοιι6οι·οε1ιιι ι

1
_ _1έ

ειιιι1οι·οι·1
0€3:ΙΙ:ΒέΒ -_ΒΡΒΘ1:_1ΒΒΈΙθΒ1

νοι·18.ιιΐοάει· ΒξΒΐ::1%;:ιε Ξ Ξ
Ο1'28%1_

1
_

1
ι Β 1 Α 1 Η 1 Α_1 Β 1 Α 1 Αιιιι1811εοιιΕ- 14η θ €1ξ·ήτ:1ω 1

ι 1
1 1--

1
*ή κ 1

- '--
-1-1-'1471·ω156

1 - ¦ - 12111' 1 1 1

Ι
ι
ι
1 1 1 1 1

>ε ι ι 1

-- Δ - - - - - 144 11501.-'1Τ111τιοΒ'ει1ιι·1ιι1ιο1ι1 Κτοοει1τ. 6
1
1

1 1 Χ Μ. Ροτει·ε11ιιτ8·._

1

¦ ι ι 1 1 1

. 1

1 . :- . - - -· ·1· 1· 138'.111 1411 - 01. _1εοοι·1εὶ 60

1 1
<

1 Δ ι Κι·οοεοτ. ι

1 1

Σ · 1 Ατεειι11‹. ·

1 ι ι ζ

1 1 1 1 ι

: 1 1

1

1

ι =

- 1 τ.1ι1ιι11ν1- - - 1 - 1 - ιπι 1841,» - Α1;1ιιιιιιι18:8·1111
1ιοιιιοιοι·ειι. . ι ' 1"1"Μω1μ_ ι

ι

1 Ε

1

. 1 . 1 1

ι 1

1 1

_ 1

1 1

4

1 1

· - -· - 2 1 2 142'/' 1411114· ·~ ·-
11111

. ι ι ι 1

1 1 ι ι

'

1 1 . 1

1 .

1 :

' · 1 .

- `

1 ; 1
1
'

-1- 1- 188 15211 2 Β'ιι.1ιι·ιειιιι:1ιο1ι - : 1281

1

`

8τ. Ροιει·1ι1ιιιι·ις. 1

¦

1 ¦ 'Νοιιει· 11οι·11111111. >

'

1 ι 1 ι

1 ι . 1- - ¦11'--1--ι-140·1451 * - 311

'

1 ;

1 . 1 1 . 1

1

.

1·111'Υ11ειτ.¦

1 - 1
- - 1·111"117Ο1:ι1Βιιιι.οετ1σειι1οιι110, Κι·οοευτ 1 1321

ειιιι.ρ1οκ. .

- ι ΪΒΙΙ8ῇ8€101ιιι1881ιι111.101. 1εοοιι1ε.
118.1ιιτιισ11ε' 1

1 1 1111·1· ρ1ειιι·1τ.

›Ο11ιιιιρω1οιι.

·

ἰ

ι 111Χειιι11ιτ1111.

ι

ἱ ε ' 1

11001118111 Νςἱειιιι.,ε.ςσε" ι 1 1
' - -- γ 154111 152 Με ιιιειιι11οε1.1ι·1:ε1ο1ι' -- 2
9
.

1101011108-1 Π181Π1ιοοιι.1 1

Α11ΕοΙ.1οιιειιιο1ιἀει·
11101Ρ18118- ·

` ι - 1
1

Βρ1ιΖε: 11:1ιιοιι

'

` - Β1ι.οεε1ιιιιιι1'άει· 1 '

. ι η | 1161ιο ό
.

1ιι8ρ1ι·.
'

κ'

1 : Τ

1 1

1

.

τ

·
'111ιο1ιγ1αι.τ-1 τ

' - Κ 1
(

143 1 15111111ζιιι·2νοι· Μπι· - 171

1

11ιεο1ιοΑπ- : η. 1811 Αιιετι·1τι.ιιιι.‹·1ιΒι·- .

1 1111113.1111111- 1 1111118.1ιι111ι.ι·ιι11 1

ιιιο11ο011- 1 111111. 1

81.1ΡΜ10ι1.

]

; 1 Ν

ι

Δ 1 1 .

.

1 1 ·

ι ι 1 ι ι 1

1)ειι·ιιι.

1

- Ε
'
1 - Ν 8 1 - 140 1 - 1118111081ιιιιιιιιωι·- Αι·εοιι11ι- 1 741' ν ι ι Βι·‹ιο1ιοιιοεΕ”οι·ι1- ειι11ογ1ε111ιιτο-`

1 1 εο1ιτε1τειι‹1.Ρι·οοεει· ιι111ειιο1ιιιε >ι εεε, άει· ΜΗ ιιιιυ1ι _“ος11ο1ιο° 11111Β-11ιιιιι;·ο1ιο11ο1. 1
·

1ι·1ιιιιι€. 1

Δ1ιεο1ιιτο1ιιι;ο1ο
τω: με. Α11ιο1ιο1.
111οιιιιι1ειιιοι·1:11ο1ιο
Τι·ειιιερ1ι·11.τ1οιι.

ό
»

Η

11

1
1
ει
ιι
1
ιε
.ι
.1
.

ΒοΓιιιι‹11κι1ιιι
Αιιετι·1ιτ. 1λ'ε1τοι·οιι111ι·ςο1ιει1.

1 1(ιιι· ειιᾶοτινε1τἱὲ·1'οι·φοεοτει. θ 11ο

1 πιο ιιειο1ι 1111111111 Εισ.ιιιειι,

1 τι·υτ2ε1σιιιι
Βεεεοι·ιιιιι; εισαι; 1611;

) ε8801ιΠ1:18ιι.

Βιι1ι1ιιε.ο1ι

1 ειοι·ιιιιε; ιτοτ2ι1οιιι

1 11ο1ι·υ.ι;.

Αιιοιι·1ι.τ.1Βιι1ιιιιοιι.Βω
1'οι·1εοεο1ιτ1ιιοιι.

11110 ιιιι‹1 110 115.ιιιρ1ιιιι€,οικω
τγιιιρειιι1ι1εο1ι.Ιιι άετ 81111111ιιι11ιε11 111818.ιιιο1ιτ οοιιιιοιι. Βε.εεε1ιι, νοι·1.
1ιιιιιο1ιοιιόοεΒιφ1ι·1ιιιιι. 8 11011818
ιιι1.ο1ιΑιιεττ1ττ1111188186Ηιιοιιιορτοι>,
111: 1ιο1ιιε ιιο.ο1ιινο181ιο.ι·οιι11`ο1εοιι
1ι1ιιτοι·11οειει.Βοιι1ι1:ειι1ι_1οοτ1νετοτει ινο1ι1,ε.τ11ο11είϋ.1ι1έ.

11-1111Οιιιιι 1 111ιιμι·1ιτο11.1:1ο1ιιοτ,
Δ1ιεο11ιει.111111111ιιεεο1ιι.ΑΜ' ι1οιι
ι111ι·1εοιι11ιιιιεοιιι1ιε11οιι1ιει1ιι11111
ιιιοιι ιιιι‹1Βο1ιιιιιι·ι·ειι.

1 Ριι1ε 118.
`

. 7 111οιιιιι.ιιειο1ιΑιιειτι·1ττ1αι1ιιοΒιι1ι_1.

1 11ι·εο1ιε1ιιιιιιέειι νοιι Βο1τοιι κ1οι·
Ατ1ιιιιιιιιἔεοτἔειιιε.

11ο1‹1ι11‹ο1ιιο νοι·1ιιιι1ει·ιιιιΒ·.Βιι1ι
_1εο:1νέςο1ιοεεει11.111ιιἔιιιι1”ε1111111111.

110-Μπι. 11Η11-2ιν1εο1ιειι ιιιι

¦ κει· '11 ά
.

Βοιηιιι1ιι ιιιι‹1 1111ι·1›ο1
ε11ιι1ο-Π. 1ιτοιιο1ι.Α11ιιιιοιι,1111ιιεε
οοιιεοιι. Βειεεο1ιι.
'1'ο‹1 θ 111οιιιιτοιιειο1ιΜπι Αιιετι·111:.

11οο11ι11ιο1ιιονοι·ϋ.ιιι1ει·ιιιιε.Και· πιι
όοι·ινο1τ1ρ,·Γοτιςοεοι2τ. 18111ιι·1ιο1τ.ε
111118·8·οννοι·σ1οιι.·

1 ο-11νο ιιιιι1 11 ».ιιί'Βο1ιο11ι,111::
ιι1ι·1ιιιιι. Π - 1111εει·1ιι€,ιιι1τνοι·ει:1ι.
11Σχριι·1ιιιιι.Βιιεεο1ιι ιιππ· 111111απο
11ιιιι;;ειιι·ειιιτ1ο,ιιε.ο1ι 11ιιειοιι, επί
άει· 1161111Με 1ιιερ1ι·1ιιι1ιε.Ριι1ει96.

[Με 11:ιεεο1ιι1ιιιτ1ιι 11ο111οιι8ρ1τ:οιι
2ιι€ειιοιιιιιιοιι,εοιιετ - 1όσμιιι.-
.Νειο1ι 111ιιι11ει.ιιΕοιιτ1ιει.1τ11881181112
1111οιιειτοιι1ιο1ι 1

1
.

Αιιειι.ι·11:τΡ1ε1ιει·
1ι·ο11ιοιι;ιιπά νο11οΑΙ'11θ1181ϊ111811θ112.

11110 ιιιι‹1 11110 1111ι·κει·οι·8ο111ι11,

. 1ι1ιεε801ιννϋ.01ι188Ατ1ιιιιοιι. 111111και°

11ιιιι8·οιιιο.ιι6 2 Ρ1ιι€ει·1ιιιο1ιο115.ιιι·

.

ρ1'ιιιι€
11κριτ1ιιιιι,1'ε1ιι1ι1ιιει.11.ειεεε1ιι

ιιιιι1 "1οιιιοιι.
Ριι1ε 88.
Βιιι1,<;ε111οιι1ιτο118.011Αιιετι·1ιτ..1111

. 111811Ριιοιιτι1οιι1ο1111.

1 1ιι ι1οι·Αιιιιιιι11.ιιιιιοι· 1Βι·εο1ιο1ιιιιιι
μη νοιι 11ιιιι€οιιϋτ1οιιι.



Π!)~τ____.τ~1 1.
.111
! ΞΙ';ΐΙοιΧΐε'Ω

11111111111111. ν111·εο111ε11ο11εε.111111111εε11εο11ο11111811.Νχη(8%3$βο
Η11111111ε.Β1111111111111111111·Α11111111111111.

12 11ε1·1·Ν. 1 - θο11ο1·1·11611.1111:11ε111ο11ε.Α1111111- 511ο1111111.111111ε1·ε1·Κ1$111111111111.
(ΡΒ) 84 δ. 1 11111111εο11εΑ1·11ε11ενο1·111111111εεο.21111 1 ΒνΟ'ε1:111ερρ11111111:111'Ο-1) =2.11:1.11111111111
' 1 5 111ο11111ο11Η 111111111. νο1· 2 11ο- 1@εε 1111ρ11·111111.Απ! 11ο1·1161111Με 111ε1111111111
1 11111ο111111111111Ο ο 1111ο 111 ε 1111- · 1ο111εεοο11εο1111·111111οε15111εεε111.
| : 1111111111:οο11ε111111·1. . 11110- ἔ1ε1ο11ο1·Βο1`111111Με 1118111111111.

Ι

1
1Ρ111ε118.' 1

18 Η ?11. Ν.
-

811114 111ο1111.11111Η 11ε 1 ο 11 Α 11- 4110111110.111111ο1·ε1·Κ61·ρο1·111111.8111111111111111".
141111 20.1. 11111Βο1·111111Β,ε11111ο11111ο .Η=158.'1111.=?θ.1ἰ11ο.ἶ?'7-111.- .- 1 Α 111:111111111111111·11.1111·ο 11. 1 111110- 111101111111= 2. Β1ρρε, 21011111111111111111

1
1

1 Γε11111111.ε.1:ο11εο11.Β1ιεεε11111111111111111111111111111111
1 1 1 1). 1111ει1εο11111)Με 811.ε1:11ρ11111ε1111.
1 1

1 Ρ111ε88.
1 - 1

14 : ?11. Ν. . - να 2 .111111·ο11Αεο1111ε111111111111111·1 2 11111111.Ο1·11ο11ο1·1161ρε1·111111.81111·εο111εο111ε1111111111.
14711 12 .1. Ν 1111111)111ο1111111ο11. 1 111111.11;ο1111ο1111111111111111111111111·Α111111111111ε11111111
·_ 1Αεο1111ε1ε12111·1111εο1·1111ο11εο11111ε1,

1

Β·11.11ο1οφε1:11εε.1 1Με 1111111111·1ε11οο1111111111111·211111111-
' 111ε124.

1 111:111εο111111εο11111οε1ε11ε11-1·.1111111ε11ε11.
1 61111111ε111·ε1·ε1111ο1111ο111111131181'111111-1
1 _ 1111ο1‹111Ξ1)111ο111111111.*ς ηἑ:ἔ:::: Μβ - ---- -η ___ --- Μ

1( τ ε1 11 11 ε Με

.____...-2....__.22..--2Τ_ Ζ
15 111111·Ν.

1 - 11111·2111.11111το11111111111111ο ο, 2111.111111·ο.
'
1111111111:11111111ε11:11ε.Α1111ε1111ε.' Π

11111 27 11. 118111101111111111ο τ. 11111·2 . 11.111·ε11 11110- 1111111111'1111ε.11.110νε1·1.8111111111.11110
1 11111.11111·γ11111111εο11ο111:ο11ε111111·1. 1ε111111,ΒΗΠ 1νο1118ε1·ε1:11·1111.11εεε1:1111·11111ω1·111 · ; Α111111ο11.

1Ρ111ε100.

16 11011·Ν. - 1 1111-1011,11111111(νο1· 2 11οι1111ο11)2110111111.
1
11111118011(111·ρο111:111. -

1151 88 .1
.

| Η 1
1
ε 1 ο 11. __ 11νΟ-ο111εεε111111ο11,11=3.111 11ο.111111111111111111.

1 . 1 111111-1)=ο11ετεε ω 11111-1111111111.1111111111
Α1111111111.

17 Ε'1·1.Ν. - 1

1'ο1· 14 1111111111ε11- 111111·111111.Ο. ? 111·11111111·1(ϋ1·11111·1111.11.Α1111.111111εο11,1111ο1110111111111
151 5 .1. . 1 1111ε11111ο11111,νο1· Ι 11011111- Ρ111111- 11111'1111111€1111ιο11 Β Ο11οτ1ερ1111111111111111"Π

'

1 111ο1111111118181. 1110111111.Α1111111111.
Ρ111ε100.

18 ?11. Ν. 1 11111161·1
· 11111111111111·εο111ν11ο1111ο11111111εο1111:1:111ε8110111110.1121111111ρ111111ε11:11ε11κ11111ε11.11ε.

1141 1? .1. 1111111. Ε 11εεε1·111.νω- 8 11ο11111ε111111111ο11211.1 11- 11110=4 Β, 1.11-.-11111111.
ε1:11Β,
11το111·11.11111

1 1
1

1 εε1111ε1111:1Ε·1)813 1111ε1ο11. 111ε11.11111111.111111-11.111111ε1111.1ε.εεε111

111 1111111Ν. 1111111111·1
· 1111 νω- 4 .111.111·1111Ρ 11 ε 11 111ο 11 11111111- ? Η11111111ε1›111111ε11:11εω111111ε11ι1ε.

118) 89 .1
.

111111. 111ο1111.1111·1ο1·11οεο11111ο1111111·4 11ο- Ι1ΗΟ-1). 11111ρ11ο1·.Α111111ε11.1111111111.1111εεο111
11111811«1111111ο11:11.».Βε1111ο11111ο1111ε 1 11.11111111·11111111.1111111Π. 1111ρ11·111111.
1111111111.1111ε1ε11. Ρ11111108.

20 111111·Ν. - Ρο111ε.1111θοεο1111111111111111·Ε11·11111.1-511ο11111ε. Κ1·11.1'111:111·1161·1111111,11111ετεο121ο1111111111'Η
116) 82 11. 11111εο11:111εσεεο1:1.811116 11111111.11111 1.11Ο-Π = 2

.

ἐ111ρο.1111111111.1111111111".111111."

1 Η ι
ι ε 1 ο 11, 1 11111 ο 1·. 1 111111ο111111ε1111111.Β11εεε.111.ΡΙο11111ρο11111·11Β1

1 . 111111εω111111.111-Β =1/1 81111111.1110"°
1111111111",11111111.11Ιε11111111ε.Βι1εεο111. “ΗΒ11-11= 8111111ε1:11ρ.,ερ11.1·1.1161111111.11111

21 111111·Ν. 11111111·ή
· 11.11 11111·10 1181111111εο111νε1·οΡ1ε111·ο- 9110111111.Ο1·11ο11ε1·Κ151·ρο1111111.Α1111.11111111. "ΡΒ1201 20 11. 111111. 111111111ο111ο. 11110-11111:111ε11, 111.11μεε11111.11111.

Α111111ο11.0νω1 1:11 1
1

11ο11111ο11Η11ε1ε11.Ρ'11111ε1·. 1111.εεε111.11110- 81ε1111ε1·Β111111111.1111041- Μ

1 1111111111,11.11Ο-1)=Βρ11111.111111.1111111111

1

Β111111·111111.Ρ11 ε 100.



111~Φ
ΤιιΒοταπ1οιιο78 τ. Η Μ. 'Β Ή θ -Μ Ι Βεεοπι1ει·ειιιι 1 -'8 0 .

ιιππει·ει· Ί 0Π81Βθ 1
.1 1 Μ” θ" "Πο

νθΙ.ΜΗΜ ά" Ν Βοεοιιτ1ετο Ε π! .με ΒοΓιιιι‹11ιοιπι

Ο._ΕΜ)β

ι

ωιπιπ1ιοπτ. ·· Β·ΨΝῖ Ή ΪΪ'*Έ Ύ-Σή. ΑΠΜΒιιεωμ_. ?17Βε1ιππτ11ππ;ς.5ἑΝΕ Απειι·1ιι. Νοιτει·οε ΙΒι·Βιο1ιεπ.
2 Μ Ί ι ι ι ι

·· -- 1
' ? 4 θ 11433;‹ 134 1Ροι·11.οπΜευιι·οιιιπ-1 - 149 -- ·1
·
2 Μοπιιω πει‹:1ι ποππ Απειι1Μ:.

1 ι 4 εοι·ιρω.(π·π1ιι·εο1ι.

1 Βειιπ Αιιετι·ιτι: 11110- ροκ 161€,

ι · 1 ι ιιι1ιω·οιι1ϋε)άπιιε.ο1ι 1ειιιτεε.Βι·οιιο1ι1π1πι1ιιποπ.οοπεοπ1ι·.

ι 1

Ν

ὶ ετοι:1ι;εε1ἱ`οι·ιεο1ιι·. υπά ιιιοπι11. Βιιεεε1π. 11110-Π =

ι

, (Με Ρι·οοοεεεειιπ ι ί 'Η 8οπριι1π,θανετπεπεγιιιμτοιιιε ινε

1

'

1

άεπ 11ιιπέςεπ.
ἔἱἔεἱ·Ι ιιιιεΐοιΕ8·πετ. 11νΡ-1ιιιι·πει·ι οιπ , ιπιι·. Χριι·ιιιιπ, ειπεπ:οοιιιι.

ὶ

Βιιεεε1π Με επι· 4 Βιρρο.. ι _
-· τ

' 1
' `

Β Β 1214141181 Ηγετει·ιο. Οο1111ε1 Ηο1ιο 121π-

ι π» 4
- Πειε Βιιιιω1π 151110ιιιι‹1 11110 εε1ιτ
ι 1 ιιιοιππι··ιπποε·ι 10ιεεεππεοπ ε 11.ι·Ιιο1ιἔεννοτᾶοιι 8οπιιι: 1τ1οιιι

1 1

Ι

Κ
.

-

πι· ειπε Πιιιςεάιι1άπ1ιεεπι·οο1ιοπ.

.

' ι _ ι

. 1 : 1 1

. ` 1

`

ι 1 ;

Β1'111ΡΜ11β11
-

1 Ρ 1 Ρ 1

-- 1 -ι- 5814 θ1"ι·4̀Βε1ε1ετ18ει·Βοειιο-Ήειροππ11πιιε. 671- ' 11170- 1) = 2 Β1ρρε, 14110- Βια.
ιπεποπτει·ιπ1. ι . Κ πω;;; πω· 1)πι·ιπ-1 1 1 θσπρ., Μπι. 1ιειιιο1ιειιπεεΒιφιι·1ιιπι.
1181111? 1Βρ. η

Βιιιο11οιιιιιιππι13οει

ι

Γεἱπ1›1πἔ ο1οπΐΙοπ.ΠΒιιεεε1τι
ιιπι ιιπ

. _ επειπιπιτπιιετιιπειιι τοι·οπ πιιιε οι· πι” πως.

ὶ

1 1 1

?ιιτνν1ο1ιο1Βειο1ι
επι Ριι1ε. 120.

ἔ ι ι πι11τι·πι εε ι·οο1ι--

·

*ζ ι 1 Ι μ 0Όθ"Ι~ἔκ'- ~ῇ -.2-,~
Π. 5τειεΙ1ιιττιε.
1 !- 2 : ι ι

°

Ι

Α ή
ΙΛΗ'ΥΠΧ: -· - - 1 -1- - 162 ι - Ηο1ιννοι·ο1)1ειτι11ϋειιΒε1ιππά1ιιπ8 120 - 1 1π π” Αιιειιπ11:ππτει· 1Βτεο1ιε1
Ε1οει·πιπιιΐ

ι 3

11οπιι€)
πω· Αιιι-π.1)ιπι·ι·πϋπιι.

1

ιιππιςοπ νοπ Βιιιιιςεπϋι1επι.
επ ννπποπ . ιιιιιπιο ει;ὶππτ τπ

1
1
;

1818011811 1 ρ1ι1εΡι·οετοι11οπ2

1

8ιιπιπι1πιπά.. Ν τΙοε1:'τοσεεεεειιι

ιι€.ιιζιοιΒΒιο1ι
Ι1πι·γπκπ. Ιπιπ8·επ.

Βγιιιρ1ιπποπ.: ι

π.ιιι1Ιπι·..πασιν: 1 1

ειιροι·ι'. πππ
ιππκι11πι·1ι:.ι ι ι

Ππτιπ? . .

·

Ι41=1ΤΥΠΧ:_ι

- -· - -1
-

-1
-

1781/ιι 188'/π 121π18ε'Ι'ιιι;ο νοι·

1 - . Η -1
- ΒνΟ- Π =2 Βιρρο, 81οπιειιι1οθο

ΙΗΜ11'Μ-ΜΗ ι · ποππ Αιιετι·111:Ο ι Μπειο1ιο. ΗΒΟ - 1) = Βριιιιι εσπ

έξ
1
)'

11:ΐ,Βι1:έ1

' ' 0011815ποιιτει. ' πι11πο,1ιι·οιιι:1ιπι1εεΑ11ιπιοιι.
ιιπ .

Αιπ Β Ρω
οπεει.νοο.

1

Πισω. 1

1Μηι)1ΜΦ 1 Ιπειι1ΐιο1οπ-

1 Ε
'

Ρ
' ι - - 83 ι 85 Ηπιι11εο1)ιπι·ι·1ι11οιι. - . 119 - Π-ΒνΟ:4 Βιρρο ΕΠΙ =1/= Βαπ

Οθ1°ν_1θ-81111-1 Με γπ1νιι1:ιε ι 1 Κ Κ ι 1 1 πιιΙιι. Βι·οπα1ιιπ1οεΑι1ιιποπ. Απ πω·
Μ11'1011181'-ι πΜΜΙ18· δρ. ι Βρ.

ιιπωτειι 11π.ιπρ1'ιιππεςι·επποΜιιοει

1Π188ΘΠω1'-?)
ΒιιεεοΙιι.ά·ί

2

Μοπιι.ιξε πεπι
ω”

ι

ιιεττ1τ.ι οπ1πιιππι πειιιι·..

-
α11εο1πτέει·

Γ
1 - _-1· -- 118 - - - 18 - ΐ 1ιι π"

ΑΒιετιιΙτ π(ιιωι·
Βι·ιιο1ιο1

1111141· ι πιιπἔοπ νοπ ιιππ·ειπϋοιπ.

ιιιιιιιςο1.

'

1 ι- --

> 1
1
"

ι 4 -1- 4- 111 4109 1 - - 24 -- 1.οοιι1-- ιι1ειπ.πω; ιιι Με Β1ν1οι·ιι.

1 ' ή
·

111/ιΜοιιειτο1111011Μπι Ατιικι·1ττ.

- -- 1 1
' 1

1
”

·1-

1

-1
-

152 1θθ Ππνοι·ε1ο1ι1ιρ;1ιο1τ. - '77 -1
-

1100811ι1οιπ.

ι ξ .

!

1

. 1

Ρ181ΞΠ18

, - 1 Ϊ ·1· -1· 1186 141
1ξ0111001ι1581°Βόιιππι·. 111ιαι·πΕιιοιι

128 -1

-ΒΗ.
11011
Ι1.01)01°- ΕΘΙ'11Θ114ΜΒΜ 8-1°-` · . 1 Ι ιο1Βιιπρ,· 2π ειπ- ειπεπ·'.π1ιιι- πο ειππ Μπι. πιο ει·εππο

1 1 ρπ11οιι. ινιιι·2ε1.Ε'ιε- Ι1 πω. πιιρι·ιι.ο1πν1οιιΙο.ιπ. Κιιι·2οι·

ι ι . πι ι1ο.πειο1ι ι δι:1ιπ11Με 8
.

Βιρρο, νει·Ι. 12κριι·1ιιπι,

1 Ν

ι

ι ι Ζπι·ΗειΙππέχ :ιιπιππτοι·οπ Βιι.πι1ο ποι· Ι)π.ιιιρίιιπις

1 1 : €ε1πιιπι.. | Μπα, π1ο1ιτ εοπεοιιιι·οπι1εε Βικ

! εο1π. 121ιςιπιιοΕΠ Με δρ. 8οο.ρ.

ι ι ΠνΟ--·πι1ιι1.

Β
1
ί1

Ε
ιπ πρι·

?Βεἶπ

Ξ

π ειιρι·περιπ- νει· . .κπιι·ιιιιιι. ιι ει

: 1 90. -

ξ π1οπιιτε Ιππο1ι
Απετι·ιω

'

1 1 πω π
.

πε οετοπι ιιιι.ιιιεπ ιιππ

. ἱ 1 1 1 νοι·εο1ι11πιιιιοι·ιιιιις.

ι 1

Ι

1

ι ι
ι ¦



168

6111286616;;51,1111·γε1ρο111.116, θτ11:111οΤ, 01111161111181811108Ο,
1111111·1, 1Βρ111ο1111εο11οΜο11111ε111112, 1411111111·θοΙο111ι1·11ο1111111.·
11811168Ο, Ρ11.το111.1εορ1τΙο1111ο:1.Ο, Βοτι111·υ.111111ο11:Ο, Α111.111·11κΟ,

11Ιοτ1:ο.1118.1ε-Βι111ο1:111Μ. Ροτοι·ε11ι1τεε.
8111·61ο 111'οο1ιονυ11126. 1111112Με 2111111. Αρτ1Ι 1900.

211111 1181 8101118111118: 1 Η1·61ορ11ο111οθ, Ριιιπρετ111661οτ0,Ργ11.1111ο11114Βορτ1ο11οπ11οδ..

11 1111011Θθεο111θοΜ111111111181.:
·
Τ1111010111οεο1161·111111Β'611106, Τι111ο1·οι11οεο8.11(161'01'Ο1·ς111ιο24,

έ έ, 1; ,
,; 1
.;

,,
;,

1
,;

,; 1
;

,; μ 1
,;

1
;

ό Α111ο11ο11111ι1ει1116Πο11τ1ι11ι11το111ο11εδ.Βο11ο11εεο111ν21ο11ο111111
111108112011: έ ἐ ξ

, 5
,,

·ῇ 5 έ; 5: -ἐ 15
1

1
1
1

1
8 ή
',

έ Ατ1·ορ11111
111111111ι1πι47,Μ11τ11ει11ι1ε8811111821, Κι·:1111ι11ο1το11άοε

1_,__ω___ η η η η η η η η η η Ξ
έ:

νε1·όει11ι1111.>;εω111ι1ε91, Τοάφο11ο1·ο11ο84.
α: Ο! ΜΒ Φ ΝΟ Ο ^“`Φ Φ Φ "Η · -

114-141· 811-

έ)

'Τ 1 'Τ 'Τ ἶ εξ' 1' 'Ϊ "Τ 'Τ 01 8 ἐ 1 + Νε1.ο11ε1:ο81161111; άοε νοτο111ε181:.Ρο1:οτε14 .ή φ Ξ ε»
,

Ξ Ξ 3 Ξ Ξ 11
-

6
8 ο 1 Μπεστ Δοι·πτο: Βιο11ετεε άειι 2. 1111ο.11800.

409 3131770 178111112820 8 11 54 71 50 131δ; 82 11 8 . '1'11ρ,·εεοτάι1ι1111.=;:Ο. 1111111111:Πε11οτ116111111111εο11οιι1ν111·111
νου θο111ε1·ρι111Ιαε6εει1ι11ι11ι111ἔο1111.111Π

;

11:11:1161111Το11οει11·ε11ο11οι1: ΗΜ [Πω ΕΜΠ!!-'.Γ'1. 11.1.,Τ'11. 1Ν1.7,Γ11· 1,Τ 1
1 .. . .. .

ο1111οΒ111111111:111111·άο1·11'ε11Ρ111ΟΙΤΡοο11ο111
1
,

1111111112]18%181111τΙ:11111υ1
ἰ
1

+ ΝεοΙ18το 8111811418(Με 100αωο110Π 8·τ2"10Βοπ
Π1111111ιο1·1ο17, Ο1·ο11ρ 2

,

Κοι1‹11111ι1ε1:ο11θ
,

Ο1·οι1ρϋεο1111112611·νω'ω118: 1111011188416118- Παπ 1900

ῇΔΝἩΟΝΟΒΝ
δΒΒΒΒ. 1.ΑΒ'Ι' 1161681116@Ϊ Β11ο11118.11ά111118νου Κ.8][1. ΒΙΟΚΒΒ 111π81. Ροιοτει1111τ11,Νενε111-Ρ1·.14, εον11ο111111111111ι1-111168118181111.Αι111ο11οο11-ΟΈ11ρ1611ο111Βρ1161111111111.

ει Η ο 11 Γε 111111 11111111116~
211 Β81(1θΓΠ.

8

11111111111111111111584101'.11111τοειο11.

Μεττο111°ε Μοο1·εε12
1 1ΞΙ'001ΗΠ10Ι'Εκ1τ11111

1 111Κ1ετο11ε11111Κ11ο.

Ξ1;ε.:ι€56.1·1:::1έ· 1.9::ρ:1:ο1::1: 'Ε:ο1:
ΜΘ1Γ1118,Β116οπ1εω111ε,0ο 11ο1·11.1ε,Ρ1ιτ1111ιο11·111ε,Ρο1·1111ε111ι11ι,Ρετ1ιο111τ111,Ο111ο1·οεο,1411611116,8ο1·ορ11ι1Ιοε1ε,Βοο1111111,Βο
8011111011νοιι Ηκε11‹Ι1ι1ω1,111111·11161111,111ε111οε1Ι1011211Α1)ΟΓ811811111·11ε11ε11Ρει1·111γεο11,Ρ8.Ι'08ΘΠ,θ1ο111:,Β11οι11111111ε111ι1ε,Ρο

11111;1·11.18011188111141111.111οπ11ο111ω1.

Μετ1το111°ε Μοοτ111ι1εο

ΗΘ1Ι11°1011 Μεττο111.

1 Ε111ι111111·11111111·11ο11ο1·Ε1·ε:11ι
1111·

ΜΘά101Ι181-ΜΟΟΕΌΈλάΘΡ

1111111118 1
1
1
1

1
1
1

Η

1 1111851801·ΕΧ11°11.11τ

1 111ΡΙ:1εο11ε11112Κ11ο,

ΡΒΑΝΖΕΝ 8ΒΑ11, 8168811881 81111ο1111·111111,Ν! ΕΝ, 11411188 Μ!.
Ζιι 111111111111111111111Α1.101311θ118Π,Μ111ετ:11νν1ιεεοτ-111111Πτσει1ε11-Η11ι161ι1111ζο11.

Δω Π-8.

1

1111Βο111.8011ο11Α1οκυ.ι16οτ-Ηο11111ω1111111
Ν11ο11ννο11181'Ε1181112111161'2111·2111111161111

1

118181111118111·111111Ρ11ομι·11111ο111111·41ο

. 111·1νειτοΚ1·α111ιο11ρ11οΒο@ποπ Ζ11111ι111ρ

νθτο11ι18·το 61111111 Κο11

ΖΙΜΜΕΚ δε θ), ΡΚΑΝΚΡΗΚΤ Δ. Μ.
ΘΙο1οΙιεΗε11Μ11κιιι1ε111111Ο111111111.18115'1ο11ο1·ι1,111
1111631128.,11[111Μ'18,Τ1111111ε.Κει1ο111ιι111το11,1411111111
ε:1ε11.11111Βο11οπ111ε.Β1.1(311111111111:11ι11εο11τ1110111

11111111.11618811811181111111811111110111.τι. 111111111111111-1ο11ννϋ.ο11οτ11111'Με
Νετνο11ε1°ε1το11ιΜε Ο111ι1111.

νο12111:,·1.Ο11οΙ11εο,11ι111ι11.θε11Ιο11ε1.ο11111.11.116.

Τ Θ11.ΙΙε11-11.1161181'111'8Π1111.;11111111111?οιπ ά
.

1111
11Μ1°ο1-Ρ111ο1111111111_1οάο111118Νε11ο11ετεο11ο1

πως 111ο11Με11111ρ:8·ε11ο111111ε11.
Ε11οτ,1;.11.111111ε1111121.Α11Μερι1ο111π;1ν11·Ια1411116111.
11.11γειο1·.11.11ει11·11ετ11ο11.Ζι1ε11111όε11,ε11οι1εο1111.118
11111Β'111θ88το111:11:111ο.π. 1111111·Ν11°118.1.1.θεε1Κτ11.111:11.
Με ι1ι1το1111ι1ει111ειο11:1.11Ι.Ηε1Ι11111ωΙ11.Ρτορ11γ111ο11οι1111

Π
Β 11111111.(11ο11τ11.Η11ιτι1ε18ι11·ο-Π11ιτ11εεεεπ111ΐο111οη.Κ111111
1118111111ν. Το.111ο11.ε11,Β1·11.11εεεει12απ!.Πτοε111-1νειεεετ

1·‹·1·οτ11111111λ'θΓ11811.
Ηεεο11ι1111ο1‹1`1·.Αι111111ω·1·1ιο1ο1111ι,1111111111·1ν1τ1‹εε111111.

Ε
' Πι11·ο1111111ε11111181'Α1·1,1111116,61Π`ΟΠ.11.τι11›ε·τοι11.'

Πει1·111οΜ1ιττ11.111108881188122116.Τ8.1111111ρ18ρ:1τ:1τ.
181,θε η” ω11·1111611ωΗε11η111ω1,Ι·'οι·1ο11111οε112τ11.11εεε111οι11111111111811611·

ή 11111411161111111181ν1άτ18ε,Μοτετ1ο14ε1(1·11.11;.

ΡΙ'011811.Ι11το1·1ιτι11·111161111161εο11ετ11>;ε111)111111Ιε2111111111111".

1

νοιι 50 Οορ.).

1 Α11Ι'θΒ80Πνοιι Κτι11111ε111ρΠοεοτ11111οι1:

?Μιι 1Υ11ιτ1εΚ1111ει·11, θα. 8181180181!"
Η11ι1ε11.Ρ1ι1ι11εο11οι1Κ1το11ο6-8, ί). 18_

Βο11ννο81:ετ11111811“Τε111οιιο11,Πο11ο1ι1Β
11110011.11.186, 11.11.18.

, Μ1Π'18117'1111κ1ε1·,γτ. Οοιπ11ο111ι111111.π Πω
το11ο!11ο11οκο11γι. Π· 4

,

1111.11.

Δ1εκι1.11:11·11Κ111εω·111ονν,Ππκο1111.ε11ο1:11.11
1711.11.61, 1:11.82.

, Ο18ε.Βοό.0, Βειο.1111111.,14111111.,11.881111. 2
.

Βο111νω1το1·Οο11111:.8ο111111ά1:,1111111116.στ.
Μετ1141οκοκ11.1111.11.11. θ

,

1111.20.

111111101110111.Β Ο, 1.1, 4411111.δ.1

Ε'1·ιιιιΑΠ18.11880111118,Φο11·1·ω11ω111181'
πιο. 118.

(Μετα Ο111ι·1·11οπ11,Οορτ111201188,11.111117.
ΚΒ811'1".19

Ρ1·ε1ι16111121111.α. Ο., Π' 11111111,Η:111ε.Με16,
1,111.10.

1111111111Φωιορο111:11Π111ποιε1_Ο111ιοο1:11.11

1 1111.11.24, Με. '7
.

Ετ11ι1Β11εο111Ει1εε111111,1Ιομ·1.11πει:11,μ. 141
1:11,16.



163

ΔΒΒΝΒΒΠΕΕ.
+. Ιιιοο1 ΟοοοΪ, Οουνοι·ιιοτυουτ Μν1οιιε1. .ο
8οιιΙουιιυ!ιο0οουοΜι νιΙοιοο, (Μι. 1840.

8:ιιοοιι: 20. Με( Με 20. Αιι(ιιιοι.
ΑιιοΒϋυί'ιο οι·(Ιιοι!ου Με Αοι·ιτο άοι· ΑυειτοΙ(ι Βιι·οοιοι· (ιοι· Αυοιο.Ιτ Ηοι·ι ΙΝ. Κ. Βυτ
ιιιυιι, 81. Ροιοι·οΒιιη;, Τι·οιτ2Βι .Μ 29, ιτΙοι·ι·01%Μιι_ιυ°ιιἰ(ἱΑι·ουουιιη.:. ΑΙΙο υΒιιοτου

ΑιιἑιἔιὶυΓιἙ
οι·ιΙιοιΙι: Μο Αυοι.οΙτ ιιοτοιιινιΙΙιο·οτιι. οοιιιΙοτου( Η ιιιιιιοΙιΡι·οοροοτοιζι·ιιιιο.

( ι 3··· -

Ηοιιιι!οιιυ9 ν. α!. Η..
ΥἱΜι 0ιυι·ιι Βυιι|ιιι

κιιι·ιιιιΜιικ Μι· 1ιιιοοιι- ιι. Βιιι·υιΙιι·ιιυΜιοΝοιι,
8(ιιιιιιι·οιιεο!- υ- Βι·ιιΜιι·υυεοπότυυ8ου.

Βοοι(ιοι· ιι. ΜιΙΙἰοιιοι· Βοιτοι·: Βι.- 0""τ Ρ81Ί8θΓ
Με (μπω ω» ςοϋ(ιιιο(

8ιιιιιιιιιιιι!- πω! 8ιΜιιιιιιιιιιιιι(οι ιι
ι

Κιιιιιιιιιιιιι.
40 00ο1·οτ νοιι Βιεει. ου άοτ Βιεο-'Ι'ιιοΙουιιιοτ ΒιοοιιΒοΙιιι.

003 ΜΜΕ Μ!! 000 011 20
.

Η 800118( Ι00 011180 Με 2011 Ι. δ811(811108ι.
$οΙιννοι'οΙ-. ΒουινοίοΙ-Βιι.Ιο-, ΒουιιιοΓοΙ-ΓιοΙιτουυοάοΙ-, Βοιιινο(ο1οΙΙιοΙι-. ΚουΙοιι

Μ.ιιι·ο-, Ι)ιιιιιιι(-, Ηιιιυιιο-, Ηιιιιιιιο-ΒιιΙο-, Ηιιιιιιιο-ΓιοΙιτοιιυοάοΙ-, νοΝο ιιιι‹Ι νοι·ιΙϋυυιο
8ουΙοιυιυ-ΒΜοι·.
Μιυοι·οΙιν0οοοι·,Κοριιιι·, Κιιιιιγοε, Μειοοοιιιο,Γι·Ιοτιοιιοιι, ΙυΙιοΙοιιουεΙαιιιιυιοι· ιιυά

Βιοιιιι·ιοιιιιι. .Π(Ιιι·ΙιοΙι ιΠιοι·2500 Κι·ιιυΙιο ιυιτ νοι·οοΙιιοάουοιι Ροι·ιιιου ΒΙιοιιυιιιιιοιυιιιι,
ΒγρΙιιΙιο, Ι:Ιοιι(Ιιτο.ιιΒιιοιτου,Νοι·ι·ουΙοιεΙου, Ε'τοιιιουΙιτουΒιιοιιου.
ννο10ι·οιοΙιοθ0Β°ΘΠ0. Οτοιιοοι· τοιιονιιιοι· Ρο.ι·Ιι, ιιι άοιυ Μοι·ιχοιιοιιιι‹ὶ ΑΒουτΙο

ΜΜΜ οριοΙι.
ΒιιιΙιοι.|ιοΒ, Ι.ιοοοοιιιιιυοι, Κιυάοι·ιηιιοΙο. νιΙΙου νου 40 Με 150 Β(ι1. (Η:

0 ννοοΙιου. Ρουοιουου υπ νοΙΙοι· ΒουϋετἱΒιιυΒ· νου Β 1101.Με 20 Κω. ινδο!ιουΠιοΙι.
Βιιυ;ουοονοι0ιυ0υυε ιπιτ. ιΙοιυ Μοοι· Πιτ 20 Χου. Ιιιυ ιιυι1 τοι.ουι·.
νοιι Βιμ. Μου Κουιιυοι·ιι νοι·Ιιοιιι·ου ινιιιιιουά ιΙοι· Βοιοοιι Με 12 Ζ0Βο (5ηςΙιοΙι,

υιἱι Βιοιιοιι ιυ ιι.ΙΙου Βιι0οοιτου Με Βυι.ςοοο!ιουΜοοι·(ιιιοοιιο.
Η πιο ου Βουιιιιοι·οι· ΑυιιΙι(1υ(το ινοιι‹Ιο ιπιοιι οιου ου άοιι Ι)ιι·οο(οι· Βι·. ιυοιΙ.

Α. 880'Ι'Ι. , Κοιιιυιοιυ, Βιοιιοοιιοι· Κι·οιο.
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30013205
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»Μουσε Κυι·ιιιιιιιι“ υπ Νιι€οιι- υυά Πυι·υι!ει·υιιΜιοΠου, Ε'οΜουοΜ(Ε)υ(Γοι.ιιιυεο
ιιιιι·ου υιιιοι· Βτο0ινοοΙιοοιοουιι·οΙΙο). ΙΠιιΙιοΙοο, ΜΜΜ, Ηοι·υ- ιιυ‹Ι Νιοι·ουιιι·υυιι
Ιιοι(ου, Νουι·ιιοΗιοιιιο (ΠιιοΝαυτου). Βιιιι·ιοΙιτιιυ;; Πιτ ΒΙοΜυο- υ. Ηι·0ι·οτΙιοι·ιιυιο
ιυ ιιΙΙου Γοι·ιιιου. Αρτ!! - ΒοοοιυΙιοι·. Ρι·οιηιοοιο.
(61) 1Τ-0. Βι·. Ο. ΙΙιιιηιοικ

Κιιιιιιιιιε Μ! Κιιιιιιιιιιιιιιιι,0ιιιιιιιιιιιιιιι Βου-νοιι.
Βιιιιιιτοιιιιυι Πιτ Νοι·νοιι- υυτΙ Βιο0'υ·οουειοΙΚι·ιιιιυο,Μο Ει·Ιιο1ιιυμΙιοιιιιι·ίιι€ο, 0ιιυοι·υιΙ
(;ο($0°ιιο(πω! !ιοιιυοΜ. ΤοΙο υου Αυιτ Κϋιιι.οεοτειιι (ΒΠιο) Νο. 22. θι·οτιο-Ρι·οοροοΙο
άιιιου ιΙου άιι·ι.ο. ΑΜΙ. ίιυιι οιιιικοι· Πι·. Γιιιιοι·.

Ω Ποια ιιιιυότοΙοε οι» εοσΕισ:ειε ιιο ι·Ει·1·Α.·τ

νι Ο Η Υ οιιι.εοιιιιο
οιιιιιιιιι-οιιιι.ι.ιε, ιιιιιιιιιι.

.ανοικ 8ΟΙΝ ΠΣ' ι:1ι:εισΝ.ι.υπ .ΒΑ 8Ου'ΠΟΕ ο

Βοιιειτου1ιιιυ
Μι· (ιιιι(ιοιιιοΜουιιο 0οιιιοιι

Βονοο-ΒουΓε
Βοοιι.οοι·ιυι Ριου Κι°0υ0' ΜΝ Τ00Μ0Γι
Ι.οιι.ουάοι· Απο: ΗοΓι·οιΙι ΙΙι·. ΥοΙΙου0.

ΝΜιοι·οο άιιι·(:Ιι Ρτοοροοιο.
(Β) 20-18.

ιιι οοιιοοιιιε
ΠΙΠΗΜ£ Π188ΞΗ- 0Ξ0Ξ£ ΜΜΕ!!
απο11οιι0Εισιιουγ Ποτ! το.

'οίκοι πιιπ 1. ΠΜ Μ. "πιο 1. 0σιοϋ".
°ι.€Μ υοι0ι·ιιουοΠιιιοι·υινπωοι·ιοιιη.ΠουΔικαιοΒουιιυιιΑροΗιοΒουιιιιαοι·οιι-Ηοιπ1ιυυμουευΒιιιιοι.ι.Αιιουιιυ('ι.οΜιάΡι·οοροοκνοιιω· Μιιιοι·ιΙυνοουου
0οι·ννοιιυιι.,ΡΑΝ., 00,Εκο Βαιιιι-0οοιμο.
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Ξ
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Β1·. Δ. νοιι δοι·ιιιιτονοΙιι
Γι: Ιουιη0Ιιι·ιΒοτ Αεειιο(ουτ ου Πι·. Βι·οΙι
υιοι·ο ΗοιΙουιιιιιΙι: Μ· Ι.ιιιιοοιιΙιι·ιιιιυο ιυ
θιοοι·Βοι·εάοι·Γιιιι0 Αοοιετοιιι: άοο Ηοι·ι·ιι
Ριοι'. Πι·. Α. .Ι ιι ι·οοιι- ΗοιιιοΙΙιοι·.ο·
ρι·οΒιιοιι·(. νου Αιι0ιυΒ· Μου Με ΙΒιιιιο

θοριοιυΙιοι·
ιιι Βοε1 ΒοιοΙιουιιο11.
νιιιιι $οιιοΒιιι·ις,Κιιι·οιι·ιιοεο.

(59)5-2.

Μι1::οο1ιοιιο Ειπε( 1.00
ευ ΓοιΒι·ιΙιρι°οιοοιιοιιιρΠοΙιΙτιιιω·ιω (ΜΜ
Ιιοι·ς, 8ι. Ροιοι·οΙιιιι·ο. Χνοουι·οεοουιιΙ‹ι(ιο
Μι Π. (88) 1-1.
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ιΜι!ιοιιι·οι·ι.Δ Β ΣΕ ΠΣ :Ν- Ε .Δ 13 (Βϋιιιιιοιι).
κτοι12Κιι·ιιιιιι, Ροι·τ11ιιειιιαεΙιτιιιιιι.
άιο ει3έα·Κει:οι1 ΟΙιιιι!ιοτειιΙΖννειεεοτΕιιι·ορειε (πιιι 5 Βι·. ΟΙειιιΒοτειιΙΖιιιι Μια) 2ιι
Μπιτ νοτειιιτΚιιιι€ οιιοτ Με ΙΣτειιι2 Πιτ σισεεΙΙιειι, ιιιιεειειιιε άεπι Ροτιιιιιιιιι680τιιιιιιωι

8οινοιιιιοιιο ιιιιι.ϋι·Ιιο!ιο

Μειιιοιιιιειὸοτ Βτιιιιιιοιιεει12 (ιιιιΙν. ιιιιά Πω). Ιιι θΙειεΠιι80ιιοιι ἑι 126 Μι ?ἴιθ ει.
ιιιι‹1 Ρέιο!α:Ιιειι ὲι 6 ει. 1ιιιιο.ιι. ' .

1ιιιιιο8.ιιοιιοιι: ΑΙΙΒοιιιειιιο Υει·Γοιιιιιι€, νετΙοτιιιιι€ ω Ι.εϊ›οι·, Με Ηοποιιε, Οιιετιριιιιοιι, ΡΙειΙιοτιι.
ιιι νειΒιιιιιιιιιε πιιι. «ΒιιτιοΙΐεφιοΙιο» ω Αττιιτιι.ιε ιιιιιι Βιιιιιοι.εε.

ΑΤΠΒΡΟΘΠ18ΌΓΠΠΠ, ει.€ιτΙιετει, ι·ειιιοι ΡΙιεοιιειι1ιιοι·Ιιιι8 Ειπυριιε (πιιι 0,177 μ. Ειεειι!ιιωτιιο
πω; ιπι ΙΛιοτ). ΙιιτΙιοιιιιοιιοιι: Αιιιιοιιιιο, ΟΙιΙοι·οεο.

ΗΠ(1ΟΙΓθ(.1ΠθΠθ, Ιιετνοι·τεΒοιιά Βιοεεοτ θειιιι.Ιτ ιι.ιι ΚοιιΙειιεειιιτο, Κο.ΙΚ ιιιι‹1 ΜιιΒιιοει:ι.
Ιιικ1ιοτιτιοιιοιι:ΟΙιτοιιΞεοΙιε Οιιτειι·ι·Ιιοάει· Ηιιτιιοι·Βιι.ιιο, Νιοτοιιετοιιιο, Βιιι.Ιιοιεε, Ατι:ιιι·ιτιε. .

(αειιι-ει.
·

ΚιιοΙΙ & Πο., Ιιιιάννι€ειιιιίοιι ιι//ΒΙι. Χ
'
Μ ΜρωΙ-ΠθιΠ

0

δθΒΟΡθΒΜΟθΕΝικιοιιι ι
.ΙοάοΓοι·ιιι-Βιινειεε-νει·Βιιιάπως,ειιιιιιιίοιιι, ιιισιιι ιιιιΙΙοιισι,ιιιιιοι· άεπι νοι·ΙιιιιιιΙε ι

“κι ςιοιιιοΜοε!
Βιιιι€ω ιιιι‹ι 8 ιιιιιΙ ΙοιαΙιι.οι··Με δοάοΓοι·ιιι.

ΝειοΙι Ρτινιιιόοοοιιτ Ι)ι·. Κι·οιιιιιγοι·. ΗτιΙΙε ει. 8.: πι· Ζω
ιιιιειοιι Μιιισειι·ουριιινοι.

!

'Ι'ΑΝΝΑΒΒΙΝ ικιιοιιι
θ

;ειιιιΙΜι 8οι'8.Ιιι·Ιοε,ρι·οιιιρι: ιιιιιι ειωΙιει· ινιι·Κοιιιι
' ά κι «ι 'Π

'

Η
ιιιιιι€ΕτΜιοΙιευιισιι

ειιιειιιιιι ιιιιιοι·Βιι!ϋσειι Ε'ειΙΙοιι.
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Μιά οιιιριϊιιιιοιι:ΜειοιιιειοΙιειι.
ετιιι·Κοιιτιοειι.Με νοι·«Μιιιιιιι;
ίϋι·άοι·ιιιιοε(ὶειτειιιΙι.
Βοιιι θεεοιιιιιιιοΙ‹Μ Μπιμ
ιιειιοΙιιιοι.

Βι·οεοΜιι·ο ιιΙιοι· άειι

Μ. Βεριιιιοι-Νοιιι
Με ιιιιιιιιιιι.ί'ιοιιιιιιά ειιιι·Ιιοιι

. ειεε ΗειιιιιιτιοΙ νου

Οι·. «ΜεΒιιι·ι·6.
Μιά πιιι νει·Ιειιιςειι ειιιειι
ιιιιιιιιτ.

00ιιιριι8ιιΜ Μ Ν”

8αιιιι: Β8ΡΙ186).
Υιιιοιιιιο.0ι·σιιιο.Ρι·ειιοο.

νοι·Ιειε νοπ Αιιι;ιιετ Ηιτεοιιιιιιιιιιιι ὶῖοτΙἰἑ
Κοιιιοτιοι 8οιιιιιιιηιιιιιι Με Μειιοιιε οσοι· 816ι·ιιιιιι Με Αρροιιιε. ι Βοοιιοιι ετιιο!ιιοιι:

Βιοι11ιειιω
ΕΖ2ει·αιϊωι· από Μαειύει· ΣΗ .Βίθ')ΐδίθθ!.

. - έ τ
Διι1ειιιιιιιε

αιιι· ιιιτιοιιοΙΙοιι αιιιιτοιιιιιιοΙιοιιΔιιιι.Ιμε
· .νά ω

νοπ Ρι·οι'. Πι·.0ιιιιιιι· Ιει·ιιοΙ.ἴ] ι ι ΖινοιιοΑιιΓΙει.εω.
ΙΝΦΟ. ιιπ 21 Ε'ι;ζιιι·ειι ιπι Το”. 3 Μ.

νοι·Ιεις νοιι Αιι8ιιετ Πιι·ειοιιΜι!ι! ιιι Βοι·Ιιιι.
Μπι πιιι ΕτίοΙ€ ειιι€ειινειιιεΙι: @πω ώ,οιήθ"=

Μι ΕπιιιοιιΙειιιοιι Μιά βΙιΙοι·οεο, ω θιοιιοι·ι·Ιιοε,ω Κι·ιι.ιιΠιοιτειι άει· Βιιιιι, άετ νω·· Ριιιιιοιρεὶ80ϋ·ιιιιπωιιιἱεο!ιειιιιιιιιιιι;ε- ιιιιιι Οιι·ριιΙιιτιριιε-ΟιΕο.ιις, Μι Βιιιι.<.ςοιιιιιΙιοι·ιιιιΙοεο,Ιιοἰ ΠιιΙε-, Νειειοιι-πιιι! Β188Ποετ,1ΚΑιιμιιΙοιάοιι, εοννιο Μι οιιτειιιιάΙιοΙιοιι πιιι! ι·ΙιοιιιιιιιιιεοΙιοιι ΑΡΓεοτιοιιοιι ειΙΙει· Απ,_ . . . . . . Με ΑιιΙειτιιιι€=2ιιι· Αιιείιι!ιι·ιιιις νοπιιιοιΙε ιιι ΡοΙἔο εοιιιοι άιιι·οΙι οι οι·ιιιιοιιι.οΙΙο ιιππ! ΙιΙιιιιιιοΙιο ΒεοΜοΙιτιιιι€οιι οτινιο- ι

"θ · _ -
ειιιιοτιι·εάιιοιι·ειιόοιι.εειιιιτινοιιιιιι αυτι ιιι·ειειι8.ι·οιιΒιέ;οιιεοΙιει.ΐτοιι,ειιιιΙει·ιιι:ΙιοιΙεειιιι·οΙι

ΟΜικΜοΠθ" 80ΜΒ ν' ρα"10ιοΒ,'Β'ποιοΕ'
ειοιιιοάιο Βοεοι·ρτιοιι Βειι“οι·άετιιόειιιιιι άειι θτοι'ΓινοοΙιεεΙειιοιι.τει·ιιι1οιιΗ7ιι·Ιιιιιι€οιι. ι ω" Ή)Βιο!."'.Πιε Ιοιιιιιγοι-Ρτέιρειτειτο ικετόοιι νοιι ΚιιιιιΚετιι ιππ! νιεΙειι ωιι8ω άιιι·οιιιι:68οιιοποιι. νει·ιιιειιτιοΜε.7 .. . π . __ ( · · Ἡ .Αετ2τειι ειιιε ιν:ιτιιιετο επιριοιιΙειι ιιιιό ετειιτ ιιι Πιιινοτειιειτε- ι-ιθωσι Μ"41] ΜΒ'"1""€8"· Η) Μ·
εοιιιιιε ετέιότιεοιιειι ΚτειιιΚειιιιέιιεετιι ιι

ι

ετ:ειιιόι€ειιι Οοϋτειιιοιι. Σιιι2Ιει-έΜπι ΑΦΜ ΗἱΓἘΒΪιΒΪΞἱ1Π ΒΜιιι
ννιεεειιεοΙιειίιΙιοΙιε ΛΜιειτιόΙιιιι€ειι @Η ΙΟΗΤΗΪΟΕ ιιοΕιει · ”‹'°”8ν'ἰ°"1°"ἱ°"=. . Ρι·ιιοιίοιιιιι
ΒοοορτίοτιιιοΙιι νετεειιόετ €τειιιε ιιιιό ιτειιιοο άιο ω·

ΙιιιΙιιοΙ-ΒιιιΙΙιιιιΓι, Βοιιιιι Βιιιιιιιι & Π
ο
.,

..
Ϊ

νοπ Ρι·οι'. Πι·. Ε. ΒιιΙΙιοπιιΙιι.
Ζννοιτε νει·ιιιειιι·το Α ιιΠει€ε.
Ι9ΟΟ.Β. Μιι ΙΟ ΑΜιιΜιιιιΒοιι ιιιι 'Γεια ιιιιιι

1 Βροοιι·ιιιιιι.ιεΙ ιιι Βιιιιιάι·ιισιι. (ΜΒ. 8 Μ.~ ____τι ~Ί~
πρωι. πειπ. Οιι6. 21 Αιιριι.ιιιι ιθΟΟτ. . Ηιιι·ιιιιιιι:έιιοι·οι-.ιώιιΠι·ιι·ιιιωι. >Βιιοιιιιι·ιιοΕοι·οιν. Α. ινωιιωιω Κιιι.ιιιιιι·ιιιοιιιι.Ριν Μ Θ.



αν. ιΑιιιισ.ιιισ Ν. ΡΒΗΒδΒΗΒΒΒΒ Νοιιο Ρώσο ιινιι. Μοτο.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΜΠΕΒΜΒΒΙΝ
ιιιιι.οι· σοτ Βοσιισι:ιοιι νοιι

τω. Μ. κατ! Μιιιιιι.
.1ιιι·ιονιι(Ποτιιιιτι.

Μ. 1ιιιιιιιιιιοο Κτιιιιιιιιιιιο.
Μ”.

Μ. Βιισσιτ' 1Νιιιιιισιι.
Μ. Ροι.οτο1ιιιτρ

ιΣι8ι. ι>οιω.σω" ιιπ..ιοι.ζιι.ἶινοοιιζι..οι..-ιισοι.οι.οωι@ιει 6:ξ1ιοιιιιοιιιοι:ισο-Αιι.ΝτΞέο οοινιο :Πο 1σιιοι·οσο
8ο ιιιιοι›ο τισ.- ΠοτΜιοιιτιστιισιισημωσιει ιιι 2,ιμο1σ.ιι6,8 11.91.Πιτσοι”
1ο1ιι·.4 ΗΜ. τω· σοι-ιιιιιΙΙιο .1οιιι·ιιισ1.Ροοιιιιιοι.οΙΙιιιιε;ιιι σου σ.ιισο:·οιι

_....__?.

ι›ιιιοι ιιισιι ιιιιοοσιι!ιοοοΙισ!ιιιι Με Βιισ1ιιιιιιισΙιιιι€νοιι 2.1). Βισ1261·1ιι
81:.Ροτοτο1ιιιτε.Νονιιο!η-Ρτοοροστ.ΙΝΕΜ' ιιι τισιιι:οιι.-Μ η,τιι;οστ”ω

ΠΕ.ιισοι·ιι20 Ποι·Ε μιιιι·Ιισιι, 10Πστ1τ1ιοΙσιΒιιτ1ισ1ι.ΠοτΣιιμοι·ι·.1οιιηιτο1εοοινιοΑΙΜ ΔιιΓσιοΗ.οσιισι.ιοιισοιιι81ισιιοιιΜιτ.τ1ιοιΙιιιι€οιιΜεσοι:ιιιοιιιπι
Πιι·σιο3πιο!Βοορσ11οιιοΖοιΙο ιιιτω: Με18Κορ. οσοι·35 ΡΕοιιιι.-Ποιιισοιι Εοοσ1ιΜτιι1'ϋ1ιτοιισοιι Κοσοστοιιι·Πι·.Β·ιισοΗΨσιμο1ι ιιι 8ι..Ρο
Αιιιοτοιιινοτσοιι25δοροι·στο1ιπϋΒοι1ιι·οτθτιΒιιιοΙστιι1το1ιιιΕοοιιισι.-τοι·ο1ιιιι·8,?οι.οι·ιιιιιιτ8οι·8οιΜι,Ροιοι·-ΡσιιΙ1ιοοριωΙιιι ΜΜΜ 8ρι·οσ1ι

οιιιιιισσι1Μοιιιιιε, Πιιισννοσιιιιιισ Ιστοιτσενοιι $-δ (Πιτ.Ηοιοτοτο ιινοτσοιιιιοι·.1ιΔω δικιο νοιι 1Β ΗΜ. ρτο ΒοΒιιιι1ιοτιστιτσ.

δ!. Ρσιοι·οΙ›ιιτε. (12. Μοιι) 29. Αρτ Ηιι 190

Ιιι1ιιι1ι: Πι·. ΑΙϊτοσ ΓοΙστ: Ετοιοτ Βστισιιι. ϋ1ιοτσιο ·τιιιιιιιξιωιι σοε Βνιιιιἔο1ἰεσ1ιοιιΒιιτιο.τοτιιιιιιοτω· Πιιιισοτιιιτσιι!τοΜι
Ριιιιιιιιιινι. - Βοΐοι·ιιτο: 1Υ.Μ611οι·: Αιι.οιοιιιιο!αι σιστιιιτιπι ι'τοιειιιι οιιι οο1ττοτισιισιιοσΙι ι·οοοι·ριιοιιοιι ι τιιι·ιιιο!οιιιΙιιιιιιοιι
(1)ιι.ι·ιιιοσ1ι1οιιιιΙιιιιιι).-- Η. Ηοιοτι: 'Και ι”ιιΙΙοι' τοτειιιιιο,1ιοΙιιιιισΙεισοιιιοσ Αιιτιτοκιιιιιιιοστιοιιοι·.- Βοι·ισΙιτ Μπιτ σιο ινιοοοιιε
οσιιιιΠΙισ1ιο 'ΓΙιΜι;;Μιιτ (Με νοτοιιιο Βι. Ροι.σι·οσιιι·Βοι· Αοι·2το ΗΜ· :Με
ισ.ι.ο-ΒιιΙ1οιιτι δι.. Ροιοτο1ιιιητο. - Ατι2οὶἔοιι.

Ζννϋιιιστ Λοτ:1οιιισ

σοι· Θιοειο11οο1ιο.1°ι:11ν1ϋ.ιι‹11οσ1ιοι· Αστειο
Ποτ Χι!. Δοι·ποιιισ· σοι· θιοοοΙΙοσ1ιιιΠΜι!. Αοι·σιο τιιισοτ Ιιι
Ήοιισιιιι στοα στηΜ. Διιιτιιιι1,1. ιιιισ 2. Νομισιιιιιοι· ει.σ.
Πιο_ισιιιεοιι 13οΙΙοεοιι.ννοισΙιο νοτιτει.σο ιιι Μιτου ννϋιιοσιισιι,
ινοι·σοιι 8·ο1ιοτοιι,ΕισΙσπισεΙισ1ιοσΑιιιιιοΙσιιιιτ.τοιιπιιπ 1τιιτεοτΙιι
ΙιιιΙτειιιιο·ο1ιοιιιι ιιιισ1ιἔοΙιιιιετοιι:ιι Ιειοειοιι.

σ. Ζ. Ρτιι.εισοσοτ θοεοΙΙοσΙιιιΓσ ΠινΙ€1τισ.Αοτιτο.
Πι·. Μ. Τι·ογιιιιιιιιι

(Πισω, ετ. Χϋιιιο:οοιι·οοεοΝτ. 11, Ι)
.

Ετοιοτ Βστισιιι 111ιοτσισ ιιιιιιιιικοιι Με Ενιιιιιιο!ιοσιιοιι
8οιιιιιοτιιιιιιε τω· 1.ιιιιιιοιιΚτοιιΚο :ιι οιικιηιιινι.

15. θσιο1ιοτ 1998 Με 81. Ποσοιιι1ιοτ1899.

νοιι

Πτ. ΑΙίτοσ ΡοΙστ,
οιοΙΙνοι·στοτοιισοι·Πιτοστοι·σοο Βιιιιιι.ι.οτιιιιιιο.

Ι.

Με Ποσο. 8οιιιιιιοτιιιιιι ιιοΒι 10,5 ΚιΙοπιοτοι· νοιι σοι·
Βιιιι.ιοιι Τοττιιο1τΙτι σοι· Ε'ιιιιιΠιιισιοσιισιι Βιιιιιι ιιι ΝΝ!)
Βισ1ιτιιιι€ νοιι σοτοοΠιοτι. Πιο ΒιιτΓοτιιιιιιε νοιι 8ι. Ρο

ιοτοσιιτ8 ιιι ΠιιΓΙΙιιιὶσ στι..50 Κι1οιιιοιοτ, νοιιι τ'ιιιιιιεσΙιοιι
Μοοτοιιοοιι 10 ΚιΙοτιιοιοτ. σιο Ηϋ1ιο ιιιιοτ σοιιι Νινοτιιι
σοο Ιοι.σι.οτοιι 1ιοι.τσετ 62,8 Μστοι·. Παει Βιιιισ.ιοτιιιιιι

ΡιτΙτιιι€ιτνι ΙιιΙσοτ ιιιιτ σοιιι Βιιιιστοτιιιιιι ΗιιΙιΙο, ιτοΙσ1ιοε
στι. 60 Μοιοτ ιιιισ σοιιι το τω!. ννο1σιισ8:ισ Μοτοτ ϋ1ιοτ
σοιιι Μοοτο 1ιοστ. οιιιο θτιιρρο νοιι 'Ι'ιοσοιιισ-Βιιιιοιοτιοιι,
σοτοιι Μοοτοοιι61ιο ιιοσιι ιιιιι στι 100 Μοτοτ ΒοτιιιΒοτ ιει
Με Μο Μια· Με μπω ιπι ΑιιοΙο.τισο ιιοετοΙιοιισοιι οστι
Ιισ1ιοιι ΗοιΙοτιιιιοιι.
Ποιο 8οιιιιιοτιιιιιι 1ιοσιι 8 Ε'ιισοιι ιισοτ σοιο Νινοιιιι σοο

Ριιι‹ιι_ιοτνι (Μπι. «Ι.ιιιι€οτ Βετο») :ιοί οιιιοιιι ι
ιι σοιιοοΙΙιοιι

νοτορτιιιοοιισοιι Ρ1ιιιοοιιι. Πιιτσ1ι Με Γοτιιιιιιιοτι ιιιισ σισΙιτο

ΒοινιιΙσιιιι8 εοιτιοτ ιισσ1ιοιοτι Πιιιι.ιο1ιιιιιΒ ιιιισ σοτ μοτοσ
ιι1ιοτΙιοΒοιισοτι ΙΙΙ-οτ σοο Με:: Ιτοιιιιιιι. οιιι τοσΙιι. ιιιιοΒιοΙιι
σετ Ψιιισεσ1ιιιτπ συ Βιιιιισο: ιιιιτ Με Σνοοι- Πω Νοτσ
ιτοοσινιιισο ςινοΙσ1ιο 1ιιοι· οΙΙοτσιιιΒο ιιιιτ ιιι ω Μοιιστοιι
Μιιι·2 ιιιισ ΑρτὶΙ ιιιισιιιιοτιισ στι ιιο1ιοιι ρ11οΒοιι) ινοτσοιι

.1ο.1ιτ1999. - νοτιιιιοσΙιτοο. - 1ικιωωιι=

ιιι σοι· ιιιισ1ιεισιι ΠιιιΒο1ιιιιισ Δω Βιιιιιιιοτιιιιιιο τοσ1ιτσουτ-Δ.
Πσ1ι νστερϋτι. Ποτ Μπιτ σιιοσεοιι, ιτοΙσ1ιοτ οιιιοιι Ε'19.-.
σ1ιοτιτοιιιιινοιι 46 τοσο. Ποοοιιιι.ιιιοιι') 1ιοοιι21:,Δκι ιιιισ1ι
οιΙοιι Β.ισ1ιτιιιιιςοιινοιι ιιιοΙιτ οσοτ ιτοιιι€οτ Βοσοιιι:οιισοιι
ΗϋΙιοιι ιιιισ Βοιιιιιιιιεσιι σιιτσιι2ι;ιΒοιι ιιιισ ‹ΙοιΙιοτινοΙιΙ Βοσιοιι
μισο Ψιιιστισιιιιιιι€ Βοοσιιϋπτ.
Ποτ Βοο κι ΗΜ, Γτοι νοιι 1Νιι.οοοτρσιιιι2οιι(ιιιισιι ο.ιι σοιι
ΠΓοτιι οιιισ Βιιιοοιι ιιιισ 8σ1ιιΙΕ ιιιιτ 1ιιοτ ιιιισ σει σε σιισοιι)
ιιιισ »στα νοιι οιιιοιιι 8οινσιιιι!ισ1ι τοσ1ιτ ινο.οοοττοισ1ιοιι
ΡΙιιοοσ1ιοιι σιιτσΙιο1τϋιιιι. ΒοπιοτΙτοιιοινοττΙι κι, σιιοε ειιιΓ
Μπι ΝοΙιοΙΙιιΙσιιιιΒ ιιιιτ εο!ιοιι ειι οο1ιοιι Μ; ιιιισ ιπι Ποιο
τισΙιτειιιΙιτο ιιιο1ιτίεισΙι80881' :ιιι οοΙσ1ιοιι 'ΓιιΒοιι νοτιιιιοετ
ινιιτσο, συ σοιιοιι σιο 88σιι σοτ Νει.σ1ιοειτοσ1ιοΓιιιιιτ σισ1ι
τοιιι Νοιιο1 Ιιοσοσ1τι ινιιιτοιι. Ειιισ ΕτΜιιτιιιιε σὶοοοτ Ετ

οσιιοιιιιιιι€ σιιτιιο Πισω Βιι.ιι2 Ιοισ1ιι οοιιι, ιιι 1ιχειοιιιοσ1ιοτ
Βοσιο1ιιιιι€ σιιτίτο ειο οσοι· ιτο1ι1 Με τοσοι. @ποσο συ
Ιιοττεισ1ιτοιιοοιιι.

Ποτ Βοσοιι σετ ιιοιΙιοτοιι ιιιισ ίοτιιοτοιι ΠιιισσιιιιιιΒ σοο
Βιιιιο.τοτιιιιιιο 1ιοσιο1ιιοιιο 8το1ιοιιι. ετιιτΙτ σιιτσΙιΜοοιΒοτιι,
ειο11οιιιιιοιοο ιυιτ. Κιοο εσιιιιοσ1ιτοιιι διιιισ. Ποπ Οιιοτο1ττοι·
σοτ Ι.ιιιισεσΙιοίι ιιοοιιιιιιιιοιι ιτοοοιιιΙισΙι στοι Ρειστοτοιι:

Βοοιι. ΝοσοΙινοΙσ. Μισο!. 5ιτιστο ιιιισ Βτσοοοτο ΠϋτΓοτ
ίοΙιΙοιι ιιι ιτιοιΙοιινιοιτοιιι ΠιιιΚτοιοο. οιιοιιο‹ι ιιισιιοιτιο!Ισ
Βιιι1ι!ιοεοπιοιιτο. Πιο Ο1ιειιιοοοο'Γοτιιο1τΙτι-Ψιοοτ8, ινοΙσ1ιο
πιο οιιι2ιθο Βιιιιι1ισιιοΙΙο ιιι 13οττεισιιιΚοιιιιιιοιι Κ6ιιιιιο, κι
νοιιι 8οιιοιστιιιιιι σιιτσ1ι σιο ιζει.ιισοΒτοιιο σοο Ρο.τ1ιοοσο
ιτοιιιιι. -

Νασο σοιιι θοοιιΒιοιι Κϋιιιιοιι σοι· Ι.ιιΓι σοε Βιιιιιιιοτιιιιιιο
εσιιοτι ο ρτιοτι σιοιοιιισοιι Ηιοοιιεσ1ιειιιοτινιιισισιττ ινοττ10ιι.

ινο1σ1ιοΙιοιιισιιιο.Βο σιο Οιιτσιιιο.ΙΙοτσστιιιι8 σοι· Ρ1ιτΙιιοοο

11ιοτο.ριοο.ιιοπιιισιιοιι: Βοιιιιιοιι νοιι σιιοιιιιοσΙιοιι ιιιισ πιο
σ1ιιιιιιοσ1ιοιινοτιιιιτοιιιιΒιιιι€οιι, 8σ1ιιιι2 νοτ ιιΙΙσιι ιισίτ.ιΒοτι
Ι.ιιίτοττϋτιιιιιιιτοιι, ιιι ιιτιοοτοιι Βτοιτοιι ιιοιιιοιιτΙισ1ι Μτσ
Ιισ1ιοτι ιιιισ σει!ισιιοιι.

Ποε διιιιοιστιιιιιι ιει οιιι εσΙιιιιιισ1τοο 2ο10σΚιεσε ΗοΙ2

Βο1ιιιιισο νοιι 21 Ε'ιισοτι Ι.1ιιισο. .1οσοε Βιοσ1τινοτιτ ιιιιτσ
ιιι οοιιιστ Βιιιι2οιι Ι.ιιιιΒο νοιι οιιιοιιι Οοττισοτ σιιτσΙισο.<τοιι.

1
) 1 Ποοο_ιιιιιιιοΞ 1,091Ηο1τιιιι·.
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ενιιτεε

ιιε εεεεοιι 1ΐ.ιιεειι ιιιιε νοιι εεεεετι ΜΜε Με Τ1ιι1τειι :Με 1 ννο1εο ειιεθο111ιτ,εε ετε1οιιε Φο ΑιιεετειιιιιιΒ άετ Μεμ
Φε Βε11ωτιεΠ11ιτειι. Με ειΠε ΜιιιΒεΓτοιιι εεε Πειιεεε
Πεμ Γεει; ΒεΠειε Με 811εειι, ε1ε 1ετ ειιτε1ιινοε νοιι
ΚτεΠ1τειι21ΠιιιιοτΠο1τιθειιετιιτιιετιΜε ννιτε Πι εετ Μ11ι.ε
νοιι εετι επι τιιε1ετοιιΜε Ι.1εεο1ιε11ετι 1ιειιιι121ετι811ε1ιοι1
εοτιε ιιιιτοτ1ιτοε1ιοιι. Αιι εοτ Νοτεεειτο εεε Ι.11Πεεεοττ1
εοτε 1ιεί1ιιεεΠ ε11:1ιειιιεε: Πεεο11εο1ιειΓ1ετειιιιιε,Βιιε1εε- ι1τιε
Βιι11”ε1Μιιτιιετ. ννιτι1ιεε1ιοιίιε- ιιτιε Βιετιε11ιοτειιτειιΠιε;
ο1ιοτι: Ψο1ιιιιιτιε εεε Ατ21.εε, 1νο1ιΠιιΠεοιι εοτ ννε11›11ε1ιοτι

ΑεεεετεΙ1τειι, Αροτ1ιε1τε (ειι€1ο1ο1ι Οοιιιριο1τ ιιιιε Ι.ε1›οτε.

ιοτ1ιιΠι), ειιε11ε1ιειε ΟοΠιρ1ε:ι νοιι ο ΖιΠιτιιετΠ, Φο 1ιι
τοτε εεετ Ιιι 1ιο1ιο1ι18οτΟοΠι1ι1ιιΜοιι νοΠ 2-5 ε1ιεεεε1ιειι
ινετεετι 1τϋτιιιοτι.
Με Βε1ι1ε.ίτε.ιιιΠεΜ· Φο ΡΜετιιετι ε1ειιοτι των Β1τι2ε1
21ΠιΠιοτ, νοτι εειιετι 24 Ποιε1ι8εεετι 11εΒοτι,6 (Φο εοο1ιετι

ετινε1ιιιτειι) τιιιο1ιΝοτεετι εεε 17νοετοιι. Με 811εο1τιιΠιοτ
ε11ιεΜε νοιι 88.112 ε1οιο1ιετ 0ιτεεεε ιιιιε Αιιεετεπιιιιε:
Φο 0τιιιιερτ1Πε1ρ1οΠεοτ Ιοι.2ιετοιι ε11ιε: Β1ιιίεε1ι1ιε11:Με
Α1ιινειεο1ι1ιετΚο1τ εεε Μο1ι1Ιιετε, 81οιιτε, εεννοιεε1ι1ιοτε
Ψειιιε11εο1ιετι. Ι)1ο11'ειιεο1Πι Βιιιι2οιι Ηειιιεε ε1τιε Πι1τ

Ρειρρε εεεε1ι1εεοιι, ινο1ε1ιοΠΜ. ε1Ποιιι ὶ
ιι εεε νετεο1ι1εεε

που ΒειιιΠειι νετεε1ιιεεειι0ιτ1ι18ειι Οε18ιτ1ιειιειΠειτιο1ιΜετ
εο8ειι ννιιτεο. Με εεΠι ΡΜειιιοΠ Πι εειιιεττι 8ο1ι1ιιΜτιι
Πιοτ πιτ νετ1118ιιιιε ετε1ιειιεο Ι.ιιίιειιεΠιιιιιι 1ιεττ1ιετ66,6
Κιι1›11τ1ιιο1ετ,11Ι›ετ1τἱΦ ιι1εο ιιοο1ι ιιπι 11,0 Κιι1ι11ττιιειοτ
Φο 1ιε1εοτ Εττ1ε1ιιιιιιι; ο1τι18ετ ειιε11ιΠε1εο1ιετνο11τε1ιε11
ετ111τειιΜε ιν11Πεο1ιεΠεννοτι1ι1ιεεειο1ιιιειε ε.1ιοτ1ιει ννε1τοιιι
ιι1ε1ιτϋ1ιετε11εττειο1ιτε Νοτιιι.
Ζιιτ Αιι1ιιε1ιτιιοεεε 8ριιτιιΠιε Φοτιοιι Τεεε1ιεΠεμιιε1τεεεε1ι
ο1ιετι νοιι ε1ιιεΠι εεΠι Βοτεινε11ετ'εε1ιεΠ ε1ιιι11ε1ιειι

Τντιιιε, εονν1ε ιιι Μου Κτοιι1τετι21τΠΠιεττι,εεε Οοττ1εοτοτι
ιιιιε θοεε11εε1ιείτετεεωειι οιιΓΒεετε1Ιιε, Πι11. Οτεο1ιιιετιιιι1

ε1οτι ειιτΗε11το εο11111το8ριιο1τιιορίε. Νοε1ι εεΠι Νεε
Βε.ιιΒε ε1τιοε @εεε ΡετιετιιοΠ Με εεΠι Ζ1ΠιΠιετ, ε. 1ι

.

11'ιιεε1ιοεειι, 1)οο1τε, 1Νειιεε, Πι11ι8οεει1εευιιε 8οννεεε1ιοιι
εεε εειιΠ τιε1ιετεετ νοιι 11ιΠι 1ιεΠιι121οιιΒεπεεε1τε οτε.
εοε1Πεο1τι. Με νετ 2 Μοιιοικοιι ε1οιιιο 1ιιοτειι ειε 8ε1ιε
τ1ιιε'εε1ιο Γοτιιιε11ιι1ειΠρο' ερειιοι· ννιιτεο ο1τιεΒο11ιο νοιι
Βεειιιίοοι1οιιειι ρτο1ιοινε1εο ιΠιι. εεΠι 1111181ιετΈ01ιο1ι

Ο1ν1τοΐοτιτιο1ορρετετ νοτεοτιοττιτιιετι. Μιε 01ν1το1οτιιιο1
2ε181ο 1ι1ετ1ιε1ε.1ιοτε1ιιε Ε18οιιεε1ιεί1, Φο εο1τιοΑΠννεΠ

ειιιεε Πι 8ειΠοιοτ1οιι ννοτι18τε11ι1ιε1ιετεε1ιοιΠειι Ιειεετ: εεε
ετεε1ιειιε τ1οε1ιετιεε, Με $ο1ιΙοιΠι1ιειιιο 1ιο1τ18 τειΖεΠεε
11'οτττιε1εο1ινε1ιτιρτεΒιι1ττΠι εειιιοτ εοΠεειιιτ1τιετι, θεν1το
1οττΠε.1εοΠειιιιι;ετιθΙνεοτ1τι10ειιιιε Με εετ Πεε1Πίοο11οιι
εΠτετινοτίεΠεΠ (1ε8ειιετειιεε εε ετοι·1τ_ εειεε Π

ι

εειι 1ιο
ττε11ειιεοτιΒιιιιΠιειι Ποε1ι Με ειι 8 ΤοεοΠ Ποιε1ιεοτ Βεε
1τι1εει.1οΠποτε 1ιοετοιιε18οιι 1.111τειιε ιιιιε ν1'εεε1ιειιε Πι11;

8οεει ιιτιε Ατιιτιιοιι1ιιτιιεειτ1ιοΠετεοτ ερεε111εε1ιεΘετιιε1ι
ινε1ιτειιτιε1ιτιιοιιιιιιε ειιι ΑιιίεΠτ1ιο11:νοιι Ι.ιιτιἔετιΙ‹τετι1τειι
ιιιιτιιε811ε1ιΜε).
Βε211811ε1ιεετ Αιικνετιειιιι€ εεε 1ιν81ειι1εε1ι-ε1Με11εο1ιοτι
ΗειΙνετίε.1ιτειιε 1ε1 ειι 1ιεΠιετ1ιετι,εεεε Φε Ηειιριίοετοτοιι
εεεεο11ιειι - τε1ε1ι11ο1ιοτΙειι11εοΠιιεε, Πε1ιοτετιιε.1ιτιιΠε,
ΗιιιιηιεοΒο 111εοτ @τετ ννο1ι1ΜΒετιιε1Π 1ιο1τειιιιιτειιΨοΞεο

11ιετερειιιιεε1ι νετννειιεοτ ννετεειι; Φο Απ εει· Αιιννοιι
ειιιιιζ ε11τιιιιιτΠει; εειΠ 111ιετο11ι,ννε.ε 1Π ειιεοτετι ε1ιτι11ε1ιοΠ
Ηο11οιιετε.Ιτοιιοιιι€εί111ιττ ιιιιε οτρτο1ιτ Μ, Πει. ειιιι€οτι
ειιτε1ι Φο Ιοοε.1ετι νετ1ιο.1τΠιεεε εεΦτι€1ειι Αεννοιο1ιιιιι€ειι.
80 1τειιιιειι ινιτ ιιιιεετειι Ρειι1οιι1ετι ο1τιο εε 8οτιιιΒο Τοπι

ρετειιιιιτ εετ 8ε1ι1ε.1τειιιιιο,Με ε1ο ιι
ι

εεε 8ε.Πιιτοτ1ειι εεε
Αιιε1ειιεεε 111ι!ιε1ιΜ, ιι1ο1ιτ 2ιιΠιιι1:1ιειι, εε 1ιιοτειι1ειΠεο

μ
ε ειιο1ι εετ θεειιιιεε ειΠ ε1Πε 8ο1ι1ε121ιιιιιιετιειΠρετο1.ιιτ

νοιι 11-16° Β. Βεννϋ1ιιιιι Μ. - Με 508. ΕτοιΙιιΓιοιιτ

ιι
ι

εεΠι ετε1ειι ιιι εεε Βετιο1ιτε1ε.1ιτΓΜετιεειι
νιΠιιι;ετ ιιιιτ ειε 8 Ρο.τ1οιιτ.ετιεεε 2ινιιτ ιιι ενετεΠιιιτιεο1ιετ

°)121ιιε ννε1τοτειιιιοτιεοιιο1ιΠιο121Ποιιεο1ιειΕιε1:ο11ι.εΜε Με
εει· 11εειιιΓεε11οιιεοτ 1'νεεε1ιο 1ιοτειιε: ΒΙιι111οε1τειι(Π. Β. Μειι
ειτΠε.11ι1ιιι1ειιιΓεετεο11ιοΠννιιι·εειι ειιτε1ι Φο ΒιΠνν1ι·1τιιτιςεεε
Ε'οτΠιοι1εο1ινεεεε εειιετ1ιείι. «Πι 11ιτετ ιιοτ11τ1ιο1ιετιΡιιι·1ιο
111:1τι»ιεοιεεειε ε1ο1ι ειιτο1ι Βοετ1:ο1τιιιιε·πιει. Α11ιιι1ιοιιιιιιε
ειΠετειεε1ιοε8ρϋ1οιι οιο. ιιιε1ιι ειιι11:τιιοιι11εεεειιι

1ιΜοτι ιι1ε1ιι.νο11ειιεετινετ ιιΠε εννοιτεΠε εεε εε.Πιιι11Βε
Ρετ1οιιτειιτΠει.οτ1ε11τε1ιιε ινο1τετοΠ θεειεΠο1.οιι Μ!!ο ουί
2ιιινειεειι 1ιεττε. ΙΠι Ηοτ1ιετ εεε .1ε1ιτοε 1899 ιιιιε 1Πι

εεεεΠινεττ18οιι 1ν1Πτετ εειεεμειι ινιιτεε εε Πι ειι 1ιιΦνι

ειιε1ιε1τεΠεοτ Ψε1εο Με ΜεΠ εεειΒιιειειι ΡΜοτιτειι (Φο
μια 1ιο11ινε11.εΠιΦο Μο1ιτειιι1ι11ι11εεΠ)οιι€εινεΠεο1. Με
που Ε1Πι.τετοιιεεΠ, ννε1ο1ιε ειιιίετιμε 1ιειιιί18 τι1ε1ιτ ννοιιι€
ειι.τϋ1ιοτειιτεει21.Με εεεε «Βο1ιιν1Πεεϋε1ι11Βε1ιε1 1τε1τειΠ
ιιτιε Γει1ε1ιτεΠι11νε11.οτοιιι1εοτι ΒΜτοΠε Ιιεθειι εο11εΠιι,

Βο1ιοΠ 11ιτε Βοεετι1τειιΜε ε.ιιΓ, Πεττι11ε1ιεο1ιε1ε ε1ε οτι
εεΠι ε1τιετιιιΠε εεΠι ε.τιεοτοτιινο1ι18οιιο.1ιττοιι'ιι1ε1ιτ1ιι1ετειι
εεε ιιιιε τιιε1ιτ ί1ε1ιετιιεειι Μ11ρε.11οιιτειιΦο Β.εειι11.ει;ο
Φοεοτ 1ιετ1ιετ1εο1ιοΠΟιιττιιετ1ιοεο εε1ιειι ιιιιε νοιι 11ιτειι

Μ11ρει1ετι1ειμ εεννιε 1ιει1ε εετιιι8 ειιε1ι οτι ε1ε1ι εε11›ετΦο
ει11ιιοει1νειι ιιιιε ο1ηοο11νοτιννο1ι111ιετοτιεοτ Μετ1ιοεε οτ

Γε.1ιτειι.

ΙΙ.
ΙΠι Βνειιιεο11εε1ιεπι8ετιειοτ1ιιΠι 1ιε1ιειι νοΠι 15. Οειο1ιοτ

1898 Με εεΠι 81. 1)εεεΠι1ιοτ 1889 ιΠι θειιΠετι 60 Βικι

Βετι1ττειιΙτεΑυΓΠε1ιτΠο Βε1ιιιιεετι. Με ειιΠι 31. Βοεειτι1ιοτ
1ιε1ιειι νοΠ Φεεετι 60 Φο ΑΠειει11.44 νετΙιιεεειι_ 18 νετ

Β11ε1ιεΠεεΠι 1
.

.Ιειιιιετ Π
ι

Βο1ιοιιε1ιιιι88).
νοιι εεε 44 Ρε.11οιιτειι,Φο ειτε θιιτ εεΠι 31. Πεεειιι
ω· ε1ιεεεε1ι1οεεειι 1ιε11ειι, ινιιτοτι

τιιειιτι11ε1ιετιθεεε1ι1εε1ι1ε
ινο11›Ι1ε1ιεΠ ο . . 14.

40 1ιο11ετι επι .1ει1ιτ οεοτ 111τιεοτνοτ εοιΠ Μιι1τιτι
11ιτειι 1Νο1ιιιε112ιιι 81. Ρεποτεειιτε 80118111τεερ. ννιιτοιι
νοιι εεττ εεεϋττ18, 4 ννιιτειι Με ειιιεετειι Οτιειι 11ιιεε
1ε.ιιεε Με ΒεΠε1οτιιιιιι 8ε1τοιιιΠιοιι.
13εΠι Βε1τεΠΠιιι1εεΜε ννετειι:

Ενετιεε1ιεο1ι-Ι.ιι11ιετ1εο1ιο . . 27

80,

Βείοτττι1ττο . . . . _ . 1

Αιι8111τειιιεε1ιε . . . . . 1

θτ1εε1ι1εε1ι-Κε11ιο11εε1ιο . . 12
Βϋτιι1εο1ι-Κιιι1ιο11εε1ιε . . . 8

Βετ Βιεει.1εειιεο1ιετ18Κο11Πεε1ι ννετειι;
88 τι1εειεε1ιε(εοιτιιιιΙοτ 1 Βιιιι1ετιειεε1ιετ) Πτι1οτι1ιιιΠειι,

2 εειιτεε1ιε Πιιιεττ1ιιιιιετι,

1 ιι1οεετΙετιε1εε1ιοτΠιι1οτι.1ιιιιι,

1 ετ0εε1ιτ11:8.11ιιΞεο!ιοτΠιιτοττ1ιετι,

1 εε1ιινε12ετΒ11τ8οτ,

1 ίτετι20ειεε1ιε Βιιτέετ1τι.
Ντιε1ι εεΠι Ι.ε1ιειιεε11ετ νοτ11ιε11οιιειο1ι Φο Ρει.ιοτι1ετι

ΐο1εεεεετΠιιι.εεεΠ :

13-10 .11ι1ιτε. 2 85-40 .Ιο1ιτο . . 5

10-16 ιο 2 40-45 » 1

15-20 » 9 45-50 ιι 2

20-25 » ο 60-56 » -
26-80 ιι 7 55-60 » 1

80-·85 ο ϋ

ΒεΠι $1οιιιεο ΠεεΠεε1ιεττειι πιτ Ο1ε.εεο, τεερ. Ριιτιι11ὶε
11011:
Αετ21ετι. . . . . . . . . 2

Ρ1ιεττιιεεειιτειι . . . . . . . 1

1Πεειιιειιτειι εεε Ατε1ι1τεοι;ειι. 2

1.ειιε- ιιιιε 8εεοΓεειετοιι . . . . 2

(Ρτ1νετ-)Ι.ε1ιτοτιι ιιιιε Ι.ε1ιτοτ1ιιιιειι . 2

ΒεειιΠιοιι . , 1

Αενο1τοιτειι . . . . . . . . . . . 1

20811ιιεειι Πιιτι1ετετ ιιιιε 1ι01ιοτετ1.ε1ιτει.ιι
ετει1τεΠ . . . . . . . . . . . 7

Κειι11ειιτειι, Ατιςεετε11τειι 1τι 1τιειιειτιο11ειι
εεε νοτειο1ιοτιιιιεεε.Πειο1τεΠ . . . . 13
ΚΙο1τι1ι11τεετΠιιιιε ΗειΠεινοτ1τετιι . . . 18

ε) Αιιεεοτ εοιι 00 Ρ1ιτ1ι1ε11τετιι1ιει.1ιειιειο1ι 1ιιι 8ε.ιιειοι·1τιιιι
ε1ΠεΑιι2ε1ι1θεειιιιεε Με Ρ11εςο- ιιΠε Βεε1ε11ρετεετιετινοιι
Ρειι1ετιτειιει.ιι1'Βο1ιιι1τειιιιιιε ε1ιιε (εε, Με Βετ1ο1ιτεῇε1ιτεεε Βεν
Πο.τετιιιιτιποτε Με” ι·ιιετιιιι.ο 11ο1.τετι1ιο.ι.1.ο)ο1τι1εο ιι1ε1ιτ.
ρ1ι11ι1ε1εε1ιεΚι·ειιι1ιιενοι·ιι1εοτεε1ιειιε1Πι ΒειΠετοτ1ιιιιιΒοιι·εεετι:“

Ε
!

Α11το1ιο11Ιτοι·,1 Μοτρ1ιἰιιιε11ιι, 1 ΕιΠρ1ινεοτΠε111ιιετ.
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ποιο νοπ 'Σπποι·οπιοοο ιι
ι

ποι· Αοοοιιποπο οποι· ποι πιο

οοιιπ·ιο1οι·π π·ιιι·ποπ ιπι1. Βιοποτιιοι1 νοπ 20 Ρο.τιοπ1οπ οπ

8111111111.Μοιιιοπο Τπιποι·οπ ιπ ποι· Αοοοπποπο ππι·ποπ

1 Μι οι·ινιιπιιι. Μπιιοι· οιποο Ρο1.ιοπιοπ οιπ Οπτοιποιπ
ποοιοτποπ. Βτοιιιποτ`οοιιο Βοιοοιππο που ποι ι‹οιποιπ
πποοτοι· 44 Ριιιπιοιιιοι· ποοιιινοιοπο.1·').
Βοι· θι·πρριιιππος πποοι·οο Μοιοτιιιιο ποοπ ιιιιπιοοποπ Πιο

οιοιιιορπποιοπ ιο1.ποιονοπ Τπι·ποπι) οιπποποποπο 8οιιοιπο.
οιπ 8ιιπππο ποιοιοι. Βιο 44 Ρο.ιιοπιοπ νοι·ιιιοιιοπ οιοιι
8.111πιο νοπ ιιππ ππιποο1οιιιοπ 3 Βιοπιοπ ιοιποπποι·
ιπο.οοοπ:

1
.

8ιο.πιπιπ· ιιοποτιι·οι . . . . . 6
Ν

Η
ποποτππ . . . . . 9

2
.

Βιο.πιππι: ποποτιι·οι . . . . . -

Ν

18
ιιοποτππ . 18

Ειπο οιιοπο 'ι'πποι·οιιιοοο") πιο νοτ ιπ 35 Ε'ιιιιοπ, πο
οοιιιοοοοπ ιπ 9 πειιοπ. νοπ πιοοοπ 9 Ροιιιοπ ινποπο ιπ

4 ινιιιιι·οππ ποο Απιοπιιιοιιο ιπ ποι· Αποιπι1 ιιποι·ιιο.πρτ
ι(οιπ Βριιιιιπι ρι·υπιιοιι·τ, ιπ 1 (Νι·. 14) ιπ ποπ οι·οιοπ
1π'οοποπ ποππ ποπι πιπιπιι π

.

π
.

πιο οπιπ Απιιι·ο1.οπ

ριιγοιιιοιιοοπ ποοιιινοιοποποι· ρο1.ιιοιοειοοποτνοι·ππποι·ππποπ
ιπ ποπ Ι.ιιπποπ.
11νοοπιο ποι ποι· Απιιιοιιπιο νοτποιππποιιοπ ιπποι·οπι11οοπ
.41ι'οοιιοποπ ππποι·οι· Οποιοπο οποοοι· ποπ Ι.ππποπ ιιοπιπι,
οο ποοιπππ:

'ι'ιιποι·οπιοοιο ιειι·γποιο . ιπ 6 Ρ'πιιοιι,
Ριοπτιιιο . . . . . . . . ο 8 π

Ι.γιπριιοποιιι1ιο ροι·ιριιοι·οι· Ι)τιιοοπ » ο ›

Ροι·ιρι·οια11ιο » 1 Ροιιο,
οιιιο ιποπιπ . . . . . ν 1 ιι

'Γπποι·οπιοοο Κποοιιοπιοιποπ » 8 Ρπιιοπ,

(ο ποι πω. οπιππωιι., (ποι ποπιιιο.)
νοπ πιοπι ιπποι·οπιποοπ Οοιπριιοπιιοποπ οοι ππι· οπι πιο
οοιτοπο ι)οπιπιποτιοπ 'ι"πποτοπιοοιο ρπιπιοππιπ 1

- Ιποπί'π
οιοπτιο νοιιν. πιιτι·οιιο ιιιπποινιοοοπ.
1π'πο ποπ νοτιοπι ποι· Κι·οπιοιιοιι ιπ ποι· Αποιιιι1: οπ
Βοιιτ, οο 1οτ ιτοοππ οτινοο Πιτ :πιο πΝιιιο Οιιο.ι·πιε1;οι·ιοτι

οοιιοο Μι.πιιιοπ πιοπι πι1 ποιποι·ιιοπ. 12ο νοι·πιοπι 1οποοπ
οι·ινοιππι 211ινοι·ποπ, ποιοο ιπ ποπ 1492 ΜοποιοπΝ πιο πιο
οοτ Βοι·ιοιι1; πιπιοοοιΝ ιιπ 8ειποιοτιπιπ ιιοιπο οιποιεο Ηπ

πιορι.οο πουποοιιιο1 ινπι·πο.
Νοοιι θοι·ποι·πτ'ο") Μι11ιιοιιππε ιι·ει.1.οπποι 879 Έπ
ποτοπιποοπ οοιποι· κιιπιι‹ ιιι 10 ρΟ1. οιιοτ πιο Βιπι.ιπι
ποπ ω, ποι ποποπ απο οπτιοοτιο Βιπιπ1οππο ιποιπ· πιο
100 00111.πο1ι·πο. Τπι·ποπ") Βιοπι 1111·πιο νοπ ιιππ
ι·οίοι·ιι·1οπ Ρπιιο, 408 ιιπ πο1·Ζοιπι, Ηοιπιορτοο ιπ 981101..

°) Βοιαιιιπιιιοπ ποποιοιιποιο Βι·οιιιποι· πιο _ιππο·οιοπΚιπ
ποι· οοιιι· ι‹ιπποι·ι·οιοιιοι·Ροπιιιιοπ πιο επι· ιπιιιιι·ππιιιιπο·ιιπ πππ
1.;οπτπποι·οπιοοοποοοπποι·οπιοροπιι·τ.

δ
) 1
.

8τοπιιιιπ: ιοιοιιτο Βτιιιι·ππιιιιιιο·οιποοποποπ οποι· οποιοι·
ιιο.ιποι·Εππ1.τοπιο.ρροπ.

2
.

Βτοιπιπιπ: ιοιοπιο Βιιιιι·οπιιιιπο; νοπ ιιποποιοπο Ζννοιπππ
ποπ Ιπιπποπιο.προπ οποι· οοιινι·οι·οιπιιι·ιιπιιππο ιι15οιιοτοποοιποο
π·οπποπ Ιπππο·οπιορροπο.

8
.

ΒΕπ.πιι1ιπ: Αιιο ιπι·πι·ο.ιιιιιιπο·οιι,πιο ιιποι· 2
.

πιππιιοΝοοιιοπ.
Ππιοι· ιοιοιιι:οι· ιπι·ιιι·ο.πιιιιποΝ·νοι·οιοιιτ 'Ι'π ι·πο.π «πιοοο
πιιιιιι·ιο Ηοι·πο, πιο οιοπ ρπγοιιιο.ιιοοιιπιιι·οπ ιοιοιιι.ο ι)11ιιιρΐππο·,
ι·πιιιιοο. ππεοοοιιιν11οιιτοο νοοιοιιιο11·οο,νοοιοοπι·οπ‹:πιοιοο πιο
πι·οποιιο-νοοιοιιιιιι·οο Ατιπποπ πππ απο» ιιππ πιιιτιοι·οοΒοο
οοιπ ιιπππποποπ; πιιι.οι· οοιιινοι·οι· Ει·ιιι·πιιιιιιπα οοπιριιοτο
ιππι1ι·π.τοπππ Οπνοι·ποπ, ννοιοιιοιιπ οιοτποι· Πππιππιπο·, 1:γιπ
πο.πι1.ιοοιιοιππιω, οι:πι·ιι ππο·οοοιινν11οιιιοπι(«ππποοΒιιπιπτοπ»)
πι·οποιιο-νοοιοιιι11τοιιι,ιιι·οποπιπιοπιοποι· πιπριιοι·ιοοιιοπιΑιιιιιιοπ,
πιιιιτιοι·οιππππ ιζι·οποπ, ι:ιππο·ιοοοπι ιιιιπ ιιιιιιιζοπποιπ Βιι.οοοιπ
επ οι·ικοπποπ ειππ». «Βοιπ νοιπιπ οιιιοο Ιπιπροπο οπιοπι·1ι:ιιι
ποο νοΙππι οποιοι· ιιο.ιποι·1.ο.ρροπ,εοι·ιπΒιο νοι·ππποι·ιιπποιι ποο
Αιιιοπιποι·πποοιιοο (ι·ο.ιιιιοο Ατιιιποπ. νοι·ιι1ποιοι·τοοΕικοπιι·ιιιιιι)
οιιπο ροι·οποοοι·ιοοπονοιπιπποι·ππο;οπ πππ οππο Βο.οοοιπ ννοι·ποπ
πιοιι1: ποτιιοιιοιοιιτιο·ι. 1'Ι'πι·ποιπ: «Βοιι.ι·11.ποεπι· Κοππτπιοο
ποι· Εππποπτιιποι·1:πιοοο»1899.)
")Ππ1.οι· οιιοποι· 'Ι'ιιποι·οιιιοπο νοι·οποπι Τιιι·πο.π ροοικινοπ
Βο.οιιιοπποι'πππ ιιπ Βριιτιιιπ, ππ1.οι· οοοοιιιοοοοποι·- ποΝοπτινοιι.
ιΙπιποπι.)

ιι Βοι·ι. ιιππ. ΧΥοοιιοποοιιι·.11299,Νι·. 21.

ιι
)

Βοιι.ι·11ποππι· Κοπιππιπο ποι· Βιιπποπτπποι·οιιιοοο.
ποποπ, Βοι·πιπο.ππ 1899,με. 110.

ννιοο

απ. πιιοι·πιππο οιιπο ειιιπποοποπΝ ιιπ οι· πιοοο Βοποιοιιπππο
ιιπι πιο ι‹ιοιποπ Βιπιποιπιιοπιιππποπ οποΒοποιιπ1 πιοοοπ
11111,πιο ινοιιι ιιπ 8ρπ1ιππι οιποο 1οποπ Ριι1πιοιι‹οτο ποιο
ποπιιιοπ οιπιππι οιπ11ι·ο1οπ. ι)οποοοιι @οι θιοπ1·ιιο
πΝιιοοιι·) ιπι 980 Ροιιοπιοπ ποο 8οποιοι·ιππιο 11811111
ππι· ιπ 1 μα. ποι· οπο ιινιι·πιιοπο Ηοιπορτοο ο.π (οιπ
οποι· ιποιιι·πιειιιπο οοποποππ1.ο οοριιιοι·ο Βιιιτπποοπ ιπ 66

ρΟι. ποι· οπο). Πιοοο 1 ρΟ1. ιπι· ποππ οτποποπ πιι1;
ποπ 0 ΡΟι. ιπι· πποοτ 8οποιοιππιπ οοιππιιιιι·1: οιπο Ζι1Το1·,
πιο, πι1ιο οιοπ ιπι Ι.8.πιο που πο.ιιι·ο ιιιπο Οοποιοπ2 οι·ποι
οοπ οοιιιο, ν1οιιο1οιιι 211οιποπι Ατοπιποπτ 1111·πιο Βοποπ

ιππε ποο 'Γιοιιοππιιιιιποο ιιι ποι· Βοιπιππιππο ποι· οπ1·οπι
οοποπ ι.ιιποοιιιιιποι·οπιοοο ννοι·ποπ ιοο.ιιπ.
Ζπι· Οιπιι·οιοτοτ1οιιπ ποο πιοτοροπιιοοιιοπ Βιιιοο1οο οιππ
ιπ ποπ πο.οπιοιοοιιποπ Τοποιιοπ ππι· πιο Ζοιοιιοπ -1- πππ
νοι·ινοπποι νι·οι·ποπ. π

ο

οι·Βιοπτ οιοιι πιο ποοοιπιπιι·ο
51111111:

ροοιτινοι· Βι·ιοιι; . ιπ 21 ΡειιιοπΝ
ποου.ι.ινοι· » . . . . 1 23 ›

Ειπ ροοι1ινοι· οποιο ινπι·πο οο ιροο οποοποπιιποπ, ποππ
οιοιι ποι· Ι.ιιπποπποιιιιιπ ποπ11ιοιι Βοποοοοι·1. ιιο.1ιο. ο.ποι·
οιιοπ ποππ οιιπο ποπιιιοιιο Βοοοοι·ππε ποο 1.ππποπποιππ
ποο οιπο ποπιιιοιιο Βοοοοτππε ποο Αιιοοιποιππιιο1οπποο
οιπποιι·ο1οπ πω. ιπι οπτποποποοοοι21οιι ιι"οιιο πιπ·πο ποο
Βοοπι1.ο.το1οιο πιο ποοιι1:ιν ο.πιποιο.οοι: οο ιπ ποπ Ε'ιιιιιοπ

π
. 111, 14 ποππ Οοπ·ιοιποππποπιπο νοπ 14112,79ο πππ οιπ

Ριπ. ιπο πωπω οοποιποπ πιο πιο πιο Βοπ1·ιιιοιιππο νοπ
Μι 8 πιιτ ποππ Οοοποιοπ π» 117ιποπορι·ποιι οιοιι1, ποππ
ιιπι πιο ποι·ι οποοιιιιιτιο ιοοιιιο νοι·οοπιιιππιοι·ππο ποτοιτο
ιπ ποι· 8

.

91ιοοιιο ποππ ποι· Απιποπιπο οιπ ιιππ ποο ποππ
ποι· οι·τοιοπιο Βοοιιιτο1 (24 Ριπ. ποινιοιιτο2πποπιπο, Επι
ποποτιιπο. οοιιι· ιοτοοοο ιοποιο Βοοοοι·ππΒ) πο.ι·ι πιοπι πιο

ποοιιιν ποτ1·οοιιιο1 ιινοι·ποπ. .

ι)οο ποοοιινο Βοοπιιιιι ιπ :ποππ πιο ποι· Η11ιιι:οποι·
Ροιιιο οι·ικι11ι·1ειππ ππι·οιι ιοιεοππο Μοπιοπιο:

1
) Ηοποο Ριοποι· ιιπ 1.ιιιιιο οιπιποι· 1νοοποπ πιο οιπιποι·

Μ‹ιππιο να· ποι· Απιποιιπιο, ποι Βοτιποοι· πιο πιι1ποιοι·οοοοι·
Αποοιιοπ ποι· Ι.πποοπ - ιπ 5 Ροιιιοπ (48, 25, 18, 19,
ιι).

2
) Βοι πω· Απιποπιπο πο.οιπνοιοπο.το οοιιι· οοιιννοι·οιιππ

ποποι'ιοο1ιοπ σποτ ιπι11οιοοιιινοτο πιο οοπτ οοιιννοι·ο πππ
Βοποποο1ιοπ οοπιριιοιι·1 ιπι: οοπινοτο1· ιπποι·οπιποοι· Αποπ
ποπ ππποι·οι· θι·ποπο - ιπ ΙΟ πειιιοιι (88, 86, 83, 27Ν
οιΝ οοΝ πο, πο, πο).

ο
) Νιοιιτιπποι·οπιποο οοιιινοτο 1.οιποιι πιιποι·οι· θι·Βοπο

πποοο1°ποπ ιπιιιοιοοπννοτ πιο οοιιι· οοιινσοι· ιπποι·οπιπο οι·
ιαππιιιοπ ι.ππποπ -- ιπ 2 Ε'11.ιιοπ(32, 17).

4
)

1Σπτοιοιιππο ποποπ Ηοι·πο ι
π ποπ ι.πποοπ ποππ οποι·

ινοιιι·οππ οοποιιποι· Βοοοοτιιπο - ιπ 3 Ε':1ιιιοπω, 10, 14).

π
) ιπιοτοπιπ·οπιο Ει·ιιτοπιεπποοπ ινοπωιισ ποι· Αποπιιιο

πω· -- ιπ 1 ποπ (12).

ο
) Ζιι πω» Οιπποποτ ποι πιοιιιι πιιοπποιιποι· Ρι·οοποοο- ιπ 2 Ρ'πιιοπ (Η, 22).
ιπ ιπο.ποιιοπ Ριειιιοπ ποποπ ιο 2 πππ ιποιιι· ποι· :ιππο
ιιιιιι·ιοπ Μοιποπ1:ο ιπι· ποο ποοπτινο Βοοπιιο.τ νοι·ππιννοι·1
ιιππ 211ιποοιιοπ.
Πο πιοι·πποπ πιο 11ποι·ννιοποπποιιιιοιιι·πο.ιιιποι· ιιπ ποπο
τοι·ιπιπ ιπι1 ποοπτινοιπ 1πι·ιοιπο ποιιππποιτοπ ιι'ειιιο ποπ
οοιιοπ ποι ποι· Απιποιιιπο ρτοεποο11οοιι ι·οοιιι; ιπιοιιποτιο
ρι·11οοπ1ιι·τοΝπππ πππ ιπποο οιοιι πιο 211111που ποοιιιιν
νοι·ιοπιοπποπ Ροι.ιιο ποποπτοππ νοι·ι·ιπποτπΝ οοποιπ πιο ιπι·
ποπ ποιτιοιιιοοπποπ Βοιι·ιοπ ποτυ.ι·ιιποι· Ηοιιοπιιιοπ πππο

πιππτ οτι`οτποτιιοιιοο1τοποο Βιοπιππο ποο επι· Απιπο.πιπο

ποιιιπποπποπ Ρπιιοιιιοπιποτοι·ιοιο οοποοπποπ1: πιιι·οποοι11ιιι·1
οπο.
πιο 01181011 οιιοι·πιποο οιπο οποοποιποππ οιοιιοι· πο
οτιιπποιο Ρι·οοποοο ποι Ιπππεοπιπποι·οπιοοο πιο ππι·ιοιι1.ιο
οτινοιο1. ποιοι. οποιι πποοι· ι‹ιοιποο Μοτοι·ιοι ιιπ οιποι·
Βοιπο νοπ Ρπιιοπ: ιπ Νι·. 24 πππ 42, ποι ιιοι·οπι15.τοι·

πππ)«Ποποι· Ιπιπ οππιπιππο·οπ ποι ποι· οιιι·οπιοοιιοπ Ιπππι.τοπ
οοιιννιπποποιιι». π. ιιιιπ. ννοοποποοπ1·.1899, Νι·. 1

.
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Β ει
.

ο1Ι1ε π ἱπ ;;ι·οεεει·Απ:Μ11πε.ο!ι
ενν1οεοπ.πωπω ιιπά ν171π$οι·1π
Ιεπιπ ππ‹1 2111121188ειιιο1ι 8ειπ
Βοιπο πππ ροεΜνεπι Βι·ίοΙΒο νει·
Βι·ποΜ. Ιπ Βειπ Βοπιο Μ: ο1ιπε ..Με
υνε1επε.ι·εΙοοεΙε νει·2πάετππε· 1ιοΙιεε
Ε'1ε1σει·ε)ππετι·οποπ,Με Με επ Επι
ω τ ΜΜΜ. .

1 · ,

Μ· 1 Ηει·εσ11 Μ” νω·εοΙι1οπεπο ειππιπιιεεΝεοΙιεΠειτοπ. χνὲῖΒΪ';ι:.ΒΒ ΗειΜτιιε. ΒεΓππ‹Ι Επι!πω· ΑιιΓιιιι1ιιιιο.

+2-.. 2- 1 . . .. . -- - - ._.-

1 1
)

Ηεπ·ι· Ν Μεπι·ετο νει·- Η51ππΒε Βι·οιιο1πτ16επ.Θε): 2 Μο- 2Ποιπιιο. 11Μ.1ετει·Κόε·ρει·πειι.
(θ) 1 22 .Ι

νι·ειπάτ.8
π)ϋτ.-

Ἀεωεπ

Η

π
εε τ ο π. τω» 1 πωπω. ΒνΙΟῖ‹9›=

ΙΙ. Β1ρρε, ιιιιπεεΜπιιπιεε Αι1ιπωπ
τετ ω ει·εε1τε εε ιπ ο ρ ο ε. π ε .

·

Ιιτπε·επετεπΚ.

2
Α

Ηετι· Ν. Βο1ιννοειει· έ Ηπετεπ εο1τ Β Μοιιε.τοιι. . 8Μοππω. πωπω... ρ1ιτΜεΞοιιε.
110) 22 1. ιιπ [Απο. 1.170 εοΙιΙερρτ πππ.

ΙΝΟ-1): 2. ΒΙρρε, ε.1η;οεοππ·.Αιπεπτεω·2πι
εςΙο1οπει·ΒοΓππά 1.110 Με Βρἱπε. εοειριι1ειο.

8 11ο” Ν. νε.τοι· η
· επ Ροτ.ιιε. Ηιιε1.επ εεΙτ ιπεΙποι·ειι .Ιει!ιι·.

1

Με1ιτοι·ο ΜΜΙοι·ετ Κϋι·ροτ1τπ.ιι.
724) 80 .Ι. 1 ω». . .Τ8.πι·ε. Ι.. Βρ1ιιο ι1είειεΙιεπά. νει·επιιυΙι (Ποιι1811.'

ΕΠΟ --Β=2 Με, ΜπαΙιοπάεε 19ερ1ι·Ιππι, Με
Με.ε18·-οοπεοπ.ΒειεεεΙιι, ε.πο1ιθ1επποπ.
ΡιιΙε 90.

4 Ηει·ι· Ν. - ' ν.» 81/2 .1πΙιι·οπΡιιειιιποπὶε. ὰεκτι·ει,

`

2 1Ιοππτε. ΘτεοἱΙοι· Κ6ι·ρει·Ισπι1.
(30)

1 1617: δ
.

Μετριιοιιπποπ. Επηη·ωπ. Ιπο1ε1οπ. 1 Η:17Ο. 'Ι'1ι.=72. Βπο.==5.5.· νου 21.2 .Ϊει1ιι·οπΑπες€πει,(Μπι. 110 εοπ1ορρτπαώ. 1ενο-υ=ε. Β.1ρρε,Ιπιιιο1π
εΕπο ειτγρἱεο1ιεΡιιεπιποππι εὶπἱετι·ει.

'

Με Β:κρ1ι·Βιιιπ,πω' πω· ΠΟΠΟΜε Ιπερἱι·ἰυπιε ε
ι

να 7 ν7οοπεπ Η π Με π. · στο Η. ΒιιεεεΙπ.
Απ άειι ιιιιτει·επ ιιππ εοΜ1οποπ Ρειι·1.1επΜε

Ἡ Ι.ππεοπ τεἱοΙιΙἰοΙι ε1οιποπάο ιιπά εο1ιππι·ι·επ

Η

θει·1$.πεοΙιε

'

ΡιιΙε 128.

!

5 Ηει·ι· Ν. Μιιι1:ει· ή
· απ ; Βοἱι 4 .18.1ιτοπΕτιπ11ιτιιππ 1πτ'οΙεο ' 2 1νοοποπ. _ ΜἰτιΙετω· Κ6τροι·Μ.π. Απειεπι1ε.

(81) 26 δ
. Οπτο1ιιοπι. ἐ νοιι ΒΜΙΠΚΜειτ1·Ιιεπ, ερΜ:ει· νοιι

`

ΕΠΙ) εο!περρτ.π.ιο11.1εινο-υ=ε Ια., νει·1. Ε
Σ

· ¦ εοΜεοΙιτοπΒεπεπενει·ΜΙτιιἱεεοπ εεΙιι· ρἰτἱιιιπ, 1”οἱιιεεοοπεοπ. ΕπεεεΙπ ειιιΓ ε... ΗΜ)

1 πιειπ8·εΙΙιΜτ. θοιιοι·ι·Μο ιιππ Πρω1- ; Ιπερίι·1ιιπιε. ΒΗ-Π==8 Με. εοειριι1ειε,νειειέ

Ι άγπιΜε 2 ιπεΙ. ω· 2 Κνοο1ιεπ νεε. Α81ιπιεπ πππ νει·Ι. κρἱτἰπιπ. .
οι·1κϋ.Ιτ.οτ.ι1ειιιιιοΙιΗ ιι ε τ ο π πππ ΡπΙε 90.

·

1

Γἱεπεπ·.

1
Ο .. Ποπ· Ν. νοπ 11 θε- ?Με 2 .1Μιι·επ Η π ετειι, Δ Μπα · ώ 2 181112 Ηει1Μπε ρΜΙιἱεἰοπε επ ιιἰεἱιπε.

12) 21 .1. . εοπνν1εωι·2 ή
· €ει·ιιπ π.Απτ.11ιγείοιι1εο!ιοΑτΒεὶτε- ; πνο-υ:ε. Βὶρ , Β :νε δοπρίιΙει, Μιιι«·1ιοι

επ [Απο. ¦ νει·ΜΙιπ1εεε. νοι· ΙΟ Μοπετοπ 1121-

'

Με Επι Μιιιπ. ν8επιιο1ι Μιιοε Β:·ιεεε1ιιαυτ' π
)

· πι ορτοο. Ι πω. εε 1περἱτἱιιιπε.

~ Ρ ΡπΙε 112.

7 1 Ηετι· Ν. 17πτει· ή
· απ Ηοποι·ι·Ιιϋε. ΠΙοιιε ειιερεοϊ.ιιιιι, π1ε- 3-Μοπιιτο. Ηε.Μτ.ιιερΜΙιΙεἱοπε,

(7)

'

28 δ. Ειπα. Ϊ ιπειΙε εοοιιπι12τεΒτεοΙιε1πιιιιΒ·οπ.Βο11, · Βεπ1ο Βρ1Μειι ΜΜΜ Βοάϋ.π1ρΓΙι:ιιπ πΥπεεε1ιν`

3 11οπειτοπ Η ιι ε τ ο π. Α υ ε ιν π ι· Γ. νεε. Αππιπεπ.
Ε'1εΒε τ. ΡιιΙε 100.

Β ΡΗ. Ν. Πιιττοι· 111άει· ) 1ιπ 3
.

Βεποπε)ει1ιτΡεπυεε1ε, ερ25.τοτ·ΙΟ 2107121265.ΗιιΜΙ.ι1ε ΜΜε1οπε.
617). 20 .1

.

.1ιι,εσπά1πιι- Ιι:ιππ8·ε Βι·οπα1ι1Μειι. Πεπει·πι·πο)· . . 11170π. ΗΟ- Μπι Μπες Εκρ1ι·1ιιιπ.

) πειι1ετειππ8ο-

· τιιιη;. Σ 1.110...Με Γε1π1:Ιειε.ἔπεεε1π. ΟΙειποπ επί ΒΑΕ»
ννοεοπ,_)οτ2τ . Βε1τ 1Ο Μοπε.τοπ Η ι

ι ε τ ο π ιιπά Ππω)·]ειρροι), Ε
.

π1επι·Με Ε.
.πεει1πά. ζ Μιι ππ‹Ι να1εάοι·Ρἱοϋοι·. να 1 -

1 Μοπε.τ.Ιππιιοπεει.

| ι

Ο 1 Ηοπ· Ν. - Ι νοτ 217) Μ1)ΡΘΙ1 Η ε
ι 0 π) ο ρ Ι ο ο 211).ΜΒΜ ΜΜΙει·οι· Κϋτροι·Μ.ιι.

(27) | 89 3.

1 πεο!ι 4 111οπε.τοπιιΒοτπιεΙε, όπιιποπ Η = 17.1.'Η. :55_ @χα =6_0_

μ

1 1380111011 20ΐΠΠΟΦΠ·

1 ΒΟ εαΙ1ΙερρΙ:παώ. ενο-υ = 2. ΒΙρρε. τπιιΙπ

. .° πεκτειιπειιι1ει· Βοι·πΓ. Βροι·τ.ΙΙο1ιε

1 νοεἱ‹:. Ιπερὶτὶππι, νω·Ι. Επρ11·.,επί' άει· ΗϋΙιε ά
ι

'

Πεπει·επετι·επεππεοπ. νοι· 4 11ο- Η Ιπε Μππιε Γεἱπεε Βε.εεε1ιι.
πο.1επΡΜ π ι· 1 Με ἱοοε.άωεττπ.. 118 -1ε1επτο 1), επεεεο1ινε·.Ρι·οιππιιε. ιιπποεοΙι)

νεε. ΑτΙιιπεπ. Βο1Βοςει·ϋ.ιιεοπο.
ΕΠΟ-Π, εΙηςοεο1ινν.Μοποπ· Ατ1ιπιεπ.
ΡπΙε 94.

10 Ποπ· Ν. νιιτει·εοπινοε- 1 Ψοι· 8 1νοο1ιεπ Η πετεπ, άειππ 8 8 ν7οοποπ. Κι·11.1'ι18οι·Κ6ι· ει·πειι. ιιπωι·εοτ2ω θεεω.Ιτ.
128) 1

28 ό. ζ τω··βειπΣΑΜ. ε εο1ιινοτεΗειοιπορτοειι ὶπ Ζνν1- . 8ε)π· εω·ἱπΗε *μνο πππ 11110.

1 . εο11επτΜ)Μπ νου 2 ΠΜ Ι 'Για 1.110 ΑτΙιοπη.το1·2ι1εοΙιοαεπιιππ 8.Β:εεοΙΜΒοΗ1.
ΑΜ' ΜΜΜ ΟΒοι·Ιειρροπερ5.ι·Ι.(Ηεπποπ.
ΡιιΙε ω.

Η Παει· Ν - 1

ν01° 18 Μ01181811Η 11817871.νοι· 10 18Μοπειτ.ε. ΜΜΙεπ·οι· Κϋι·ροτ1›πιι.ΗεοτἰεοΙιε 1νειπ8επτϋτ1π;
(82) 2θ .Ι 1101181011?Η Μ) Γ. )'ΟΓ θ 2101181811 μνο π.ΕΗΠΙώι·πει·ει·Βο1ιπΙΙ.ιιΒεεεο!ικν.Ατ1ιιιι«

ΑΜ' άει· 8·π.π2επΒιιιηε·εποπει·ί1.νει·ε1:ι·ειιτο11117
ο1ι1ε11)1Ιππωε.
ΡιιΙε 100.
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110 εο1ι1ερρτιιιιο1ι.1ι1νΟ-1)=2. 11111110,118.11011ι5
Με Ε:: 1ι·1ιιιιι.ω· ι1ετΗ61ιοι1εεΙιιερ1ι·1ιιιιιεει
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Ριι1ε 20.

·

1·1:ι.1ι11ιιερ1ιτ1ι1ε1τιιιεει: ιι1ε1τιιε.
ΒνΟ-1)=2. Β1ρ ε, Β =17ι Βοιιρίι1ιι, 1ιε.ιιιι1ιε·ι
άεε 15ηι1ι·1ιιιιι. 1
'

ιιιιο1ιι“ειιιοεΒεεεε1ιι ιιιι1 ά
ιε

Η1$1ιοάεε 1ιιερ1ι·1ιιιιιε.
Ριι1ε 112.

Ηιι.1ι1τιιερΙι11ι1ε1οιιε.
Βειι1ο Βρ1ικοιι 1ε1ο1ιτ.ιζοι111.ιιιρ11.ιιι1τ ει1ι;εενΙιιι
νεε. Α1.1ιιιιοιι.
Ριι1ε 100.

Ηει1ι1τιιε 1ιτ1ι1ε1οιιε.
11170ιι. ΠΟ -

Π11.ιιΈ1ιιιι8·,
1Σιερ1ι·1ιιιιι.

1.111)ιιιιο1ιΓε1ιι1ι1εε. ιιεεεΙιι. θιειιιειι αυτ'1101ι10
ΠιιτενΙερροιι. Ε ιιιο1ιι·:Με Ε.

ΜΜ.1ει·οι·Κ6ι·ρει·1ιε.ιι.

Η =174. 'Η. = 56. Εκο. = 8.0.
110 εο111σηηιτιιιιο1ι.ενο-υ = 2. Β1ρρο, ι·ειιιΙι‹
νεειο. 1τιερικ1ιιιιι,«Μ. Βιιρ1τ.,ιιιι1'άει· 11ϋΙιε ‹1

‹

Με 1ι·1ιιιιιε1οιιιεε ΒεεεοΙιι.
1518-Ιο1ο1ιαι Ι), ε.1ιεεεο1ιιν.Ε"ι·οιιι1τιιε.Μι€εεοΙιι
νεε. Ατ1ιιιιειι.Βο11ιεςο1·2ιιεο1ιο.
ΗΒΟ-Ι), ε1ιεςεεο1ινν.1ιι·οιιο1ι·Α11ιιιιοιι.
Ριι1ε 94.

Κι·11.1'ι18ει·
Κϋι·Βει·1ιιιιι.

ιιιιωτεετεω θοετιι11..
θε1ιι· 2·οι·1ιι;ςε --1ινΟ ιιιι‹1 11110.
11110ΑτΙιοιιιαοι·2ιιεο1ιοι1οιιι11ο1ι€ι.11:080111Νδι:1ι1..
.-1ιι1'1ιο1ι1οιιΟ1ιοι·1ερροιιερ11ι·1.(11οιιιοιι.
Ριι1ε 86.

11ι11τι.Ιοι·οι·1(15ι·ρει·1ιο.ιι.ΗεοτἰεοΙιε 1νει.ιι€οιιτ6τ1ιιτ
1.110 ιι. Ι.ΗΠ 1111ι·ωι·ει·Βο1ικ11.ιι1ι€εεο1ιιν.Α111ιιιιε
ΑΜ' άει· ἔιιιι2ειι 11ιιιιεοιιο1ιετί1.νοι·ετι·ειιτοΠιο
τ:1ι1ει1ι11ιιιιτεε.
Ριι1ε 100.
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1.120εοΒ1ορρ1ιιιιο1ι, ι1ιιπο1Βει.Βο1ιει.11νοι·1ι1ιι·π. ;

1

' πππ Βιιο111οιιπιο1ιτ ιιιο1ιι· ιιιιοΒ-
' '

ιι1ιεεεο1ιιν.πω.. Α1.1ιιιιοιι.ΒΒοπεο ΕΠΟ. νοιι Πι ·'

1ι.·οινιεειοιι. 1 8οειρπ1ιι.ιι.Βιν11ι·τεπειιι11ο1ιοΠ1ιιιιιρ1'ιιιι€,Με ιι1ιο1ι.'

ιιιιτοιι11Βιι1ιιιιιιτ.Βο1ο1ι11ο1ι1ι1οιιιοπιιι! ιιι1τωΙΒ1ειε.1

ιι11:1ι1:οοιιεοπ. Βιιει801111π 11ει· ιιιιτοι·ειι Η1111ιει1

ι1εε Β Ιιιτοι·ποειρπ1πι·ι·Βιιιιιοιι. 1

1 ΒΗΟ νοι·πο1ι.νεει. Αι1ιιιιοπ ιπ π
.

11'οιιειι811111'8.8111118.1· Ρπ1ιι 92. .
1

Κ τ ει τι Κ ο ό ο ε

27 1 Ι:1οι·ι·Ν. 1 Βι·π11οι·1ιει.1:Βιιοιτ.- πιιι1 Α11‹ο1ιο1οιι‹·οιιεο.Πιιιο- 10 ΜΒΜ. _ 8ε1ιι· Ιει·111'ι11ι.ει·ΚΒι·ροι·Βιιιι,1ι;ιιιοΒι·ιι1ι1ιι·ιιπρ_·.
111 1 48 δ

.

Η11ιιιοριοο8ο- εο1ιιι11εει1ιχειΜΒοιιεινε1εο. Απε1.ι·ειιι- 1?1 1 Β-Ι) Ξ 4
.

Η1ρρο, Η Ξ δρ. ιιοιιιι..Βι·οιιο1ι1π11ιειΜΒ
1ιει.Β1. 1;επι1ετ Βοι·ιι1”.Η.11ιιΠεοΒι·1ι111ι.ιιπ-

1 ιιιιιιι. Ιιι άειι 11Βι·111·οιι'Ι`1ιοΙειι Βε1άοι· Βιιπ;;οιι
2011.νοι· 16 διι1ιι·ιιιιΡ1επ ι·. πω. 1 Βπεεε1π. 1

1
4 11Ιοπιι1:1ιΙειιι8·1νοι· 4 .18.1ιι·ειιι- Ρπ1ε 1111.

Μπετάιιι·ιπι1ειο1.Βο11 11/ι.1ιι1ι
ι·οπΗιιιιωιι.Ε'1οΒοι·.ΒειΒιιπι1- 1

, 1 ιιιι1ειπ11ιιι11Βεάεπωιιπο Βεεεοι·ιιιιρ;. 1

28 111111Ν- 1 Μ1111111°1 111119011111-Β111111111101'4 11111110111111111111Μο1ιι·Με Μ1τιΙοι·οι·Κ15ι·ροι·Βιιιι.Ηεο1.1εο1ιοννιιιιςοπι·8τ1ιο.
(δ) 27 .Ι. 1.1.Βο. ΜΒο. ειπε ποπι Μ1111;ειιι1ιοιιπιειιι.- 4 .Τει1ιι·ο. Ι). επτειρι·1ο1ιι.11οιπ Β ΟΒει·1ιιρροπ.11οΒοι·ιιΙΙι·ο1οΒ

1ιιεπειι 18ιιΒ]εο11νοΚΙπἔοιι άπιιιιι1ε 1ι‹:ΒΒπεεο1,ςοι·1ι.ιιεο1ιοιιιιεεοι· ΒΗΠ.

. νοιννιο.1;;ειιάΡει.1ρ1ιιιι1οοοι·111ιι). ΡιιΙε Ιθθ.

29 ΡΗ. Ν. 111Ιιιι.τοι·ή
· ει.ιι νοι· θ 'Η .Τει1ιι·ειι ο π Β Με Β ι· ι 1 ο Με .1ιι.1ιι·1ι.ΗειΒ1ΒιιερΒι1ιιε1οπεωιιιιι1ιε1τ.ιιε.

141 88 .Ϊ. Ε1.Βο. 1 Βι·π- Α Β ο ιι 11 τ °, Η π πιο π. .1111ιτο1ειιι· Β.νΟ-Ι) =4. Βἱρρε, ι·ε11οΒ11ο1ι1Β1ποε ΒειεειοΙπ.
πω· πω· ΡΜ. μι· Κτοοποτ€οΒι·πιιο1ι. Βο1 Ιιπιι‹1- 15111- 1

) = ιιπτοι·εε Π» πω· 8οιηιιι1ιι,ι·ε11:1ι1.Μπειι
1πΒ.

8πι'οιιι1Β·ιΙΒβ111ινζ11ιο1ιΒΗἐτετε11ιιιιε €,ιζ|επε1ιΒ ι ϊ ι)ει· ι· 111ε Β ω ω. οιο "Με νοπ 0- , π1ι.οι πιιιοιι ιι1ο1ιιεο1ιιι.ι·πΒἔτοιιιι ιιι·,
Βιιο111ειιιοι·ετ νοι· 3/1 .11ι1ιι·ειιικι» πω” πω· ΟΙ:ινιοιι1π ιπετιι11.Βιιεεε1π.
Ιπιι;ξειι. 1.Η-Ι) = 11
1
·

Βοε.ιιιι1ιι.,ι·ε1ο1ι1.?ειιιεε Βιιεεε1ιι.

81) Ηει·ι· Ν. πω» ·1
·

:ιιι Απι.11ιγ1.11οιι1εοΒοΑι·Βο1ιι-ι-πππ 1'νο1ι- 411Ιοπιιιο. 1111111111"Ι(ϋι·ροι·Βιιιι.
115) 24 .1. ΙΛ.Βο. . ιιιιιιΒ·ενει·1ι11Ιιιι1ειιο.νοι· 4 Μοιιιιτοιι 111 1

1

ειιΒερι·ιο111Μπι 1;ιιπειιιι ΟΒοι·1ιιρροπ,11πω1Βει

Η π ε ι ο π. Β
'
ι ο Β ο ι·. Κπι·2 νοι· Βι·οπο!ι.Α11ιιιιιιιιο1ιιιπΒιιει-ιο1π.

ποπι ΕΠιιιι·ιι1:ποΒινιιι·ο Β1·1ι11.Ιιιιιι;;.
εε1τάειιι 111.11·Ι.1ιο1ιι-ιιι1ιιτει·πιι111ι·πιι
Με Β'ιοΒοι·πι1τΒο1ιί11το11ι·ϋειοιι.

81 1 Ηοι·ι· Ν. Βεἱι1ο Ε11ει·ιι ' Βε1ι 15 .Ιιι1ιι·οπ Η π ι
ι 1
.
ο ιι, νοι· 4 15 .1ιι1ιι·ε. ΒνΟ-Π =8. Β1ρρο.Βι·οιιι:1ι.Α1.ΒιιιΒιι,ποιπ. 8.8.8·

18) 1 46 .1
.

·1
·

ιιπ [Μια. · Μοιιιιτειι 11ειιτ111:1ιενοι·εο1ιΙιιιιιιιο- 88111.ΒΗθ-Ι). ειιιετ:ιι1ι..-1όεπι,

1

ιιιιι;;.'(
81:11: 2 Ποιιειι.θπ Αι·Βειτειιπ- μνο -11:2. ΒΕ πο, οἰιιο

ΒΙ3ι.ιιοΙι121€).Βι·Βιιο1ι.· 1ι1ιιι:Μι. Αι1ιπιιιιι, οοιιιι. ιιεεε1ιι. 1
1

π.ιιιιιιοι·1οιιι ιιπ

1 ιιιιΒοι·ειιιΙπιι·ειιιοπριι1ιιι·ι·ιιιιιιιι.

ό

. Ρπ1ε 112.

. ι



"Β1~-~?~
""ΒΒΓοιιιοεθ Βοιιετἰεο ΡΜ191° 4380111611(ΜΜΒΜ

ΒΘεοΧωοϊθεΠ" Βοεοπι1οι·ε 'ο ζ) · Έ Βοί'ιιπά Βοὶω

ὅΒὲἔ2ῖ::
Οοιπρ11ωτ.

·
Ε: . Α Β Ι Α Η ι Α ζε1:Β3:Ιεθ8(_εέΓΐΝΒο11ειπά1ιιιι;;.ἐἐ Αι1επτ11τ.ν1/επετεεΒτεο1ιοπ.

ΒΥπιρΜάοπ. (ΜΒΜ: Ε' Ε” Κ Κ 49 ' 49 1 Ι)1ε.ττ116ου. 1ί:ιτΙεϋπι6 25 - Βτειτυε1όοπι.Πειτπ1Γιιιιοτ1οπινεεεπτ
ωεά1ο.Μ.1ιι.? ο1ιι·οι11ω. Η) (Γ) Βρ. Βρ. (Μϋ1ιΙΜιιη- ΙΜ: εοΒοεεοττ.8011Πι .ΜΙτει, ποτε

ζ πω). Βοι·- 1ιἱπειιεςοιτοτειιετθοι1Με «μπω εμ:
1 1 : ε5.ι1το1:Ιγε- 1ΗΜ» εωνοι·άοπ εοΙι1.
1

`
ποσο. ¦

1 1

Εκτγ11Χ: -- Γ -- -|- ~ 11521441- - θιιέψισε:1η. 288 - ·¦· Πι άοι· ΑΠ1Μιτ ιιι1τει· άου ΕΛ·
?Ι1ΑτγΕ11οτρ.

1 1 Αι·εοι1ὶΙ‹ειι1›- εο11ο1ι1ιιπ,ςοπνο11Βιιιι8·οοϋάεω.

. ,ςεεο11ννοΙΙτ, η

` οικω.

:ιπι 11τ11ιοιι 1 1
Ρτοο. νοο._ .

1 010118. -

1 1

- 11Ατμια1ι1ε Γ - ' -1- -1- 1:221«140 Β11άιιι18·ε111οτ Ρ1ηεο1ιπιια 92 -1- Β- Βν:=8. Β1ρρο, Ιωι:οε 11τοπ

' ε1ιυρ1εΧ.

¦ Εγωρ118.άοπ1τ.ευΒ-11111:θιιει_]κοο1 011181.ΑΠιπιετι, ιτι1τω1ΒΙειεοοπεοπ.

1 1 ὶ ΙΠΒΧ11181'18. πιά”Με Β:ιεεοΙτι (εοΙιτ ερ5.ι·Ι1ο111.θ1οἱο1ιοι·

Εγτυρ1κιάο· Σ ΒεΓιιιι‹1ΒΗ -θρ1πει ΒοειριιΜε.
ΜΒΜ οΙπιο 1

`

1 ωει·Ι‹Ι. Β11ι- .

1 - Πιιεε.

-- ΗειΒ1τυο1Ιε Ε
' Ρ 5 7 Κεἰπο 1Ρπευπτοι11ειοιιεεοε. Ατεοιι11εω.Ι1-188 - 1.νο-ο:4. Β1ρρο, ρω Μό, πιο

'ΟΜιι1ρει.τ1οη.
1

ΨΖΒιιιιἔ Μη. 1ιιίοι·., 1η Ζοι·- ογ1ε5.ιιτορ11- εο11,πι1ιτοΙΒΜιε,Βε.εεεΙπ.@Η ε1ι1το1ι

1 ΜΗ ἱἰΒοτΒεΙιΘιι‹1. Μ" ;.μ.Βοπ Νοε εεάΜιρίτ., τοίο11Ι.οοι1εοιι.υπά
Απ: (Με τωΙχωη Ζώωνε1ΙΈθ ΜΜΜ!. εΓ011. Ι11ΠΙ:01Ό18.8.ΒΜ881Ι1.

1 . ΟΒοτ18.ρροπε. Βοεεοτυιιἔ.
`
ΒΗ - Ι) Μι1πωτεοεριπΙω·ωιιιιι,ωσπ

` ϊ οΙι1ειΙ.Βιρ1ι·ἱιιιι1, οοι1εοπ.Κ:ιεεεΙη.

1 4 1 Θι·υ.ν1ι11τιιε1 € - - - ·182°_μ 16814 _ 1 - 30 + 14121” παθω.

1 Π. πωπω. 1 1

1 η 1 1 1 -- -

ΙΠ.5τειὸἰιιιπε. `,
:€44.44 4τ* - ;

Ι..ειτγι1Χ: - Ρ Γ 1 -1- 1 -1- 189 150 ΝθΠΒ Ηετάο ΙΣΠ, ΙπΙιειΙΜ1οιι. 334 - 1ιν-13: 4 Βἰρρο. ω1ιρ11οι·.Αι1ι
ΙπιΠΙτι·ειτ.άοι· . Ι1ΗΠ, ειρΜετ παώ νοπ Ηπα- _ Μπι 11:11:ιποΙ:ΜΙ. Β88881Π. ΒΗ-Ι)
Τειεο1ιευΒ. 1.0 - Β1ίΟ Ντε· οΜοι·ρΙιευο1. = Π. Βωρι1Ιει,Βι·οκιο1ι.ΔΗΜ., πιο
ιι. ά

.

Β. 14η-

' εο1ιι·εὶτει1‹ἰοτΖοτ- τεΠ. τοΙ›- Μιά Η.πωιωι. ννοἰτοι·Μ

Ι ι·εεἰσ›ιι. ΟΙ:1- Σ ' 11111.Ιω Ι18.τγι1Χ Με ειεεε1τι.ιν - νετεο1ι. Με.
ΕΕ.1ειικιι11ο.αν 2ε1τννο1Ι1;;;τοεεει Ατ1ιι11ει1,Ι)18 και· 4

.

Β1 ρε Μυοε

1ι·1οεει1›11αιο- Βοεεετυιιἔ. Βο.εεε1ιι υπά θΙοιποπ. Βοιιεο Ι1Ι·Ι

19.118. Ι Με ειππ ιιιπετου ΒιιιιΕοιιι·:ιιιάε.
?Με 109. ή· 2 Μοιπιτ6 118.011άοιιι
Αιιεττ1ττ.

- Ρει1ρ1τεΜο έ
' - -1- - 12392 - - θικήειοει1η. 184 - ·1_ἱιι άοι· Αιιετ:11τ/ι1πωτ Ει·εκ:1ιο1

οοπ11ε. ιιιιιη;ετι νοπ Ι.ιιιη;οιι6άει1ι.

Ι

ΞΕγωρ11ειάθη.Βοπ πιοΜ11ε Ε
' - 4- - 851.. - Β ννοο11ειινοτ Μπι Κτεοεοτ. @'71 - ή· Πι άεπ Απετει11:(Βγιι1ιορο).

Οο1°ν1ο81. ιττω·ηιιο . 'Μάο τοϋ. Οο
Β.111π1τ.οΙιτ. εν:1ικνϋτευ1›.

Ν εικτορ11.Ρετ-

1 Ι1η8ιω.ιπ.

' Γοι·. εερτ1.
πω. Ε”.
ο1ιι·οιι.Μι11ρ1.1 _

Β'1ε1.ιι1ε.
- Ε

'

Ε
"

+ -1- 129 124 Π5ιιΕ8·ο εεεττ1εο1ιθΑτεοπ11ιειιΒ-112 -- ή
· 291 ΜΜΜ ιπιοΙι άοπι ΑιιεττΗ:τ. ζ

πιο.κιΙΙει.τ. ΒΘεο11νν0ΓάΘΠ.αυτ” (ιπιι· 7

1 1ιι_1οοι1οποπ).

- -· Ρ -

' -1-
- 1849: -- - - 88 - 1 Πι άοι· Αιιετιι1τ(Βγιι1ιορω.

·1.94 - .εξ . - _ ·--. ---.- 4.1
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Ι
56 δ

1

Ι.
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ὶ
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85 Ηει·ι· Ν.
(28) 36 Π.

36
1 Ποπ· Ν.

(25) (
81 .1.
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Ή
Ι

εν | πω. Ν.
(34) ( 14 δ.
1.

ι( ·

88
¦
Ε'ι·ιιιι Ν.

(85) Π· 29 .1.

Γ

1

82 Παει· Ν.
(88) 20 .1.

Μιιττει· ·(
· ει.ιι

Σώοι.

Ψειτοι· ή
· (ιιι

118110.

νει·εοΜεάοιιε ε.ιιειιιιιοειιεο1ιο1):ιτειι.
117ιοΙε.ιιΒο
~1θεεο1ι1εο!ιτ.

` .
Μιά Α1ιοι·.!ΗθΗΜΠΠΠ· Ηει.Βιι.ιιε.Βεΐιιιι(1ω άει· Αιι(`ιιει.1ιιιιο. ·

1ιι·ειιι1ι.

|

___ .Α .

1ιικειιεινει· Ροτιιε. Η ιι ε του, ?Με 11/ι .1ε.1ιι·ο. Κ1·2.1τ1ε;ιιπά ιιιι(.ει·εει.ει@Μπι θε1π· οοι·ριι1οιιι.η

1ιοι· εεἱτ 11/ε .Ηι1ιτοιι. «ΒΟ ιι. Π) ειιε;.:εόε1ιιιτε1ιιθΙτι·π1:1οιι,άοο1ιο1ιιιε ι

ΒεεεοΙ;ςει·ϋ.ιιεοΙιε›>. 1

Ριι1ε 100.

Ιιιτοιιεινει· Ροτιιε.ΜεΙιι·('ειο1ιε‹:1ιννει·ο 826 Μετα. Κι·2ιτ“τἱ,ε;ει·Κϋι·ροιΙιε.ιι. Βο1ιι·εο1ιΙοο1ιτεΕΙι·ιιΜιι·ιιιια.
Τι·ει.ιιπιοιι,άειι·ιιιιιοι·οιιιιιιιιΙ ει·1ιννοι·ε Β.νΟ-Ι):8. Βἱρμε ιιιίτ. ε.1ιεεεο1ινε.11Γ01101118.1.
Οοιιιιιειοιι άοε 'Ι'1ιοι·εικ(νοι· 17 .ΤιιΙι- ΑιΙιιιιειι. .

τω). ΘΙιιιιΜ εἰο1ι νοι· 4 .ΜΙιι·ειι ΒΗΠ-Β ==ιιιιτοι·εε Ψ· 2
·

8011-2018.,Α1ηςοεο1ιιν.1

όιιι·οΙι 118.ιι(.Βεειιο1ι Με! εἱιιειιι ω». 1ιι·υιιοΙι.ΑΝιιιιειι
εεΙιι· ιιιιεε.ιιΒει·ειι Ρι·ειιιιόε 1ιι(1οιι·ι ΕνΟ-8.6εεεο1ικν. νεε. Α(1ιιιιειι.
ιιι Ιιε.1ιειι.Βε1ι Β 112.ΜΜΜ Κι·ει'- Ι.ΠΟ-Ι) Ξ Βρ. εοιι.ρ.,ΒΧρΜιιιιι.
τεεε 1ι κι· ιι ιι ά. πιτ 2 νι δ. ειΙιειιᾶΙ.

Ε
'
ι ο Με ι· ειι1:ι_ιοοιινετιιρΓυιιάειι.νω

1 .1ιι!ιι·ΘοινιοΙιτενει·1ιιετ
νοιι (50Ριιιιιά οοιιετ:ιι1ι·Ι:. 1

Αιιετι·οιιεειιάει· Βετιιι'. ΗΧιιίὶΒ·ε Ε1ι·- Με1ιι· Με Κι·ϋ.ΐιιε8Γ Κ6ΓΡΘΙ'ω11·Π11ω1'821"θ00811812
1ιειΙιιιιι.<.ςειι.Τιι1ι.ΕΝαιιιι1ιιιιιέ εοΙιοιι 4 .1ει111°8.111/Όιιπ 2 Ια. Η Ι) ΜΗ 88111'8Ό8θ82ϋνήθωΒΠ (

νοι· 4 .ΜΜΜ Βει1ιωτιο1.1ιεει:5.ιι€ι. νεε. Α1:1ιιιι811.
[ΝΟ-Π =4. Βιρρε, ροκ τω, 1ιι·οιιοΙι.Ατ1ιιιιοιι, 1

οοιιε. ιιπά »Με ιιιοι;ειΙΙ.ΒεεεεΙιι. (

@Η -,ι.ςΙε1οΙιοι· Βε(ιιιι‹1 Με '/ι Βοαιριι1ε.. (

ΕΠΟ πιιά ἱὶΙιοι· 1ιοιόοιι Πιιωι·Ιερρειι ι·ώο1ι1ιο1ι
εο1ιιιιιι·ι·ειιὰειιπά ςἰεπιοιι‹1εθει·5.ιιεο1ιο. · 1

ΡιιΙε 90.

Ι

_Αιιτι1ιν2ιειι.Αι·Ιιειι:ενοι·1ιΜιιιιεεε.Ρο- Πι .Βι1ιι·ε. Βε·1ιι·ΙιΙοἰιι νοιι ΨιιαΙιε. ΗιιΜτιιε ρΙιτΜειοιιε ειτ
τιιε. Βο11: 1 '/2 .ΜΜΜ Η ιι ε τ ο ιι, 1 ιιἰ<ἱΗιε 1

Ν ει
.
ο ιι τ ε ο 1
ι

νι: ο 1 ε ε ο. - Με ιιεἱᾶειι Ο1ιοι·18.ρροιι,ιιειιιιοιιτΙιοΙι ι·εοΙιτ.ε, °

· 1ιι·οιιοΙικιΙ.Αιιιιιιοιι. _

Ι.νΟ-θιοπιοιι ιιπά εριι1·11ο1ιΜοιιι1ι1ε.ε.Βιιεεο1ιι.
ενο-ιι νοιι €18ι· 5. Βιρρο 8.Όνι(δΓΙ.ΒΜι. ιι1ιρ;ο
εο1ιννεο1ιτειιιΑι1ιιιιοιι.Βο11ιεΗοι·ειιεοΙιεοιιο1ιο1ιοι·-Ν

ΙιιιΠι άει· 1)ϋ.ιιιρ1ιιιι€. 4

Βιι1ε 100.

νω- 2 .Πι1ιι·ειι- Ιιιι1ιιειι2ε. να θ) ΒιιΜτιιε ρΙιτ1ιΞειοιιεεκεμιιειτι1ε.

8 Πε .ΜΜΜ ΡΙειιι·1τ. Μιι. δειτ- 1.170 εοΙιΙερρτ ετ.ειι·1ιιιιιο1ι.
(Μπι ΙιειιΗΒ· «1ιιΒιιοιι2ει» ΙιεεΝιιιι1. 1.ν0-Ι9:5. Βιρρε. ο1ιοιιρω (Μό. ιιιιτειι 1.νιιι

Η Μιτου, Με ειιιιΒειι Μοιιε.(.ειι απ., 181113881ιι·οιιο1ι.Αι1ιιιιοιι, ωτιε. ιιιιι1 ιιιοτ.:ιΙΙ.
Ε”1ο1ιει·. ' εεεο!ιι. . 1

1.110·-τγπιρ. Με Βρ. εου.ριιΙο., «πω» ίθΙ.'Π1ί111ι··
εειιἀοε Βιιεεο1ιι, 1ιι·οιιο1ι.ΑοΙιιιιοιι.
1ινο- νει·εο1ι.νεε. Αι1ιιιιειι, θ1οιιιοιι.
ΕΠΙ-Ι) = γ. Μη.. ι·ειιιεε 1ποιιο1ι.Αι1ιιιιειι.

νωε Μοιιετοιι Η πε το π, Γιο Β ο τ. Β Μοιιετε. θι·ιι.οι1ει·Κ6ι·ρει·1πιιι.
τω» 2 11οιιιιτειιΡΜ ιι ιιι. εσ.ιτο- Η Ξ 149. ΤΜ. ='7Ο. Εκο. =67,5-'72.
Η1ιι·ιιι. ει ιι. 1.1* εε1ιΙερρι.ιιει.ο1ι.11νΟ-1):5. Β1ρρο (Με Τ

.

ε.
Βιρρε ινιιιρειιιι.). ΙΜΟ-Π = Π» θαιριιΙε και' ά

.

Β - 1ιτοιιο1ι.ΒΧρ1ι·1ιιπι.ΕΠ ΒΒοι·ι·ειΙΙνετ!. ΒΧρἱτ.
Μ) ιιι άειι·Βιιρι·:ιοΙεν1οιιΙε.τ€ι·ιιΒοΙιἱὶτιοι·. δοΙιειΙΙ,
Ιιειιο1ιειιτ1εεΒιφιι·1ιιιιι.
ΡιιΙε 96.

$τειι.ε ειιιιιοιιιιεο1ιιιπά εο11Μι.ο1111ο1ι. 1 .12ι1ιι·. ΠειΜιιιε ρ1ιτΙιἱεἱοιιε.Αιιιιειιιιο.
νοι· 1 .1ει1ιι·ΡΙ ο ιι τι ε 1 ε, ω( Τ' ΒΚ' πω! Η Ιιε1ιιο ι·εεριι. Βιταιιτειοιιειι.
Μοιιει.ιοιι Η ιιετοιι. 1ιν-11 Με οικου, νωιι άει· 8. Βιρρε ε1ιννϋ.ι·τ.ε

Μ
.

ΙΤι·ετιιιιιιε, Ε
.

Α11ιιιιεςοι·8ιιεο1ι.Β0-1ωηωιω- 1

άοε 1Σκριι·1ιιιιι,οοτιεοιι.Μ. ιι. ιιιΗ:τεΙΝιιε.Βε.εεε1ιι.

1

ι ΒΗ-ιάειιι (Με ϋ"2Βοειρ..Αι1ιειιιςοι·ειιεο1ι).

Ε 1.ν-υ ε 4
.

Βἱρρε, ει·οιιο1ιΙιιΙ. Αι1ιιιιοιι, ΜΜΜ!.
ει·οΙι1ιΙ. ιιπά ΜιιΙι1ειε. Βεεεε1ιι, [ΠΣ-Π =1/ε δω
ιιιιΙει.1ιι·οιιο1ι.Αι.Ιιιιιοιι, οοιιε. ('οιιιεεπιιά ιιιΜιο11:Ι.'

Βειεεε1ιι.
Ριι1ε 128.

νοι· Β .1ε.1ιι·οιιθΙ.Με τιιετ11ε..νοι· 8 ΒΜοιιιιτο. Κιιι.Γτιεοι· Κ2$ι·ρει·Βιιιι.
1Ιοιιο.τειιΙω Ηιιετειι από Γιο

1
›
ο ι· 1ιες.ς·οιιιιοιι.

Η :1(59. 'Πι. Ξ 20. Βιιο. Ξ 88-81.
1111-1 Ιιιτει·οοει:ιΙι·ε.ιιιιιι·ει·πὶείι. 1117!)Β'τειιιιιιιε
νει·ετϋι·1‹ι.ενο-τι, ρω: Με. 1ιι·οιιι:1ι.ΑΠιιιιειι,
οοιιεοιι. ιι. ιιιετ.ιι.ΙΙ.Βε.εε01ιι.ΒΗ -1) = 22'1ιι€οι·1ιτ.
υιιτει·1ιεΙΙι ΑιιειιΙιιε παρει., Ιποιιο1ι. ΑτΙιιιιοιι,
ννεἰιει· Ιε.τει·ειΙ.Βεριι·ιιιιιι. Βο1ιι·ερ13.ι·Ι.(πω. Β.8.88.
11Η-Β = δ» δεη.. Βι·οιιο1ι.Ατ1ιιιιοιι.
Ρι11ε108.
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0-1

ΜΓΗΒ8"=Π'088 8οιιει.1 ε 11181181'1311411118!!0811710111

ι

ΒΘεο”ΜΜε ω] Βεεοιισ1οτε 1
.1

1;)Ξ Βεϊιιιι‹1 1ιεἱιιι

8ξέΝ:$ΐτ
0οιιιρΙ1ο11τ. Β Ν Α Ε

: Α Η Ι Α ἐε:=1201:_1 Βε1ιειιι11ιιιιε.8ξΝοεΕ
Αιιετι·1ιτ.1νε1ιετοε 11ι·εο1ιειι..1-;.;].Ν___..114---4τ . Ν Ν Ν

-· - ---τ
- 11εττ1ιει·2, έ

' - -¦- - 211 - 1111ο:ιιΠεοΑιι11111ε'Ηπα. 81.10- 88 -1°ξιιι άετ ΔιιεΒε1τ αυτοι· Βτεο1ιεἰ
Δωδ-10;1118- νοιι Ηει·21ιιει1111- ρ1ιειιι.1, ξ ιιιιιιε·οιι νοιι 11ιιιιςειι6ι1οιιι.

Ν ω” Πω απ”. ; Αετ1ιει. Ν

1 ιιιι12Ηγρο- 1 1

0001111110.

|

Ν1

Ροι·1ρτοο11τιε 11ιιι·.ειιιι- Γ! Γ -1
-

-1- 1801211161 Βευτε111ετε1.11ιγ-1Πιιεςι. Ζιιιο1. 188 - 1Βειιιρ1'ιιιι σε νοη·ι·ϋεεοτι;. 11111ει
τ.ιι11ετε.

`

ρΙειι. (Με ι - ε1ρε1ιιι άετ 11ιιι- 01. ι·ιιει:1 ι ιιιειει11. εεεε1ιι ειιήςειι·ετειι, 11110
@ΗΜ οιΠ·ο"_ εο1ιιιιιιςι1ει·εο11ιειι. Ν ιιιι‹1110

- ι·ο1ς1ι11ο1ιοοιιεοιι. Εεε
'1'οι·ρὶ‹1εε111‹2ειιι.Ν εε1ιι. 1

- 50 '1'ει;ι·οιιειι:1ιι1ειιιΑιιετιι1ιτ.

1
ι

1

._ .- 1 - 4- ·1· 141 1δ98/1Με1ιι·1ειο1ιΑιι11$.11ε01. _1οοοι·1ε '79 -1- 1 111'0, ειπε ι·οο1ιειιι1οὶιιει· διο11ε
νοιι 0ιι11ειιετείιι- 1 Κι·οοεοτ. 1 11111.ρω. 16 έ ιιιοι.:ι1Ι. Β:ιεεε1ιι. 1ι1ι
1ιο111ι.111ιιιιιειΙ Ν Πο1ιι·18·ειι110- 1

)

1ιιι1'ι·111ιει·οιιΠιπ
1ειο1ιιο11κεοει·1ιει-· 1ο.ιιε ιιιιτ Μ. Αι1ιιιιοιι. 11111ιιι 2

.

Ποπ «Με Ρι·οοεεεεεΝ Ιω· ετει·1ιει1Βιιιιιε1ιιιιιε,ετει·1αι,Α1›
ιιι 1·`οΙι;εν. 11ι·- ' εο1ιι1ν.άεε Α11ιειιιι.τετ51.ιιεο1ιεε.Με
1:211ιιιιι8.ο1ιιιο , 1 111ιι·1εοιι11ιιιιε;ειιι1ιε1Ιεειι1ιιιιειι 11111
τ1ειιιει·ιιι1ενετ·

1

νεειοιι115.ι·.
εσ1ι1εο1ιτει·ιιιι€. 6 Μου. ιιιι.ο1ιάοιιι Αιιε11ι·1ιι170110

1 Αι·1ιο1ιε1Μι1ε1ιεΜ Βει ιιιιεεει6ι·ι:.
1 ειι1ι].Βείὶιισειι.

1)ει.ι·ιιι? - Ρ 1 1 -1- 4- 408 115 Νε18ιιιι€ πι 1)1ει·-1Κι·εοεοιει1. Ν 401-1- 111'0Ε. 01οιιιειι ιιιε1ιι·.0111111ιι1ο1ιι.
τ1ιϋειι. ι 1 ιιιο1ιι·ιιε.ο1ιινοιε1ιειι·.8οιιει; 1ι1ειιι.-

1

5 11οιιειε ιιιιο1ιάεπι Αιιετι·ιτι Πι επι
ειτειι,<.ς.Βει·ιι1 11ι111:18·.

11ετγω:: 1 Ρεγο1ι.1)ε- 11'. 1 -1· ·1- 1185 181 Η1ιιιΠεε ει:1ιιιιιει·ε Ατεειι11ι 141 - Βν0-1). ρω 1616 = 4 111ιηιο,
1Ι1Ατγ1ιιιοι·ρ1 ρι·εεειοιι. 1 1)1ει·ι·116ειι.Ηε1ιιι- ειι11οιιτειιι. ειιιιιι1ιοικΑι1ιιιιοιι. ιιιετε11.Βιιεεε1ιι.
ειιερωτ.. ιινο1ι1Νειιει· Ηοι·‹1 11110- 16ειιιΜε να Βοεριι1ε..11110
0ι·ιιιιιι1ειτ. 1311111. - 1) ο1ιιιεεο1ιειι·ι'ε0τειι2ε, 1ιιιοιιο1ι.
επι 1

1

Ρι·ο- 11ιηι1ι·., ιι1ο1ιι: οοιιεοιιιι·. 11:ιεεε1ιι.
ωεειιε νικ. ΒΒ0-1)= δρ. Βο:1ιιι.οοιιε. Β.ιιε
1)ω-ω? _ εε1ιιΒΗ11-Β νοιι νε 80η). 8,11·

ινε1ι·ιε,11ι·οιιο1ι.Βκρ1ι·..Μιιειεε 00115.
Βεεεε1ιι. Βε1α11ι 1 26 '1'8.8ε ιιε.ο1ι
Μπι Αιιειι·1τι.

- - 1 - Κ Κ θθ°/1 99 1)1ει.ι·ι·1ι1101Νὶειιιε1ε - 81 -1- Βν0-- νει·εο1ι.νεε. Αι1ιιιιειι ο1ιιιο

ι -Βρ. Βρ. 11ιιειειι. Ε1ικριτιιιιιι,εοιιει - πω. - Ραπ.
1ι1ε11π.ειιι1ε·ε 11οιιιι1ιο ιιιιο1ι ι1ειιι

Ν Αιιειτ1ιτ πιεί' ι1επι11ιιιιάε.

1
1

- - -1
- - -1
- - 100 - - - 81 - ·1·ιιι Μι· ΑιιειεΙτ (8γιι1εορο).

- - Ε
' έ' 4- -1- 161°μ 160 Νεο1ι ιζι·οεεει·Βοε-Ψε1ιι·ειι‹1 (1
.

154 -1- Β11-1)= 3 Β1ρρο, 1ιι·1Αι.1ιιιιειι,
εοι·ιιιιε Ρ1ειιι·. ι1οιι-Ρ1ειιι·ιτιεΑι·- ιιιιο1ι11ιιεπειι1οιιιοετ:οιιε. Βεεεο1ιι.
ιτε. ιιιιι 1ιο1ιειιι1”1ο- ὲοιιἰ1‹εε11- 11Η-1)= 1/1 Με;» 1ιι·. Αι1ιιιιειι.
Βει. Βιιειιι1ιιτ ερ11-ογ1ε11ιιτο1ιι 11οπιΑιιΒιι1ιιεδε”. ε1ιιιιι5.ι·τεΙο1ο1ιτο
τω· ΒΘ1ι1°ι·ε‹1ιιοιι·ι. 8ο1ιιτ1οιι. 1)16.ιιιρΓιιιιΒ,8ι1ιιιιιιτι·ειιι1ιιιειιιι‹1νεε.

Ατ1ιιιιειι ε.1ι€εεο1ιιν11.ο1ιτ.
111'- Π = 2. Ηιρρε, Μ. Αι1ιιι10ιι.
1111- 1

)

από 1ιειιο1ιοιιι1εεΒΧριι·ιιιιιι
1ιι 11'οεειιειιριπιεριιιετε.
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θεεοιι1εοπι
υπό ΔΗΜ.

ΡΗ. Ν.
26 .1.

Πει·τ Ν.
?›δ .1.

Ηεττ Ν.
28 .1.

τω. Ν.
84 δ.

Ρ'τιιπ Ν.
28 δ.

Ηετειιιτιιι.ἔ
νει·εειιιει1επε επιιπιπεει.ιεειιε Βετεπ

κ
Με πω” κ
1ττε.πιτ.

Ι·Ιειιιιπε. Βει'ππι1 πει άει· Απίπειιιπε.

ινειιετ ι· επ
ειπειπ «Ιτιιιι.επ
Διιεεεεε άετ
Νιετεπεεεεπιι»).

12 8ειιινεειετιιι ιιπ πω...
(Ρετ. πει νοπ
ιιιπεπ αεττειιπτ
ειιιειιι».

. νετει·Ροτειιοτ,`
ι· ιιπ πω.

ΜΜΜ· ή· ιιπ
Ειπε. (ει·ιττεπιτ.,
ειε Ρετ. 8 Μπι·
πιτ πω· υπό
πειτε πιιοιι 2
.1ε.1ιτεπ).

Ηιιετετι, Γιε1ιει·. εειτ 8 11οπετεπ.

επι 8 Μοπετεπ Η ιι ε τ.ε π ιιππ
ΓιεΙιετ. Ιπ πεπ Ιετειεπ Μοπετεπ
ετειιεπ Ει·ιιτεειιεπ πιιτ1 επάετε ιτε
ειι·ιεε1ιε Βεεε1ιννει·άεπμπε ιπι νοτ
άεη.τι·ππά.

Ηπετεπ, πιει." εειι 21,14
Ποπιιι.επ.

Μϋε;ιιοιιετινειεε άπτειι άιε 11ιιιτει·
ιπιιοιττ.
Η π ε το π εειτ ιπε1ιι·Με 2 .1ιιιιτεπ.
επι 1Μοπειτε8ειιιιιτειΓι·ϋετε.
Νεειιτεοιιντειεεε.

νοι· 10 Ποπιιτειι Ηιιετεπ, Γιε
πετ, άιιιιιτι1εΒεειΙιειι πειειιςε
ικτιεεεπ πω! ΑΡΓεειιοπ άεε 1. οι.»
ιερρεπε εοπετ.ειιττ.
νω- 1 Μοπε.τ. 1τιιειε.ε Ρπειιιποπιε
άεε Ππτει·1ερρεπε.

Β 11οπε.ιε.

8 ΜεπΜε.

2Ει Ποπετε.

11ε1ιτΜε
2 .1ιιιιτε.

ΜιτιΙετετ Κιιτρετιιεπ.
ενο Ιειειιι. Βειιιιπιρίτ. νοπ άει· θ. Βιιιρε Με ιιπ
ιεπ -ιπιεπε. 1). οιιεπ ωιειιι. θιεπιεπ π. 8ειιππτ
τεπ ιιπτειι-νετει. Γτεπιιι.πε. ιιεπειι. Βηιιι·ιπιπ. ι
ίειπ. εοπε. Βιιεεειπ. τ
1.νο- νετειιιι. νεε, Αιιιιιιεπ, πιοιιιιεοπε.Β.ιιεεεΙπ. ;
ιιι0-1. 1)= με 8εε.ιι.. πιιιιεετ. Ατιιτπεπ. ετσι»

π

πιιιι πιιι.τειιι1.Αι1ιπιεπ Με ππιετιιιιι1ι Απ π1πε ι

Ειέιειρπιει.ε,
ΕΠ νοπ Πι 8εε.π., ιιιιινιιττεΒει”ππ Με 1

17Π. ι
1.Η-νετεειι. νειι. Αι.1ιπιεπ, πιειιτεοπε. Βεεεειπ -
Με Με 8εεριιΙε.
Ριιιε 98.

Μιιιιω·ει· Κ6ηιετικιιι.
ι

Η = 160. 'Πι. =81, Βτε.Χ79-83.
1

Ι.νΟ-εειιΙερρτ ειπι·ιτ 118011.Β πιε 4. Βηηιε, .
Ι.11-Μι 8οε.ρ.,επι άεπι Ο1ιετιιιρρεπ εοπεοπιτεπ
άεε, επι' άεπι Ππι.ει·ιερρεπ πιοιιτ εοπεοπιτεπάεε
Βιιεεε1π.
Βν-επρτε ε1ε.νιεπιειπ ππιιεει.Διιιτπειι, ιπ ι1επ

·

1ετετε1επΡετι.ιεπ ιιιιι.ιε1- π. ῖει`πιι1εε.Β.:ιεεε1π. ·

Ρπιε 100.

Πιιιιιιπε ριιι1ιιειοπε. η
ενω) = 8. Β.ιτηιε. Μ! = Απειιιιιε εεερπΙιιε.
1ιτοπειι.Αιιιπιειι πιιι:ειπε. Πε.εεεΙπ ιπιπωπ Ιεπτετ).
Νεειι τειειιι. Βιτρεει.οτ.Μπι άεε ιιτοποπ. Ατιιιπεπ
1επιετ πιπ! πιπιπιτ ειεε Βεεεειπ Πειει11ιΙεπε ιιπ.
Β1·ΙΠ ππι1ΒνΠ-νετειιιιε1ι ι'ειπεε Βιιεεειπ.
Ι.ν-ειιιεεεειιιν. νεε. Αιιιπιεπ πιιι τει·1. Βιριτ.
επι 8ιετπιιιτεπειε πιοιιωοπε. Βεεεε1π.
1.11ιιι ω Ε'οεεε.επρτεεριπ.- νετ1. πω».
Ρπιε 112.

Ηειιιτπε ριιι.ιιιειεπε.
Η!! εοιιΙερρι πιιοιι. ΕΟ 8πρτε ειιινιοπ1ε.ιπ πεπ.
π. Ι.ιιπι;επεειιιιι1.
τιν πιι‹ι ενο-Β Με απο. 8. Βιρρε, Ε νοπ
:γιτι στι. Τιπιιιτε. Βν τετεε1ι.τω. Διιιιπεπ πιιι
επι” . ίειπιιι. "πιιι εοπεοπ. Βιιεεειπ. 1.70 - πειπ
ειιεπιιεε Εκριτιπιπ, τειε1ι1. ιιππ· ι1πτι πιιιιωιιι.
εοπεοπ. Βιι.εεειιι. 8.11 πω! 1.11-Β= Π: 8αηιπιε, ι
Β ιιιιειιεινετ, 1ιειάετεειιε τειοιιΙ. ι“ειπεε ωπεοπ. ι
Βιιεεε1π.
Πιτ. -ι-_ πιιιεει8επ Θτε.τ1εε.
Ριι1ε 112.

Η = 161, 'Η. 76. Επι. = 75-78.10Ποπετε.
1.110 νετιιιιτει:ετΡετεπεειοπεεειιειι, ετ.ινεεεπιτε
εειιιν5.ειιτεεΑιιιπιεπ.
@ΠΠ-Π νοπ άετ ππτετεπ Π: άετ 8εειριι1ε Με
ιιπτ.επ, πεειι νοτιι Με Ι.ιπεει. ε..ιτιιιιι.τ.πιει1ιε..
Ιεπι.εε Βτοπεπιειιειιιιιιεπ.
Ρπιε 88.

Βε1εειιιπε ιιιι‹ι 1ιοιιεπι Ριειιετ π... Με Ετ1ττεπιτππ8 ιπ τε
Μπι εε1ιτ ιτπτεετ Ζω επ Ιοειιιετ ΑιΤεειιοπ 2. πιιι! 3.
Οτιιιιεε εεΓιιιιτι; ειιετ ποτε άιεεετ ρι·οεποειιεειι επ πε
τιεπιτιιο1ιεπ Μοπιεπτε ιιεειππι ειιιε ιιευτιιοιιε Βεεεετππ8
πιιι άετ 2. τεερ. 4. ιΝοειιε. άιε Ρετ.. ιιπ 8ειπειτοτιπιτι νετ

ιιτιπετ. άιε Βεεεετιιιι€ εειιτειιετ ετειι€ τω. ππά “τω” επ
εε1ιτ ιιείτιε0ιεεπειετπ Επτιτεεπιτε.ι.. Απάετετεειτε πιτπιπτιπ
πειπ ρτοεποετιεο1ι ε1ε ιιιιεεετει ειιπειιΒ επ ιιεεειοιιπεπιιεπ
Ρει11 Ντ. 10 (Ηιιτπορι.οε πει ιττιππι επεετιεπτειετ Ι.πππεπ
ειιεοτιοιι) Με Κτιιπ1τιιειτ πεειι Μοπετεπ ειπεπ ιιετιεπιτ
1ιε1ιεπ νετ1τιιιι”: εε επτετειιι ειπ Κιειπεε1πιιιι.τειι ιπ ειπεπι
Με σπιτι ιπιεετεπ Ι.ππΕ.;επιερρεπ. Με πε.οιι ‹1επι Απε
ιι~ιιω εεε Ρειιεπιεπ πειπ ινειι.ετε νετεειιιιπιτπετππΒ (ιτε

Πιε 21 Ρϋ.Ιιε, ινειειιε τΙιετερειιιιεειι ειπ ροειιινεε Βε
επιτει ετεειιιεπ. ιιο.ι.ιεπ ειπε Βιιτειιεοιιπιιι.εοπτπεπετ νοπ

66.7 Τεεεπ επίτπινειεεπ ιιππ εττειοιιιεπ ιπ ‹1ιεεετ Ζω
ειπε τ1πτε1ιεεππιπιιειιε Πεινιοιιιεεππε.ιιιιιε νοπ 10,02 ΡΜ.
1
(Μιπιιππιπ -ι- Πε ΡΜ. ιπ 80 '1'ειΒεπ, Μετιιιιπτπ 29% ΡΜ.

ειπε Ρπεπιποπιε ειεε πειτε11επι1επ Ι.ιιρρειιε) πει:1ι ειο1τ
Ζιειιι.

Πιε ‹ιιιτειιεειιπιιτΙιειιε Οπτιιιι.πετ ιιετεειιπει. Πιτ εειιππι1:
ιιε1ιε 44 Ρειιιειιτ.επ ιιεττπε 83,9 Τομ, ιετ ειεε Πιτ ειπ
Μιιιετιει, ιπ πειπ αιε ιπιιιιιΙεπ πιω ειπε Μιποτιιιιι. πιι
πεπ, ειε νιει επ ιιππ ειπ ιιε2ειτ:1ιπετι.

ιπ 182 'Γαμώ. Βε ετΒιειιι ειεε ειπε οπωπεειιιιιιιιεπε Με
Με (Ξεννιοιιιεεππειιιπε νοπ 0.148 ΡΜ..ειιιε Ζιιϊετ.σιε ιππ
‹ιεπ Βεευ1τετεπ ε.ιιιιετετ ιιιιπιιοιιετ Ηει1επεωιτεπ νετ

Βιιοιιετι (εοινειτ ειπ πετιιτ:ιεετ νετειειοιι πει πετ Κιειπ
ιιειι ππεετεε Μει.ετιειιε επειιπειε ιετ) ειε τιιιτο1ιε.ιιειιείτιε

‹ιιι;επιι ιιε2ειοιιπει ιι·ετ‹ιεπ ιτειππ.

Βτιτ1ιιτπιιΕ.;επ επ 0επ 'Ι'ε.ιιεΙιεπ.

ΑιιιτιιτεππΒεπ: Η έ Κ6τρετιιιπΒε, 'Πι ='ι`ιιοτιιιτ
πιπΓε.π8. Ειτε = τεεριτειοτιεοΙιε Ει:επτειοπ Με Τιιοτειιτ,
Η = ΠιιτπρΓυπ8, Μι· Ξ Βιετοτεεοτιοπ.
Βετ τωπετειωωκιω ιει ιπ ‹1επ ΤειιειΙεπ πιιι
«Ε» πιω «Γ» Βε2ειειιπει:. Πε.ε Εξτετετε ιιε·ιεπτει. Βιιι'ιπε
επιιι”ειιτιιιε (Με 38,5 °)

. Με Ι.ετ2τετε ιι01ιετεε1ι'ιειιετ (Μπιτ
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Τπποι·οπ1οιιο
π.πποι·οι·
θι·1τοπο.

8οιιετ18·ο Ριου" Βιιο111οπ1 θονι·1ο1ιτ Βδ3:11:οέ:πά(11π Β880Πάθγο .έ Ώ ά ἐ
. Βω-ΠΠά ΙΜ!"

Οοιπρ11οπτ.Τ-·ϊ _Α""::ΗΒοιιι_ 1Βο1ιπιιπ1πιιρ;Βοξ ω·Ξ.· Απππι·1ττ. ν11ο1τοι·οπΕ1ι·πο1ιοπ.*μ .;1 ι -· 1117

-
1Νοπ.τιιππ·ιιι Ε' 1' -1- -1- 110111118371

- Α"ω·ιππ11- 61 -1- Εο1ιο11ιο1πο ινοποπ1.11ο1ιονοι·11ππο

Β1ειι·ι·1ι11οπ. 0ΥΙ88"ΓΘΡ11- ι·ιιπ,1;, 1ιπ 11π1ιοπ Ο1ιοι·1πρροπΜ.
19ην” ρωμ Βπεπο1π πω· πρϋ.ι·11ο1ιπππ πω· παώ
ην” π". 1:1ποιοπ2π 1ιϋτοπ. Βιι1ι_1οστ1ν.νο11ο

1ΗΠΒ-_ Ι.ο1πτππο·πίπ1ι1Β·1ιο1τ01πρ;ο£ι·οτοπ.

1

-- Α1οιι15.νοπ- 1' - -1- -1- 120171142 θειο1.τ1εο1ιοΒο- - 75 -1
-

1111111)πππ 11110ποιιι.1. ππί.<.ςο1ιο11π
κτ1οιι11.1.ο- εο1ιπ·οιποππω· 110101. Α1.1ιιιιοπ πι11.ερ11ι·1.οοπε.π” πι. νοι·- 1ιπ1πΒοοο1ιινιιπποπ. ΐο1π πππ ιπ11το11:1ο.π.Βπεπο1π. Βοπετ
π·τϋπποι·τ. 1110111,

- 1181151112211 Ρ - + 1
- 144 1132171 - Αι·ποπεπ11- 12ο + 111117: ε
ι.

Β1ρρο, 1ιτοπο1ι.Ατ1ιπι.
01181111Μ1011- ογ1εο1ι111οη πο”. πιιπ πιοΕπ11.Εεεε. ΒΕ1-1)

νοπ ροπ1ι. 1πιοπε1νοι· πιο 1η 801111.πι. Ατ1ιπιοπ
1ν11·1111118. ιιππ ιποτπ11.Β8.ΒΒ.1ειιιτοι·11.111νοιπ.

ΠΙ - νοι·1. Βιηι1ι·. 1π πω». επρ
ι·περ1π.
Ιιι π

.

πω. Εππροπ11ιο11οπρποι·11.
Ατ1ιπιοπ.
Ρπ1π 112.

- - Ρ Ε + ·1· ΚΟΠ” 11811111Ηθ111111011111·111811111'Αι·ποπ11ιοπ11- 80 - Π - Η 1ιο1ποι·οο1τ= Απἔ. 8οιηιπ1πο,
νν111' 11711· 11111-2 111Η1111111111ογ1ρ111οπ 1188813111ιιοπ1ι ννο1τοι· ιιπτοι·1ιπ11ι.7
811118'811118Μ1111111111-8011111111”ο1ιπο 1Σι·1ο1;;. Θι·οοπο Βο1ιννπ.ο1ιο.

Ρ01'1110111°111181111111 ·1
·
8 11οιιπιο πιιο1ιποπι Απετι·11.τ.

Ρι·οοοεποπ πειτ:11
πιιιοπ.

-
ΝΗπ1:1τπο11ο Ε

'

1 + + 12671 128'Ε· Ρ$1111118111111ΙΜ· Αι·οοιι11ιπ:ι.11-48 -ι- 171111πω' ποπι οποιοπ '1'1ιο11οποι·
Ο11811ρω·10Π· 1112881011- ογ1ρ111οιιπι1ι 1). ι·οιιε. πι11το11ι1επΕπεπο1π.

ροιπτ.Ει·1ο1π·. 1172Μοππο ππο1ι ποιπ Απικι·11:1Μο
ποι· 1π πεε Βιιπειτοτ1ππι πιιτϋο11
Β811ο111·Ε.

1 .

8810 0
)- 2111'Ο1111-111Μθ1'1$1111111181118111118111θ111Θ11111191111· 1ιπππο1τοιι ε1ο1ιπιπ 61ο14"1·:ι.ο,·ο,ο1ι π1οπο11ιοπ1)ι·11εοιιιι1πποποι·

επ1ιο.1οπ" Τοιπροι·πτπι·πποεοππποπ 1ν5.1ιτοππ ποπ· 1ο12τοπ

2 11'οο1ιοπ νοι· ποιπ 151πττ111,σποτ, πο εο1ο1ιοπ1ο1ιτπιιπ
Βο1111ιτι,πω· οι·πτοπ 2 1Νοο1ιοπ πο.ο1ι ποπι Ε1π1:τ11τ.
Ποτ Βαο111οπ1ιο1ιιιιπ 1811πε1:111ιοι·ο.11Με 11» σποτ«-» ιιπποποποπ. Μο 1

π

ο1π18οπ Ε'2111οππππο1111ιι·τοπ
Ζ111οι·πε1ππ πω· Οπ111η'εο1ιοπ 51αι1ε.οπτποπιιποπ.
1)π.ε Κ6ι·ροι·Βοιν1ο1ιτ 1815ιιι ι·πεε1εο1ιοπ Ρ1ιιιιποπ

(1 ΡΜ. = 0,4 Κ11ο) ππποεοΒοπ.

Βο1οι·π1ο.

111.Μϋ11οι·: Απετοιπ1ε1ιπ 1ππι·πε 11111τπ_πειποιπ εο11ι·ο

ι1οποιι ποπ τοποτρι1οποπ 1 τοιι·ιιι ε1οπι1ι1ππο.π (Πετιπ

ξ1:1ι12ιπ1ι8.π1.).
11:"1ππ1ιο.Μ11επι·οοϋ.11ε1ιπροτε.1ιο.ππ11πεει.ι·1899

1 1'. .

. 1151181·π1ο Βεποιιτιιτιπ πω· 111ο1ιοι·11π1ιπ'οο1ιοπ θι·γριοπ
181.111ι11161·ποο1ι 1ιο1ποΒ1ιι1Βιιπε οι·21ο11π·οι·ποπ, πειπιοπτ11ο::1ι

πιο1ιτ..πω. πι» @που πι1τΖιι1ι111οπιι1ιπιοπω· ιποποιποπ Με·
ιο1ο1.:1εο1ιοπΜο11ιοποπ οιπο πιπ1'πεποππο 11πτοι·επο1ιππππ1οποι·
1<`ι·π1.χ·οιιπ ποπ νοι·οο1ι1οποποιοπ'1'1ι1οι·ο.ι·τοπππτοιποπιιποπ ιιππ
1ιοιπιπτεπ 1ο1Β·οπποπΒοι-ιπ1τιιιοπ.
Α11ο πιιτοι·πιιο1ιτοπ'Ι'1ι1οι·πι·ιοπ,πποποι· 11πππ ιιππ Και”,
ν1ο11ο1ο1ι1.ππο1ι Βο1ιννο1π,

ποιπποπ
επί ποπι Βοποπ πω· 17111561·

11111ιπ'οπ1ιοπΟι·γ τοπ ποπ 11ππππι·πιοπο1ποΑπ Ζο11οπ,ποτοπ
ιποι·ρ1ιο1οπ·1εο1ιοοικ1ιπποπ1ιο1τ. 1

ο

Με τγρ1εο1ιο1)ι·ϋποππο11οπ
ο1ιπι·π1αετ1ιπι·ι.
[Πο νοι·ετππ1οπ ποπ Βοοι·οτε τ.ι·οτοπ.1π ποπεο11ιοπ1π Ε'οι·πι
νοπ Κϋι·ποι·π επί, κνο1ο1ιο,211118.111ζ81118111πππ ο,·ο111ι·1ιτ,π11ιπ11.1ι·
Ποπ ννω1ιποπ ιιππ 11ιτο13"πτπ1ιιιι·1ιο1τ.νοι·11οι·οπ,πιπ εο1ι11οπε11ο1ι
:Με Γοι·1.1ποΒοοι·οτιτοπίοπ Με 1)ι·ϋποπ1πιποπ π.ιιο;;οετοεποπεπ
ννοι·ποπ. 111ππ1ιοο1ιππ1ικοτ.ποιπ1τ ποπεο11ιοπ νυι·Β·ππ1; Μο 1ιο1
πω· Ρειπ11ι·οπεπππ Βρο1ο1ιο1πι·ϋπο.
1)1οπο1)ι·11ποππο11οπεπππ ννο1ι1ππ1.οτεο1ι1οποπνοπ πεπ ο1ιοπ

1111111
1ιπ 1)πππππι·ιπο νοτ1ιοπιπιοπποπ 8ο1ι1ο1ιπ-οποι· Βοο1ιοι·

πιο οπ.
1)1οΒ1ο1ιοι·1:1111π'πο1ιοπ Οιγρτοπ π1ιιπ 8.180Πι·11ποποτε,·ππο,
ννο1ο1ιοειιιοποι·Βο1ι1ο1ιπο1π ερεο111εο1ιοπΒοοι·οτπ1ιιιοπποι·π.
Απο1ι π1οΒο1ι1οιπι2ο11οπε1ππ Ζο11οπεπι ο·οπο:·1ε,π·οπ1,ςπτοπε
ιιπτοι· ππι·ιππ1οπνοι·1ιπ1τπιπποπ.ιπποιπ πο, 11ιι·οπ1π1ιπ11;ποπτ
1οοι·1,Με εο1ιπιπ1ονοπ ω 111ιι·1εοπΒρ1τ.1ιο12ο11οπποπ 1)πι·πιοπ
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'Οσι·ιιισιιιι:

ννο!ι1ιιπισι·εσΒ!σάσιισΖσ!!σιι σι·εο!ισ!ποπ, άισ εισ!ι άιιιιιι ννισάσι·
ιιι 1.γρ!εο!ισπ8σ!ι!σ!ιιιεσ!!σιι σιιινν!σ!ισ!π. Ζινσ! Γιιι·Β!ΒσΤσίσ1ιι
!!!ιιετιι!ι·σπ!!!ισι·εσιιε·σπάάσε θσεσετσ.

Βιισ!ι (ννι!!πιεπειι·ιι.πά).
Π. Η ο Ι ε τ.ι: 'Ι'νσ Ισ!! ε! ισιισιιιιε, Βσ1ιειιά!εάσιπσά Αιιι!ιοικιιι
!!!!θθ!!θΠθΤ. (Ρ!πε!ιε !ι!!!!ει·σεσ1!!ε!ι.!ισ.πά!.1899 Ντ. δ)
Β!σ Βε!άσπ νοπ να!. πιπ. Αιιι!ιοκιπ ΒσΒιι.πάσΙισιι'Ι'στει:ιιιε
!'ι!!!σ;.ισιιεεσπ.πιω Βτσι.ιιει!!ινοιι 17! Ρε.!!σιι πι!ι Βστιιπιτ!ισι·σ
πισ σηεισΒι: σ!πσ Βισι·Β!ισ!ι!ισ!τνοιι 48,2 σα. ΙΒιιισ σα! ννσιτ.
ιιΒστ τειιεσιιά Ρ!ι!!σ νοιι '.1'στειιιιεο!ιιισ θστππιΒσ!ιεπά!ιιιιε· Βο
ετ!!ιιάσισ 8!.ε!.!ε!.!!ισι·ε·ισΒτ_ισάοο!ισ!πσ Βισι·Β!!ο!ι!εσπ νοιι 40
45 μα., ννοπσσ!ιάετ Νιι€2σιι άσι· 8στιιιιιε!ισι·ερισΠΜ· άσιι πω.
ιιπε εσ!ιτ Μι€!ισ!ι στεσ!ισ!ιιι..νετ!. πισιο!ιτ.ει!! άισ σ! σιι!!ιϋιιι
!ισ1ισ'Ι'Βιιιεεο!ισ ειιίιπσι·1εεε.ιπ,άει.εενοιι άειι 28 άσπι σι·ί. Με
άσι· !!.σ!!σπ!εο!ισπ!ι!τσι·ιιιιιτΒε!ισ.ιιιιισππιπ 8σι·ιιιιι Βσ!ιειιάσ!τσιι
'!`σισιιιιε!ά!!σιι,ε!!σ ε;σιισεσπ. νω. Μάσι. !ισιιισ Βι·1ι!ετιιιι8·
!ι!σι·!'ϋι·.

Βιισ!ι (ν!!!!!ιιιεπειι·σπά).

` .

Βσι·ιι:!ι! ι!!ισι· ά!σ νν!εεσπεο!ισ!!!ισ!ιε ΤΒᾶ!!σ!‹σ!! άσε πω”
8!. Ρσ!στεΒιιι·άσι· Ασι·ι!σ Μ· άσε .!ιι!ιι· 1899.

Ζπεεπιπισπεσεισ!!ι. νοπι 8σσι·σ:5.ι·θ. Α ! Βεπ ιι ε.
Ψ!!!ιι·σιιά άσε .1ε.!ιι·σε1899 !ιισ!ι:άσε·νσι·σ1π 18 ιν!εεσπεο!ιεί!
!!σ!ισ$!ιιιιιισσιι σ.!ι. ιιι ννσ!‹:!ισπ νοιι 28 Μιτε!ισάσι·ιι ιιιιά 2
θε.εισιι 44 νν!εεσπεο!ιιι!`!.!!σ!ισΜιτε!ισ!!ιιιιεσπιι;σιιισο!ιτ,9 Ρει!σπ
ι.σιι νοι·εσε!.σ!!τ :πιά εει!ι!ι·σ1ο!ισιιισ.!ει·οε!ιορ!εο!ισιιι·ιά ιιι!!ει·ο
ε!ιοριεο!ισΡι·άρσ.ι·εισ,νσι·εο!ι!σάσπσΑρριιι·σισ, ΑΒΒ!!άιιιιεσιι στο.
ι!οιποπε!τιπ ννιιι·άσιι.
1)!σ νοι·τι·άσσ ιιιιά Μ!ι:τ!ισ!!ιιιιςσπνσι·ι!ισι!σιι εἱσ!ι έ'ο!εσπάσι·
πιιιεεσπ σε! ά!σ σ!πεσ!ιισπ Π!εσ!ρ!ιιισιι:

Ιπιισι·σ4!!ι1σάισιιι:
Ζει· νν!άε! 'εο!ισπ Βσε.οι.!οπ.

Ποι·ιεε: Πισ 'Γνρ!ισιι !ιπ !!σιιιεσ!ισπ Α!σικεπάστ-Ηοερἱιιι!.
Ι) σ ι· ε σ! Β σ: ει” Ρε!! νοιι ε!!!.ιισπισιιισι·Οσι·ο!ποεσ.
Β σ ι·εσ1Βσ: !)ισ Πιι!.στειιε!ιιιπ,ε·άσε Ησι·εσιιε Γάι· ά!σ Εσ
. Βεπενστειο!ισι·ιιιι€. ·

8 ο!ι πι ι ά τ:: ΠσΒσι·Ησ1πι!πι!ι!εε!ε.
Β οΒ ιι ε τ.στ: ΠσΒσι· άισ Ππι·ο!ι!σιισ!ιιιιιι€άσε Βι·ιιετ!ιοι·Βσεπιπ
ΒΒιιη;·σπετι·ει!ι!σπΒσι Βι·1ιι·σπ!επιι8·σπάσι· Αστειο. ιιιιά άσε
1άστεσπε.

Πσ!ισ: Επι Ρε!! νοπ Ιιι!!ιισπεσ-Βτοιισ!ι!!:!ε.
ιν σ ε τρ πι! ! σ π: ΠσΒσι·Πισ.ειιοεσ ιιπά 'Ι'!ισιερ!σ άσι· Ρετι
σεεει·ιι!ε 1 νων.) επεσε. ειά!ισσε!ν.

Α!Βεπιιε:

1)σ ι· ε σ! Β σ: ιιι Ρε!! νοιι ΙισΒσι·-Ε!σιιιποσοσσιιε.
Ι) σ ε·ε σ ! Βσ : Βιιι Γι!!! νοπ !ΒιιιΒο!!σάσε θειιιιπι ει·εστ!οειιιιι.

Νσι·νσιι!ισ!!!ειιπάσ.
Β ει· ν : Ε!π!ε,·σε!!Βσι·Πνεισι·ισ.
Π σ ι· ε σ! Β σ : ΠσΒσι· ά!σ Βιπάσιισσιιιισπ άσι· Βρσιο!ισ!εσσι·στ!οπ.
1)σ ι· ε σ 1Βσ: Β!π Ρε!! νοπ σι·!ι6!ιεσι·Βιιε·εσεε!Β!!!ι!!.!..(Οσ
πισιιετ.ι·ε.!!οπ.)

Η σ τιε! ιι ει: Βιιι Γε!! νοπ θσι·ι·ε!πε!!!.!ιπιπιισ·!πί'ο!!εσΜισε
εισ.ιιάσπισι·Ρο!!οπινσ!!!.!ε. (Πσπιοπει.ι·ει!οπ.)

Η ο Ι 2 1ιι ε σ τ: ΠσΒσι· ά!σ Ονι!εεοπ1ιιτειι!ι!ισιτ.
Η ι σ !ι σ! ε σ ιι : ΠσΒσι· ρε!!ιο!ορ;!εσ!ισιιΒειιεο!ιειιε!επά.
ν. νοεε: ΠσΒσι· ειιιοο!ιτ.!ιοιισΗ!ι·ιιε!ιιιιετ!ιι·οπιΒοεσ.

0!ι!ι·ιι ι·Β·ισ.
Α ιι ά σ ι· ε: ΠιιΒ!ιιι!ε·σ Βσρσε!!ιοπ σ!πσι· επε·σΒοι·σπσιιΗά!'1Β·σ
Ισπ!εε!ιιιιει!οπ. (Πσπιοπετι·ε!!οπ.)

Π ο Β Β σι· τ.: Απ,ςσΒοτσιισ ΒιιΒ1ιιιισ!!οιιάσι·'Ι'ιΒ!σιι πιισ!ι νοι·ιισ.
(Πσπιοπειι·ειι!οιι.!

Ο σ ι· ιιι ιι π ιι: Βιιι Ρε!! νοιι νσι·εο!ι!ιισ!εσπσιιισε Ρισιιιά!ι6ι·
ρσι·ε.

Η ε ε;σ ιι ι:ο ι· ιι : ΠσΒσι· Ρσε!!ισι·ιι!σιι.
1( ι·σ ρε: ΠσΒσι· Βεσιιισ άσε Ριοειεεε..
Π σ ι· ε σ ! Β σ :
πιιιε άσι· Πι·στσι·σπ. .

17νσιτσι·σΒσοΒε.ο!ιιιιιιΕσπ !!Βσι·άσε Κει!ιστσι·ιε

Ι! επ 8 σ : Με Γε!! νοιι Ρσι·!'οι·ιιτ!οπε-Ρστ!!οπ!!:!ε.
θ ο 1ιιιι!άτ: Ε!!ιι Γε!! νοιι νσι·εο!ι!πο!ισιι σιιισε Β'ι·σιπά!ε6ι·ρσι·ε.
Β ο !ι πι ι ι ε: πι" Ρε!! νοπ !ιοο!ιε;ι·εά!εσιιι άοριισ!εσιτιςσπι
Κ!ιιιιηι!'ιιεε. (Πσιιιοπειι·σεισιι.)

θ ι ι· ε.ιι σ !ι : ΠσΒσι· ροετεοπσι·τ!ιο!εο!ισ Βι·Ιει·σιι!επιισσιι άσι·
Ρτοε!.ε.!.σ..

'

ν!!σ.ιι ει
.
σ !ι : Επι Ρε!! νοιι !ισΒιιιισ!!σι· ρε.ε!ιο!οε!εο!ισι·Ειπε.

Ποπ άσε 4
.

Βε!ενν!ι·!ισ!ε. !!)σπιοιιειι·σ.ι!οπ.)
!)σι·εσΙ Βσ· ΠσΒσι· άισ Βσ1ισ.ιιά!ιιιιεάσε σ!!.τ!εσιιΡσι·ικοιι!!.!ε.

Θνιι!!.1εο!ο8ισ ιιπά θσΒιιι·ι.ε!ι!!ίσ.

Β σ ο !ε πι σ
.
ιι ιι : ΠσΒσι· ριιστρσι·ιι!σΠτσι·ιιεε·σ.πει·σπ.

111σΒ σ τ: Βιιι Ρε!! νοιι Β!σιεσπάε!ισΙπει.σ!ιροετ.ριισι·ρσι·ε!στθειι
8·ι:!!ιιάειι·νεΒιπσ. Π)σπισιιετι·σ.ι.ιοπ.)

Αιι.ε;σιι!ι σι!!‹ιιπάσ.
1.1σι·!στειιιιςάσε !ιιι!ισπ Δωσε άπι·σΒ σιιισιι

Β!εσπερ!!Μσι·. Πιισι·ννε1·εστσεΒσειι!τιι.Ι. άσε Βϋπι:8·σιι
ρ!ιοτοει·σρ!ι!σά!σεσε !!”σ!!σε.

:Κσ!ι!!εορ!-, Ο!ιι·σπ- ιιπά Νιιεσιι-Κι·σπ!‹!ισἱτσιι.

Η σ!!ιιι.: Βὶπ Ρε!! νοπ Β!ι!ιιοεσ!σι·οιιι.

Π σε· εσ !!ι σ: 8 Ρ!!!!σ νοπ Νιιεσιιι·ιιο!ισιιι·ειιιιιΒ·σεο!ιινά!εισπ.
Ι)σ ι· ε σ!Β σ: !άσειι!ισ.ισάσι· Ππισι·ειισ!ιιιπε; άσε ιισ!ισι·οι·εσπε
άσι· Ζάς!!πεσ άσι· ΤειιΒε!ιιιιιιιπσπεο!ιιι!σ Δι 81.. Ρσ!:στε
Βιιι·ε.

Ιιιι πιπ: ΠσΒσι· άσε Ι.ει·νπε·σε!ιορ!ι·σπΒσ! Κιπάσι·ε.

Ν σ ιι πι ιι ιι ιι : ΠσΒσι· Ν:ιεσπάοιισ!ισιι.
Ηειιτ!ιτειι1ε!ισ!εσπιιπά 8νρ!ι!!!ε.

Ρ σ τσ ι· ε: Επι Ρσ.!! νοπ !ισι·σά!τ.!ει·σι·Ι.ιισε. (Πσιποπε!.ι·ε.!.ιοπ.)

Ρ σ ε σ ι· ε σ π: ΠσΒσι· ά!σ !ιιιιιιιε!ισ!ιιιιιά!ππι.:πιπ άειι ο!ισπι!·
εσ!ισπ Εισ!ιιειι·σ!ι!σιι ιισσ!ι άσι· Β'!ιιεσπ'εε!ισιι Μσι!ιοάσ.
(Πσιιιοπετι·ετιιιπσιπσε Ρσιτισπτσπ.)

Ώστε σ!Βσ: ΠσΒσι· ά!σ ρι·ιι.!ει!εο!ισΒσάσιιιιιιιι; άσι· θοιιοσοσ·
σσιισιι!τιιι·σπ.

Η ο !ι σ : Β!π Ρε!! νοπ Ησιιτάιρ!ιι!ισι·ισ.

Ι! ιι π! ιι : ΠσΒστ 8νρ!ι!!!ε άσε Ρσπ!ει·σε.ε.

Β τ
! ιι ο !ι σ ιι ο »νι ΠσΒσι·θνιι!ι!!!ε άσε Ρσιπ!ει·σσε.

Ι)!νσι·εε.

Κ σ! ! ιπ σ ν σ τ: ΠσΒσι· ά!σ Πιάσε ιπι Κειι!ιιιειιε.

!Ισι·ιιι!ει:!ι!σε.

-- Βιιισι· άσι· νιισιι!ε·σιιάσιι!ε‹:!ισιι Ρι·οί'σεεοι·σπ.ά!σ ιιοσ!ι σ!πε
Μπι!!! άσι· Ππ!ν·σι·ε!ιει ιιι άπι·_!σιν(Οοι·ρσιτ! !σιισπ, Ρι·οι“.Πι·.
Εά. Βεσ!ι!ιιισ.ιιπ, ε;!σΒι, ννισ ά!σ «Νοι·ά!. Με.» ιιισ1άστ..
εσ!ιισ Ρι·ο!”σεειιτάσι· Αιι8·σπ!ισ!!!ιιιιιάσ άσ.εε!Βετειι!, ππι εσ!πε
νν!εεσπεσ!ιιι!'ι!!σ!ισΤΒὲιτ!ἔ!‹σ!!;!ιπ Αιιε!ιιιιάσ !”οι·ιειιεστεσιι. Βιιι
Θσ!ε!ιιιισι·νοιι ιιπσε!!επιιτσπ ννιεεσπεο!ιε!!.!!ε!ισπ!ισ!ε!:ιιιιε;σπιιιιά
ε!π επε,σ.σεσιο!ιπστσι·Οιιστεισιιι·,Με Ριο!'. Βιισ!ι!πι ιιπ π 13Βσι·
εννσι .1ε!ιι·2σ!ιπισ:ιιι άσι· ;;σιισιιιιι.σπ (1ιι!νσι·ε!ι!!.τε!ε ιι.πι·σε;σπ
άσε·Ιισ!ιι·σι· σι·1'ο!ει·σιο!ιεσνν!ι·!‹!: ιιιιά σ!ιισ ιιισ!ιτ€σι·ιπ,εσ Αιι·
ειι!ι! ι!ιο!ιτιεισι·Αιι,εσπάι·εισ !ιστιιιιε·σΒ!!άστ.- Πει οι·άσιιι!ιο!ισ Ρτοΐσεεοι· άσι· Απιι!.οιιι!σ ει! άειι·(Πιετ
!‹οννσι·Ππ!νσι·ε!τει. Πι·. Μ. Α. Ρ ο ρ ο νν Μ. ειιπι Ρ ι· ο ίσ ε ε ο ε

·

σιπστ!τιιε σι·ιιιιιιπι. ννοι·άσιι.- Αιιι 19. Ασε!! Με!! !π άσι· ιιισάιο!πιεο!ισιι Ρεοιι!!.Μ άσι·
()!ιετ!ιοινσι·Πιιινστε!ΙΜ Με Ψ ε. !ι! ά σ ε Ρ ι· ο Το ε ε ο ι· ε Π! ε·

άσπ νε.οιιπισιι Ιισ!ιι·ετ.ιι!ι! άσε· ο!ι!ι·ιιι·Β·ιει:!ισπ

Ρ ε! τ !ι ο Ι ο σ
· ι σ ειστε. !)!σ πισ!ε!σιι δι!πιιπσπ σι·!ιισ!ισιινοιι άσε

θειιά!άιιισιι άετ Ρι·1νετάοσσπι.άειι· Μοε!ιειισι· Ππινστε!τ!!εΠι·.

8 ε ο !‹ ο!ο νν , ιιιιιιι!ιο!ιΠ' Βτιιιιιιισιι, ιιιιά άσι· Ρι·ινε.ιάοοσπε άετ
Ο!ιιιι·!‹οννσι·Πιι!νσι·ε!ισ:ι Πι·. Μ. Μ. Κ: ιι ε ιι σ ε ο νν (ε!π ΐι·!!!ιστσι·
Αεε!εισιι!: άσε νσι·ετοτ!ισιισιιΡι·οϊσεεοι·ε θι·ιι!ισ). Μι· άσπ 15
ννε!ι!ει!ιιιπισιι εΒσσεσΒσπ ννιιι·άσιι. Πε πι! εοπι!!.Ι)ι·. Β ευ!! ο -
!ονν νοιι άσε Ρσ.σιι!!.ϋ.Βεσννϋ.!ι!τννοι·άσπ.- Βσι· ειιεεστοτάσπι1!σ!ισΡι·ο!”σεεοι·άσι· Κισινσι· Πιι!νσι·ε!!ει.
Πι·.θεσ.άοννσιι !ετ :ππι οι·άσιιτ!ιο!ισπ Ρι·ο!'σεεοι·
1'ί!Γά.8ΔΕ8!ι1°εΕ!!!ι1 άσι·ιιισάιο!π!εσΒσιι 0!ισιιιισ
σι·πιιππτννοι·άσπ.- Ζει· Βσεστειιπε,· άσε !ισ!ιι·ετιι!ι!ε άσι· Κ!ιιάσι·
!ει·ιι.ιι!ι!ισιισπ ιιπ άσι· 'Ι'οιιιε!ισι· Πιι!νσι·ε!τ.Μ: ιετ
οιπ Ο ο ιι ο ιι ι· ε σιιε.<;σεο!ιι·ισΒσιιννοι·άσπ.- Απ άσι· πι!!!15.ι·-ιιισάισιιι!εο!ισπΑσσ.άσιιι!σ !ιε!ισπ εισ!ι ά!σ
1)!)ι·. Θ. Ρ. Ο!σ! π !!εονν, Αεε!ει.σιιι επι !!!!ιι!εο!ισιι Μ!!!τει·
!ιοερ!τε.!,ιιιιά Μ. Β. Β!ιι ιιισιιιι ιι ε!ε Ριάνε.ιάοεσπισιι ΜΒ!!!

Βιι·ι,
Βι·ετσι·σι·Με Βιιστσι·ιο!οεισ. Ιζ.σιετσι·σι·!'ϋι· !ιιιισι·σ Κι·σ.ιι!ι

σιτειιι.- Οτάσπενσι·!σἱ!ιιιιιΒσπ: Βσι· θ!. 8πεπιε!επε

Ο ι·ά σιι 2
.

Ο! ε ειισ - άσιιι ά!τσι·σιιΟι·ά!ιιε!υι· άσε !ι!σε!εσιι
Μετιπσ!ιοερ!ιε.!ε Πι·. Η ι !ά σ Β ι· ε ιι ά τ

,

ιιιιά άσπι Οοπειι!!.ιιιιεσπ

ἰσ
! άειι Μοε!αιιισι· Απετε!τ.σπ άειι· Κιι!εστ!π Με.τ!ε, Πι·. Α.

ιι π ε.- Ε! ι· ιι σ. ιι π ε: Βσι· Ρ!σε·πιπειππεάοστοι· άσε· Βιι1ι!εσ!ισπ
Ρ!οιισ, νν!ι·!ι!.θισε.!ει·ει!ι Τ! ιπ ο Μ) σ νν ε ε! - :ππι Ρ! 8·

ιιιιιπιιειιι·ει.άσε !ισ!ιτιι;σεο!ινι·ιι.άστεάσε Βιι!ι.!εο!ισιι!!Ισσι·σε; σι·
8.!τ.στσΑπε άσε .!!άσι·ιπσ-Οσάστεσιισοτρε.Βιιισσει·σ.ι.!ι Ο ι· ! ο ιν -
ιιιιπι Ρ!σει.επισιιιιενιι·ειάσε !.σ!ιι·εσεε!ιννειάστεάσε Μει·ιπσ-Οσάστ.
τσπσοτρε, ιιιιά άσι· _ιιι.πε·σι·σΑπ! άσε 2

.

!Τ!οτισιισάιι!ρε8·σ,

Μ στειι σ τ - ειιιιι ιι!!ισι·σιιΑι·ει: άσι· θ. Ρ!οιεσπσάιιιρε,εσ.- Αιι άειι· Π ιι 1 νσι·εΜΜ .Τ ιι ή σνν (!)οι·ρει! Γειιάσπ,Με
Με άετ «Νοι·ά!. ΜΒ.» σπτπσ!ιπισιι,επι 24. Αρι!! άι·σι Ποσ

τ
.
ο ι· ρ ι· ο ιπ ο τ! ο π σ ιι εινα!. Πε ινιιι·άσπ πε.σ!ι νσι·Ι.!ισ!ά!ε;ιιπε

!!ιι·σι·Πειισιιι·ει!-!)!εεσ1·ισ.ι!οπσπάσι·Αεε!εσσιιι άσε Πιι!νστειτ.!!ιε
Αιιεσπ!ι!!ιι!!ι 'Ε !ι σ ο ά ο π

·

117 σ ι· ιι ο !‹ ο , άσε στεΙ.σ Αεε!ει.σπι.
επ άσι· Πιιινσι·ε!ιιιιε-Αιισσιι!ιι!!ιι!!ι .Τ ο !

ι ε π ιι Ο ο σ! ά π σι· ιιπά
άσε·Αεε!εισιπ άσε ο!ι!τιιι·ε·,·ιεο!ισιιΚ1!πἱ!‹ !ν!!!ι σ!ιιι Η ιι ι·πιε
:ιιι ά!σεσιπ'Γσε·σ επ Ποστοι·σπ άσι· Μσάισιιι μι·οπιο

ν ι ι· τ
.- Ζιιπι Νεο!ιίο!,ε·σι· άσε πεσ!ι Βστ!!ιι Βσι·ιι!'σιισπΡτο!'σεεοι·

ν. Μισ!ισ! πω! άσπ Ιισ!ιτει.ιι!ι!άσι· Αιιι;σιι!ισ!!!ιπι1άσιιι ινε”
Βιιι·Β Με πεο!ι σιπσι· νσι·ε!οιι Ρι·οί. Η σεε ιιι Με.ι·Βιιι·ς, ιισσ!ι
ειποι· επάσι·σιι Ρι·οί. Κ ιι!ιιι ι. ιιι Κ25ιι!,<ι;ε!ισι·εειιεσι·εσ!ισιι.

(Α!Ιε. πισά. 13.-Μις.)
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- Ι)ειιι Ρι·ινε.τάοεειιτειιπιει·Πιιινει·ει18.ι:ΗεΠε, Βι·. Η ε ι ιι ε
1ιο Μι. (ειειει· Αεειειειιτ όει· ιιοι·ιιιι·ειι ιιιειιιειιιιεε1ιειι ΚΙιιιι1‹)
ιπι1ει·Ρι·οίεεεοι·τιι:ε1νει·Ιιε1ιειιννοιι1ειι.- ν ει·ε το :ιιε ιι: 1) Αιιι 18. Αρι·ιΙ 1ιιει·εε11›ετιιιιε1ιΜε·
ι:ει·ειιι 11ειι1ειιάετ 1ιιεει€ε Απε 1)ι·. 111οιι1ειιι ει· 8 ριε ιι·ε1.
Πει· Ηιιιι:εεειιιεάειιε, ννεΙειιει· ιιιε1ιι·Με 20 .Πιιιι·ε Με ει·κι.Ιιε1ιε
Ρι·ιιιιιε ειιε;ειι1ιι Μι, 1ιεεε1ιΜτι€ιε ειε1ι ερεειε1Ι ιιιιι: 1(ιιιι1ει·
1‹ι·ιιιιΙ‹1ιειι.ειι.-- 2) Ιιι 1ίειειι.ιιειιι 20. Αρι·ι1 εει· Οι·‹1ιιιιιιοι·όει·
άοι·τι,ςειιτ.1ιει·ειρειιι:ιεε1ιειιΚΙιιιι1‹ Πι·. Α 1ε κ ιι τιε π·.Ϊ ε ι ε.ιι ε Ιιι
ιιιι 28. Ιιε1ιειιειιι1ιι·ε. ΝειεΙι Α1ιεο1νιι·ιιιιΒ·εειιιει· 8ιιιτ1ιειιεπι ι1ει·
αειιιιιιιιιειι Πιιινετειιέπ ιιιιι1 Βι·Ισιιιε,ιιιιε άεε Αι·Ζιετνιάεε ινιιι·‹1ε
1. Με θι·ιιιιιιιιοι· Με άετ τιιει·ειρειιιιεε1ιειιΚιιιιιι‹ ειιιιςεετεΙΙΙ,
ννεΙειιε 8ιε1Ιιιιιι.ςει· ιιι 1000 ειιιεε Ηιι·ιιιειάειιε ιιτι Αιιι'ιιιιΒ
ι1ιεεεε.1ει.1ιι·εεειιιι'αε1ιειιιιιιιεειε. - 8) Ιιι θιεεεειι ω· οι·ι1ειιι
1ιε1ιεΡι·‹›ι'εεεοι·σει· Ο1ιιι·ιιι·ι2ιειιιι‹1Πιτετ:ιοι· ω· οιιιι·ιιι·,ειεε1ιειι
κιιιιιι‹ Πι·. Η ειιι ιιοιι Βοεε, ννεΙε1ιει·ει·ετ νοι·Κιιι·2ετιι ννε
ε:ειι Κιε.ιιΚ1ιειιι εειιιε 1ιειιιιιιιι.ιιειαειι.ειιι,ι.>;ιι1ι.ιιιι Μπεν νοιι 80
.Πι1ιτειι.- 4) Ιιι ννιειι ι1ει·Ο1ιειε.ι·π εεε 1. ιιιΙριειιιειιιειιΒειιπι
ιειινει·ειιιε, Οι. 13ιι ιι ει· τι Β ιι ειι1ιειιιι , ιιιιε1ι Ι:ιιιιτει· Κι·ιιιι1‹
1ιειτ.ιιιι 78.11ε1ιειιειιιιιι·ε. Πει· νει·ειοι·1ιειιε Με ειε1ι ,ε;τοεεε
νει·ι1ιειιειε ιιιιι Με νει·ειεΙιει·ιιιιι;ε Μειιιειιι «Με εειιιε τι°ειϊ
1ιε1ιειιΗειιι11ιιιε1ιει·επ νειειειιετιιιιε·ε-Αει·ετε ενννοι·1ιειι.ΝοεΙι
νει· ι1τει .Τιιιιι·ειιΜ: ει· ιιιιιι ει·ετειι Με! ιιιι Ζιιεειιιιιιιειι1ιειι;
άιε νει·ειεΙιει·ιιιιο;ε-1)1ειΒιιοειι1ιι1ε.ι·ιεεειεΙ1τ.- δ) Ιιι Ρειι·ιε άετ
1)ιι·εειοι·εει· ‹<Β1ειι1εειιρει·ιειιι·ε τ1ε ριιει·ιιιειειε», Ρι·οι'. Η ιιε -
ι.ει.νε ΡΙιιιι ε ιι οιι, ιιιι Α1τει· νοιι 88 .1ειΙιι·ειι. "σε Ηιιιιεε
Με Απε, ιινιιιιότεει· ειε1ι ερειι.ει·11811Νειιιι·ννιεεειιεε1ιεϊτειιιιιιι1
ω· ΡΙιιιι·ιιιειειε Ζιι ιιιι‹1 ννιιΙ°08Ρι·οΓεεευι· πιει·Ρ1ιειιιιιιειειεειετ
ιιι ΜοιιιρεΙΙιει·, άειιιιι ιιι Ρε.ι·ιε.- Πειι νοιιι Κι·ιεεεεε1ιειιρΙειιειιειειι 11οιιιιοιιΖιιι·ιιο1ιρ,·ε)ιειιι·τειι
Αει·πειι 8ιι· ννιΙΙιε.ιιι Με.ε θοι·ιιιιιε 101ιει”ιιι·21:άεε
1ιι·ιτιεε1ιετιΗεει·εε ιιι ειωιιι·ι·ι1ωι ιιιι‹1 Μι·. Ε”. Τι·ενεε (ΟΜ
ι·ιιι·Β επί' εειε Κι·ιει.τεεε1ιιιιιρ1ειεε)ννιιτι1ειιι Ιιοιιάοιι Ζιι 111ιι·ειι
11ιι·ει·νει·άιειιεεε ιιιιι ειε νετινιιιιάει.ειι ιιι 8ιιάειι·ιιαι ειιι ?εειε
εεεειι νεταιιειιιι1ι.ει,1ιει ινε1ε1ιει·θε1εεειι1ιειι Μ τ. '1'ιιε νε ε επί
ειιι 1ιειΙ‹1εε'Ι'1ιειιιε ιιι ερι·εε1ιειιΙσιιιι. Ζννει 8οι·ιειι νοιι ΡΜ
;;ειιε,·ε1ιε εε ιιι εεωιιιιιιι: ειε Β'Ιιει;ειιρ1εεε, ειε ιιιιιι ειιιιιιιι1
ιιιι.τ.ιιτ1ιε1ιεει ιιιι‹1 πιπ ΡΓει·ι1ε1ιεει·ννεάε1ιιιι1ιεεινειιι·ι ννει·ι1ειι
1:0ιιπε, πιιό. ειε 11'ι·ιι.ιι ε ιιρ1ιιε·ε. Θεννιεεε Ε'ι·ειιιειι εειειι ειιι
8ειιι·ει:1ιειι. 81ο 1ι1ι.ιιιειιιιιιιει· άετ 1118.ει;ενοιι

ΑιιιιιΣιιιι·-Κι·ιιιιΚειιρι1εεειιιιιιειι ιιειο1ιειισειιιιω, ιι:ιε1ιτ1ειιιειε _ι
ε
ε 8.ιιόει·ε

Β`οι·ιιιεει· Βτι·εἔιιιιρ; ἀιιι·ο1ι,<ζε1‹οειετ.1ι11.1τειι.
-1)ει· Βιιιι άεε 1ιιεειι;ειι ιιειιειι ετ1ιάτιεε1ιειι

Κ ι· ιι ιι 1‹ ε τι ιι ε ιι ε ε ε 110·Αι·1›ειιει·,Με ιιειειι άειιι 80811001'ω·
11ιιιε1 Ζιιτ Βι·ι·ιε1ιιιιιιε· ι1εεεε11ιειι .1

.

Α1ε.Γιιεονν 1ιετιειιιιτ
Μιά, ιζε1ιτεειιιει· νοιΙειιιιιιιιι; ειιτεεεειι. Ζιιιιι Ο1›ει·.=ιι·2ιάεε
εε11ιειικι Πι. 8. 1. Κιι1ιιειν, Ρι·ινιιτιιοεειιτ1111·8γριιι1ιε ιιιιι1
ΗειιιιΚι·ιιιιΙΩιειτειι:ιιι εει· ιιιιΙιτειι-ιιιει1ιειιιιεε1ιειιΑεειι1ειιιιε, ιιι
Αιιεειε1ιι:Β·ειιοιιιιιιειι.- Ζιιιιι Βιιιι άεε .1:111ιιεε1ιειι8ειιιιιτοι·ιιιιιιεΕιιι· ιιιι0ειιιιιτε11:ε
Ι1ιιιιρειι1ιι·ειιιιιεειιιά ευ 1ι·ειννι11ι€ε ιι 8 ρ ε ιι κ

ι
ε ιι 1ιει·ει1ε

88,000 11111. ειιι€ειΙοεεειι. Πεεεε11ιε ννιι‹1 επι' ειιιεπι
Α11ει·ιιϋε1ιειε.ιιε;εννιεεειιειιΗι·ιιιιόετιιε11ειιι 1ι1ειεεε.ιιάτει.ιιι άετ
Νϋ.1ιεάεε Μεει·εεειτο.ιιτ1εεει·1ιειιτ.- Πει· θεεε11εε1ιιιιι.πι· Ε'ιιι·εοι·αε ι`ιιι· ννει01ιε1ιεΡει·εοιιειι
ιιι·211ιειιειιΒετιιιεε Με ειιιι'ΑΙΙει·1ιϋε1ιετειι Βειειι1 ιιι πιει·Νιι.1ιε
όει· .1ε.ι·οε1εικνει·Βιιιιιι1ιιιιε, 11 11ἴει·ει νοιι Μοε1αι.ιι ειιιιετιιτ,
ειιιε ω. 2 Πεεε_ιει.1.ιιιειιι;ι·οεεε Μι.ιιιιιιιιι·εε11εΖιιτ Βι·ι·ιε1ιι:ιιιιΒ·
ειιιεε .-

1

εν1ε Πιτ 0ε_ιε1ιι·ι.ε ιιιι‹1 ει·ινει·1ιειιιιΠιιιιε,·ε
ννει1ι1ιοιιε Ρει·εοιιειι 11ι·ετΙιε1ιειι Βετιιι“εε απεικ
Βε1τΙιεΙι ιι1ιει·1εεεειιινοι·ι1ειι.
-- Πιο θεεε11εε1ιιιΠιπι· Βι·ι·ιε1ιτιιιι,2·ειιιεε 8 επι απο ι·ι ιι ιιι ε

ιιι Β εεειιτ.ιι κι νει·ΓιιΒ·ι:1ιενειτειι1ιει· ειιι θιηιιτει1νοιι 18,000
ΕΜ. Ζιιτ Βιι·ιε1ιιιιιι,ι;άεε 8ιιιιειτοιιιιιιιε ειιι‹1 _ιει1οεΙιω. 30,000
12111.ει·ιοι·άει·Ιιε1ι.- Ιιι Κινει·ροο1 ινιι·ι1νοιπ 28- 28. .Με ιι. 8ι. ειπε Μιι.1ιιτιιι
εοιιι'ει·ειιι ιιιιτει· τιειιι νοι·ειι:ε Ριοι. 1ιιειει·'ε ευιιιιιιιι1ειι.
Αιιι ι1ει·εε11ιειιεο11Με Ρ:ιτΙιοΙοειε, 1)ιεειιοεε, Ρι·ορ1ιν1εκειιιιά
'1'1ιει·εριεεει· ΜΜε.ι·ιε. νει·ΙιιιιιόεΙτ ινει·‹ιειι.- Πει· θοιιιι·ι·εεε επι· Βε25.ιιιριιιιιρ,· άετ 'Τιι1ιει·
επ Ιοεε, ννε1οιιετνοι· Κιιι·Ζειιι ιιι Νεκρε1 ιιιιςτε, Με ιιι εειιιει·
8ι·1ιΙυειτειιιι;.: ιιιιιει· ι1ειιι νωειι2 εεε Μιιιιειει·ε Β:ιεεε11ι,
εει· 1ιεισιιιιιιΙιε1ιΑι·ετ Πιτ,1ιεεε1ι1οεεειι.ειιι ιιι τε ι·ιι:ιτιο ιι Β

1εε θοιιιιι6 ειιι2ιιεετεειι, ιιι ‹1ειιι Με ιιι·ει Νε.1:ιοιιειι.ννειο1ιε
ι1ιε ει·ετε Αιιι·ε8·ιιιιΒ·Ζιι ι1ειι Τιι1ιει·ειι1οεειι-Οοιιε,ι·εεεειιε,·εεε1ιειι
111ι1ιειι,ι·ει·τι·ετειιεειιι εοΙΙειι. Πιεεεε Οοιιιιιε εο11ιΙιιιεπ ΜΜΕ
τι·ιι8·ιινει·άειι, ειιιε ιιιτει·ιιε.ιιοιιεΙε Βιμ ;.τεεειι Με
'1'ιι1ιει·ε ιι1οεε ειιι2ιι0ιιιιιιιειι.Ζιι Μι1,ε,·Ιιει1ει·ιιάιεεεε Οοιιιιιεε
ινιιι·άειι ,ε·ενν11ιι1ι.:ει» Ι)ειιιεε1ι1ιιιιάόει· Η ει·2ο ε· νο ιι Βε
ιι ιιε ι·, 11ιι·Ρι·ειιιι‹τειε1ιΡι·οι”.11ε.ιιιιε1οιι εεε ιιιι‹1Μι· Πει·
1ιειι άετ Μιιιιε1ει· ΒειεεεΙΙι. 1)ιεεε 1·Ιει·ι·ειιειιι‹1ει·ιι18.οΙιτιςι,
ιιειιε ΜικεΙιειιει· ιιι ,ς1ειε1ιει·Ζει1ιΙ1°ιιι·Με «Με Μιιιι1ει· Ζιι σωρ
τιι·ειι.- Βει τιειιι Βιιιρ1”ειι;;άετ Μιι.21ιει1ει·άεε ε1ιειιει·ινε.1ιιιτειι
Οοιικι·εεεεε ιιιι ιιεκρο1ι1ειιιεε1ιειιΒιι11ιιιιιιιεε Με εε 1ειάει· :ιι
1ιεάει.ιιει·1ιε1ιειι8εειιειι 8·ε11οιιιιιιειι.Με1ιι·ει·ε θοιιιζι·εεειιιι1,ς1ιε
ι1ει·,Με και: άεε νοι·,<ςεεε1ιι·ιε1ιειιειιΓτε.ε1ιεε ιιιι θειιι·οεΙι ει·
εε1ιιειιειι,ννιιιι1ειινοιπ 8ε.ειΙάιειιει επι ΙΒιιιτι·ιιι νειΙιιιιι1ει·ι. Με
ειε άειεεε·ειι ρι·οιεειιι·ιειι,-ινιιι·εειι ειε Με· ΒεΓε1ι1ειιιεε ΡοΙιιε1

ΙειΘεωε= ἔἔἔἔἔἔἔἔῖἔἔἔἔἔέ
___|Β__`==>-ει-ε>πω>π>·εω>·εω>·ιΞΞΔ222εἶἶἶἶἶ7ἶἶἶἶἶἶΞἑ=>·--=εεεεεεεε:ε=
410842752140771381910 20 64 58 58δ5518920 2

Ιιειιι.ειιιιιιι:ε άιιι·ε1ιθε1ιιιι21ειιτειιιιά Γειιει·ννε1ιι·ιιιιιιιιιει·ω: θε
ινεΙτ. 1ιιιιιιιιεε·εινοι·ίειι. ΠαειΡιιΜιΙιιιιιι ιιι ᾶει· νοι·ιιιιι.Ι1εει·Βιι·ιΠ
σε· Με εε1ιινει·εεκι·1ι.ιι1ιτειιθι1ετε ειιει·ι;ιεε1ι Ριιι.ι·ιει. 881ιιιιιιι;
1ιε1ιεθοιιει·εεειειειι νει·Ιιεεεετι εοίοι·τΜε Γεετ ιιιιιι νει·Γειεετειι
ιιιι Ηοι:ε1 «θειιιι0ι·ιιιιιε» ειιιειι ;ειιε.ι·ιιιεειιιειι Ρι·οτεετ @με
Με ιιιιινιιι·ι1ιεε 1'οι·,<.=ιε1ιειιάετ Ρο1ιεει.
--1ιι ι1ειι Μ. Ρετει·ε1›ιιι·,<;ει· ει:11.άτιεε1ιειι Επι:

1
ι ιιι ά ιι ιι ,ι
ζ
ε ει ιι ε 1 ιι 1 τ ε ιι 1ιεττεε1ιτ ιεετ. 1ιεετειιάις Βειιιιι

ιιιε.ιιιςεΙ,εε Μ" ε. Β. ιιι ω» Οετει·ινοε1ιε 17 Β'ι·ιο.ιιειι,ννε1ο1ιο
1ι111Αιιι'ιιιι1ιιιιειιεειιειιειιιειι, ε1ι,ιζεινιεεειιννετι1ειιιιιιιεετειι. 1ιιι
νει·Ποεεειιειι .1ιιιιι·ε ννιιι·ι1ειι,Με ειιι Τει,ι.>;εε0ιε11:ει·ιε.1ιι·1,ιιι
ι1ειι 12 ε1Μιιεε1ιειι θε1ι11ι·κενΙειιπιπ 104 Βει:ι.ειι, ννεΙειιε 8482
ν7ϋε1ιιιει·ιιιιιειι ε.ιιι'ιιε1ιιιιειιΚοιιιιτειι, τ1ετειι8127 νει·ρΠεις1.- Ρεειιιε.ε1ιι·ιε1ιτειι. Ιιι Ροι·τι εειε ειιι‹1 ινειτει·ε
ρεεινει·άειειιιι,εεΒι·1ιι·ειιι1‹ιιιιεειινοι·Βε11οιιιιιιειιαπό ινιι·ε1_ιει.ει
ειιε1ι άετ Αιιε1ιι·ιιε1ι άετ 8ειιεΙιε οΠιειεΙ1 πιιιςεεε1ιειι. Αιιιι
Βιιι ν ι·ιιιι Μπι ιιιιτ.ει·ιιι25. Αρι·ιΙ 18.Με) ε1ιειιι`ειΙ1εειπε Πι·
1αι·ιιιιικιιιιρ,·ιιιιτει· ρεε18.1ιιιΙιει1ειι8νιιιρ1οιιιειι Β·ειιιεΙάει:. 1)ει· ιιι
τει·ιιιι.τιοιιειΙεθεειιιιι11ιειτει·ετιιΜι άε1ιει· Πιτ Ρει·εοιιειι, Με νοιι
8ιιινι·ιιυ. ιιιι.εΙι Κοιιειιιιιιιιιορε1 τειεειι. ειιιε άι·ειιιιε.ΙιΒε9ιι·2ι1ιε1ιε
Πιιιει·ειιι·1ιιιιιιςιιι 8ιιινι·ιιιι, ιιι ι1ειι Πει·ι1ε.ιιε1Ιειι ιιιιι1 1ιει άετ
Αιιιιιιιιιιι ιιι Κοιιετ.ειιιιιιιορει ειιι,τ,ςεοι·ι1ιιετ.ιιιιι1 Με ιζ)ιιει·ιιιιτειιιε
Μ· Με Ρι·ονειιιειι2ειι Με ΑΙειαι.ιιιιι·ιειι ιιιιά 8ιιε2 επί 10 '1'ιιε,·ε
νει·1ε;ιι€ετι. Η.

Ώ ι

111οτι;ει111:5.1ε-Βιι11ετιιι 81. Ρει:ει·ε1ιιι1·εε.

Η: Με ΨοεΙιε νοιιι 2. Με ειιιπ 8. Αρι·ι1 1000.
Ζε.1ιΙ άετ 8τετιιεΠ111ε:

1
) ιιε.ε1ιθεεε1ι1εε1ιτιιιι‹1 Α10ει·:

2) ιιιιο1ιάεε '1'οι1εειιι·εε.ε1ιειι:

Έν 1ι.ειιιιιιτ1ι. 0
,
'Ι' ρ1ι.ιι.1ιι1.20,Ρειιι·ιε τεειιιι·ειιε Ο
,

'Ι'νιι1ιιιε
οΙιιιε εετιιιιιιιιιιιαάει· οι·ιιι0,Ροε1ιειι θ

,

Μπεει·ιι 17,8ε1ιο.ι·Ιε.ε1ι11,
Πιρ1ιτ1ιει·ιε19. Οτοιιρ 2

,
Κειιειι1ιιιεεειι 4

,

Οτοιιρ6εε Βιιιι€,·ειι
ειιτ2ιιιιάιιιι,ι>,·41, Βι·γειρε1ε.ε θ

,

(ιιι·ιρρε θ
,

Ο1ιο1ει·ε εειιιτιοε

0
,

Β.ιι1ιι· 1
,

Βριάειιιιεε1ιε Μειιιιιςιιιε Ο
,

Αειιτει· Θε1ειικτ1ιετι
ιιιιιτιειιιιιε 0

,

Ρε.ι·οτιτ.ιεεριάειιιιεε. 0
. Βοα1ιτε.ιι111ιειτ 0
,

Αιιι1ιι:ιι.π 0
,

Ηνάι·ορ1ιο1ιιε 0
,

Ρτιει·ρει·ιι.1ιιε0ει· 8
,
Ρνε.ιιιιε από.8εριιεε.ειιιιε 8

,

Τιι1ιει·ειι1οεεάετ Ι1ιιιι€ειι 107,Τιι1ιει·ειιΙοεεε.ιιάει·ετ Οιςει.ιιε 20,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιεπω! Πε1ιι·1ιιιιιιι·ειιιειιε 8

,

11ε1ιειιεεε1ιινε.ε1ιεΜε
Ατι·ορ1ιιιι.ιιιέ'ειιτιιιιι42, Μει·ειειιιιιε εειιι1ιε28, Κι·ει.ιι1:1ιειτειιάετ
νει·ι1ειιιιιι€εοι·8ειιε 89. Τοιιτςε1ιοτειιε 48. -

1710·ειε 1Νοε1ιε νοιιι θ. Με ειιιπ 16. Αρι·ι1 1900.

2111111181' 8τει·1ιεΗ111ε:

1
) ιιεειι Θεεε1ι1εε1ιτπω! Α11ει·:

1'

Ιιιιθιιιιιειι:ἐἐἑ·ἶ·ῇἑἔἔἔἑἔἔἔἑ- ` ι-ει-:1%1-εή···:Ήβη1-.ιΞέΦΦΙιΦΦιΩΒ8ΟΟΟΦΟ=ΦΜ-ν-εμιτι ι ιι·ι·ι·ι·ι=-ε""'Φ:ΞἄΞἔἔΞΞἔὅ·Ο
44132170514178180181224774070480141172

2
) ιιει.ε1ιιιοιι Τοσιεειιι·εεε1ιειι:- 'Ι'γρ1ι.ειιιιιιι.1ι. 0, '1'νρ1ι.ε1ιά.10,?οΙιιιε ι·εειιι·ι·ειιε Ο, 'Ι'νριιιιε

οΙιιιε Βεετιιιιιιιιιιημιει·Ροι·ιιι 0
,

Ροε1ιειι θ
,

Πειεει·ιι10,8εΙιει.ι·1ιιε1ι18,

ΠιρΙιτ.1ιει·ιε 21, 0ι·οιιρ 4
,

Κειιε1ι1ιιιετειι 5,Οι·οιηιϋεε Ευρωπ
ειιι2ιιιιιιιιιιε 38, Πι·νειρε1ειε 4

.

Οτιρρε 8
,

01ιο1ει·ο.εειιιτιειι 0
,

Β1ιιιι· 1
,

ΠριάειιιιεεΙιε Μειιιιιε,·ιτιιι 1
. Λοιπον θε1ειι1ιι·1ιειιιιιιι.

ιιειιιιιε 0
,

Ρει·οιιιιε εριόειιιιεε 0
,

ΒοιεΙιι·ιιιι1:1ιειτ 0
,

Αιιτ1ιι·ιιικ 0
,

Ηνι1ι·ορ1ιο1ιιε Ο
,

Ριιει·ρει·ειΙΙιεΕει· 1
,

Ρν11ιιιιεπω! Βεριιεε.ειιιιε 10,
'1'ιι1ιει·ειι1οεεάετ 11ιιιιι;ειι87, Τιι1ιει·ειι1οεεειιιάει·ει· Οι·Β·ε.ιιε22,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιειιιι‹11)εΙιι·ιιιιιι 1ι·ειιιειιε 18. Βε1ιειιεεε1ιννειε1ιεπιιό.
Ατι·οριιιο.ιιιΓειιιιιιιι 61, Μει·ιι.ειιιιιεεειιιΙιε 88, Κι·ειιι111ιειτειιάεε

νετάεπιιιιςεεειιεΙε 78, 'Ι'οάτι;ε1ιοι·ειιε80.

+ Νε.ο1ιετε 81τειιτιε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ε
1ιιιι·Βει· Λεπτα 1)1ειιετε.ε άεε 2. 11181.1800.
Τέ21 ε

;
ε ε ο ι· κ
ι
ιι ιι ιι ει: Ο. Μοι·ι12: Πε1ιει· ι1ειι111ιιιιεεΙιειιν1Γει·1.1ι

νοιι θει'ι·ιει·ριιιι11τε1ιεετιιιιιιιιιιι€ειιΜε
Β1ιιτ ιιπό Ηειι·ιι.

+ Νειο1ιετε 81120118 άεε 13ειιτεο1ιειι 5.ι·πι:11ο1ιειι
νετειιιε: 1111οιιτο.8ιιοιι 8. Μει 1900.
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Βάι-ΠΙΟΝ!”:ιάσ1 ὶΓ
ι επιγ. Με...

ε1.Β1.1
Με
Τοσο 8:Έιοπ. Νππ1ιοιπιχοι· Ψ8888ΓΙΗΠ-ΘΠ' Β180Πιιο1τεΒ Ηπα Μ88.πωπωκο ω... πο Ζω;" π." ο οι·π. απο ιο οπο κι ιιπι:: ο ·

Ί”ι·ἰιι1εηι.ιο'1!οπ.Τήπ1:ΒαΙΙοπιά οιΙΙοπεκτη;Βπι·οπΜὶποπ:1νν2εεοτπ.Καππα2.111- 89889 ρε1.τ€180Βε Κυ·1-· 29881]ΡΘιτ'181
ποιπ...ω.. πω. ..ω ΜοἀἱΚοηιοπ1οπ.Ψεπάο11ιο11οπω. πω· σηαπωω.οπ. Βι81ιοικ. Ετοππυπε πω· 'Ι'1·ιπ1ι1ιο11οΠΜ·

11έππποΙΙο,
Ογτπ,ι:ιε1.ἱ1ο

υπἀΚΜἔ:Δηςο,ιτ;οόΚτπσΞΐποπ.Ιἔ:πὸοτἱπ:1ι1ιπ.νι1πΐ10Ει8·
ΜοΠ(ΘΠ, ΗΠά 81198οτιθΒ ίτἱεοϋ

ο οτ - . Η ΙΙ‹ ΜΤΒ ο π. Ζω Κοεπ πως οπιπποπκι ποιοι· πιω: ·- - -- -
“Ο::ΐ151Πο0οο=.Πἱ1ιοιἔπ‹πσ1ἰοωπο,(Ξἰε111,Νοι·νοπ-_Βϋι:1εοπτππτικο-,Ρτοποπ1οΜοπ; εθω11τ'ε, ΜΙΠ81.81Ψ888ετ ΒΡ3 Με!
“πππ 81:τορ11ιι1οοο,Κποο11ΜοΜ:€οπ-,1)6ιτπι1οΜοπ,ΚΜεπτ!ιοάοι·ΚοεΡι1·π- 11ΠόάθΒ νο11- 11116.Βο11ννιτπ11:ι1:1ο.άοε
τἱοποοτμπο.- Νου οπνοἰιοτιο:Ψοπεοτινοτ1:,Κιιπο1ι::ιιἰοπ.Απηοι1οππ:οι· (16-180 κ. .Πω Τ30 ΩΠΗ(1'-“ιωε“Η-Θωθ.Ροή: αΙιικ1ιποι.ιοΡΠοπιι.ιπΕοπιπἱι6οπ·ιππποπΗοοπναι!άνοοπιιπάοπ.(Σκοπια . · . . .
ΤοἱοἰιΜε. (.1οπόοΙίππποπο!ΐἱεο1ιοκοἰ.Ποσοεποσ1οι·ποἰπχοτὶεπιο2οΒοννη· 8.1[Μωω) 8111 1

'
'ΤιΠ11·ΤΒειωιι ΡΓΟΠΗΠΒ”

Τοππἰ5ΡΜ”. Ε!οειήποιΚι.ιτΜιι15ΜΗ νοτ1ιτοΠοι·ιοτΊ'οττπ<οοΚυτΕοροΠο, (1θΠ·00Πθθ!”τ.Β11'θ0$θ '1.'ο18ΡΒο11νο1·ΒΜ
Τπ....". Ε1οΜτὶοεποΒο!ουι:πωπε.- 1899:Βοοικ:1ιοπποΡοεοοπποπ22,25θ ά·"Π8- ω" ΨίεΠ.Η ,”00. Α ΡΗ Γ·1ι Ρ . . . .
@9κ:ἰ::ῖτ'ἔο1ἱἶἑ(ϊ|ΐζοΕπόΕΖ(ΒέΒτοτν::.12πΓ1:::οπ1οΞο:ΐ1%διιπι;:ΗἔΖΒἘΞΞΞἐΒΩΠ ΡΓ05Ραπ8 ννθΗΜΠ(ΠΠ-Μι(ΜεΚι|τ-ΙΠΒΡεοι|-0Π
13ι·οοο1ι.Ποοο1οο1ιοΒοι1ο-Β1ι·οοι1ωιΒιι«1-Νο.πποΙπι. Μιΐ νοτΙππἔοπ μισώ: ιιι€ωπππ1:.- Νπ11οι·ο

Αππαππω επτ.1ιο1Ιοπ:Β1°.1.η1τ1071$ΤΒ011188,
Οπι·ιπ·οι;δ. Μ. Ψεἰεοπ1κ 15ι·1ποπ,Επ.οοπ-- - -- · τ ·~ - τπϋιποι·. (78) 3-1.

Γ Μή Ρειάοι·ποι·π (ΒοπτεοπΙππι1). Βοπιπ1οι·π. 11Ηπτετ ει·
-

.
Ε

1 Π Ν 8 Ε Π· Β π Π 6ΡΓποτ π. πεευοΙιτ. νοι·2ϋ;;11ο!ιοΗε11οι·ΐο1Βο 8ροοί1· ι

88θΌεω Αωππω

1 Φ Απσ1ο11111:πωπω ιιπά Βι·Ιετο.π1ι.άοι· Ατ:Ιιππιιποεοτ8·ειπο. Α Ε
,
Η ετ τ Η Π ε ε. ,Πω κ ,
- ο ,η ἱ ἐ ΗΠ 8 ε.

(Νο.εοπ- π. 11ειΙε1οπ1οπ,ΒτοποΙιιειΙΒ., Βπιρ1ιγεοιπ). . ' ο Η Γ ε Η Μ, 5 ο Η ν, 8 Ο Ι, ε Π ,Πω Π” ς ε
, -

Ρ1ηει1ιει1.-άπι1:ο1.ΗοιΙνοτ1”Μιτοπ. Ένοιπε1οΙΙιπΙΙο, ννιπΙοτ8·εττοπ. Μι!άοε ω, 1-1- χ
,
θ ό ἰ ο ρ ο Η , Ι- , ε Η Κω(ΚΓ,, απ,

ΚΙππο. Θι·οοεοτ;.ςοεοπι1το1:.Ρπι·1ι.Οοπττ:ιΙποι2ιιπο. Ρι·οερ. ,οι·πτιε.Με Π1τεοι1οπ π 83ΠΖω φωτα ΜΠώπω, Μ 8 Β τ ο Ητω,

, υπό πγότορειτπΞεοπο διιτοπ Μι·~··~··· ~ Ετννοοπεοπο ἰτπ

Με ΜπιΜαπευι "ο Α1.ΕΧΑΝ0ΕΒπεπιει.. Μ. Ροτοι·εππι·8,Ει·Βοοπεττ8.8εο88. Μ. 821981" Κ ἱ Η 6 ο τ ε ο τι ο τ ο τ 5 υ π»
11:ιιιρ1-Ν1οα1ω·1:ιοο, _

ΙΛοΐω·οπτΜΙ.Μ.πάεοππίτ,Βοφπποπτει·, Κι·ππΒοπΙι5.ιιοοι·,Αροτ1ιοΙκοπι1.Π1°ο€πο11Βοο011Μτο. . 8 ε ο Ε
,
8 τ
] Α Β 'Ο 8 Ζ ι ε·

Ιπεττπιποπτο επ νοτπειπᾶεπ. _

επι· Απαρι188.1.1οπ,1111·Αοοιι- Δάι·οοεοπ νοπ ΚτππΕοπΡΒοοοτιπποπ:
@ειπε Π· ε' νν° (ΜΕΖΟ £ϋΓ Ρι·οιι ΜΜΜ Καπου: Οι· 8τ.οΙΙΙιοτειι, . .Αοτ2το από ΓοΙάεοποοτοτ. · - -
ΖΜΙΠ.80Β1ϋ88θμ28ΠΒ_θΠ ΗΜ

Ποπ π. Ριππιεοποπ Κιπ:1ιο θ--8, 0,. Π).
ΖΗΜΜΒ ΙΒΜΜωωπθ έ,... 8ο11ννοετοι· 1Ξ111οο'Ι'επ1οποπ, ΠΟΙΝΗ”

νοτ1τππά-Μπτοτω,Βειπάπ.8·οπ,
Μποοπννϋτιποι·, κνωππωπ,
8οΙινπ1ιππιο, Ρ1πεοΙπ, Φω
ιιιοιπωει· (Μεικὶιππ!-, Ζ1ιππιοι·
π.Ε'οπετοι·-).Βοτοτποτει·,Ανθο
ιποτοι·,ΔΙοοποΙοπιοιοτ, ΒτἱΙ
Ιεπ,Ρἱποο-πο:,Β1ποοΙοο,Βοτο·- 17οιοι·1π:11Μτοτε. Βοπ1οποπ. ΠρωΠ· π· 186· Π· 18·
ποττοε1111·'ε'Ι'Ιιοειιοτ. ΚειιΙιο- Κορΐ- π. Ζειππϋἱὶτετοπ.Θπτω- 111ιι1·ιοΨ11:11:1ο:·,γτ. 0011110148ποπ. ο Πεπ
τοι·, Βοιη;1οε, ΡπΙνετ1επτοτο ρω·οπο-π. ΗοτπΜ2ιππιο.Πτοπ- τοποΜιοποποπγι. π. 4

,

πο. 11.
πι· ΖἰπιιποτπιιΙνοτἱεπτἰοπ π. εἱ1ἱοπ ίϋι· ἀἱο Μσιεεειο·ο. Α1οκοπό.ι·ιι Κοπει·1πονσ, Βπκοπε.οποκοπ
1111·Με Βοεἰπἴοοτἰοπ. γο. π. 61, πο. 82.

. 0188 Βοό.ο, Βου. οο·η).,14πππ..ιπ 88.τω. 2
.

Ηειυρτεοοπτιιτοπ ΠΜ·ΜἰΙοπιποπΙ π. οοπάοπείττο ΜἰΙοπ νοπ θ. Νοε1.Ιοἰπ γονεη·. 80ι1ννθ“θι'οου"· 8(ΠΠΠΠ·"π ΠΒΤΘΡ6- σ?- μ” - Μοτπ·Βοποκαε π. π. Θ
,

πο. 20.

Ἡ
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ω" ΙιιιΙΠιιοΙιοιι Βιι·ιιιι(Ιο ιιι ΕεΕΙιιιι‹Ι.

δ'αίεοπ πι” 20. "αἱ ύίε πω: 7. δορ!εωύει·.
ΒοιιΙιιιιιιιιΜτΙοτ, ΓιοΙιτοιιιιαάεΙ·, 88ΙΖ·, Βιιιοιι- Μιά ΠειπιρΕ-ινε.ιιιιοιι. Με ιιπϋ.ι·ιιι
Μου 8οοΙιΜοτ :ιιπι Ιιιι.ΙτιεοΙιοιιΒιι·ειιιάει. Μιιιιω·θ Μοοι·οειεπιροι·ει.ιιιι·17.60Β.
Μεεεε.Βιο-,ΒΙε!εττιοι(Μ- ιιιιά(Μιιιετ:ι.Ιννειεεετ-θιιτοιι. Οοειιιιόοε ΚΙιιιιυ., ι·ειιιετο,
ει:ειι·ΙιειιάοΒοοΙιιϊτ, ιιιΜΙειο Βοιιιιιιοι·τοιιιρει·ατιιι·17,9'Ο., άοεΙιεΙΙι ερεοιοΙΙ ιιιάιοιι·ι.
Βοι Βοιιυνει.οΙιε2ιιετϋιιάειιΜε ΚιιιάοειιΝοτε _ιε;;ΙιοΙιετΑΝ. ΉιΙιτΙιοΙι ἱὶἱιοτ8000Ουι
ΒΜτει, Με»ειιι άεπ νει·ικΜοάοιιοιι Απο” νοπ ΒΙιοιιιιιιιτιετιιιιε,6ιοΙιι, οιιτοιιιεοΙιοιισ
ΑΙΤοστ.ιοιιοιιάοι· ννοΗιΙ.ΒωιιιειΙοι·Βιιιιο,8οι·ορΙιιιΙοεο Με. Ιιιιειι. νοΙΙο Ροιιειοιι
ιιι ιιιϋ.εει€οιιΡτοιεοιι ιπι ΗοτοΙ ‹Β8.Ιοιι›. .ΜΜΜ, 'ΓΙιοΜοτ, Οοτιοει·τ.ε.ΤειιιπιΒοιιάε στο. ιπι θιιιεεειΙ - Βι·οεοΙιἱ1τοαπό
ΑιιεΚϋιιϊιο ἱὶΙιει· ινοΙιιιιιιιε άιιτοΙι άιο Βες1θ.οοΠΠΠ18810Π_ Ο

ΟΜεσοΕΜκιειιι ΜΜΜ. ΜΗ. οεο!ι.@ΒιμΠ. ΜΜΜ.
πω”. ιιο1ιν.ιι. @επινιι.ι·ιιιοω. ΗεττΙ.#Βιιοιιωιωφ ο

εεεΗ Ζ Β69.οΙεπ. ΨοΙιιιιιιιςειιΜ: ιιιιοιιΒοιιιιι·ι'.8οιιιιοΙΙειενοι·ιι.Βοι·ΙΙιι-8ιιεειιιωιιι 5 Μ. Βιιιιιιι(ει·-Ψοι·Μιιιιιιιη;
ιιαοιιε.ΗειιΒιοΜ.ιιπ::.ΡΜ”. ει”. Με ΒΜΙοτΙιΙτα:τ!0ιι.

ΗωπΕπιη; ν. α!. Η.
νι!!ει (Πειτε Βιιιἱ!ἱιι

ΚιιτιιιιειωΙτ του Πιι,·;οιι- ιι. Βιιι·ιιι!ιτωιΜιοιώιι,

ΒτοΕποοιιοοι ιι- Βι·ιι€ιΙιι·ιιιιμε86ι·ιιιιΒοιι.

Βοεἱποι· ιι. ιιι·ιιΙιοΙιοι· Μιτου: ΒΙ'ο 0"Γτ Ρ8ΐἱ8θΓ
Με μη” ω” (;οϋΠιιοι

Οι
~

0011 80ό/θΓΠ,8 Ηεύ/συεΜ/| ρ(

ιι
ι

Βοι! Κιεειιιηιιιι.
Μ; Μιιεωι-, ΙΙ:ιι·ιιι- ιι. ΜοΠννοοΙιεοΙΒι·ιιιι!ιο, πιιιθιιιη;θ ιιππ! ιιι ά

. ΕτιιἱὶΙιτιιιη.;
Ηοι·Μη;οΒοιιιιιιοιιο. ω·εωεω ιι. ΜΙοείοε ΕΙιιιιεοΙι εωωωιω ΙιιειΩΝιιτιιιιι ΡΙ:ιτιο.

ῦεὸΙΤιιοϊ. νοιτι 1
.

Αρι·ιΙ Με 15. ΟοτοΙιετ.
Ρι·οερειοιο ει·8.ι;ιε.
ΙΜ. Ρι·οιΙιοι·ιι γοιι βρ1ι1οι·ιι.(π) ιιι-ι.-

_..Ϊ‹ἱ$$ἱ”9Ωἶ'ιἶιἔ2?ιὶ°'Ϊ
,'Νοιιοε Κιιι·Ιι:ιιιει" Μι· ΜιιΒιιιι- πω! ΙΜι·ιιιΙει·ιιιιΒιιοιΙοιι, ΒοΗειιοΜ (Βιι(Γι-ιαιιιι€ε
Κιιι·οιι σπαει· δτοΒϊνεοΙιεοΙοοιιτι·οΙΙο),ΙΙι:ιΙιειοε, «Μι, ΙΜΗ- ιιιιιι Νιοι·οιιΙιι·ιιιιΕ
ΙιοΠοιι, ΝοιιτιιεΗιοιιΙο (ΜειετΙιιιτοιι). Βιιιι·ιοΜιιιιΕ πω· ΕΙυιΜτο- ιι. ΗμιτοΙΙιει·ειιιιο
ιιι :ΜαιοΕ'οι·ιιιειι. Δρι·ιΙ - ΒοοοιιιΙιει·. Ρτοερεοτει.
(61) ΙΤ-2. Ι)ι·. Ο. Βιιρροι·.

Κιιτιιιιιιε ει
!

Κιιιιι(ιεΙιτιιππ, 8ειι:!ιειει:Μι 8ι:!ινσειι.
ΒιιΜτοι·ιιιιιι Μ· Νοι·ι·οιι· Μιά 8ιοΠ'ινοΜιεοΙΚι·ιιιιΚο,Με ΕιΊιοΙιιιιμΙιωΙὶΙτΓΙἰΒο άιιιιοι·ιιιΙ
8οϋΠιιοι. πω! ΜειιιοΜ. ΤεΙερΙιοιι ΑΙΜ Κϋιιιεεετειιι (ΕΑΜ) Νο. 22. θι·ειτιει- τοερεοιε
τΙιιι·οΙιάοιι άιιιιι;. ΑΜΙ; ιιππ! ΒοειΜει· Πι·. ΡιιΜοι·. (θθ) 6-8.

Ρποι2α22.9α" δεισ πα2ατεΙσ εππι2τε Με Μια.

ΡΑ8ΤΠ.¦.Εθ νιοι-ιν-ε·ινι·ι·
Βοιι1ιοιιε άι9οετ.12ε. .

οοΜυπιινι€ε ν!ΟΗΥ·ΕΤΑΤ €

μπα· ρτέη:ιειτοτ εοὶ-ιιιἐιπε Ι'ε:=ιιι ε-ιΙοεΙΞπιε σειπειιεε.

Ξειιιειτοι·1ιιιιι
ιΙΙτ Ιιιπ(μιο!εΜοιι6ο Πειιιιοπι

Βεινοε-Ι3οι·Γ.
Βωιωιω Γι” Κι·ορΙΙ' πω! 'Ι'οο!ιτοι·,
Ιιοικοιιάει· Αι·2τ: Ηοΐι·ιιτΙι Πι·. ΨοΙΙιιιιιΙ.

Νϋ.Ιιοι·εεἀιιι·οΙι Ρι·οεροοτε.
(18) 26-14.

(

ιιι ιιππ
Μ|ΠΕΠ||. "|'δΕΠ· .ΞδΕ|.|.δῦΗ|ἘΪ
αιιο11οιισ1ιο-σιγ Ώ"Ωι·ο.Επιποιεπω: 1. παω Μ. "ιπι $. 0ο0.οΒοιπ

Μαιο.ιιιιιιι·ιπ:ΒοΠιιιοι·ιινπωω·ιπιιι.πιω Λ Ηιο-(ω "ΠέΜισιιωιιωνσιιι·οπ-Πιιωιωιμωιω !ιρ:Ι:ιοΒ.ΛωκιωτωαυτιΡι·οιροι:ωνα:Δ" Μιιιω·ιιΜνιιισιν
Υοι·ιανιιιιιιι.,ΕΜΗ.,30,ΠωσΒιιιιι-0οοι·μι.
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Ππ 8οΠυεἱοτ
ΒΑι: ΝΑι1Η111Μ.

Κ·*·Η·ἱἔἩΏΏἔἔ*δ!ἔἱ$#ϋ·Χ·ἄΒἄὶ$-Ἐ9Ἡἔἔ ·

1)τ.7ϊ νοπ δωτιιιι€νέΒι
(τ. Ιιιιι.<.τ_ιιιιιι·ι€ει·Αεειετοιιτ ειιι Πι·. Βι·εΙι
ιιιει·ε ΗοιΙειιιειιαΙι τω· ΙιιιιιςειιΚι·τιιι!ιο ιιι
θοει·Ιιει·εάοιί ιιιι‹Ι Αεειετειιτ Με Ηιιτι·ιι
ΡτοΓ. Πι·. Α. .Ι ιιι·ιιε2- ΗειάειΙΙιει·ε
ριπιΜισιτι. νου Αιι('ειιι€ Μπι Με Βιιάε

ΒεριοιιιΙιει·ιιι Βει1 ΒειοΙιειιΙιειΙΙ,
νιΙΙει δειιειιιιης, Κιιτειι·ιιεεε.

(59) 5~8.
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Μι1::·οε1:ορε Ειπα Μια
Ζιι Γιιιιι·ιΚρι·οιεειι οιιιρίἱε!ιΙτΜοι·Πι (ΜΜ
Ιιοι·ς, 81. Ρετοι·εΒιιιις, ινοεΙιι·εεεειιεΚεψι
.ΜιΠ. (38) 1-1.



8εινιιγ ΜεΙυπά Με!
...ω ναι». οιΑΒΑ ειΕοΡΑΤΜ
ΚΑΕΠ..ΒΒΑΠ

(78) 1-1. Ι. ΗΒΠ8θ8. €ε:ευτκΙεετε Ι.:1ἔε. Βοετο ΚΕπ:Ιιο.

Σκίκκκκκκκκκκοκκκκκκκκκκκ:›ο

ΠΗΤΗΜθΗΜ
νν1τ‹1 11111: ΙΒΜο18: επεεννειυτ1τ:

ΙΜ ΕπΙοι·ΗΠε, ΜΒοτο. !!ειιε. ΡετΗοπἰΙἱε «Μυεει, Ριπ5'ιγρΜ51Πε.
εοννίο Μή ΠεΝπεἱΐο0ἱἱ0π8π 0ΒοτΙιουρτ, ἴετΠοτ

Με Ετεει°ι: Μ· !000ΐ0Γ11ι

ΧΧ

Βεἰ Ψιιι1ιἰΒοΒει1ὸΙἔ., Εε2ει11.1. ί)€τνἰκ-επτειττἰπ.

Πω ΙοΜΙιοίοτιπ Μ( Μιι 8οι·ιιοΙι- ιιπά εοεοΙιπιεσΚΙοεοε ΡιιΙνοι·
πω! Μιά ΜΜΕ” Με ιιι 8 8 ρω «ΠοοΙιιιο εοΙιΜΙἱοΙιο Νο0ωι

οι·εο!ιοΙππιιμπι ι·οι·ιιΙ›ι·οἱοΜ.

νΜε: Μ. Αι1ΐτεοΗΙ, ΒοτΙἰπ ,,Πε!κτ ΙοΙπΗοίοτι1π“
Α ΙΙἔειποἰπε ΜεᾶΙοὶι1.ΟοπτινιΙ-Ζωτιιιι8 Νο. 201900.

ΒεΖἰτΚεειτ2τ Πι·. Ρτἱεὐτἰο!τ 8οΙιειοΐετ, Μτ1τιοΙιοΠ
,,Ι)ἱε ΗιετειροιιτἱεοἘιο Ατιννοτιόιπι€ νοιι ΙοΕΜιοϊοτι11°'

ΒοιιτεοΙιε ΠοάΙκ:Ιιι. ΨνοοΙιοιιεοΙιι·ἱΓι Νο. 12. 1900.

Ρτοἴ. Πι·. 8. Ήειϋον Μιά ΡτοΪ. Πι·. Βε!!ἱ-νε!ετἰο. Ι.ειιιεωπκ
,,ΙάιτϊιοΙοττπ,,.

ΤΙωι·ειρουτ.ίεοΙιοΠοιωτεΙιείτε Νο. 4. 1900.

Πτοτειτιπ υπό Ρτοϋοτι εοικἰοτι ε1ι1ϊ ννιωεοΗ ἔτειτἰε
ι1ικΙ Γτειικο (Μ: ειΙΙεἱτιἱἔοη ΡειΒτἰΙωι1τει1

ΙοΙιτΙιγοΙ-ΒοεΜεοϋειΓτ
Οοτάθε, Ηοι·ωειτυπ 8ι £ο. ΗειωΒυι·,9.
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Μεά10ιι€€οΙιετ νθη..Β @η (ὶοῇοτεἡἙῇἰεἶφο ὶο-Ι.εἱρ;ΞΒ.
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Βοοϋοι1 οτεοΜοιι:

Ι..οΙιτΒιιοΙ1 άοτ ΗγἀτοτΙιοτειρὶο
νοιι ΠΕ. Β. Β11ΧΌ811Ι11,

ΑεεΞετωπ :Με ΡτοΓεεεοτ Ψὶιιτοτηὶτ2.
Μ. 8.- ΗοΙ›. Μ. 0.-. . . ..

νοπι Μειὶ Με ΒΜε Αιι8·ιιετ π. α
ρι·ειοτ1οιι·εΜι Πι

Κετττηπετη
ΙΝ. πια!. ΜΜΜ. ν. Βοι·8.Χ..
δ.. ΚεφΙιεοΙ-ΨοΙιι
ΜΝ οπιρώΙιΙει1 :Μειοι1ὶεοΙιεε,
ετ18.τΚουάοειι.Με νοτάειιιυπε
Γϋτάστιιόεεθοιτϋ.ι1Κ.
Βοἱιι θεεοΙιιιιιιοΒΜ. Μεμ
2εἰοΙιιιοι.

ΒτοεοΙ1ϋτοϋΒοτ άειι

Μ. ΠαρΜε!-Νοϋπ
Με. ΜΜΜ Πω ιιπά ετϋι·Ι‹ωι
άοε Ηοἱ `τιοΙ νοιι

Πι·. 6ο Βεπτέ,
ννὶτό απ! νοι·Ιεπεοπ επεσε“ · ΜΒΜ.

()0ιιηκι8ιιΜ Μ νἱιι

θε1ητ Βειρ11εο1.
ΥΜοποο.0ι·οπιο,Ρπιποο.

ύεεομοπ

Ροετεοπ.
Πω οο11τοπι

ΥΑ800ΕΝ-ΡΙΕΑΒΡΑΒ.ΑΤΕ

.ΤΜ Β 111101”,

.ΤοεΙοίοι·ιιι Μ..

ΚΙ°0080ΐΞ 2θ°¦.,

ΒιιΙἱογΙ 10°|., ω.. ...._
ΡΜ! και Μ άειι ΒοΕιιοΙιιιΠοιιτὶοιιειι
ιτ8·επά ννο!οΙιει·Α». ωιιωω..σω.

ΟτΙε1ηειΙρειοκι1πεοπ
νο118Ο Μια 100 Οτειιιιη
άι1π:Ιι (Πο ΑροτΙιοΒοπ οτΜΙ€ΙἱοΙι. -
Πειιιἱτ ΜΙ ΒοετοΙΙιιιι οι: πω. ά. Μι
Ηει.πάοΙΒοίΠιιΠίοΙιοιι 11ΠΕετάο11811
:ινοΙΓοΙΜΐτωι Σνοι·ιΙιεε υι1τει·εοΙιοϋωι
ινετιὶοιι, Μ: ω: ει›ιρΙ'οΙ›ΙοιιεινοτιΙ›,
ετοτε

ΠτωΕπει!ρεοΚυη
Ρ ο ει π· ε. ο η

2ιι · ·εσΙιΡΘΠ1611.ΚΜ εοΙ‹·Ιιο Π;
.που ο 'Μ ετΙιϋΙτΓ εεἱιι εο!!
τ.οιι,»νοιι Μιπ εἱυΙι πι.

Μεἔἱετετ Η. ννοοΙιε,
ΚειιππειττιοοεττοκνεΜ Ρτοερ. 19.

5τ. Ροτετ5Βιιτε.

ΜεοσοπΙεϋι·Εκ Ρεωτεοπ &0ο.
'

θ. πι. Β. Η.. ΗεπιΒιιηι.
(44) 20-θ.

Δάτοεεου νοιι ΚωιιΚοιιρΒόέοήτιποτι:
?τω 0ιιτΙιεπ·1ιιε Μ$οΙιε1εοπ, Γατε.ρπε
ακα;; ΜΜΜ. ιι 80, Μ. Π. ν. . ἶ·

ΒΙοεοτ Μι ΙΪθΒΪ2 εὶιιε Ρι·οεροοτ ϋϋετ «ΠοΜποκενΕ!Ιο ΡενΕ!!οπ "στονκωκι.» ΕΜ.

0038. ΠθΙΞ8.ϋΠ6 29 ΑιιρΜε Ιθ(10ι·.
0
Ηοτε.υ8ε80οτΙ)τ.ΒιιάοΙΕ ννωμιο1ι. ΒιιοΜι·ποΒοτών.Α. ννὶοιιοοΙιοΚαιΙιε.τΙποπ1ι.Ρι·30 15.



»που τη στι” )ιν;εενν
τ .·.ιι;ιι.

αν. Μ.....Ν.. Η ιιΒιι(Η(8ΒΗΜΜ Ν...ι.ι..ιιιι.......

ΜΒΠΙΠΙΝΙΒΒΕ1 ΜΠΕΒΜΒΒΙΡ'Γ
ιιιιι.ετ σ” Κει1ειοτιοιι νοιι

Ριπή'. Πι·.
εεει·!
Πειιιιι. Οι.

1οιιιιιιιιεε
Κτιιιιιιιιιι1ε.

.διιτιων( οτριιτ.1. Με..

Πι·. Βιιιιιι!ι Μιιιιιιιιι.
Ή. Ρετ.ει·εΙιιιτε

Με «8ι. ΡεΕ8τειιιιτεε1°Μεάιειιιιει·.ιιεΨοοιιειιεο1ιτιίωετεε1ιειιιηεάειι].“ Α1:ιοιιιιει:ιιει:ιτε-Δι:ι.ϊ132ϊ.8ε εοιπιε ΕΠΟ 1118"Μ" 78ο ιιιιε οε ιιτι.- Πει·Δ'|ιμειωει;;εΜη;:ε1.Μειιι Β·ι;ιεε1ετιι|,8 ΚΜ. Μ»
(Μι-η
ΜΜΜ: ιιιειι ιιιιεεεΙιΙἱεεεΙἱε!ιειι Με ΒιιοΙιιιιιιιά1ιιιιετου Κ. Σε...Β10Ή01°111ΗΜ, 4 ΗΜ. Πιτ Με ιιιιΙΙιε .ΗΜ Με!. Ροετιιιει.εΙΙιιιιε; ιιι εεε επάΘΝιι θι:.Ρεπετειιιιτε,ΝεννεΙτγ-Ρτοερεοτ.Μ14, ιιι ι·ιοΜειι. -Π εΜ” 0211;Με

ΣιΜάθ|'Π20 ΜΜΕ ]ΒιιτιιιιΙι, 10ΜΜΕ ιιεΙΙιιΕΙιτ!ιοιι.Βει· 111892°Η.0ΒΩΡΝ1εεοννιεεΠε ωι°‹ιω Β.εάιιεΗοιιεεεϋ81ιο!ιετιιιιιιιωιιιωεω Βιι.τετιιιειιεπ
Π1ττΙ1ε3πω! εεερεΙΙ:ειιε ΖεΠε ιιικι” ιει:18Κορ. εεει· 35 Ρι'ειιιι.-Πειι ι1ειιε εεΜιΠιε Πι Ιιι·ε ιιι1ειι Κεάιοι:ειιτ Πι·.Βιιά.ο1.ίΎΜΗΜι Η!811,8·
Αιιι:οι·ειιπετάω 258ερεταιεϋεϋςειΙιτει·θτιειιιεΙετιιιΕειτ.ιιεεεειιιΗ.- τετειιιιτε,Ρεπετειιιιτεετ8ειω. Ρει.ει·-ΡειιΙ1ιοεριωΙιιι τ1ειιτειι θρτεειι
Βε1ετει:ε ννετι1ειιιιεειι Μπι δικιο νοιι 18 ΚΜ. ρτο ΒοΒειι !ιοιιοτιι·ι. ετιιιιι1ειιΜοιιιιιΕ, ΗιΜιννοειιΜιά Ε'ι·εισεε νοιι $-δ ΐ.Πιτ.

ά” 88. Ρειει·εΒιιι·ε, θ. (19.) Μει -
ιιιιιιι1ι: Ι)τ. ιιιετΙ.Βενιά ΒοιΙιεεΙιιΙ‹1: Ζιιτ ΟΙιε.τειιτετιειιΙι ι1εε 'Ι'Ιιοτε.ιι ρει·ε.Ιγι1οιιε.- Βεΐετει.τε: Α. ΟΙορε.ττ: Οιιι

1ιιιιιιιτετιιιιετ“γειοΙο,ειεΙιετ'ιιιιΙτι1οιιετ(Πιε Β"ιιιιοιιοιιάετ ΝεΙιειιιι1ει·ειι). - δ. Ηο11ΙιεΕιξδιιι: Νερο. Π1τεϋΙτπιειΙ ΙιοττεΙιτεριιιιη; ει·
ΙιοτιιιιιιιιιεΜεΙιιιιι·. (ΜΜΟ νετειιοΙιε ἰιΙιετ ΑιιεεειιιιΒιιιια νοιι Ηοτιι1ιειιιΒοοιιειι).- νιίεττετειι·ιιιιά: Οτε 1ειιιιενει·ιεεϋιιιιι (8οιιΙεί)
νιά ΙιεΙιιιιιιΙΙιιιε ιιι Ιιτειετ1οιιε ενιιτειι·εΐοτιιιει·.- Γ. Ζει.οΙιτιεεειι: Βεροτιιιιειιι;εΙΙει.επιιι1ιει·δινει· τΙειι ιιιττεινειιϋεε. ΙιοΙτειιΙιιιιιιι
εἰοιιειιε νετιιιιιι νιά ειΙιιιιιειιιετιι1.- Βιιο1ιετειιεεη;ειι ιιιιι1 Βεερτεο1ιιιιι€ειι: Βι·. Β. ΡΙι1:_]ει15_8.-Κ8Γ8011Β811ΠιθΓ(38.Ρεπετε
Βιιι·;.:):Βιιε Βιιτ1ιοιιιάεε Αιι€εε. - Ηειιιτιειι ΒιιοΙιε πω! Ο. δ. Ρτειιιιά: Ι)ιε ΒτΙιτε.ιιιιιιιιςειι ιιεε Νετιιειιεγετειιιε τω» Πυ
ι'ιιΙΙειι ιπιτ Ιιεεοιικ1ετετΒει·ϋο1τειοΙιτιιιιιιιε άετ Πιιιοτειιοιιιιιιι; Μιά ΒεειιιιιοΙιτιιιι€. - Βιι.ιιιΠιιιεΙι άετ ΕτιιΜιτιιιιεειιιετεριε ιιιιιι
13ιειωιιι. Ηετειιεεεεεεειι νοιι Β. ν. Βεγάειι. - ΚΙειιιετε λιίιι.τ.Ιιει!ιιιιεειι από τΙιετε.ρειιτιεοΙιε Νοτι2ειι. - Αιιεειιιι·
ει” Με ΡτοιοιιοΙΙειι άετ ιιιει11οιιι1εοΙιειι θεεεΙ1εειι:ιίτ ιιι Ποτριιι.. ·- νετιιιιεεΙιτοε. - ΜοττεΙιτϋ.ι.ε-ΒιιΙΙει.ιιι
8ι. Ρει.ετειιιιτ8·ε. - Αιι2ε18ειι.

Ζιιιιϋ!Ηετ Αετ:ιειιιιι
άετ Θεεε11εο11ει.Ει: 1ιν15.ιιτ11εο11ετ Δει·ετε

Βει· ΧΙΙ. Λετιι:ετιι€ άετ θεεεΙ1εοΙιεί1: ΜτΙ. Αστειο Βιιι1ει5ιιι
Ή'ειιι1ειι ετα” επι 81. Αιι8ιιιι1, 1. ιιιιι12. ΒεριειιιΙιετ ιι. ε.
Ι)1ε_ιειι18ειιΟοΙΙεεειι, ννεΙτι1ιε

νοτιτεἔε
Ζιι ΙιιαΙιειι ιτϋιιεοΙιειι,

ινει·άειι ΒεΙιειειι, ωι.Ιι1ιιιϋ,<.τ1ιοΙιει:ΑιιιιιεΙ επι-του ιπιτ. Ιιιιτ2ετ Ιιι
Ιιιι.Ιτειιιι€ειϋειιιι ιιιιο!ι εεΙειιιιζειι ειι 1ειεεειι.

τ
ι.

Ζ. Ρι·1ι.εεεω· θεεεΙΙεοιιΜ'ι ΜνΙ11ιιι1.Αστειο.
Όι: Μ. Τι·εγιιιει.ιιιι

(Βιμ, ει. Κϋιιιεεειι·ιιεεε Ντ. 11, Ι).

Ζιιτ 01ιετιιΜετιειικ Με Τιιστωι ρατε1γιιοιιε.
νοιι

Πι·. ιπιοιι.Μπα ΒοτιιεοΜΜ,
Απε ιιι Βιιι1 8οι1ειι πιο 'Γειιιιιιε.

Ιιι εειιιειιι ΑιιΓεειιΖε «Βειττε.ιε ειπ Κειιιιιιιιεε σετ τω»
τ18ει.ειι Κϋτρετιιιε.ιι.εεε Βει ΡΙιτιιιειΙιετιι ιιιιι1 Με νει-Πειτ
ιιιεεεε νοιι Βτιιετ- ιιιιτ1 ΒιιιιοΙιοτΒειιειι Ζιι ειιιο.ιιι1ετ»*)
Με". θεϋτιΙοινιτεοΙι ΚΙε.Βο 1Ηιετ Με Ε"εΜειι νοιι
«Βειιε.ιιετοιι Κϋτροτιιιεεειιιι€ειι πω! ΔιιΒιιΒοιι νοιι 28111811,ω θι·ιιιιτι νοιι 6111101811Πιιτετειιι:1ιιιιι€ειι :ιιι ΙεΙιειιι1ειι
Ιιτιι.ιιΚοιι ΜειιεοΙιειι». θειιιειιιτ ειιιτ1 ΚϋτρετιιιεεειιιιΒειι
ιιο ΡΙιιιιιειΙτετιι ιπιτ ΗΠΓε τΙετετ 111811ειπε Μιι.τε νοτειεΙ

Ιιιιι€ νοιι Με νετειιι1ετιιιι€ειι άετ Βτιιει.ΐοτιιι θεννιιιιιειι
Ι:ϋιιιιτε, ιτεΙοΙιε ιπιοιι 8ειιτϋ1ιιι!ιοΙι ιπιτ ι1ειιι Νειιιιειι «'ΓΙιο
τετ ρο.τιιΙγι1οιιε» Βε2ειοιιιιει.
8ειτ 1801 Ιιεειτ2ειι πιτ ιιι άετ «ΜοτίοΙοειε. ι1εΙ Οοτρο.
Πιιιιιιιο» νοιι 13ο Θιονειιιιι2) ειε νται, ιιι ινεΙοΙιειιι
πιτ Με: ιιΙΙειιι ιιιιί (3τιιιιιι νοιι νιεΙΙιιιιιι1ετιιεΙι18ειι,
ιιιι11ιεεΙιεειι Μεεειιιι€ειι επι ΚτειιΚειιιιοττε ιπιτ! ειι άετ
Ι.ειοΙιε απτο ΖειιΙειιινοτι.Ιιε ιιΙιετ Με Βτιιετίοτιιι ιιιιιι
ιΙιτε νετε.ιιάετιιιι€ειι Βει άετ ΡΙιτΙιιεε Μιάου, ινεΙοΙιεε
νιειιιιεΙιτ εεε ιιιοτριιοΙοειεοΙιειι νετιιιιΙιιιιεεειι Με Πιτ
ροτε Βει ειιΙειι ΚτειιΙτιιειιειι ΒεοΙιιιιιιι€ ιτι1ετ ιιιιι1 Με
ι1Ιιετιιιιε ΒΙϋο1τ11οιιειινοτειιεΙι πιασει ιιιι 8τιιάιιιιιι άετ ερε

1
) οι. ΒετΙ. 141111.ννοοΙιειιεειιι·ιτι 1899, Ντ. 21.

Β
)

Βει Ο ιονειιιιι: Μοτ1'οΙοεπι ι1εΙ Οοι·ρο Πιιιιιιιο.
Με 1891. ΗϋιιΙ1.

ιιι

οιεΙΙειι ΜοτριιοΙοειε ι1εε Ιιιι11νΜιιιιιιιε ειπε ειιεεειιεεΙιείι
1ιοΙιει Βιιειε Πιτ Με Ζιι Μάτσε, ινειε νιιιτ Βεινό1ιιιΙιειι ιιιιτ
ι1ειιι ιιιιιιΙιειιι ιιιιι1 ιι

ι
εειιιειιι ινωιω Ιιόι:Ιιει: 2ιτειιεΙΙιεί

τοπ Αιιετ1τιιοΙιε «Πιεροειιιοιι» ειι Βοι:ειοΙιιιειι ρΠεεειι.
Εε ιν1ιτ‹1ε1ιιοτ 8

) Ζιι τω: Πιιιτειι, ιτειιιι Μι τω· εΠε
Με εειειτοιο1ιειιΙιιιετρι·ειειἱοιιειι ειιι€εΙιειι νι·οΙΙΙιο, ιτεΙοΙιε
Πε θιιονε.ιιιιι ι1ειι ιιιοτριιοΙοειεειιοιι ΠιιιετεοΜεάειι άετ
Ιιιι1ινιιιιιετι αει, - Μι ιιιιιεε ιπιοιι νιεΙιιιεΙιτ ι1ε.τειιι ιιε
εοιιτειιιΙιειι, σε Ε'τεεειι Ιιετειιεειι8τειίειι, ινεΙοΙιε (Μεττ
Ιοντιτει:Ιι ιιι εειιιειιι Αιιίεε.ι2ε ειιιεεεεΙιιιιιτειι Με αυτ!
τω( ινεΙεΙιε 61ο ΠιιτετειιοΙιιιιι€ειι νοιι 13ο θιονειιιιι
εοντοΙι1 Με ειιιε ΒεΗιε ειρ;ειιετ ΑτΒειι.ειι Αιιτινοτι 8εΙιειι.
Ζιιιιι Διιεειιιι€εριιιιοι εειιιετ Βο1ι111εεε11180111:Θειιτι
Ιοινιιεο1ι ΜεεειιιιΒειι, ιτεΙι:Ιιε ετ ε.ιι 31 Βοειιιιι1ειι Μειο
ει:Ιιειι «Με ιεεΙιο1ιε Βιεροειιιοιι οι1ετ Ηετειιιι€1τ Πιτ 'Γυ
Βετι:ιιΙοεε» νοτεειιοιιιιιιοιι Ιιειιτε. ΠΜ ειναι· ΒοοιιειοΙιιετε
ετ ειε Κ0τρετΙειιΒε, Με ΒτιιετιιιιιΓειιε, (Με ΒειιοΙιιιιιιΓειι€,
Με Β.ιιιιιρΓΜιι€ε ιπιτ! Με ιιιιετοι1 ιιιιι1 Ξετειι1ειι Βιιιετ
ιιιιτεΙιιιιεεεετ επι άειιεεΙΕιειι. Θειιιτ1Ιοινιι:εοΙι @ειπ ω,
ι1ειεεετ ι1εειιιιΙΙι €ετε.ι1ε ειε νετΙιεΙτιιιεεε εεε Βτιιετιιιιι

Γειι€εε ειιιιι Βιιιιοιιιιιιιιιιιι€ε Ιιεεοιιι1ετε ΒετεοΙιιιειο, "τι εε
ιιιτοτεεεειιτ εειιιειι, Γεει.ειιετοΙΙειι «Μι Βει Ρ1ιιΙι1ειΙτετιι ειπε
ει.ε:τ1τοτεΒιιιιτιο1τεΙιιιιε άετ Βιιυειιοτιμι.ιιε Με Οοιιιρει:ιεε
Με Πιτ ειπε εε1ιντε.ειιετε ΕιιτντιοΚειιιιιε άετ Βτιιετοτ8ειιιε
ετει.ιιιιιιιιει, οι1ετ σε ιτεοιιι1 ειπ ειιι1ετεε νετιιι11ιιιιεε ειοΙι

ἔεΙιειι‹1 ιιιιιι:Ιιι.».

ΑιιοΙι 1)ε θιονειιιιι Βει ιΙιεεειι νετΙιε.Ιτιιιεεειι εειιιε
μια Ιιεεοιιιιετε Αιι(ιιιετΙτεειιιιΙιειτ €εεοΙιειιΙτι, ετ Ιιειιιιι2τε
@οι ειιιιι νετΒΙειοΙιε ι!ιειΙινειεε ε.ιιι1ετε ΖειΙι1ειι :Με
θει1ιτι1οινιτεο1ι Μ πιο ιιιιτ ει:Ιιειιιτ - Με @του
θττιιιιι1ειι.

Πεεετ Με Βει1ειιτιιιιει εεε νοτιιεΙτιιιεεεε νοιι Κϋτρετ
Βιιι€ε ιιιιιι Βιιιετιιιιιιιιιι€ (εε Ιιε.ιιιι ειι:ιι ιιο.ιιιτΙιεΙι ειιει.ε
ιιιιτ ιιιιι Με ει.ιιεΙιι- ιιιι‹1 ΕΧεριτειτιοιι ι;εινοιιιιειιειι ΜΜΜ
2εΙιΙειι Ιιειιι1εΙιι)ειιιά Με ε.ΙΙε Ε'οτει:Ιιετ, ινεΙοΙιε ϋϋετ

δ
) Βε εεεο1ιιεΙιι ιΠεε ιιι άετ Πτι ΠτιιεΙτ Βε13ιιάΙίοΙιειιΑτ1ιο1τ

Με νει·ίτιεεετε; Οοιιει.ιιιιτιοι1 από Οιιι·οτι:. Βειττιιε
πι· τΙιετερειιτιεοΙιειιΒεάειιιιιιιε νοιι Βιι.ά Βοάειι ειπ 'Γε.ιιιιιιε.
ΓττιιιΙάιιτι επι Με" τει ΜΒ.



184

εε.ερτ Με Αειετερειεεττ1ε Ζειε θεεεεετε.εάε ερεειε.1ιεε
εεεετ Βιεάιειι ιεεεεεεε, ειιιιε; εεΓτειιιάεε ιιιεεε εε άεεετ,
νυεειι θιεετ1Ιεννιτεεε ε.εΓ θιτιιεά νεε 81 Μεεεεεεεε
Ζε άειιι 8εε1εεεε 1ιειειει:, Με ΒεΖἰεεεεΒ Βτεετειει”ειιε
Ή ΚετιιετΙειιΒε ει:εΙΙε Με εει.ετε θτειιΖε άετ, τετ

ΒεννϋεεΙιεε εει άετ ΒτεετεειΓειιΒ ετεεεετ. Ζ. Τε. ειιιε
άεε νειι θεετι1εινι1εεε εεεεεΙιε νετίεετεε άετ
Μεεεεεε εει” άετ Πεεε άετ ΒτιιειννετΖεε εεά άεε Απε
Ιεε $εε.ρεΙειε δεεε1ά εε Μεεειε Βτεεεειεεε ττεΒεε.
Ι)1εεε Μει.εεάε Μ. εε1εεεννεΒε ειεννε.εάείτει. 1Νειιιι πιτ
εεετεεερι εει.ετερειεεττιεεεε νετεε.1ι.ιιιεεε ειε ειιιειιάετ
νετε!ειεεειι ντεΠεε, άετίειι πιτ εεε 1εΜ81ιεε εε! 8εε1ει.τ
ιιιε.εεεε επι1ι.Ζεε. Μι νειι· εεεει Ζε ετεεΜε!εεεεε νεε άειε
)εινειΙιερε ΕτεεετεεεεΖεετεεάε, νεε άετ ΕειενιεεεΙειιε
άεε Ρεειιιεε1εε εΜρεεεε εεά άετ ΜεεεεΙε.τετ άετεεεεε

εεεε.ιι818ε ννωιιε ετεε.Ιιειι, Με εεΖε8Ιιεε άετ ιεειεεεΙι
Ιιεεεε Βει.ειιεεεΙειι€ εεεετετ ΚετρετεεεΙεε εεά άετ άετιιι
εεεεε1ι.εεεε ΟτΒεεε Μεετε ε.εεεεεειι. Νιιε Με εε μ

ι.

ειε Ι.εεεεάειι εεετ εεεννετ Μεεετ Βεάιεεειιε 8ετεεει; Ζε

πετάω. ιιειιιετειιι ιετ άετεε Πε Πιενειιει ειεε Με·
ι.εεάε εεεεεει1άετ ινετάεε. ινεΙεεε 1ειιετεε.1ε εεεεάεετεε
άετ Ρεε1ετ8τειιΖεε εεει.εεεε1ιεε ιιετ $1ιεΙετιιεεεεεε Ζειε

Υετε!ειεεε εεΖιεετ.

Βιε Κετρετ1ιιεΒε Μ; εεεεειΙιεε ειε ΞεεΙειι.ιεεεεε -
άετ ΒτεειιιιιιΓεεε εε! άετ Ηεεε άετ Βτεει.ντε.τΖε εεά άεε
Αιιεε1εε 8ειιριιειε εειιιεεεεε, ἰει; εειιιεε. 8εεειι νετ Βε
θιονειειιι εε.εεε άεεεειΙε ε.εεε ειιιε Βειεε νειι Ρετ
εεεετε άεε Βεεάιιιεεεε εειειιιεΙεε.τ ιιιιιετ άετ ΒτεειινετΖε
εεά εε2ετ άεπι δεεεΙτετε!ειτννιεεεΙ ειιεε1εΒτ. Με αεί
Μεεειε ννε8ε 8εινειιιιεεειι ενετιεε ιιιεεεειι εειετΙιεε ειινειε
1ι1ειιιετ,Με” εεετ νεε άετ Βτεει.εετεειιιινιεεεΙεεΒ ειεε:
εεεεεε;ιεετ εειιι, ε.Ιε Με θεετι1εννιι.εε1ι'εεεεε, Μι
πετ ινεάετ Με Μειιιιιιε ιε ιετετ Βε.εΖειι ειεε ιιεεε Με
8εεεΙτετε!ει.τετ ιιιιι:τιιεεεεε.

Βε εειειει εεειτετειε ενεεειι1Με1ι ε.εΓ Με Βε.1ι.ιιιιιε άετ
Ατιεε ννεετειιά άεε Μεεεεεε εε. Θιεετι1ενι·ιτεεε
ιεε.εει. ε1ετεεετ Ιιειεε Αεεεεεε. Μειιειι 1εεει. Μεεε1
εεε εετ1Ζεει:εΙ εεεει;τεεεεε, Ι)ε θιιενειιει ιτε ΕΙ1εεεεε”
Ιιτειιιιεεε, Με Ηειιάε ει.ει”Με Ρετιετε!ιε Ιεεειι - εειάε
ε'ετεε1ιετ ιιι άετ Αεειοει, εεί Μεεε ννειεε Με Ρεετετε.1εε
Ζε εει;ερειιεεε ειιά εε άεε ΡΙιιε εε ΒτεετεειΓε.εε, άεε
εεί Βεεειιεε€.>;άετ ΜεεεεΙειετεετινιεεεΙεεε Ζε εει:Ζεε Μ,
ιιεεε Μει;1ιεεεειτ Ζε νεττιε8ετε.
Σε ιετ εειιιιι εεετειΠιεε, ινεεε ειιτετ νετεεειιΙεεεεεεεε
Μεεετ Βεάιιιειιεεεε 8εινεεεεεε Ετεεεειεεε νειι άεε ειε
εετ ΒεεΖ ε118ειεειε ε.ιιετεειιετεε ΒεεεΙτετειι Αεινειεεεε
εεε ετεεεεε, ινειιε ὶεε ειιεε ,εετιι Ζει;εεειι Με, άεεε εε
ιιιεεε εεεινετ εειιι Ιιε.ειι, 31 Μειιεεεεε Ζε εεάειι, ννεΙεεε
ειιιειι εεετιιεττεε1εε ΒτεετειιιΓεε8 εεΓινεἱεειι. Βεε ειιεετε,
Μι νιε!εε Ηειιάετιειι Βεννειιιιεεε ΒεεεΙιει. νειι Πε (Πε
ΜΒΜ ειιά εειιιειι νετρεεεετε νετιεεΒεε Μεεε ινεεεεεε
Μεεεεεεεε άεεετ ιιι Ιιειεετ ννειεε Ζε ετεεει1ττετε - πιτ
ινετάειι νιεΙιιιεετ ειιεε 1ε Ζεεεείτ άετειι ι”εεεΙιεΙιεε, άεεε
άεε ιιετιιιεΙε Ειιιινιεεε1εεεενετεε!τειεε νεε ΒτεετειιιΓειιε
Ζε ΚετρετΙειιΒε ιε άετ Ρτιιρετιιειι 1:2 εειιιειι Αεεάτεεε
εεάει.

Ψειιε θεετ11οινιιεεε Μεεεε νετεεΙιειεε Με άεε
άετεεεεειι11.1;!ιεεε Ετεεεειεε εειιιετ εε 21 Ρει:ειειεετε
εεεειιεεεειι Ψετιεε ειιιεετε εε εεΙΙ Με Βιεει18Ιιε1ι εε1
ιιετ Μεεεειι€ειι Με ειι8εΖινει1`εΙτ ενετάειι, ειε εε ιινεει
θα Με εεε άειι εεεε εεε;είεετεεε Οτεεάεε εειεε Ζεε!εε
εεετ ΒτιιετιιιεΓεε8 εεεετε ινωιιε ετε;εεειι ιεεεεεε, Με
Με εεεε τεεεεεΙ1ετειι Μετεεάειι ιςεινεειιεεειι. Ι£ε Μ;

_ιεάεεε εει Μεεετ θε1εεεεεε11: άετεεί ε1εΖεινειεεε, άεεε
εε άετε!ιεεε ιιετιεειι€ Μ, ε11εειιιειιι νοε ειιιετ ερεειε
εεεεε ΒτεειΓετιιι άετ Ρεπειει1ιετ Ζε τεάεε εεά άεεε πιτ

Γε!εειιειιι1Β εεεε ιιιεετ ετννε.ττεε Μ1τ1”ειι, άεεε ειεε εε
ε.11ειιΡειειειεετιι ειιιε εεει;ιτιιιειε Αεεεάετειι8 άεε νετ
εε1ιιιιεεεε νειι ΒτεετειιιΓεε8 Ζετ Κετρετ1ε.ιι€ε ειιάει.
Με άειιΙιε άεεει ιιιεει εε Με 8εεεεεάεεεειε.;εε. άετειι
Ιίτε.ιιεεειτ ειιιε εεε! Με; άειιι εεεεεειι ρε.τεάοιιεε Νε-

ιεεε «Ρειειειε ριιι€ειει» εεΖειεεεει επι, εεεάετε εε Με
ΖεεΙτεἱεεειι ειιιεειιά εεεεεεεεάεε. εετειιΠεεε εεεεετειι
Μειιεεεεε, εε Ατεε1τετ εεά 8εΙάε.ιεε (ιεε ετιεεετε ιειεε

ιιιεεεεεεάετε εἱεεε εεεννετ ετετεεειειι, 182 (Με. εεεεε
εεάιεεεειι Ι.ειεετειιεά1ετε ιεἱι: ειιιειε ΒτεειειιιΓεεεε νειι

98 (Με), άετεε Κετρετεε.ιι εεά Βτεειι”ετιε άετεε εὶεει.ε
Με εεεετεεΙϋεε Ιιι1εειιεε νετειει.εεε Πεεε.

Ψε11τε ειιιε ε.εί θτειιά νεε εε εεΙεεεε Μειιεεεεε νετ

Βεεειιιιεεεεε εΙεεειιεεεε ειιιεε Ζεε!ειιιιιεεειθεε Αεεάτιιεε
Πιτ Με εετειειεεεε Βτεει.ίετιιι ειιεεειι. εε εειιιιε ιεειι

πεετεεεειιι!ιεε Ζε άειε 8εε!εεεε, άεεε εει 8εειν1εάεεεε

τιεεε άετ ΒτεειιιιιιΓεε8 εεεε ετεεεετ εει Με εε! θε
εεεάεε.

Ψεειι ινιτ νεε άετ Ρ1ιτειειεετετεετ ερτεεεειι, ά11τΓειι
ειε· 1εΜΒΠεε εε1εεε ΙιιΜνιάεειι Με ΑεΒε Γεεεειι, επε!εεε
ιετε εεΙιννιιιάεεεειιΒε Βτεειίετιε Ζε ειεετ Ζει εε.ιιιεε, ιε
άετ νοε ειεετ ρειειειεεεειι Ετετε.εειιιιε εεεε ιι1εετ Με

Βεάε νετ, ετε!εεε εειειτ ειτε ετεετιε1ιεε εετινιεεεΙιε
Βτιιετ - 1ετεε Τεετειι ρετε!χι.ιεεε - νοε νειετ εάετ
Μειιετ ετει:εε.
Βετ Αεεάτεεε «Τεετειι ρετιιΙγιιιεεε» νετ εεε εεἰεεει
Ετεεάετ Εεεει'^) ετερτεεε11εε ιε εειιιε ΒεΖιεεειιἔ Ζετ
Ρει;ειεε εεετεεει πετάω, ετ ινεΙΙιε άεπιιι νιε1τεεετ ειεε

ιιιετρεε1ε81εεε ινεε1 εεετεετετιειττε Βτεει;Γετιε εεεεεεεε.
Με, Με ετ €1ε.εετε. ειεετ Ι.ειειειιιιε άετ Μπι. 1ειετεεετε.
1εε (ιιιάε ρετε!γι1εεε!) ιετε ΒειετεεεεΒ νετάειιεε. Με
εεεεείεΙΙιεετε εετειιάετιιιιε άετεε1εειι εεΖειεεεετε ετ Με

νετετειιετεεΒ εεεεεάετε άετ εει.ετεε Ιει.ετεεετε!τεειιιε
εεά Με 1ι1ετάετεε εετνετεετείειιε θεεειιιιιιινετΙεεεετεεε
άεε Τεετειι. Βε1ιιτειιΖ1ηΕ) ειιτετεεειεά άειι Εεεε!
εεεειι 'Ι'εετειι ρετεΙγιὶειιε εεεε ει:τειιε νοε άετ Ρετειει
εετετεετ, Με άετεε ΜετΙιιεειΙε ετ ε118εΙΓετιιιιΒεε Αεειε
εεε άετ 8οεεΙτετε1ειιετ, τε1ετιν Θετιειαεε ΤιεΓεεάετεε
ιιιεεεετ εεά εεε1ιεεε1ιεε εεεείεΙΙε νετετειτετεεΒ άετ Ιε
τετειιεει1τεειιιε εεεεεε. ΒρΜετννετάε άεεε - κε ινειεε
ειοει νειι ινειιι Ζεετει; - άετ Τετιειεεε «Τεοτειι ρε.τε
1γειεεε» εειιε Βετεεεειεετε;εεΒ άετ ει8εειΠεεεε Βεάεε

ειιιε άεε )νετιεε ειιιε Πιτ Με ερεεἱεεεε ρει1ιιειεεεε
Βτιιει1ετιε εεετεεεετ, εεά εεειε νετειε1ιειι πιτ ειετεετετ
ΒεεΖ ε11εειιιειιι άειι εεεειι νεε Β.εκιτεεΖεγ εεεεετιε
εειιειι Τεστ”. Ζε άεεεεε νεΙΙετεεάι€ετ Οεετεειετιειιε
πιτ ιιετ Με άεε νοε Ε'τεεεά'1) εεά Αειτεεειι"ι
εειειιτειι Τιεϊετειιά άετ ΟΙε.νι1ιε1ε εεά Βεινιεεε ερετετ Ζε

ννϋτΜΒειιάε Ριετιενετεεάετεεεειι άεε 8τετεεΙνιτιεεε1ε ειιι

ΖιιΖεΓεεεε εεεειι.

Νεειιιειι νειι· εε Μειιεεεεε πιιι; εεΙεεειι Βτιιετίετιιιειι
Μεεειιεεεε νετ. εε εεάεε ινιτ εεειιεειεεΙοε άειι
ΒτεειιιιιιΓειεε θεεΖ ετεεεΙιεε ε!ειεετ Με Με 1ιεΙεε Κετ

ρετΙειι€ε. Ιεε νετΓεεε εεετ 60 άετει·ιιειε Ε1εΖεΙεεεεεεε
τιιιιεειι8), Με 1εειΙνσειεε εε εεάετετ 8ιεΙ1ε°) νετεεεει
Ιιεεεεε ΒεΓειιάεε 1ιεεεε.
Βε 1ετ εειιιιτ ιιιεει εεεεεΒιε εει ε1Ιεε Ρετειειεετε
ειιιειι Τεετειι ρετε.1γεεεε πιιι; εειεετ ερεειεΙ1εε Μετρεε
Ιερςιε ετννε.ττειι Ζε νεεΙ1εε. Με ινιεεεε ειιιε Ετίεετεεε,
άεεε Μειιεεεεε. Με πιιι: άειεεε!εεε εεεεϊιει ε1εά, εεεεε
άετε Ιειεετ ρειιιιειεεε ετετειιεεε, ειε· ετιεεειι ω» ε.εεε,
άεεε εειιιε εεεε εε ειιτ.ινιεεεΝε Βτεει ειιιεε εεεεΙιιιεε
$εεειΖ 208011Με τεεετειιΙεεε Ιείεειιειι εΠάετ.

ε Ε
!
ιι 8ε1: Αεειιιε1ε Βτεειι'ετιιιεε. .Ιε1ιτεεεεει· άεε εει:ει·.

Βτε.ετεε. ΧΧν1.Βε. ννιειι 1841°

ε) ΒοειιιειιΖΙιγ: 1κεΙιεε. Πεεει·εειΖιιιιι; Π'τεττειε εεε:
ρ1ειε Μ Δε. Ρετ.» νειι ΒιεεΙειιι ε Ρε.εο. ΨεεεΖ1ει1852.

θ
) Β'τε ε ε ά: Ι)ει· Ζεεε.ιιιιεεεεειιε ;.τεννιεεετΕεεεεεετε.ιιε

εεἱτειι ειπ ρι·ιιιιε.τειιΒιερεεειιετεεΙεεετεει1ειι Βι·1ε.εεςειι18Β9.

7
) Α ιι ιτεεε ε: Πεεει· νετεεεεεε εεά Ηε11εεις άετ Μιτε

ιιἱεεεεε εεεεεει:εεει·εε1εεε. Μίιιιεε. Μεά1ειιι. )νεεεεεεεει·ιι'ι
1898. Ντ. 5

.

ε) ΠἰεεεΙεειι ετειιιιιιειι ΗιεΠε εεε άει· 01ιειω. ΗεΜεε. θεεε·
τεΙε ιιι Ρεάειι ιθεεΓετΖι. Ρτεϊ. Π ε θιενε. ε ιι ί)

,

1εειΙε εεε

εεε·
άετ ιει·εε1. θετεεετεΙι ιιι Βε.ά θεάειι πιιι Τειιιιιιιε.

°) Βιετεεε 1ιι1ά: Πετ Βιετιιε.ΙυνιιιιιεΙ ιε ε.ιιε.εεειιεε|ι
ειεΙει:ιεε1ιει·ιιιιάρε.τ1ιεΙε;ιεε1ιει·Ηιεειειιι;. Μοεοςι·εριιιε. Γτεεε
ω” εει ΑΠ. ειεε.
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ΑΙΙεισιιιι.ιε Ιιε.ιιιι εποε Με ιιιερισιι€ΙιεΙι ισεεΙ εεεε.ιιιε
Βιιιετ ιιι ι.ειιιιιιιεΙειι 8τεΜειι σει ρΜ1ιιειεε!ιειι ΕιΚιειι
Εεεε σιιιε1ι σειι ιιι ιιιιειιι θεϊεΙεε ειιιτιειειισειι $ειιιιιιιισ
νοιι Ρετι.ρεΙει:ει ιιιισ ΜιιεευΙειιιι σε εεεισσειιΙιεΙιει Βε
τιιιε1ιτιιιιε σεε ΒιΙσ σεε«Τ1ιειε.ι μιιΜισειιευ νειι.σιιεεΙιειι.
Θεσσ σιεεεΙεε ΒιεεΙιειιιιιιιε Ιιιιιιιι ]εσεεΙι Με ΑιιεεΜιιεεε
Μι _ιεσε εεΠεειΒε τεεεεειιειισε Κιε.ιι1ιΙιειτ εειεριεΙεννειεε
ειιιειι Ιειιε σειιειιισειι 8ειιιιιΙιιειι εσει 'Ι'γρ1ιιιε ειιίτιετειι.
Αιιε1ι Ιιιει ιισισ σιιιεΙι Με ΜΜΜ ΑΒιιιε.8ειιιιιΒ σει
ΒιιιετιιιιιΓειιε ειειι ιιιει1ιΙιε1ι νειιιιι€ειιι - _ιεσεειι νιιισ
ει ιιιειιιΜε εε ΙΙΙειιι ιιεισειι, Με Μι σει ειιιεεεειειι
ριισιιειεεΙιειι Βιιιετ, εει σει εε Με Με ειιιε ριιιιισιε
ιιισιιεε1Ιιε.ίτε ΑιιΙε.8ε Μινι. ρισιιιΜ.ιιιε νειΙιιισε1ιειιιιι8"')
1ιιιειρΙιεει 'ΓΙιεΠε σεε Βιιιει.ε1ιεΙειτεε") ΙιειισεΙτ.

ΜΗ σειι εεειεΙιτειιειιεε1ιειι Ρειιιιεεινειειιιιιιεειι σεε
Τ1ιειειι ρειεΙχιιειιε 1ιε.εειι _ιειιε εεειιιισσιειι νεισιισειιιιι

εεε Πισω ιιι ι!ιιιιι - Με ειιισ ειιιε Ε'οΙΒε. σει 'Πιε
ιΜι ρειεΙγτιειιε ειπε Πιεεε1ιε σει Ριιι;Ιιιεε.
Ιιι Μεεειιι ριιιιειριεΙ!ειι Πιιτειεε1ιιεσε Ιιε8τ πωσ ειιεΙι
Με 1σι1ιΙσιιιιιΒ σείσι. σεεε θεειι1ενΜεειι σε εειιιειι
Μεεειιιι€ειι σεε Τιείειισιιιειιιιιεεεει σει εεΙινιιιισεσεΜπιειι
Βιιιετ ιπι νει!ισΙΙ.ιιιεεε ειιιιι Βιειτειισιιιε1ιιιιεεεει ,ςιεεεει
Ιειισ Με επι σει ιιειιιιΜειι, ιιΜιιειισ ιιιιιιι ειεΙιει") Βε
ιεισε ιιι σει Ε'Ιε.εΙιεισειιΒΚειτ Με Πιερεειιιειι Ζει ΡΙιτιιιεε,
σε σεε νειιιειιιεετειι ΑιιεσιιιεΙι σει ριισιιειεε!ιειι Βιιιετ
Γειιιι εεε.

θε.ειιΙεννιτεεΙι ΜΜΜ; 1εισει ιιιε!ιι σε. νιεΙεΙιειι
'1'ιείειι- ιιιισ Βιειιειισιιιειιιιιεεεει ει ειιιιι νειι;ΙειεΙιε εε
νιΜι!ι ω, εεινε1ιΙ Μεε ειιεεειεισειιΜειι πιω ιει.
Ιιι σειι νοιι ιιιἱι ιιιιτειειιειιτειι 11'ΜΙειι εεεεεεΜετε κι
σειι '1'ἰείειισιιιεΙιιιιεεεει, ννεΙε1ιει σειιι Αιιεειιε σεε 2. Βιρ
ρειιρειιιεε Με 8τειιιιιι11 ειι€εριιε1ιι"'), ιιιΜιιειισ Με Βιεἰ
τειισιιιειιιιιεεεει σει ιιι σειεεΙεειι ΗΜιε 2ινιεεΙιειι σεε
ιιιιτ.τ.Ιειειι ΑιιιΙΙιιι!ιιιιειι Πε8ειισε Ωιιεισιιιεειιιεεεει Βενισ1ι!ι
νιιιισε. Πεε νειΙιΜιιιιεε σει ειιί Μεεε Ψειεε 8εινειιιιε
ιιειι Πιιιειιιιιεεεει Μι σει νιεΙιΙειιτ.νιιε1ιεΙΙ.ειι ιιιισ Μι σει
ρειΜχτιεεεειι Βιιιει; ιιιισ σιιιειι Με ΖΜι!ειι 1:1,8 Μινι.
1:1,5 εεεεεειι. Πιεεεε Ειεεειιιεε εεειστιετ Με ΙΣΗΜ
ιιιιιΒετιιΜεεεΙιε, σεεε Με Ρ1ιιιιιειΙιειειιιετ ει!ιεεΙιειι σεειιει
ιει Με Με ιιειιιιΜ ειιιιιιε!ιε!τε.

Με σειιτετε εε1ιειι Μι, σεεε θεειΠε ιιιτεειι ιιιιιιιε8
ΙιεΙι ιιι Μεεειιι Β.εειιΙιετ.ε Ιιειιιιιιειι Ιιειιιιιε, σε ιιιειιηεσει
Ρ1ιτιιιει1ιει ειιιειι Τιιειειι ρειεΙγιιιιιε 11Μ-- ει εεει εσω
ειιι σε» ιιιιι $ειιινιιισεσε1ιιιεε ειιτ εεΙεΙιειι νειινειιστε.
11ιισ εε ιιισεετε ειεΙι σει Ιιιιιιιιιιι Μει ιιιιι εε εειιιειΙι
εειει ιιιεεΙιειι, Με ιε

ι

Τιείειι- Με ί.)υεισιιιεΙιιιιεεεει σει
Βιιιετ ιιιιεΙι Με Ι.εεειισειι ίεει ιειιιε 8ΙιεΙετιιιιεεεεε ειιισ,
_ειιί ινε1ειιε Με ιιιεΙιι εσει ιιιιιισει εεειΙιε ΑΒιιιε.εειιιιιε
ιιιιι ιιι εεεεΙιεισειιειι θιειιιειι Ειιισιιεε Με.
ΝοεΙι Με Μειιιειιι εεΙιειιιτ ιιιιι ειινειιιιειιεινειιιι. ΙεΙι
ΙιΜιε εειιειι εεειι σωσει Ιιιιιιςεννιεεειι, σεεε σει Ειιισιιιε!ι
σει Ε'ΙεεΙιεισειιΜιειι σιιιεΙιε.ιιε εε1ισιιΒιε ιει: νοιι σει
θεετεΙτιιιιΒ σεε 8τειιιεΙνιιιι1ιεΙε. Αιιι Τιιοιειι ρειεΙγι.ιειιε
Ιιεεειι Με ΟεεισεεΙιειι νοιι Πειριιε ιιιισ Μειιιιειιιιιιι ετειιιι
ίεετ ιιι σειεεΙεειι Ισεειιε, ινΜιιειισ Με Μι σει "Νεε
ειιιιτειι Βιιιετ ιιιιι 18-16 θιιιισε εει;ειι ειιιιιιισει εειιειΒι
ειιισ 11). Πε ιιιιιι Μεεε Νειειιιιις σιιιεΙι ειπε νοιι σειιι
Βενιεειιιι€ειιιεε1ιε.ιιιειιιιιε σεε 1

.

Βιρρειιρεειεε εεΙιειιιιιΒε

ω) ?ιει ιιιισ: Πεεει σειι Ζιιεειιιιιιειιιιιιιι,ι.ιΜε. ει'. εεειι.
Μ) ΒετΙιεεΙιιΙσ: Πε1νει Με ριιγειοΙεςιεεΙιε ιιιισ εεισιε1ε

ΐεε1ιε
Βεσειιιιιιιι; σεε διειιιιιΙννιιιΙιεΙε Με. νειΙιειισ1ιιιι€ειι σεε

1111. Οοιηι·ιεεεεε σε ιιιιιειε Μεσιειιι. Βει·,ςιιιε.ιιιι. Υ'νιεε
1ιιισειι 1899.

σ '
Ό νειιι1ε1ε1ιεε. Β. Β ιι 111ε: Πεεει· 1.ιιιι8·ειιεε1ιΜιισειιεΙιτ,

ιιι Ζἱειιιεεειι'ε Ηειισειιε1ι ε" ερεειε1Ιειι Ρει.1ιεΙοειε ιιιισ
'1Ίιειεριε.
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1εΙι ννε.ΙιΙτεσεε11Μειιει·ε.σεσεε '1'ιείειισιιι·εΙιιιιεεεει, ννεΙ
ε1ιει σειιι Αιιειιι2ε σεε 2.Βιρρεερε.ε.ιεε ειιιερι·ιε1ιτ..ινειΙ ει· επι
σει ΗΜιε σεε θτειιιΜννιιιΙιεΙε Ιιει;ι, σεεεειι θεεεε1τιιιι€ σειι
ΒιιισιιιεΙι σει ΡΙεειι- εσει· ΗεεΙιεισειιι;Ιιειτ. εεΙιει·ιεεΙιε ει'.σεε
νειιιιεεειε «Πει Η τ ε ι ιι ιι Ι ιιι ιι Η ε Ι» Με.

“) Πιεεε ΒεειιΙιειε ειιισ σε: ΗιΙι“ε σεε διειιιε,ι;ειιιειεετειε
εεννοιιιιειι. νει8·Ι. Βε τ Η ε ε1ιἱΙσ: «Πει Βιει·ιιιι1ινιιιΙιε1»Με.

.ξ-. --- __Β-.. -

Αιιενισιιεινειισιιιι8 σεε ιιιιτειειι Μειισειιιιιιιιε.ιισεε 1ιεινει

εειιιι“ειι ιει, νιεισειι Μι· Εεεε ειιιιιιεειιισεε ιει σεειειιι
$τειιιεΙινιιιΚεΙ ειιιειι Ιισιεειειι ΤιεΓειισιιιε1ιιιιεεεει σιισειι,
Με 1ιει ειιιειιι ετσι1ιει εεεειει.ειι. Αιιειι ιετ σει ΨιιιΙιεΙ
εριεΙιειιιιιΉ Μι σει ΡΜΜε11ιειειιιετ ειιίεεΙιεεειι εσει
σεεΙι μια ειιιεε1ιεΙι ΙιΙειιιει") (0--8 ") Με επι σει εει
ιιιΜειι Βιιιετ (10--17°).
Μειετ ειιισ εεισε 5τειιιεΙΙιιιοεΙιειι Με '1'Ιιειε.ιι μειει!γ
σωε ειιτ ειιιε.ιισει νειΙιεεειιειι, ινεεει σειιιι εεεΙιει.ειιε
σιιιεΙι Με ργιειιιισειιίειιιιιιιε Βιιοειεεε, Με ειε1ι Με Ασε
σιιιεΙι σει ειιιιι8ειιεει.ειι ΥειΙιιισεΙιειιιιιε σεει σει νει
ειιιιΒιιιιεεειεΙΙε σει εεισειι $τειιιεΙΙιιιεειιειι ειιιεετ (Διι
ΒιιΙιιε Ι.ιισενιει) σει ΒιιισιιιεΙι σει ΡΙεεΙιεισετιιι1ιειτ Βε
εισιτ ινεισειι Ιιειιιι. Ε'ιιισειι Μι ειιιε εεΙειιε Ειιεετεεε,
εε ιιισεεειι ιιιι Με σιιιεΙι σιεεε!εε ΙιεινειεειιιΓειιε νει
ΙσιιεειιιιιΒ νοιιι 'Γιείειισιιιειιιιιεεεει ιιι Αεεεε ειιιι€ειι, σε
Με ειιιει ιιε1ιτ.ι€ειι Βειιιι.ΙιεΙΙιιιιε σεε ΒειιιιιιιιΙιε.Ιιεε σεε
εεειειι Βιιιετιιιιιιιιεε εισιειισ ιπι 1Νεεε ετε!ιι.
Πε Ιιειιιι ιιιιιι ε.εει ειιεΙι Με ειιεεεεριεεΙιειιειι ΤΙιειειι
ρει.ιε!γιιειιε ειι ειιιει ιεΙΜινειι νειΙσιιεειιιιιΒ σεε Τιείειι
σιιιειιιιιεεεειε Ιιειιιιιιειι. Πει ΡΜ! Με Με, ινειιιι σεε
Μειιιιειιιιιιιεειριιεεε!ειιΚ ε.σειιε1ιιιιεινειεε εεννεΒΙιεΙι ει11Μ
τειι Μιειι, ιιιισ εε εει εεειεΙιεεσει ΡΙιισιιεε ειιι ΑιιεειΙ

σιιιι€ ειιιεε νιεειιιειισειι ΒιιιρΙιγεειιιε σει ιιιιιει σειιι
ΒιιιειΙιειε ΒεΙεΒειιειι Ι.εεεειιιιιειΙε εε1ιειιιιιιειι ιει. ΠιιιεΙι
Με επιρ1ιγεειιισιιεεΙιε Ι.ιιιι€ειιεΙε.ειιιιε »Με σει 8τειιιΜ
ινιιι1ιεΙνει8ετιιεεειι ιιιισ σεισιιιειι ειιΜεε Με εειιιι εεεειι
ΙσεΠειι Ειιιρ1ιγεειιι σει ΒιιιειΙιειε ιιείει.
Πιεεε εεΙι.ειιε Αιιειιειιιιιε νειιιιε.ε ιιιειιιε Μι σει Τσετ
εεεΙιε ιιι σιισειιι, σεεε σει ηριεεΙιε ΤΙιειιιιι ρειεΙγιιειιε
σεεΙιει ιει; Με Με ιιειιιιΜε Βιιιετ, εε σεεε εειεσε ιιι σει
Αειιιιιιιιιε σεε ΤιείειισσιεΙιιιιεεεειε εειιι ΗειιριεΙιειεΙιτειιε
σειιιιι ιιι ειιεΙιειι ιει. '

Ο ιι ι› ι ι Ι ε ει· ι τε ε ιι ειιτ ινειτειιιιιι σεε νει1ισ.Ιτιιιεε νοιιι
ΒιιιετιιιιιΓειιε Ζει ΒιιιιιρίΙσεεε (νοιιι εεειειι Μειιιιειιιιιε
ιειισε Με Ζει $γιιιριι. εεε. εεε.) εεετιιιιιιιι: ιιιισ Γειισ σε.
εει, σεεε Με εειιιιΜειι ΒιιιετΙιειε Μεεεε νειΙιΜιιιιεε
`1:0,62, σε ΡΜΜεσΚειιι ι:0,67 εετισ8ι. Πι εειιΙεεε
σειΜιε, «σε.εε εει ΡΙιτιιιει!ιειιι Με ΒιιιερΠειι€ε Με νει
Ιιε.Ιτιιιεε ειιιιι ΒιιιΜιιιιιΓειιΒε εισεεει ει, σιιεε ιιιιτΙιιιι
Με ΖιιισεΙιεΙειεειι σεε 'Πιοιε.ιι ειισ εειιιει Οι8ειιε ιιι
εειιει.Μιιειι ει».
Ιιι Μεεει ΤΙιεεε ειΓειιιειι Μι εειιιιτ. Με ιιιεΙιτε Νειιεε- ειιεΙι ιει Με εεεεεειιε $εΙιΙιιεεϊεΙ8ειιιιιε ΙεθιεεΙι ιιιεΙιτ
ειιιυνειισείιει, σε. ιι

ι εεειι εε ειιτ σει Βιιιιιρί εει Πιτσι
εΠιειιι Ισιι8ει ειιτινιεΙιεΙτ ιιιισ 1ιιεισιιιε!ι Με εείεεσειιε
Αειισειιιιιε σει Ριερειτιοιι εεΜιιΒι εειιι Ιιεεετε.
Πει Με εεεεειεε ΠιτιιειΙ σεει Με Βεσειιιιιιιιι σει
Βιιιιιιισε.ιιΒε ευ Βεινιιιιιειι, ιειΙεειε Πε Οιενε.ιιιιι Με
εεΠιε ιιι πιει Αεεειιιιιιτε. σειειι ειιιει σιιιεΙι Με ΗΜιε
σεε 8ι.ειιιιιιιι Με ειπε ΔιιεΜιε σεε Ριεεεεειιε ειιειΓειιιιιε,
σειειι ειισειει σιιιειι Με ΗΜιε σεε Βε.ιιεΙιεε σειεςεετεΙΙτ
ινιισ. Πε ετεΙΝε ειεΙι Ιιειειιε, σε.εε. σε θεειιιισειι σεε
8ι.ειιιιιιιι 1|ε σεε ΒιιιετιιιιιΓειιεεε ιιιὶεει, σε.εε Με 'Πιειε.ιι

ΡειεΙγειειιε Μεεεε μεσω ιε;;ε!ιιιεεειΒ ιιιεσιι€ει ειιτ
ινιεΙιεΙτ ει. ιιΜιιειισ Με Ειιτίειιιιιιι€ σεε Αιιεεεεεε σεε
Ριεε. ιιιρεεισειιε Με ειιι Ιιιειειιιε. ριιειεε. ιιι εεισειι ΡΜ
Ιειι ΒΙειεΙι Μ σεε Βιιιετιιιιιίεσεεε εειισ8ι.
ινε εεΙιειι εειιιιτ, σεεε σει Μι σεε Αιι€ειιεεΙιειιι Ισπ
εειε Βιιιεισιειε σει ΡΜΙιιειΙιει ιιιε1ιτ νοιι ειιιει Ισιι€ειειι
ΕιιτινιεΙιεΙιιιι€ σεε $ιειιιιιιιιε ε.εΙισιιειε ιει, - νιειιιιειιι
ειιιει Αιιεσειιιιιιιι€ σει ΖνιιεεΙιειιισιιιιιε, ιιιεεεεειισειε σει
ίΜεεΙιειι Βιρρειι εειιιειι Πιεριιιιιε νεισειιΙα. Πε.ιιιιτ ΓΜΙτ
ειιεΙι σει νοιι Γε.ιιεωι ε. Ζ. ει1ιεεειιε Βιιιινειισ, σει
ΤΙιειειι ρειΜγειειιε `εεειιιε εε.ι 1ιειιιειι 8ειιιι€ειειι Βειιιιι
ιιιΙιε.Ιτ Με Με ιιοιιιιΜε Βιιιε1:. σε σ

ε. σεε πεε Μπι Μι
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Πιιτει Ύνιιι1ιεΙεριεΙιε.ιιιιι νειετεΙιε Μι σεε (ιιιε.σ
σεε σιιιεΙι Με ιεεριιετοιιειΙιε ΠιεΙιιιιις σεε Μειιιιειιιιιιι εε
Μιιέτειι Εε.ιιειιινεεεεεΙε. νειεΙ. νει·ΙιειισΙιιιιεειι σεε 30711.
θειι€ιεεεεε ΐϋι ιιιιιειε Πεσιειιι ιιιισ εεειι.

ω
)

ει'. εεειι Πεεειεετειιιι€ σεε Βε1ιιτε.ιι21ηι 11. Βε.ιισ,
Με. 187.



!Βιι
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ΤιοΓοποπτινιο!το!ππε Γοιι!ο πιιτοΙι πιο ετπεεοτο Ι.ιιπποποπτ
ιιιιο!ιο!πιιπ οτεοιπτ ω.
Βε οτιι!ιτιπτ ποοιι επι οιπ Μοοιεε οιππποο!ιοπ, Μεε
θιο.ιιτι!οινιτεο!ι ιιοππιπο. απ( ποπ οππο!ι!ιοιι Βοτιππο
τοπ Βοιιοιιπιπιππο ποτ Ριιι!ιιει!τοτ.
Βοτ Μοεεππε ποε Βο.πο!ιπιιιίοιπποε ιπιππ πιοι1ιοε Ετοο!;ι

τοπε ππι· ιπ ιι6οιιε!; ιιοεοιιτππιττοιιι Μιιεεο ιτποππ οιπο Βο

ποπτππρ οοιοο!οπιι ποτποπ. Βτο.ιιοιιιιοτ επ οπι.!ιτοποιποιιτι
επιιοπ Μοεεππποπ ειππ - πιο εοιιοπ οτννοι!ιιιτ- οιοοπτ
!ιοιι ππτ Βιιοιοτιπιειοεεο. Βοτ Βο.πο!ιπιπιο.π8.ιε!ι ιπ εοιποτ

Επιπιοιτο!ππ8 οιιοτ πιει νϋ!!ιιι πιιο.ιι!ιο.ππιπ νοιιι Κιιοοιιοπ
που.
οιτιοπι Βοιιπιοτιιο.πο!ιο ειππ πιιτοιιοιιε ικοιιιο δο!ιοπιιοιτ.
ινο!1ιιο ιπιιπ ιοποοπ επε Μπι οιπ ΒοντοΙτιποπ Βιιποιιππι

ιιιππο πω” οιπο επιτιτοτο Βιιι.ννιοιτο!ππο ποτ Βοπο!ιοτποπο
επιι!ιοεεοπ, επ ντιιτπο πιω ειο!ι οιποε ετοιιοπ Ρ'ο!ι!εοιι!πεεοε
εο!ιιι!πιΒ ιιιοο!ιοιι. Ποτ ΒοποιιιιτπΓοπ8 ιει ιπ πιινοτιιο.!ι

πιεειππεειε ιιϋιιοτοπι θιτοπο νοιι ποτ Βπιινιοιτο!ιιιι<,ἔ ποε

Ε'οιτροιετοτε Με ποτιοιιιποιι ποτ Α!ιποπιιποιοτποπο ειι

πεππ. Πιο Βοειιιπιππιιε>· ποε Βπποιιππιιοπποε πι εοπιιτ
Πιτ ποπ Βοπο.οιιιοπ Ζννοοιι ποτοπο2π ιιιιιιτοποιιιιοτ.
Πο Πιονο.ιιιιι νοτπιοιιιοιο ποειιο!ιι νοΙ!επιππιπ ππι
πιοεοε Μοοεε πππ ιιοεοιιτπιι!αο ειππ ποιτοπΓ, πιο Ηπιιο Με
Αιιποιιιοπε πιιτ ποτ ΙΕπιποτιιππε ποτ Οτιειοο οεε. ι!. επ

νοτο!οιοιιοπ.
ΙΣτ πιο, Μεε πιο Ηπιιοιιοπωνιο!το!πππ ποε Βοπο!ιοε ποτ
Ρ!ιτιιιει!τοτ πιοιιι ιιιιιτοτ ποτιοιιιεοπ ποτ θοειιπποιι επτιιο!τ
ιι!οιιιι. Μεε οιιοτ - ινο!ιτοιιπ οοι πιοεοπ ποτ Νοιιο! πιει
Βοποπ ιιι ποτ Μιτιο ποτ Βοποιιιιϋ!ιο !ιοιέι, οοι ιοιιοπ ο!ε

!ι'ο!εο ποτ νοτιιτοιιοτπιιπ ποτ Ζινιεοιιοπτιρροπτειιιιιιο πιο
Ι.ιποοι. Χιριιο-ιιιιιιιι!ιοο!ιε πιτπεεοτιει ειε πιο ππιοιιιοο-ριιιιιοπ.
Ε'οτιιοτ 2οιΒιο 1)ο θιιονει.πιιι, Μεε πιο Ιππιιοτππιιπ
ποτ Οτιετοο οεε. ι!. ιιπ Ιοοπτοιι ππι 'Γ!ιοτιιιτ ροτο!γιιοπε
Ιτ!οιποτ ιετ επε οοι θιοεππποιι. Βοι πιοεοπ πιιεει ειο πιιπ
Μειοιιε "ιο ποτ Βοπο!ιιιπ!ιο, οοι ιοτιοιι ιει ειο ειοτε !τιιτποτ.
Απε ποτ ποτιπποτοπ Βοο!τοιιιιτοιι:ο ποτ Ριιιιιιει!τοτ πεππ
πιοτι ο!!οτπιππε ππι οιπο εςοτιιι€οτο Επιπιο!τοΙππο ποτ
ΠοοΙτοποτθειιιο οοι ποπεο!ι›οπ επιι!ιοεεοπ - οιπο Απ:
ιιπιιιιιο. πιο ιπ ποτ ιιοι ριιιιιιειεπιιοπ Μο.ποιιοπ !ιιιππποπ
Πιιιοτιιι!πππο ποε Πιοτιιε ιιππ εοιποτ Απποπο οιπο ινοτιιι
νπ!!ο ΒοετοιιΒιιιιο ππποι.

πιπ ιτϋπιιοπ ππεοτο Βοττποπιππποπ ιιι Γο!ποππο 8ο!ι!πεε
ειιι2ο επεοιππιοπιπεεοιι:

1) Ππιοτ Τιιοτο.κ ροτο!γι.ιοπε !τϋπιιοπ πιτ πιιτ πιο πιιτο!ι
!ιοτοπιιιιι οτινοτιιοπο ιιιοππο!ιιιιίτ οιιτννιο!το!ιο Βτπει.ιοττπ
νοτειο!ιοπ, πιο οτΙ'ο!ιτπποιεποπιιιεε οιπο Πιεροειιιοιι πιπ
μιιτιιιειεοποπ Ετ!ττοπΚιιιιπ ποτ Ι.ιιιιοοιι ποτειο!!ι, πιο πεπι

!οπιιιπεειε νοιι! επ ο!ιοτο!ιτοτιειτοππο Ροτιιιοιιινοιο!ιππποιι
νοπ ποτ ιιοττπο!οιι Βτπειοπτινιο!το!πιι€ π.ιιιινοιει, πιο ιιιιοτ
πιο!ιτε επ ιιιιιπ ππι πιπ; ποπ πιιεεοτ!ιοιι Πιτ ιιΙιπο!πποπ

Αιιιιιιι€οτππι.ςειοτιποπ ποε Βτπετιτοτιιοε, ννο!οιιο Με Ρο!Βο
ιι!!οτ τοποεοιτοπποπ Ετ!ττοπιτπποοιι οπιιτο!;οπ Μπιποιι.

2) Βιο εροοιιιεοιιοιι ιποτριιο!οπιεο!ιοπ Ειποπτ!ιπιπ!ιο!ι
!τοιιοπ Με ππτο!ι Ειιιπιοιτο!πποειιοιπιπππε ιιοτνοτιςοτπιο
ποπ Τιιοτοπ ρο.το!γιιοπε οτιτοπιιτ πιο.ιι ππι !ιοετοιι ππε
οιποτ Θοεοππιιοτει.ο!!πιιπ πιπ. ποπ οπτειιτοο!ιοπποιι Μοο.εεοπ
ιιοι θιοεππποπ.

Σε ιιοποπτοπ: Κ.Ι.. Ξ Κϋτροτ!ιιιπΒο, Β.Π. = Βου"
ιιιπιιιιιο, ΤΩ. = ΤιοΓοπππτοππιοεεοτ, Β.!). _-: Βτοιιοπ
πιιτοιιιιιοεεοτ, 5ι..Η. Ησιιο ποε $τοττιπιιι, Αιι.Η. =
Ηπ!ιο ποε Αιιποπιοπ, Χ.Π. Ι.ιποο ιτιριιοππιιιιιιοο!ιε,
Π.Ρ. = Ι.ιποο. ππιιιι!ιοορπιιιοπ, Π.Οτ..Τ. Ξ Ι)ιετιιππιο Οτι
ειοτππι οεε. ιι., 8ι.Ν. = διοτπο.!ινιππο!ποιπιιππ_ ΝεοΞ ννιιιιτο!εριο!τοπιιι. ι

ννιι ιιιιποπ:

Βοι θιοεπιιποιι
Η"
ΡΙΙΕΙΙΙΞΒΣΞἴ;[ὡἘΙἑ

ΤΙ10Γ8Χ

Β.Π. = 1/2 Μ.. Β.Π. ζ νο Κ.[..
Τ.!).:Β.Π. -: 1:1,8 Τ.!).: Β!). = 1:Ι.5
Βι.Η. = 'το ΒΠ. 8ι.Η ζ 'ο Β.Π_
ΑΜΙ. Ξ πιο1311. πω. = που.

ΙΜ 088011ΜΒ Βοι Ρ!ιιιιιει!ιοτπ ππι 'Γ!ιοτο.π

ρο.το!ιιιιοπε
Χ.Π. = Π.Ρ. Π.Ρ.( Χ.Π.

ΠΟτ.Ι. Ξ ν; Αιι.Η. Β.Οτ Ι. ς ιο Αιι.Η.
ΒΕ.Ν. Ξ ιο-ιο° δι.Ν. Ξ Ο-8"
Ψ.5ρ. Ξ 10--!7° πω. Ξ 0-80

Βοιοτπιο.

Ρ!ιιιιιειιτοτ πιιι πι1τιτιε οπτινιο!το!ιοτ Βτιιετ πππ Α. Ο!ορπι.ι: Οιπ ιιιπιπτοτιιο.ε ιχειοΙοπιειτο ιιιιι!τιιοποτ
(Πιο Γπιιοτιοπ ποτ Νοιιοππιοτοιι).
οποιο ιιππ!. 1899 Ντ. 2).
Πιο Επει.ιτρπιιοπ ιιοιποτ Νοιιοππιοι·οιι ιιπ πι» Με 'Έ!ιιοτ
ποτε εο!ιινοτο Ε'ο!ποπ. Πε ινιι·π προι!ιιεο!ι. πιο Μπε!ιο! οτ
εο!ι!ιιιϊοπ ποτ Β!ιιιπτπο!‹ ιπι ειππ !ιοτιι.πεοεοιπτιιππ ιιιιιοτ πιι
ποιιπιοπποτ Βο!ιιινιι.οιιοπιπ (Έστω.ιιππ Τοπ οιπ. Βιεινοι!οπ ειο!ιι:
πι” ιι.πο!ιοιπο ιι!ιποι·πιο Ριπιποπτιι·ιιππ. !ιοεοιιποτε ποτ Μπππ
εο!ι!οιπιιιοπτ.Βοι ποτ Οιιπιιοιιοπ ποιεοπ !ιοεοπποι·ε θο!ιιτπ ιιππ
Βιιοιτοπιππι·ιτΙιοιποτιτοπιιινοττ!ιονοτιιιιποτιιιιποπ. Ι)ιοεο ιιοετο!ιοιι
ιιι Ζοτεοπτπιιο·ποτ Νοτνοπιπεοι·π πππ Θπιιο;Ιιοιιιο!!οπ, επι.τιτοιι
Οοπεοετιοποπ. Α!τοι·οτιοιι ποτ (9οι”οι.εεννοι.πποιιππ Η:!.ιιιοττιιπ
ιτιοοιι, Απιι!!.πιππο· νοπ ππι. Πο.ιιιοπιοιιιπ ιπιιιιιιιττοπ ιποιεεοπ
Β!πι!τϋτροτοποπ.Ιιι Μι· ινοιεεοπ 8ιιιιετοιπκ Με Βιιο!κοπιπιι.ι·ιτε
ιιπποι: Μινι π.πειιοτποιιιΠοεοποτπιιοιι ποτ Ηιπιοτειτππιτο.
(ότιιπιτονοπϋεοπ !π_ιοοι.ιοποπνιιπτποοιπ Βικιτο.οτ Ιιοι·οοετοιι!:.
ιπποπι ποπ ιτιεο!ιοπ Νοιιοππιοτοπ !‹!οιπο επππε οπτιιοπιπιοιι
ενπι·ποπ, ινο!ο!ιο ιιπ τι" Επιπρο ο·οιι·οο!τιιοι,ριιινοι·ιειι·τ.πππ
πιπ: ριιγειο!οι;ιεο!ιοι·Κοοιιεο.ιι!ϋειιπ8· πιιει.το2οι;τοιιννιιτποιι. !)ιο
Βιπιιιιιτππε Με Επιτποιοε ιπ ποπ Β!ιιιετ.τοιπ ποτ οιπο νοτ
Ιο.πο;επιιιππι.τπππ νοτειπ.τ!τιιπςΜι· Ηοτει!ιπιιςιιοιτ ππι· ?οιπο
ννοι.ιιτοπππιο Βοοριτοτιοπιιοεοιιιοιιιιιςτ.ιιππ οοοι·ιιιιο!ι!ιοιι πιο.
!)ιοε ιιοτπ!ιτ.Με οοιιττοΙοτ Βιιιννιτκιιπο Με πιο νοπ, ποπιι
ιιιι.οιι!)πτοπεο!ιποιπιιπε ποτεο!ιιοπ ττοιοπ πιοεο Βτεοιιοιπιιιιο·οπ
πιω ιιιο!ιτπιιι'. Ε'οτποτ !ιοοικιοιιτοτιιιιιπ οιπο ει;ο.τικοΒιοιπο·
τππο· Με Β!ιιιπι·ιιι:!‹οε πππ οιοιιι. οοι πιτο!‹ιοτ Βοττο.ο!ιιπποτ
οιπο Βοτι·πο!ιι!ιοιιονοι·ιιπποτιιππ επιππιτ!ιο!ιοτ Αττοι·ιοιι. Πιοεο
Οοπττποι:ιοτιπιπ :ιπο!ι ποοιι νιι!!ιο;οτΖοτετϋι·ιιππ Με ετο.ιιποπ
Βιιο!τοπιιιο.ι·Κεποο!ι επι”. ενοειιιιι!ι νοι·ι`. οιπο πιτο!τιοΒιιιιινιτ
!‹ιιιιπ ποε Επι:τοοι.οε ππι' πιο ι;!οιτο Μιιε!τιι!ο.ι.πτποτ θιοΓο1εεο
οιιπιπιιιιι. (Ηϋο!ιει: ιιιιινο!ιι·εο!ιοιπΙιοιι. Μεε πιο ε!πιτο Μιιε!ιπΙο.
τπτ ππι· Με οιποπ Οτοπτιεγει.οπιοεπιτο!τι.ποτοιπι ΜΜΜ. Βο!ιτ
νιο! ικιι!ιι·οο!ιοιπΙιο!ιοι·ιετ. οιπο Βοιπππι.τ Μι· θειιις!ιοτι Με
πιιοιιπετι·ο.ιιπε, νοιι ινο!ο!ιοιι Ποιεττο ιιππ Μοτο.ι, Εκ πε·
Ιογ ιιππ Ατιποι·εοπ ποποιετ ιιπποπ, Μεε πιο πιο ροτι
ριιοι·οιι Οοπττοιι πι» πιο θοιπεειιιιιεππ!πιιιτ πιιτοτο!!οπ.Β.οι'.ι.
Αιιο!ι πιο νοτειιιτ!τιιπ,ιτποτ Ηοτποοπιι·ποι.ιοποπ ιιοπιοιιι: νοτι'.,
:ιπι ροι·ιριιοτοΒιππ·ιτ!ιππς. Βιο ννιτ!τοπιιιοπΒοετο.ιιπι!ιοι!ο ποτ
Νοιιοιιιιιοτοιι ιιοιιπποπ ειππ ιπ ι!ιι·οτΜοι.τικεποετοππ.Ι)πε Β!πι
ποτ νοιτιο επρι·οι·οπιιιιε οιιιοε Ιοποπποπ Τιιιοτοιι που. πιοεο!ιιο
ππι-ιπι" πιο Με Νοποππιοι·οιιοπιι·ιιοι. Πιο Νοιιοπιιιοτο κι
εοιπιτ οιπο Βτιιεο, ινοΙο!ιο ι!ιι· Βοοι·οι.πιτο!τι:ιπ ποπ Β!ιιτ!ττοιε
Μπι” οι·;ειοεει..διο πιο οιπ Ιοοοιιονιιιο!ιτιποεΟτπο.τι, ποιιιι νοτ
!πει. ποι·εο!ι›οπιιοπιππ·ι.ποπ Τοπ. Ζιι οι·ννπιιποπΜ. ιιοο!ι. πο.εε
ποτ Βιι'οο!:ειποι· Βιπερτιτοπιι; ππτ οιιιιο·ο ιπιιιιιι.οπ ποιιοι·ι.

Βπο!ι (ιλιι!!ιππιιεττιιιιπ).
σ. Ηο!ιπειτπιπ: Νοετο. ίπτεπιτ πιοπ ιιοτιε!ττορπιππ οι”
ιιοτππιπποποοιιο.τ. (Βιιιιπο νοτειιοιιο ιιιιοτ Απεεοιιοι

ιιπιιΒ ντιπ Ηοτιιιιοπιι!οο!ιοπ). (ιμΈ,Μ 1899Η_ ο 229ι_
νοτι. πω. ιιι Η Ρο.Ι!οπ πιο Απεεο!ιοιιππο· Μι· ΙΙ‹›ι·ιι!ιοιιτιιοο!ω
τοτειιο!ιτ.ιιι πτοιοπ πιινοιι ιινιιτποοιπο νοι·ιιοεεοι·ιιιιο;ποτ πο!»
εο!ιπτι”ονοιι °χιιο-ιμιοππι 'τι οτειο!ι ιπ οιποιιι νοιι Γιπποτειιιι!οπ
οοι οιιιοπι Αιιετιι.ιιπνοπ οιποπι Μοτοτ ππι πιο; ιπ πινοι Γ. ποτ
πιο νοτιιοεεοτππε ο·οτιπετιιιΒιι.τ.Πιο νοτιιοεεοτππΒ πιπ εειπ:
ο!!τιιπιι!ιο!ιοιπ πππ !ιοτπιιι:πιιττιπι'.Μεε πιο οιπιπππε ιιποιιοπο
Βοι·πιιοπτοιιοτπποιιο π!!πιιι!ι!ιο!ιειο!ι οιιιιοι, επ Μεε εο!ι!ιοεε!ιο!1
οοι ποτ !‹οτειι‹ιειιοριεοιιοιιΠπτοτειιοιιιιιιο·οιπ ι”ει.εινι3!!ις ι·οετο!
ιιιι€εειιτοεΒριοεο!ιιι!π ιιοοιιιιο!ιιοτ ννπτπο. Θ!οιππντο!ι! τ;!οπιοι:
νοτι'. πιο Αιιι·πειοπ ιιιο!ιι:πιο Νοτιπο!νοι·πι!ιι·οπ οτιιριοιι!οπ επ
ιτϋιιιιοπ εοιιποτιι πι”. πιο πιο οριιεοιιο Ιι·ιποοκοιιιιο σποτ ΤΙΜΜ
τιιιιπ πιοιιι: οι.ιιει'ιιιιτιπιι·πππ πιο πο!ιεο!ιπι·ι'οππι πεο σποτ ππι·
ππτοι· !ιοτπιιιτοεοιπιπιο.

Βιιοιι ΗνιΙ!ιπππειτοππ).
ιν ο ι το τ ε ι τ ο τιπ: Οπι ιιιιιπνοτι.<;επιιιιι (Βοιιιο.ι) νιπ ιιο
!ιοππ!ιιιπ οι ιιγειοτιοιιε ενοτο.το ιοτιποτ. ιΗγΒιοιι 1899
Η. 5 8. 526).
ναι'. πιπ εοιιοπ 1892 οιπριο!ι!οιι. εο!ιτ εο!ιινοτοΕ'οτιποπ νοπ
Ηγετοι·ιο ιιιιι; οιπιιο.!τοπποιτι.ννοοιιοπ Μπιτ ππιιοι·πποπι επομε
τινοπι, ππι ιιοετοπ εοιιιιιοπιιιπιοιπ δοιι!ειι' επ ιιοιιπππ·!π. Βοιιιο
Βτιο.!ιτππο,πω” ειππ _ιοι;πιππι' Η πιω ποτ εοιιινοι·ετοιιΑπ,
πιο _ιοποτ ππποι·πιοιτιποιι Βο!ιοιππ!ππο: Ι1°υΕΖΕοιι,ποινοπ 10 πιιτ
ειππ οτ Ηοιιπππ, οιιιοτ οιιπο ννοεοιιι.ιιο!ιονοι·ποεεοι·ππι;. οιποτ
ππι; οοιπιν. Πιο Ριιιιοπιιπποπ ινιιι·ποπ Μιι.!ιι·οππΜε εοιιιπει.πι
ιιπ!οπ Βο!ιιοιοε τοιο!ιιιο!ι ;οιιιτιοι·ι. ι!!Ιοει!τπτ)νοι·ι·ιο!ιτοκοπιιιτο

( Γιιιειω [Αποτο
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Βεάϋι·Ι“ιι1εεεεε1Ι›ει·εεε. ΝεεΙι 8 ινεεΙιειιτΙιεΙιειιι θε1ιΙιιι'ε ννιιι·άειι
ειε εεννεε1ιτιιιιά ει.εεάειι ;εεεειιά ω. '

Βιιε1ι Ον1ΙΙιιιε.ιιετι·ειιά).
Ε. Ζ ιι εΙι ι·ιεε ε ιι: Ειρει1πιειιτεΙΙε ειιιά1ει· εΓνει·· άεε ιι

ι

τιενειιεεε Κε1ιεεΙιιιιΓεεΙοεεεε νει·1ιειι νΙά ει1ιιιι ειιειιιι.

(Πρεε1ε. Μ.Ιιει·εΓειειιιιιε·ε Γει·ΙιειιάΙιιιε·ει· 1899. 18. Πε
εειιιΙιει· θ

.
179).

Δε! θι·ιιιιά ειιρει·ιιιιειιιε11ει·Πιιτει·ειιεΙιιιιι8·ειι ΙιΙιει· Με ινε
Ιιιιιιιι ιιιιιε.νειιεεει· ΚεεΙιεε121ιιι'ιιειοεειιΙιε1ΒΙιιινει·Ιιιειειι Ιιεπιιιιι.
νει·ι'εεεει· Με θεεειιεεω ιιι ΜεγάΙ, 8εΙιτειιιιιι ιιιιά Ε'ειε
εειε ΒεειιΙτε.ι, άεεε ΚεεΙιεε.1ιιιιιιιεΙειιεε, ννειι18ειειιεΙιειιιι Κειιὶιι
εΙιειι. ΙιεΙ ιιειιτειιΑιιιιιιιΙειι 1εΙιειιει·επειιά ινιι·Ιιειι Ιιειιιιειι; ειε Μι·
1ιειι ειιιιιιιΙΙι·ειιά πει' Οιι·ειιΙιιι1ειι ιιιιά Βεεριι·ιιι.ιοιι ιιιιά εινε.ι·Μ:
άετ Ζιιειειιά άεε ΤΙιΙει·εε επι Ιιεετειι 8Ιειο1ι ιιεεΙι άει· 1ιιιιιε1οιι,
νει·εεΙιΙεεΙιτειι ε1εΙι ε.Ιιει· εΙΙιιιεΙιΙιεΙι νν1εάει·.

ΒιιεΙι (νΙΗ11ιιιειιετιειιά).

ΒΙΙεΙιει·ειι:ειεειι εεε Βεεει·εεΙιιιιιεειι.

Πι·. 11. Ρει.ιετε-Κει·εε1ιΙιειιιιιετ (81. Ρετει·ε5ιιι·ε):
Πεε 8ειΙΙειτι άεε Λιιεεε, ιιιιι ειιιειιι νωινωι νοιι
πω. 8ειι1ει; πω; 10 Ε'ΙΒιιιειι ε.ιιΕ Χ 'ΓείεΙιι.
(1ν1εεΙιιιάειι.Βει·,ε·ιιιιιιιιι.1900).
8ειι άειιι Βι·εε1ιε1ιιειινοιι ΓιιεΙιε' Μεεεε;ι·ιιρΙι1ε ΙΙΙ›ει· άεε
δει·1ιειιι άεε Πι·εε11:ιεειιιε 1ιει.1)811ε1ε1ιάιε Βιιι2ε1Ιιεεεε.εΙιι.ιιιιεειι
εε εεΙιι εειπεΙιι·ι ιιιιά ειιιά ιιι ρειτ.Ιιε1.ειιιιιειιι ΗιιιεΙε1ιτ εε
ν1ε1ε ιιειιε θεειεΙιιεριιιιεΙ.ε ει·είΙ”ιιετ ιι·ει·‹Ιειι, άεεε ειπε ιιειιε
Βεειι·Ιιειιιιιιεςάεε 0εεεεετε.ιιάεε άιιι·εΙιειιε εεΙιεειιιε,εε ει·εεΙιειιιτ.
Πειε νει·Ιιει:ςειιάε11'ει·ΙΙΜε ειε Πι·ιιεΙιτ ιιιΙιιεΙειιεει·, νοιι άετ
νειίεεεει·ιιι ιιιιτει· ΗΜ. θεετΙει·'ε Λεει-Ιιι ε·εΙειετετει·Αι·
1ιειι. Πει· ει·ειε ΑΙιεεΙιιιιιτ. άεε ΒιιεΙιεε ΙιεΙιιιιιάεΙτ ειε Αιιει‹ιιιιἱε
ειιά ΗιετεΙοειε άει· ρι·ιιιιιιτειι8ε.ι·Ιιειιιε άεε Αιιεεε, ΙΙιι·ε Βιε
τ.ΙιεΙΙιιιιρ,·ιιε.εΙι Γοι·ιιι ιιιιά 81τε, άΙε εειΙεΙεε1εεΙιειι Μειιιειιτε
ιιιιά εειιεεειιιΙνειι νειειιάει·ειιιζειι. Πει· 2"θ11:0' ειιειιιετ.ιεε1ιε
'ΓΙιε11 Ιιι·ιιιε·ι άΙε ι:ειιε.ιιε ΒεεεΙιιεἱΙιιιιιε· νοιι ιι1ε1ιι:ινειιι.εει· Με
Β? ε.ιιε.ιειιιιεεΙι ιιιιιει·ειιεΙιτειι 11”ει1Ιειι1άιεεεε ι·ειεΙιε Μει.ει·ιεΙ
ετειιιιιιι.2ι1ιιι'Ι'Ιιε1Ι εεε άει· Πειρειεει· Αιι€ειιΙΙΙιιιιΙΙ 2Ι1ιιιΤΙιε11
Με άει· ει:ειιειι 8ε.τιιιιιΙιιιιιι άει· νει·ϊεεεειιιι. 1ιιι άι·1ι.τειι,
ΙΙΙΙιιιεεΙιειι ΑΙιεεΙιιι1ιτ ινει·άειι$γιιιρι.οιιιειιιιά νει·1ειιιΐ, ΙΙΙει;;ιιεεε,
ε'ΓΙιει·ε.ριεειε. ΙιεεριεεΙιειι. Πειε.ιι εεΙιΙΙεεει. εἰεΙι ειιι ΙΙΙιει·ειιιε
νο11ετε.εάιι;εε 1.1τει·ετ.ιιι·νει·2ειεΙιιιὶεε(ΜΙ 27 Βεἱτειι 784 Νιιιιι
ιιιει·ιι!). Με ειιιικ νοι·ιι·εθ`ΙιεΙι ειιεςει'ΙΙΙιι·τειι 'ΓιιΓε1ιι(ΙιτΙιεςι·.
Αιιει.ε!ι ν. Κιι·ει. Ι.ειρΖω Ιιεινειεειι, άεεε Ιιειιιε Κεειειι πε
εεΙιειιι. ινιιι·άειι. ιιιιι άειιι ;;εάιε;;ειιειι Ινει·1εε εποε ειπε ννϋι·άΙ,ε;ε
Αιιεεωτιιιιι;; Ζιι ε·εΙιειι.

Β 1 ε ε ε ι π.
ΗειιιιιοΙι 8ειεΙιε ιιιιά Ο. 8. Ι·'ι·ειιιιά: ΠΙε1ΕτΙΙιειι
Ι‹ιιιι,εεε άεε Νει·νειιενειειιιε ιιειεΙι ΠεΓΜΙειι πιπ εε
ει:ιιάειει· ΒειΙιεΙιε1εΙιιιευιιε άει· Πιιιει·ειιεΙιιιιι;.ι ιιιιά

Β88Πω091-ΠΠΠ. Βει·ΙΙιι 1899. ΓιεεΙιει'ε ιιιεάἱεἱιι. ΒιιεΙι
Ιιειιά1ιιιιι:. 581ρε8.
Με ΙιεΙάειι νει·ίεεεει·, Νει·νειιε.ι·ιιιε ιιι Βι·εεΙειι, ΙιειΙιειι Μειωτ
εΙΙεΙιΙἱεΙι άεε ιιιιιΓιιιιι-ιι·ε1εΙιεΜιιιει·ιε.Ι άεε άει·ι1εειι ΙιιεεΙτετε
ΠΠ· Πιι1“ε.Ι1νει1ει.ειενειει·Ιιεπει. Πε ιιιιιΓεεει ι·ιιιιά 5000 ΡεΙΙε,
νοιι άειιειι “με 1000 Ρει·εοιιειι :ιιι Βι·ΙΙι·ειιΙΙιιιιαειι άεε Νει·
νειιε εισειιιεΙΙΙ.ιειι εάει· εεΙεΙιει· νειάεε1ιιιε· ινει·ειι. Πει· Πει·
ειιιπ , άεεε άΙε Υειι':ιεεει· ειιιειεεΙιε ΠιιΙεΙΙνει·Ιεωιε ιιιιιιιιιιει·
ειιεΙιτειι, ΙιεΙ άειιειι 8ι.ει·ιιιιεειι άεε Νει·νειιενειειιιε ίεΙιΙιεε, ειι
άει·ετεεΙιε άΙε Πιιι:ει·ειιεΙιιιιιε ‹Ιει· Κι·ειιΙΙειι πω. ιιει·νεεειι ειε
ι·ιιιιειειι ιιι εεΙΙειςιιιΙειιι Ζιιειιιιιιιιειιει·Ιιε1τειι«Με νει·ιι·ειει·ιι άετ
·0Ιιιι·ιιι·ι.ιιε,Αιι8·ειι-, ΟΙιι·ειιΙιεΙΙΙΙυιιάε, άει· ιιιιιειειι ΜεάΙειιι νει·
ιιιιΙιιιιειι, ι.;ιεΙιτειιιε ΘεινεΙιι· Μι· άιε ε11εειι1εε Αιι11'εεειιιιςάεε
θεεά'εε, εεΙιϋτετ.νει· ερεειιι11εΠεεΙιει·Β1ιιεειιιςΚειι.. ΑΜ' άιεεει·
(5ι·ιιιιάΙεεε ειιιετειιάειι, ΙιΙειετ. εεε ΒιιεΙι ειιιε ι·ει·2Ι18·11εΙιεΠει·
ειεΙΙιιιιι; άει· Βε21εΙιιιιι,εςειιεννιεεΙιειι Πιιι1ι.11ειιιιιιά Ει·ΙΙι·ε.ιι
1ιιιιιεειι άεε Νεινειιενειειιιε; εε ε·εινιιιιιι ειιιειι ιιεεΙι ει·εεεετειι
ι·ειΙΙΙιεεΙιειι κνωιι άιιι·ε1ι Με Πει·Ιι1εΙ.ιιιιρ_·άεε πεεε.ιιιιιιιειι
ειιάννει·Ιαεεεεε Ι'άι ά1ε ιιεει·ε1εε·ιεεΙιε ΑιιΕε.εειιιιε, Βει;ιιι.-

'

.ε.ε1ιιιιιιΒ ιιιιά ΑΙιεεΙιειιιιιιιι· άεε ειιικε1ιιειι Πε11εε. ΜΜΜ εε
εοιιάειει· ΝεεΙιάι·ιιεΙΙ ιει. Με άιθ`ει·ειιιιε11εΠιιιειιοεΙΙΙΙ ι.ιεΙερ·ι ι

ννει·άειι, σε. άΙεεε ειιιε άετ ιν1ε1ιι1,ςειειιΙΙι·ιιιιάΙε.ε·ειι Μι· άιε
ι·ιεΙιιι€ε Βειιι·ι1ιεΙΙιιιιι; Μ. - Βει άετ ειει;ειιάειι Βεάειιιιιες,
ινεΙεΙιε άΙε Πιιίε.1ΙεΙιεΙΙΙιιιιιάε ειιεΙι ιιι ΒιιεεΙειι‹Ι ιςεινιιιιιι. Ιιειιιι
άιεεεε Βιιε1ι άειιι

ἔιεΙιιιεεΙιειι
ΑΜΙ. Με ειε ει1νει·Ιε.εε1,ε·ει·δνε::

ινε1εει· ιιι άεε εΙιιν1ει·ιεΙιειιειι άετ θεεεεΙιτειιειΙιΜ.ιμε1ι
Ιιεειειιε επιριεΙιΙειι ννει·άειι.

Η ι ε Ιι εΙ ε ε ε.
ΗειιάΙιιιεΙι άει· ΕτιιεΙιτειιεεΙΙιει·εριε ιιιιά Βιετ.ειΙΙι. Πει
ε.ιιεεεεεΙιειι νοιι Ε. νοιι Ι.ενάειι. Ζινειιει· Βειιά,
εινεἱιε ΑειΙιεΙΙι1ε8. 434 με. Με. Ρειιτι. (ΒεἱρΖἱἔνθτ
Με νοιι θεοι;; ΤΙιιειιιε 1899).
Με άΙεεειιι ετειιΙιεΙιειι Βιι.ιιάε Με άεε Πε.εάειιοΙι άει· Πι·
.ιι5.Ιιι·ιιιιεετΙιει·εριεεειιιειι εΙειιτειιάειι ΑΙ›εεΙιΙιιεε ει·ι'ειΙιι·ειιιιιιά
.πιω ιιιιιιιιιεΙιι· Με ειιι ννει·Ιι νοιι άει· ειιιιιάΙε8ειιάεΙ811 Βεάειι

1 ΟΙιει·εΙΙιει·

πιο;; σε ννιεεειιεεΙιει'τ ιιιιά Ρι·ειιιε Ιιι άιε ΖεΙι1 πεεειει· ε1ε.εει·
ιεΙιειι 1Νει·Ιιε. Ιιι ά1εεειιι Βιιιιάε ΙΙιιάειι ειεΙι ι'εΙεειιάε Κε Με
ΒιιιάΙιτεπεετΙιει·εριε ιιι ιιειιτειι ΠεΙιει·1ιι·ειιΕΙιεΙιειι νοιι τει'.
ν.1ιενάειι ιιιιά Ρι·ει'. θ. Κ1ειιιρει·ει·, Ιιει Π1ε.Ιιετεε ιιιεΙ
Ιιτιιε νοιι Ρι·ει'. ν. Νοει·άειι, ΙιεΙ (Μπιτ, Αι·Νιιιιιε ειε. νοιι
Ρι·εΐ. Μι ιι ΙΙ ε "κι, ΙιεΙ ΑιιΙΙιιιιε, ΟΙι1ειοεε. ΕειιΙΙΙΙιιιιε ειε.
νοιι Ριπή'. Νει:1ιιιιηι·ε1. Ιιει 1·1ιιιιιΙαι·ιιιιΙΙΙιε1τειινοιι Ρι·ει'.
Ε”.ΜεεΙει· ιιιιά Ρωι Ε). Ρειρει·. Ιιε1 8ιει·ιιι1εειι άει· θε·
εεΙι1εεΙιτειιιιιετιειιειιιιιιά ΙιεΙ 8γρΙιΙΙΙε νοιι Ρι·εΙ'. 811ι·Ι›ι·Ιιι
πω. ΙιεΙ Νιει·ειιΙΙιειιΙΙΙιεΙτειι νοιι Ρι·εί. Η. ν. ΖΙειιιεεειι. Ιιε1
Κι·ειι1ΙΙιεΙιειι άετ Βει·ιιννε8·ε νοιι Ρι·ει'. Πει ιιε Πειιάε1·
εεε ιι, Ιιε1 ΚιειιΙΙΙιει:ειι άει· Ε'ι·ιιιιειι νοιι κα. ν. ενω εΙιε1.
Ιιε1 ΚΜΠΙΙΙιε1Ι.ειι άει· Κιιιάει νοιι Ραπ. ΒΙεά ειε. ιιιιά επά
Ι1εΙι νει· ιιιιά ιιιιι·Ιι Ορει·ετΙειιειι νε" Ρι·οι'. Η. Κε1ιι·. ΠΙεεε
ΑιιΓεειΙιΙιιιια άει· Νετεειι ιιιιά ΤΙΜ εΙΙειιι ΙιεινεΙει., Με εΙΙεεΙΙιε·
άΙε Βι·ιι:11ιι·ιιιιαειΙιειερΙεεΙιεεΙιε.ιιάε1ιινει·άειι ιιιιάΜε Ι›εάειιτειιά
Με Νε.ιιιειι άετ ΜΙιει·Ιιε1τει· Με, Με Με 1·'ι·ΙΙεΙιτε εΙε·ειιει·
Γει·εεΙιιιιις ιιιιά άἰε_ἰειιἱε·,ειιΑιιάει·ει· πιιεειιιιιιεπεειι·ιιε·ειι ΙιειΙιειι.
Με άειιι ιιειιειι .Τε.1ιι·Ιιιιιιάειι ειε 13·ωι άει· 1.ειετιιιιεειι άεε
νει·11εεεειιειιιιι εΙιει·ι·ειεΙιειι, Με εε Με άιεεειιι θεΙιιετ Ι›εεεει·
ιι1εΙιτ.ε·εάε.εΙιτ.ν·ει·ι1ειιΙαι.ιιιι.Ζιι εΙΙιεΙιΙΙεΙιει· Βιιιιιάε ννειι· άετ
ΡΙΑ" ιιι άἱι·εειιι ει·ιαιιιε1Ιειι ινω‹ ε·ει”εεει.;εε Μ» Ιι1ε1ιει·
ιιιεΙιτε άειιι2ΙΙιιι11εΙιεε.Μπι ει·6111ιειιεἰεΙι ιιιιε ειπε Β.ειΙιε ιιειιει·
ΑιιεειεΙιιεριιιιΜε ιιιιά άεε νοιι Πενάειι'εε1ιε ΠειιάΙιιιεΙι ννιι·ά
άεε Αιιειεεε Ζιι ιιιιΖε.ΙιΙιεειι 11'ει·εεΙιιιιιςειιΜε άειιι θεΙιἱεΙ: άετ
Ει·ιιιι1ιιιιιιεετΙιειειιιε εεεΙιειι. Πε ιετ εεΙιειι εεεεΙιι·ιεΙιειι ιιιιά
νει·ιιεΙιιιι ειιεεεεωτιετ. 1116αεεε Με ειε ιι·ειιει· ΒιιιΙιςεΙιει· ιιι
άετ ει·ιιΙΙεΙιειι Ρι·ε.ιι1εάΙε ινε1τεετενει·Ι;ιι·ειτιιιιε·Πεάειι.

ΚιιΙ1ιιιενει.

10ε1ιιει·ε ΜΙΙΙΙιεΙΙεεεειι εεε ΙΙιει·ερειιΙιεεΙιε ΝεΙΙ:ειι.

- Ιιι άετ 1ι1ἰιι.-ιΙιει·ερ.1νεε1ιειιεεΙιι·Ιΐ1:Νι·. 8 νοιπ .ΗΜ 1900
τΙιειΙτ 11_ιιιι (Μεεειιιι) ειιιειι Ρε1Ι Με νοιι Ηει·ιιι·ϋΙι ι·ειι
ι·ειιιιιιι; Ιιει ειιεεει·ΙιεΙιει Αιιινειιάιιιιι.ς άει· θειι
ιΙι :ι ι· 1 ά ε ιι Με ε ι ιι τ. άεε ει· ΙιεΕ ειιιειιι Ηει·ι·ιι :ιι ΙιεεΙιε.εΙιεειι
θε1ε.8·ετι1ιε11:1ιεττε. Ρειιειιτ Ιιειτε ειπε 5 ρ0ι. Μιεε1ιιιιι.ε νοιι
'Γεια. Οιιιιι.Ιιει·Ιά. Με ΗΑει°ιιιΙΙΕε1ιιι Αιιιι·ειιάιιιιε ιιιιά 1ι1ει·νοιι
Ιιιι νει·1ιιιιΓε νοιι άι·εἱ ννοι·1ιειι 100,0 νει·Ιιι·:ιιιεΙιτ. Πε ει.ε11τ.ειι
εἰεΙι ιιιεεΙιειιάε Βε1ιιιιει·πειιπω! .1ιιεΚειι ΙΜ άετ ΗειιιειιτΙεει·ιιιι,ε
ειε. Νε.εΙι ΑΙιΙε.ιιΙ' άεε Αετεε νει·εεΙιιι·ιιιιάειι άΙε 01°8ΙειεΙ1,ννάΙι
ι·ειιά άεε ΙειΖτει·ε ειιΜεΙτ. Βειάεε πω· ΙιειιριεεεΙιΙιεΙι Μι άετ
θ|ειιε ρειιιε ΓΙΙΙιΙΙιει·. νει·Ιιι·ειιετε εἱεΙι .1εάεε1ι:ιιιεΙι ινεἰιει· Με
21ιιιιει·εάετ Πει·ιιι·ΙΗιι·ε. Πεε 11ει·ε·ειιε »νει επι ΟΗΕ. ειιι:ει·ιι.
ιιι·ετΙιι·.ε1ιι 8111111811:ειιι€ειι·εε1ιεειει· Τι·ερΓειι εἱεΙιτΙιει·, ειιεεει·
άειιι εειιάει·τειι εἰεΙι 8·ει·1ιιεε 1ΙΙ:ιεεειι8εΙι1ειιιι Με άετ Ηε.ι·ιι
ι·Ι51ιι·εεε. Δ
Πε Ιιἱει· Με 1Ιειι·ΙιεΙιΚειΙ. ειιιει· ε·εεεΙι1εο1ιτ.11εΙιειιΑιιειεε1ιιιιη.=:
νειιι Ρετ. ιιειιιι·ι πετάει. εειιετ εΙιεοΙιιι Ιιεἱιιε ειιάει·ειι Ι.1ι·εε.εΙιειι
Μι Με νει·1ιεςειιάειι Βεεε1ιινει·άειι νει·1ει,ςειι,ιιιιιεε ιιιι Εεεε
εεεειι Ρ'ει11εειπε-ιΒεἰιιιιιι.ι· άει· Ηει·ιιι·εΙιι·ε άιιι·εΙι άΙε θειιΕΙιε.
ι·ιάειιιιτιοιιιι·ειιε·ετιειιιιιιειιννει·άειι.Πε άἰε ΜιεεΙιιιιιε· εειιει Με
θεϊι·ιιιιε Ιιεετιιιιά, ινιιι·ειι άιε ΒεεειρτιεπεΙιεά1ιιειιιιο;ειιεε1ιι·εεε
ετ.1ε.Με Νιει·ειι ννε.ι·ειινε1ΙΙ‹ειιιιιιειι ειιΙ›ει·ΙΙΙιι·ι ςεΙιΙιεΙιειι.
Π” 0ιιιιιΙιιιι·ΙΙΙιτι ενιιι·άειιι 1ετιιει·ει· Με ΜΜΕ: επι Ιιεειιιε
ιἱε‹:Ιιειι Ζννεε1ιειι,εε ινιιιιειιτΙΙεΙι "εεε Ηιι:ιι·ιιιιεθιΙΙ ειιιρΐειιΙειι.
Πει· εεε" ΙιεεεΙιι·1εΙιειιεΕ'ιι11 ΙεΙιι·ι:_1εάειιΓιιΙΙε, Με νει·ειεΙιτ.1;;
πιο." ιιππ:άει· Αεννειιάιιιιε: ά1εεεεΜιιιεΙε, ιιιιεΙι ιιι Ρει·ιιι άι·ι·

ιΒιειιιεεΙιειι
ΡΙιερ;ειι Με ΡΠεει.ει·. εειε ιιι11εεε.Κϋιιιιε άοε1ιειιεΙι

ιει·ειιι·εικιιιις πιπ νι·ειιει·ειι εε1ιΙΙιιιιιιειι Γο!,ε;·ειιάειιι ΡΜ. άετ·
ιιι·ι1εειι ΝεΙιεάειι νει·ι1τεε.εΙιειι,Με ει· Ιιι 1ιε1ιιει·Ιε1νει·Ιιε.1ιιιιεε
ει.εΙιτ ιιι άει· ενειιιιιεΙΙ άει·εΙι άεε ΜΜΜ ει·2ΙεΙΙ:ειι 1εεε.Ιειι.
ι·εερ. 1ιοειιιει1εεΙιειιννιι·Ιιιιιι€.

Η.

.Αεετεε εεε άεε Ρι·εΙεκεΙΙειι
άετ ιιιεά1ε1ιιιεεΙιειι. θεεε11εε1ιείτ ευ. Ποι·ρε.Ι:.

8ἰι2ιιιι,=; επι 8. Με” 1899.
νω- άετ 'Γιιεεεει·άιιιιιι;; άειιιειιετ.ιιι·ι Π ε ο ΙΙ ε ε 1

ι
ε ιν1τι ειπε

Ρει1ειιιιιι. Ιιε1 ινε1εΙιει·ει· Μι ΝενεπιΙιει· 1893 εΙεε νει· ιιιεΙιι·
Με 5 .1ε.Ιιι·ειιάιε 'ΓιειιιερΙειειε.ιιειι νοιι ΙΛερειιεεΙι1ειιιιΙικιιε νεε
εειι ΤιιεΙι1εειε ειιεεεΓΙΙΙιι·τ Μι.. Πεε ΒεειιΙτιιι ιιιιιεε νοι·2ΙιαΙιε1ι
,ςειιιιιιτιι ννει·άειι. Πιο ει·ιιιιερΙσιιιτιι·ιε8ε1ιΙειιιιΙιειιτ Με 1111'θιι

Ιιειι·νιΙιι·ι, εΙεΙιτ ι·οε18·-ι·ειΙι Με ιιιιά Ι›ΙΙάετ ειιιε
εεΙιδιιε ιιιιιει·ε ΠάΙιειιτε. Αιιι;ειιεΙιεΙΙΙιεΙι εεεΙε1ιΙ. ειε εεΙιν·ει·εε
ΤτεεΙιοιιιι·ε‹:ἰάἰν, άετ Κιιει· εΙ κι ει·ννεΙεΙιτ ιιιιά ιιιιΙΙιιιι·ι. δοΙΙιε
εε ενειιιιιεΙΙ ειι€1ιει·ιιι 01;Σε νοιι Νει·ΙιεεεεΙιι·ιιπιεΐιιιιε Ιω
Κιιοι·ρεΙ Ι1ιι011Π1Μεεει· Πει·ικτιειι νοιι ()ιΠειι ΙΙειιι·ιιειι, εε ετεΙιτ
ειιιει· ΙνΙει1ει·ΙιεΙιιιιε εει· Ορει·ιιιιειι ιιὶεΙιιε ιιιι Ινεεε.
Πι·. ιιιεά. Θ. 8 ννἱι· ε Κ 1 Ιι5.Ιτ εειιιειι ειιςεΙΙΙΙιιάΙε·ιειι νει·ιι·εε:
ΠεΙιει· Βεεει·ριαΙειι ιιιιά Α ιιεεεΙιειάιιιιε άεε Βι
εειιε ιιε Πιιι·ιιιοειιεΙ άει· Μεει·εεΙιννειιιοΙιειι.
Αιιει;εΙιειιά νοιι άετ ΒεεΙι:ιεΙιιιιιιε Με.εε.ΙΙιιιιιε,άεεε Ι·ιει ΙΙάεει·
εεΙιινειιιεΙιειι ννεΙε1ιεειιιε ννεεΙιε Με; Μι' εεεε1ιιτεθει·ειι2 εε·
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εε1ε1:ννει·ειι,Με 1ει Βιιεεεειιιε εειιεε1ει· ννειεε "ειε νειεε.ε
εεεε Ειεεει·εεειιεε ε1εει εε1ιννεεε, εειει·εειιιε νει·1τι·ειιεεεει·
ειεε Βειεε νοιι Πει.ειεεε1ιεειιεε ιιιε Με εεεεεει.εε νει·εε1ι
ειεεε εεεει· ιιι ετιιΜι·εε. 1)ε 1ι1εεε.11εειΜε ι.ι·ει.ε Ηιιερ;ει· εε
εεεεεε εΙε1εεεεε Ε1ιεεει·εεειεεε ε1ε ειιιεε Με θε11ε εεννιι·1ιτ.
εεε1εεε εε 1ιεεειε Μεεει· Αιιεεεειε Με Βεεεεε1ιτεειι· ιιει
Ριεεεεεεεεειιειε εεεεεε·εεεεεε1ιεε ννει·εεε, ινε πισω ειεει·
ινεεεειιι1ιεεεει Βε1εεε εεε 1θ`ιοεεεεε1ε εεει.ι111ι·ιειιιννεεεει·,
Με ειιε1ι εεεε 1.1ετει·ειεεεει; εεε Πεει.ιιε εεε1εεεεειιε, ει.ει.ε
Βιεεειεεειιοε νει·1ιεεεειι Μ. [ει 1εεεεει·ε ιιειει· 8·εεεεετεε
Πιιιει.εεεεε εει· ιει Ζεεειεειεεεεεεε ιιιε. ειιιεε Αεεεεεειεεει;
εεε Βιεεεε εεε εειιι 0ι·Β·ιιειεειιιε εε νει·ετεεεε ει, εε 1ιεεειε
Με Βεεεεεετεεε 11εεεε11ειιιεεε εεε εεεει·εεεε·ειεεεεε εεεε
Γε11εΜε εε! ειεειιι Αιιεεεεειειιεςενει·εεεε εει·ιιεεεε ει·1ι1ει·1:
ινει·εειι. Βιε εεεεε1ι1ιεεε1ιε1ιιιε Μεει·εεεινειεε1ιεε ειιςεειε11τεε
Πειειεεεεεεεεε ει·εεεεε ε"ε1ε,ιεεεεε:
Βει ιιει·ιεε1εε'1`1ιιει·εεεεεετ ε1εεΒιεεει·εεει.ιεε, Με εε 11ο ο 1ι
ε ε.ιι ε εεε Ω ιι ι ιι ε ε εεει·ει ιιεεεςεινιεεεε εεεεε, ιιε Βρ1ιεε1εεε
8ιι·εειε εει· Πεεεειιε12ε1:ιεε.1ιι εεε Βριι1ιε12ε11ειιιει. εεε Εεεε
1ε ϊειιιεει·εἰιςει· εεε ειεεεει· 11'ει·ιιινει·ιι·εεεε, ιιε 8τι·ειιιεΜ. εεε
εε1εεεεεριεεεε1ιεε εε 1εεεεεενι.εε ε·ι·οεεει·Β'ει·ιιι(Ρ1ιεςεενιεε)
εεειιεεεε. Βει Ρει.ιει·ιιεκ ιιιε: Βιεεεει·ειει· Νεειιιε . Με ειιε1ι
εεεε εεεε1ειει θει·εεε ε1ειεεε Με ειεεεεε1τ.ιεεε ΐ'εεεεενιεε
εεειεεεε, Με Β ιιεε1ιεε ειεεεεεε νει·1ιει·εε εεεεε εεεε 24
8ιεεεειι ιει·εε ιεεεεεεε1ι. νε111ιειειιιεε. Λεει· ειιε1ι εει:1ι Πε
τει·ειεεεειε εεε Πεειιιε εεε1εεεεεεε νει·1ιει·τ ειεε Με Βιεεε
ι·εεεεεε ιιε 8ιι·ειιιε εει· Ζειιεε εκει. νιεε εεε·ειι Με Αεεεειεε
Μεεε11ειιιε ειιι·ιεει., εεεε Με Βιεεει·εεει.ιεε 1ει 1)ιιεεεειιιε εει·
11εεε;ει·ι.1ι1ει·εεει·εε Με 1.εε11εεεΜεετ εει. 1Νεει·εεε εει· νει·
ειιεεε ιιιι1:Με Πει.ει·ειεεεε8 εεε Πεειιιε εεε1εεεεεεε ειεεειε
νει·ιι·ε8·εεεει· Με Βεεεεεει.ιιιι€, εεεε ειε εεεει1ε ερει·1ι·ιεε
'1'1ιιει·εεεει· εε1ε ιει·ειι Κε1:ε νει·ιεει·ιεε, εε 1εεειι 1ιειεεΝεε
πως εει·ειεει ειιιεε. Ιιιεειε εεε '1'ειει· ιιιε. εεε Ζεειιεε Μιεεε
εειιι Αεεε 1εεειε ει·ει·111“εε εεε Κοιεεε11εε εενει· ει·1εεεε εει·
ιιιιτει· εεειε11εεΒι·ε1ιι.εει.εεε1. 1)1εεει·Πιεετεεε 1ειςι.εΜε νει·
ειειεεεε· εεεε, εεεε εει εεε εεε εεεε1ειε θειεειι εεεειειεε
'1'ειει·εε, Με ΐει·ιεεει.ε1ιεεεε Ειεεει·εεειιεε ιιε Βεεεεειιει νειιι
νειεεει·ιεε Κειε εει·ιεειεε 1ιειιει.ε.1)ε1ιει·ινιιι·εεειεε νει·εεεεε
ι·ειεε ιιιε Αρμ1ιεειιεε ειεεε 1εειι11ιει·εεεεει· νειειειεεεε εεε
Κοιεθιεεεεεε ιιειει·ιιεειιιιεε. Ηιει·εει ει·ννιεεεε ειεε, εεεε'ε1ε
ειεεεεε1ει;εε Ρεεεεενιεε εεεινεεεεε, ιεεειιι ειεε Α1.ι·ερειε
εεε εεεεε1εεε θεινεεεε εει· Ζεττεε ειιιτι·ετεεε 1ιειεειε '1'ειειε,
εεε 2)(24 8τιιεεεε ιιιε 1εεε11ιει·ε εεεεεεει·1: εειι.ε ινει·ειι ιιε
Ι)ιιεεεεεει εεεε1ει.ειιιεε ειεεεεε1ιιε·εε εεε1ιεενιειι ιεεει· εεεε
2111111Θ1881%εε εεε εεεεειεε θεννεεε εει· Ζει.ιεε ειιϊ ειε 11Με1
ιεεει ι·εεεειι·ι. ννει·.νει·ει·ε,εεεεει· εεε Μεεε Α” εεε 11εεεει·ιιε
εεε1ι εει' Κεειεεεεε ειιεςεεεεεε (εεεε εεει· εεεε εεε ιειει·εε
εεριεε1ιεε Βει”εεε εε εει·εεεειεει.1 εε) εεε 1ιειιιιει. ιιι εεει
εεε1ιιεεε, εεεε εει· Βεεεει· ειε. εε11ιει·ενοε Μεει·εεεννειε
εεεε·εεε Κεειεεεεε εεεειιτεεε εεε1εεεεει· νει·ει·εε·ειι "ω,
ε1ε ειε εεινεεε1ιεεε εεεεΙειε Οει·εει.

.Ιει ε·ι·ε11εεθεε·ειιεεεεε εε εεε 11εεεει·ι·ειεειι ειε1ιεε Με επι
1ειεεε εειιιιτειιεε Μεετεεεννειεεεειι. Βει Γειιει·εει.ι ιιιε: Με.
ιει·ι·ι εεεειιιεε1οιει.. ιιεε ε'ει·ι·ειε οιινε. εεεεεει·. εε1ιιε. 1ιεεεεε
ειεε ειεε 1ιειι1ιοενιεεε εεε Πει·ιεεειιε1εε εεε εεει1ιεεε Βι1εει·
νοε Βεεειρι1εεενοι·ε·εεεειι ιιε Πεεεεει·ιε, Με ειιιεε ιιε Β1ιιιε
εει·ιεε εεεειει1ι·εε. Πιε Βιεεει·εεεειοε ιε ει11“ιιεει·Ρει·ει Γειιε
ειεε ιε εειε Ζειτ.εεεριι1ιεΙ εεε Βεεεεε 1)ϋεεεει·ιεε. Με Αε1ε
εειεεε ιε 1'ειεεε Ρειτ11ιε1ιι εεει· εει· ιιε 1)ιιεεεειιιε. ννεεε
@ειεε ιιι ι;ι·εεεειει· Αιιεεεεεειιε; Με εεε εε εειιιιε1εε Τειει·εε
εει· ειε Μ.. Αεί” 15ι·ειιε1εεε εει· εε Μεει·εεεννειιιεεεε Βε
ννεεεεεεε Βι·εεεειεεε ειιιεε εει Γετιει·ειιε ιιιε ε.ιιε1·ι;εειεεεεε
Βιεεερι·εερει·ειεε ειεε νει·ετε.ι·ειε11ειι1ιεενωεεεεε Πει·ιεεεεε
1εε ε1ε ειε Με Ειεεει·ιιει;ει·ει·1ιε1ι.ιιιεεε εεε θι·ι=.ιειιιειειιεεε
Βιιεειιι;ειιεει· 15'εοτει·εεεεεεειειεε ινει·εεε. Πεει1ιε1ιε Αεε

εεεειειιεεεινεε·ε ει» εεε Βιεεε-1ιεεεεε ειεε εει εεε Ηιιεε·ει·
τειειεε·εει· ιιε θεεειιιιι εεε Βιε1ιεει·ιιιε εεε1ιινειεεε. Με εε
ειεεειι ιε ιι·ιε1ιιειϊει·ιειςειι Οειιε1εε. Με ειεε ιιε Οεειεεεεεε
ειιιιεε1 ειιιεε Αεεειεεεεειινειο1ιεε εει· Βιιιι.εε1εε11ειιει1εεε.
1ε Βετ.ιε1ϊεει· 1Με2ε11ιε1ιεεεε1 εεε Με ιιε Αι·ε1ι1νίει· Με
εεεειειειε Ρ1ινειεΙε,ειε νοιι Π. ΡΠεε·ει· Βε. 'Η. 8ε1ι.ε4611
510 ει·εεειεεειιε Αι·εειε νει·ινιεεεε.

ιΑιιτει·είει·ει.1.

Πιεειιεειεε:
Κε ε ε 1ε τ: Νεε1ι εεε Πειει·ειιε1ιεεε·εε εεε νει·ιι·εεεεεεε ιει.
εε εεειιιεε1ι Β·ει·ε1ε1ιειιϋε1ιιἔ
ε·ι·εεεει·ε Ωεειιιιιειεε Εεεε εε ι·επιει”ε1ι;εε, ιιιι θεεεειεε11
ειιιιιε εε ι·ιεειιεει· εειε 1ι1ειεει·ε11εειιι.=ιεειιι εεεεε.
8νν1ι·ε1ιι: ει ιιι εε1ιιει· Ριεκιε ειιε1ι ιεειετ "κι 1ι1ειεεε
Μειι€ειι ειιεεεεειειεεε εεε εκει· εεε ει· εεννε1ιιι1ιεεεεε ει
εεεριεερει·ει. ιε νει1ειιειιεε· ιιιε ε1εειε Αιιιει·ιιιιι ι;ειςεεεε.
Βε1εε Μεειοειιιεειε νν1ι·1ιειιεεεε εε1εει· Αιιειεε1; ειιιεε Αειε
ε,·εει; ειιιει· ιετεετιεε1ειι 1.εεεοεντοεε. Αιιεε ιιι εει· 1Μεεε
τεει·εριε ειιιεε ιεεινιειιε1ιε1ι·τ.ενει·εεε, ιιιειεε εε1ει ε1εειειιε1ι
εειεε1εεε Βεεεεννειεεε νεε 8ει1.εε εεε 111ιιε;εεεΜε. εε νει·
ι·ιεε·ειε ειεε Με Πεειε, εεεεε ενειιι. νϋ11ι,ε·εεε.
Κεεε1ει·: ΑΜ' Μεεε1εε 1Υειεε 1εεεε ε1ε1ιΜε εεεειιεει·ε
ννιι·εεειεεειε εεε Ε1εεεε ιε Υει·ειιιιιιιιιε· ιιιε Αι·εεε ει·1‹ι1ει·εε:
ειιιεε 1ετει.ει·εεεεε ειεεε ι·ειιιεεεεε Ειεεεεε ειιί` Με 8ε1ι1ειιιι

εε ι1ιει·ιι.ρειιιιεε1ιεεΖννεε1ιεε
'

1ιειιι εεε νει·εεειιιι€ειι·ιιειιιε εεε, εει· ειεε εειι1ιοει·ι.εεε εεε
ιεει. Κ. κι εε? ειιηιιι·ιεεεεει ινε” εειιι ε·ε1ιεειιιιεε νει· εειιι
1εεεεε ειε ερρει1ιειιι·εεεεεεε ΜΜΜ ιιι νει·ει·εεειι, ει· ειε
ρεε1ι νε1· εει· 111εε1ιειτ'1'1ιιει. Οε1εεε εειιιρεειτ. εεεε εει·
εε1εεε εεε Ειεεερι·εερειει: εεειιιειι ιιι 1εεεεε. ενεετ. ιιιιε1ι
εειεε ειεε ιε Πιεεεεεει.
8 ννιιε1ει; .1εεει·Με ι·εερ.Με Αει·επιιε.ε· εει· 1ιειι1ιοεν
τεεε "Με εεεει·ει.Ξεο1ι1εειειι·ε, 1ειε εεεε1εεε ερεειε11 Με
Αιιιειε εεεεεεει·ε ειιιρΓεε1εεεννει·1:εΖε εεει Ζννεεεε εε ειεε.
Ρε1ει·εε1ι: Πε 1ε1εεεεενε ε1ε Αει1εει. εε1

ΑιεεενεΨ1'ιεεε· Με Μπιτ εει· θεεεε1ιε εεεε, εεε Αι·εεε ενειεε ιιι ει·
ειεεεε ιιι1ι Ειεειι νει·εει'ο181: 1ε ειεε εειν1ι·1ιεειεε Ε'ει·ιιι
εεει·ε;ε εεττ.
Ρ. νειειιεετ Αε.<.ιεεεειε εει· 1ει.ειετιιι· εει·εεει·. Πι· εει εεε
1ιε1ε εοινεε1 Με Ειιει·ειεεειε νεε Ρει·εεεειι. ννε1εεεΑι·εεε
ειεεερι11ειι (Δε -1- Ε'ειι·. ενει·εε·ειιιε ι·εεεει.) ει·εεεετεε ε1ε
1ει.ιτει·ε εε1εει. εεεε 1εεεει·ειε Δείεεινεει·εε ιιειειειιεει. εεε
ιιι εειεεε Ε'ε.11εειιε 14'11τι·ετ Αι·εεε εεεεννειεεε 1ι11εεεε.
Α1εε νει· Με ει·εεεε;ε 8ειιι·ε ε1εει ιε ε1εε ιιιι1εε1ιεεε νει·
ε1εεεερι ιειι εειιι 1ειεειι εεειαεε·εεε·εε.
Ηει·ει.ιε: Βεεειι Με 1Βιεεε ε1εει. νει·τι·εριειι;εε ει.ε11ειι
ειεε 1)ι·ιιε1ι;είεε1, νειιε ιιι εει· Πειιεεεεεειιε, 1)1ει·ι·εεειιειε.
(Με πιει· ε1εει εει· εε1ιε 8ιεει·εεεε εει· εεει·εεειεεεεε Β1εειι

ρι·εεΒιι·ετε,
εεεεει·ε Με εει· ιεεεει·εεε ει·πειιιεεεειι. Νιιιι

εεε . Με Βεεεεεεεεεε· ιςειεεεετ, εεεε εε ειεε ιε Μεεεε ειιι
1εε ιιιειει ιιιε ειεε Πεεει ι·εεεει.1εε νεε 8ε1ιεειιι·ε, ιιιε εειιι
Ηνρει·εε1ειτε.εεεε Με,εεεε εεεε11;.1)εεεε1ε νειοι·εεει. ει· εε!
εεεε Ρει.1εεεεε νει· εειε Βεεειι Με ιιεειε, εεεε εειεεε1εειι εεε
Βιεεεριεερει·ει εεε εεε εεεει Με ι·Γεει·ιιει; ε=ειεεε1ιτ.ειιιεε
εε εε ειειει μι. νει·ι.ιεεειι ε·ιι·ε. Ηιει· 1ει.ε1εε ε·ειεεε εεε
θεεεει.εει1 νοιι εεει ιεειειι·τ, εεε ιεειι εειεε ερεει.ιτεει·εις·εεεε
ΜΜΜ ει·ει.ι·εεε: ννεει·εεε 1ετιτειε Με Μεεεεεει'ιρι·εεεει1εε
εεε εειιιιι. Με 8εει·ερι·εεεει.1εε ειιι·εεεε, ιει εε ιε Μεεεε ?111
Ιειι νεε Ηνρειεειειιε1: εεεεεε18·ι. εεε Ζεν1ε1 νεε 8εΙεεειιι·ε
εενν1ι·εεειε εε ιεεε1ιεε εεε εεεε ειεε εεε 1:1ιεεεεε νει·ε.ε
Ισ εε.
. ινεεεει. ιιιειει.Με ει·Βεειεεεεε Β1εεερι·εερει·ει:ε εε εεει·

εεεΠΠεεεε
ρι11ιι1εενε1ετ.1:1(Ρι11ε1εε εε εειεεεει.ε ι”ει·ι·ειικεε

ε ει.
8ινιι·ε κι: 1ιεετεεει 8εε1εεε Με Ψιεεε1εεειι. εεε 1ιιειν1
ειιε11ειι·εεε1ε εει· Β1εεετεειερ1ε εει·νει·, Με ειε εεε1ι εεε εει··
Πιεεεεε1εε εει·νει·ε·εεε.

11ει·ιιι1εεε1εε.

- Αιιι 80.Λειι1ίεεε Με Με” εεε 50_ιεει·ιεεε ειι
ει1εεειε εει· 1ιιεει,ε;εε Μειιιιιιι11εε-Ηε11εε
ε τ.ε1τ. ιιι θεεεεννει·ι εει· ει1εεε1ιι.εε Οει·ει.ει·ιε ω· Αεει.ε1τ.
εεε1ι·ειο1ιει·Αει·ετε ιιεε 1)ερειει.ιεεεε εειιι.. Πιε ξεεεεει:ε Λε -
ειεε. ννιιι·εε ιιε .1εει·ε 1850 εεε 1εΜετινε εεε [)ι·.` νειι εε ι·
Ε'1εεε νεε ε1εεει 1ιιεειι.ι·εεΑι·ιιιεενει·ειε ειιιεε Ρι·1νειερεεεειι
ε·εει·εεεεε εεε ει·ίι·ειιτε ειεε εεει· εε1ε εειει· εεει Ριεεεει.ο
ι·ειε εεε Ηει·εεε·ε Μειιιειι11εε νεε Εεεεετεεεει·ε,
εεεεεε Νειεε 11ιι·1858 ιιιε Α11ειεεεεετει· θεεε1ιιιι1ειιε8· 1›εἰεε
Ματ.ννει·εε. ειιιεε ι·εε;εε Ζιιερι·εεεε εειιεεε εει· Κι·εε1ιεε εεε
εειι ιιιιεεει· εειιιιττε1ιεε Κι·ειεεε. 1ιε .Πειτε 1894 ννιιι·εε Με
Με:1ιειΙ1εε Ηει1ειιεεε1ι:εειιι Ηεεεει·ι. εει· Βιιεειεε1ιεε θεεε11
εεεεϊι εεε «Βειεεε 1ίι·ειιεεε» ειιΒ·εεεε1ι Με 1. Κ. Ηε1ιειε Με
Ρι·ιεεεεειε Βει.ιειι1ε νοιι Ο1εεεεει·ιι. ειεε '1'εεεεει·
εεε νει·ει.ει·εεεεε 11ει·εε8·εε1εειειι1ιειι νε ε εε ε ε ε τε ε

εει·ΐ, εε 11ιι·ει·θει·εεειιε ει·εεεει. Ιιι εεε .Τεει·ειι
18$7 ειε

1885 ειεε Με Αεετε!τ ειεε Αει1ιει1ιιιιε; νεε 30 Βειιεε ιιε
εεει.ιεεει·ε Κι·ειι1‹ε εεε νοιι 1884-1887 εεεε ειεε ειΙιε1ε σε
εειειι1εειε Κι·εεεε Με' ενιιεει11-Οεειονι·. ειεε. εεει .Τεειε 1894
ννιιι·εεΜε Αεετε1ε ιιιιιει· εει· Ιεθ111111¦ξεεε _ιετ21ιεεε1)1ιεειετε.
εεε Εειειι.ι·ει.εεΡι·ει'. Πι·. ννε1ιειειε ε π, ι·εει·ε·εε1ε1ι·εεεε
11ιι·ε'Γ1ιετιε,·1ιειι.ει·ινει:ει·ι. ννεει·εεε εεε 591εει·1εεε Βεειε
εεεε εει· Μεκιιιιι1ιεε-Ηει1εεεεε1ι ειεε 828 Αει·ειε εεε 85 Πεε
ιιειεε εε εειεε1εεε ε1ιειιε εεννεεεε εεε 1ιεεεε861.175Κι·εε1ιε
(ιιι 1,898,84ΒΒεειιο1ιειι) ιε ω· Αεετε1τ εεε 1ει·ει· 11`111ε1εεπι.
1ιεεεε Β.ει.1ιεεε Ηι11'εεεεεεει. 1)1ε1111εεεειεεεεει· Αεει.ε1τ
εειι·εεεε εειιι 11ιι·ει·θιι·εεεεεε· 1.198,289εε. 581/ι Κερ., Με
Αεεριεεεε εεεεεεε 1,15θ,487Με. 19% Κερ. ΑεΙε.εεεεε εει·
.Τιιεε11'ειει·εει· Μειιιιει1ιεε-Ηει1εεεεε1τινιιι·εε ειιι·ε1ιΑ11ει·εεεεειε
Βεεει·ιριε 8ι·. Μειεει.ει εεε Κειεει·ε ιιεε 1. 11ε_ιεετει:εει·
Κε1εει·1ιιε! ε τι ε ε· ε ε ε ο ι· ο ιν ε ε. εει· Βι·1εεεεεεε Οιιτει.ει·1ιι,
εειιι θεεεει1ερι·εειεειιτειι, ννιι·1ι1.θεεειιει·ειε Με ι·1ιο νν, εεει
11ιι·εετει·,Εεἰεεε1ι·ει·ι; Πι·. πιει; ε.ιειεενν εεε ε11ειι είπω·
εειι;ει·ε εει· Α11ει·1ιεε1ιειεΠειι1ι εεε εει·ϋε1ιε Πειε Οεεεει1ε
ριεειεεεεεε Με ι·1ιενν εεε εειε ιι·εειει· Ρι·ει”. 1νε1ιε -
ιιιιεενν Μ: εειι1ε1ε1ιεεε Ε1ει·εεεειεΙιεε εεε Εεεεεεε
Κι·ειι εεε εε 'Εεεε εεινει·εειι. Αιιεεει·εειε ειεε εεε Μεεειε
Αε1εεε εειιι ει·ει.11ε1ιεεΡει·εεεε1 εεεε ίε1εεεεε Α ιι επειε ε·
ε ιι ει;ειι εε Τ1ιει1 €εινει·εεε:

Πει· 8ι. 8πεε1ε1εεεΟι·εειιενει·1ει1ιεεε·εε:
εειιι Οεεειι1τειιτεε νν1ι·1ι1.8ιεε.ιειει1ιΟ1·εεε2.Ο1εεεε

11ι·.Η. Θει·ΐιε1ιε1. 1)ει·8ι. Ψ1ε.ειειιι·-Οιεεε 8.

ο
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Ο1ε.εεε-ι1ειιιΑι·ει: Βιιιε.ι.ει·ε.τ1ιΒι·.11ε.ιιι1ε1ιει·π. Πει·
8τ.νι71ειιιιιιιι·-Οι·‹1ειι 4. ΟΙεεεε (ιεε Αει·ειειι:
8ιειιτει·9.τ1ιειι1)ι·.Βε.ιειν ιιεά 1)ι·. Βεεε1ιετιιι1ιοει. [Με
8ι. Αιιιιειι-θι·ιιειι 2. Ο1ειεεε- (Με Οοιιειι11:ειιιτειι.
8τεει.ειε.ιιιειι 1)ι·.Βιιιε ιιιιι10ι·.Μιειιιιι1οινε1ιι. Πει·
8ι.8ιιιιιιε1ειιε-Οι·‹1ειι 2 ΟΙεεεε- ιιειιι Οοιιειι1τειι
το" 1)ι·.Κ.1·1οι·ιι. ιιειιι ειιιεεειειε.Βιι1ε.εειςειι θι·ιιιιιετοι· Πι·.
ν7ει·ειιιε1ιι. άειιι Απ: Γ. Ι.ι1ε_ιενν ιιιιιι ι1ειιι Ζε.1ιιιει·ει
Ο.Κ1ιιιε;ε11ιδι'ει·;
Βειδι·ι1ει·ι ειιιιι νιιιι·1ι1ιε1ιειι 8ιε.ειει·ετιι ιιιιιι·ι1ε
Με· Οοιιειιιιειιιι:(1ει·11ει1ειιετε.Ιτ1)ι·. 'Ι

'

ιι. Κ ιι Ιιιι.- 1ιι (ιει· ιιιι ιιιι.ειιει:ειι8ειιιεει.ει·ιιιε 1ιειιει1 ιι·ει.ειιάειι ιιιεΜ
ειιιιεε1ιειι 11'εειιιιΜιιι Ο‹ιεεεε ννει·ιιειι Με ιιει.ιιι·ννιεεειιεε1ιειτ
1ιε1ιειι10ι.ι:1ιει·(ιεε ει·ει.ειι θιιι·ειιε νοιι ι1ειι Ρι·οίεεεοι·ειι άει·
ιιοι·ιιεειι ρ1ιγειιιο-ιιιε.ι.1ιειιιιιιιεο1ιειιΕ'ειειι1ιιιι εε1εεειι ννει·ι1ειι.
ει: Με νοι·1εειιιι,ειειι ιιι›ει· Αιιιιιοιιιιε εο11 Με· Ρι·οιεεεοι· ειιι
ιιιεειιζειι ε·ει1ι1ιο1ιειιιιιεΜειιιιεειιειι 1ιιετιι.ιιτΝ. Βει:ιι_ιε ιν ιιεά
ιιιι· Με ειιγειο1οειεε1ιειι νοι·1εειιιιεειι πω. 111ει·ι ε· ο (Οιιεεεε)
ιιι Αιιεειειιι: Βειιοιιιιιιειι εειιι.- Α1ε Οειιιιιιιε.τειισε εεε νεεε.ιιτειι Ιιειιι·ετιι1ι1άοι· Βοτειιιιι
ειι άοι· ιιιιιιι.ϋ.ι·-ιιιειιιειεε1ιειιΑειιιιειιιιε νι·ει·ιιειι ιζειιιιιιιιτ: Με:
ε.ιιεεει·οι·ι1ειιιιιε1ιεΡι·οι“εεεοι·άει·θάεεεεει· 11ιιινει·ειιιιι:Πι·. Κ ει

ιιι ε ιι ειιι ιιιιι1Με Ριινετιιοεειιτειι Μ" 1 ιε1ι (νι·ε1ε1ιει·1ιει·ειιε
ιιιι:ει·ιιιιιει.ιεε1ιιιιιτ ιιειι νοι·1εειιιιεςειι τ1ει· Βοιιιιιι1‹ ειιι ι1ει·Ασε.
ι1ειιιιε1ιετι·ειιι;ιει). Αι.;,εειειι ιι ο ιιεά θε 1 ε ιι κι ιι.- νοπ (1ει· Κεεειιιεε1ιειι Πιιινει·ειιιιε ιει ειιι Ο οιι ο ιι ι·ε
ειιι· Βεεετειιιιι; ιιεε 1ιειιι·ειιι1ιιε ιιει· Ζοο1οειε.
νει·ε·1ειο1ιειιι1ειιΑιιε.ι.οιιιιε ιιιιι1Ρ1ιγειο1οε·ιε επε
ι.ιεεειιι·ιε1ιειιινοτιιειι. 1)ιε 111ειιιιιιιεΜε Με ειιιιι 80. .1ιιιιι Ζε
ι.ι·εεε1ιειιειι.- νει·ετοι·ιιειι: 1) Αιιι 1. Πει ιιι Μοειαιιι Μ” Ρι·οιεεεοι·
ιιει· Ρεγο1ιιιιτι·ιε :ιιι άοι· ιιοι·ιιεειι Πιιινετειιιιι Πι·. θεια ι ιι ε

Κοι·εεε.1‹οιιι ιπι 47. 1ιε1ιειιειειιι·ε ειιι ειιιειιι οι·ε·ειιιεε1ιειι
Ηει·ι1ειιιειι. Νιιειι Α1ιεοινιι·ιιιιι; εειιιει· ιιιεάιοιιιιεειιειι Βιιιιιιειι
επ ειιι· Μοειιιιιιει· 11ιιινει·ειιιιι: ιιιι .1ι.ιιιι·ε1875 πιει· Κ. νιειε
.18.1ιι·εΑεειειειιι. (ιεε κα. Κ ο ε ιι ε ιιι ιιι ιι ο νι ιιεά ιιωιιιιιιι·ω
ειι:1ι1888 Με Ρι·ινε.ιιιοεειιι. ι”ιιι· Ρει·ειιιιιι.ι·ιε ε.ιι ι1ει·Μοε1ιετιει·
Πεινει·ειτιπ, ειι ινε1ειιει·ει· 1898 ειιο1ι Με Ριοΐεεειιι· ι1ει· Ρεγ
ειιιειι·ιε ει·ιιιε1ι. Πει· Ηιιι(ε·εεειιιει1ειιειεε νιε1ι“ειειι1ιτει·ε.ι·ιεε1ι
ι1ιε.ιιι.ι Βιεννεεειι: ε.ιιεεει· εειιιει· Βοειοι·-1)ιεεει·ιει:ιοιι «Πειιει·
Α11ιο1ιο1-Ρει·ιι1γεε»ιιιιι1 εειιιειιι «Οιιι·ειιε άοι· Ρε ·‹·ιιιει:ι·ιε»Με
ει· ειιιε πειιιιε Βει1ιε νοπ Αι·ιιιιειιι ιιι νει·εειιιε ειιειι 8ρει:ιε1
.1οιιι·ιιε1ειινει·ϋ1ΐειιιιιειιι. Αιιε1ι ε.ιι ι1ειιΑι·1ιειι:ειιι1ει·Μοειιιιιιει·
θεεε11εε1ιε.ι'ι(ιεε Νειιι·ορει1ιο1οι.ιειιιιιι‹1Ρεγειιιιι.τει·, ‹1ει·ειιΜεε
ιιι·1ιειι1ειιτει· ινει·, ιιει1ιιιιει· ι·ει;ειι Αιιι.ιιει1. - 2) ιιι Κιεε1ιειιειν
ιιει· ιι·ειρι·ε.ετ.ιειι·ειιάεΑπε 8 τ ε ρ ιι ε

. ιι Ρ ι· 2 ε ιι ο ι· ο ιιι ε ε ι ιιι
1ιο1ιειιιΑ1ιει·. Οιιεειιυιι ει· 40 .1ειιιι·ε ιιι Κιεε1ιιιιενν ρι·ιιειιειπ
Με, εει.1ιει· ειο1ι ιιι άοι· 1ει.2τειιΜε ιιοε1ι ι;ειιϋτιιιαι, εειιιε
Βειιιιιιιιιιι.ε·νοιι θειιιιι.1άειιιιεά εε1ιειιειι Βιιειιει·ιι ειι νει·1ιειι
ιεε, ιιπι εειιι 1ιε1ιειιειι ι'ι·ιειειι. - 8) ιιι Βει·ιι ι1ει· ι·ιιεειεε1ιε
Απε ν ιιι ε τι ε ιι 1 κι ε1ε ο 11 ιι . ινε1ε1ιετεε1ιοιι εειε ειιιιι.τειι
.1ε.1ιπε1ιιιι.ειιιιι ι1ει·8ειιννε·ιε1ε1ιιε ιιιιιι ειειι ε_·ι·‹ιεεενειιιιειιετε
ιιιιτειι Με νει·ιιιιττε1ιιιιε·(ιεε ι·ιιεειεα1ιειι ιιιιιι ρο1ιιιει:1ιειιιιιειιι
ειιιιεε1ιειι 1ιιιετειιιι· ιιι Ροι·ιιι νοπ Βει'ει·ιι.ιειιειιι ι1ειιιει:1ιε,ιιππ
21$ειεειιειιιι‹ι ειις1ιεειιε .1οιιι·ιιε1ε ιιεά ιιιιιε·ε1ιειιι·ιω· ειιε1ιιιι
ιιιεε1ιειι ιιιεΜειιιιεειιειι 1ιιτει·ειιιιι·ειι ι·ιιεειεε1ιεΖειιεειιι·ιιτειι ει·
ιι·οι·1ιειι1ιε.τ. Ί'τοιε ειιεεειι·ειιε·.τει·Αι·ιιειι; Με ει· ετετε Μειιςει
(.ιειιιτειι ιιιιιι εειιιε Γειιιιι1ιε ιιιιι.ιε1Ιοεειιιιιο1ιεειιιεεειι. - 4) Αιιι

δ
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Πει ιι. ει. ιιι Με" άοι· Ρι·οι. ειιιι·ε‹›ι·ιι. ιιει· ιιιιετιιειι Με
Μειιι Πι·. Η ιιτιο1ρ ι

ι ν.. 11ιιιι 1›εε1‹. Πει· νειετοιιιειιε ννει·
ε.ιιο1ιιιιειιι·ει·ε .1ε.1ιι·εΒειιιιοτειιι· άοι· εΡι·εΒ·ει· Μεάιειιιιεειιειι
1Νοειιειιεειιιιιι».- Βιιι ειιιει·ιι‹ειιιεειιει· Απε Πι·. Ο1ιε.ι·1εε 8ιιιιι.1ι εο11.
Με :Με Νενιι-Υοι·1‹ιιει·ιειιι.ειινιι·(1,ιιι ιιιιο1ιετι·ι·ΖειεΜε Μεεευ·
Βιεινόιιιιιιε1ιεΑ1τ.ει· νοιι 124 .1 ε.ιιι·ε ιι ει·ι·ειι:ιιειι Ζιι Βε
Βιιιιιι ιιεε ιιοι·άειιιει·ι1ιε.ιιιεε1ιειιΡ`τειιιειιειιι·ιεεεε Με .1ειιιι·ε1770

( ε1ιοι·ειι,Μ.: ει· νο11ε 75 .1ειιι·ε ιιι Νενν-Υοι·ιι Με ιιι·:α1ιε1ιε
ι·ειιιιε ειιι 1ιεει.ειιιΒι·ιο1ε,ιεειιεε·ειιιιτ. Πει· ιιιιοιιιιειειμε .Πιε
μι· Αεεειι1ερε εο11ιιοε1ι εε ι·ιιετιιιιεειιι, ι1ε.εεει· εειιιε ι.·;ειινιιιιιι
τειι ι1ι.ειιε1ιειι8ριικιει·ειε.ιιεειιοειι ιιιιιιιιιειι ιιιιιιιι.- Ιιιι 8εριειιιιιει· (1.1. Μιά ιιι Οιιιι1ιει·οιι·ειιειιι Οοιι€ι·εεε
ιιει· Αει·ει.ε (ιεε Αιιιιιι·€ειιιειεε ιιιιιι ιιεε οει:ει
ιιιι·ιεειιειι 1ίιιεπειιι;ειιιειεε ειετιιιιιι1ειι. Βιε Αιιιιιι·
θεεε11εειιειι”τ.Ιιιι· Πε.ιιιριεοιιιιιΐειιι·τ ιιιιιι Ηε.ιιιιε1, εονι·ιε Με
Πεειιι·ι-Κι·οιιεειεειι1ιειιιιιιιιιε 1ιιιιιειι ‹1ειι Οοιιε·ιεεειιιιι;1ιεόει·ιι
ι'ι·ειε Ε'ε.1ιι·τ.ιιι ω· 1. Οιεεεε 1ιεννι11ι,ι;ι.(1Νοει. 0ιιοει·. - 00.)- Βιιι Βιιι·εε1ιειι·Ηοεριτε1 ιιιι· Κι·ειιειιι·ιιιιΚε
»Με ιιι Πιιόει·ιιοί ε.ιι (ιεε Βιιιι.ιεειιειι Βειιιι ει·ιιε.ιιτ. Πει 13811
(ιεεεε11ιειιιεε ειιι' 42.000 Βιι1.ι.ιει·ειιεε1ι1εςι:,(Με Με Με _ιετιιι:
ιιιιι· 85.000 1151.ιιι Μεεειιι Ζννεο1ινοι·ιιιιιιι1ειι (20,0001151.Με
(ιει· Βειο1ιει·ειιιει από 15.000 ΒιιΙ. ειι Ρι·ιι·ειερειιι1ειι). 1)ε.ε
1·1οεριιε.1εο11ι'ιιι·ε141ι·ειε15Κι·ε1ιειιι·ιιιι1ιεινειιι1ιε1ιειιθεεειι1εο1ιτε
Με 10 ιιιιιιιιιιιε1ιειιΘεεειι1εειιιε ειιιιιιειιιιιειι.- Πει· Ο1ιει·ει·ει. (ιεε 111ι1ιιιιι·-Ηοεριι:ι1ειιι Νικ, «πω.
8τεειει·ει1ι Πι·. 8 Κ ιν ο ι· ε ο ιν, Με εειιιειι Α 1: ε ε1ιιε ε 8 ε -

ιι ο ιιι ιιι ε ιι.- Πει· Βιιιιιοι1ιειαιι· ιιει· ιιιιΙιτει·-ιιιειιιοιιιιεε1ιειι Αεει1ειιιιε
Βιειιτει·ειιι θο1ιι1ιενν Μ. ιιιιε1ι Αιιεε1ιειιιιιιε τ1ει·Πιειιει.ι”ι·ιετ
ιιιιτ 11ιιιιοι·ιιι ν ε ι· :ι ιι ε ο ιι ι ε τ

ι
ε ε ινοτάειι.

- Ζιιιιι Οιιι·ει;οι· (Με ιιειιειι ειιι.ι1ιιεε1ιειι ΑΜ
ι'ιιεοιν-Ηοεριτει1ε ιετ Με 8ι:ιιιιτνει·οι·άιιειε Μ. 8ειιιιι
εεειιονν ιιιιιι ειιιιι Οιιι·ετοι· (Με Ρειιι.ε1ειιιιοιι-Ηοε
ριι;ειε ιιει· 8ιειιιενει·οι·ι1ιιειε Ε. 77. Οε ιο1ορονν νοε άοι·
1)ιιιιιε.ι.;εννε.1ι1ι:νι·οι·άειι. [Με Αιιιτ ιιεε Ρι·εειι1ειιι.ειι άει· Μ.
Ρετει·ειιιιι·εει· ειιι.τιιιεε1ιειι8ε.ιιιυιτε-0οιιιιιιιεειοτιΜιά, ιιεειι ι1ειιι
ειιειω·ιιι ω. 8ι.εάι:νειοι·άιιειειι Βου ,ειιι οιπ νοε Μεεει·
8ιε11ιιιιε, ειιιετινει1ειι νειι ειιιειιι άοι· 8ιεάι:ι·ιιτιιε νετινιιιι.ει. Με.
ειειι 1ιει άει· ινιιιιι 1ιειιι 1ιιειι1ιε1ιει·σε· Μεεεε Αιιιι: πω.- Βεειιε1ιε1ι Με· ΖιιΙεεειιιι,ε; ι1ει· Αιιιιιιι·ιειιτειι
(Με Βειι1εε1ιιι1ειιιιιιιι Βιιιιιιιιιιι :ιιι (ιει· ιιιιιιτε.ι·
ιιιειιιειιιιεε1ιειι Αεε.(ιειιιιε 1ιε.ι:(1ιεΟοιιιειειι2 ιιει· Λεε
(ιειιιιε ιιεειι Βει·ει:ιιιιιιι; Μεεει· 11ι·ιιιειε.Με άοι· «Β.ιιεε. 1ιινειιιι»
ιιετιειιιετ. (Με ιιιι· (ιιιιιεο1ιτειι ι1ειιι Κιιεε·ειιιιιιιειει· νοι·ε·εει.ε11ι.
ιιιιι1ιετάε.εεε11ιε νοε 1ειειει·ειιι (Με 1ιιιιιιει.ει·ιιιιιιι1ει· νο11ιε
ιιιιιιι116.ι·ιιιι,εειιι· Βεε·ιιτε.ειιιιιιιε·ιι1ιει·ιςειιειινιοι·ι1ειι. Ιιιι Ρι·ιιιειρ
ερι·ιε1ιτΜε Με Οοιιι'ει·ειιε@Με εεε, ι1εεεεε ενιιιιεε1ιειιεινει·ιιι
ιν9.ι·ε.ιιε1ιειι άεπ Ζϋειιιι8·ειι ὰει· 141εεειεε1ιειιθγιιιιιε.ειειι ..Με
Με άοι· Βεε1εειιιι1ειι, ιιεειιι1ειιι ειε Με ιΒι·ει5.ιικιιιιεεειεεεεειι
εο1νιι·ι.,ιιι Με Αεε(1ειιιιε ιιιιι”ειιι1ειιιιιειι. Ζιιε;ιειειι 119.18εε Με
Οοιιι'ειειιε ει» ιιι6Β·ιιε1ι,Με Βεειεειιιιιει ι›ειιιι 1Βιιιι.ι·ιιι ιιι Με
Αεε.ιιειιιιε νοε ι1ει·1)ιιιι”τιιιΒ·ιιι ι1ει· ε·ι·ιεε1ιιει:1ιειι8ρι·ειι1ιεειι
1ιει”ι·ειειιιιιιιι νοιι ιιιιιειι ιιιιι· ειιι Βι·ι.ς·ιιιιειιιιεεισιιιιειι ιιι άει·
1ιιιειιιιεειιειι 8ρι·εε1ιε ιιεειι ειιιειιι 1ιει1ειιιειι 1ιει·ειιεεεειει:ειι
Ρι·οει·ιιιιιιιι- ειινε. ιιιι Πιιιί'ειιειε(Με Πιιτει·ι·ιειιτε ιιι άεπ ι·ιει·
ιιιιτει·ειειι θιεεεειι άοι· θ)·ιιιιιιιειειι - ειιι Γοπ1ετιι. 1)ιε ι(`ι·ει,ειε
ιιιιει· Με Ζιι1εεειιιιι; ιιει· Ζόειιιιιειε ειιι1ει·ει·11ειιι·ειιετε.1ιειι.Με
ε. Β. ι1ει·8ειιιιιιει.ι·ε,άοι· Μι1ιτ.ιιι·ιειιι·ιιιιει.ε.1ιειιΜε. ειιι· ιιιιιιιει·
ιιιειιιοιιιιεε1ιειι Αειιι1ειιιιε ιει. ιιιιει·1ιειιρε ιιιε11ι ειιε.·ει·ει.ει.εποι
(ιειι. 8ο11τεΜε Ζιι1ε.εειιιιε·(ιεε Βεε.ιεε1ιιι1ει·ειιι· ιιιιιιτει·-ιιιειιι
ειιιιεε1ιειι Αειιιιειιιιε ε·ειιειιιιιιε·τ ινει·‹ιειι, εο »Με ειε ινε1ιι·
εειιειιι1ιειι ειιι'ε.ιιε·ειιιιι· ρι·οιιειι·ειεε εεεε1ιε1ιειι._ιε‹ιειιι'ε11εω"
ιιιε1ιι νει· άειιι Ιιειιιῇειιιε 1900-1901 ειιι· Αιιινειιιιιιιι.ε·

.·.ιειε.ιιεεε. .
-Ι)ιε θεεειιιιιιεεε1ι1 εεε Κι·ειι1ιειιιιι ι1ειι 0ινι1
1ιοεριιιιι ειιι 8ι.. Ρεπει·ειιιι ιεε ιιετι·ιι.ειειιι 29. Αρι·ι1

α
.

δ. 8555 (18 πω. ε1ε ιιι ε. νεται.), άει·ιιιιι.ει 481'1'γιιιιιιε -
(14 ννειι.),742 8γριιι1ιε- (4 ννειι.). 1788ε1ιει·ιεε1ι- (2 νι·ειι.).
116 Πιριιιιιει·ιε - (4 ιιιειιι·). 96 111εεει·ιι- (4 ινειι.) ιιιι‹1 '77
Ροε1ιειι1‹ι·ειι1ιε- (8 ιιιειιι· Με ιιι ι1ει·1(οι·ιν.).

Μοττε1ιτετε-Βιι11ετιιι Μ. Ρετει·ειιιιι·εε.
Με Με 1Νοε1ιε νοιιι 16. Με ειιιιι 22. Αριιι 1900.

Ζε.1ι1 άοι· 8ιει·ιιειε:11ε:

1
) ιιε.ε1ιθεεε1ι1εε1ιι.ιιιι‹ι Α1ι.ει·:

ΜΟ.",.Π.εεεεεεεεεεεεεέ
·.==ἔ-'ἔ-'ἔ-ἔ-'ἔ-ἶἔιἔ-ἶ>ἔἔῇ_ζΜΜΜ
ι.ιετεεεεεεεεεεεεε=>·-#==:εεεεεε:εέ
482829781 1087212511 12 18 64 67 52 8708801811

2) ιιε.ε1ιάεπ '1'οιιεειιι·εεε1ιειι:

Γι· 1ι.ειιε.ιιτιι. 1
.

'1'γ ιι
.

ε.ικ1.11. Γειιι·ιε ι·εειιι·ι·ειιε 1
,

'Γγριιιιε
οιιιιε εετιιιιιιιιιιιαι1ει· οι·ιιι Ο

.

Ροε1ιειι δ
. Μπεει·ιι 15.8ε1ιιιι·1εε1ι15,

1)ιρ1ιτ1ιει·ιε18. Οι·οιιιι θ
,

Κειιειι1ιιιεεειι 3
,

θι·οιηιϋεε Ι1ιιιιεςειι
ειιτειιιιιιιιιιει 92. ΕΣι·γειρε1ε.ε Ο
.

0ιι·ιρρε 9
.

Οιιο1ει·ε ΜΜΜ

0
,

Βιι1ιι· 3
.

Βριιιειιιιεε1ιε 1ι1ειιιιιε·ιτιε Ο
,

Αειιι.ει· (ιειειιιιι·1ιειι
ιιιε.ι:ιειιιιιε Ο
.

Ρε.ι·οτιι.ιεεριι1ειιιιεε Ο
.

Βοι21ιι·ει.ιι1ι1ιειι0
.

Αιιι.1ιι·ε1Ο.
Πγάι·ορ1ιοιιιε Ο
,

Ριιει·ρει·ε.1ιιειιει· 1
.

Ργιιιιιιε ιιιι‹18ερι.ιεεειιιιε 5
,

'1'ιιιιει·ειι1οεεάοι· 1211Πεθ11108.Τιι1ιει·ειιιοεεε.ιιι1ει·ει·θι·ι.ιειιε 24,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιεαπό Πειιι·ιιιιιι ι;ι·ειιιειιε 7

. 1.ε1ιειιεεε1ιινε.ε1ιειιιι‹ι
Αι.ι·ορ1ιιειιιιε.ιιιιιιιι 87. Με.ι·ε.ειιιιιεεειιι1ιε25. Κι·ειι1:1ιειιειι ι1ει·
νει·ι1ειιιιιιςεοι·εε.ιιε 89. Τοι1ι.ε·ειιοι·ειιε29.

ΡΜ· Με ΜΜΜ νοιιι 23. Με ειιιιι 29. ΑριιΙ 1900.
Ζειι1ιιει· 8ιει·ιιει”ε111ε:

1
) ιιεειι θιεεειι1εο1ιι.ιιεά Α1ιει·:έέιέΕ·ζι;έέιέέΞέΕιέω

ΙΜΘἱΙΠΖΒΠ·ἑἑἙἙ”ἐἙ”‹-·ΞΈἘἙἙἙΤ›ἑ__ ` ι-:ήι%1%ήι·σηι-:ημεεω
Μ.νν.εε..©ἶ'ῖἶἶῆἶΞἶἔΈἔ-ἔΞεεεε:εεεεεεεεέ
4212897101418111δ151117895457585829110

2) ιιε.ε1ιιιε" '1'οιιεειιι·ειι.ε1ιειι:- 'Ι'γρ1ι.εκειιι.ιι. 0,'1'γρ1ι.ε.ι›‹1.18.?ειππ ι·εειιι·ι·ειιε 1, '1'χριιιιε
ο1ιιιεΒεειιιιιιιιιιιι,ε_·(1ει·Γ'οι·ιιι 1

.

Ροειωιι θ
. 11εεει·ιι18.8ε1ιει·1εε1ι12

Πιιι1ιτ1ιει·ιε 18, θι·οιιρ δ
. Κειιε1ιιιιιετειι Β.Οι·οι1ρϋεε 1ιιιιιι.ιει·

επεειιιιΜιιιε 86. Ε1ι·)·ειρε1ε.ε 1
.

Θι·ιρρε θ
. 01ιο1ει·ε. ε.ειει:ιεε 0.

Βιιιιι· 1
.

Βριι1ειιιιεε1ιε Μειιιιι8·ιειε θ
,

Α0ιιιιει· θε1ειιιιι·1ιειιιιιιι
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τ1πιππεΟ, ΡπτοτΜε ερἱποπιἱοει.Ο, Βοτ:1ιτιιπ1ι1ιο1τΟ, ΑιιτΙιτιι Ο, ·· · · _
Πγπτορ1ιοΜο Ο, ΡπετρετιιΙΒοΕετ1, Ργπιιι1ο πππ ΒεριιοεπιπιιοΧ8,

σ Ναο11$ω 81πιπιε άθ8 νθτωΠε ετ' Ρθω1-ε
'1'π1ιοι·οπΙοεοπω· 1.πιιΒ·ειι 118, Τιι1ιετοπ1ωιοπιιι1οτετΟι·;ι·π.ιιο26, Όι” 801. ΔθτΖω: ΒωΠ8τεε 6-0Π 19· 8ΘΡτ· 1900·
Α11ιο1ιοΠειππειιππ Πο11τιπιπ ιτειποπε 4. Βο1ιοπεεο1ιννπο1ιοπω!
Αττορπιπ. ιπιππιππι 58, Μπτπ.ιιιππεπειι111ε20, ΚτιιιιΜιε1ωπ Με +_Νεω118τθ επ2ΠΠ8 ΦΠ Β9ατ80ΒΘΠ έ·ΓΖω1011ΘΠ
νοτόππππ,πεοιι.ππ1ε69,Τοπιι;ο1ιοτοπο 85. 1 ν01°81118: ΗΟΜΜΕ £1Θ11δ. Π8.1 1900.-

ΔΝ1.ΊΟΝΟΕ1111 δΈ1ΒΒΒ .Α.Β.'1.' ννοτποπ ιιι στ” Β110111ιππά11111ε νοπ Κ. 1... Β.10ΚΒΒ ιιι«τΜ. Ροιοτπ1ιπτπ, Νονε1ητ-Ρτ. 14, πονν1ειιι ο.ΙΙοπ ιπ- πιιπ π.πεΙϋ.ιικ1.Απποποοπ-Οοιπρτοιτοπ ππποποιππιοιι.

Κω·,1"92"1ι.©1ιιιιι“ ......122::τ::::.π.....
οι- Σιιηειιοτ1ιιιιι * Πενο8-Ποτ1".

Βοε1ι2ετ1π: ?πιπ 11τομ11'πιιι1 ΤοοΜοτ,
,,Νοποε 1(πτ1ιππε" 1111·111ιι,ποιι-πππ ΒιιτιιιΚτπιι1κ1ιοΠοιι,Ι·'παπποΜ (Επι1ϊιττιιπειι- Ι1οιιεπάετ Μπι: 1:1οιι·πι1ι11τ. Υο11π.ιιπ.
κιιτωι πω." ΒιοΠ'ννω1ιπο!ποπττοΙΙο),111π1ιοΜει,θ101ι1,ΗθΙ'2·- ιιππ Ν18τωι11τπιι11- ΝΜ",",8 (ΜΙΝΙ, ΡΙ.0ερθοω1ιο11οιι,Νοπτιιιι11ιοιι1ο(111πε11επτειι).Ε1πτ1ο1ιτππε;πιτ Ε1οΜτο- π. Ημ1το11ιοτπρ1ο (Β) %__16
Πι πΠοπ Β`οτπιειι.Αιιτ11- Βοοοιιι1ιοτ. Ρτοερεοιο. _ _,
(61) 17--3. 11τ. Ο. 11ιηηιοτ.

ΨπεεπτΙιο1Ιππετπ1τ 111ΒοιοΙιειιππ
(Νιοπετοοει.εττε3ε1ι)

,,ΗΠΠΟ1..1:$ΒΑΠ"
ιπιπιετ Βιι:1ΒΜιιιεωτιοιι Ρπ.γετ1ιο.ο1ι,
2 Μπιιε1ετι Ρετ 8ϋ.ι11:ιπ1ιιινοπ Νιου
επι.Γοτιιτ.Πεττ11ο1ι8 νοπ ιιΠοπ Θεὶτειιεε:
εοιιι'1πιτε Εεεε, ιιι ειιιειιι πω· εο1ι6ιιετειι
Α1ρειιτ1ι5.1ετ 1Ήοτ1ετοεεωι·τοιο1ιε (476
Ποιοι·ω” ποιο 1Μοτε) Αιιεποποιοπιιοκο
νει·ρ11οεπιι8 ιιιιι1 801ι1°οοιιιίοι·ω1:1ο
1.111$ετ1:1ι.πί1:1ι11:1οππιο αποτ1ιιιιιιιι.επνοτ
Μπι» πι” πω: 28 σπ1ιτειι 1ιεετε1ιειιι1ειι
Δ1ι8Μι11:,ιπ ννε1ο1ιει·πιικ:1ιΚτπ.11118,ι11ο
πω· «πω» 1:11ιι:ιπϋεο1ιωι Κω· πωπω",
Απίππ1ιπιο Πιιποπ.

Βοπ1ππ που· 8πιεσπ επι 15. Μπι
(Με 1ιπ!1›επ.Μπι πω! Πτιθερτετιι1ιοτΜπω
τειιτΙοΕτπιπ.πεικιιιιςΠιτΧοπ: ιιππ 1.0μἱε),Μι·

Κιιτ!ιιι€1ιιιΙ ΚιιιιηεΙιτιιππ, 81ι:Ιιε1εο!ιε 8ι:1ινιιι1ι.
Βπιιιιτοι·ιπιπ πι» Νπτι·οιι- πιπ! 81.ο11'ννοο1ικο11ιτπιι1ιο,Με Βτ1ιο1πιιμ1ιω111τ1°118ο,ι1πιιοτιιπ
ςοϋΠιιοτ πππ 1ιοιιππ1ι1.'1'ο1εποπ Αιπτ Κϋιι1κεπτειιι (Β11ιε)Νο. 22. θτπι18-Ρτοπροοκε
σ.1ιιι·ο1ιποπ πω... Αι·πι πππ ω” 11τ.τω". - (66) 8-4.

_. -.-1. 11
τετοπτοτ1:.8Επ1:1οιικ” °0-Ι· ΙΙ

Δ

(1 Ο .
8οιιιιιιετ- π. ν1Πιιαπ, ιο πε π ογιι ιαπποπ. ,_

1(ϋΙιι π. Ε61ιπε-Η11πω1ιώπι.8ειιιιοιινοπι 15. ΗΜ Με ΕΜΗ: Βερωπι1ιετ. 1Π1ιιΜιτΕπτ παπι
1. 00101ιθτ1118111110ΠΜ, Τ1ιετιιιιι1-ιιππ Βοο11ιπ.ιετ.Μα11εο-ιιιεο1ιππιεο1ιεπΖιιπποτιποτιιιιι..
Κόπι€ειι-Κιιπιιιιοτ, 11ο11ιοπ-π. Μι1οΜιπτειππι.π.1τ..Α112επιειιιπ1νπεεπτ1οιι.ιιιιεπ, Βο1ιννεπιπι
1ιπππ1ἱεπτἱοπ.Ρι·οερεοτεπππ Βεεο1ιτεἰ1ιιιιιεί11ιετεοπποτΜε πιο1ίδι1181101ιοΒπι18-ν01°ΠΠΠ118.

Ψ8888τΚ11τειι, Β1εοττ1οιιΜ πιιτ1 Μπο
εεεε, Οεττ.ε1ειο1ιεΚατ, εεεειι πωπω
πωπω. ΕτϋΠιιππΗ πετ Τι·1ιι1ι1ιπ11ε Επι·
Μο11:ετι, 11111ο1ιπιωπ11ε 8οι·τειι ίτ1ειο1ι
εε1'ι111τετΜ1ιιετει1νσπ.εεετ πιιι 16. ΗΜ
ιιππ τω., 17ο11- πω!. 8ο1ιντ1τιιιιι1ωτ1επ
(16-18° Β., πππ ?(30 Ωπππι·πιπιοι.οτδιπο
Β611111οιιο)81111. 111111.'ΤιηιΙιο1ιΡτοιιιεπι
πειι-0οιιωτι. πωπω '1'οΙερ1ιοπνει·Μτι

ι1ιιιιε των; Ψ1ειι.
ΡτοπροσωννετπειιόπτοΙι πιε Κιιτ-1ιιερεωιοπ
“πιπ-νετΙπιι€ειι Βτιιτ.1ειπΒοπιιιιπτ.- Πϋ1ιετο
Αιιε1κϋιιΠεοι·11ιο11οιι:Β1·.1.1ιάνν1ε'Η1011188,
0111°υ1°7.Ε;1. Μ. Ψιι1εειι1κ .1:1ι·1ιειι,Εφοπ
ιΜιιιιετ. (78) 8-2.

Ηοιπ1οιιημ ν. α!. Η.
νιιω (Πειτε Βιιιἰ1ἱιι

1ίπτππΜπ1τ ΠΜ· 11ιιΒοιι- π. 11π.τιιι1ιτπιι1ι1ιο1τοπ,
ΜοΠννοο1ιπο1- π- Βτιιι11ιτπιιεεπτότπιιΒοιι.

Βοο1τιπτπ. 11τιτΙΙι:1ιπτΜΜΜ: Βι.ο Ρ8τι8θΓ
Με “πιο ω” ποϋ11πει

Π

11.
8πιθειεοποτ0ποτεειΙΖπιμπ'
01ιοτ1ιτιιπποπ.©1"ΣΤ-1ΠλΠΠΠ

»Μεε11τει11εο1ιεΩπε11ε ει·ετοιι Ηπιι8εε 'οετοιτε εει1:1ΒΟ1ετ1”ο18τειο1ινετοι·ε1ιιετ.
Βτπιιιιοιιεο1ιτΠτοιιπππ Διιιι.1γεωιετπ.τ1επππ ίτιι.ιιοοι1πτο1ι

νοτεειππ πω· τιιωιωιω Μιπετει1ννειεεετ νοπ 01ιοτ-8ει1:1ιτπππ.
Γ11τ1πιο11 8: 8ΈΙ'1θ13011., 8ει!ιπτιιππ ἰπ 8οπΙοειοπ.

Νἰεπει·ΙπΒεπ ιιι ιιΙ1οιι Αροι1ιε1-ιεππιιι!!111ιιιετπΙυνπεεετ-Ηπιιι1Ιππεοπ.

(68) 8-1.

θεε1:ετ1 ΑΜ;ιει:1ει

ΑΒ1ι8.ττιιιι€ε-ππάΚτπίτιεπιι€ε
οιιτειι 1:ειποιικνειο1ιοπ ππόΠ1τ(`ει
τιιττ1ιο τ1ιεροπ1ττειι Κιπάετιι άειι
8ειπ2επ ννιΠωι· 1ιἰικ1ιιτο1ιΜπετειιτειι
πππ 1ιγι1τορπι1ιιεο1ιε πω» Πιτ
Ετννπο1ιεεπε ιπι

Πι·. Βιο8δ1ειΚ1πποτεεπιιιοτ1ιιιπ
θεεΕιειο1 ΑΜπιι1ει.

Δπτοεεειι νοπ Κτιιι1εοπρΠοεοτιπποπ:
?πιπ Οπτ.1ιπτιιιε Πιο1ιε1ειοιι, Γπτηιππ·
. πω:: γιιιιππ ιι. 80, ιιπ. Π.
Μπ1·ιε Ψιτι1ι1ει·, γι. 0011180138ιιορ. π Πω.
τωοΒιιοπιικο11γι. ιι, 4, πιιι. 11.

Δ1εκπ.ιι:1τπ Κιιειιτιιιονν, Ηιικοιπποποιππε
π. π. 61, τω. 8.2.

Ο18ειΒοάο, Βιιο. οο·τρ.,14πιιι.» 88. ιιπ. Σ.
Βο1ιυνεπτοτΟοιιετ. 8ο1ιι::ι1:1τ,Πο·ι·ερ6. στ·
Μπτιι·Βειιοιππ.εγαι. π. θ, κιι. 20.

Ρτπιι 111ιιτιο Κι11;ιει·ιι, (Η. ΒωΙΙΙιοίεττ.
Ηειππ π. Ρἰιιιιἰεώιοπ Κ1τα:1ιο6-8, Η).

Βο1ιπνεπτετ 1211πε Τοιιιεεοι:ι, 1:1οιιοι:Η
προοπ. π. 186, ιππ. 18.

11ΒΙ11111Ε·11Β11.1.Ε, 1·|11Ρ1ΤΜ.Αν01π εστιν ΒΕ ΠΒ'ΒΙΟΝ.ΠΠ .ΒΑ 8ΟΠΙ·ΐοΕ ο

Ναι-ι
3 -ν 7 Π! . --- -----ι -ι .. - - -.-.. -4-7-..·



- ιπι

ννωιωωι-ι
..Α. Β 1 Ξ Ν Β .Δ. Β (Βϋπιποπ).

Βτοι12οτυπιι, Ροτ·ε11τιειιιοεοτυπη.
πιο ετϋ.Ηκετοιι θΙοποοιεπΙππεεεοτ ΕΣπι·οροε @πιτ ο μ. θΙο.ποοι·επ.Ιπ ιιπ πιω) επ
ιιιιοτ νοι·επιιΙιιιπε πω· Με Ει·επτπ Πιτ πιοεοΙοοιι, ειπε ειπε ποιο Ροι·οιπο.ποεοτππποπ
Βοινοπποπο ππιπτιιοΙιο

ΜᾶΓἱθΠΌᾶὰθΓ ΒΓΠΠΠθΠ$81Ζ (ρπΙν. οπο οιγει..). Ιπ ΟΙπεποεοΙιοιι π 12ο πιιπ 260 ει.
πιιπ Ρποιιο1ιοπ ο ο ει. ΙπποΙτ.

1ιιοιοο.ιιοιιοιι: ΑΙΙΒοιπειιιο νοι·ίοτιππε, νοι·Ιοαππ8 πει· πω", πεε Ηοι·οοιιε, Οοετιριιτιοιι, ΡΙοιΙιοτο,
ιιι νοιοιποπιι.<.; ιιππ «ΒποοΙΓεοπο!!ο» πιο Αι·ιιιτιιιε πιιπ Ι)ιποοτοε.

ΑΙΠΌΓΟθἱΠΒΌΓΠΠΠ, ετοιΙιετοι, ι·οιποι· Βιεοιιεπποι·ΙιπΒ Επιοριιε (πω 0,177 πι. Βιεοποιοπποο
ιιππ ιπι Μια). Ιποιοο.ιιοποπ: Αιιποιπἱο, ΟΙιΙοτοεο. ο

Ηπε1ο1Γεοπο11ο, Ιιοι·νοι·ι·ο.Βοπο Βι·οεεοι· Θο!ιο.Ιτ ιιπ ΚοιιΙοπεοπτο, Κω( ππά Μπἔιιοειπ.
Ιιιπιοπιι‹›ιιοπ: Οπτοπιεοπο ()ειτοι·ι·Ιιο πω· ΗπτιιοτΒοπο, Νιοι·οπετοιπο, Βιποοτοε. Αι·τΙιτιιιε.

(52) Π-Β.
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Ρποεπεππ.
Π

ει π
ι ιιιιΓε π ο ω· οι π· ιιι?

πο Βειοοπιι.
Ειιιιιοοι· ιιπιπι·ιιο!ιοι· Εκει:

ΨΜιιιιιιιιῇ°8 Μιι"Μι2 Μειττοτιἶ°ε Μοοι·επ12
οῇ ¦ κ ττοοποποι· ΕκὶτιιΜ

· ιιιΚιετοιιοτιο1ΚιΙο.

Η

`- Μεττοπ1°εΜοοι·1ει.ιεο

ι ΙΙΙΙεειποι· ΒΜι·ο.Μ

ι ιιιΡΙο.εοΙιειοπ2ΚιΙο.
1.ε.:ι:ι.€5έι.1π.τ5.€ Θ::ρτοΤοι: Τοο5.:

Μοτ.ι·ιτιε,ΒιιοοιιιοτιΜε, Οο Ιιοιιτιε, Ρο.ιππιοιι·ιτιε, Ροι·ιπιετιιιιε, Ροι·ιιοπΜε, ΟΙι1οι·οεο,Απο.πιιο, 8οι·οοιιπΙοειε, Βοοιιιτιε. Βο

. εοιριιοπ νοιι Βιιειιοπτοιι, ιιππ πΙοπε, Βιεροειτιοπ επ Αποι·τιιε. πιιι·τιοΙΙοπ Ρει.ι·ο.Ιγεοιι,Ροι·οεοπ, (Μπιτ, Βποπιιιπτιεπιπε. Ρο

ι παμπ. ΙεοΙιἰπε ππ‹ὶ Η8.πιοι·τιιοΜοπ.

ι Ηοιιιτιο11 Μειττο111,

ι` ΗΜ ΝΖΕ Ν 8 ΒΑΕ!. οωεεππιι 8ο.ποιοι·ππιι, Ν! ΕΝ, ΚΑΒ !.8 Β Α Ε
!.

_

(Μ) 17 4

Ζιι Ιιποοπ ιιι πΙΙοπ ΑροτιιοΙιοιι, Μιιιοι·π.Ιινοεεοι·-ιιπά Πτο,ο·ποπ-ΗππάΙπποεπ. Δ

ι
ι

ι
ι

ιοπιιιιοπ ]

πάτο ιυιτ ΕτίοΙ€ ειιι€εννειιιάτ:
Μι Β`ι·πποπΙοιὰοππω! ΟΙιΙοι·οεο, Μι θοποι·ι·Ιιοο, πει Κι·ειιιΜιοιτοπ Με Η:ι.πτ,ω νει·
άο.πππι.ιιι-ππά ΟιτοιιΙπτἰοπε-Οι·ἔιιιιο, Μι ΒιιποιοπιποοτΙ:ιιΙοεο, πω ΗιιΙε-, Νοεοπ- πιιπ
Αιιι;οπΙοιοοιι. εοννιο πει οπτιππάΙιοΙιοπ πιιπ ι·ΙιοππιπιιεοΙιοιι ΑΠ'οοτιοποπ οΠοτ Απ,
ΗιοιΙε ιιι Ε`οΙἔο εοιποι· άπι·οΙι οιροι·ιιποπτοΙΙο ππά ΙιΙιπιποΙιο ΒοοοποΙιτππεοπ οποία
εοποπ ι·οάιιοιι·οιιοοπ.εοοπτινοπ ππά

ειποΒιιιι·πειωτοπ
ΒΞεοπεοΙιει.Ποπ.8.πτΙοι·ποπεπΙειΙιιτοΙι

ποιπο άιο Βοεοι·ριιοπ ποΕ6ι~οοι·ποοππιι ποπ 8τοΙΐννοοπεοΙ ειοι;;οιπάοιι νδηι·ΙιππΒοπ. ι

Πιο Ιοιιτιιγο!-Ρτορειτειτο ννοτόοιι νοιι ΚΙιπιΚοτιι ιιπά νιοΙοπ
Αετ2τειι ειπΓε νν.€ιτπιετε επιρίοΙιΙεπ ιιπά ετοΙιτ ιιι Ππινοτειτοτε

ο

εοννιε ετἐὸτὶεοιιεπ ΚτειιιΚειιΜιπεετπ ιι
ι

ετ€ιπόι€επι ()εΒτοποπ.

.

ννιεεοπεοπεί'τΙιο!ιο ιΧΒιιππόΙππ8οπ πω" Π)'ΗΤΗΥΟΙι ιιοοει Μ'"ε”“Μ”ε"-""Π·""'^"απο!!ΟΠ 01ιοιι", Ώστωι·ο.
ΒοοορτίοτιποΙπ νετεεπόετ €τ:πιε ιιπά ίτειποο (Με

ω” 'Μ' *· Η '°^°Μ' ^·°°°°ι°°'·
0ιωοσιιπαι.ιι·ιιοποΜιιιοι·πΙσππωι·1"ιιι.ποπΑροΗιοω" πιωΛροπιεΠωπντιπτομ-Η-ΜΠπιημιιιιι πιω-η.

ΙιΙιτΙιιοΙ-Βιιι!!ιοιιΠ, Με Ηιιιιιιιι & Ο
ι.
,

βο.οπινοιε
ωπειιι πω·

:ο
ι Ζοιτ

έ|ιοπ(ει:απο ΡΙΙοι;οι· ππά Ρ11οΒοι·πιιοιι ι ιο
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ρι·ινοτο Κι·ειπΙιοπρΠομ (ιςοεοπ ΖαπΙππι.:ο ° ο
νοιι 50 Οοο).

8ιΜοποο-Βοι·Ι!ιι. ι
Οι. ΒιῖιποΙιιιπιιιι°εοπο ΚΠιιιιι

επι

Μπιππ ::οθ..ι2"ε:58.:Ρ οι

ΗπΙεΙοΙποιι. 8οοετι·. 2
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9μ1 ΠΜ. νοτιιι.

Βνοπππιι€επΙζιοιιννΐε
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(€πτεοΓΐο1Βιοπειοπ π. ι·ιν.- οςιε ι- .
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ΟΙιοτιιι ΙΤι·Ι. Π. Ηπε·ο!ιοτ8.
(θΗΒ-Ι. Ρι·οειιοοΒοετ8.ιιε.
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ΡΒΑΝΖΕΣΝθΒΑΒ.
ΠεεειιιεεΠοοι·Ιιε.ιιάει·?ΠΙΩ Ιιεειω Με ετιιι·ΕετειιΒιεειιιιιιεΙ1ειι,:ειπε ιι11ιι

Ηος;|ιο(]]ιι,ιιβετε;ΜπΕ.εωτΜε Με 'οιιειιιιει·1ιιιε·ο,άιε ΕοιιΙειιεΕιιι·ετειεΙιεωιικατω·
ΙἰοΙιοιι ΒιιιιΙιΙΒΜει·, Πιιιει·εΙΒΜει· ιιιιιι θεεΝιιιετ.
νί81°ειτε” οΙειμι.ιιτιιυό εοιιιίοι·ιεΙιεΙ ειιεΒεειετιετοιιυό ειιἱ$εΠειι ιιιοτιει·ιιειι

ΕιιιτιωιΙ.ιιιι86ιι:Β1εΙιετιεοΙιε ΖννεὶεοΙΙειιΒΕὰει·, 1ιει·ιιιιιιιειι€οΙι·ι·ι8·ιιιιιοιι, ΒΒιιιιεοΙι
ιι·ιεοΙιε Βε.ιιιρ$'Ιιε.σ1ει·,Πιι.εεε8·ε,ΒγάιοτΙιοτηιε οιο. Με. ν0Γ80ιιειιεΒιι.άειιιετιιΙτοιι.
Ιιιάιοιι.τιοιιοιιΙιεΙαν.ιιιιιι. - _
Με ιιιιτιιι·1ιε1ιειιΚοιι1ειιεειιτει·ειοΙιειι8τιι.1ιΙΒΜετιιειιει·ιιιιιΕε σηιι·οΜ Με

ε1ιτοιιιεεΙιειιΠει·ιιΕι·ε.ιιΙ:1ιειτοιι.

$ειεοτι νοτο 1. Μει Με 30. $ερωττιΒεν.
ΑεείϋΙιτΙιεΙιε Ρι·οερεετε ιε;τειιε.

.Ιεσε Διιε!τιιιιΠοι·ιιιο11ι«Με Βιιι·ρει·ιιιειετει·ειιιτΜε Οτιι·νει·ννιι1τιιιι8.

Ε. Ν! Ε Η Β Κ* Ρτερειειε
ειιιά άιιιτΙι ιιιε δτοεεότο8ιιειιιιευεετ ΒιιεεΙειτιάειιι ΟτἰἔἰιιεΙρειεΚιιτιἔ

2ιι Βε2ιοΙιετι οόετ (Ματ ειιιε άετ ΡεΒτἰΙ‹. ι

ιι8.8ΘΡ ιι. Κοιιτοτ Με ΡειΕιι·1Κ ιιι Μοε1ιειι: ΜἱΙ]ιι-
Ι

τω” ΡετειιΙοΙ‹, Ηειιε ΕΜεΙετ.
;

Ιεεεοτ 111 Κ180Ι1111ενι7, Μι ιιειιι νετττετετ, Πειτε Ιεεεε
θτιιιιίεΙ6, Πιτ (Με Οοενετικωεετε ΒεεεειτεΜειι, (Βιετ

εοιι, 'Γειιτ1ειι, ΙεΙαιτει·ιιιοεΙενν, ΒοιιεεΒιετ.

νοτττοτοτ ΠΠ· Κ1ενν, ΡοιΙο11ειι, 'Ι'εοΙιετιι1εονν: Ηεττ
Α. 'Ι'τεχιτε, κι".

ν'οτει·ετοι· Πιτ· ΣΝειτεο1ιειιι: Πει: ΝεοΙιτ1ιοΙιτ σε Κειιι1οιι
ω, νοτιιιεΙε ΜιεΙιετ Ιιειιι1ε, Ψει·εεΙιειι.

ἱι
0
7
Ϊ 12-9

τ ΚιιοΗ & θα, ΞιιἀννὶἔεΙιεΪειι ιιι/ΙΠι. Δ 4 ή

ΡΒΒΒθΡΥΒ.ΙΝ (κιιοιι› '

Βιεειιε1ιΙοι·Μ-Αιιτιργιιιι νει·Βιιιάιιιιε;, ιιιοΙιτ ΜΖειιά.

Βεννειιι·ιεε Ηειεπιοειειιοιιπι.

Ιιιιιο1·1ιοΙιε·οεοιι ΟΙι1οτοεο ιιι1<ΜΑιιαοιιι1ο.

οειιιιΑτοι.οθεεεε ειιΑει>Αειιτε.
' `

Γ' Ι' ιι
, ΜΗ ννΉιειιιιεε Ργι·οε;ε.ΙΙοΙ-Πειι Με,Ιιεεοιιιι.

Ι1θΙΠΒ$8110Ιε ΒΒιοεΒιι=ζιοιιτειιιΒιιιτειιι ιιωωιω.

ν

' ΙειοΙιτ Ιϋε!ιοΙιεε, εωι ννΜιειιάεε ΟΙιτγεειοΙιἰιι-Πετἱνετ ΜιΒΠΓ0ιΠΠ, Ρεοιιεειε.
Ειιιιει!ιο!, Ι.ειιιτοΙιιιι, Ειιι·εεο!.

ΠΒΒΑΝΠ-ΤΗΕΒΑΡΕΠΤ!8θΗΕ ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ
Ρ8(1ΘΠ, (=-Βιιτι·. άει· θειιιΙάάτϋεε), ιιιιτεετειιτιι·ιειιι εοιιευιιιτειιι
Νοι·ιιιεΙ-δοά-ΘεΙιε1τ, 'Ι'εΒΙετ.τετι δ 0,8 ΜεεΙιε Πτϋεε.

Ονε ΡεεΙΘ11 (= Με". :ιιιεΟνει·ιειιιιιι ΤειιΙεττειι ιΣΟ,5ι“ι·ιεοΙιεΙ)ι·ϋεε.
ΒοιιετΙοιι, 1.Λειιετ1ετι, Μοάιι11εισοτι, Ρι·οετω1οιι ετα.

μποτ. ΜεΪ

Πειι:ΙιεπιιιΠ!-Βιοεειιιιεϋπ "
Β ""'Ξ"Γ. ΠΙθ ι

8'Ι'ΕΙΝΒΒΒΗ, ε. ινωι.. Οιιι·ε.τετ ι.
.

Β.Βειιιο.

Ηιεπ1ιιι·οΙι άιε Διι2ε18ε, οιεεε ἰ0ἱι ιιιἰοΙι ιιι
ΉιοεΒεΠειι (Τε.ιιιιυεεω·ε.εεε22) Με Αι·2τ
ιιιεεεη:οΙεεεειι Εεεε:

Πι. Μ. ΔΙειειιιιοι Βιιιιοιι,
ιιι Πειιτεο!ιΙε.ιιάιι. ΒιιεεΙειι‹ι ειρρι·οΙι.Απε.
(88) Β-Ι.

νοιιι 20.Με Με Β.1ιΙο Αιι8·ιιετ ει. ο.
ριεειιειι·ε Μι ιιι

Κεττιττιετ·τι

Βι·. πιει!. Ρι·ΜΜ. ν. Μετς.

' Με πω: Πειιιιιει:ιιιιιιε-ΜεΙΜιιιε,
ωιωιει ινεΙεΙιει· εε ιιι68ΙιεΙιω, Χταπ
ΙιειιεΜε, Ρτινετ-Ψοιιιιιιιι€ειι, Ρε.ΙιτΠι
ΨετΚετε.ττειι,νιεΙιετ€1ΙΙεπι.ε. ιν. ιιιιιει·
ΜΙΒ ινειιι€ει· Βιιιιιὐειι ιιιιωΙιιιΙιειιιιΓτει
2ιι πιποΙιειι. σε” ειπε Με ιιι ιιεειιιιιο!τειι
«Μι θεμιιειεικιο ιι·μειιιιννιεΒεεοιιΜΜ πιει·
ι!ειι; άιεεε Εοιειιιιιι: ννιι·κι ει·ιειοΙιτ
«Με άιε

ΒεεἱιιΕοοΠοιιε-Διιρετιιω από Με Ποιε
ιιιίεοτιοιιε-Ε'ΙϋεειΒΙιεΗ ,,θΙγοοίοι·ιιιιιμ
Με Βι·εεάειιει· ΟΙιειιι. Ι.εΙιο1·ετοι·ιιιιιιε

Μπεστ, Πτεεόειι.
Πειιρινει·Ιιειιΐ Πιτ €ειιε ΒιιεεΙιιιιά ω:

Ηειιι·ι ΙΠτεοΜειι,
ΑόπιιτεΙΜτε-Ρι·. Μ 8

, 8ι;. ΡειειεΙιιιιΒ·.

Μ. ΒιιιιιιιεΙ- Με

ὶ

»πω ειιιρίοΙιΙειι εΙετοιιιεοΙιεε,
ει:ει·Ιιειιάεε ιι. άιε νει·άειιιιιις
ι“ϋτάει·ιιιιεεθειι·ιιιιικ.
Βειιι θεεοΙιιιιεο!ι κι ευημε
2ειοΙιιιει.

Βι·οεεΙιιιτεΜε: άειι

Μ. Βεριιειει-Νειιι
Με ιιε.Ιιι·Ιιεϊιεε Μιά ετε.ι·Ιιειι
Με ΗειΙιιιιιιεΙ νοιι

Πι·. ιιε Βειττέ,

Μιά πιιι νει·Ιειι,ε·ειι επε

€ εε.ιιάι.

Ο0ιιιρειΒιιἰε ιιε νἱιι

θειιιτ Βεριιιιοι.
Υειειισε,Πι·οιιιε,Ρτειιοε.

Μιιιτοει:ορε εξω Ι.ιει€ι
ευ ΡεΒι·ιάρτειεειι ειιιρίιεΙιΙτ ΕΜΠ: (ΜΜ
Βοη;, θε. Ρετει·ειιιιι·,ς, ΣΥοεΙιτεεεειιεΚιψι
Μ 11. (88) 1-1.

[εεε. ιιειιε.οιι6., 25”Με.ε τ. Ηει·ειτιεπειιεττι». ιι ιι ε .πει ε ιι ε ει( ΒιιοΜι·ιιεΕετει σ. Α. ννιετιεοΒεκεζιωιεεει. Ρι-. Η ιε
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ι ΗΜ

ιπποΙιοΙι εοι, οτΙοιοΙιτοττ πιο Πιιιπποεο ιιππ Ιιοοιπππεει,
πιο πιιι ω· Ηειππ Μπι, πιο 'Ι'Ιιοτιηιιο ιπ ποεοπΙΙιοΙιεΙοτ
ΙΝοιεο. Ι

ΖπποοΙιεΙ Ι1ϋπποπ οΙιτοπιεοΙιο ποτνοεο ΒιιιττΙιοοπ :πιτ

Αποοτιοποπ ποτ ποτνϋεοπ ΟοπιτπΙοτοππο ιιτειιοΙιΙιοΙι ππ

εοιππιοπΙιιιπποπ.
ΙΞε οι ιιιοτ ιιι οτειοτ ΒοιΙιο πιο 'Ι'ειΙιοε ιιι ποπποπ, Ι›οι
ποτ ΙιιεποιΙοπ ιπ Ε'οτπι νοπ Βο.τιποτιεοπ ΒιιτοΙιίοΙΙο πιιι
ιτοΙοπ, Φο ποπ ΙιοΙτοππιοτοπ πππ Ιιο.πιι8οτοπ Μο.Βοποτιεοπ
πιτοοι ιιπ πιο $οιιο ιιι ειοΙΙοπ ειππ. π)ο. πιιτπο νοπ
Ροπτπιοτ, Βοποτ πππ Ι.οπΙιο ποτοπι Ιιιπποπιοεοπ.
Με ιπειτιιοΙινοε ΒοιεριοΙ εοι ποτ Ι.οπΙιο°εοΙιο ΡΜ! το

ρτοπιιοιτι:
8Ι_ιπΙιτιποτΒιιιιππι·Ιιοικοτ ιππ. ποπ ππεο·οορτοοιιοπετοπΒΗΜ
τοπιοπ ποτ 'Ι'πΙιοε ποτοειΙιο πιο Ιιππιι€οπ (Ιτιεοο πο.εττιπποε; οε
ππτπο ποε·οποπ οιπο 8πΙιιιπιπιιπ_ιοοιιοπεοιιτ οποιοοι·πποι. ΑΜ
10. Τομ ποτ ΒοΙιπππΙιιπΒ· απο οιπο ΙιοΐιιΒο Μοποποτιεο οιο:
πιοεοΙΙιο πο.ποτι.οΦοοιποΙ πιοΙιτ. ποπιποι· πιο 10 'Γεω. Ποπ
Ι‹ππιοπ πππ πιπ 11. Τομ ρτοιππο πποιιΙΙΙιπτο ΠιπττΙιοοπ, ΙΟ
πιο 40 ιπ 24 8ιππποπ. Πιο επιιπο ποτοπ τοιπ

πο.εει·ι18·
οΙιπο

_ιοποΒριιι· νοπ ΒοΙιΙοιπι. ΑΙΜ ιιιΙιεΙιοΙιοπ επωιοπ, ο.ππιπ,
Οριιιιιι, ΝπρΙιτΙιειΙιπ π. ε. π. πιιτποπ οΙιπο _ιοποπ Ει·ιοΙς επρο
ποππτ, πιο πο.οΙι πιω πτοιπϋοΙιοπΙ.ΙιοΙιοι·Ποποτ ποτ Βιο.ττΙιοοπ,
πιιτοΙι ποΙοΙιο πωπω ιιι οοιιιοι· ΙΒι·πο.Ιιτιιπε;οποτιπ ΙιοτιιιιΙ.οτ
ποιοι, Θοποοιιιιπ οι·ιοΙοιο.
Ηιοτ ΙιοπποΙΙ οε ειοΙι ππι οιιιοπ Μπππ πιιι ο.ιιεποερτο
οΙιοποπ 'ΓοΙιοοεγιπρτοιποπ; οε εοι οΙιοτ Πιτ πιο Βιιιπποεο
ποτ Νοτπτ ποτ ΒιοττΙιοο οιιεπτποΙΙΙιοΙι πειτοπΓΙιιπποπιοεοπ,
πο.εε ιπ ποτ ΙποΙιι·ιοΙιΙ ποτ ΡπΙΙο πιο Μο.Βοπ- πιο πιο
Ποτιποτιοοπ ΙπιιιπΙεπιπριοιπο. ΒτεοΙιοιππιιδοπ ιιπ ρτιιοτοΙτ
τιεοΙιοπ ΒΙπιπιπιπ ειππ.
ποθ Ιο.πΒο Φοεοτ Ζιιεπιππ ποποτπ ΙτοππΙ, ποιοο οιπ Ρο.ΙΙ
νοπ Μο.ττπιοιι, πο πιο οΙιτοπιεοΙιοπ ΒιοττΙιοοπ οιπο
Βοιποτ νοπ 20 .ΙοΙιτοπ οπίπιοεοπ.
Βειεε ιπ οιποιπ Ε'ειΙΙο νοπ ΟοιπρτοεειοπειπποΙιτιε πιιτοΙι
οιποπ 'Ι'ιιιποτ οΙιτοπιεοΙιο ΒιοττΙιοοπ - ΖποιίοΙΙοε πιο
νοπ ποπι οοπττο.Ιοπ Ρτοοοεε οΙιΙιοποιεο ποτνϋπο - ποσο
ποΙιιοι ποτποπ ειππ, ίιππο ιοΙι ιπ ποτ ΑτΙιοιΙ; νοπ 8 Ιοιπ
νοι·ποιοΙιποι.

ΙΙιιπποοτ ιιππ ΙιοΙΙπππιοτ ειππ πιο οΙιτοπιεοΙιοπ ποτνοεοπ
ΒιοττΙιοοπ Ιιοι ΜοτΙιιιε Βοεοποπιι, πιο ΑΙΙοπ, πιο πιιεπο
ρτιιΒιο ΡοιΙΙο πιοεοτ Οοιπριιοο.ιιοπ ΒοεοΙιοπ Ιιο.Ιιοπ, ποοοπ
ποτ εο ΙιιιιιιιΒοπ Βοεπιι.οτΙοειΒΙτοιτ ιιτποΙιοΙιοτ ΜοεεποΙιιποπ
ιπ ροιπΙιοΙιετοτ Ετιπποτππο εοιπ ποτποπ. ΑιιοΙι Ιιιοτ εοι
οτπο.ΙιπΙ, πειεε πιο ΒιοττΙιοοπ οιποε ποτ ιτπΙιοετοπ Βγιπρ
Ι.οιπο εοιπ Ιτοπποπ. Ειτετ ΙεπτπΙιοΙι πιιτπο ιπ ΙπποΙοππ
νοπ ΙΙΙΠι.τποτ πΙιοτ οιποπ Ρο.ΙΙ ΙιοτιοΙιτοτ, Ιιοι ποιπ ππ
ειιΙΙΙιειτο Βιο.ττΙιοο οιπ ΙπιτιπΙετοπιππι Ι›ιΙποτο ιιππ ππππ
Ι:οτΙιτοοΙιοπ Ο Μοποιο ποιιοτιο.
Ροτποτ οι οιπο ΚτειπΙΙΙιοιΙ. ου οτπιιΙιποπ, οιπο Βοσπ
ποοΙιεοιοτιττοπιτππε, πιο οποΙι εοπει ιπ ιΙιτοτ 8γιπριοιπο.
τοΙοοιο νιοΙι`οοΙιο πππ Μπιπο ΒοπιοΙιππεοπ πιιιπ Νοτνοπ

εγειοιπ ποιοι, πππ Ι›οι ποτ, ποππ οιποπ εοΙτοπ, ΙΙιιιοοτο
ΒιοττΙιοοπ οιπιτοιοπ, Φο ποσο οιποπ Απιοτοπ πιο ποτ
νοεο ο.ιιΜπίπεεοπ εΜπ - ποτ Βιο.οοτοο.
Βε ιει ποτ Βετο πιιίΒοετοΙΙΙ ποτποπ, ποεε, ο.ΙπποεοΙιοπ
νοπ ποπ ΡιιΙΙοπ, Φο πιι Φοεοτ οτει;οπ Θιτπρρο ι.ιοΙιοτοπ,
πΙΙο ππποτοπ Ροιιο οιοοπτΙιοΙι πιιι ΤΙιοιΙοτεοΙιοιπππποπ
πΙΙοοιποιποτ ΝοπτειεΙΙιοιιΙο σποτ Ηγειοτιο εοιοπ. Βιοεοτ
Βου οι ιπι ΑΙΙοοιποιποπ τιοΙιτιε πππ νοτΙιοττ οποΙι πιοΙιτε
ποππτοΙι νοπ εοιποτ ρτιποιριοΙΙοπ πιοπιιΒιιοιπ πο.εε ιπο.π,
πιο οο οποΙι ΝοιΙιπο€οΙ πιω, ππτοΙιειπε ΙιοτοοΙιιιοι Μ,
2π Ιιοτοποπ, ποεε οιποπ οοΙιτο ποτνοεο ΒιοττΙιοοπ Ιιοι ιππι
νιπιιοπ νοτιτοπιιποπ, πιο εοποι ποτ πιω ΝοιιτοειΙιοπιΙτοτ
ειππ. Ι)οε ειππ οΙιοπ ΑπεποΙιιποίοΙΙο, Φο ιιπιποτΙιιπ εοΙ
τοπ ειππ. ΑΙιοτ ιτοΙπποιπ ιποπ Ι›οτοοΙιτιοι Μ, Φο ποπ.
οπο Βτοεειο ΖοΙιΙ ποτ ποτνοεοπ Πιιιττιιοοιι πιε 'ΓΙιοιιοτ

εοΙιοιπππποπ ιιΙΙΒοιποιποτ ΝοπτοετΙιοπιο οιο. π.πιπιιιοεεοπ,
πιιτιοπ ειο πιοιιτ ο.ΙΙο πππ οιιιίποΙι ιπ οιπο ετοεεο Οιτιιρρο
ποποτιοπ ποτποπ.
Πο ειππ ππ ποπιιοπ οΙιτοπιεοΙιο ποτνοεο ΒιπττΙιοοπ Φο
πιιι” οΙιτοπιεοΙιο Ιπιοιιιοπιιοποπ 2πτιιοΜπιπΙιτοπ ειππ.
Ζιι ποιπ 8γιπρΙοιποποοιπρΙοΧ, ποπ πΙιετοτΙιοππο 'Γιιπιοπ
πιιι ιΙιτοπ πιιτιεοπ Ρτοπποτοπ ποε οΓιοτοπ ιποοΙιοπ, εο

Ιιοτοπ ο.ποΙι πιοΙιτ εοΙΙοπ οΙιτοπιεοΙιο ΒιοττΙιοοπ, πιο πιοΙιιε
ιππ; ΟπιοττΙι ου τΙιιιπ ιιο.Ιιοπ. Βοι ποτ ΑοΙιιιΙιοΙιΙΙοιτ, πιο
ποιο θοεπιπιπιοιΙπ ποτ Τοπιοπιπιοιιιοοτιοπ πιτ πιιι εοΙιπο
τοτ ρτιιπέιτοτ Νοπτο.εΙΙιοπιο ποτ, πιπεε ιπππ εοΙιοπ ποποπ
ποτ 'ΓΙιοτοριο πορροΙτ ειπ Φοεο ΙΙΙΙ58ΙιοΙιΙτοιτ ποπΙτοπ,
εοΙΙ›ετ ποππ ιπο.π εοΙιοπ πιο Βιοεποεο πιιι πιοΙιτ οοιοττΙιιι
ΙιεοΙιο, ποτνϋεο οΙιτοπιεοΙιο Πιο.ττΙιοο ΒοετοΙΙΙ. Πιο Ρο
Ιιοπτοπ ειππ Νοπτο.ετΙιοπιιτοτ, ο.Ιιοτ οτει εοοιιπΦιτ @που
ποπ ππτοΙι Φο Ιπιοιιιοπιιοπ, πππ ΝοπτοεΙΙιοπιο ιιππ Βιοτ
τΙιοο Ιπιιππ οτετ εοΙιπιπποπ ποοΙι Βνοοππιιοπ ποτ Μοτοτιο

ροοοοπε.

ΙΒΜο πποιιο, νιοΙ Ιιιιιιιι8οτο Ιπιοιτιοοιιοπ, Φο ποτ πιω
εοΙΙοπ 2π ΙιοτΙπποΙτιοειοπ ποτνοεοπ ΒιοττΙιποπ ποιοι, Μ;

Φο :πιτ Νιοοτιπ. Βιο,οππιιη ποτ οιπο Βο.ππο ΒοιΙιο
εοΙοΙιοτ Ε'ιιΙΙο ΙιοεοΙιτιοοοπ; ΜπιοΙιιοπ ΙιοτιοΙιτοτ ΙιΙιοτ
οιποπ εοΙιτ ρτιι.οποπτοπ ΡειΙΙ, Μ ποπι οιπ ιιιποοτ Μπππ
ιππ οΙιτοπιεοΙιοτ Νιοοιιπνοτοιίτππ8 εοΙιΙιοεεΙιοΙι πιοΙιΙ. ποτ
πιιτοΙι οιμοποε Βο.ιιοΙιοπ ΠπτοΙιιιιΙΙο Ιιοικοιπ, εοπποτπ πποΙι
εοΙιοπ πειππ, ποππ οτ ειοΙι οτ.πο.ο ΙΙιπποτ ιιπ οιποιπ ΟτΙο
οπίΙιιοΙπ πο ετο.τΚ ποτοιιοΙιτ πιιτπο. (ΠΙοεοτ Ιοι;πι:οτοΡ"πΙΙ,
ππεε Ιπτοκιοοτιοπεεγιπρι:οπιο εοΙιοπ ππτοΙι ΑπΓοπιΙιοΙΙ: ιπ
ιππ ΤποοπτειποΙι οτίιιΙΙτοτ Ευα οιιίττοΙοπ, πι ιπ ποτ πι
Ιοτπιπτ ποπ Νιοοιιπιεπιιιε πΙιτιεοπε ποτ πιοΙιτ ο.ΙΙοιπ ετο

Ιιοππ.) Ιοιι εοΙΙ›εΙ επΙι ο.ποΙι οιποπ ΙοιποπεοΙιο.ΙΙΙιοΙιοπ Νι
οοτιπιετοπ, Ιιοι ποιπ οΙΙοτπιτοππ εοΒοπ Μοποπποπτο.Ιειοοπ
πππ οπποτο ποπτποΙ.ΙιοπιεοΙιο Ιπιοκιοποιοπεεχπηιτοιπο ρο
τιοποπιο.πε ποτνοεο Βιο.ττΙιοοπ οιπιτοΙοπ, ρΙοτ.2ΙιοΙι οιπ
εοιποππ, ρΙΟΜΙιοΙι πιοποτ νοτεοΙιπιπποππ.

ΟΙιτοπιεοΙιο ΜοτρΙιιπιπιπιοκιοπιιοπ Μ ιΙιτοπ εοΙιποτοπ
θτο.ποπ Με εοΙιΙιοεεΙΙοΙι ποιο πιιΙΙ.ο πιω Μ ποτ Ιιιοτιιοτ
8οΙιοτιοοπ Οτπροο. 8ο ππτπο ιοΙι νοτ πτοι .Το.Ιιτοπ ποτ

ΒοΙιοππΙππ8 οιποτ ΜοτρΙιιπιετιπ 2ποοποεοπ, Φο εοιτ πο
οΙιοπ οτι ππετιΙΙΙιο.τοπ ΒιοττΙιϋοπ ΜΙ. Ι)ιο το.ριπο Επι
ΙττπΙΙ.ππο' Φο ππτοΙι Φο ΒιοττΙιποπ Ιιοτνοτεοτπιοπ ποτ.
ΙιπΙΙο οιο ΙιοΙΙΙοοοτιο ποιπποΙιτ πππ ο.ΙΙο ΑπεΙτιπποποιοπ
πππ ΟριοΙο ποτοπ Φοεοπ ειπτιπιεοΙιοπ ΒιοττΙιοοπ @ποπ
ιιΙιοτ ιπποΙιτΙοε ποΙιΙιοΙιοπ. Σε ποτ οιπο ΦτοοΙ: ποιοΙιτ
πτοΙιοππο ΡτοειτοΙ:ΙΙιπ νοτΙιοπποπ. ΜΗ ποπι ΜοτρΙιιπιπ
Ιιο.Ι.το πιο.π 8θ818.Ι1ΙΙΙ, ποΒοπ ω Ε'ιιτοΙιτ οιποε Ηοτε

ΙτοΙΙορεοε πιοΙιτ οιιεεοιποπ οπ εοΙΙοπ. Με πππ ο.Ιιοτ Πιτ πιο
Ηοτ2ΙττοίΙ: πιιτοΙι πωιοιπ ιιππ 5ΙτορΙιππιπε οπο. @εστω
πππ ποιοΜοτρΙιιππι οτΙιοΙιΙιοΙι τοπποιττ ππτπο, νοτΙοτοπ

ειοΙι οΙιπο ιοπο ειπποτο 'ΓΙιοτοριο πιο Ι)ιιιττΙιποπ Ι›ιπποπ
14 Το.ποπ νοπ εοΙΙιεΙ πππ νοΙΙι8.

Βιο πτιτιο Οιτιιρρο Ι›ιΙποπ Φο τοποΙαοτιεοΙι ει.ιιεποΙοειοπ
οΙιτοπιεοΙιοπ ποτνοεοπ ΒιοττΙιοοπ.

Ποτ Βοποιτ Ιτο.ππ οπεποΙιοπ νοπ ποπ ιποππΙιοΙιοπ Οο

εοπΙοοΙιτεοτοοποπ. Ρογοτ ιππ ππε οποτε: Φο Κοππι;πιεε
Φοεοτ ΒοπιοΙιιιπποπ νοττπιΙΙοΙΙ. Ετ τΙιοιΙΙ ππε οιπο Βιιππο
Β.οιΙιο νοπ εοΙοΙιοπ Ρο1ΙΙοπ :πιο ιπ ποποπ πιο Οοπιιο.Ι
οποοιιοπ πιοΙετ οιπο τοτεοΙιΙορριο οΙιτοπιεοΙιο θιοποττΙιοο
ιππ. 8ιτιοοπτοπ ποτ. ΝοοΙι ποτοπ ΑπεΙιοιΙπππ νοτεοΙιπο.π
ποπ πιο ΠιπττΙιοοπ. ΑποΙι Βιοιπ ΙιοοΙιποΙιτοΙ.ο οιποπ
ΙιιοτΙιοτ ΒοΙιοτιεοπ ΡοΙΙ. πε ΙιοπποΙΙο ειοΙι πιπ οιποπ ποιιτο

ρο.τΙιιεοΙι νοτοπΙποιοπ Μο.ππ, ποτ ποΙ›οπΙιοι Βιιτπιππ.πτ ποτ.

Πιο ΗοΙ`ΙιοΚοιΙ. οοιποτ Ι)ιπττΙιοο επιππ ποιιΙΙιοΙι ππτοτ ποπι

Ειπππεε εοιποτ ΙοιοΙιΙοπ ειππΙιοΙιοπ ΕττοεΙιο.τΚοιτ. Βε Ιιο

ειο.ππ οιπο ΒιτιοΙεπτο πτοιΙιτο.ο ιιππ ΘοποττΙιοιοπ οΙιτοπιοο..

ΜΗ ΒοΙιοΙιππο πιοεοτΑποοοιοπ ειππ πιο ΒιοττΙιοοπ πο.ιιοτππ

νοι·εοΙιπιιπποπ.

ΕΙιοπεο πιο νοπ ποπ ιππππΙιοΙιοπ Κοππ ποτ Βοποπ νοπ

ποπ ποιΙιιιοιιοπ θιοπιτοΙιοπ ο.πεποΙιοπ. Βοιτο.ππο οι ποτ
Ρο.ΙΙ νοπ ΡιεοΙιοΙ, ποτ οιπο Ρτοιπ νοπ 23 .Ιοπτοπ ιππ;
ππειιΙΙΙιοτοπ Πιο.ττΙιοοπ οο.Ιι_ Ιιοι ποτ πιο ΡοεεπτΙ:οΙιο.ππ

Ιππο οιποτ Πτοτπετοποιτιοπ πιο ΠιοττΙιοοπ εοιοτΙ; ειειιτοπ

Ιιοεε. ιιι ειοΙιτΙιοΙιοτ ΑΙιΙιο.πΒιοΙεοιτ νοπ ποτ Μοποιτποιιοπ
Μισο ιππ εοΙοιιο ΒιοττΙιποπ ποε Οοιιοτοπ ΒοεοΙιοπ. ΑιιοΙι

5ιοιπ ΙΙιοιΙτ οιπο ΒοοΙιοοΙιτππο πιπ, πο 2πτ Ζοιτ ποτ
Μοπεπ:τιιοποπ ετοιε νιοτ Τομ Ιο.πε ρτοιιιεο Ι)ιοττΙιοοπ
Ιιοειιιπποπ; εριιτοτ ττοιοπ ιππ Ζππο.Ιιιπο ποτ ποπτοετΙιοπι
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<εο!!οπ Βοεο!!πο!ποο πιο Βιο!!!!οοπ οπο!! οοεεο!!!ει!!! πιοεο!

2ο!! ποι', !!!ιο!ιο!!.!!ιπποπ οιοο! $!οππο οι!οο. νιο! Μο!.

Ρο!πο! ι!!!οπ πο! Μπι!!! νοιπ Μοποπ οπο! πο! οπο!
ε!οπ Ρο.!!ιο ποε Ι)!!οππο!ιπε οοεοο!!οπ. ιο!! ιποιπο !!ιο!

ποοιεο! πιο πο!!!!οιο!!οπ Ε'ι!!!ο νοο !πιοεγοι!!π.ειο ποποπ
!!οε!ιιοι!!!ο Νπ!!!οποε- ποπ θιοποεειοι!!ο!, πιο π. Β. Λιπο
ποι, Κο!!!οπειιο!ο. Ηορίοπ!!ι!!ο!, Οο!ιοο, Οο.οο.ο, Ε.ιο!,

οπο!. εοπιεεο (ιιοπιι!πο ο!π.. πο! πω!!! οπο!! Ειπνο!!οι
!!οπο πο! !ιο!!οποπποπ Νο!!!οπΒεπ!ι!!ο! εο!!πο!! οιοο πιο
ππο! !ιο!!ιεο Βιο!!!!οοπ ο!!”ο!!εοπ; ε!!ιο:οεο!ιοππονοι!, ππε!!
ιο πιοεοπ Γιι!!οπ πιο Βιο!!!!ποπ πι!! ποπ! Τι!οι! ρο!ιι!!!ο
!ιεο!! οπεπο!πε! πο!ποπ! ποιο οππο!οπ 'Γ!ιοι! πο! οοο!!!!!ο!

Βοοεοε!ιοπ !ιο!ο!!οο, ειππ οε πιο!!! οιΒοο!!ιο!! ο!!!οοιεο!!ο
Βιο.!!!!ποπ. πω!! οπο! ιποιπο ιο!! ιοπο πιοιο!!ο!! !!!ιοιιΒοο
ΡΜ!!! πι!!ι!ιο!ι ο!!!οοιεο!!οι· πο!νοεο! Ι)ιο!!!ιοο, ιο ποποπ
εοίο!! οπο!! πο! Μο!!!ποι! οιπο Βο!!οο!οπο ετο!ιοιεο!! ο!
πο!ε!, πο οιοο! Ζοι!, πο ππε Ιπποε! οποιο ιο ποπ Μοοοπ
8οιο.πε! οι, _ιοποπίο.!!ε ποο!! πιο!!! Σο!! ποποπ! πο!. ι!!ο
ιο ποεοπ!!ιο!!οο Μοπιζοπ πο νο!!οεεοο οππ πο πιο οπτ
ιοο!!οπ Ωποο!ι!π!οπ ποιοι! ιπ οο!ιο.!!ιοοιπ (ιιοι.ιοπεο!π ε!ο
ποπ. Ηιο! !!οππο!! οε ειο!! οπο!!! πο! οιπο Βο!ιο!ιοο!ιοπ
νοιπ Μοεοπ οπο! Ποοποποιο ππε ποπ πιο Ιππ!!οο!ππο
ε!ο!!! ππε Ρ!οποο! πι!! ππε ε!!!!ιοιεο!! Βοε!οιοο!!ο! Μο!!

πο!ιπρο!ιε!ο!!ιι! ποπ πο! Α!!οπ! ιππο!!!ιο ποε!οιοο!!ο!
Βο!ιοεοο!ο!ιοπ.

Βοε Ε'ο!πο!οο !!οιππιοπ πο! ο!!!οπιεο!!ο! (ιοε!!ι!ιε πιο!!!
εο!!οπ οποοιποιπ !!!!.!!πιιο!!ιοο ποπ ο!εο!ιοριοππο Βιο!!!ιοοπ
νο!. πο! πιο !π ποπ !ο!πιοπ .Το!!!οπ Ορριο! οππ Βιο
!!ο!π νο!εο!ιιοποπ!!ιο!! οο!πιο!!!εοιπ πωπω!!! ποποπ. Απο!!
πιοεο Ι)ιε!!!!!οοπ ειππ πιοιοο! Μοιοοοι; οπο!! ι!!!οπ πο
ε!ιιπιο! πιε οο!νοεο ππίποι"πεεοπ ποπ πο!ποπ ππ!!!εο!!οιπ
πο!! νοιο Ποοποποιπ οπο! ποεεοπ ποο!!ε!ο! Νοο!!!!π!εο!!π!!

ιιοεοο!πε!. Βοπ Βοιπ !!ι!ποπ πιο ιιι! πιο Βιιπππο!πινο!

πο.οποπ οποοποποοπ νο!!!ο!οι!ο!οο Ιπι.ιοε!ο.. Ι)ιοεο Ε·"ο!ιο

!οερ. πιο!!! Αι!!!οποιο!!οι! πο! Βιο!!!ιοο πιο οιοο! ΜοΒοο
οποο!ιοπ οι εοπ! !!οιπο!!ιοπεπο!!!!. !!!ε!οοε ειππ πιο Ε'οι!!ο
πιο!!! εο!!οπ, πποι!οπε ο! ποιο οιππιπο Ηοι!ιοι!!ο! οιπο
ροεεοππο θπε!!ι!ιεπιιι! ποπ π!ι!!οπε ιποεε ποιου! !!ιποο
πιοεοπ ποι·ποπ, ππεε εο!!!ε! εο!!πο!ο Ρο!ιποπ ο!!!οπιεο!!ο!
οι!ε!!!!ιε ποποπ Μο!;οπ ιο!!!ο!!ιιιο ο!!εο!ο! εγπ!ρ!οιπ!οε.
νο!Ιοο!οπ !ιοιιποο, πιο οε 8οιο.πο !!ιο!!ιοι νι!!!ιοιπιπ!. Νε
πιιπ πιο Βιοπποεο πο! Α!! πο! Ι)ιο!!!!οο πο.πο!ο!ι ποπο
ιοοιπ ο!εο!!πο!!, ποππ ιππο πιο!!! ο!!οπ οπο! Μοο!ιο!!!ιοι!
ποποπ πο!ππ ποπ!!! οππ ι!!! π!!! πο! π!οπο!ποπ Μπποπ
ιπ!ιο!!εοο!ο!εοο!!ππο ποο!!ερ!!!!.
1ο!! ιποο!!!ο νοο ποπ νιο!οπ !!'ο!!οπ πιοεο! Κι!!οπο!ιο,
πιο ιο!! Βοεο!!οπ !!ο!ιο, οιποπ !!ο!νο!!!οποπ. πο! !ιοεοππο!ε
ιπ!ο!οεεοο! πο!. Πε !ιο!ιπο!!ο ει!!! πιο οιπο Ρ!οο νοπ
40 .Το.ιι!οπ, πιο οπο! εοι! !ποεο!ο! Ζοι!, π. ι!

.

οι!. 2-3
Μοποιο, !!οε!ο!!οππο, !!ιε!ιο! πο!ο!! πιο!!!ε πο !ιοεοι!ιοοοπο
Βιο!!!!οο !!!ι!ο!ο. Βοεοοπο!ε οι!. Π! $!ποπο οπο!! ποπ
Μο.!!!ποι!οπ ι!π!οπ Βιο!!!!οοπ πο!. 8ο!! οι!. 8 Ψοο!!οο
!!ε!!ο ειο!! οπο! ππε !ο!π!ο!ο νο!!ιπ!!οπ ιο ιοο!!!πιι!πιι;ο!
ννοιεο 8οοππο!!. Βιο Ρο!ιοπ!ιπ ο!!!!οο!!ο εοι! πιοεο! Ζοι!
πο!! Οοι!ο!οο !ιο!π οπο!! ποπ Μοι!ιΙποι!οπ ππε θοποεεοπο
πιοπο!. ι!!!οπ ειο οπο ι!!οο!ιο, !!!!!!ο ειο !ιοιπο Βιο!
!!!οοπ; ο!!!!οο!ιο ειο οιοο!, εο ε!ο!!!οπ ειο!! Βιο!!!ιοοπ οιο.
Απο!! πιο! πο!. πιο εο!!οπ ποποποο!ο!, ο!π ο!!!οπιεο!!ο!
ΜοΒοπο!!!ο!!!! νο!!ιοοποπ. Νο!!! ροεεοππο! πιο! οιο. νο!
εο!!ποοπ Ε!!!!οοιιοπ ποπ !)ιο!!!ιοο.

Με Βο!ιο!ι νοπ πο! Νοεο επ!! Ρ! πω! πιεποι!οπ πο!
νοεο Βιο!!!!οοπ οιο!!ο!οπ.
Ειοιπο! ει!!! ιο!! !!ο!!!πο ο.οποοο!οπο Βιο.!!!!ποπ ποποπ
Βο!ο!ο.!οιοοπ πιε οπο!! πο! οιοο! εοποποππ!οπ Ηο!οιο
ιιποπο πιοεο, οιποο! !ιΙοιποπ ρι·προ!ι!οποο!οιι Ι.ιι!οιπ. Νοο!!

Βο!ιο!οοιιο πο! !!!οιιιοπ θιοεο!!πι!!ε! εο!ο!! ποπ οπποιι!ιο
Βιε!ιι·οπ πο! Βιο!!!ιοοπ.
Απο!! πιο Βο!ιο!ι νοπ πο! Ηι!ο! ππε !!οποοπ Βιο!!!!ποπ

πιοε!. ποι·ποο, πιο πιε πο!νοεο πο ποπ!οπ ειππ, πιο πιοε
πο ο!πιι!!ποπ, ποοπε!οιο!! οε Βοπο!!π!ιο!! !ιοιπο ο!!!οπι
εο!!οπ Βιο!!!!οοπ ειππ. Νο!!!οο8ο! πο!!! πιοε οπε

π!ιιο!!!ιο!! οι πιο Ε!!ιιι!!πποεπιο!!!ιοο !!ο!νοι·, πιο ι!οι!οπο
!ο!ιποεεοπ !!!!οιιο οιπ!!ι!!, ποππ οιπο ε!ο.!!!ο ποπ ρ!ο!π!ιο!!ο
Αιιι!ιι!!!οπο οπο! Βο!ο!!ποιεεοπο, εοι οε ποπ οι!.πποπ Κο!
ποι, εοι οε πο! οιππο!πο Ρο!!ιοοιι, ιπε!!οεοππο!ο ποπ
Βο.οο!ι ω!!! πιο Ριιεεο πιο!. Μποο!!ο Ιππινιποοπ πο
!!ο!οπ!οπ πο! οπο! Αι!!ιο!!!οπο Βο!ο!!ιιι!!, πιο ποποπ!
πιοπο! οιποπ 8ο!!ποριοπ, οιπο Αποιπο. οπο! Β!οπο!!ι!ιε').
Απο!! πο! Βοιπ, ποπ Ποιιππο!οει!οπ, !!οεοππο!ε Οιιγο!ιε
νο!ο!ιοπ!π!ιε, οοεο!!οπ, ιπι!!! ιιιεπο!!οπ πο !ο!ιοο!ο!ιεο!!οπ
ο!!!οπιεο!!οπ πο!νοεοπ Βιο!!!!οοο.
Βοεε οπο!! πιο Ζο!!ποπ οππ Ι3ο!ιοποπ οο!νοο!οιο!!ο!
θιο!!ι!πο οπο! Α!! ιπι Α!!ποιποπ, πιο ειο πο! πο! Επ!ο!ορ
!οεο νο!!!οιπιι!!, ειο!!ο!οπ Αοιοεε ποιο Αο!”!!ο!οπ νοο
ο!!!οι!ιεο!!οπ πο!νοεοπ Βιο!!!!οοπ ι!ιο!οπ ι!!!οπ. π! π!!! ιο
οιοιοοπ Ε'ιιι!οπ ποο!πε!!!οοιεο!!ο! Βιο!!!!οοπ ιποοιιοε! πο
πο!ποπ, πο! ποποπ πιο νο!ο!πποπο οιοο! ροεεοπποπ Εεε!!!
!!ιππο ποποπ οο!ποποπο! Εο!ο!ορ!οεο. ππ!ο! εο!ΒιοΙ!ιοο!
νο!ιποιποπ8 οπο! Βοοοοε!ιοπ, πιο Ι)!!!!!!!ποο οπο!!! ειε
!ι!οπ !ιοεε.
Ποε πο!ο ο!εο πιο θ!ορρο πο! !οι!οο!ο!ιεο!! ο!
!οο!οπ ο!!!οοιεο!!οπ, πο!νοεοπ Βιο!!!ιοοπ.
Πιο ππο!!ε!ο, νιο!!ο θι!ορρο !!ι!πο! πιο ο!οεεο Αππο!!!

πο!ιοοιΒοπ !ιιο!!!ο! Βο!!!!!ιοοπ Ρο!!ο, πιο π
!

πο! Το!!! πο!
οιπο 'Γ!!οι!ο!εο!!οιποπο ο!!Βοιποιπο! ε!ο!!ιο! Νοο!οε!!!οι!ιο
οπο! !!!ε!ο!ιο ειππ. Ζοιο 'Γ!ιοι! ειππ οε $οποο!ποο!πε!!!ο
οιοο!, ιπιιππ!ιο!!ο πιο ποι!!!ιο!!ο.
πιο ι!οιπο θιοεο!!!οο!!!ο! ει!!! ιο!! ιο!ο!οεει!π!ο ΒοΙοΒο.
Ειπο! ιποιπο! Ρο.!ιοι!!οπ. οιο Κοοιιποπο. οιο οοεοοερ!ο
ο!ιοοο!_ Νοο!οε!!ιοοι!ιο!, ιι!! πο οοε!ι!!!!!!!οπ οο!νοεοο
Βιο!!!!ιιοο. -Ε! πο! Β!ο1ιι!ιιἔοιπ ιο !ποι;ο!οιπ !!!πο!ε!ποπ.
Πιο εο!!οο!!ο Αι!ε!ιποοπ ιπ πιοεο! 2ο!! πο! ειο!!!!ιο!! πο!
Ωπο!!ο οιοο!· ποεοο!!ιο!!οπ 8!οιοο!οπο εοιπο! Νοο!οε!!ιοπιο

οπο!. πιο πιο Απο.ο!ποεο νοπ νο!π!!οιοιο πο!!!εο!!οιιι!ιο!!
ιποο!!!ο. πο! Απ!οεε εοιπο! Ι)ιο!!!ιοοπ Βοπο!ποπ. Βιοιπο
ι!νοο!!οπ οπο!! εοιπο! ·νο!!ο!!οπο πο!οπ πιο ιιιιπ οπο!
!!!!ι!!ιο!!οπ Βιιι!!!ιοοπ οοΓοοι!ο!οο, @ποπ πιο ιοπο Έπο

!ειριο !!ιε!!ο! π!πο!ι!!οε ποποεοο πο!. ιο!! οπο!!! ποπ οποιο
ο!πιι!ιπ!οο Ζοεπιπιποο!ιοπο επ ποπ οπ!!”ο!π!ο ποπ Ρο!!ιοπ
!οο ποποο!!ε! πιοε πο! ο!!οΒοοποπ Ν!!!!ο εοιπο! Ζο!!ιιο!”!ι

Βοο οππ εο!!ιο!!!ο ι!!π ιο οιο ι!!οιποε εο!!!οειεο!!οε Βιι.π.
Βο!! πο! ο!!οο ιοπο Τ!!ο!οριο πο! οιοο! οι!! πιο!!! εο
ι!!ειπποπ οι!!! πο! δω!!! !οο! οππ !οοο!ιπο.εειο. Πιοεοε

ποπε!ιοο Βοεο!!π! !!ιο!! οπο!! πο!!! πο!!! Τοπ!! οπο!! εοιπο!
Βιιο!!!ιο!ι! πο, ποοπ !ιοοποποπ πιο Πιο!!!ιοοπ νοο ποποπ!.
ιιι!!! ν!'οο!ιοπ ερο!ο! οπο! πο!πο Ηοο!!ποι! οποιο!! οππ
ποιοι! ποποπ, πιο ιο!! οε νοι·ποεοοεπο;!, πιο Ι.οιποπ πιοεοε
!!2ο!!!!ο! ι!!!οπ οι!ποι!!ιοοπ Απεο!ιιοεε ο;οιοι!ποπ.

Πιππο!ιο!!!! π!!! οε ιπ ποιο πππο!οπ οι!!! ιο ποιο οε
ειο!! πιο οιπο ιοποο, !οπ!ρο!οιοοπ!νο!!ο Ηοπππο!!!ο!!!πο
!!ο.ππο!!ο. Πιοεο πο! ποιο!! Γο!οι!!οπ Αποεπε ιπ! θοπιοε
εοπ !!!!οε ποποπ Ε!!οο!!!οι!ε ιο ποπιποο Μοοι!!οο επι!!!
ποο!πε!!!οπιεο!ι οι·οπο!ποπ ποπ οε !ιο!!οπ ειο!! οο!!ο:ι οπ
πο!οπ οο!νοεοπ Ε!εο!!οιποποοπ οπο!! οπποιιο!ππο, !!οι!ιοο,

οιιρ!οειν οο!!!ο!οοπο Βιο!!!ιοοπ οιπποε!ο!!!. π!!! πο!
Α!! πιοεο! Πιο!!!!οοπ οιο ο!!ο!!!!!!ο!ιε!ιεο!!οε $!ιοιπο. πο!!
οππ ππο!οιο!! οιπο !!οοι!!οιπιεο!!ο Νοιποειε πο!ε!ο!!!. πο.!,
ποεε οπο!! ιοποειπο! νο! νο!!ποο ποε Οοι!οε ιπιο!πο πο!

ρεγοι!ιεο!ιοπ Ε!!!οποπο ππινοιπο!!ιο!! οιο οοποππιποΙιο!ιο!
$!ο!!!π!ο.πο οιπ!!ο! ποπ πιο Αο!ιπε!ο, πιο ιπι! Ηοιοο πο

ερ!οο!ιοπ. απο! Τ!!!οπο πο! πιοεο πο! ποπ διο!!! πο!
Νοο!!!» ποροεεοπι!! πο!πο. Βο!ο!ι πιο!!! Ζοε!!ιππο ιππο!!

!ιοε!ο! εο!ιοο!!ο! !π!!οποπο ο!!πο ποο!!ιο!ποπποπ Αοεο!οιο!!
πο! ππε Α!!€οιποιπ!›οιιπποπ πι!οο! οποο!!ιοπιποοπ Βοπο!

Ο ποιοι!!! πο! Π!·οο!!!ο οπο· ιε! οιο εοπ! ιπ!οι·οεεπι!!ο! Γι!!!
νοο ο!!!οπιεο!!ο! πο!ν!$εο! ιι!!!!!!ιο ιπ ιποιπο Βο!!πππιοπο πο
!ιοιποιοπ. ποι· π!! πιο!!!Βοπιο!!πιιο;οιο ποο!!ιο!ιοε Βοιεριο! πιο!!
πιο ιπ!ο!!ιι.!οοιοΡΜ., οιπο εοοει!!!ο Ποιπο νοπ 56 .Το!!!οι!, πιο
εοι! .ιο!!!οπ ιιπ ο!!!οοιεο!!οπ πο!νϋεοπ Πιο!!!!!ιοο !οιπο!. ποιεε
ποποπ. πιο!!!οπο!! _ιοποιπΒοπο πο! πο! Αι!!ιιι!ι1οποιποε Κιι!ροι·ε,
πιο ιπι! ποπ! Ηο!οιιεε!οιποπ ιιονοι·ιοοιπ!ιο!!π!. εο!ιο!! οιπο οπο!
ιοο!!!·οι·οΠιο!!!!!ιοπ οιο!!ο!οπ πιιπ ποειε _ιοποΒοποοιι! ποιο,ο,·ο
ιπ!!εε ι!!!οπ Ζοε!ποπ νο!εο!!!οο!ιιο!!. Αοο!! πι!!! ο·οπο!!ο!ιο!ιο
Ε!!ιο.!!ιιπ!; !ιο!ιο ποπεο!!!οπ Βιπιιιιεε.



ρ
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που. πο ποππι·Π.ο ο!ποι ποποοπ Ζο!ι, πιο Βοιποππι· ιιι
οοποποπ. -
Ιπ ο!ποι· οιιποι·οπ, πππ πω· νοι·πο!!.π!οοιπποο!ε ει·οοοοπ
Απο!!! νοπ Ρο!!οπ, ποππο!! οο ο!οπ πιο ο!πο ι·ο!πο, οο!ιτο
πουιοοτποπ!οοπο Ρποπ!ο. Εποποο Μο οο ο!πο ΡΙοτοοπεο!.
!;!οπτ, ο!πο Τποο.ιοι·οποοτ, Ε!οοπποπποποοτ οπο., οποποο
ι;!οπτ οο ο!ποπ Ζυοτοππ, ποπ πι! Ο!οοο$οποοτ ποπιιοπ
ιπποπιο
Ν οτππ πε ο! πο!. π!ο οι·οτοπ οο!οποι· πιο ποοοπτ!ο
ποπ. Τγρ!οοπ !οτ πω· !ο!οοππο, πιο ο!!:!ι·Ι.ο:
Β!π 85_!ο!ιι·!οοι·Βιιπ!ιποοιπτοι· πο!. οο!τ οοο!ιο .Ιο.πι·οπ ο!πο
Βο!πο νοπ ποτνποοπ Βοοο!ιιιιοι·ποπ2 Μιιω!Β·πο!τ, Βοπιν!πποΙοιι
πιο τι·ππο Βτ!ιπιπυπο. Ποιιοποπ ποοπο!ιοπ ίο!Βοππο Βι·οοπο!
πυπο;οπ νοπ Βο!!.οπ ποο Βοιπιο: Βο!π ποοπ ποπ! Αιι!'οιοποπ
οι:ο!!οπο!οπ ονν!ο!ιοππο Βοπιιιοι·οοπ !ιπ Ιοο!πο πιπ ποιο θοί!!π!
νοπ ΑυΕοο!:τ!οποποο!πο!π; ποο!! πω! Ε'ι·Ι!!ιοι!!ο!ι οι·Γο!ο;τ πω·
οποιο Μοτο 8ι.υ!ι!ποπ,=.:οοπιιιοτο!οο: που!!! νοιπ Απο". οιιι·πο!ι
ιςο!ιοπτι, ιπο!ποπ ο!οπ !ιοίι!ο,·ο 8οπιποι·οοπ ιπ!τ Κο!!οι·π; οο
!ιοιπιπτ οι! ι·ο!ο!ι!!ο!ιοι·πι·ο!!εοι· Βπι!οοι·υιιο· υππ π!οοο νν!οποι·
ποΙπ ο!οπ ο!!ο 5-10 Μ!πιιτοπ, !πιιποι· π!!πποι· ννοι·ποππ, ο!ι·οο
ποππ Μο!. Ποι·ου!”Βιιπο ο!ιπο που ,ςοι·!ποοι.οπ8οπιποι·ο. Βο
ιν!ο οι· πυπ οποι· !'οι·τοοποπνν!!!,!ιοπι·οπ π!ο !ιο!'ι!!.ςοπΒοππιοι·
2οπ νν!οποι·,«πιο οι· ο;!ουπο. οπο !ουοοι·Απο” οο ιππΒο ππιοι
κοπο Βτιιπ!πι·οπο;!ιοιπιποπ, πο. !ππι πιο Κι·πιτ Ιοπ!ο, ποπ ποιο!!!
ἔοπι.τοπο!! ππι· ο!πο !!!!ιιυιο οι! πο1ιοπ». Γ!!!ιι·π οι· _]οτ2!.οιπ

πυρ οο!τοι·!ιιιποπο Βο!!'οο!π, οο οι·Γο!,ο·πποοπ ο!πο ννοοοοτ!ο·ο
Ιππιοοι·υπο ο!ιπο Βοοοπο·ω·ποπ. 1ιο!ποο!ιπιοιοοπ ιιππ Βιιιπ!

πτοπο· νν!οποι·πο!οπο!οπ _!οποοιπο!,οοιν!ο οι· οπο ποπ! Ηουοο
πιο, ννϋ.πι·οπποι· !π οο!ποι·Ύνοππυπο, !ιπ Βυι·οου, πιο οι· ποο
τ.ι·ποτοπποΒοννποοτοο!πνοπ πω· Νοπο ποο ι·οιιοπποπ 0ι·ιοο ποο,
ο!οπ ποπ πιο!!! ποί!ιιποτ ιιππ Α!!οο εοπ!οοοοπ !ιοππ.
Αιιοπ Βοοο ποι!οπ!οτ !!ποι· ο!πο οο!οπο Βοοποοπι.υιιο,
ο!πο 38!οπτ!Βο Ι)οιπο, Ι.οπτω!π, πο!.ι·οποππ, πο! πω· ο!πο

ποπ ποοοπποιο Ι)!οροο!!.!οπ ου ποπ Ι)!οι·τπποπ ποοτο!π πο!
Αυ!οπιπο!τ π! !ι·οπιποπ !!!7οππυποοπ, πο π!ο Ρο!!οπτ!π
ΔπΒοτ ποι, π!οπ!; υπΒοπ!ι·τ «νοι·οοπνι!πποπ» ου !ιππποπ.
Ιπ !πι·οι· ο!Βοποπ Βοπουουπο οι π!ο Ροτ!οπ!!π πο.ι·πι!”οοτ.
8ο!οπο Ρο!!ο ο!ππ, απο Βοοοπτ, οοι· π!οπι οο!!οπ. Ιοπ
οο!ποτ ποπο ο!πο Βοποο Βο!πο Βοοοποπ, Μοπποι· ιιππ
Ρι·οποπ. Βο πι!. !ιπιπω· ποιοο!πο π!οι· Βοοοπ!!ποι·το 'Γγρυο,
ποοο π!ο Ροποπτοπ οο οο!πο!; οιπρππποπ, απο !!ιι·ο οπτο
π!οοποπ πιιπποπ Επι!οοιυπεοπ ποου,ε·Ι!οπ Αου!τοτ υππ Ιπ
τοπο!ιοι πιιι·οπ ποπ Αυ!οιιτπο!τ !π !ι·οιπποπ Υ'νοππιιποοπ,
Ε!οοπποππ οπο. ποο!π!!υοοπ ννοι·ποπ.

Βου Βοοτ π!οοοι· (!ι·υρρο π!!ποπ Ρο!!ο νοπ οοπινοι·οι·

Νουι·οοιποο!ο, πο! ποποπ π!ο Βοι·ιποι·οοπο!πυποιοπ ο!π!`οοπ
ο!πο ποοοπποιο ποτνοι·τι·οτοππο, πιιι·οπ !!ιτο Βοοο!ιινοι·ποπ
ποοοπποι·ο πο!οο!.!ροππο Τπο!!οιοοπο!πυπο ποο (π·υππ!ο!ποπο
π!Ιποπ, οππο οοιιυο!!ο '!!Ιοτ!νο πππ οππο οοπιι·ο!ο Αυτο
ουΒ8οοτ!οπ, Ρο!!ο, πο! ποποπ οποπ -- υππο!κοππτ ινοπυιοπ
πππ ννοοπο!π - πω· Ιπτοοτ!πο!τι·οοτυο πω· Ιιοουο ιπ!ποι·!ο
ιποο!οτοπτ!οο8οινοπποπ Μ.
8ο ο. Β. οοπ πι! ποπ Βιιιοοιινοτοιοποι· ο!ποο Βοοπτο
οπτνο!πο, πω, !!ποι·οπο!ι·οπο!; υππ νοπ ο!Ι!ο!!1 υπποοπο!οπ
τ!εοπ Ρτ!πο!ρο! ννοεοπ ποο !ι!ο!πο!ιοπ νοτοοποπο ποπ οπ
εο!οοοοπ, οοπννοι· πουτοο!ποπ!οοπ ινυι·πο υππ ποποπ οππο
ι·οπ Ει·οοπο!πυπποπ πποι· ου! ο!πιποΙ ου!οο!.ι·οτοπο, οο!!:
ν!ο!οπ Ψοοποπ πουοιιππο πο!τ!οο!;ο Β!οι·ι·πποπ !ι!οετο.
Ποποπουο ο!ιοι·ο!ι!:οι!οο!οοπ ινο.ι· οο πυπ ποπο!, ποοο Βουπ
!;οΒο, νο ποι· Ρο!;!οπι Βυπο ποττο, ι·οοο!ιποοο!ο !ιο!πο ο!π
ο!εο Ι)!οι·ιππο ου!!ποτ πππ πω· 88ο!!! ίοο!. υππ ποτιπο!
πω.
Β!π !”οι·ποι·οι·Ε'ο!!, ποπ !ο!ι ποοννοοοιι ιπ!ττ!ιο!!οπ ιπποπτο,
πιο!! π!ο νοιι! Ροτ!οπτοπ οο!πο!ι ο!πεοοοπ!οεοπο Βιπο!ι

τυποοιννοιοο οιιιπ 'Ι'πο!! ο!π Βιιροτ!ιποπτυιπ οι·υο!ο ουϊ π!ο
Βιοοποοο ποτοτο!!τ, !οτ ίο!οοπποι·: Βοι· νοι·ινο!τοι· οοπι·

ουοΒοποππιοι· θι·υπποτϋο!ιο !π Βοι!!π, ο!ιι Ηππο νοπ Βιο
!.υτ, πω· υποι· οο!πο νιο!οπ ι·οοππω!οο!ιοπ Οπ!!οοοππο!τοπ
υππ π!ο Μι· οο!ιιο νοιπο!τπ!οοο οι·οοοο ροουπ!οι·ο νοι·οπο
ινοι·ι!!οππο!τ ο!οπτ!!οπ ποι·νϋο υππ ιποιτ Βοινοι·ποπ πππ
πο!το οο!!: πνοοποπ πποι· 1)!οι·ι·ποοπ ου !ιΙοποπ, π!ο !οπ
ο!ο ιιοι·νϋοο π!οεποοτ!οιι·ιο. Ετ ιιο!ιιπ υπνοιππο!!οπ ο!ιιοπ
!πιπ νωοι·πποτοπ !οποοι·οπ Πι·Ιουπ υππ νοι·πτοοπτο ποπ
οο!ποπ πο! οο!ποπ ΙΣ!ιοι·π !π πω· Νοπο νοπ Ριοιι!ι!ιιι·το. Μ.
Ι·Ι!οι·, πο οι· ο!οπ ποπ! !!!π!το, νοι·οο!ιινοιιποπ π!ο Μοτ
ι·πποπ οο!”οι·!;υππ πουοτππ, τι·οτοποιπ ιιοο!ι ιι·οιι!ποιι Τοποπ

ιν!οποι· ποτιπο! 8οινοτποποι· Ποι·ιπ!”υποποπ οι· $!!ι;!!ο!ι πωπ
ι·οι·ο 8οπορροπ Αρ!'ο!ο·ο!π ιι·οο!ε. Β!πο οοτοι·ιπο!!οοπο
Β!οι·ιππο ποιιο ο!οπ ο!οποι· !οιοτοτοιπ Ει£ροι·!ιποπτ πομπ
υποι· οπποιο νοι·πο!8οπ.

Αποοοοποπ νοπ Νουι·οοιπου!ο !εοιπιπ!. πο! Ηγοτοι·Μ
οπτοπ!οοπο ποτνοοο Β!οι·ι·ππο νοπ. πππ !πτοιοοοοπτοι· επι
οπο ιπο!πω Κ!!οπτο! πω· πω· ίο!ποππο: Βο !ιοππο!ιο ο!οπ
πιπ οιπ 17!οπι·!ἔοο !υπεοο Μοποποπ, οοπι· υοι·νπο οι·το8
ποι· πιπ; !ι·!!ποτοιπ Θ!οπυο οιο.. πο! ποιπ ο!πο !ο!οππο

$ρ!ι2οπποιπρϊυπο ποοπουννο!οοπ οοι· υππ πο! ποιπ ω!!!
Μοποιοπ οπιοπ!οοποο Ει·πι·οοποπ πιο! ο!!οο ποποοοο
ποπ πππ ιιποτ!!!ποι·ο Β!οιι·πποπ !ιπ νοι·ποι·ει·υππο πω·

Βι·οοπο!πυπποπ ο!.οπποπ. Βοο Μοποποπ ννοι· οπτ.οοτο!!οπ
οποοιποοοι!;. νοπ οοπι· ου οοποποπποι· Βο!το πω· !π
Οοπο!υο!οπ νοπ πω· 5ριιοοπτπποι·ου!οοο π!ο !)!οοποοο ου!
Βοτιπτυποτου!οοο Βοοτο!!τ υππ ποο Ει·πι·οοποπ ο!ο Ζο!οποπ
ο!ποι· ινοπιοοπο!π!!οπ ποο!πποπποπ πΙ!τπο!.πο!!!8υπο ποο
Ροτ!τοπουιπο ποπου!.ο!. Ιοπ ποποιπ Οο!οΒοππο!2, ποο _!υποο
Μοποποπ !ι!!π!οοπ ου ποποππο!π. Α!ο !ο!ι ο!ο !π ιιιο!ποι·

θιοεοπινοτι οοοοπ 1!οοο, πιπ ποο οπιἔοπ!!οπ οοίοι·ι π!πτοι·ποι·
ο!πττοιοππο Βιπι·οοποπ ου οτυπ!ι·οπ, οο!ι;το ο!οπ ιιππ π!ο
οοποπ νοι·ποι· ου! Οιυππ πω· 8ο!ποτοοπ!!ποι·υπ8 πω· Ρο
τ!οπτ.!π οποοποιπιιιοπο !νοπι·οοπο!π!!ο!ι!ιο!τ ο!ο πι πω!!!
ποοτοποππ, ποοο οο ο!οπ ποτ π!οπτ πιπ οοπτοο Ετπι·οοποπ
ποππο!ο, οοπποιπ ν!ο!ιποπι· υιιι ο!πο ο!πΐοοπο ποτνποο

Βοουι·ο!τοτ!οπ. Αυοπ π!ο Επτ!οοι·υποοπ οο!πτοπ π!οπτο
νοπ Οοιοι·ι·π, π. π. ποιου οοπ!ο!ιπ!ι·ο!, π!οπτο νοπ οροο!
ποοποπ, ιποπι· οι! Ποιιπυ!οοιο ορι·οο!ιοπποπ Βο!ιπ!οοπυπ
ποπ, οπο Β!υτ, Β!τοι· οτο ; ποο!! νω!οιι!”ι πι πο!ιοππτ!!οπ
οπο!! Βοι·οπο π!ο οπτοιι!οο!ιο Βιοι·ι!ιπο !ιπ Αποοπ!υοο ου
τυποι·ου!ϋοο Βοτιπνοι·οοπικοι·υποοπ Με 8οπυΒ ο!ιπο οπο
οο!οπο οππιο!ιτοι!ο!!οοποπ $τυπ!πο!υππο πππ οι οοπννοι·
π!οΒιιοο!.!ο!ιποι·. !πο πιο !οποοπ ποοπ που! Βοποοπ Ποπ!
τυο πω· Ροτ!οπτ!π πω· νοι·ποοπτ ποπο, ποοο οποποο οπο
π!ο Βρο!οοτππιο-Μοοοποποο!!οπ ουοπ π!ο Βοιιποποοποπ
ο!πο πγοιοτ!οο!ιποτνποο οο!, υιπ οο ιποπι·, ο!ο ιο π!ο πυπ
εοπτυποτου!οοο @απο !ιπ Βοο!ππ πω· πππ π!ο Μπρομ
τ!οπ νοπ πω· Ι.υποο οι!! ποπ Ποι·ιιι οο ου! απο τομ!
ιποοο!ε οτοι !π οροτοι·οπ 8τοπ!οπ ποο Ι.υπεου!ο!ποπο ο!π
°!;τ!ττ. Οοποπ π!ο Βοουι·ο!ιοι!οπ ινιιι·ποπ Βουοι·οοππ!ι·ππ

ποπ ποο Οοοορποευο νοι·οιιπποι, π!ο ιπ!ι· οποιο ο!ι!οτοπτο,
ννοππ οποπ ποτπτ!!οπ ππι· ουοΒοο!;!ν ου οι!ι!οι·οππο Ιπι·Γο!Βο
Βοοο!πτ.οπο!! πππ ουοπ πιω· π!πποπ πιο! Τοποπ νοπ οπο
Β·οοο!οπποτοιπ Βοου!τοτο ποο!ο!ιοτ Μιτου. Ιοπ οι·πΙοι·το
πω· Ροτ!οπ!.!π Γοι·ποι·, ποοο, ννοππ ο!οπ π!οοοο ποινποο Ει·
πτοοποπ ιν!οποι· ο!πο!:ο!!οπ ιν!!ι·πο, ο!ο οο!`οι·τ πππ ππι·
οπο! π!ο Βοππο ν!οι·ιποΙ τοο!!οπ οι·ποπι·τ ννοι·ποπ πιποοτο.
Αυοπ π!ο Ι)!οππποπ οο!οιι πυπ ποινπο, ινοπ!εοιοπο οοπι·
ινοπτοοπο!ιι!!οπ. Ζυι· Ει·ποππυπο οο!!!;οπ πω!! θἱΠἱἔθ 'ΓοΒο
!ίοι·ουοπο εοιποοπτ ινοι·ποπ, ο!ο πυιοπ Ε!ο!ιτι·!ο!τοτ ου
ο!οτ!ι·οπ. ννοππ π!οο π!οπτ πο!οποο, ιπυοοτο ο!πο Οροι·ο
ποπ Βοπιοοπτ ινοι·ποπ, ου πω· π!ο Ε!!.οι·π οοποπ π!ο Ε!π

νν!!!!ουιιο ποεοποπ ποττοπ. Ι)!οοο Βυποοοποπ ποτιο ο!ποπ
πουποι·ποίιοπ Βι·Εο!Β, πω· οοποι· ποπ ιπ!τποποππο!πποπ
Οο!!οποπ, πω· ιπ!ι· π!ο Ροτ.!οπτ!π οπο εο!ποι· Κ!!οπτο! οπ
οο!!!πι·!.°ποιτο, υποι·ι·οοο!ι!;ο. Β!πποπ ιιοοπ π!οπτ 3 Το8οπ
ιιιοιοοπ Ιπι·πι·οοποπ οπο Ι)!οι·ι·ππο οο ποτ π!ο ρ!ϋτο!!οπ υππ
πουοι·ππ νοι·οοπινυπποπ. Ε!πο νοι·ο!οπτ!Βο Μοοτουι· κνυι·πο
ποο!! !οποι Β!οπτυπο π!π οιιοΒοοο!οππο!: νοι·τι·οποπ υππ
υππ ποοπ ο!π!ποπ !νοο!ιοπ νοι!!οοο π!ο Ροτ!οπτ!π ω!!! ο!ποι·
θοιν!οπιο2υπο!ιιιιο νοπ οο. 12 πιο. πππ ποοοπινοι·πο!”ι·ο!
π!ο Βοποππ!υπο. Ιοπ πο.πο π!ο Ροτ!οπτ!π ποππ ποοπ

ο!π!Βο Μο!ο !π ει·ποοοι·οπ !πτοι·νο!!οπ Βοοοποπ; ο!ο οι
οππουοιππ ποοπο!!οπ !!Ιοποπ πππ Βοι·ιπ Βοουππ Βοπ!!οποπ.

ΙΞ!πο οπποιο Ρο!;!οπΙ.!π, ο!πο !υποο Ριου νοιι ο!π!,ο·οπ
οινοππ!ο .Ιοπτοπ, !ι!οο!ο !!ποι· οο!τ ο!π!Βοπ Μοποιοπ πο
οτοποππο πουποο Π!οττ!ι!!οπ, πιο οποι· ππι· ποο Νποπτο
ουίιι·οποπ - οιπ Τιιοο οοι πω· 8!ππ!ποπο !”οοτ- ιιππ
νοπ ο!Βοιι!πυπι!!οποπ νοι·ποτοπ ο!ποο!ο!ιο!; νν!!ι·ποπ. 81ο
ννυι·πο ο!!ποοπτ!!οπ ιποπτιπο!ο οοινοο!ιτ πυι·οπ ο!ιι οπο!.
ο!ο οπ ο!πο Κυπο! νοιπ Μοποπ οπιπ Ηο!οο ποτο.υ!”οτ!οπο,

Ο
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εοννιε άυτοιι οιιιου ιιοτιιΒου 5οιιννοιεεο.υειιτυοιι, άετ ιιιιετ
υυτ άιε ιιυιτο εειω ιιειιειο; τεοιιτε εοιιινιτυο ειε υιο.
Βιιυυ υιιιεεο ειε εοιιιουυιυετ ουιειειιευ, άευυ ιτιιτυ Μου
ιιοτ ετιοιοε ιυιι ειιιιιοεινοτ 0εννιιιι οιυε άιιυυιιιιεειΒε ΕΜ
ιεετυυιτ. Με Αυεειιευ ιιετιιειιοιι άετ Ηγρετιιιάτοειε υυι
ιιιιετοιιε οτιιιιιτου ιιυοιι ειυο ιιυννιάετιοΒιιοιιε Πυτοτειιιι

ειιιιε άυτοιι άεε Αυεεειιευ άετ Ρο.ιιευιιυ. Βιεεειιιο, του»
ιιιουά υυά, ννιο οι`ι ιιει άιοεοτ Ηοοτιοτιιε, νου ιι.υεεετει
τετιευι Τειυι, υοιει εοιιου ιυι θεειοιιι: :ιυι άετ ιιυιτειι
Κ6τροτιιιι.ιιιε, 8οιιου Με οοτ Μιιτειιιυιο. ειυε ευιειειιουάε
ιυιουεινο Μάιο, άιε ιιοι υιιιιοτετ Βειτο.οιιιιιυο ειοιι ειε
Μιτου ιιιιεεετει ποιιιτειοιιε ..Βιιάοιιιιυο. ιιετνοτοετυΓευ ετ
ινιεε. Πυά άιεεε Βιιάιιιυιυο. ιιεάεοιιτευ άιε Βο.υ2ε ιιυιτε

Κάττιετιιιιιιτο Με ουτυ Ριιεετιιοιτευ.
(5οιιιυεο ιοι.<τι.ι

Βιιοιιοτειυ:ειοου υυά Βοευτοοιιυυοου.

Κτο.υιτιιειιευ άετ ροτιριιετιεοιιευ Νετνοιι νου τω. Βυ
ιουιιυτΒ. (Με Ηο.ιιάιιιιοιι άοτ ρτυοτιεοιιου Μεάιοιυ
νοιι Βιιετοιιι υυά 8οιιινιιιιιο). (ντη·188·"Η υι_Επι. Μ
8ι.ιιτιο·ο.ι·τι.
Ειιυε ιτυυρρε Βιιτετειιιιυ;.τάετ τιιιο·ουιειιιειι Πυτετευοιιυυεε
ιιιετιιοάου, ι“οτυετ άετ Νευτιιιε, άετ Β·οινοιιυιιοιιετευΚι·ιιυι το
υυά Βιιιιτυιιιι ειι ιυι θειιιοτ. άετ ρετιριιετευ Νετνου. ι):ιε Β'
μου άετ ιιοτυριε ιει εοτοιιιιτι,ς, ιιο.οιι ειι;ευειι Βτιο.ιι
τιιυ;ευ ευευτυιυευοοετειιι. 8ο ννιτάάιο ευιιουιιιυε Αρριιοοιιιου
άετ Οευιιυιυειιιιτο Μιά Ε! οοτ. 0υτιιοιειι.ιιι·ειϋειιυΒευ ιυ άο.ε
ρει·ιυευτοιε θιοννειιο ικά ιιοιι" υυά ο.υάετοιι εοιιινοτειι Νευ
τε.ιι;ιοου ννοιιιιι ειυριοιιιευ. Πιο Βιοοι.τοι:ιιετυριο»Με ιιι άιιτειι
οιυε ιιεοοιιτευενι·ετιετννειιιο ιωτιιιου ιιευτιιιειιι υυά άοοιι ο.υι
τοιοιιε Βτι'ει.ιιτιιυε;ι`υεεευά ειυριοιιιειι.

νο".

Υοτυιιεοιιιοε.

- Αυι 12. ιιοιι υ. ει. ι”ο.υάάετ ιιοι·ειιε ιιυ Ροιιτιιιιτ νοιι άετ
Βετιιυετ Αετει.οεοιιιιιτ ευ Βιιτου Ρτο τ. Ε). ν. Βετο”
ιιιιιιιυ'ε ο·εριευτε Οοτυιιιετε ειιιπ, ννειειιετ ειιιπ, Με
ννιτ εοιυοτ Ζειτ ιυιιιιιειιτευ, ννει.>;ουΒτιιτο.ιιιιυυιτ Ρτοιεεεοι·
ν. Βοτοτυο.υυ'ε νοτεοιιοιιευ ινοτάου ινε.ι·. Μειιτ Με 800
Λεπτα άυ.τυυτετνιειε Ρτοιεεεοτευ, νετιτοτει· άεε Μιυιετετιιιιιιε
υυά ιιιιιιωιτειο, ιιιιι.ι.ουειοιιιτυυ;τοεεευΒιιο.ιοάεεΖοοιοἔιεοιιευ
-θεττευε νοτειιυιιιιειτ,ιιυι άετυ Βε,νι·ιιυάετ υυά νοτειι:ευάευ
άετ Βετιιυει· Βοτι.υυιτε-θοεοι1εοιιοικειυ Ζειοιιετι άετ Βο.υιτιιοτ
του ιιιτ εειιιε νει·άιουετε υυι άεε Βειι.ιιυεεινεεευ υυά άιε Βετ
Ιιυετ Αετ2τε ευ ι;ειιου, ιιτιι.ιιτειιάάιε Β'ι·ειιιουυυά Τιιοιιιετ άετ
Αοτειο υυι' άοιι 'Ι'τιιιιιυευ άειιι Ε'εει: ιιοιννοιιιιι:ευ.Βιιτοιι Βετο·
τυυ.υυ'ε Ευετοιε ιιοιι άιε νου ιιιιιι ιυε Ι.οιιευ ο;ετιιιευο Βοτ
ιιυετ Βεττυυιζε-θεεειιοοιιοιτ ιυ νοτιιιιιιυιεειιιοεειἔ ιτυτεετ Ζοιι:
ειυο 8·οιεειιοτε Βιειιυυο ειειι εττυυ.<τευ,εο άιιειι ειε ιυιτ Ετ
Εοι;; πι» Ζιοι _νοτιοιΒ·ειιΜου: άιε ετειε που. ιυ ΠυΒιιιοιτε
τιιιιευ άιιτειι Αοτειε ευ 8οινιιιιτευ υυά άιε ΑΜεττιουυο άετ
νετυυΒιιιοιιτευ ιυ ειιι Ηοεριτειι οάετ ιυ ιιιτε ννοιιυιιυο ιιι ιιε
εοτεου. Πιιι·οιι ειυε Οευτι·οιειοιιε, ννειοιιο 'Πιο υυά Νο.οιιτ το·
ιεριιουιεοιι πιπ άου 16 ετοεεευ Ηοετιιιιιιοτυ Βετιιυε νοτιιυυάευΜ, ετιιιι:ιτυιου ιιι _ιοάετ Ζω Αυειιυυιτ, »νο οιυ νεοι ιιοτοτ
Πειτε Πιτ άου Κι·ο.υιτου οάετ νετυυοιιιοιτιευ ι'τει ω. ειιευ
άειι Ηιιιυιιτννο.οιιευ.ινειοιιε άιο Ηοεριτιιιετ ιιιιετυουιτυου ιιοιιου.
υυτοι·ιιιι.ιτ.άιε Βει.ι.υυεε-(ιεεοιιοοιιοιτ υοοιι νιειε Ε'ιιιυιου, ιο
άουευ ειιευιο.ιιιι υιιτ Αετοι.ο υυά υιουτ απο. Ιιειιου οάοτ ιιοιι
εειιιιι'ου άιε Μιτου; ιιιιιιειι. Ου άετ άιε Ηιιτε ιυ Αυερτιιοιι
υοιιυιευάο Κτουιτο νιιιιιευ ιτουυ οάοτ υιοιιι. ιτπ τω· άιε Αετ2το
ο·ιοιοιιΒιιιτι. Πιο Ζοιιιυυ8ει'το,ετε ννιτά υιιοιιιι·ιι.ι.ι;ιιοιιιυ άετ
θουιτειιειο ιο εευτιιιτ υυά Βοοτάιιει..
ι)ιο Βειιιο άετ Βεάου .υπ άειυ ιι'εποοιυιιιετε ετϋιιυοι.οτω.
Βι·. Β υ ,νου Η ου τι. Ι)ιτεοιοτ άοι· οιιιτιιτοιεοιιευ Αιιιιιειιυυς
άεε Κτουιτειιιιιιυεεε Β"τιεάτιοιιοιιοιιι,ιιιιτ ειτιειυ Ηοοιι ο.υι'άειι
Κιιιεετ. Βοάουιι οτει·ιιΤ άετ ιιειτουυτε Ριιο.τυι:ι.ιιοιοι;εΡωτ.1ιτ.
Ι.ιειιτειο ιι άεε Μι”, Μυ - Με ετ ιιυειιιιιτιε - υιοιιι άου
0ιιιτυτΒευ υυά ιιιιυιεοιιευ Ιιειιτοτ Βετουιοι υ υ. εουάετυ άευ
ιιτ2τιιοιιου Οοιιει;ευ ευ ι”ειει·ιι, άετ εο νιει ιιιιυι ννωιι υυά 2ιιτ
ΒειιιιιιΒ· άεε ιι.τειιιοιιου Βτε.υάεε ιιει€ειτο.8ειι, άοτ άου Αοτει:ου
άιε Ε”ιιτεοι·οοΠιτ νετιιυο·ιιιοιτιο ει·οι›εττ Μιά άιε Βετιιυοτ
Βειτυυου-θεεειιεοιιοιτ οι·Βιιιιιειττιιιιιιε. Νο.οιι ειυευι Με Με
ινου1 Βετ οιιιοιυ υ ' ε τ.τοτιοιιευευΒιιιιι.τυοιυάει·οτιιοιι ειοιι άετ
εειιιο, ιιιιι ιιι ιοιυ8ετετ Βεάε υπ άεε ιιιιιι ιιετειιειο τω Μιά
άιε Αυετιιευυιιυε άετ Οοιιεεευ εειυευ Βυυι‹ υιιιιουερτεοιιου.
Ποτ 5.ι·υιιιοιιεΒοτυι ιιοι τειοιι ου νετιΜ1Ενν0τι:ιιυΒενοιιοτΜιά

ευιτειιιευάετ Ατιιοιτ. υυά πιο ννουι€ο Αετοτε Μιτου ου :ιιοιι
άιιε ννοτι ετιιιιιτου: ι)υι θιιιευυιι οΙιιιε (Βοιοιιιιιυυι εοιιουΕι
οι» θειου)! 'Ποτ Απο εοιιο άευ υιωιου Ιιοιιυ Πιτ υοιυο άουι
Κτυυιτοιι ε;ειοιειετου Πιοτιει.ο ιιιιιιοτ εοιιιιτυου Με θειά υυά
(Με. Βου Βοιουυε:εννοεου άετ ιτι·οειιευ θτ.ιιάτο ιυιιεεο νει·
ττουειιονοιι ιυ άιε Πιιιιάε άετ Δοτει:ε ο·ειεςι. ννετάευ ιιυά οι·
εοι ποιο άοι·ειιιι,ιυ άιοιιετ Βουιοιιυυς οιυοτ 8τειάτ άιουευ :τι
ιτϋυυου. άιε ιυ εουιιιιτοτ Ηιυειοιιτ ευ άετ Βριτιο άοτ Βιιιάτο
Βιιτουιιε υιοιιο. Β. εοιιιοεε τυιτ ειυετυ '.ΤτιυιτερτυοιιΜε άιε
Ειυιιειι. Μιά ιιιυιοιτειτ άετ Βοι·ιιυετ Αοτ2τοοειιιιιτ.- ι)ετ θοιιιιιο άεε Οιιετυτ2τεεάοε Μ. Ροτετειιυττ.τετιωτιιιο
ιιοεριιο.ιε,Οοιιεττιευτο.ιιιΠι·. Β ιιι ο νν ιετ ευυι Ε. ιι ι· ε υ

- ι. ο ι ιι
υιοάιουε άεε Ηοίου 8τ. Κο.ιε. Μοιεεωι οτυο.ιιυι:
ινοτάου, υυι.οτ

Βειο.εευυςΡιυ
εειυοτ ι.τε.<τευννιιτι.ιοου8ι.ειιυιι8·.-- Βετ Ρτοιεεεοι· άετ ιιγειοιοι.τιο ει.υ άετ υιιιιιιι.ι·-υιοάιοιυι·

υοιιου Αοο.άουιιε ιιτ. Ι. Ρ. Ριιι.νιοιν ιυι: 2ιιιιι οοττοεροιι
άιτευάου ΜΗ ιιοάε άετ Ρειτιεοτ υιεάιοιυι·
εοιιευ Αοιι.άουιιο ο·οινιι.ιιιι;ννοτάευ.
-- Μάο ννιι· άουι «ννοιειιειτι ννοει:υ.» ουι:υειιυιου, ιετ. 2υιιι
Νυ.οιιι”οιοοτάεε τω. Ε' ε τιο ιιι ο ιι ο νν :ιυι άευι Ιιειιτει.ιιιιι άετ
Θειιυττειιιιίο υυά θνιιιιιτοιοειο :ιιι άοτ Κο.εουεοιιευ Πυινωειιιιι
άετ υοοιι _ιυυΒιοΑΜΙ. Ρτινο.ιάοοουι. άετ ιιιιιιι.ο1τ-υιεάιοιυιεειιευ
ΑοειάετυιεΠι·. θττυεάενν, ννοιοιιετ «πει. ιιυ .Τοιιτε1891 άετι
θιιτειιε υ.ιιεοινιι·ιΜι, Με άετ Ζιιιιι νου Η θοιιουττευιειι νοιι
άετ ιυεάιοιιιιεοιιου Γοοιιιιιιι.ι.ε·οννιιιιιιτινοτάου.- υπο άιε Μοειιιι.υοτΖειτ.υυ8ευ ιιετιοιιιου, ιετ άστοάετ ιιο
ιιο.υυτε Ρενοιιιοι.οτ Ρτοι'. Α. Ι. Κ ο ε ιι ο ιν ιιιιτο ιν εοιιννετετ·
ιιι·ο.ιιιιι.- Πιο Μοειτουετ θεεειιεοιιο.ιτ άετ Νευτορυι.ιιοιοοευ υυά
Ρενοιιιιιι.ετ ιππ ιυ ιιιι·ετ ιοιυι.ευ Βιι.2Μις ιιοεοιιιοεεευ, 2υτ νετ
εννι8ιιυο· άεε Αυάειιιιευε ου ιιιτου νοτ ΚυτΖευι νετετοι·ιιοιιευ
νιοορι·ιιειάουιευ Ρτοι'. Θ. Κ ο τ ευ. ιι ο ιν ειιι .Το υ τ υ οι :ιυι άειι
Νιιιιιευ άεε νετεωτιιουευ ιιοι·υυεειιΒοιιευ. υειυε Βιιετο ιυι
Βιιιιιυεεεουιε άετ θεεειιεοιιο.ίτ ουι'ευετοιιοιι υυά οιι_ιο.ιιτιιοιι
ειυε άουι Αυάουιτευ άεε Ηειυιςει.τουεευου Κονι·ιάιυειεΜπουτικ
ο.ιιιοιιιιιιευ. Αιιεεετάειυ ι.νυτάε άετ Βοεοιιιυεε εειοιεει, ειυε
Κ ο τ ε ε ο.τ ο ιν -Ρ τ ειιυ ι ο Πιτ άεε ιιεετε ννοτι ιιιιει· Ρεγοιιιιι
Μο Ζιι ειιι`ιευ, εοινιο ειυου ιιυυυτο.ειιιο.τευ ι5'ουάε
ιιυι' άου Νιιυιου Κοτεεο.ιτονν'ε ευ ιιιιάου, ιιειιιιι”ενοτ
ειιι”οιι.ιιιυενου Βε.ι·ιειιειι ου Αετ2τε, ννοιοιιε ειοιι Ζιι ιιιτετ ννοι·
ι.ετευ ΑυειιιιάΜιε ιυ άετ Νευτορυιιιοιοοιε ιυε Αυειουά εορτο
ιιου ννοιιου. ΖΜιι Βεετειι άιεεεε ?Μάτι ερευάειο άετ ιιάοειιιιυετ
Ρενοιιιοιει· Πτ. Α. 'Ι

' οιτοτυ ιιι 300 Βιιι. ιιυά τω· άιε Ηει·οιιε
Βιοιιοάεε οιιευρςουευυτου .Τουτυοιε ννυτάευ νου οιυετ Ρετεου,
άιε υιοιιτ ,=τευει.υιιτιιι ννετάειι ννιιυεοιιτ,1000 ΗΜ.

εεερεἱιἴάειιἱοτ.- Ζυυι Ρτιι.ειάουιου άετ ιιιεάιοιυιεοιιου Ρτιιιυυεεοοιυιιιιεειου
ευ άετ Κυεο.υεοιιευ Πυινοτειιο.1: Μ. άετ Μοειτουοτ Ρτοιτειιοτ
Πι·. .Τ.Κιοιυ υυά Ζιι Μιτειιεάετυ άετεειιιευ ειυά άιε Κειειιυ
εοιιευ Ρτοι'εεεοτευ Αάο.ιιιιυιτ, ι)οε;ει, Μ. Κορυετ.ιυ.

Θ
.

ιιε ννε.εοιι ο ιν υυά Ν. Ιιι υ ιιιυι ο ιν ετυουιιτ.ννοτάου.
(Κω. πιο. - ιιτι.)- Ρτοιεεεοτ 11ο ιι το” τι Μ νου άετ Νο.ιιουυ.ιοουάειυιε ιιι

ινο.υιιιυντοιι άιε Βετυοιτά -Μεάτιιιιε, ννειοιιο υιιτ
Με 5 .ιο.ιιι·οΠιτ άιε ννιοιιιιοετο ιιι άιεεετ Ζω. εειυοιοιιτοΒυτ
άεοιιυυε :ιυι ννιειιουεοιιιιιτ.ιιοιιειτιθειιιει. νετιιειιοιι ννιτά,που
ιιουυιι ινοτάευ. (ΑΠ8"· Πιθά-0-2ι8'·ι
-- Πιο Βετιιυετ Ρτοιεεεοτευ Κ ο ιι υ ο τ υυά ι. ε ε ε ε τ ειυά
νου άετ Βοοιει.ε ττ·ουωιω άε άετιιιο.ιοιοειε οι εγριιιιιοι·οιριιιε
Ζιι οοι·ι·εερουάιτευάευ Μιτ.Βιιοάοτυ ε_εννιιιιιτ
ινοτάευ.- Οτάουενοτιοιιιυυοευ: ι)ετ 81. 8ι.υυιε1ουιι
Οτάε υ Ι. (ιιοιι εε - άευι ει;ειιν. Απε :ιυι Νιιιιιιιιονν'εοιιου
Ατιιιουιιιι.υεο ιιι ιάοειιοιυ ννιι·ιιι. 3τυοιετιιτιι Με ινοιοάε το,
άετ ει. ννιο.άιιυιτ-0ι·άου ΙΙΙ. Οιιι.εεε - άευι ιιοιι:
ρεάιο.τ.ετάεε Αιιει·ιιοοιιετου Ηοιεε. ννιι·ιτι.8ι.ειοι.ετοι.ιιΠι·. Κο·
τοννιιι υυά άειιι Οουειιιι:ιιυιευ άεε Μ. Ρεπετειιυτε·ετ ΜΜΜ·
ιειτοτιεοιιουΚτουιιευιιυιιεεε, άιυι. Βιο.ο.τετυτιιΙ)τ. Ρ. (Νικο.- νετει;οτιιου: ιι Ιυ θι:. Ρετ.ει·ειιυι·ε άετ ννιι·ιιιιοιιο
Βιιι.οτετε.ιιιι)τ. Β ο ιι ο τ τ Κ τ ο υ 2 ο τ. Βετ Πιυυ·οεοιιιοάουο,
ννειοιιετ υιειιτ :ιιε 40 .ιιιιιτε άιε ο1τετιιοιιοΡτιιιτιε ιιυε.<.τειιιιι.Με,
ννοτ ιο.υεο Ζοιτ Οουευιιουτ επι Βουιιάονν'οοιιου Ατιιειτειιιιυεε
υυά Ρτοι'εεεοτ ευ ειυειιι Ηειιουιτυευ-Ιυειιιυτ ιιιετοοιιιετ. 2

) Αιιι

4
.

Πει ευ .ιάοοιιιι.υειυοτ άετ οριιιιιι·ει.ου Αετυιο άιευετ Βιο.άι..
Βιο.οιπετειιιι.ιιι τι Μ οιυο.τ. υ ττυιιοτου.ιο.ιιτευ ννο.τΜ. Απο
οιυ Ηοεριτοι άεε Μοειιο.υετ Γιυάοιιιουεοε, ευιοι.οι; Απε υυι
Αιειτο.υάετο.ενιυπ ιυνο.ιιάε ΚτιοΒοτ. 3

) ιτι Ριιτιε ιυι Μ. ιιο
ιιευε_ιτιιιτοΠι·. ει. Αροετοιι, άετ ειοιι άυτειι εειυε Αιιιιειτου
ιιιιοι· άιε Δυινουάιιυ;; άετ Βιοτιτιοιτιο ιιι άετ ονυιι.ιιοιοοιεοιιευ
'ι'ιιοτοριο νοτάιευι. εευιοοιιτ ω. 4) 1υ Βυάει.ροετ.άετ Ντιπ"
άετ ιιυυο.τιεοιιευΟριιτιιοιιυοιουευ, Ρτιυιο.ττοτπτΠι·. Β ε ο ρ ο ιά

Ο τ ο ο ε ιυ ο
ι
υ υ, ιυι Αιιετ νου '79.Το.ιιτευ.- Βετ νοτάιουει:νοΙιε Βοτο.ιιε.·;ειιοτάετ «Βευ.ι-Βυογοιοιιιιοάιο

άετ εεεειιυιιιτευ Πειιιιι.ιιιάο», Ρτοι'. Α ι ιι ο τ ι: Β υ ι ο υ ι
ι ιι τ
ι 8,

ννειοιιετ ου άετ Βετιιυετ Πυινοτιυιιιι Με Ρτινο.ιάοοουι. ιστ
ιοειιυΒευ ιιιιοι· Νετνουιτι·ουιτιιειτου υυά Βιειιιτοι;ιιετοριε ιιοιι.,
ω ευυι ουευοι·οτάουι.ιιοιιου Ρτοιοεεοτ οτυουυε
ινοτάειι. Βειτοιιυτιιοιι ινοτ Β. ι“τιιιιετιιιυ,ε,·ετεΖοιι: οι·άευτιιοιιετ
Ρι·οίοοεοτ άετ Ατουειιιιιι.τοΙιειιτοιυ θτειι'εννοιιά.



Ι9θ
ι

- νοιι άεο Βε16οο Οεοἀὶἀοτοο ποπ άεο ΕεΙιι·ετοοΙ άοι· Αο
ροοΙιεἰΙΙιοο‹Ιο επ άοι· ΠοἰνετεἰτΜ ννϋτοΒοτε (Με. Ντ. 17, 178
Μακ. ΨοοοειιεοΜ·.) Μ; οιιοιοοοι· ΗΜ'. Ο. Εεεε (_Μοτοοι·Β·)
άοοοΜν Β·ωνε;ΙιΙτωστόσο.- Πει· Ρτἰνειἀοοεοτ επι άοι·Ύνἰοοοτ ΠιιΠνω·εἱΝΜ.Β:: Βετο
οοἰιοει·, οι πιο οι·όεο1:Μοοεο Ρτοίεεεοτ άοι· Αο
πεοοΜΙΙιοιιοε ἱο ΙοοεΜ·οοΙε ετοεοοτ ννοτάεο.

(Ρτες.ο1.77.).- Νεοοετοοεοόεο Με ρτεΙετἱοἱτεοᾶοο Δοπτεο οι σε εμε
ετε.Νοτ ννοττΙεοΗ ο ἰ Ι πο ε το Ι το ο ἰο Β ὶ οπο. οἱοοιιτὶοοιοο:
Πι·. 8 ο ο οπο.το - πο· Νει·νοοΙο·εοΙκε, Πι·. Β ο ἰ ο ο ο Ι ο νν ο! Ι'
ε το - Με ΟΙιτοο- οοά ΝοεεοΙιτεοΙιοοἱτεο, Πι·. Β ει.ν ἰ ο
Η ἰ τ ε ο ο Γι: Ι ά τ - Με ΖοΙιοΜ·οοΜιοΜο οοά Ιἰτοοεοεἱτεο Με
ΠοοάοϋΜο.

7 - Βιιε νοο Ι)ι·. Α. 1.3 οΜωο νν Με 8ιε‹Ιτ Μοε!αιο νει·
κοιιοΙιτοΚο.ρΠοΙ νοο 10Β.Ήδ ΒΜ. »πιο :οτ ΕτΜοιοι·οο8 άοε
5τειοψτεοΒοοοοοεεε Ιο Βεο!κο!οΜ νετννε.οότ ινοττΙεο.ΙΞε εοΙΙ
επί' ΒοεοΜοεε άοι· Βτοἀιἀιιτοε άϊεεεε Κειρο.ε.Ι πιο Βειο εἰοοε
Ε'ΙοοεΙε Με 80 ΒοΠεο Με οσοι οοοοοιεο ΒοερποΙε εωωωι
"οτοεο οπο ᾶἱεεοτ Αοοε.ο Με εοεοοιιος «ΑοτοοἱΙιιος
άοε Πι·. Α. ΙΟ οΒΠοοιν» ει·οοΝοο.- Ροετοε.οοι·Ιοοτεο. Ι)οε ΑιιΕ'τι·εωοάει· Ρεετ ἱο Βὶο
ε!ο .Πιο εὶτο απο οΪίῖοὶοΙΙ οεειΜο;·τ. Ιιι 8 γ ο οε γ (Νεο-Βοο
ννοΙοε) ΒειΜΒ·τ.Με ΖειΜ άει· ΡοετΠΩΙε οπο2.-15. ΗΜ Βοτεὶτε
227. νοο ιὶεοεο 74 εἰοεο τϋοιΙΜιεο Αιιερ.ς·ε.ο8Μιτ.τοο. ΒΕ.

+ Νο.οΙιετο 8ἱτο11ο8 άοεΒοοτεοοοο 5.ι·ΜΜοοοο
7οτο1οε: Μοοτειε άειι 25. 8ορτ 1900.

ΐΔΝ1ΊΟΝΟΠΝ
.ΤΕΕ!)ΒΒ. ΑΒ.'Ι' ενοτοεο 1ο άει· Β11οοΙιε.οάΙ11οε νοιι Κ. Ι... Β.ΙΟΚΒΒ ΙοτΒτ. ΡοτοτεΒοτΒ, Νονε!η-Ρτ. 14, εοννΙο οι ε.ΙΙοο ἰο- οοά οοεΙ85.οο.Αοοοοοεο-Οοπορτοἰτοο οοΒοοοκοοιοο.

οι Μ! Κὶεεὶπηεπ.
Με· ΙΙΙε.Βοο-, Βετιο- ο. ΜοΠ'κοοοεοΙΜεοΕο,

Ρτοερεοτε ετε.Πε.
η (77) 14-2.
έ ή έ

7 ο
Ηοπε!πει·μ ν. α!. Η.
νἱΠει (Πειτε ΒιοἱΙἱει

Ιίοι·εοετοΙτ Με ΠεΒοο- ο. Βει·οιοτοοΜιοΝεο,
8τοο'ντοοοεο!- ο- Βτοϋ.οτοο;εετϋτοοΒοο.

Βοεἱτιοι· ο. οι·ιεΙΙοοετ ΕεΠοι·: ΒΓο 0"Γτ ›

Με ειΙΙιοΙἰεοοο @ιιε-ΗΜΜετρο Βοοεεε Βετεὶτε εεΙτ 1801ετίοΙετεὶοο νει·οι·οοετ
Βι·οοοεοεοΙιτΠτοο πω! ΑοεΙγεεο ετε.ϋε πιο! ίτε.οοο οιιι·ο1ι

Υετεοπο ω· ΡΗτεΙΙἰοΙιεπ Μἱοοτε!ννοεεει· νοιι 0οοτ-8ε!:οτοπο.
Ε'οτΒειο11 δι 8ΏτἱοΒοΙΙ. 8ει!ι!ποπο οι δοο!εεἱεο.

ΙΉεοετΙοεειι 5ο εΙΙεο ΑροιΙιοΙτεο οοσ ΜἰοετεΙννεεεετ-ΗεοὐΙοοΒοο.

“ΡΥΕ.Μο:Ντ.
Βεἱεοο Δο1'οο8·Με Με 10. 0οίοοετ. - Γτεοοεοο: 18-17000. ο

Βτειτἰοο άετ Ηοοοον.-ΑΝεοο.-ΕΠεοοΒ. ο. άοε Εἱὶ2ιιἔεε ΒοτΙἰο-ΗἱΙἀεεΙιοἱο› -θὁΙο-Ρειτἱε.
ΜεΙι1-, Ποοι·- ο. ΒοοΙΒΜοτ πιοᾶει·οετω·Εὶοι·ἰοΜιιοΒ. ΒοίΊ;- ο.'1'ει·ι·εἰο-Ιἱοτοπ ἰο ΙιεττΙ.
ννε.Ιάι·.Πο1ςοοιιοε;.Πειιεε Χοι·Ιιεοε. - Ιεειωο-Τοοοἱε-ΡΙειΖο. 'ΡΙιε.ΑΙο1·,ΜΜΜ, Βοοοεο,
ΘεΙε;;οοο.2ιιτδοπο ο. ΠεοΙιετοί. Ροοερεοτε άοτο!ιΡοι·ετΙ. Βι·οοοεο-Βοεοϋοο.

ρ!'ΠΙΠΙΙί6' (ΗΜ' δΈ” ΠΠΠΠ'θίδ θΧ!!'Π|ίδ Π86' ΕΙΠΩ'.

ΡΑ8ΤΠ.!.Εθ νιοι-ιν-ετιντ
ΒοηΙοοοε εΠ9εετ.ϋε.

οοΜεπιινιέέΐιοι-ιν-ετΑτ
ροιιτ ρτεροτετ εοἰ-τοὲτοε Ι'ε:ιιι 8Ιο21ΗΠε ς;ειοεοπε.

0/1|ετο'8 Ηε2/αο8Μ||

ΡεΝΙεἱοὶ8ο οοά ἱο σ. ΕτοΞΗιτοοκ
η
1

ΗοτεοΒο!ιοιοοιεοο. θι·δεεωε ο. ΞΣΙΦοεΦοεΒΙΙοΙεοο 8εΙοΙτοτεε ΙοεΒΝοτ οοι ΗΜ”.
` '

0οὁΠ°οοτ νοτο 1. ΑΡι·1Ι Με 15. ΟοτοΒοτ.

13ο. Ετο1οετο νοιι 8οο1ι-ιτο.”

'
Ψοεεοτοο1ΙεοετειΙτἱο ΒΜοΙιοοε.ο
. (Νίοοετοοεωτιεο:!ι)

ο

Μουοοι.εεεΑοαοιο· 8ίϊ4:1Βοοοετοϋοο Ρογει·Βοοο,
2 8τιιο:1εο με: 8ι'1:1Ι:ειοο νοο :πω
ΒοΗΌτοΙ. ΠεττΙὶοοε νοιι @ΝεοΒεἱΕεο εε
εοοϋτ.οτε Βε8ο. οι εἱοοπτΔε: εοοϋοετοο
Δ1ρεο$οϋ.Ιστ ΝΙεὰετοεετεττοὶοοε (478

1 ? Μπω- οι” όσοι Μεετε) ΔιιεΒεοεἱοοοοω
νει·ροεΒοοε οοά εοοι· οοιο£οι·ιεΒ1ο
Δ Π1ΜετΙ:οοϋ: ΜΙοεο ιΠε ειιει·Ιιε.οοτειινοκ·
ώπω» Με· Με 28 Μπακ:: Βεεωοεοάεο
! ΔοΜοΉ, Μ ννεΙσοετ οοοΙι ΚτοοΕ8, ἀἰε
ἰ πιο· «Με» 1ι1ἱο1οϋεοοεο Κου Ι›ωϋι·ἰοο,
ΑοΐοοΜοε εωω.
Βο;μπο απο· 8ειιεοπ επι 15. Μαι
(Με ΙιεΙοειι .Ιοιιἱ Με! ἰοι ΒορτοποΜετΜοσο
Ι.οιιόεΕτοιοεεἱΒιιιη:Με Κοετ.οοὸ Ι.οἔὶε), Το:
Ψεεεει·Ιιο:·οο, Β1εοττὶοὶτϋ.τ οοτ! Μαο
. εποε, Οεττε1εοοε Χοπ Μεσοι Ρεπτ1εἱ
Βὶ8Κεἱτ. ΒτϋΠοιιο€ άει· 'Ι':ΠοΒοο11ε οι»
ΜοΙΙιεο, ΜὶΙοοοοο ο1Ιο 8οι·τεο ίτὶεοΙι
ΒοΗ“ιΙ1τει· ΜἰοετοΙνυΕεεετ οι:: 15. @ΙΜ
Με τ1εενω1- πω! Βοοννἱτοοιϋοᾶοε
(16-18° Β.. οιπ! 730 @ου.οι·οιοποιει·8ρω
εεΙΙΙεω!ιο) οπο 1. .Τοοὶ. ΤϋΒΙἰο!ι Ρτοωεοε
όεο-θοοοεττ. Βἰτεοτε 'Ι'ε1εροοονει·Μο

ε1ιιοε οοτ ΨΞεο.
Ρι·οερεοωαετό” άοι·ο!ι(ΜεΚιιτ-Ιοεροοτἱοο
οιο' νει·ΙειιΒοο Βι·ω.Ξε2οΒοεοοΜ.- Νοοει·ο
ΑιιεοϋιιΠεοτΗιεἱΙειι:])1·.1ι11άαΠεΊ'Βο21188,
0οτο1°Μ;δ. Μ. Ψοὶεεοὶκ Νιώθω ΕὶΒΘο
ιΜὶτοετ (78) 8-8_

Π.Α0!.!ΒΒ0Π!.Ε
ΜΙΠΕΠ|Ι. "|δδΕΠ· εεπιι."Μ"ϊ
0ιιοΠοιε €Ηεσπεο, Ποι·ωτο.

Βε!εοο "πιο 1. ΠΜ Με "πο Η..Οο!:ο!εοπ
Μου. ηοιου·Νι:οεοΜοω·-ΙυνοικΜπ1οοΠεοΑμικο·-Ωπ«ΑΠΔΔροαοε!εοοΝοοτοο-ΗοοοΙοοοεο:κιο-Ιυε-.ΑοεΚοοΓιοοο.1Ρι·οεροτ:κνοοο" ΜιοετοΙννοοο0ΙΝ
Ξ Υοτννο1τοο·,Ρο:·ἰε,30,Η” 8Μοι-0οοτμιο.
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θεεϋειά ΑΜπι17ει
7

ΑΒοοττοο ε-οι1ὸΚτὲΓτἰΒοοΒε
οοτοοϋεἱ εοΐννοοοεοοοόΐοτεο
τοττΙιε ὸἰεροοἰττεο ΚΕοόετο άειι
8οοεεο ενοπω οἱοεὶιιτοϋ Μοετοοτεο
οιπ! Ιιχὸτοροτοἱεοοε διποο Με·
ΕτωοοΙπεεοε πο

“Πι·. Με8ϋ'ε Κἰοὸετεοοειτοτὶοπι
θεεϋσε! ΛΙ:Π;ιο:Μ.

Βε·. Δ. Μο ξΪοτοοτονεΙκἰ
Π. Ιειο;]2$.οτψετΑεεἰετεοτ οιπ Πι·. Με»
οποτεΗεὶΙοοετοΙτ ο” ΕιιοεεοΚτεοΚε οι· θοετοει·εόοτί ιιπά Αεεἰετοοτ άοε Ηεττο
Ρτοΐ. Πιο. Α. .Τοτοεο· ΗοἰάεΙϋει·ε

. ρτεΗΙἱοἱττ νοιι Αοΐιιοε Μειἰ Με Βοοε'
θερτεοιοε·τ

111 Βε‹1 ΗεΙοοεοοε11,
?ΠΜ θεοεΒοη.ς, Κιιτειι·ειεεε.

ι (559)6-4.
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ετ11ι·1απιάο8οο1ιιί`τ,

ῷῷ-ῷῷῷῷῷῷῷη
Μπι Μι111εο1ιοιιΜΜπ11ο Πι Εε11ωπ1.

δαἰεοπ να" 20. Με” ίπε πω: 7. δορίωπόει·.
Βο1ι11ιπιω11Μετ,Ρ1ο1ιτοπηειάε1·,θε.12-,Β1εεπι- ιιπά 1Μπυρϊ-ννε.ηοοι1.
81.811Βοο118.άεταπ) Μ1τ1εο1ιευΒΙ.το.ι16ο.
Μπεεει€ο-, ΒΙο1ιτι·1ο11Μ-ιιπά Μ1ι1οτει1Μιεεετ-0ιιτειι.Οσεωιόεε 1(11ιιω.,ι·ε1τιετε,

πι11.τ1οτοΒοσιτυοττεπιρετε.Βιιτ1?,9°Ο., όοε1ιει11:ερετ:1ο111ι1κ1Μι·1.
Μή Βο1πν14.ο1ιεευε18ιιόοπάοε Κ1πάσω.Ιτοτε_)ε;;11ο1ιει·ΑΜ. .Η1ιι·11ο1ι111101'8000Οικ
Ε15.εω,Με ιιπ Με νετεο1ι1οάοποπΑΜΠ νου Β1ιειιπιο.ιππιπε, Η1ο1ιτ,ο1ιτοπ1εο1ιοπ

00ΒθΒ'ΐ Β..9..Ρ8..Β.Σ....
Με Μπω

11ΜττΙοι·ε1·1εοι·εετεπιρετωπτ17,60Η.

Α11'οο1:1οι1επιτω· ΜΗΝ. Βωιτιο.1οτειιτιο,80τορ1ιι110εο«πο. Παω. νο11ο Ρεπο1οιι
ιιι ω14.εε1ΒουΡι·ο1εω ἱω ΗοτεΙ «Βιι1οιι>.
Μι1ε11ι,

Αυε11ϋιι0.ε Μιπ·

0κκκκκκκκκποπκκκκππκκπκπῇ

1301 Επ1ετ111ε, 1υ1τοτο. 11οιιε, Ριπ·11οπ111ε ι1111'ιιεε, Ρετ11γρ1ι1111ε.

1'νο1ιπιιιιε@τοϋ Με

11ΗΤΗ01θΗΜ
νν1ττ1 :τπτ Ε11·Γο1.<; ειι1εονεη0τ:

εονν1ε 001 0ΔΝπε11οσ11οποπ 111›οτ11ειυρτ, ίεττιετ

1

9) 28-2.

|ἔκκκκκκκκπκκσκκκκκκκχκκκχν1

Με Ει·ε.:.ιτι Μ· 10110ΐ0Π11

οτεο1ιο1πιιπ8ωινοτιι1ιτο1οΜ.

ν1(1θῖ Μ. λι11τ80111, ΒθΓ11Π ,,Πο11ε:τ 1ε1πτ1ιο1οτηπ“
Α11).τοιιιο1ιιεΜ6010111.081111°π1-2ο11.ι11ιεΝο. 28. 1900.

1)ειιτεο1ιοΜεά1ο1ιι.Ψοο1ιουεο11τ1ίτΝο. 12. 1900.

,,1ο11τ11ο1οτιπ,,.

'Ι'1ιοτειροιι1.1εο1ιοΜοιικτε1ιο1'ιοΝο. 4. 1900.

1ο1ι11ιγο1-Βοεο11εο1τει1'1

11ύπωιω,Οοποει·το.ΤιιιιπΒουι1ε Μ. Μι Ουτε.ιει1- Βτοεο1ιϋτεπω!
Βεάο-Οοππω1εε1οπ. . 1

..10.

81Μοικ1ο·Βοι·11π.
Μ. Βτῦρο1τπεππ°εοΜ Κ1ἱπἱ1‹

ΠΠ·
πω! νοτννο.πάιο Ζυ
ετ16.ιιόο'Νιιεοιι- ιιπά

Πιι1ε1«Μοιι.8οοε1.τ.2.9-1 ΠΜ. νοτω.

ἑνο1ιι1υιιἔετἐιο1ιινἶε111τ(2ι1τε11ΐιξοΒϊιοπε1οιιιι. τ1ν.- ο;;1ε _12- .
Τη· ρω Πιο!. (ΜΗ.
ά. ά. ΟΒοτ1π ΡΗ. Ε. Ηιι€οϋετε.
(91)8-2. Ρ.-.........ω ετο.11ε.

Μ. πιει1.1τ. .1οπ1ονσε11
Βειά Νει11ιάτι1.

001 ΨυΠὁΒεΒεηεὶ1ἔ., ΕεΖεττπει, (ῖετνἰΧ-Ωειτειττ11.

Μ” 1οΜ1ιοΐοτω 1813Μιι ;;ει·πιο1ι- ιιπά 8'0801ΙΙΙΙ301Ε10809Ριι1νοι·
πιιά ΜΝ 1πιτω·ιιΜε :κι Β Β· 'πο 01ο «πωσ 501ιΜ11ο1ιοΝο0οιι

ΒεΖἰτΚεειτ2τ Μ. 1:τ1811Ν01180Μοΐοτ, Μοτιο1ιοπ
,,[)ἰε τ1ιε:τερειι1:1εο11ο Αηννοιπόυτ18 νοιπ 1ο1111ιο1οτπ1“
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Οοι·σεε, Ηοι·ωειτιτι1 8ι 0ο., Ηειπ10ιιι·,9;.

1)1εεοτ Μι 11081ω... Ρτοερεοτ ϋ1›‹:τ ‹Ηγρορτι ΤεπΛκιη.-1116κεγο Με).

ποπ. πωω.0π6., 121Ιο.ε 1900ι·.
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Η1ετάτ1το1ι1110Αι12ε18·ο.Μ" Μι πι1ο1ι1η
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Με!. ειεεεεεε Μ". !!!)!Β!!!!!!!!!!!!!!
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Νοεο Ρο!,εε Χν!!. ε”.

Με!!!!!!!!!!!!Π!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'Τ
εεε-π Με· Κεεεε!;!οε νοε

Ρι·ε!'. Πι·. Με! !3ιι!ι!ε.
.!ει·ιονν (Ι)οτεε!.!.

Πι·. !ε!ιεεεεε !!!·εεε!ιε!ε.
Β!εε.

Πι·. Εεεε!! !!!!εεεεε.
Μ. Ρεωτε!ιενε

ῇ «δε. Ρετοι·ε!ιει·έει·ει!ει!!ε!ιι!εε!ιοννΣεεεεεεεΜ οι·εε!ιο!ετ_ιο
8 οε ε ε οοε ε. - Πει·ΑεοεεεωφεωΡ"!ε εε !ε-Βεεε1η.εά8 ειε. εε- εεε
.Πεμ 4Με. τω· εεε !ιεΙ!ιο.ΗΜ Με!. Ροεπεε!.ε!!εεω ιιι εεε ε.ει]."σε

Ματ” δ!ιεεεεεεεεεε-Αε!ά:Ξέε· εοιπ!ε εΠῇεεοεετε
εεωι :εεε εεεεε!ι!ιοεε!!ο!ιεε (ΠεΒιι0!ι!ιε!ι!Ηιιιι€νοιι 2.1!. Βι01:"ΠΦ
8τ.Ρο!.ει·ε!ιει·ις.Νοινε!!ιγ-Ρτοερεο!τΝ14_ ιιι ι·ιο!ι!;εε.-Σί ε εεε !!ΗΡε8 Ι

Με...
“Μ 88 |θί!!!

|||εάρτε 20 Πειτε ]!£!ιι·!!ε!ι,ΙΟ Εεεε !ιε!!ή!ι!ιι·Ιιο!ι.Ποτξεεεεε!εεεε"1ε!εουνιοιι!!ειεε!”τ!!οΚοι!εοτ!οεεο:.ϋε!ιο!ιοε!!!!!!.τ!ιε!!εεεωιΜετα ιιιεε εε
Πε·:Πο3ειε! Βεερε!τοεοΖο!!ο!ε και εε 18Κορ. εεει· 35 ΡΪοεε._Π6ε Με εεεε!ιε!Ηεΐε!ιι·ε ε(!εε Β.σεω!;σει·Πι·.ΒεἀεΗ Ή.,·Μ,οε ιιι $!:.Ρο
Λετοι·οε ννοι·εοε258εριιι·ε!;εεεεεο!!ιι·ει·Οτ!ε!ειι!ει·ε!εο!π.ιιεεεεει!τ.-!ει·ε!ιει·ε,Ρετοι·εεει·Βει·8ο!ιο,Ρο!ιοι·-Ρεε!εοεριπ! πε ι·ε·.ε!:οε Βρι·οο!ι
Βο!ει·ετο "με" εει:!ι εοιε Με” νοιι18 8.6!. ρω Βοεεε !ιοεοι·ιι·:.4

ε2ο δ!. Ρε!ει·ε!›ιιι·Β. (2. .Ϊεεὶ) 20. Με! ι

ε!.ιιεεοε ε!οετ.εες,Πιι!:ννοε!ιεεε Ρι·ο!ιεε νοιι 2-3 Πει.

1900

1εεε!ι: Πι·. (Σεπ Ρει·ιεει·: Ο!ιι·οε!εο!ιε εετνϋεο Π!ει·ι·!ιϋεε εεε! ι!ιι·ο ΒεεεεεΙεερ;. - νοι·ιε!εο!ιτεε. - Αεεε!εοε.

Πο. ἰε!ι νοιε 15. Μειἰ Με 2ιεε Πι. με νει·
τεἰεε, εἰττε Μι Με εἰε Κεάειετ!οε εεττε!Τεεεεε

Μὶττεεὶ!εε8εε ννέζετεεό εἰἰεεετ Ζεἱτ εε !)ι·. Γ. ΜΜΜ
(Βεεεεὶεεῇε εε) Ζε ειὸτεεεἰτεε.

Πι·. Ε. ΨεεεοΙι.

0!εοε!εο!ει εει·ν6εο !!!ει·τ!ι!!οε ει!!! !!ιι·ο Βε!ιεε!!!εεε.
νοττι·εεη εεεεΙ!:οε ει!! Με 21. νεεεετεει!ιιεε ω· ΒεΙεεο!οε;!
εε!ιοε θεεε!!εο!ιεΐτ Ζε Ει·εε!ε!”εττει. Η. εε Μάτι 1900.

νοιι

Πι·. Ουτε Ρετἱεετ,
Βρεο!ε!ε.τε!:Με Μεεεε· εεε Πετιε!ετεεε!ιο!τοε,

Ηοειεετε; ν. ε. Η.

(Βο!ιΙεεε!.
Ε!εο Ιο!2!;ε, ετε.!ε!;!εο!ι εεει· ε!εΙιτ!Βε θτερρε !ετ σε ·

ετοεεε θτερρε Με Μιεο!ι!οτειεε νοε Οε!.ετε!ι εεε Νεε
τοεο. ει!» Με! ε!ο!ιτ εεε· τεετερεε!!εο!ι ετοεεε Βο!ινν!ε
τιε!(ε!!εε, εοεε!ετε !ετ εεο!ι ε!ε!ειι!εε θτερεε, Με !ο!ι

ε!εεεεεε ειε!ε!ε, Με ει! νοε ε!εοτ ω!! οετοε!εο!ιοι·
ιιετνεεετ Πιεττ!ιεοε ερτεο!ι, σε ε!εεεοετιεο!ι εεεεετ Ζιι
εε!πε!!ιεεΙε Μ. Η!οτ Με οί!. εεε θε.ει.τι·Ιι ετετ εεε Βο
τ!εε Πιτ Με Νεετοεο εεεεεεεεε εεε Με! εο!ιοε εετνεεεε
Μεεεεεεε εεε Με! Δε: Νοετεετ!ιειι!ε εε!ε!ε:!ι νετεο!ιετ!”τ.
Ψει!ιτεο!ιο!ε!!εε !ιεεεε!τ εε ε!ε!ι Με· νοτε!εεεεε επι !εο
!!τω Βϋεεεεπεεε!εττ!ιο, σε εεο!ι εεε!! πεο!εοε Ετ!ε!ι
τεεεεε Βει· ε!ε!ιτ εε εε!τεε ε!ε‹!, ινοτ!ε ω!! σε!. Βοεοε
Ιιε!ιε μια εεετε!εετ.!πετεε. Ιε Ε'ο!Βο εεε θετεττΙιε ω..!
ε!ο!ι ε!εε εεετεεε Ιειο!ιτε ΑιιερτεεεεετΚοιτ εεε εετνεεεε

Αρρετε!εε εετε!ο!εε!!; εεε σε !εοτειετ Μ! !ε!ε!ι!οε Βε!εεε-- ε!ιοεεο Με οεεττε.Ιοτ Με εετ!ε!ιετ!εο!ιετ Νε!ετ -
211Βεετε!Βεττοτ Ροτ!ε!ε!!:!!€. Ο!!! 8εεεε !(οιειετ εε !ε
Ε'οΙΒο ε!εεετ Βτε!Βετεεε Με Ροτ!ετε!!!!ε Ζιι Β!εττεϋοιι,
σ!! εεει· εεε!! Ζε Γεετεε οι!ετ ννοιο!ιετε!!εεε ΙΞει!εετεεεεε
ο!ιεο ε!ο!ι!!ειτο Βο!ι!ε!ιε!ιο!ιεεεεεεε 2Τ4--8-7 Με! με

. εοεεει·ε οι·!ιεεε!ιει·εε !Β!εεεεε.

'Με εειοι· !ιο!!!εεει ω” ιεεεε!Βοιε 5ιε!ι!ετεεε. Ιε Ζε
εειετεεε!ιεεε πετ εεε Βε!:!οετεεεεε Με εεο!ι εεεεεεεε!ε
εενοε ττε!εε Κο!!!εεε νοε ινεο!ιεε!εεετ Ιε!εεε!!ετ ει!!
Με Ρετ!εε!;εε εεε!! ει!! Β!!ε! εεεννετετ Ηγροο!ιοεετ!ε
Με, εε εεεεεε Μ!!εοτεεε εεε Πειετειι‹! ε!ο!ιτε !ιο!!τεετ,
!!εεε τεεε εεε °Ρε.!.!εε!;οε εεε!:, !!π ΜΜΜ εε! ντ›τνν!ο8εεε
ιιετνεε. Θεινε!ιιιΙ!ε!ι ννετεεε ειε νοτ! εεει· Πιεεεεειιε
ιιιε!ιι· ω!" ει!ιιεετ Βιιτει!1!!ι!ε εεεεε!εε!ι!, εεε ειε τεμ!
ιεεεε!ε εειετ!!ε!ι εοε!ι πεο!ιτ νετε!ιιεει!; εεε νετε!!!;ετε.
8!ε !ιε.εεε ει εεε· 'Εεεε ετοεεε Βεεεεεετεεε εεει· - εεε
εε! εεεεε!!›ε εετεεεεοτειε!. - ι!00!ι νεοε!εετεεε Βεεο!ιννοι·
Με, :εποε εεεε!ετε !!!εεε!,ε!εε!ι ω! !!ιτοτ ΚτεεΚεεί!. εο
ετε!εοττοε θεεε!!ι!!!τε!; ροτεεε!!ο!ι ε.ε!ε ρε!ε!!ε!ιετε επερΓεε
εεε πετάω. ει! !ιε!!ε εο!ιοε εεεετεε !”τ!!!ιοτοεΡε!!!εε
ετετ ιτε !ε!εωε 8οιεπεετ Θε!εεειι!ιε!!, ε!εεε €εεε εφ!
. εο!ιεε Ρε!! ε!εεετ Δε!! Με! ε!εετε Βοτ!!ιιετ Βεεεε!ει· Ζε
εεο!ιεε!ιτεε. Μ!!‹τοε!‹ορ!εο!ι Κοεειε Μ! εεε Βε!εεε ν‹ιε
Βοεειι!ιε!τε εεεεε!!ο!ι 8ε!ι!ε!τε!εεε!ε ιτε !ειιοτιι ω·
ινο!εεετε!!Βεε 8!ε!ι!ε εεετε!!εεε εεε ιεε!εε εεο!ι, εεεε
ε!εεετ ΒοΓεει! Με' Ι)!ειεςεοεο ινεεεε!!!ε!ι ΜΒΜ!.

Ιε ε!εεεε Ρ8!!!εε πεεεε σε. Τ!ιοι·ερ!ο εο!ιοε ε!εειε εε
ι!εεετε.ετεεε!εεεεε Ησε!τεο νοτ Α!!ειε ω!!! Οε!ει·τ!ι ειε
εε!.Ζοε. εεε!" πεε!ε!: νετεεε!!ο!ι: σε Ρτοεεοεο εἱεεετ
Εεεε ε! Πε Α!ΙΒεειο!εεε εεοει! τοει!τε!!οιιειε ε!τεοτ
εο!ι!εο!ι!. !3εεεει· !ε!; Με Ρτο;-;εοεο Με εεε Μ!εο!ι!ε!!ειι
:επ ο!ιτοε!εο!ιοιε !)!!εε- εεε !)!ο!«!ετιεεε!εττε. Βει! Βοειε
εε‹!ε !οΙι ε!εοε ηριεο!ιεε Ρε!! Με Ιοικιεε θετεεοτιο:
Ε”ι·εε Ε. Θ., ΚεεΓιεεεεε!τειι εεε εωεω!, 29 .!ε!ιι·ο Με. Με
@πεπε Κτειι!ι!ιο!τ άετιι·εΜε θ πω!! ει! Αεεε!ι!εεε εε ε!ε
ινο!εωεεει! εεε εεε·ε.εε Με: !ιεΐι!εεε Πε.τιιι!ιο!!!ωε εεε Κο!
!ει·ε εε 1.ιθΠ)Β,ε!!εεεε $τ!!!ι!ειι ειε. Βο!ι!ε!ιε εεε Με!. νει·
ει!εεε!.. Νεο!ι 8-4 Τεεεε Βεεεετε!η;. Με; ‹!!εεει·Ζε!ι ε!:ετ!ιε
Πειρεεά!!εεΚε!ε εεε Πει·ειε, εειεεετ!!ε!ι Με! θοειετ!ιεεεννεΒιιε-
εεε. Πε τ.τετεεε. Β. !ιο!!!ιετ!.!!.ςεΒε!!!ιιει·2οε εεε Π!ει·ι·!ι6εε
ειε εε! Βο!!τεο!ιεεε Βοι·εεε, ειε Με! Μ! Βι·ΒιεεΚεεε ο!εοε
Ι(!εεεε. εε Ζε!ιεεεειεεεεεε, ειιο!ι ω! Μ!;ι·5!ιιε. Β.ιι!ιο "Με
εεεεεειι @πως ειε. Με !ιε.τω εε! εεε 1ιε!‹!εε !ιο!εοε εε

Ιε εεε 1ετει·νεΙ!εε :Με ε!ε Με
ενω! 'Βιμ Βτε!ι!ε;εεε νοε εοτειε!ειε θεει·ε!‹τει·. !νε!ιι·εεε άετ
Βοεινε.εςοτεο!ιε!ιοε εεε ιτε Αεεε!ι!ιιεε εε Με θεεει·τειι ποτε!!
Με Κο!!!ιοε εο!"!!!;ετ εεε Μεεςοι· εε!. Πε εεετε!ιτ ειετ!‹ε
ΠτεοΙιεειρεεεΠο!ι!κοιτ ιτε εεεεεε νετ!εεϊ εεε Ι)!ε!αΙει·ιεε, εε

_
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εειιεει·ε εεειΙιεΙε εεε θεεειιιιιε, επι ΟεΙειι εεεεεεεεεε ιιιιε`ιιι
εει θει.χειιε εει ΡΙειιιιι·ε ειειιιειεειι. ΒιιιιιΙειιτειεεεειιες; εει·
ΒιιιιιΙ ιει πιιι. ειεΙιειιι. εεεειε Βειι!ειιιι ιιιιιιιϋΙΙι, ι'εει. Μειω
εΒεριεε!ι ι·ειειιΙιειι νειεειιοΙΙιε Εριι.ΙιεΙιειι. ε.ιι ειιιιεειι 8τεΙιειι
ειι·ειιὶεε θιιιιιεειιεει.ειι2. πιει' Βεειςεειιι·ειιιιειιιε πειιιι·ειεΙιε ΖεΙΙ
Κειιιε. ΡιεεεεεεΙιιιια εεε Βειιιιε ει,ε·ιεετ εΙειειιι”εΙΙε Μειιιε
ι”ειειςε εεει εεΙειιιιεεε θειιΙειιιιιιιε.εεεε ΤΙιει·εειε: Αεει.ι·ιιιι.ιι
ι·ειιεε [ΗΜ Με σε ειιιειιιεεΙιει Ι)ιιιιιΙιεε. Ζειιιιε!ιετ μπει: Βε
ειιεειι. Εεεε πιιι 25. ειιιε. ιιε.ειι Ιειηιε εεεεεεειιιιτειιι ΒεειιεΙι
ειιιει νει·ννειιειειι, μεμε ρΙειιΙιεΙι ι“ειιΐεειιιιε ΒιεΙιΙειε.εεε ιιιιιει
Ιιείτπιειι Βοιιιιιει2ειι. 'Ποτε Βερρειιεὶετ ιιι ειπ Νεειιι νειιι 25.
ειιιε 28. .Τιιιιι ιιιιειιΠιειΙιειιει $τειιΙει·ε.ιις, ννειιΙ 20 8ιΜειι€ειι.
ΒιεΙι!ε νειι ειιιιιιιει Γειεε, εϋιιιιεἱιεειις, ιιιιιιιεε!ιεριεε!ι "Με
Βεεειιεειεε. Οιειιιιιιιειι: Τιιιει.. Με. ω. ΧΧ; ινιιι·ιιιε Πιε
ες;Μ5,88. Αιιι ιιεειιει.ειι 'Ι'ιι€ε Ιιει”ιεςεε ΖἰεΙιειι ιπι Ι.ειι›ε. ειιιε
ειεε εειιι· εε!ινιιιιειι. .Μπι Ιεεεειι ειε διϋΙιΙε "Με, Ρειεειιι.ιιι
ει!ιοΙι ειεε ειιεειιειιεε εεε νει1ε.εει επι ε. ιΤΠΙἱ πιιι. ι'εετειι
ΒιειιΙεε.ιιι.ιειι ειε ΚΙιιιιιι. Με ειιιει θιιι ιιι Ριεεεεεεεε.ε
νεΙΙετειιειεςε Ηειιιιιιις.

Βοεε εεετει ειε Βεεεε.ειιι.ειιιι, ειε ει εεΙεει ειιεΙι Ζει
θιιιιρρε εει ειιιοειεειιειι ιιεινεεειι ΒιειιΙιεεε ιεειιεει,
ειιιε Πει ειινεε ειιεειε, εεει εε κι ιιιειεει Μειιιιιιι€
ιιειεΙι ειε μια Μειει Ρε!! νειι Μιεεείειιιι νειι Νειιιεεε
εεε Πειιεεετειιιι, Με Μι ειε εεΙεει: ιιιειιιιιιεΙε εεεειιειι.
Ιιι ειεεειι Ε'ε|Ιειι ιει ειε Βιε.ιιιιεεε εειιινει_ Μι ιιιιειιε
Ιιειι εειιινει εεε πιιι ειιιε εειείεΙιι€ε ΒεεεεεΙιτιιιιε εεε
ειε Ρειιιιεειι ειε' :Με νειΙιει Ξειιειιιιτειι ΜεεΙιειιΙιειι.ειι
Με Ιιε.ιιιι εεΜιεεεΙιειι ιιι ειιιει ιιειιτιεειι ΒειιιιΙιει|ιιιι€
Πιιιιειι.

ΝεεΙι ειεεειι Αεείιιιιιιιεεεε Ιιειιιι Μι Με εεει Βιω
ρτειιιειεΙοειε εεε νειΙειιϊ Ιιει2ει ι“ε.εεειι. Πε Ιιειιιιειι ειε

ΕιιΙ:Ιεειιιεεειι ειιεεεειιιε ιιιιι εειιιιεεεειΒ εειε εεει εε
ννεειιεε!ιιε ειιιεΙιιιιε Γεει εεει ινειειιειειιε εεε εειιιι επιε
εει· ειιιιιιεεεειε εεει εε ει ειειε ειε ειειε Εει.Ιεειιιιιε
ίεει εεει ννειειιειειΕ8 εεε ειε ΓεΙΒειιεεε εειιιι; εεει εε
τιειειι ειπ εε εεετιιιιιιιιει $τιιιιεε εεε Τεεεε εεει ιιπ
ΑεεεεΙιιεε εε Με.ιιΜειτειι Βιε.ιιιιεεε ω; εεει εε τιετεε
ειε 'Ι'ειΒε ίεειε $τειι!εεεεε ειπ' εεε επι Νεειιιε ιιιεειιιιιι!ε
εειιιιεεεειεε ΙΒιιιΙεειειιεειι. Βιεεειι Ιει:ιειειι Τγριιε εεε
Με εε είε εεε ιιεινεεειι Βιε.ιιιιεειι, εεεε ειεεε Απ εεε
Αιιίιιει.ειιε πιιι νειι νειιιιιειειιι εειι Ρε!! Με Με ιιιει ιιι

ιειεεεἱιειιεειι Βιιιιιε νειεεεΙιτ.ιε ειεειιειιιεε Ιε.εει. Πιε

ΠιειιΙιεειι εειεειι εΓι 8ε.ιιι ειρΙεειν ειε, εεει ιιιειιι
ιιιιιιιει.
ΙΣε Ιιειιιιειι ειιεΙι ιιιιι ίεειε Βιι1ΙιΙε ειίοΙΒειι εεε εεειι- εε ρειεεειι εε ΙιΙιιιει. - ειιιειιι ειιιειιιεεεε Ι)ιειιιιεειι
εεετεΙιειι. Νετιιιιιιεε! εειιειιιετ εειεεει: «Πε.ιιιι Ιιεεε
Με ΚιιιιιΙιε εεεεεεειει, ινεΙειιε εει εειιειι€ειιι ειιειεετινειιι
Ψειιιεεεεεειι Γιειιει ιιιιι εΠε 3-6 ΤεΒε ειιιειι ΒιιιιιΙ
Βειιε Ιιειτειι; ειε ινειεειι ε.ιιε ιιι.ιειιε ειιιειιι θιιιιιιεε εετ

νεε εεε Ιιετιειι και. ειιιιε εεεε ιι€ειιε ειιιε ιιιειειρειι
ιιεεΙιε Μεεεεειιιιιιε Με εει Βιειιτειιε Με ειΒιιιΤειι »νει
εειι «Με, ιεΒΙιε!ι ιει.ιεΙιεεεειε ειιιε ΒιιτΙεειειιΕ.ι. Ηιει Μ:
ειεε ειε ειιιε τεεΙιεΙιε Ειιι!εειιιιιε εει ΑιιεειιιεΙι ειιιει·
ιιεινεε εεειει€ειιειι ΡειιειεΙτι!ι».

'

Ι)ει νειΙειιί Ιιειιιι ειε εειιι Ιειιεινιειιεει εειιι, ειεε,
Με εεεε.ει, ι1εει Μειιειε εεε .Τειιιε ειετιεεΙιειι. Ηεεει.ι
ΙιειιΒι ειε Ι.ειιεε εει Ι)ε.ιιει νειι ειεΙιειι€ει νει!ιειιιιειιε
εε.
Πιε Βιιιιιιιεεε ε: ιιι εειιιειιιι;ειι Ε'ε.!!ειι, ειε Βιιιιιιε
ιιεειι εεε νειιιει εεεειιιΙεειτειι ΑΝ; ιι

ι

Αειιιετειι εεε
εειιτΙιειι ειΙιειιιιεειε ΟΙιειεΙιτειιειιΚ εει Νειιιεειεεειε
εεει Ηγειειιε ειει:ειι, Ιειειιι, εεε ειιεΙι ι

ιι

εεειειιι€ειι
ΡεΙΙειι, ειε ειεεε ειιειειιτειιιεειι Ηιεινειεε Με εειιιΙιεΙι
ειινειεειι, ει ειε Ι)ιεεεεεε εεισειιιιΙιεΙι Με: εειιινει.
ΕιειΙιεΙι ειιεει ειεε εεΙεΙιε Ζεεε Με ΙιειιεΒ @Με ιι

ι

εει Αιιειιιιιεεε. ινειιιι ειιιε ιιει εειιε.ειι εε ι”ειεειιειι νει
ειεΙιτ. Βε ΓΔΜ Μι εκει ειιιει εεΙειιειι ΠειειΙιεΙιειιε εεε
Ρει.ιειιτειι Με Ξειιιιρρειι νειι εεε Μ180Π. εεε ειε ιπιπ
εεε, ειιιιιε εεεε ιιιειιι εεε 0ειιιι€ετε ιιι ειε Ιιιιιειιιειιειιιι
Πει, ειιιε Μεεεε ειιειε.Κιειιετιεειιει Αεεεεεε. Μι ειε ειε
εὶειιει ειπ ιιιεΙιι ιιι ειεεειιι Ζεεειιιιιιειιιιειιε εεεειιτει, πι·
Κειιιιιιιιεε. Ζινειιειιε Πειτε ειιιε Βειιειιε ΠειειειιεΙιειι8
εεε 0εεειιιιιιιειεεειειιιεε εεειι εεε θεειεΙιτερειιετειι εει
νειειεΙιειιεειι ΠειΙεειιιιεειι ιιιειεει Αιιειειιι Με 2ιειιιΙιειι

ειειιει εε ννειιιινοΙ!ειι εεε εεεεειιΙε.8εεεεεεειι ΑιιΙιεΙιε
ριιιιειειι εεε εειιι8ειεεεε ειιι€ειιειιτετειι ιιιειερειιτιεεΙιεε
νειειιειιειι, εειειι Ειίε!ε ειε Ιειιτε εεε ινιειιιι,εετε 8ιειιε
ιιιιιε ω· Ι)ιεΒιιεεε εεεεεειι κιειεειι.
ΑΠε ειιεειειι εεεει εεεείειιιιειι Βιεειειιιρειιετε εεεεε
Οειειιιι ειιιε ιιιεΙιι εεει ιιιιεεει ΙιειιετΙιειι εεεειιιιιιτ εεε
ιιιεεεειι εε ειιεΙι εειιι, εεειι ειε ειιιοειεεεεε ιιεινεεεε
ΠἱειιΙιεεε ειιεειι Ιιειιιε ειιιιιει1:Ιιειιε ΒιΙιιειιΚιιιιΒεΓειιιι,
εοιιεειιι ειιιε ιιιιι ειε ε.ΙΙειειεεε ε!ειεΙιειτ.ιεει ΙΞεεει ιεεει
νειεεΙ1ιεεεεει ε.ιι«ιΙειιιεεΙιει Ε'ε.ετοιειι.

Αιιι ιιιειειειι εΠϊειειιιιε.ιιΙιεΒιιεεεεειι νει·πειιιιεει κι
ιιοεΙι εεε ιει”ιεΙιτειε νειΙιε.Ιιειι ιιεινεεει Ι)ιειιιιεειι @εεε
εεει ειιιιεετειιιιιι.Ιιεεεει εεε. Ι)ιεε ε·ιιιι ειεΙιει ιιι ειιιει
Βιεεεειειι ΑιιπειιΙ εει Ε'εΠε εε. Λεει ειιιειιι ειεεει ΡειιΙιτ
Μ; πιιι νειειοιιι εε νειε·ειιιιειι εεε ειεεε ΒιειιιιεΙιειι
Πιτ ειιιε ΠεΠιε νειι Βεεεεειιιιιεεειι ιιιειιι: Ζε νειε.ΙΙΒε
τιιειιιειιι; εειιιι ειειειιε ιεεειι·ειι ειιιε Βε.ιιιε Αιι2ειιΙ νειι
εειιι ιιεινεεειι Βιειιιιεεε εειιι νειι! ειε ειιιε εειιιιιιιζειιεε
Με, ειε Με νιεεεειΙιειιειι πιιι: εεε Ριιιιειριειι ειιιει εεε
εετειιιιε!ιεειιεε εεεεπιιιιειιίεΙΙΙ:, εεε επειιειιε εκει εε
ειιιε ιεειιι ιιιοεεε Αιιιε.ιι! εειιννειει θετε.ιιΙιε, ειε εεε
εεειιίεΙΙε, Πιιει $ειιυνειε ινεΒειι. Με "ειιιε εεει μι·
ιιιειιι ειιιειι Με ειε. εεειιιΠιιεεεει εει8ειι. Ψειιιι Βε
ΒεΙΙιειε εειιιι εε.8ι, εεε Αιιεεειιειι εει ειιιοιιιεειιειι
ιιεινεεειι Ι)1ειιΙιεειι εεε ιιιειει ειε εΙειιειιεεε, ειιιε εει ειι
τειιιιεΙιεεεειι Βιειιιιεειι ειε Ιειεεεεεε, εε Μπι εεε ει·
ετειε Μι ειιιε ΙιΙειιιε ΖεΙι! νειι Ιειεεεεε!εεειερειιιειι εε,
επ εεε Βιεεεειειι Τιιεεεεει εει ιιὶειιτ; εεειιεο κι εε
πιιι εει Βειιιιιιριιιιι€. εε.εε ειιιειιιεειιε ιιεινεεε ΙΠειιιιεειι
Ιε.ιιΒε Ζειι οΙιιιε θενιιειιιενει!εετ ειιιεεεε ννειεεε, ιπι
θεεεεεειε Ζε εεε εετειιιιε.!ιεεεεε Πιε.ιιΙιεειι. Ιιιι θεμε
Ι.ιιεΠ, ειεε ειειιι είι ρεεε ειιειιιιε εεε ιε.ριεε θεινιοιιιε
νειΙιιειε εει εειιι εεε ιειιι ιιεινεεειι ΒιειιΙιεεε. Με Πε
εε!ιιειε'εεΙιεε Βεεεεεετεεεειι, ειε ειπ Με μια ει:
νειννειΐειι ειιιε, ιιιεεεειι ιιιιι ειιεειε Γοιιιιε!ιιι ινειεεε,
εε.ιιιι Ιιε.ιιιι ειιιε ειεε πιιι ιιιιιειι ειιινειειεεεειι ειιιΙειεε:
Ψειιιι ειεε εεἱ ειιιειιιεεΙιεε ΒιειιΙιεειι ποτε ειιιε ιιεΙιΙεις
τει Πεεει εΙϋιιειιεεε ΑεεεεΙιειι εεε Ιιειιιε θεωἱειιιεεε-
ιιε.ιιιιιε εεεετειιιειι Ιιειιε, εε Πεμ ειε Αιιιιιιιιιιιε ειιιε,
εεεε εε εεε ειε ιιεινεεε ΠιιιιιΙιεε Ιιε.ιιεεΙι; εεει ειιιε
ινειεε ειεειι Βιεεεειι εεε εειειι ιιιεΙιτε εειεειιιι€ιειι Ε'ειιΙ
εεεΙιιεε ειιιε, "εε Πιιιιι ειιεειειεειιε εειιεΙεεὶιειι »νεΙΙΙ.ε,
εεε εειιΙεειιτεε Αεεεειιειι εεε 0ενιιειιιεεειιεειιιε νει
Ιιειιεειι, Ιιε.ιιεε!ι εε ειεε επι ειεεε θειειιιι. Με ειετειε,
εεεειιιεει· εε εεεεΙΙιεε νειιιιιΙιειι ειιεει εειιιε ιιιιεεεινειι
ιιειιε ΕιΙι!ειειιΒ εειιε, εε.εε εει εεε ιιεινεεεε θετειιΙιειι
ειεε ιιεεεε Βειιιιεειειιειι ειιιειεΙΙειι,_ ι
ιι ι1ειιειι ειε ΕιΙιε
ειιιε εεε εει Αιιεε!ειειι »οι εειιει ιιιιεειειιι _Οι·8ειιιειιιιιε
εειιι εεειιεΙΙ νειιειετιειι ιιειιι, ειιιιΙιειι Με εει εεε εεεειι
τιε!!ειι ιιιειιτ τεειεεεεε Μεεεεειἱεειι ν. Ι.εγεειι'ε. Αιιε!ι
ιει ιι

ι νει εΠειιι ειε Βεε‹›ιριιοιι εει εεε ιιεινεεειι Βιετ
ιιιεεε ιιι εει Βει;ει ειιιε νειι εεεεειε εεε εει εεε
εειιιιειε Ι.εειειιειι εεε ιεεειριινειι Αρειιιετεε εει2ειιεειι
ειιιειιιεεΙιειι θετειιεειι, εεεειιεειε εεε Πειιιιεειιιιε. Εε
Μ; ε.!!ειειιιΒε εεε!ι εει εεε ιιεινεεειι εΙιιειιιεεΙιειι [Πει
ιΙιεειι ειε Βεεειρεειι, ινειειιί Μεειιιε ειιειει ειιΠεει!ι
εειιι ιιιε.ειιτε, νιειιιεεεειειιειι Ιιειιιε μια ιιιιεειε. Εν”
ΕιιιιεΙΙιειε εεει ειε 2ειι.Ιιειιε Μι εεε ΑιιΓιιειειιε εεε
ΒιειιΙ€ειιεεε Με ειΠειειιιιεΙΙ ειιιιιιιιι, ΜΗ πιιι ιιεειι ινε
ειιέει ριεει.ιεειι εΙΙ.εειιιειε ειε.ιιειιεει ειεεεειιιειι. ΙΞε Μ:
ιιειιι.ιε, εε.εε εείειι ιιεειι Νειιιιιιιεεεείεειιιεε ειιρΙοειν
ειιιιιει.ειιεε Πιε.ιιΙιεε ειε ΑιιιιεΙιεριιιιει Γει Νεειεεε Μ;;
ε.εει εε ειιιειιι ειιιε Πεεειιι νειι ΡεΙΙειι, ιι

ι

εεεειι ειιιε
εε!εεε Αεεειι€ιεΙιειι ιιιιειειειιιΙιεΙι Μ.

Βε.εεεειι ἱει θειι!ειιιι, πειπ ω εετεεεειιειεΙιειιεειι Διι
ειεΙιτ ειιιιεει Αιιτοιειι, ιιι εεε Βει!εειειιΒειι »οι ειιιειιι
εεΙιειι ιιεινεεεε ΒιειιΙιεειι Με νοιιιειιεεε, εεεεεεειιιιιιειι
ιιι εεε Μιεεείετιιιειι πιιι θετιιιιιι.
Βει ιειιιει ιιεινεεει Ι)ιειιιιεε !ιειιιιιιιΞειιΙειιιι ιιιιι εεειι
ειιτει ειιιει Βεειιιεεεε νει - ινειιιι ειεε ιιειιιΙιειι ιιεεειι
ειιιειιιεεΙιει ιιεινεεει ΒιειιΙιεε Ρεειιεεειιτειιιιε ιιιειιιειε
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οπσοο οπο, 8οισοο Ρο.ΙΙο ιιοιοιποπ να, οοοο ο.οσιι
οοι Ροοπποοοιοι·ιιιο ιοοπιοιοοοοοπ Βοοποοιισο Οοοιιοπιιοο
νοι·οοοποπ πι. Ροι· οπο, πιο πιο ιποιοιοο Βοοοο.οοιοι·,
οι, πιο οπσο ποι οοοπ Βοινοοιιο Νοιπο ο.οποοιοι, πιο
(Μισο ιποσοοο Ιιοιιιο Επιοι·ιιιο, οοοποιο οιοο Βοσι·οιιοοο

ιιοπιοοο, ποιο ποι· ΒοποπιιιοιιιΒοο Αποιοοι νοο Βοοο.
ποιο νοο Ροοοποοοιοι·ιιιο ιοοιποι·ο.ιιοσοο ιπιι σοι·οοιοσιιοο
Βιοι·ιοοοπ Μι Επι οιπ Βοοοοοπ; οοισοο ΡοιΙο ιιοοο οπσο
ισο Βοι· ιιισοι οο ιιοοι·οοο οοιιοπ 8οοοιιοπ. Βιπ ρτοποο.ο
ιοι· Ρο!! οοιι·οι πιο Μπιιοι· οιιιοο Βοοσοοι2ιοπ Βοι·Ιιιιοι·

ΟοΙιοπ·οπ. ννο ιποπ οοι Ποιοτοοσοποπ ποο Βιοοιο οοι

Βιοι·ιοοοο πιο Οοοιιπο ποι· Ροοοποοπιοι·ιιιο ιποοιοι·οοοσοο

ιππο, ιιοππ οιοο ποιο οιοιιοι· οοιο, οο ιοιι σοι·οπιοσοοπ
οοι·νοοοιι Ι)ιοι·ι·οοοπ 2ο ιοοπ 2ο Ιιοοοπ.

Ι)οο Οιιο.ιο.οιοι·ιοιιοσοο ιιπ Βιπιιιποο8 ποι· σοιοοοιοσοοπ
ιιοι·νοοοο Βιοιιοϋο ιοι οιοο οιινοο ιιοΒοιινοο, πιο Δονο
οοοοοιι νοπ Ξσοιοιιο; ροοιιινο Οοοι·οοιοιιοιιιιο οοιιοι.ο ισο
οισοι. οοΒοοοπ. Επι ποιοστινοο Βχοιριοιο, ποοο πιο ιοπ
πιπιιιππο οιοοι· οοοι·οοιοοοιοσιιοπ 13ιωιοπο ιπιι οιοοι· Βο
νυιοοοο Βοι·οοοιιοοπο 8οοιοιιοι, ιει πιο Ηγοοιοοιοοοιο ποο

ει·οοοοπ ο.οποιοιποιοπ ογιπροιοιοσοοο Ριοιιπο, ποο ΡΙοιιπο
σοοιιοσπο, ποο Ριοικοο οοιιισπο ‹ιο›;ιοι· οι οιπιοιοι· ποπ νοι·
ο.ιιοπι ποιο ΡΙοιιπο ογροποοιι·ισοο οοροι·ιοι·, 2-3 @ποι
ιιοποι· ποιοι· ποιο Νοοοι, πιι·οσι οοι ποι· ΤοοιΙπποοοιοιιο
ποι· Αοι·ιο. ιο πιο οοιποπ ΙΙιοσοο σοπιιοοοοο. Βιο Βιοπο
οπιριιοπΙισοοοιι πιοοοο Ριοιιοο ιοι οιο ινισοιιποο, οΙιοο
οσοι·ιοοοποο, οιοο· ιο ποι· Ριοιιιο ποσο ιο.οπο οισοι ποποπ
ποννοιπι€ιοο 8)·ιοριοπι ποι· Νοοιοοιοοιιιο. Ζινοι Μο!
οοιιο ιοο οιοο οιοιοννοι·πιπο, οιοοοι· ποσο οισοι ειπποι·

ποιιι8 οοοσιιιιοοοπο οιοιιιοτ Βοοοι·ιΒο Βοοοιισοιοπο ιποσοοπ
οοπποπ. Ζινοι Ροιιοπιοπ ιπιι οοι·νοοοι· σιιι·οοιοσοοι· Βιοτ
ιιιοο ιιιοπιοπ πιο, οιο ιπι ποπ ογροτοοιοιιοσοοπ Ρ1οιιπο
ογροποοιιισπο ιυιτ ιιιιιοοιοοι· Ιπιοποιιιιι οιινοο ιοποοι·
πιιισιιιο, οισοι ποι ποοι· ποο οοσο οοποι οπο. οπιοιπιιπο
οιοο, οοιιιο οιοσιιοοποο, ποσο οοοο οποοιι·οοιοοποπ 8σοπιοι·2,
οοπποι·ο οοσο ποοι· ποο ιοποοι ποο ΒιοοΙπι·οοΒοο. Γιο·
ιπισο που πιοεο Βοοοοσοιποπ ννοοιοοι· ποοι·ιοοσοοππ, πο
κο οιοοπ ιιοπιισοοο ποι ι”τιιοοι·8οοοοοπ οοιιο, "ο Βι·οσο
οοι ποπ Ριοιιοο σοοιιοοπο Ηποιοο ποπ πω· οοι ιοποοιπο
ιιΒοπι Βι·οσο ιοποοοιοΙ οιοο οοι·οο Αιιιισιιο οποιοοιο. πιο
οοοποιιο οιοο ποοοι πιο οιοοπ ιποΒοπ ποοι·οοιοοιιιοσιιοο
Μοοο, ποι· οιιΒοο, _ιοποοιοοΙ ποσο Ε'οιΙοπο ποο ΜοΒοπο
οιποποοιποο, οιοο ιπιιοοι· ινιοποιοοΙοοπο Ιιοιοο Ηποιοο
οοιιιιΙο οοπο ιοποο Αποννοι·ί οι: οοοοο. Βιο Ι.ποποο ποπ
ποι· Κοοιοορι ποποπ οιοοοιπι Βοοποπ πππ οοι ποι· Ροιρο.
ποπ ποο Αοποιοοπο ο·οι·πο πεε ιποι·Ιινιιιι·πιπο Βοιιοιινοι·
οο.ιι.οπ οπτποσοι. Ισο οοοο ποπ Ρο.ιιοπιοπ ννιοοοι·οοιι
ιοιι οιοιο ποιοοοΙοοπ Βοιοοπο ιοοιποπ Αοοιοιοπιοπ πιο οοι
πιο· οιοοιιοοποπ Ηοιι·οο ποοιοοοιι·ιι·οο Ιιοοποπ.

Βοοο πιο οο οοι ποπ σοιοπιοσοοπ οοι·νοοοπ Βιοι·ιοοοο
ιπιι οιοοι· σοιοριοιιοο Νοοι·οοο 2ο ιοππ οοοοο, ιοιι οιοοι·
Μοιιιιιιιιο- ποπ Βοσιοιιοποποπτοοο, ννοοι·οσοοιοιισο οιι
ποσο ιοιι οιοοι· ιοοοι οποι· ινοοιοοι· οιοι·οοπ οοι·νοοοπ
Αιιοιιτοπο ποι· Βοοοτριιοπ, ιοι οπο.
πιο πππ πιο Τοοι·οριο οποοιι·ιοι, οο ιιοπο πιοοο οοιοοι
νοι·οιιιιιπιισο οοοοοο ινοοιο οιοο οιποοιιιισοο οοιο, πιο οο
πιο ΑοιιοιοΒιο ιοι.

Πο οοιοπ πιο Ηοοριποοισοιοροποιο οοι·νοι·οοοοοοπ.
Πο οι·οιοοι οιοο οπο ποοι οοι ποι· θι·οοριιππο ποι σοι·ο
πιοσοοπ οοι·νοοοπ Βιοι·ι·οοοπ θιοοειΒιοιι οιο οοΙοοινοι·οιοοπ
οσο, ποιοο οοι οιοοι· ΑοποοΙ νοο Ροιιοπ οιοο Ιοσοιο Βο

οο.οπιποπ ιο οποιοι· Βοιοο οιοοοπ ιοποο, οο Βοι ποπ Βιοτ
ι·οοοπ, πιο ππι·σο Ι)οι·ιπροι·οοιιοπ οοι·νοι·οοι·πιοο ειππ, οο
ίοι·οοι· οοι ποπ ι·οποσιοι·ιοσοοο Βιοι·ι·οοοο ιο ιοι·οι· νοτ
οσοιοποοιιισοοπ ΑοοοοειΒοοιι νειπ Βοοιιοιοποσιιοοοπ, Νο.
οοοιοιποο, Ηοι·οιο.ο Ιιποο.ο οιοοο, σοι·οοιοσιιοο θοοιιιιιποο,

Βιιιοι·οριοοο οιο. Βοι οιοοι· ποποιοπ θιι·οιηιο, ποπ Κι·ιοοιι
οοι Το.οοο ποπ Μοι·οπο Βοοοποινιι, ιποοο ιο οποιοι· Βοιοο
-Μοι·ροιοιο, οοι .Μοιοπο Βο.οοποοιιι ονοοιοοιι ποιο ιπιιποι·ο
Βι·οιο ποοοοοο νιοι·ποο; οοι Βιο.οοιοο ννιι·π πιο πιο οστε
ι”οΙι.ιοοι· ι·οοοιιι·ι ννοι·ποο, οοι Το.οοιι- σποτ Μοι·ροιπιο

ιοιοιιισοιιοο πιο ιοι·οοι·ο Ζοιοοι· ποι Νοιιοο οποποοσοοΙιοι
ονοι·ποο.

Οοπο πιοοο Ιοσοιο πππ σοποο.Ιο Τοοι·οριο οϋποοπ πιο

Βιοι·ι·ιιοοπ ιο Ροιιοπ ποι· Βοποποιοπ Οοιοοοιιοοπ πισοι

οποι νοι·οοοινιπποπ 8οοι·ο.σοι ννοι·ποο; πο.ο ιει ιο οοΙοοι

νοτοιοππιισο, οιοοι· οιο ο·οοοοιιισο ποιοιοτιιιοοοπ πππ ποπ
νοιΙοπι οοοοι·οοοπ οοπιιποπ οπσο πο πιοοο ποιοι "οι
Μοοοποοπιοο οιο:ο, πιο οοι ποι· Βοοοππιππο οιοοισο ποπ

ι·οοιοοπιοσοοι· Πιο.ι·ι·οοοιι πιο οιιοι·οι·οιο Β.οιιο οριοιοπ ποπ

οοοο πιο ιιι οσοινοι·οι·οπ Ροιιοο ποι· Ι.οιοιοι·οο ιιοοι·οοορι
μι· οοιπ Αοοιιοπιοιοπ ιει -- Βοιιι·οοο ποπ Αρριισοιιοο
νοιι νιίοι·ιπο, πιο οοοιοο νοιοποποο ιιιιι ΙοοΙιτοιιο. ποσο

Βοι ποπ ι·οποσιοι·ιοσοοπ Βιοι·ιιιοοπ ιιοπποιι οο οιοο πιο
οοινοοο Ροιιοοιοπ ποπ ινοπο ει.πσο πιο Ι)ιοι·ι·οποπ νοο

οοοιιιοιπιοο θι·οοποποσιιοποπ οοοοποιε οιοπ ποπ οοοο

Βοοοιιι€οπο ποιοοιοοπ οοΙσοο πισιιι νοιοσοοποποο οϋοποπ,
οο ιοι ποσο 8οι·οπο πιο ιοισοιο Βοοοιιοι·ι·οΒοοιοοιι οιο
νοπ οπο: Βοοοποιοο πππ Βοννοι·πιοιοο Βιιοπιο ποι· Νοο
τοοιοοπιο ποποοοπ.

Πιο Ιοοιιιιοπι.ς, π. ο. πιο Επιι”οι·ποπο οπο ω" οιοοοι·ι
,ποπ Μιιιοπ ιιππ 8σοπιιοπΕ.; νοο νοιιοοιπιιιοπ ποιοιι€οι· ποπ

οοτροι·ιισοοι· Βοοο, ιοι ιποιοοι· Αποισιιι ποσο οοι ποπ οιο
πιο οοοιοοιοοοιοσοοπ ποπ ογοιοι·ιοσοοο Βιοι·ι·οοοιι ποο
ποοοπιιισοοιο. Αιιο Βοοοοσοιοι· οιιιπιποπ ποσο πειι·ιο

ποοιιοιπ, πο.οο ιο οοΙσοοπ ΡοιΙιοο να· οιΙοοι ΑποιοΙιοοο

οοοπιοπο οιο ΡΙοιπο πο. Ιπ Ρο1ιοπ, Βοι ποποπ ποιοι·
νοιοιοιοοπ ιπι Ηο.ποο ιοοπ ποι· Ηοιιποιο Βοιιι·οοο ιοιι
οιΙοο Νοινιπιο πισοιο οποιο, οοοοπ πο· σο: οιπΓοσο
ππι·σο ΙοοιιιοοΒ - πιο ιο. οιΙοοοοοπι ποσο οοι οπποι·οπ
Αποσιιοποπ οοι οιοισοοι Βο.οιο - πιο οποιοοποπ Βο
οσοοιοιποιι οοοινιοποπ. Βοποι·ο οοσο ιο ποι· ΙοοΙιι·οπο πιο
Βιο.ι·ι·οοοπ νι·οιιοι· ειο, οο ιοι πιο Ιοποοοιιοπο ποπ οιοοι·
πιο Ιοοποιο ιιιποοοιιποπ νοο Βοιιι·οοο ποιοιπ, ποιοι

οιοιι€οι· Ψιοποιοοιποοιπο πιοοοο ΡιοΒιιοοο Βοι οιποιοοπ
οοιπιποο Βοσιπινοο. Βιο ννιι·οποπ οιοοι· ποσο. οι·οιοοσοοοι
ιισιιοπ Βοιιι·οοο οι οιοο μπε ο.ποποοοισοποιο. Βιο πο.
ιοιι· ιο οιιοιιποι· Ριπιποο ποιο οισοοι·οιο ΜιιιοΙ ποι· Βοοοι
'ποποπ οσιονοι·οι· ποοι·οοιοοοιοσοοι· Βιοι·ι·οοοο ποννοι·ποπ
ποπ πιο ιποσοιο ποπ Βοιο Βοοοιι, ιιι οσοννοι·οο Ριιιιοπ
Ιιοοοι· :ιοί οιοο ν7οιιοτοοοοοπιοο8, »ο οπί πιο Βοιοιποπο
οιποο ποοιπ οιοιοοποπ ΥοιοσοΙοΒοο 2ο νοι·οισοιοο. Ξιο
οοιοιποο ιο πιοοοπ οσοιποιοο Ε'ιιιιοπ οοπο Βοιιι·ποο ποι·
οοοι· οσοινοτ οποι· ποι οισοι πιο Ζιοι.

Ειο ινοοοοιιισοοο Μιιποι·οποοπιιιιοι οι πιο ποοοι·οπο
ΑρρΙισοιιοο νοιι οποιοο. ισο πιοοο ιι·οσιιοπο ννοι·ιοο
νοι·; ο.πι οοοιοο πιιπ πιοοοι· Ροι·ποι·οπο ιοιοι ποισο πιο
Τοοι·πιοριιοιο 8οοιιοι; οοοοοι· ινοπο πιο οοποπιιποιο Ι)ι·οσο

οιιιοιιοπιισοοοιι ποο Ροιιοοιοο, πιο οο οοι πιοοοι· Νοοι·οο
ιοοιιιο. οχοιρο.ιοισο νοτοοιοοιι, οιοο οοσοει·οπιπο ιοι. Ποπο
ινοι·ποπ πιο Τοοτπιοριιοι·οιοοοπ οιο πο οσοινοι· οιοριοπποπ
ποπ πιο ιποοο 2ο ποπ οιοοιιιππιισοοπ Κιιιοιοι·οιοοοπ οποι·
Γοοσοιοτ νι'οι·ιπο οι·οιιοπ. Αοοι·, πιο ποοο.Βι, ιπι οοοο
ποιι ποοιιιοοοο Βιππι·οσο 8οο·οποοο, ποοο ιι·οσιιοπο νιΐο.ι·ιπο
οοοοοτ ννιι·οι. Βιπο Βι·οιοι·ποπ ιπι πιοοο οιι.οοιιοποιο
οοι·οοιποοπο Ψιτοποο; ποι· Ψοι·ιοο οοοοπ νοιι· ιο ποι·

Μιιιοοιιοοπ νοπ Ρο! επ οοιιοο, ο·οΙσοοι· οπο, ποοο πιο
Ει·ιοποοι·οοιι ποο Βοι·ιποο οιοο ιιπ 40" ννοι·ιοοο ρογοιοιο
Βιοσοοπ Κοσοοο.ιοοοπο οιοο!: οοι·ο.οΒοοοιοι ποιοιο.

Βιο Βιπριοοιοοπ Ιοποοι·οι· Βοιιι·οοο οοι σοιοοιοσοοο
οοι·νοοοο Βιιιι·ι·οοοο οι·ιο1οι·ι οιοο Ειποσοι·οποποο το πιο
οσοοο οοι·νοι·οοοοοοποπ ΜιοσοίοΙιο νοο Νοοι·οοο πππ
Βοποπο.ι·πισοιοτιο, ιοποοι πιο Ροιιοοιοο οπο Βιιπ οιοι·ιιοι·

Ηγροσοοππι·ιο πππ ρογσοιοσοοι· Βορι·οοοιοπ οοιποο. Βιοοο
Ροιιοπιοπ Βοοοπ, πιο ποοοοι, ιιπ θιοποοπ πιο ιοπο 'Ι'οο

τοπιο οιοο ο·οοιπ οποοιιπο Ριοεποοο πππ νοι·ιι·οοοο, πιο
πιο ποοοοοιι, Ιοοεοι·ο Βοιιι·οοο πιι·οστ οσοιοσοι. Μ. οιποο
ιποιι Ιονιι·οπ ποπ ιιπτοο Ροι·ιοποπ ποι· Βοιιιιποο πιο Ρο
ι·ιοποπ ποο Αοιοοιπο οοο·οσοοοιπ Ιοοοοο.

ΟΠ οι πιο νοτοιππποπ οιοοι· νοι·οισοιιποπ Μοοισπι· ιπιι
ποι· Βοιιι·οοο νοο οιοοι· 8οιοιο, πιο ΒοσοονοΙοοσοπο Βο
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εεΙιΙεεοιΒεοεεοι ΒτίεΙΒε; Μεε Με οιεο ειεΙι νει· ιεεετ
Ε'οτειι·εο8 εετ Μεει:εετ.
νΙίεε Με ΠΜ ιιο ΑΙΙεεειειοειι ΙιεττιΙΠ, εε Μ: εεΙιεο
εοεεεεειετ ινοτεεο, Μεε σε ειοε ετεεεε ΒεΙΙιε νεο ΡΜ
Ιεο εε Με ΒεεΙιεεΙιι:ετο ε.εΓεεΙ, Με ννεοιε εοεεεειττΙιε.
ΙιεεΙιε Ι›Ιεοεε Πει. νεο Ξειοεεεε εει. Πιε Ιειοο οιεΙιτ
Ψεεεετ οεΙιτοεο, ινε εετ εε;εοΙΙιεΙιε (ὶτειιε εετ οεετετΙ
·εεΙιεο Πετιοετεεοειοεοεεο εΙεςεοΙΙιεΙι ιτοιοετ εεεεετΙιε.ΙΙι
Με νετεεεειιεεΚεοεΙε Πεμ, ννιε Ιιεεειιεετε Ιιει εετ ΤεΙιεε,
Μιο ΜετΙ›εε Βεεεεεννιι, ΙιεΙ Με τεεεετετιεεΙιειι Βιεττιιεεο'
Ι›ει Μο εεεΙι εεοπτε.Ι ρτεεεειτιεο ΡΙιεΙιΙεεο, ΙιεΙ εεΙιννετεο
ΝεετειεΙΙιεοιεεο ιοΙτ εεετ εΙιοε εειτοεΙΙεο 'ΓιιοΙιτε, Ιιει

ννεΙεΙιεο ΑετιεΙοειεο εετ Βειε εεΙΙιετ ΡετιεΙ.ε.ΙΙ.ιΚ ΙιεΓετ
ΜτοΜτ Ιοεεετε. ειοε εεΙεΙι θετιιιεε ΒεΙΙε ερΙεΙΙ Θεμε
εΙιετ Μπι οοεοεΙΙεΙι εΙιετννιεεεοεειι ειιεετινειτε;εο Βιο
Πεεε, Μεε εεΙΙιετ εετ Ρετι:ίεΙΙ Μεεετ ρετιεειΙΙιεεΙιεο ΙὶεΙεε
εκ ιοεεεεε Μ.8εεεο Μεεε ειοΙιτΙιεΙιε ΜΗΜτεοε ΙιετΙιειειι
ίεΙιτεο νετιοειε. Ποιο Μεε-τε 8τεΙΙοοε οεΙιτοεο Με Με·
εεΙιεο ΠειττΙιεεο Ι›ει Νἱεεεοιεοιεε Με ΜετρΙεοιειοεε ειε.
Ηιετ Μεε εεεΙι Με Πετιτιοετνεο Με εε ΙειεΙιτ εο
ερτεεΙιΙιετ Βεννετεεο, Μεε εεεΙι ΙειεΙιΙ.ε, εεοετ Ιτε.εοι ρεν
ειεΙεριεεΙιε Ρετιετε.ΙΙιΙτ ΙιετνεττεΓεοεε Ηειεε ει: ιοεεεεε
εεοεεεο, οιο ΙντεοΙ:Ιιε.Ιτ εεετει:εττε. εε ΠεττΙιεεο ΓεΙιτεοεε
Ρεεεεειικ ε.εεεεΙεεεο. Ηιετ Μ. ειοε Μεεε. εεΙιΙεεΙτεο
τειεΙιε, ετε.τΙτεεινετετε εεΙιινετε ΠΜ νεο ειεΙιετ ΜεττΙιεε
ει:ειεετεεετ ΨιτΚεεε, ννεοο ε.εεΙι Με ΙιΙειοεε οιεΙιτ εεε
τειεΙιτ., Με Με ΠεττΙιεεο ειειετεο εε Ιεεεεο. ΙΞΙ›εοεε νετ
Με εε ειεΙι Ιιει ειοετ ετεεεεο ΑοειιΙιΙ ειοίιιεΙι οεετε.ετΙιε
τιιεεΙ1ετ Ι)ιοττΙιεεο. Βετ ΙνετΙΙι εετ Ι›Ιε.εεεο Με "Με
Ιιιετ Μεε εεεεεΙιετ εετ ειε ρεΙΙιε.ενετ, ΒιτεεετΙιετΙοοεο,
εεννειι. εε εετ ΠΜ. ιτιεεΙιεΙι Μ, νετΙεοεετοεετ.
ΠΜ ΒεΙιεοεΙεοἔ Ιο εεΙιννετεο ΡεΙΙεο Μεεετ Α” εετ
οιειοετ Μεὶεεεε Μεε εΙοεεεετεεο Με ΙεεΙιτεοε, Βει.ττεΙιε
τοπ ΨετοιεερμΙιεετιεο Με ειοετ ΑΙιει.ιοεοε Πιτ ιοεΙιτετε
Ί'ειεε, Με τεεεΙΙιττ εοε ετττεΒΙιεΙι 8ειοε.εΙιε ννετεειι Ιιε.ιιο

εετεΙι ΠιττειεΙιεοε ΙΙΙειοετ Μεοεεο νοιι οιεεετετ ΒεειΙΙεο,
εεοοεοι 'Ι'Ιιεε, Ινεεεετεερρεο, ΙεΙειοετ Μεοε·εο ΡτιεετιεΙιε
εοτίετ ΖννιεΙιε.εΙτε πιο. Μεεε Βεττετ, ε1οιεεο θεΙεεε.

Ειοεο ειτεετεο ΗεΙΙννεττΙι Με ειοε ρεεεεοεε ΠΜ εΙ›ετ
ΙιεΙ εεοῇεοιΒειι εΙιτεοιεεΙιεο οετνεεεο ΒιεττΙιεεο, Με Με

Κεεε:τ νεοι Μει.ςεο εεετ Ι)εεεεοειο ιο νετΙιΙιιειιοε οοι
ειοετο εΙιτεοιεεΙιεο οΙει;εοεετεττΙι εεΓεείεεεεο εΙοε. Πει·
Ιετ εε Μι ΜΜΜ εετ Βειε εοεινεεΙΙιοεεεΙεετ Βρεἰεεο, Με
εεο ετεεεο ΑιιΙιιεε Μεεε, εεε ειεεετ ΒεΙε οιεεε νετ
εΙΙειο ΙιεεεΙτιετ ννετεεο. ΙΔΙιεεεε τοεεε Ιιει ΜιεεΙιιοτιοεο
νειι Νεετεεε τοϋ 08Ι·ΩΓΓ'.'ο ΙιεεεοΜτε ειε Πιιιιι- εοε
Ι)ιεΚεετοι- εεετ Μεεε ΒιεΙεεετοιεει.ειττΙι, Με εεε εεΙεετ
νετετεοεΙιεΙι οιιεΙι εεο Πιτ ΟειιεττΙι εεΙτειιεεο Νετοιεο

ειοθετιεΙιτει; ννετεεο ιιοε ετ νεο ννεει·οτ.ΙιεΙιειο Ποεεεε.

Πε ΨετΙΙιεεΙιεΙεεοε ειοετ Ι›Ιειοεεο εεε εεε Με Βε
ετΙΙιεΙΙεοι; ειοετ ΕτίεΙεΙοειεΙτεΙΙ εετεεΙΙιεο Ι›εΙ οεετε.ειΙιε
οιεεΙιεο οιεΙιΙ τεεεετετιεεΙιεο ΒΙεττΙιεεο ιεεεε εΙ›ετ ε.εεΙι
ιιεεΙι νεο εΙοεοι εεεετεο θεειεΙιτερεοετε εεε νετΒεοεοι
ιοεο ννετεεο. Βε εεΙιετΙ.ε νεο ]εΙιεΓ εε εἱοειο Μεεε
ΝεετειετΙιεοιε ΒετιεΙιιετεο Βεειιοε ειοε Ι›ΙεοΜ Πει ιιοε
τοειο ειεΙιτ. εετιο Με; Μεε: ειοειι ννεεεοεΙιεΙιεο Ι·`εεΙετ
εετ ΒεΙιεοεΙεοἔ. Εεεε Ι›Ιοιιεε Πει ιετ Μεε εεΙεΙιε, Με
:Με ΒειετοιΙτεΙ ιο εετ Κεει: εεεεεεεΙιεΙιετ Με, Με Μεε
ννεεετ ΑΙΙτεΙιεΙΙΙωι, οοεΙι εΙειιτΙτεο ΚεΙΪεε, Ιτειιιε εειτΚεο
Οεννετεε, Μεεε ΒτεΙιεο Οετεει.Ιιεο. Κειοε εεΙιννετ νετε:ιε

ΙιεΙιεο ΡΙειεεΙιερειεεο, ΚεΙοε ίειττειεΙιεο θετιεΙιτε εε1Μι,
Με εεΓ ΙειεΙιεεετε ΖεΙιετειιεοε ΨετΙΙι Με: εεε εετεεί
ΜΜΜ, Μεε Μεεε εΙιετΙεεεεεεο Μεοεεο ειεί εΙοοιειΙ εε
ιιεεεεο ιινετεεε. Με ειοε :Μεε Μεε, Με πιο εεε ννε·
οιεεΙιεΙι οοεΙι εεεεειιτεενετ, Ιιει εετ εοεεετεττΙιεΙιεεΙιειι
ΠΜ ννιεεετεοεεο. Πε Ρειιειιτεο, Με ειοε εεΙεΙιε εεε
εετεττΙιεΙιεεΙιε εεε εεΙι:ιεεεΙιεο, ιινεοεεο Μεε εειοΙτ εεεΙειεΙι
Με ΙΙΙΙΙ.τεΙ ιιο, Με εεεΙι Με ειε εοΙειιεετεεΙΙιεοιεεΙιεε εε
εειεΙιοετ ινετεεο οιεεε. ΙΝεοο ινε· ΜΙιετ Μεεε $εΙιειιειιεεεει1τ
Ι›ει οιεΙιτ τεεεειετὶεεΙιειι οεετεεΙ.ΙιεοιεεΙιεο Ι)ιε.ττΙιεεο Με

εοννιτΙτεειο εεεεΙιιΙεεττ Μεεε εε τειεΙιι; Μεεεε εοτιοεε

τε.ει.ΙιεοΙεεΙιε ΜΜεΙ εΙιεο οΙεΙιτ εεε εοε εετ τοΙ1εεεο εετἱο
Μεεε Ποεετεειε εεΙιεο, Μεε εετ ΡΜ! Με ειε εεΙιννετετετ
ε.εΓεεΓεεεεο ει εεε εειοεειοεεεε Αοετεοεοεεε ΙτεΒ'εο,
Μεε εεοεεΙιετ ΙεεΙΙτεοε νετεεΙιΙεεεο. Πεεετ Με Ποεεεε
εετ ΙεεΙιτεο;; Μεε ιοΙι εεΙιεο εεερτεεΙιεο. Ι)ετεεΙΙιε Μ
εε Μεεε, Μεε ετ ιο νιεΙεο ΡεΙΙεο εΙοε Ιιεεεοεετε εττεοΒε
$εΙιιιοεοεεειετ Ιο εετ ΤΙΜ; εεετεεεειε ΜΜΜ. Πε Μεεετ
ΕΙΤεετ Με εΙιετ Μεεε ΙιιιΙε εειει, ιοεεε ΒετετοΙιε Με.
εοε εΙοε ΙιΙε.οεε εεε ΙιΙοεεΙτεοιοιεο, Με ενεοτεεΙΙ, Με
εοεεεεεεεε εεεετ Με εε ειοετ Με Πει· ΙιεΒΙοοεοεεο Αε
εΙ;Ιοεοε εεετειΒεττ ννετεεο οιεεε.

Πο ΡτιοεΙρ Μεεε εει 1εεετ εΙιτεοιεεΙιεο οετνεεεο Πετ
τΙιεε πιο! Ι›Ιεοεε ΠΜ 8εΙιεΙτεο ννετεεο. Πετ νεο ιοεοεΙιεο
Θειτεο εεεεεερτεεΙιειιεο ΑοειεΙιτ, Μεε Μεε ΙιεΙ εΙιτεοιεεΙιεο
οετνεεεο Πε.ττΙιεεο ΜΙ ΠΜ Ιτειοεο 8Γ08:θΠ Μεε
Ιεεεο ΙιτεεεΙιε, Μεε Μι οιιεΙι Μεε @Με εοε εετ οΙεΙιτ
εοεεΙιΙιεεεεο.

ΙΙνετιεεεεΙιε Ρτεεεεετεο Μεεε Μεε εετ ιο ιοιΙεεο
Ρετοιειι, ννετοιεο Βεεετο; ΙτεΙιΙεο, οιεΙιΙ. ΙτεΙτεο 8εΙιινε.ιοιο

ννεεεΙιεοεεο Με εει.οεεε Κετρετε, Ιτετεεο ΙτεΙιΙεο' Μεεε
ΙαιΙτειι ΒεεεοεεεεΙιεο ε. ε.. το. εοννεοεεο, »νε ειε Μεε
εΙΙετειοΒε εεΙιτ @τε Ποτετετετεεοεεειεοετε ΙειεΙεο.

Μεειεειοεοτεε Ιεειοοιτ - ε.ΙιΒεεεΙιεε νεο εεε τεΙιιεεΙιεο
Πε.ττοετιεεο, ινε εείετΙ; εε ΜετρΙιὶειο Βεετιεεο ννετεεε
Μεεε - νετ εΙΙειο Ποιο, ιο τεεεΙιοεεει8ετ ΠιττεΙεΙ1εο8
εεε σε Ιεοι;ετε Ζειτ εεεεΙιεο, Ιο ΒεττεεΙιΙ. Βε ννΙτΚΙ:
εεεεεεειεΙιοετ εεε εεΙΙιε εεΙΙ›εΙ. Ιιει εεο τεεεει;ετιεεΙιεο
Με Ιιει εεο τειιιεεΙιεο οετνεεεο Ι)Ιε.ττΙιεεο Μισο ΒτΙεΜ
εειιε ω· ρτΙοειριεΙΙεο ΤΙιετερΙε ιο εετ ΝεεΙιεετ ΒεεεΙιεο
ννετεεο; ΙιεεεοΜτε Ιιει εεο τεκιεεΙιεο, ινε Με ΑεεεεΙιε.Ι

τεοε εετ Νεεεο Μεε ετετ ννειτετε νετειΠεοε ΙιιΜεοΙιΜτ,
ει.Ιιετ Με ΙΙΙΝτΙτεοΒ εετ Ι:ετειτε ιο εεο Κετρετ εΙιετεε
εεοΒεοεο Οιίτοιεοε;ειι οοεΙι ίεττΙιεεΙεΙιτ εοε ετετ ε.ΙΙιοεΙι
ΙιεΙι εΙ›ετννεοεεο ννετεετι Κα”.
Αεί ειιιεο Ρεοετ τοϋεΙιτε ιεΙι ΙιεΙ εετ Βτεοιιεεειοε.ΙΙεο
Ιιιοννειεεο. Με Με ειε οιπ ΒεεΙιτ ΙιεΙιεΙιτεε τοεεετοεε
Βτειορτερετεε Με 8εοεειν'εεΙιε Ιιτεεεειιεε ΒτεοιεεΙε,
Ιεετ είι;ετε Μεεε νετιτε.8εο, εΙεΙιτΙιεΙι εοιοιττεΙΙιετ εε
ΠεττΙιεειι εετεεεοε. Πεε Μεε ιιο εειο (ΜΜΜ Με ΡΜ.
ρετει;εε ειε Βτε.εεερεΙνετ. Πε εἰεΙι Μιτε.εε ειικινιεΙτεΙοεε
ΚεΙιΙεοεεετε ειε ειοειι εει.τεειι ρετιετεΙΙ.ιεεΙιεο Ηειε εεε.
Ι·"ετοετ νετειεοτ Ατεεο ειιιεεινεοεετ εε ινετεεο. Βει
Μο ΡΜΙεο, ιο Μεεε ειε ΑοερτεεΙιΙιετΚειτ εετ Πιπε
οετνεο εεΙΙιετ ειοε εεεε.ΙΙεοε ετεεεε Μ, Ιειει.ει Ειεττ.
εειοοεΙι. ιοΜε. 0,01 Με 0,0:, ετει Με! τεεΙιεΙι ιο ΡιΙΙεο
εεετ ΡεΙνετο, Ιιετνεττεεεοεε Πεοειε ιο ω· ΙΙετεεεει.εεοε
εετ ΙΣττεεΙιε.τΙτειε Με! Ιιεεεετε Με Οριετο, Με Ιιιετ εε
ινεΙιοΙΙεΙι νετεεετ. ΙεΙι Κεοο Μεεεε ννεοιε Ιιεει.εΙιτεεε
Νετνιιιεοι Ιιει ε.ΙΙεο ΙοτεεΙ;ΙοεΙεο Νεετεεειι εεΓ θιτεοε
ειοετ οεοοιεΙιτ ννεΙΙ ΙΙΙιετ τε.εεειιείεΙΕΙΗεο ΒτΓεΙιτεοΒ Με

εττεεεο8- εοε τειειοΙΙεετοε ιι.είε ΑΙΙετινετιοετε ειορΓεΙιΙεο.
ΒεΙ εεο ΜιεεΙιι”εττοεο, Ι›εεεοεετε οιο; ἱεεΙιτΙεοι Πιπε
εεττοεετεττο, ετορεεΙιΙτ ΒεεεοΙιεΙτο 'Ι`ειιοιορτερετετε
Με Με Βεεεοινετιιεο ιοιΙΜτοε. ΒεΙ Μεεειι ΜιεεΙιΓετοιεο
ιετ ΙΙΙιετΙιεερτ εετ εΙοειΒε ΡΙΒΕΖ Πιτ Αεεττιοεςεοτιεο Ιο
εετ ΤΙ1ετεριε εετ οετνεεεο ΠεττΙιεεο. Βει εΙΙειι ειιεε
τεο Ρετοιειι ειοε :Με Αεει:τιοεεοι.ιεο ιιοε $τνρτιΙ‹ε ειεΙιετ
ιιειεΙεε, Με εε ε ρτιετἱ εεΙεεενετετε.οεΙΙετι Με εεε οοεΙι
Μεε εετεΙι ειοε ΛοεεΙιΙ ιοΙτεετΙιεΙΙτετ Βε0ΙπιεΙιΙειι€ε11 εετ
εειΙιειι ννΙτε.

ΘεΙνεοιειτοοε Με ΒεεΚεοιοετΙτε νετειεοτ εετ Ποιοτ
ετει.εεοι; εετ ΒεΙιεοεΙεοε εοΒεινετιετ εε ννετεεο.
Βτεοοεοεετεο Ιτεοιιοεο εετ Ιιει Με ΜιεεΙιϊετοιεο τοϋ.
Πει.ιιιττΙι ιο ΑοινειιεεοΒ. Σε Κειοιειι Ιιιετ Ιο ετετ.ετ ΒεΙΙιε
Με ΚεεΙιεεΙεινεεεετ, Με ννιεεΙιεεεο, ΗειεΙιετε, Κιεειο
Με, εεινιε Με θΙεεΙιετεε.ΙεεεεΙΙεο, ινιε ΚετΙεΙιεε εεε
ΜετιεοΙιε.ε, ιιι Βει;τεεΙιτ. Πε τοεεεεο νετειεΙιτιες εεΙιε.οε
ΙιεΙιτ ννετεεο, εε ειε Μεεε εεπεετ εετ νετττεεεο ινει·εεο.
Βει τειο οετνεεεο ΟετεττΙιειι οετεεο ειε Με Ιιεει.εο ΡεΙΙε
οποτε; εεννϋΙιοΙιεΙι ννετεεο ειε εεετ Μτεετ εεΙιΙεεΙιτ νετ

Ι:τεεεο.



206

Πτε Ρτοπιιοεε πετ ε1ιτοιιτεειιειι πετνϋεετι 13τετττιπεπ τει-- ε1ιεεεε1ιεπ νοιι ποιι 1τ'ε11εππιπ ιιιι1ιετ11ιετειιι 0ιτιιππ
1ετπειι - πετ ττε1ιτ:τεετΒε1ιιιιιπ1ιιιιε τει ει118ειπετπεπ ετπε
ειπε.

1.τιετιιιιιτ.
'1'τοιιεεεε.ιι, 01τπτειιε ιπεπτειι1ε.- '1'1ι.Βοεεπ1ιετιπ.
Χτπιι1‹1ιεττεππεε Πετπιε. )λ7τεπ1898, Π ττιτιτι δε 8 ε 1ιν :ι τ
εε τι1ιετι.τ.- σ. Πο ιιε, Πτπε,τποειτ1ιΜε '1'1ιετιιρτεπετ Πετιπ
111Μι1€1ιετΙειι.Ιιετριτε 1899. θ ε οτ; '1'1ιτε πι ε. - Η. Ν ο ι 1ι
π επε1. Πιο Κι·ιιιι1ι1ιετιεππεε Πε.ι·τιιε ιιππ τω. Ρετττειιειιιιιε.
νντεπ 1895, Α1ττεπ Ηϋ1πετ. - 1717.Πεπ1ιε, 8ρει·τε11ε
Πτε.πποεε πετ τππειεπ Κτεπ1τ1ιετιεπ. 1891.

- Βο ιι τ πτε τ ,
1.εςοπ εετ Ιιι ρεττοπερτεεειιιιιττπε πιτ τιι1ιεε. Ρει·τε 1885.

-
177ιιτπι ετ: Βττι. πιεπ. .1οιιτπ.1' . 1. 1900.8. 75.- Ν. 111τεε ε:
Νεειι1ε Βετ1ειιπεπι·οεε. 1ιετιι2τε·Με )1”τεπ, τ' τ. Π ε ιι ι.το 1:ε
1898.- Ο τιτι1ετ: 'Ι'1ιετιι. 111οπειιε1ι.1896; Πειιιεε1ιε πιεπτε.
)νοε1ιεπεε1ιτ.1896. τω. εεεπ1ιετπι. Βει·1. 1τ1τιι.1νοε1ιεπ
εε1ιιτ1ι.1899.Ντ. 22.- Β τπ τιο τ π , Ατε1ι.1'.νετπειιιιιιεε1‹τε.π1ι1ι.
Βπ. 4, 11εττ4. 1898.- Β νε 1π. Πεπιεε1ιε ιπεπ. ννοε1ιεπεε1ιι·.
1898. Ντ. 41 (νετετπ τ'.τππ 11επ.).-- Ριι1:Ρ1ινετο1οΒ·.π. Πιιι·ιιιε.
8οιιπει·ιι1ιπι·.. ιντεπ 1890. -- Ν ιι1ιπερ;ε1: Βετι.τ. ε. Ρ1ινε.
π. Ριιι:1ι.π. Πιιτιιιε. - Βετ1.1884. 1·1ττε ε τιν ε.1π. - Β π ε·ε 1
1ιετ π: Ρειει·ε1ιιιτ).τ.πιεπ. )νοε1ιεπεε1ιτ. 1897, Ντ. 48: 8ειπ.
πιεπ. 1890, τ

ι. 8. - Η ιι 1ιτιι ε: 0επι.ι·ιι.11ι1.τ. Νετνεπ1ιετ11τ.1894,
Ντ. 1

. - 8τετπ: 17ντεπ.πιεπ. 1Νοετιεπεε1ιτ.1892 Νι·. 20; 1898,

1 π. 2
. - Ρ`τεε1ιε1: Ρτιι,ε;. ιπεπ. ))`οε1ι. 1891.- Ρενετ:

11”τειι. Κ1τιιιι‹. 1898. Πεπ: 1
. - Α. Με.ει;1ιτ επ: 88.2. π.

Μπι. πιει, 146.

1τετιπτεο1ι1εε.

- Πτε Κτε1τε.πει· Ππτνετετι.πι 1ιιιττπ Απ1εεε τ1ιτεε
5(10]τι1ιττπεπ.1π1ιτ1ιιιιπιεπε.ε1ιετε1ιεππετιιεετεε1ιε11επτετπετεπ
Ποει.οτεπ 1ιοπεττε εππειι ετεττι.: πτε Ρτοτεεεετεπ
81ι1ττεεεοιι·ε1ιτ πππ Νεπε1ττ18ι.Ρειετε1ιπι·ς), Βτο

π ο ν ε 1τ τ Με Η ο γ ε τ ()')'πι·εε1ιειι).- Απι 23. Αρττ11ιετττπεπετ Ο1ιετιιτ21.πεε (τοπνετπειπεπιε
Πεππεε1ιετι.ε1ιοερττε1ετπ Κι·ειιιεπιεε1ιιιε Πτ. Α. 1

.

Πειτε
_τεινε1ιτπεε 25τε1ιι·τἔε .1ιι1ιτ1ειιπι εετπει·'Ι'1ιε.ττ,ε
1ιεττ Με Πειιπεε1ιιιΜεει·2ι.. Πεπι .1ιι1ιτ1ετ,νε1ε1ιετ
Ρτ1τετπεπτπππ Β1ιι·εππιτιπ1τεππετ θεεε11εε1ιιιτιΚτεπιεπιεε1ιιιἔ
εε1ιετΑετειε πππ ιιιιε1ι ιιιε1ιτι1ι··1ι1ττετει·τεε1ι1ιετνοτι.τει.τετεπ
τει.,νιιι·πεπ πετ πτεεει· θε1εεεπ1ιεττ2ιι1ι1ι·ετε1ιεΒενετεε ε."
Απει·1ιειιπιιπ,ε·εετιετιεπετ 0ο11ε;.>;ειι,πετ 8ιιιπτ πππ τι" 1.ιιππ
εε1ιιιτιεπ 'Επι-ιι.- Ζιιτπ Ρτεετπεπιεπ πει· πειι ιτεειτττππειεπ εν
ρ1ιτ1τπο1οπτεε1ιεπ ιιππ πει·ιπειο1οετεε1ιεπ Θε

ε ε 11 ε ο 1
ι
π τι. τιι Κ τε ν τετ πετ επεεειοι·πειιτ1τι·1ιεΡτοτεεεοτ

Πτ. 8. Π. 'Γ ο πι ιι ε ε ε ιν ε τ
ε τ ι;ενιι1ι1τντιτπεπ.

ε - Πετ Ρι·οτεεεοτ πεε 8ι. Ρειετε1ιιιτεει· νετ1ι1τετιεππιεπτετπτ
εε1ιεπ 1πειτιπι.ε Πτ. Η ε

. ι ιι _τ ε ν τει. πεττπτιτνειιιπ ο τ π ε ιι τ -
1τετιεπ Ρτοτεεεοι· ε” Απειτοτπτε επ πετ πειι
τπεετεε1ιεπ Π ιιτνετετ Επι; τπΟπεεεε.ετπιιππτ νοτπεπ.- Ζιιπι Βεπεειειιτ πεε τιι 1τΙοε1τιιιιετεε1ιετπειιπεπ«.Το ιιτ
πε1ε πετ θεεε11εεΙιετι τιιεετεο1ιετΑετ21ε ειιιπ

Α π π ε π 1
τ
ε τ
ι
ιι τ
ι Ρ τ το ε· ο ν» τει, επ 8ιε11επεε νετειοι·1ιεπεπ

Ρτοΐ. 8. 8. Κοι·εεε1‹ον, Πτ. 1.

νοτπεπ.`- Πετ Αεετειεπι Με Ρττνε.ιποεεπι: επ ε" ιπτ1τιετ-ιιιεπτετπτ
εε1ιεπ Αειιπειπτε, 1'ο11επτειιι·τιτ1ιΠτ. Β τ ιι ε ε) τ

ι
π τ π , τετεππι

επεεει·ετπεπι.1τε1ιεπ Ρτοι'εεεωτ πετ ΚΥΜ·
εε1ιιι.πετ Ππτνει·εττε.τ τπτ πεπ 1.ε1ιτεεπ1ι1 πετ
Ηνετεπε Με 1)1επτετπετρο1τπετει·πεππι νοτπειι.
-- Πετ ιιιιεεετοτπεπτ1το1ιεΡτοτεεεοτ πετ Ρ1ινετ1τεπ πετ Πιπ
νετετι.5.ι..1ιιττειν 1Ποτιιιιι), 8ιε.ιιιετιιτ1ι Μπιτ. 8 ε ε

ι π ο ν ε Η ι ,

τετ ε.1ε ει.ε11νεττι·ει;εππετ οτπεπι1τε1ιει· Πτο

τ
“
ε ε ε τ
ι
τ 1ιεειειτ,ε_ι.νετπεπ.- Πτε πειιτεε1ιε οι;ο1οετεε1ιε0εεε11εε1ιετ1.πει. 1ιεεε1ι1οεεειι,

ω. Βεει·τιιιπει· πετ πειιιεε1ιεπ ντεεεπεε1ιιιτι1τε1ιεπΟ1ιτεπ1ιε11
1τιιππε Πτ. Απ τοπ Βτετ1ιει·τ ν.Ττπ1ι.εε1ι, νετ1ε.ιιπΡτο
Γεεεετ πετ Οιτιιιι·τ1ττιι 1ιΊτι·21ιιιτε, επι Οτιε εετπεε 177ττ1τεπε
ετπ Π ε ιι τ

ι

ιπ ετ επ ετι·τε1ιιιεπ.-
Πτε θεεε11εε1ιετιππιι1εππτει·1ιει·Αει·π πει ει.. ΡτιιΓεεεοι·ειι

111τ1τπ1ιεε (Βτεε1ιιιι), θο1πεε1ιετπει· (Βετ1τπ), 8τι·ττιπ
ιιε11(Βτ1ειι€επ) 1)ιιε1ιιιιιτ, Βτιιιιτ. 1ιιιππο1τιιιιπ Η ε

εε ε1ι π τ1τ ο ν (11εττε). .Το 1ι τι 11 ε τι; ιδιοε1ι1ιο1ιτι)Με Πτ.
Νιιττιπιιππ-Πεπεεπ (Κορεπ1ιτιιτεπ) επ Β1ιτεπιιιτι
);1τεπετπ .εενπτι1ι. (Βτπε1‹εΕΜ. Ηειιπ1. ~ 1')”τ.)- Οτπεπ εν ετ1ετ1ιιιπε·επ Πετ 8τ. 8ιε ιιτε1:ι.ιιε

Ο τπ ε π 1
.
Ο 1 ε ε ε ε - πειιι ε1ιεπιει1τι;επειιιεεει·ειειιιιεεειεεπ

Απε επι Απι1ιιηιιιοι·τιιιππετ θειπετπεε1ιεττ1ι:ι.τιπ1ιει·ετ,ιτετ8ετινε
.ειετπ πετ 11ετ1.Πι·εττε1ττε1ιεττ:,νττ1τ1.Βιιιιιιει·ει1ιΠτ. 1

.
'Ι' ε ο τ
ι
ε τ

πνεο1ιεν.Πει·εε11ιε Οτπεπ 2. 01εεεε - - πεπ ειιιεεετ·
ετειιιιττεετεειιΑετειειι επ πειιι ε1›επ εειιεππιειι 1ίτιιιι1τεπ1ιε.ιιεε

έ)τ.Κ11.Ατι·οπεει:,Α
ν. Βε1ινεπε1ιιιετι ιιππ Β. ιντε

ν ιπ .- 17 ε τ ε. 1ι ε ο 1ι τ ε π ε τ: Πετ 0οπειι1ιεπι πεε ιντ1πε'εε1ιεπ
Μτ1τιετ1ιοερττε1Πτ. Κ ιι π ε π ε ε_τ ,1 ιιπιετ 81ετετι2ετττ);ετΒε

ν. Ρ ο ρ ο ν ι.τεινε1ι1ε

1'πτπετππε· ειιιπ ινττ1‹1τετιεπ 8τε.ε.τει·ε.ι.1ι. ιιππ πετ
Ο1ιετει·ν:ι πεε 01ιετεεοπεε1ιεπ Μτ1τιτττ1εεετετ1ιε- Βετπε επί
ετι.>;επεεΒτεπε1ιεπ.- νετε ι.οτ1ιεπ: 1) Ιιι Ζιιτε1τοτε-8εε1οπετ τιποτε Οτπτ
Μπιτ πεε Ηοτ1ιοερτιιι1επεεε11ιει..8ιε.ειει·ιιτ1ιΠτ. Α 1 ε τ

ι ε. π π ε τ

Α11ττπιο ν. Πει· 1·1τιι).τεεε1ιτεπεπενετ εεττ 1875 Με Απ;
ι1ιεττι;.-- 2) 1π Κτεν πετ Ο1ιετιιτει πετ Κιιτεκ-Κιενετ Βτεετι
1ιτι1ιιι1τπτε8 τ

.
ε ιι τ
ι ε π 8 ε ε πι ο ε 1
ι

τιι τιιι88. 1.ε1ιεπετε1ιι·ε.Πετ
νει·ειοτ1ιεπε 1ιε.ιτεεετπε ιιιεπτετπτεε1ιεΑιιε1ιτΙπππιττπ Κτεννετ·
1ιπ1ιετι.νο ετ 1859 πεπ Αι·πετιιπ ετ1επετε. Νπε1ιπειιι ει· επ.
τ'επεε Οτπτιιιιιοτπιπ Κτιιιι1τειι1ιειιεειιι Νεε1ιτπ τ'ιιπι.ττττ1ιεττε,
νπτπε ετ 1871 ειιιπ Ο1ιετιιι·ετπετ ε·επε.ππτεπ Βτεεπ1ιε.1ιπετ
ιιε.ππι, νε1ε1ιε 8ιε11ιιπε,·ετ Με Ζιι εετπεπι Πε1ιεπεεππε τππε
1ιειιτε. -- 3) Ιιι 11το11ινπτεππετ ΐι·ετρι·ει.εττεττεππεΑπ: πιπ
8ετ1τοτε1ιτ τπι 38. 1.ε1ιεπε_τιι1ιτεεπι Ρ1εεΜνρ1ιιιε. Βτ Με
εετπε ).ντιινε ιιιτι ντετ ιιπιιιιτππτι.τεπΚτππετπ“ ε,π1Π2φταιω”
επτττε1φ;ε1εεεεπ.-- π) Απι 4

.

(17.) 1πειτ τπ Οιιτ1ε1ιεππετ ιιε
τπιππτε Βεπειιι·ει Πτ. Πεπ! Οιιι·ιε11τεττ τπι 48. 1.ε1ιεπε·
_τε1ιτεεπι 1·1ετιει·1ι1ιι);ε.Νε.ε1ι Βτ1ιιιιε·ιιιιε ε" Ποετοτν11τπε
επ πετ ΡτειιτετΠπτνει·εττΜνετ ετ 2.1ιι1ιτε1‹1τπτεε1ιετΑεετει.επι.
εετπεε 1ιε1ιι·ετεΡτοτ”..1ει.1τεε1ι ιιππ 1τεεεετε1ιπιιππ τπι .1ε.1ιτε
1877 Με Βιι.πεπτεττπ Οειι·1ε1ιπππτεπετ, νο ετ εε1ιτ1ιιι1πππτε1ι
εετπ ετττππ1τε1ιι=ενντεεεπ ιιππ 1τε1ιεπενττι·πτεεεννεεεπ ετπεπ
ειπεε1ιπ1τε1ιεπΟττεπτειι1ιτετεετε1ι ετνιιτ1ι. 8εττιε 1τιετ1τττεε1ιειι
Ατ1ιετι:επ1ιε2τε1ιεπετε1ινοτειιιτενετεε ππτ' 0ιιι·1ε1ιιιπΜε (τιποτε
πππ ει.. Αειτο1επτε ιιππ Βε1ιειιπτιιπε πεε Πτε1ιειεε ιιιετ1τιπε.-

ό
) Ιιι 1ιοτιποππετ ε1ιειπιι1τε;εΡτοτεεεοτ πετ Αππιοτπτε πιπ Πετ

τετετι Οο11εε:ε.Πτ. (τ
ι
ε οτ ,εε 171ιιε. τ Β 11τε.- 1ζετ 1ιε1τειιιπιε01ιττιιτε· Ρι·οτ'. Πτ. ν. Βτεε1ε1ιετε; τιι

1(ϋπτεε1ιετε τετνοπ πετ πιεπτετπτεε1ιεπΒιιειι1τει τπ 1.ενπεπ ειιιπ
Ποει.οτ ε1ιττπτε·τε.ε 1ιοποττε ειι.ιιεπ ετιιιιππτ νοι·πεπ.

(Α11;;. πιεπ. Ο.-Ζιε·.)- Πετ Ρι·οτεεεετ ειαι·ιιοτπτιιε.ττιιεπετ Απε,ειι1ιετ11ιιιππεεπ
πετ Πιιτνει·εττϋ.τθτεε Πτ. Α 1ο τ ε Β τ τιι 1ιιιε1ιετ τει: ειιιπ
οτπεπτ1τε1ιετι Ρτοτεεεοτ ετπιιιιπτ νοτπειι.- Πετ 1εππ_)τι1ιττιτεΡτοΓεεεοτ ε" Απεετι1ιετ11τιιππετπ 111ττπ
ε1ιειι Πτ. ν. Βοτ1ι πι π ιτπ, ννε1ε1ιεττιιι Αιιεπει π

.

τ
.

εετιι 70.
1.ε1ιεπεπε1ιτει·τετε1ιι,1εεςι. ιππ Α1ι1επτ'πτεεεε 8ειπεετει·ε εετιι
Πε1ιι·επιτΜε πτε 1.εττππε·πετ Απεεπ1τ1τπτ1τιιτεπετ.- Πεπ Μτι.€1τεπετπ πεε τπι.ετιιπετοπιι1επ πιε
πτετπτεε1ιειι0οπ,ιχτεεεεε τιι Ρεττε τετνε1ιτειιπ πετ
Πιιιιετ πεε 0οπ,ε·τεεεεε ιιπεπτεε1τ1τε1ιετ Βτπι.ττιτ τπ

π τ ε ν ε 1 Μι ιι ε ε ι. ε11ιι π ε· 1ιειντ11τε·ι.Ηττα. ιπεπ. 0.-Ζητ.)- Ιπ 1ίτε.1τιιιι ττππεττιπ .1ιι1τ-Μοπετ π. π. πετ τπι νοττρ;ετι
.1ε1ιτεπτειιι επ 8ιειιιπε ττε1τοπιιτιεπεΟ ο π τ

;
τ ε ε ε ιι ο1π τ ε ε 1
ι

ει·
Νειπττ'οι·εε1ιει· ιιππ Αετει:ε ειειι:ι, ιππ ινε1ε1ιειπετιιε
ετπεε1ι1επτεεΑιιεει.ι-11ιιιιπ ι_τεπεε1ιπιιτ Πτι· το1πτεε1ιεΒτεειιε
πτεεε1) τει·1ιιιιιπειιεετιι ιι·τι·π.- Απ πετ Ριιττεετ Ππτνετεττπι ειιιπττιεπ τιπ Πεπτ
_τει1ιτε18987994112 8 ι π π ε ιι τε π ιπε.ι·ππιει· 129 Βτειιεπ) ιι

ι
ε -

πτετ π, τοπ πεπεπ:570 Αιιε1τιιιπετ ιι·πτειι. 11ιιιετ πειι Απε1ειι
πετιι 1ιτ1πει.εππιι.ε7)τι·πεειεΟοιιττπ,ιτεπε11:ιεεεπ(180), πεππ Βιι
ιιιιιπεπ ΠΟ), Πειιι.εε1ιε(28), Θι·τεε1ιεπ (25) π. ε. ν. νοιι ω.
129 νετιιΙτετιεπΜεπτε1πετιιπττεππεπινει·επ ιιπτ 29 11'τεπεπετπ
πω. πτε ττ1ιττττεπ100 Αιιε1εππει·τππειι, ιιπτετ πεπεπ ντεπετ πτεπ

Μ ε 1
ι
τ 2 τ
ι
τ
ι

1991) Β π ε ετ ιι π ε π νιιι·επ. Οτε Ρε.ττεει·ιπεπτετ
πτεε1ιεΒιιεπ1ιπι. Με τπτΒεττε1ιι.ε_):ι1ιτε971 πιεπτετπτεε1ιεΠοεεετ
πτρΙοιπε ιιιιεεεειε11τ.πιιι·ιιπιετ 79 επ Αιιε1τιππετ τ

ι

σιτε επω
,ι.τει·, π

.

11.οΙιιιε Β0τετ:1ιττε:ιιΠ8επι· Ρι·εικτετπ 17ι·ιιιι1τι·ετετι.
(Βιι11ει.τπεπ'. πιι 8νππτειι.ι.πε ιιιεπεετιιεπε τε 8ετιιε.- Μ.)
ή Πτε )λ1τι.ιιιι·επεε Μοε1τιιιιει·Κειιτ'ιιιεππε 11.11τ11 Με πεπι
1ιτεετεειινετ1ιττι·1ιειιιιιεπιετιιτεε1ιεπ1πειτιιιτ 15010 1161.ι.εετει·
πιεπιει·τεετινετιιιιιε1ιι.- Ζππι Βιιπ νοπ 117ετ1ιετϋ.Μεπ πι» ει.. τπ «Η Μπε
1‹ειιει·ειππιτεε1ιεπ ρενε1ιτε.ιττιτεετιειιΗετ1επειιι1ι ππτ'τω. Ντι
ιιιειι πεε νει·ειοι·1ιεπεπ 8πιπι1ι.ιιιιριεεΑ1ειι ε_τεν νετρτ1επτειι
Κι·ε.π1ιεπΜε ει.. 17)7τι:ινεπεε θεπιιππιεπ 15.0001181.εεερειιπει.- Απι 12. Ματ εττ'ο1ε:Ιετιι νντππειιι πτε Βτϋτ1ππιιεςπεε δε·
πιι.ι.οττιιιπε τπτ ε1ιτοπτεε1ι 1ττεπ1‹ε Κτιιπετ, νε1
ε1ιεε ππιετ 1ιετιιιιιε; πεε Πτ. 1·1ορΓε π τ

ι π π εε π ειετιι.. Ζιιτ
Ζετι ετππ ππςετιι1ιι·20 Κτππει· ιιπιει·πε1ιι·πε1ιι.- νοιι πετ Απιτρεει-0οιιιπιτεετοπ ινττ.τ 1ιετπιππι.εειππε1ιι.
πεεε ιιτιο1ιετιιι-ι·Βεπεε1ιιτε1ιι.τεππε εετιειιε πεε θετιτ1τεπ τι...
Ο1ιεττοιιιιιιιιιιπττεππεπτπι Κιιιι1τιιειιε τπ πετ Αιιετεπε1πππ
'1'εε1ιτιι. ι π τ γ πεε 0οπνει·ιιειιιεπιε 1ίπ1:ιιιτε.πτε 120 Ό Βτπ·
νο1ιπετ πω, ιιπι.ει· πεπ Ατ1ιετιετπ τιι ω. Πε.πειιπετ2-θτπ1ιειι
ετιιε Βιιτπειιιτε πιτι: 1.ιιιππεπεπι.επππιιπε· επτε·εττε
ιεπ τετ. Απε πεπι τπ2νιεε1ιειι ετππε1ειιτειιεπΒεττε1ιι.πεε ποτι-.
1ιτπε1ι1τοιπιπιιππττιεπΠι·. Οο1ο1ι1τον ε1ιε 1ιετνοι·. πιιεε επι
11. ιιππ τπι θεπεεπ 15 Ρει·ειιιιεπ επ ετ Ριιειιιιιοπτε !‹τιιπΙ‹
1ιι€ετι,τοπ πεπεπ 4 1ιετετιεεεειοτ1ιεπ ειιιπ. πππ πιιεε πτε Με·
ιεττο1ορ,·τεε1ιειι11πιετειιε1ιππιτεπετπ νττ11τεπεπτειτνεεΒι·πε1ι
ιιτεε Ιιιιι.ιειι Με εε πιι1ιει· 1τε1ιιειπΖνεττε1 ππιετ1τεεεε,ω..
πτε Κτεπ1τ1ιετι πτε1ιτπτε Ρεει τει.
Ρε ε τ π ε ε τι ττ ε τι ι ε π. Πτε Ρεει. 1ιετι·εε1ιι.πιιιιτιντε νετ

τιι 1ππτειι ιιππ 2ιιιι8.τπιπ ιιιιπεεε1ιιι·πειιτει·Κι·ιιιι τιι πετ 5ι.ε.πι.
ιιππ Ρττιετπειιεεε1ιε.1ι.Β ο πι1ιιι ν. 1π Ο1ιτπει@το π Ια ο π ε

· ιιππ
τπ Α τε1ιτεπ τει πτε 8επε1ιε ιιι ειειετ Ζιιιιιι1ιιιιε1ιεπι·τττ'ειι.Ιιι
Ροτι; 8ε.τπ (Β);γρι.επ) ει·τττε.ιι1ιτειινοιπ 80. Αιιττ1Με '7

.

Μιιτ
τι. 8ι. 15 Ρετεοπεπ επ πετ Ρεει; πιιπ 81;:ιτ1ιεΙ1.9._ τ



2θθ
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ΨπτιποποΙΙοπ @ΠΩ ω. ππτϋτΙἰοποι·, άοι·

ΒΙπτννάττποΕ
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Ψοτννι1ιππ.,πω., 80,Πωσδπίπ:-0οοι·εω.

- " ΑππλκύπΓιουποΡι·οπο ωνοππ!"ΜιποταΙιν"π
ο... πιοπεοπΙιοποπ Κοτροτε π.πποπ1πεποποτ Τοπιρετατιιτ.

ρ ο "

ΕἱπιοΙ- πω! ΗοποΙΙεοΙιπΗπ-ΤποτπιπΙ-ΒΜοτ Μ οοπιίοι·ΙππΙοιι ΒΕππιοιι. κνθπωω
ΚπτπιἰιτοΙ επτά: Πο.πηπ'- πππ πωεω..τ.π.πω, ΗΜΙενπαππΜπ. ΒΙοΕτ1·οτποτει

πἱο. Μπ.εεο.Βο.
Ι.ΠΡΙ'ΚΠΒ0ΒΤ. 480 ω. π. Μ. -πωιωω. 'Ι'ειπποπννο.Ιοοι·,ν!78.ΙάννοΒοπππ
ΑπΙπεοπ π. ο. Βπ2. Ιιει·νοττπςοπτΙοεΚπνοτοποπτει·, 'ΓΙιεο.τ.οτ,ΒοεπεπΙο, .Ϊπἔιἰ,- · - -- - ·ι·οιοΕποποποπγι. π. 4. πι. 11.τ ΡιποΙιονοι. εοπετιςο νετ8·πιι€πποεπ, ΒριοΙο οπο. _τ | ΑΜΧΜπϋΒ κΒ“ΗΠον, ΒΕΕ01“ωΒοΒιε

Κ · ο ·π ._ . °- . ' γι. π. 61. πιο. 32.11120πιω Ηπ$ο ΙΙοτοΙο π. ΡΗ: πτννοΙιπππι:. Ε
.

ειΠοΎοτΜΙτπἱεπο, Ηειπρπεπιεοπ ν 0188 Βοάθ. Β”. [ΜΕΝ 14ΝΠΙΔ. 88'Π· 2ννϋ.πι·οπο«Με . .. . . .

Ρι·οεροοιο π. μπω Βοκνππεοπιο ΑιιοπππΗ @τοπ πιο νοπ Μπι Με -
88112811 Κ. ΒπονοτινπΙιππε ω. ό. 8$ποίεο!ιπΙτποΙοποπππι€. Οοτοπετ. 8οιΙννέ.ξ.::ΒΒΕ;.:2 :;Ρΐ1.ΐ ιἑἑΙΐἄΡ

ό
” σ.:

.Τππτοε. _Επι: 1Πιιτιο Κιιπει·π. (Μ. ΒωΙΙΙιοίκτ
Πο” σ. Ρἱππἰεοποπ πωπω θ-Β, θ'. 1

. Βοπννεπτετ Β11πε Τει·πεποπ, ΗοποπΗ

Αάτοοεοπ νοπ ΚτοπΙιοπρΠοεοππποπ:

ΐ Β"ι·ειπΟπιππι·1πο Μὶοπο1εοπ, Γειτπρππ

. απ” γπππο. π. 80, πο. Π.

. Μπι·ιο ΨΠΠΠ61η γτ. 0οιπποπο πρ. π Ποπ'

προοπ. .186. .18.ν. ω. Η. ?του Δι:τ.ιοΒΘδοΙ::1Έπ, Φοπ·ι·πππιιΗ ἱΒ?'
νι"8' (ΗΒΓ8 Ε"Π"Β Οπι;;.- ἑἑἔτποππ., Οορπἱοποπππ, π. Νε 17.

Κπτπποπικ Π” Μπποπ- π. Βπι·ιπΙιτοππποποπ, κΒΒΙΧο
19

8τοϋποοπεο!- π- Βι·ποπτππεεε€οτππποπ.

Βοπἱτιοι· π. πΠιιωπο. ΜΜΜ: ΒΙ.· ΟΒΙ": Ρ8ιΊ8θΓ
€1_ΦθΡ"Θεθι_ Μή ΡΠο8θι_Ι"Ποπ Η” Με

[Με “Μ”. κι". "εδώ". ρι·ινοτο ΚτειπποπρΠοεο @ποπ πππ"
νοπ 60 Οορ.`;.

Ϊι
π

Βοπεποποπ ΑΙοπππὰοτ-ΗοπρἰῖπΙ ΜΗ!
Νποπννοἱε οι·τποΙΙτ πω. πω· ω» ἀἰοπετ.



207

νωτοιιτοττ
.Α. Ε .τ Β Ν Ξ .Δ. Β (ΒϋΙιπιεπ).

Κτου20τυηη,
Ροτ·(11τιε1ιτ1εϋτι111η.'Με ετ81·Βετο11 ΟΙει1ΒετεεΙΝεεεετ Ευτορειε (πππ 5 μ. ΟΙευΒετεειΙΖ Με Μτετ) ει:

1Ιπετ νατε18τΚυπε Μα Με Ετειι12 Μι· σὶεεεΙΒοιμ 6εεε Με Μπι ΡετόΕπιιι1εεϋτυπι1επ
Βεννοπποηε ιιετϋτΙΙεΙιε

ΜΒΓΪθΠΌθὰθΓ ΒΓΠΠΠθΠ$81Ζ (ρυΙν. ιιππ! οητετ.). Πι (Π88Πϋ80ΠΘΙ1ε 125 Με 260 μ. Ι
υιι‹Ι ΡειακαΙιειι ὁ. 6 μ. ΙΜιεΙτ. ·

ΙιιιΙὶοειιἱοιιεπι: ΑΙΙΒεωεὶι1ε νετίετιιιιι€, νετίετ2ουΒ ω Με", Με Ηετ2επε, Οϋειὶρειἰοτι, ΡΙεεΙιοτε,
ὶιι νοτϋὶπϋυιι,ε Με «ΒιιιΙοΠΓεευεΙΙο-› Βεἰ ΑτιΙΜπ.Ιε υπά ΒΜ.Βοτεε.

ΑΠΊΌΡΟΘΠ1θι)ΓΠΠΠ, εΙ:ΜΚεπετ, τεὶπιετ ΕὶεειιεΜετΙἰιιΒ Ει1τυρεε (Με 0,177 μ. ΒὶεοιιΒἐοειιΞΒοΕ

Πε!

Ν
!Ε
Β
Ε
Μ
.Μ
Ε
Ν

Μ
εε
!ε
ιπ
!ε
.

πω; Μι Ηιοτ). ΙιιώωιΙοιιεπ: Αιιεειηὶε, ΟΜοτοεο.
ΒΠ(10ΠΈ(1ΠΘΗΘ, Ιιετνοττεεεπά ετοεεει· θεϊ1ει!τ ειιι ΚοΙιΙεοεϋυτε, Ιίο.ΙΚ υπά ΜειΒιιεεΕε.
Ιιιά1ωιωτιεο: ΟΙιτωπἱεοΙιε Οιιτ.ειττΙιεάοι· ΗετιιοτΒετιο, Νἰετειιετεὶπιο, ΒΜΒετεε, Αττἱπτὶιἰε. .

(52) Ι7-8.
Μ

Μ
”
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ρ
ο
!!
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ε!
τ
ο
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'
Β
υ·
η
ιι
σ
π
!π
ιπ
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!υ
π
μ
ο
π

|ε
--
.'Βι·ιιπποπ-νοι·εοπσ|υπηΜει·ϋοπΜσ1Ι.

Β
6
Ρ
ιπ
ισ
η
.

!Μ “Η Η
Θ

Μ Η Π Γ ΒὶΪΓΠΠ
Ζι1 ΒΜεττ1.

ΕΕπιη;ω· παϊιωΕοΜετ ΕτεεΙ:

ή . . Θ
' .

ΜΜη"'8 ΜηηΓ88|2 Μθεεεε9:::12596θε
Μεττο111°ε ΜεονειεΙΖ
€τοοΧωιοι· Επιτι·ειΜο 9

' ἱηΚἱετοΙιετιἐι1ΚἰΙο_

8 8 Μεττοιιἱ°εΜοοτΙειιιεο
_ ΠἱΙεεἱΒοτ Β:ατιιΜ-τεΐ ΞηΡΙειεοΠεΠέι2ΚΠο.

1.ε.:ι:›.ἔ5ὲ.1ιτ1ἔ· ε:·;ρτο'1:›τ Ίσε5.:
Μεω·Με. ΒιιάουιειιΜε, ΟοΡΙιοτὶιἱε, Ρειτετιιετι·ὶιὶε,Ρετἱπιεω·ἰιὶε, Ρετὶτουἱ1ἰε, (ΗιΙοι·οεο, Αιιϋπιιἰε, Βοι·ορΙ1ιιΙοεὶε. ΒεοΙιΜε, Βε
εοτρΠοπ νοπ Εκειιόπτειι, ΕΜΠ· εΙΒιιε, ΙΠεροεΜου κιι ΑΒοι·τιιε. ΜΜεΙΙειι Ρει·ειΙγεειμ Ραι·εεειι, θἱοΜ. ΒΙιειιιιιειτἰειιιυε. Ρο

(ΙΠἔΙ'Β. ΙεοΙιἱειε πιω ΗΜιοττΙιοὶὰεπ.

Ηε1πιτ1ο11 Μειττο111.
ΡΒΑΝΖΕΝ88ΑΠ, ΒἰεεεΙιΠΒΙ 8ειιετϋτυππ, ΏΝΕΝ, ΚΜΠ.8ΒΜ).

ω (π) 17
ύ Ζιι Με” ἱπ Μαι ΑροτΙιεΚειι, ΜἱπειπιΙκν;ιεεει·- πω! Πτσεπεη-ΗεπόΙιιπ,ςειι

ε” :)
_

_ -:). . ή ε?

ω.›~»›‹ωωεεεεεεωῖῖε'ῷεε»εῷ»ωε5€εωεεἑωωχω_@ε

8ειπειΙοτΙιιιπ Μ·
Κτε!]ε-

ιιπι! ΙιιριιεΚτειπ!‹ε

χε 3
ϊκ

Πτι Οθτηγ Πι βτε18,· (ΒϋΙππιεΠ).

δ
!

Σ!

Σ
!
έ

:η ΚτεΒε- Μιά ΒιιριιεΙεπι11Ιζε πετάω 1ιειοΙι ἀετ ιιειιειι Αι·εετι1Κ-ΜετΙ1οάε νου

έ

ΠΕ, ΟΘΡ11γ 0Ι111Θ ΟροτειΠ011 (ΡιιΒΙ1εειτἱο1ιΒε11ιειὶ1ιεΜ6ἀἰοεΙε` ΡειτΙε) ΜΙιειιιὰεΙτ.

Σ
!
Χ
Σ
!

δ!
Σ!

Π" 88Ι18ἰ0Ι°ἱΙ1ιιιΒεί3ιιόε1:εΙοΙι Μ :Παω εεΙιτ ἔἱὶιιειἱςεπ Εεεε. ειννεε ευεεει·ΙιεΙΙ: άοι· Μακάι Πε.ε θοΜΜιάε
Εεε του οἱπεπτ ςτοεεειι Ρω·Ιιε ιιιπε;εΒεπ υι1τΙΙιει εΙεΙπτὶεοΙ:ο ΒεΙοιιοΙ›τυπΒ·. Με Ι)ΠεΙ.τΜ. άεπ εὶιιιε!πειι Π1ΙΙοπ
ειιι,ςερειεετ,Κατω· 'ΓἱεοΙι. χ

- Ρτοερεοτε ει
: άειιτεοΙιεπή,ΒϋΙιιπἱεοΙιοτ, ίι·ειι1:ϋεἰεοΙιει·,ειιἔΙἱεοΙιετ. τι1εεἱεεΙ1ετ"Μ ροΙυἰεοΙιοτ Βρτεο!ιο ενετάει1

ειιι! νει·Ιει18επ 8·τειτ1εΖιιἔεεεοεἱτ.
ΑιτιΒυΙειιιτε ΒεΗεπὸΙιιιιΒ Μή ΠΕ. ΟΘ1°Ι1Υ

νοτωἰττεἔ νοπ 9-ΙΟ πω! Νε‹·ὶιΙΙ1ἱΚ£5ιἔνου 2-Β ΠΜ.
'Ι'οΙερΙιοιι 2807.

Χ Πεμ, Ρτεπποπεηιιειἱ Νι·. Β

ξ ΒειππιιοΠιιιιιΜε ΙΝ. @τη ΠΠ· Κι·εΙ›ε υπά Ει1ρυε-Ιίωιικε οΙιιω 0Ι›οι·ιιΙἱοπ ἱετ Με εἰπιΕΒο άοι·
Λι·ΙΕ43)1-Ι

Μεκακακκκκκκκωεκκκκω-ακαπκκκκοαΜαα›ακκακ -
κ
κ
κ
χκ
κ
κ
κ
κ
κ
κ
κ
κ
α
κ
κ
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**Κιιιιιιιιιε Με Κιιιιιιιε!ιτιιιιιι, ειιιι.ιειω.ιιιι..
θετιιιτοι·ιιιιιιιιπ Νετνειι- ιπιτ!ΜοΕνεεΙιεεΙΚι·ειιΙιε, Με Ει·Ιιο1ιιιιμΙιεεϋι·ΠΜε, ιιιιιιει·ιιιΙ
εεϋΠιιετ ιιπά ΙιεειιοΜ. ΤεΙεριιοιι Αιιιτ Κϋιιιπεει.ειιι (ΠΜ) Νο. 22. (Μιπ Ρι·οερεειετ1ιιι·εΙιάειι άιιι,ι;. Αι·ει ιιιιιι Βεειι2ει· ΙΙι·. Γιιτπει·. (66)6-6.

.η ιη

νετειιιιτε ΕΙιιιι1τιΓε.Βι·ιετι
ΖΙΜΜΕΚ & ()°, ΡΚΑΝΚΡΠΗΤ Α. Μ.

ΟΙειεΙιεΗειΙιι·ιτΚιιιιε Με ΟΙιιιιιιι ΙιειΓιεΒει·ιι,Ιιι
Πιιειι:ε.,ΜεΙει·ιε, 'Γγριιιιε,ΚειιεΙιΙ1ιιετειι,Νειιι·εΙ
ειειι.ε.Ιε ΒοΒοι·ιιιιε. Βιιειιιιιιιι εειιιιιεειιιτιιἰεΙιι

ειιιει·. υει.ιιω,«μ άειι Μ:ιε·ειι ιιιεΙπ ιι. "Μιι νιεΙ εεΙιννειεΙιετΜε Με
Νει·νειιεγετειιι Με ΟΙιιιιιιι.

νοιεεϋ,εΙ.θιιοΙεεο,ςιιιιιΒ. θε.ΙΙειιετειιι ιι. Μιά.
Θε.Πειι-ιι. Ι.εΒετ!ει·ειιΜι.;Μιπ! ιιι ?οιπ ά. Βυ
ιιιιιι·οΙ-ΡιΙΙειι οΙιιιεΜε ἰἱΙιΙε ΝεΙιειιετεεΙιει

Μπες ιιιοιιε.ιε!ειιιε ἔειιοιιιιιιειι.
Βιιετ8. ιι. άεΙιει Γεω. Αιιειεριιειιιιι;ινιι·Ια νοτι:ι·ειΉ.
ε. Ιιγειει·. ιι. ιιειιτεειΙιειι. Ζιιειε.ιιόειι, εΙιειιεο Μ. ει:
ειιι ειιιει·: ΒιοιιιεεΜε. ιι. εε!π· ννιι·Βε.ε. ΒεειιτειιΜι.

`Π
Β Με ειιτειιειιε ιιιιεεΙιε.ιΙΙ.Ηει1ιιιιιι.εΙιι.Ρι·οριιγΙιιοιιοιιιιι

εεε. εκει ιι. Ηε.ι·ιιΜιιι·ε-ΠιειΙιεεεειιιρΓοΙιΙειι. Κιιιιιι
ιιι Γοι·ιιι ν. Τε.Μει.ι.ειι,Βι·ειιιιεειιΙ: Μ. Πι·οειιι-ννειεεετ

νετοι·ιιιιει ωνει·ιιειι.

Πε.ιιιιεκτει·ι·Ιι.Ιω θε,εειιειιι2 2ιι ό
.

Τιιιιιιιιιρτερετει;.
κι εε ειιι ννιιΜιεΙιεε ΗειΙιιιιιιεΙ. Ροι·1οιιιΒεειιετε.ιιεεετάειιιειιιε Μειω
τειι‹!ε ΓειιΙιιιεεννιάτιΒε,Βιιετει·ιειι!εΚτεΐι..
Ρ1°οΒειι.Μιετετιιτ Με ιιιΙΙε εοιιειἰεειι Πετε.ιΙε ευ Βιειιικειι.

Μιι, Μιι-Μιι, πω, ΜιιΙιι,Ειιι·ιιι:ιιι,.ιιιιιιιιΕπιιιιιιπω.

ΙΟΗΤΗΥΟΙ.
κνἰτά ιπιτ ΕτίοΙΒ ειι€εννειιιότ.

ΙιεΙ ΓτειιειιΙειάειι ιιπά ΟΙιιοτοεε, Μι θοιιοι·ι·Ιιοε, Ιιει Κι·ειιΠιειι.ειι άει· Βειιτ, άει· νει·
ι!ε.ιιιιιιςε- ιιιιιὶ θἰτειιΙετὶοιιε·Οι·Β·ειιιε, Μιι ΒιιιιεειιιιιΒετιιιιΙοεε, Ιιει βε.Ιε-, Νεεειι- από
Αιι€ειιΙειάει1, εοννἱε Μι ειιτ2ϋιιιΙΙιεΙιειι πιιά ι·Ιιειιιιιε.ιιεοιιειι Απεετιοιιειι ε.ΙΙει· Αι·ι:,
ι:ΙιεΠε ιιι Ε”οΙΒε εειιιει· ειιι·εΙι ειιρει·ιιιιειιτεΙιε πιιά οΜιιιιεοΙιε ΒεοϋεεΙιτιιιι€ειι ει·ινιε
εειιειι τεειιειι·ειιόειι, εεεει.ινειι ιιπά ειιιιρετεειιε.ι·ειι ΒιεειιεεΙιειιετι, ειιάετιιιΙιειΙε ιΙιιι·εΙι
ιιειιιε ει.. Βεεοι·ριιοιι ὶ›εἴϋι·ἀεΙ°ι1ιἰειι ιιπά άειι θιοιΐινεεΙιεεΙ ειειαετιιιΙειι Κνιι·Ιιιιιι€ειι.
[Πε ΙοιιΗιγοι-Ρτερετετε ννετόετι νοιι ΚΙιιιιΚετιι ιιιιό νιεΙειι

θεεειιιιιιιαΜ”ι·.ΑιιΙΜΜι·ι·Ιιοιειιιιι, εἱεΙιει· ιινιιΚεειιι ι..
Βιιι·οΜΜΙειι εΙΙει· ΑΝ, εεετ., Μιτου. ιι. τιιΒετειιΙ.

Αετ2τετι ειιιΓε ννέτιτιετε ειιιοΙοιιΙειι ιιιιτΙ ετεΙιτ ιιι Πιιινετειτέιτε- ~

εοιινὶε ετειότιεοιιετι ΚτειιιΚειιιιέιιεεττι ιιι ετ.έτιάιεεπι ()εϋτειιιοιι.
ννιεεειιεοΙιειί'ιΙιοΙιε ιΧΒΙιετιόΙιιιιεετι εεετ ΙΟΗΤΗΥΟ1. πάσει ι

ΠεοερτΙοτιιιεΙιι νετεειιόετ ετ:.πιε Μιά ίτειιοο Δω

Μ
ι

οΙ-Βιιι Με τ, ιι
ι
ιι

Βιιιιιιιι

& ο
..

Ηεπιιιιιηι.

εοτ.ΤΕ.σΒε σε ι·1Ξ:·τ.Α.·τ
'Η

βΒΜ|ΠΕ··θΒ!!.!.Ε. ΗΟΡ!ΤΜ.Ανο1π 80ΙΝ .ΒΕ 1.)Ε.'8ΙΟΝΣΗ .ΒΑ 8ΟΠΗΟ.Β Ο

ιιι
ι
ι

Ξ
,ποιου ιιεεε. Πιιικ.,26 ΜΒΐ200 τ.

-
-ΠειδειδΙιει· Ι3ι·ΤΒ ιι ά ο Ι ιΨ Σ.

.

ΠΕΒ.
2

-·..ξ-.4

Ξειιιετοιε1ιιι1ι

ει” ιιιιιιιειιιειιιειιιιε Πε.ιιιειι
Βενοε-Βοι·1°.

ΒεειΜετιιι: Γτειι Κι·ορι1° πιιά ΤοοΜει·,
Ι.εἰι.ειιὰετ Αι·ετ: ΗοιτειΙι Πι·. ΨοΙΙιιιιιΙ.

ΝΜιει·εε ιιιιι·εΙι Ρι·οερεει.ε.
(Η) 26-16.

8!Μειιι:ιε-Βει!!ιι.
Οι. Βι·Πεειιιιειιιι'εο!ιε ΚΙἱιιἱ!‹

Μι·
ιιπά νετινιιιιιΙιε Σε· .
ΜΜΜ, Νιιεειι- ιιπά

ΠεΙεΙειιΙειι. Βεεειιι. 2
. 9-1 (Πιτ. νοι·ιιι.

ννοΙιιιιιιιεειιειειιινειε ει» ΟιιηςΗ.ετειιι
Ρειιειοιιιι. Ρτιν.-[.οε·ιε (ΒΙΑ-ΙΙ Η.
Τε;; ρω Με!. Μιι).

ε. ά
.

ΟΙιετιιι ΡΗ. Ε. ΗεεεΒει·ι;.
(ΗΜ-Β. Ρτοεμεοτεει·ειἰε.

ῇ
πώ

.

Ιιι

· επιστ.
»Με

Πειι:Ιιειιιιιι!!-Ετιιεεμπιιιιιι 8°Η.ἶΐ.ἔ'ἔἔΪ'
$ΤΕΙΝΒΕΠΘ. ι. Μιπ. Οιιι·ε.τει. ι.. 8. Βειιιο.
ἩΙετ‹Ιιιι·εΙι Με Αιι;τειεε. εεεε Μι ιιιιεΙι ιιι
ΨιεεΕπιιΙειι ('Ι'ει.ιιιιιιεεπεεεε22) Με Απε
ιιιεεετρειε.εεειιΜεε:

Πι·. Μ. ΑΙειειιιΙει· Βιιιιοιι.
ιιι Τ)ειιιεεΙιΙειιά ιι. Βιιεε!ειιιιιειρρτοΙι.Αι·πι
ι88) ιι-3.

Μ. ιιιιιιι.Γι. Διιιιιιιιιιε!ιι
Βειά
ΝειιΙιειιτ1.

Μιὰ ετιιρϊοιιΙειι:ΜετοιιιεεΙιεε,.
ετ€1τΙιειιάεειι.Με νει·ιιιιιιιιιι,ε·
ι'ϋι·ὸετιιᾶεε(ὲειτειιΚ.
θειιι θεεειιιιιεειι ιει ε.ιιε8·ε
2ειεΙιιιει.

ΒτοιιοΙ1ϋτεΜε: άειι

ι
ι

ι

Μ. Περιιεει-Νειιι
:Με ιιε.ιιι·Ιιεΐιεε πιιά ετε.ι·Κει1
εεε ΠειΙιιιιιιεΙ νοιι

οτ. ε!ε Βει·ι·θ,

χ Μιά ειιι νει·Ιε.ιι,ι.πειιεπιζε
ειι.ιιι1ι..

Όοιιιριιι;ιιιε Πε Μιι

θε1τιτ Β21ΡΙι88Ι.
Υε!ειιοε.Πι·ιιιιιε,Ρι·ειιι:ε.

Μι1ει·οει:ορε Εεεε: Δω

ιι ΡεΙτιι·ιιτρτειεειιειιιρίιεΙιΙτ πωπω ΙΜΗ2

Μη, δε. ΡετετεΒιιτς, ΨοεΙιι·εεεειιεΙιειε
Ν.: 11. (88) 1-1.

Δάτεεεει1 νοιι ΚτειιΕεερΠεεετιιιιιετι:'

Πω ΒεεεπΙιιεε Μεε. ΙΤοπιιιιεοκ. ιι. Μ,
κια,Μ.

Μειι·ιε ΜοΙι1 Β Ο, 1
.

.ι. Μ., πι'. 3.
Ρτειι θι312ετι,π. Ο.,1'7 Ι.ιιιιε,Ηιιιιε Μ 18,
Ωιι. ΙΟ.

Βερ·ιε Φειι.οροι:πε. Πει:οιιε, θι1εοεκε.ε
μι. Δ. 2.4,Μ. 7

.

ΕΕοΕάι..ωεω Με. ννιειιεεΙιε ΚειΙιε.ι·ιιιειιιι. Η. Μ 15.



Νειιο ἱ·`οΙΒε κι". .ΤειΙιτε.ΦΟΝ- ··············· Η'. ΡΜΒΒδΒΗΒΗΒΒ

τιι1οιιιισιιτοοιιιιοπιιι
ιιιιωτ άετ Βοάεω.ιιιιι ΥΠΙι ο

τω. Πι·. Κάτι Πειιιιι. Πι·. 1οιιιιιιιιιιε Κτειιιιιιιιι!ε
“””'””

Οι. ΒιιάοΗ' ΥΝιιιιιισιι.
ε'

ει.. Ροι.οι·ειιιιτε

_μεάειιέ-Ι.ΥΒ9Π110τι19ιιΏ8·β11Ν1°ε8Β εΠινιοιι.11ο Ιιιεέιι·15.Β 1:“Μη
Β ι, ει.- ι) Α1, τ' 1 ε” Β,η_"1Μιά,8ΜΗ.Πιι· «ΜεΜΜΜ. ιιιιιιι ιιιιεεειιΙιεεε!ιο!ιιιι άιε ιιοι ιειιά ιιιιΕ νοιι . . Ο ει· Ν·

18ι:1·:ΐ Κἶι;', τω· άε:ΓΙιεΙ225°2:1=ιι'ἔἶΘΡ:ιειιιι:ιοΙΙιιιιε;ιιι
άιιτιη,ιιαπειι!8ι.ΡοιοτειιιιτΗ,Νοννειιγ-Ρτοερεει:Η 14_ιιι ι·ιι·.ιιι:ειι.-Ε ε.Μ" 01°ηιΉ

Ι'ι|ιιάει·ιι20 Μπιτ _ιΜιι·Ιιωι,ΙΟ Μπιτ ιιειιιιιιιιιιιειι. Ποι·Σιιεε:Μοι:ιηιτοιεεονι·ιο
Μιά ειιι'άιοΒ.εάωιιοιι ιιοι.άωιο!ιοιιΜΜιιοιΙιιιιμιι

Μάσι πιε" ιι
ι:

ι'άι·άιο3πω! ΒιιεράΠοιιιιΖοιΙε ιιιΜε: Με18Κορ. οάει·85 Ρίοιιι.ι.-Ποιι άειι ε 0809
Μ” ω ιιΗ 'Η θ Η κωΦωΘιι1°Πι· Βιιθ.0ι.ί"ιπιοιι Η!Μ·-Ρθ

Με «Μ. ΡετστεΒιιτεει·Μεάιοιιιιειιιιοννοοιιοιιεειιι·ιΠιοι·εωιειιιι.

Χιιι:οι·ειιννοι·άοιι25Βιιρει·Μ:ιιιιιάεσιιιι·ει·0ι·ιΒιιιΜει·ι.ιΕοΙι.ιιμιιιιιάτ.-
ι:οτειιιιι·ε,Ρειιιι·ειιιιτςοι·80"-9ιΡωθ"·Ρ9"Μ089“Βι Η "ΐεω·99 ΒΡ"πω

Νοιοι·ιτο πετάω ιιειιιι άοιιι Βιιιιιοτου 18 ΗΜ. Οτο@που ιιοιιοι·ιι·:.

_ιιιι
ώ

8ι. Ρειει·ειιιιι·ε . (ει. Μάι) 27. Μει

ει.ιιιιάιιιιΜτιιιιτες··Μπιννοοιι ιιιιά ?πιιπ εεε $-3 Πιπ

1900

ίειοΙιεε
ερι·οοΙιιιιι8·ειι: Πιο ΜιεεϋιΙάιιιιε;ειι άεε θιιιιιιιοιιε ιιιιά Πιτ Ζιιεειιιιιιιειιιιο.ιις . ·

Βιιι.ΜοΙιεΙιιιικεΙειιτε άοε Μειιεο!ιοιι ιιιιά άετ ΨιτιιοΙ:Ιιιετε.
-- δ·

. ιιιΒιιοειιΙι ιιιιά 'ΓΙιετιιριο άετ Βιιι·ιιιΙιτειιΚΙιειτοιι.
-- Ο. δοΜΩΠει·:

Ρι·ιεάΙετιάετ: Με Χι·ιιιιΙιΙιειωτι άετ ιιιειιιιΙ. Ηει·ιιοτ€ε.ιιε.Τ Ορ.
νοττ.ι·άμ ιιιιε Μπι Θεωετο άετ ΟτοΙοειε ιιιιά ΡΙιιιτγιιτ.το-ΒιιιιιοΙοε·ιο.Ηετιιιιετι·εΒ·οΙιειινοιι Βοοειιι

Πι·. Ηιιιι8·. -
ει·. Ο θεοι” Ηει·ι:ννι8: Με ΒΙειιιοτιτοάετ

ιιιιιιι.1ι: Πι·ά. ιιιεά. ιν. Ι. ΚιιιιεΙ: Ζει· ?Νέο εοιιτ άιο Βειι·ειιβετε.ιιοιιάειεΟδετἰεΙςεινεΒεε.:Βοΐετιι.Ι:ιιι.ΪῖΟῖἱΓιἰἶοΙιοί
ΐοι·: Β:: ετιιιιοιιι.εεΙοΟιιάετειιοΜιιεειι ειιιιτι·ειιτάειι ιιιοΙοεά ντιπ ΛΙΙιοΙιοι σρ

ει·τ'ιιΙιτειικαι· Βοετιιιιιιιιιιιιι άετ Ηε.ι·ιιειιιιι·ο αυτ'(1ΠΠιά άετ Γ:ιΙΙιιιιε
εριει·ετικιά (ΜιιεΙιεΙιιι·Βεω.

- ννωιω Βιιι ειπ

ιιΙε Αιιιιιιοιιιιτει. - Βιιο!ιοι·ιιιι2ειςειι ιιιιά Βο' ε τι. ν Π: Β`τὶιε Βάσειιιιιτ Νιι.εε, Αιιιι·ε ιιιιά Ο ι
· οιι ι

Β088: 8 (ΜΜΜ

ΛιΙιιε ιιιιά Θι·ιιιιάτιεε άετ θγιιιιεοοΙοειο. -:-
Βι·.
.ιιττΒιι

ρειιιιοιιιιει·: Θτιιιιάι·ιεε άετ οι·ειιιιιεοΙιοιιΟΙιειιιιο.Τ ΜΜΜ: Θ

7ωτΙοειιιιιι·ειι

Με άοιι Βιιιι άετ ιιοι·νϋεειι Οοιιιι·εΙοι·ειιιιο νοιι ι-ι·οτ. ΙΒάιιι8·ει·. - θεεειιιοιιτε άετ ιιιεάιοιιιιεο1ιειιΚΙιτιιΙι ιιι με ει;;; ετα. νοιι
Ρτοί. Ν. ΗΜ ά._ὶ. -

ΑιιιιΖιιίψ Βοά:ιοτιοιι. - νοι·ιιιιεο1“
Ζω· Έτσι” Με· Με Ποάοιιετειιοπι άεε 0νειι·ιε!

εοννοιιοε.

νοιι

Βτά. ιιιεά. Ψ. Ι. Κιιιιε1.
Αιιε άοιιι ριιΜιοΙοειεοΙιοιι Ιιιετιιιιτ άεε ΡτοΓεεεοι·εΝ. Α. Α τ

'
ε.

ιι πει ο νε ιιι .Ϊιιτ_]ειν.
(νοι·19ιιιιι€ε ΜιττΙιειΙιιιιε;.)

ννϋ.Ιιτειιά ντιπ·τω” Με Πεμ άετ Βεἔειιετετἰοιι νοιι
ΜιιεΙιο!ιι, Θετιιιειι, Νετνοιιίιιεετιι, Εριτ.ΙιεΙ άετ Παω; ιιιιά

άετ ΒοιιΙειιιιΙιειιτο, ΕριτΙιε1 νιεΙετ Πτυεειι εο!ιοιι ειιιε

τοἰοΙιε Πτοτει1:ιιτ ΙιειΒειι, Μ: άὶε Βυ8ειιετεΠοιι άεε Ονε

τιεΙΒοινοΙιεε Με μετά ιπιοιι ιιιοΙιτ ειιιΒετιειιάετ ιιιιτοι·ειιοΙιτ

ινοτάειι. Εε κι Με μπει ὶιι άετ ΨιεεειιεοΙιείτ άετ Ρτο
εεεε άετ ΗειΙιιιι€ άετ Ψιιιιάοιι επι Ονιιτιιιιιι ιιισΙιτ Μει

8εετεΙΙτ. Ι)τει ΑτΙιοιτειι Μπιτ άιο ΨιεάετΙιετει.εΙΙιιιιε άετ

άιιτοΙι Ψιιιιάειι οιι1εωτιάειιοιι Ι)εϊεοτε άεε ΟνιιτΙεΙΒεινεΙιεε
ννιάετερτιιοΙιειι ειιιει.ιιάοτ, ε.ιιάετετεειτε ΙιιιιτετΙιεεεοιι ειε

νιεΙο Ι.ιιοΚοιι, Με εο!ιοιι !ιιιιΒο ιιιιεεεΓΙΙΙΙι ννετάειι ιιιιιεε

που. Βει· Επτά, ντεΙοΙιετ ω» πιιπ άετ ΡτιιΒε Μπιτ άιο
ΒοΒειιετε.τιοιι άοε Ονειτιιιιτιε ΒεεοιιΜτιετε, νται· .Ιοιιιιιι
πεε 8οΙιιιιιη1). Ι.ετ2τετετ Μπι 2ιιτ ΠοΙιετεευΒιιιι€,
άειεε άιο ννιεάετΙιετετοΙΙιιιιΒ άεε Ονετιιιιιιε εοιιτ Ιιιιιεεετιι
νοτ ειοΙι εοιιτ, ά9.88 Με ΒΙοτιιειιτο άσε· Ονει·ιεΙέεννοΙιεε
ιιιοιιιιιΙε τεεειιοτιτοιι ιιιιά άειεε Με Πεϊεοτε ιπιτ άιιτοΙι

ΒιιιάοΒοινοΙιο οτεοΙ.21;πετάω.

Ποτ "οπο, 8οΙοειιενν 9)
,

ινεΙοΙιετ ειι:Ιι ιπιτ άετ Ε'τιιΒο
Μπιτ Με νετΙιειΙειι άετ Ψιιιιάειι επι Ονο.τιιιιιι ΙιεεοΙιιιί
@τα ΜΜΜ ειιιιι ειιι€εθετιεεεοτ2τοιι ΒεειιΙω.τ.ε. Απ!
θτιιιιά εειιιοτ ειρετιιιιειιτε!Ιωι ΡοτεοΙιιιιι€ειι Ιιετιειιιμιοι ετ,

άειεε ειπε εεεριἱεοΙιο νετινιιιιάιιιιΒ άεε Ονετιιιιιιε οιιιιο

ΒΠάιιιιΒ νοιι θτειιιιιΙετιοιιεΒεινεϋε νετιιειΙτ. άιιεε «Με Βε
Βειιετετιοιι ιιιιτ νοιι άετ Κιιτγοιιιιτοτιεο!ιοιι Τιιειι€ιωιτ άετ

Η ΕιιρετιιιιειιτεΙΙο ιιιιά ΜετοΙοειεοΙιε Πιιωτειιοιιιιιιἔειι ϋΙιει·
άἰε Βοςετιει·ιι.ιιοιιάετ Ονει.ι·ιοιινοιι .Ι ο Ιι τ

ι
ιι ιι ει: 8 Μι πι ι τε,

Βοιιιι Ι889.

9
) ΝοτιιιεΙο ιιιιά ρε.ιιιοΙο,·.τιεοΙιοΗιετοΙοειε Με Βιετει.οο!ιοε

νοιι δ. Μ. Βοιεειιο π, Ροιοτειιιιι·ις 1891.

ιιιιε ω. Ρι·οτο!ιοΙΙοιι άετ ιιιεάιοιιιιεο!ιειιι θεεεΙΙεο!ιειΕτειι Ποι·ρει.τ.-
τεε. - Μοι·τε.ΙιτΕ.τε-ΒιιΙΙετιιι ει. Ρειει·ειιιιτε·ε. - Αιι2ει2οιι.

Βιεεετ Μ Πεετ «Μ 5 άετ Πονάει άετ Βιιεειεο!ιειι Μεάιοιιιιεσιιειι ΖειιεσιιτΞΗειι» ω.

ιιεοΙιτιΠ: επ

“

ουτε; ΒειιΙιεΙιειιειι ΖεΙΙοιι άεε Ονετιιιιιιε ε.Βιι€ιτιετ..
Ι.ειάει·

ειιιά Με Ειρετιιι·ιοτιτο 8οΙοειιεκτ'ε ιπιτ .ΜΗΠΒ πω'
το1οιι ιιιιά άε.Ιιετ ιιιοιιτ οιιιεο!ιειάοιιά. Ποτ Ι)τιιι.ο, ντε!0Ι10Γ
Με Ρτε.8ε άετ ΗεΒειιει·ειιιοιι (Με Ονετὶιιπιε Μετιιοιτετε,
πετ Πι·. ΒιιΜιιετοιιι*), Ετ Ιιεννιοε, άιι.εε άετ Βιοτ
ετοοΙτ ειπε ετοεειε ιτειι€ιωιτ Ζιι τεεειιετιτειι

Ιιεειτει, άιιεε

ει· εοΒιιτ ιπιοιι νετΙιιετ νοιι Μ. εειιιοτ ΒιιΙιετε.ιι2 εοετιετι
εεε νοιι Νοιιειιι ειοΙι Μάικ (Πτι Βιι.ιιίο ιιιε!ιι· Με

οιιιεε

.ΙειΙιτεε) ιιιιά άε.εε Με Βείεοτε τω” νοτιιιιτΙιειι, εοιιάετιι
άιιτοΙι ινιτΜιοΙιεε ΟνετὶεΙΒεννεΙ›ο ετΒιιιιιι Μετά”. ΑΜΙ'

άιο ειιεΓϋΙιτ!ιοΙιε Ατωιι άοε Πι·. ΗιιΙιἱιιειοὶιι ;ιτιω0Ν5Θι
ιιιοΙιτ Με άιο Πεμ, πιο άετ Ρτοσεεε άετ ΗειιΙιιιιε άετ
Ψιιτιάειι άεε Ονειτιιιιιιε νοτ15.ιιίι, ινειΙ άετ Αυτοι· άετι

ΒιετειοεΚ Μι Μοιτιοιιι εειιιοτ Βάιι2ΙιοΙιοιι ννιεάετΙιετετοΙ

Ιιιιι€ άεε άιιτοιι νοτινιιιιάιιιιε ΙιετνοτεοτυΓοιιοιι βεΐ60ι398
ιιιιιετειιοΙιτ Βει. Αιιε άιεεεπι θιτιιιιάο ιιιιιεετε ετ ειι:Ιι

Μπιτ

άιο ΒΙοιιιοιιτε. νετιιιιιιεΙετ. ντεΙοιιοι· άιο Βεθειιοτει.ιοιι νοτ

ειοΙι εοιιτ, τω νοτιιιιεεετιιιιικοιι ΙιεΒιι118ετι.
Αιιεεετάειτι ΜεΙΙιτ ιιοοΙι μια ιιιιοιιτ.εοιιισάειι άιε Πεμ,
Με άεε·ΟνετιεΙΒενεΙιε Βει ιιιιιοιττετι Ψιιιιάειι τεΒοιιοτιτι,
ειπε Ε"τει€ε, ινο!οιιο, ννὶε ινιτ ερ8.τετ ετεεΙιειι πετάω. Η
ΒεττοιΪ άεε ΒιετετοοΚεε νοιι ;ιτοεεεπι Ιιιιετεεεο Μ.. Πει

Ιι‹ιτ εο!ιΙιιι; ιπιτ Μπι Αρτι! άεε .Ιε.Ιιτεε 1899 Ρτοί.
Ψ. Α.

Αι 8.Ιιι18]οι7 νοτ, ιπιοιι ιπιτ. άετ ειιρετιπιοιιιο1Ιειι Ποιοτ

ειιοΙιιιιιΒ άετ Ι.ιιΒΙιοΙιειι Ηεεεπετει.τιοιι άεε ΟνετιιιΙΒενειιοε
Ζιι ΒεεεΙι5.ίτι€ειι ιιιιά ειιθΙοιοιι Με Με Πιιτοτεοιιιοά άετ
ΗειΙιιιιΒ ε.εερτιεοΙιετ ιιτιά ιιιΠοιττετ Ψιιιιάειι ιιιιοΜιιννοιεειι.
Βενοτ Μι ιιιειιιε νετειιοΙιε οι.ιιεΤάΙιττο, ΙιοεοιιιιίτιΒΙ.ε ιε

ιι

ιπιοιι ιπιτ άετ ΗιετοιοΒιο άεε ΒιετειοοΚεε, "Μι σε πιιπ·
Μι Βιετει.οο!ι Με Κε.ιιιιιοΙιοιιε εΙε.ετιεο!ιε Ε"ε.εοτιι Μετεο

ετεΙΙετι €ειε.ιι€. ινεΙοΙιε Με μια ιιοοιι ιιιι:Ιιτ ΙιοεοΙιτιοΒοιι
ινιιτάειι. Νεο!ι ννωΒωτ·) ΒοΓιιτΙιτ ετεοΙιειιιοιι ειε Με
εοιιιν:ιτ2ε, Με πιιπ ειιιιιιιάετ Ιιτειι2ειιάε ειιτιο Ρέιάο1ιεω

δ
) Μιιτει·ιε.ΙΜ" άειι εκρετἱιιιοιιτοΙΙοιι Ζιιετιιιιιιιοτιιιιι.ιιςτω·

ΨΒιι9.ΓΠΠΠτίθΓ
ιιιιά Πιι·ει· Ονιάιιο0ιι. Η. Ε. Βιιιιιιιετειιι. .Ϊιιτ_ιειν

899.

Η Ζινειιιιο.Ιιέ·εΕ'ειι·Ιιιιιι,ε·Βεεοι·οιιι-, Β'ιιοΙιειιι ιιιιά Ριοι·ιιιεϋ.ιιτε.
Με ΐϋ.ι·Ιιτειι ιπιοιι άετ ΥνοικοττεοΙιειιΜετΙιοάο, ιιπι€ειιι·Ιιειωτ
νοιι Βρει1τεΙιο12.- Αι·οΙιιν Μι· Αιιο.ιιοιιιιο ιιιιά ΒιιτννιοΙιΙιιιηε·ε
Β·εεοΙιιοΙιτοΗεϊτ. 5-8 1899.



'ΒΙΟ

ιινοΙοιιο ιπ ποτ 'Ι'ππιππ πιπππιποπ πππ ιπ ποι· Βιπποπεππ
οιιιιππ ποο Βιοι·οιοοΚο πιι ππποπ οιππ. νοπ πο" οπο
ειοΙιιοικοιι οιο ι“οιιιοΑποιππιοι· επ ποπ ΡοιιιιιοΙπ, οοιιιοιιΙ πιο
Μοιππι·ο.ππ ει·πππιοειο. που ι·οιιοπ πιιιιιιωι ((ιιτοπι), πιο
π.ποιι ποι· ποοιι πιοΙιτ ι·οιι”οπ πιπποιιοππ. ›
Βιο πο.ι·ιιοπ οΙπειιιιοιιοπ Ρποοιιοιιοπ ποιιπποπ ποπ οποιι
ιπ ποι· Τππιππ οιιτοι·πο. πππ ιπιοτπιι. ποο Ε'οΙΙιιιοΙο (πιοοπ
ίοΙιιοπιι).
Νιιιιο ποπ ΗιΙπο νοι·. Βιο Ι.ιιποι·ππε ποι· οΙειοι.ιοοποπ
Πι.οοι·π πιιι ιππ πιο» πιοιιι οιπποποπποτ νοι·ίπιποπ, ποππ
πιινοπ ορι·οοΙιο ιππ ιπ ιποιποι· ο.ποίιιιιι·ιιοποπ Δι·ποιτ.
Αποεοι·ποιιι Ιιπι›ο ιππ ιιιιοΙι πποι·ποποι, πιιεει πιο Ε'οιιιιιτοΙ
πιι·οοιο πιοΙιτ ιπιι ποι· Οιιι·οπιοτοΙγοο ποι· ροι·ιρποι·οπ 2ο!
ιοπ που Μοιπιιι·πππ ΒιιππιιΙοειι ποοιππι:, πιο Ε'Ιοιπιπιππ
πωπω, εοπποι·π ιππ ποιπ Ζοιι“ιιιι ποτ ΖοΙΙοπ, ινοΙοπο
πνιιιοοποπ ποπ πππ πι ιιιπποποπποπ πππ ποπ ροι·ιριιοι·οπ
ΖοΙΙοπ 8οΙοποπ οιππ. Πιπ πιο Ριππο πω· πιο Βοποπο
τοτιοπ 2π ιιοπτιιοιιοπ, ετοΙΙιο ιππ ιιπ Κοπιποποπ 44 νοτ
εποπο ιιπ. Μοιιιο νοι·οποπο ιιιι.ππ ιπιιιι ιπ 3 θιι·πρροπ
οιππιοιΙοπ. Ιπ οιποπι Ρειιιο Ιιτποιιιο ιπι ειτοπε ποοιιι.ιοοιι
νοτινιιππππποπ πω, ιιπ ιιπποι·οπ Ε'π!Ιο ποοοπιπιοτιο ιπι
πιο Βειπποι· ποι· ιινπππο πιιι; ιιποιιπ οιποπ ι·οιποπποπ 8πιι
οτειππ (Οι. ι;οι·οπιπιπιπιιο, Οι. οτιπιιπι) σποτ πιιι οιποπ ιιιο
ιππτοιοπ 8τπρπγΙοοοοοοποπΙτπι· ιιππ οιιπιιοΙι ιιπ πτιιποπ
πππ ιπιιοιι·το ιππ πιο ννιιππο, ιπποιπ ιππ νοτιπιποιοι
οιποπ ΡΙο.τιππιιποΙ επι ποπ Οτπππ ποι· Ψπππο οιπο νιω
Ιοπιο 8ιπριιγιοοοοποποπιιιιτ ιπποιιτο (5τιιριιγΙοοοποπο πΙππο).
Ζπ νοτοοιιιοποποπ Ζοιτοπ (νοπ οιποιπ Τομ πιο Π)
ινπτποπ ποπ Κο.πιποιιοιι πιο Ονοι·ιοπ ιιοι·πποέςοοοππιτιοπ
πππ ιπ ποι· ΡΙοιπιπιππ°εοΙιοπ ΡιποειΒιιοιτ, ιπι ιιποοιπιοπ
ΑιιιοΙιοΙ, ιιι Βπιιιιιπιιι πιιπ Ριοτιποιιπι·ο Βοιιιι.ττοι. Πιο
$οΙιπιτιο πιιι·ποπ ιπι· Βιπεοπππιι€ ποπ πΙΙΒοιποιποπ Βιοτο

ιοΒιοοιιοπ Βοποε ποοιι νοτοοιιιοποποπ Μοπιοποπ 8οιιιι·πι:

(ΗποπιιιτοηΙιπ πππ Οπιππο, ν” θιοοοιι, Ηο.οπιπ.ιοιηΙιπ
πππ Εοοιπ). Ζπι· Βι·Ιιοπππππ ποι· Ι.πι;οι·πππ ποτ Μιτοοοιι
ειπεπ ινπι·ποπ πιο πει.οιιΗπιποπιιπιπ6) 8οι”ΜΜ.
.Με πιο Ηοιιπππ που ποορι:ιοοιιοπ ιλιππποιι ποο πω·
πωπω ποει·ιιΠ, πο Κοππι.ο ιπι πιιι” Θιι·πππ ποτ Βοειπιτοιο
ιποιποι· νοτοποιιο Γοιποππο Βοιιιιιοπο πιοιιοπ:

1) Πιο Ονο.ι·ιοπ ποοιτποπ οιπο Βι·οοεο Βοἔοποτπιιοπο
Γειιιι€1τοιτ. Ππποποπτοππο νοιπινπππιιιιποπ (οποτπο.οιιιιοιιο
8οιιπιτιο) ποοριιοοιι πποποιππιπ ειππ πιτ οοιιοπ πιπ "νοι
τοπ 'Νεο ιιιιιιπι ποιποι·Ιπιπτ.

2) Πιο ΗοιΙππε ποι· )Νππποπ ποπ Βιοι·οι:οπΙαοο ποεπιιιοιιι
πιοΙιτ ππτοιι Βιιππιιε νοπ ΘτπππΙοτιοποεοποπο. ννιιιιι·οππ
που ιςοπποπ Ζοιτ ποτ Β.οποποτπτιοπ 8οΙιππι οο ινοποι·
ειπ ποπ Βππποι·ιι ποτ νοτινιιπποιοπ 8τοιΙο, ποοΙι ιιπ ειπ

ποτοπ ΒιοΙιοπ ποπ Ονιιιι·ιπιιιο ποιοοο Βιπιποι·ροτοιιοιι, τιιιιπο
ΖοΠοιι πιπποΒοινοπιποτ ΗοτΚιιπΓι πππ ιι·ποππ ννοΙοπο ιιιοπιο

Ει·οοιιοιππιιεοπ ιιπ ποπ θιοΕπειοοπ, πιο ιππ. οιποπ Μπιμπ
ι.ιοπ ποτ Ι,οιιιιοοπτοπ παπι ποτ οροτιττοπ ΒιοΙΙο πιπ ιπ

Ζπειιιπιποπιιο.ππ πω, ππ ποοιιποιιιοπ,
π) Πιο πεορτιοοιι ποιποπτοοιιι.οπ Ψππποπ
οιοοΚοε νοτιιοιιοπ οιιπο Νειι·ποπ.

4) Βιο Ποιοοιο ινοι·ποπ πιιι·οιι πιο ιπιιοτιεοπο 'Ι'Ιιπτιπικοιτ
ποι· εοπιποπτοιοπ ΕιριιιιοιποΙΙοπ, ινοΙοπο πιο ΜπτΚεοπιοΙιι;

ποπ Ονιι.τιπιπο ππειπποποιι, ιιοτποοιοΙΙΙ.. (Βοπιποπτπιιιιτππεο,

Ηπ.τπ). Ιπ ποτ Βιπποπεποεπιππ Βο1ο.πΒ οιι ιππ· ιιοιπο
Μιι:οεοππ ποοπποπιοπ.

π) Ι)ιο Βοποποτπιιοποπτείτ ποι· Ονπτιιι.Ιποιιοπ ιπποποι
ιππ οιποπ ποινιοοοπ, ποτ ποιποπιπιοΙιτοπ νιίπππο οπτορι·ο
οιιοπποπ Ιπιοποιτϋ.τ. Ιπ ποπ οι·ετοπ Τπποπ ποτ νοι·ννυπ
πππε οοιιοπ πιτ πιει. επι· Κοιπο Μιτοεοπ. Ι.οιπτοι·ο Ιιοιππιοπ
οτει ειπ ποπ ι”οιποπποπ Τοποπ πιπ νοι·οοιιοιπ. Βοι Ιοιοιι
τοπ νοι·Ιοιπππποπ πι; πιο Κο.τγοΚιποεο οοιιι· οοιιινποΙι ππο

ποπ Βιοτ

6) Βιο Μοτιιππο ιπι ίοΙ;οππο: Ι)ιο ΒοΙιπιττο ιινοι·ποπ πιιι' 2
Βι.ππποπ ιιι 40 οιπο. Ηιοππε Ροι·ι·ι επΠπι·ιοι οιιγππιιι.ιι ποιοΒ·ι,
ποι.πιιοοι·ει'πΙιιε ιπ πιοοιοοπποιπνωποι ππτοΙιεοννποοιιοπ, Κοπι
πιοιι πιιι·πιιί π.πϊ Ι2 Βιιιπποπ ιπ 1 ρΟι. ννιιοιιοι· οπτιιιιΙιοπποπι
Ηιιοιππποηιιιι, πο.ιιπ πιιΐιι Νοπο ιιπ ινο.εεοι· ππι·οιη:οινποιιιιοιι
πππ οποίιιι·πι. νοι·πιιτι;οΙοτποι· οποπ δοιιππιιτοπ Ιιιιοιιιιἔ Ροπή
επΠπι·ιοι οιιγππιοι.ι.

Αποοοι·ποπι Κοιπιποπ οιοοιιοπΙιο Ε'πεοι·π ιπ ποι··

Βορτποτ. Βοι ετϋοποιοπ νοι·ινιιππππεοπ πποτ (ιιοιιιι Βοι·
πιιοοοιιποιποπ ιιοιΙΙστιπιποι· οιποπ» νοι·ιιιοιιτοπ οιοιι πιο
Μιτοοοπ πιιι _ιοποιπ 'Γο.Βο, 80 πποε ιιππ πππ πιπ οοιιπτοπ
Τομ πειπ Μπιιιιππιπ οττοιοιιι, πιο πιτ ιιπ _ιοποτ Ποιοι:
τιοποετοιΙο νιοΙο 'Ι'ΙιοιιππεοπΒιιτοπ οοιιοιι. )7οιπ 2οιιπτοπ

'Βιμ π.π πιιπιπι; πιο Ζο.ιι1 ποι· Μιιοποπ Βοι Ε.ιιοιοιοποπ απ.
π) Βιο Μιτοεοπ ιιοποπ ιπ οιιιιποι· Επιίοι·πππ8 νοπ ποι·
ιΠπππο. Πιοεοε ιιοποιει, πποε οο ιπ ποπ ποι· οροι·ιι·ι:οπ
ΒιοΙΙο πιιοπειι; ποιοΒοποπ ΖοΙΙοπ ποινιοπο ιποΙοιιιπιιιτο νοτ

ππποι·ιιπποπ πιοιιτ, νοι·ππποι·ππποπ, "πιο πιο οποπ εο
ποιππτοπ Ειοπιοιιτο ιιιτοτ Ι.οποπειιιιιι€Κοιτ ποτιιπποπ.

Τ) Μιιιοποπ ιπιπποιι πισω πω· ιπ ποι· Νιιιιο ποι· νοτ
ννιιπποιοπ $τοΙ1ο, εοπποι·π ο.ποΙι ιπι Βιιπποπ Βιοτοιοοιι πιει:

εοετοΙΙι νι·οτποπ.
Ψπο πιο ΗοιΙππε ποι· νιίππποπ ποιτιιΠ, απ!" ννοΙοιιο κι
ιππ; Τοτροπιιπ πππ 8οιϋπιοιοπ 8τοριιγΙοοποπποΙιπππτοπ
οιπνιιι·ιαο, πιποε Ροιποπποε 8οοιι.πτ πιοτποπ:

1) Βοι οοΙοιιοπ Ψππποπ ποιποι·ια πιειπ οοιιοπ ιπ ποπ
οι·ειοπ 'Ι'πεοπ οιπο ππιιοποπτοππο Ειπιπτιιιιοπ ποι· Ψιι.π
ποτ2οιΙοπ.

2) 5οΙοπο ιινππποπ νοι·ποι·ποπ. Βιο Νπι·πο οποι· ιπι
οοιιι· οοιιιππΙ πππ ΙιοετοΙιτ οπο ιππ; οιπο.πποι· οιοιι Ιει·οιιποπ
ποπ ίοιποπ Βιππο8οινοποιοοοτπ.
8) Τοηιοπτιπ πππ ποιόπιοτο 8ιπριιγΙοποποπεΚπιτπι·οπ πο

οοιιΙοιιπιποπ πιο ιπιτοιιοοιιο τι:ιιιιιιΒιιοιι, ποππ ιιπιποι· οοιιοπ
πιτ ιποιιι· ΤιιοιΙππεοποπτοπ ποιοι·ιο ροτιππο ιπ ποπ Βιοτ
οιποΙιοπ, πιιι ποτοπ νιιππποπ πιο ιπιι ποπ οποπ Βοπιιππ
ιππ Βιιιιοπιπποπ οιπννιιπποπ.
θΒι12 ιιπποτε πι ποι· νοιπππί ποι· ιπποιι·ιοπ )77ιιπποπ ποπ
Ονοτιπιπο.

1) Ιπ ποπ οτειοπ 'ΓειΒοπ ποι· νοι·ννπππππε ιπι ιιπ ποπ
Βιιπποι·ιι ποι· Ψπππο οιπο Επιππππππε ποιποτιπιπτ.
2) ΑΜ ποπ Βιιιπποι·π ποι· ννπππο οιοιιτ πιιιπ οιπο
εοιπ Βι·πεεο Μοπεο νοπ Οιιπππιο.ιιοποοιοτποπτοπ.

3) Ειιιο $πιππγΙοοοποποιπιοοτιοπ τω; ιπι Ειοι·ειτοοπ οιπο
Νοιπιποοο ποο Οοιιιιοποο ιιοι·νοι·. Πιπ πιο νοπ ποι· Νοιιτοπο
Βοιι·οποποπ ΒιιοΙΙοπ, ειπ ιιιι·οι· πιιοεοι·οιοπ Ροτιριιοι·ιο, πιο
τοπ ιπ ει·οοοοι· ΑπποΙιι πιιι πιοιιι·οτοπ Χοι·ποπ (νοπ 2-30)
νοτοοιιοπο ΒιοοοπποιΙοπ πιιι', πιο πειπ ιιπποειοι·ιιοπο θιοιινοπο
νοτποΙιτοπ.

4) Βπτοιι ΒιοριιγΙοοποοοπ ιπιΐιοιττο)ινιιπποπ ιιιπιοιπποεοπ
οιπο πτοιτο Νιιτπο οπο πιοιιι:οπι Βιπποεοινοπο ποετοποππ.

6) Ιπ οιιιι€οι· Επιιοτπιιππ νοπ ποι· Νιιι·πο πππ ποπ
ποοοιιτιοποποπ ποΙιτοιιοοιιοπ Ρπποιοπ ειππ πιο ΖοΙΙοιι ποι·
Μπιπ:επποιοπ2 ιπ Κο.ηοιιιποοο ποοι·ιιΐοπ. |
Βιο ΒοεπΙιιιτο ιποιποι· νοιιοποιιο ειιιπιποπ 88112πιιιποιπ
ιιιιοτοιιι, πππ Ζιο8Ιοι·8), θι·πιππιιιιιιιπτι πππ Ρο
ροιν") οοπετει.ιιτιπιιιιοιι. Ι.οι.2τοι·ο ιππποιι, πποε Βοι ποπ
8οινϋιιπιιοποπ Επιππππππποπ ποι· Βιοτοπ5οιιο ιπιιιι·οοιιιο

οιποπ πιοιιι. ιοπο οιιπιπιιαοτιετιεοποπ Ετειοποιπππποπ νοτ
Ιιοιππιοπ, ποιοιιο επι· Ζοιτ Οοιιπποιιπ°ο Βοι ποπ Επι;
ιιπππππποπ πιο ποτιιινοππιπ ππίεοπτοΙΙι ννο.τοπ: πιοιιτ ιιπ
ιποτ ποΙιιιπτ ιιπ' ειπ οπτειιπποι οι·οοιιοιποπποπ Ονοτιοπ,

θοίπεονετπιιποτππποπ πππ θτπππιπτιοιιειππΙιτπιιοπ ίοοιππ- ι
οι;οιΙοιι. Νιιι· Βοι π.οπτοιι ποοιιίοΙΒοπποπ Βιιιτειπιιππποπ
(οορτιοοιιοπ) ποι· Νποποοοπττεροι·ιππο. Βοι ιπποι·οπΙϋειοπ
πππ οιιι·ιποπ Ρτοποοεοπ ποι· Νοοιιππι·8οινοπο Ι:οπιιποπ ιιπ
Ειοι·οιοοΙε οι·οοεο νοι·ιιπποτιιπποπ νοι·, ινοΙοιιο ποιπ Οπο
τοΙαοτ πιιι:Ιι πιο Επιπιιππππποπ ποποιοιιποι.πιοτποπ Ι:0πποπ.
Βιο νοπ πιιι· επιποειοΙιτοπ Βοιιοπρι.ππΒοπ ινοτπο ιπι ιπ
ιποιποτ προοιοΙΙοπ Ατποιτ οιπποΙιοπποι· ποπτιιπποιι. Πο.
πιω πιιι ιπι πποπ επι” ποπ Ζπεπιππιοπιιο.πο πνι·ιοοιιοπ
ποπ νοπ τπιτ ποοοιιτιοποποπ Ηοποποιοι.ιοπεοτοοποιπιιπποπ
πππ Επιππππππποπ ποτ ΒιοτειποΙ:ο πιιΙιοτ οιπι:ςοιιοπ.

ε) Ζ ι οε;Ιο τ: Ιιοιιι·πποπ ποι· οιΙΙποπιοιποπ πππ προοιοΙιοιι ιιπ.
τιιοΙοι;ιοοιιοπΑποποιπιο. 1885.
') (πιο πιιιιιιτ.ιιιιιι.ι ιιππ Ροροιν: ποπιππΙ ποι· θιοππιιτο·
ιιιΙι'ο Ν:: 12, 1890.
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Ο. Τε. Βε!ιεΗετ: Βιιρετ!ιπεπτεε!ε Οπάει·επε!ι!πεεπ
επἱττεπτ. άεπ !πο!οεά νειπ ΑΙΙιο!ιο! ερ 8ριετετρε!ά

(Μπε!ιεΙειπειτ). 1ινεε!ιπ!εά ποπ ω» πεάετ!ε.πάεε!ιεε!
Μπα ποστ θεπεεε!ιππάε 1899,Π, Ντ. 93, θ. 1077.
νετ!. !ιοιπιπι. επί θτππά νεπ 'Ι"!ι!ετειιρετ1ιπεπιεπ :π ΐο!ε·επ
άειπ Βεεπ!τει:
Πεεε!ειε θεεεπ Α!!ιο!ιο! πεππτ!ιεπ ειπε επίειιε·Ι!ε!ιε !ιπτεε

Βτ!ιε!ιπω.; άει· Ατπε!τε!ιι·ε!'1:,πιεΙε!ιετ ειπε !!!.πειετ άππει·πάε

Πετε.πεει.επως τ'ο!,επππά ενι·ετ 1ιετπ!ιτεοπ·ο!ι! άιο νετιιιε!ιτππετ
π.!εάιο Ηετεπεετιππε επϊ ε!πει· νετεπάει·ππε άετ Βττε,ε;πει·Ιιε!ι

άεε ιποιοτ!εε!ιεπ Νετνεπ, π!ε!ιι άεε 1άπε!ιε!ε εεΙΙιεε.

Β π ε !ι (Ψ!!!πιππεπτεπά).

Ψϋτπει·: Επι ε!π!`εε!ιεε νετίε.!ιτεπ επι· Βεεπιπιπππε
άει· Ηει·πεεπτε επί θιτππά άετ ΡεΙΙππε Με Αιππιο

πππ!. (Πορρε-Βεγ1ετ, Ζε!ιεε!ιτ!!'τΝτ ρ!η·ε!ο!. Ο!ιεπι!ε,
Βά. ΧΧΙΧε 1)

«150 ειππ. Πιιτπ πετάω !ιι ε!πειπ Βεε!ιετιςΙεεε πω' 40--48°
ει·ινει·πιπ ππά άε.τ!π30,0 ΟΙι1οτειπιιιοπ ε;ε!ϋεπ 1)ετ πεε!ι ω..

1-ει!!πά!εειπ Βιε1ιεπ ε!ε!ι ι.=ιεε!!άειπεπεπάε Ν!εάετεο!ιΙειε ποπ
Αιππιοππτε.ι. νν!τά!!!ιτ!τι πω! ειιτ 10 (Η. ΑπιιιιοπεπΙΓετΙϋεπω;;
ε!ιΙοι·ίτε! Βεννεεε!ιεπ. !π 1-9 ρΟτ.. εττοιι!ππ ε εε16ει, πω'
άειιι Ψε.εεετπε.άε επ ΙππΒε ετνν!ετπιτ,Με ειΙΙεε ἔΗε ε.πε8·ε1τ!ε
πεπ!ει». Πει·ε.π!' Ν.-Βεεε!πιιπιιπε ππε!ι Κ]ε!άει!!!, πιο!)ε!

1 εεπι. άει· 1/ιε-Νοτιιιε.Ι-8ο!ιικείε!εππτε00042 ετ. Ηειι·πεειιτε

επτερτ!επε - Με πε! άιεεετ Μετιιοάε εεννοππεπειι Ηετπ
εππτειπειιεεπ ειπά ειππιε ρ;τεεεετ Με ά!ε πιιπ 110! @εε
εε1ι!εάεπεπ.

νν!ε!ιεττ.

ΒΙ!επετεππε!πεπ ππά Βεερι·εε!ιππεεπ.

Με Μ!εεε!!άππεεπ άεε θεπιπεπε πω! Πιτ Ζιιεετπιπειι1ιε.πε
Με Νεεε, Απεε πω! Οπτ. νεπ Μ. Με” Πεπ
21801'. Ψ1εερω!επ, νει·1εε· νεπ .Γ Γ. Βει·επιπππ, 1900.
1)πτε!ι 2ε!ι!τε!ε!ιε,εε!ιι· εοτείε!!ι!Βε Ππιει·επε!ιππεεπ !:εννε!επ
νετ!. π! άετ νοτΙ!εεεπάεπ Ατπειτ, άει" ά!ε νετεε!ι!εάεπειι Αι·
τ.επάετ Μἰεεπ!!άππε:επ άεε !ιει.ττεπθιειππιεπε επι ε!πε !ε!ι!ετ
Ιιε.ΐιε Αιιε!ει!άππε άεε Κορ1”ε!πε!εριεε 2πι·ϋε!ιεπΠ!!ιι·επ ε!πά.
Βετεπί πετπ!ιε ππε!! άεε !ιππ!!,εεΖπεειπιπεπιτεά'επ νεπ νετε!Ι

άππειεπ άεε πει·τεπ Θεπιπεπε Με Βτ!ιτεπΙαπω;επ άει· Νεεε,
άεε Απεεε πω! Ο!ιτεε. Γετπετ πεπ·ε!επ νει·ι'., άε.εε ά!ε Μπιε
π!!άππεεπ άεε Οπετ1τιει'ετεΜε): !πιιπετ νεπ επε!οειεπ νε1·9.ιι
άειππεειι άεε Ππτει·Με!'ει·ε πεε1ε!τετ. ε!πά. Με επ !ιε1πί!ςεπ
8ι.ε!Ιππε·επποιπεΙ!επ άει· Ζεππε Ιειεεεπ ε!ε!ι επειι!!π!!ε άπτε!ι
!'ε!ι!ετΙιεϊιε Απεπι1άπιιε άεε Κοπίε!ιε1ε!πεε ετ!ι!ει·επ. Πω πε
Ιιετεε Ε!πεε!ιεπ ιιπ! άιε εε!εινο!!επ Βτε!ϋ.τππι;επ άεε νετίπε
εετε πιάεεεπ νι·!τ ππε !ε!άει· νετεει€επ. νοτΙ!εεεπάε Βειπετ
!ιππιζεπ ιιι6Βεπ εεπϋι,;επ, ππι άιε 0οΙ1ε,ε;επ ιιπ! εειπε νοι·ιτε!ϊ
!!ε!ιε Δ1·πε!):επΓιιιετ!ιεε.πιεπ ιπε.ε!ιεπ.

Δ. Βεεπει·.

Με 15!ειπεπτε άετ Επων!ε!ιεΙππεε
Ιε!ιτε άεε Μεπεε!ιεπ ππά άετ Ψιτ!ιε!!πιει·ε. _ΙΒΜ,

νετΙειε νεπ Θ. Μεε!ιετ, 1900.

πω. πετ εε ειππ επι· ΑπΓεεπε εεετε!!ι, άεε Βιιιά!ιιιπ άετ
Βπτπι!ε!ιεΙιιπεεεεεε!ι!ο!ιω άεπ 8ιπά!ι·επάεπ άει· Μεά!ε!π πω!
Νπεπτνν!εεεπεεπειιεπ ποε!ι ιπε!ιι· επ ει·!ειε!ιτει·π ιιπά εε εοπιειι
πΙε ιπϋι.ς!!ε!ιεπ ε!πειιι ε1!εεπιειπεπ Βι!άππε·ειιιιτ.ιε! επ ιιιε.ε!ιεπ.
Μεεε ΑιιΓεεπε πω. ετ ιπ εΙ9.πΖεπάει·ν!ίειεε “πι”. 8ειιιε Πει·
ετ.ε!!ππε·!ετ ε.!!επ ιιεπεετεπ Ετι·ππεειιεε!ιπι'ιειι άει· Βπιννιε!ιε

!ππεεεεεε!ι!ε!ιιε εετεο!ιτ ;ζεπ·οτάεπ πω! πει άεπει άεπ Οπε
ι·ε!τιει·ε!πεε βε!ιι·ππε!ιεε ;.;επε!ιτι. νεπ ετοεεει· νΨ!ε!ιτἱε!ιε!π
1111·άιε Βι·Ιε!ε!ιιει·πιιε· άεε νετετεπάπἱεεεε ειπά ιιε!ιεπ ε!πετ
Με.ι·επ, ρτε.ε!εεπ Μιτετε!Ιππε άἰε 2ε!ι!τε!ε!ιεπ Αππ1!άππεεπ.
Απ! Βε!ιιιιεεε ειιιεε _)εάειιθε.ρ!ι.ε!ενν!τά ε!ε Βερἰτἰιοτ!πιπ εἰπε

!απερρ επεεπιιιιεω;ει'εεειε Πε!ιετε!ε!ιι εε!πεε 1π!ιε.!ιεε εεεε!ιεπ.
Νε!ιεπ άειιι πιιι!επετε!ε!ιετεπ «Βε!ιι·!ιπ‹:!ι»άεεεε!Ιιεπ νετ1“ε.εεετε
πιετάεπ ά!ε «Ε!επιειιιε» άει· Επων!ο!ιε!ππεεεεεε!ιιε!ιτε ε!επετ
Ποπ νυ·ε!πενει·Ιιτε!ιπιιε !ὶιιάεπ. Β.

δ
. Βοεε: ΒρεειεΙΙε Μεεωειιπ ππά '1'Ιιετεριε άετ Μιτιπ

ΚΡεπΚΠε!!ειι. ΤΜ!! Π. ι!.ε!ρι!ε;. νετ!εε ποπ Θ. '1!!ι!ειπε
1899).
Μεεεε ννετΙι Μ. Με Β'οτ!;εετεππε άεε ά!ε ε!!εεπιε!πε Με.

εποεε ππά '1'Ιιει·εριεάετ Μιτιιι!ιτε.π!ι!ιε!τεππε!ιε.ιιάε1πάεπΝετ
1ιεε ει! πεπτε.ε!ιιεπ, πιο ειο!! νει!. εποε ιπι ννεεεπτ!ιε!ιεπ ποπ
άειιεε!πειι θι·ππάε3Μ2επ πετ. !ειιεπ !εεεεπ, Με !ι!ει·. !νε.ε ιιπ

Οεεετ Ηεττννιε:

π1!;;επιε!πεπ '1'πε!Ι !π !ιπτεεπ Ζ!!ε>;επάειτεε!ει.=ιτΜ, πιτά 1ι!ετ
πω:!ι άειιι Ιιεπι!εεπ διεπά άετ ννιεεεπεε!ιπί'π πε!ιετ πε!επε!ιτετ

13οεε νει·Ι'πε·ι;άρει· ε!π τε!ε!ιεε πιππιι!ετοτ!εε!ιεε πω! επεσε.
πε!.ι·εεΜπτει·πι1πω! εε!ιερ!“τειπε ά!εεειπ εε!πε ι·ε!ε!ιε Βι·ΐε1ι

ι·ππε·· ά!ε ετ !π άἱεεειπ Βπε!ι π!εάετ!ε,<ττΜεεεε
ρε!ιεπάε!!; ά!ε

Βπτετ!τἰε πωπω. πω! ε!ιτοπιεπ ά!ε Ιιε!ι!επε!!ε 01:ιεύρει!ειι, ά!ε

θεεε!ιννϋι·ε πω! Νειιπ!!άιιπεεπ, Με νει·επεετππεεπ άεε Βετ

ιπεε, ά!ε Αρρεπά!εΜε πω! '1"ε·ρ!ι1Με,ά!ε ιιετν6εεπΒι·Ιιτειι!ιππ

Βεπ άεε Μιτιπεε πω! ά!ε Α1ΐεει!οπεπ άεε
Μεετάει·πιε.

Βεεοω!ετε !εεεπεπ·ετε!ι ε!πά ά!ε θε.ρ!!ε! ά!ιετ !ιε!ι!τπε!!ε

Οπει:!ρε.ιιοπππά ά!ε ΑΡΓεειιοπ άεε Β1!ω!άε.ι·ιπε
ππά άεε.ν!ίπι·πι

Ι'οι·τειιιεεε νειπ 8τειπάρππ!ιτ.άεε Ιπτ.ετπ!ετεπ πω! Οπιτπτι:επ- ε!π πε!ιετεε 1ά!πε·επεπ!επ επ ά!εεετ 8πε!!ε π!ε!ιτ ιπες!!ε!ι.
Βε! άει· θεεπιι!τ.ππιεάεε Βιο!!”εε !ετ άεε Βεά!!ι·ίιιιεε άεε-ρι·ιιο
τ!εε!ιεπ Ατειεε ιπιπιεεεε!ιεπά εεπ·εεεπ, «Με Βω:1ι πάτα!!!ιιπ ειπ

@τετ Βετ!ιεεπετ εε!π !ώππεπ. Ε ! π ε· ε π.

Ο. Βε!ιεΠετ: Αππ.ε πω! Θι·ππάτιεε άετ 0ΥπεεεοΙοειε.
200118 Απί188θ. (Μππε!ιεπ. νει·!ιιε· ποπ .Τ. Ρ'. Ι1ε!ιπιπππ.

1899).
νετ!. Με εε νοτινιε,ε·επάπεεννεε!ιτ άπτε!ι Β!!ά ππά Με",

άειιι νετετεπάπὶεε άεε Ι.εεετε επτε·εςεπιπποπιιπεπ. Με ειππ!
ι·ε!ε!ιεπ Απρι!άπιιεεπ - ιπε!ετ. εο!ετιι·ι:- ε!πά Με εε!ιι· επι
ε·επτο!Τεπεπ πεεε!ε!ιπεπ. Πε ε!ιιά 207 ιπε!ετ ίει·π1εε

Α1ι!ι!!άππ

ιςεπ πω! 09 'Γε:ιπ!!!πεττε.ιιοπειινοτ!ιεπάεπ. 1)ει· 'Γεια
Μ: τεε!ιτ

!ιπειρρ εεπε!ιεπ. .' Ι!! π ε· ε π.

ΜετΠιι Ε'τ!εά!επάετ: Με ΚτεπΜιε!τεπ άετ
111910)!-ΙΙΒΓΠΟΤ88Πθ- νει·1εεεριιε!ι!ιε.πά!ε·.ΙΔ0111ΒΜει·επε.

Ιιι 18 νοι·Ιοεππεεπ ικ·ει·άεπΒ!εε·ποει!!ι πω! 'Γπετπρ!ε επεε
!ιεπάε!ι, 7 άε.νοπ ειπά άει· θεποττ!ιοε. τεερ. άετεπ Γο!8·εεπ
ετ!!πάειι ετεπι1άιπετ,31ιεπεπ πιε Κτεπ!ι!ιεπεπ άετ ΒΙειεε εππι

θεεεπειεπά, ιιπά _)
ε
1 πεεε!ιΜ1:!εεπ ε!ε!ι ει» άεπ Κτεπε!ιεπεπ

άετ Ρι·σετε.12ε,Βοάεπ ππά Βτει·ππε·επ άει· θεεε!ι!εεΜ!!ε!ιεπ
Β"ππει!ππ. Με '1'!ιετιιρ!εΜ. Με επ άει· Ι.ιδ888ΐ'80!!!ΠΚΠπ!!ι
!!!ι!!ε!ιε; πεσει!! ε!ω! ε!πεο!ι!Η.ε!ε·ε !πεττπιιιεπτεΙΙε Β!πε·τ!!ΐε
πεπε.ιι ετ!ι!ειι·ι πω! ι!ιε!!πιε!εε ε.ω:!ι άπτε!ι επι ετε!ιιπε·επεΑπ
π!!άιιπειεπ νετεπεο!ιειπ!ιε!ιτ.Με !!ε.τετε!!ππε· !ετ.!!!εεεεω! πω!
06.11'.8.3 Έ νν!ε!ιει·τ.

Ο ρ ρ ε ι
ι π ε ι ιπ ε τ: 0ιι·ππάτ1εε άετ οτεεπ!εο!ιεπ ()!ιειπ!ε.

(Βοε.ε πω! Ηεεεε. Π. ΑΜ!. 1898).

Μπ !ι!ε!πει· 1.ιειιΐπάεπ, πειιπεπε!!ε!ιάεπ πεετ!πιιιι!:άειιι θειι
ά!ι·εω!επ άεε νει·ετ.ππάπ!εε νοιιι θει·πετ. άει· οτςεπ. Ο1ιειπιε επ

νει·πιπτε!ιι. ΜΗ· ά!ε Βτεπε!ι!ιετΚε!ι. άεεεε!!σειιερτ!ε!ιτ.άἰε ποτε

π·επά!ε εεπ·οτάεπε :πειτε Απι!εεε.

·

νν ι ε π ε τ τ.

ΚΙ!πιεεπε νιιτ!;τεεε ειπε άειιι θεπιετε άετ ΟωΙοειε πω!

ΡπετρπΒο-Βπιπο!ιιε!ε. Ηετεπεεεεεπεπ νεπ Βοοεπι;

Μ·. Η ε π ε -Μ!!πεπεπ. (.)επε, νετ!εε· νεπ (Μπεν Μεεπετ.
1900).
1)τ!ττει· Βε.πά. 8!επεπτεε ΗεΙ'ε. Πε!ιετ τ!ιεπ
ιπετ.!εε!ιε ΑΠ'επτ!οπειι άεε Ρ!ιειι·)·πιι, άεε Εε
τγπιι ππά άετ Νε.εε. νεπ Πι·. .1οΙιεππ Βεπάε!ε!ι.
Με Λ!!!ε!ετιιπε άεε Ρ!ιε.ι·γπιτπο! επω.επι θε!επ!‹- πω! Μπε
!ιε!τ!ιεπιππι!ειπιιε Μ; εο!ιοπ εε!Ι: Ι95.πεςετετΖει): Βε!ιιιππτ ππά

Ιαιππ άεπιεε!!ιεπ επεννεάει· νοτεπε·ε!ιεπ πάει· ε!ε!ε!ιεε!ι!,ε εε!π

πάει· επά!!ε!ι ε!π!ειε Ζεἱτ πειο!ι άεπ! ννε!ε!ιεπ άεεεε!πεπ πι!!

τ.ι·εΙειι. πω. πεεε!ιιε!πτ άἱε Με @Με νετϋπεπτ.!!ε!ιτεπΡε!!ε
ππά ά!ε νεπ !!ιιπ εε!!ιετ.εειππε!ιτεπ Βεοπε.ε!ιωιπ.ςεπ. Με έτε
ιιεπεεετε ?Μπι Με ειπε!! πε.ε!ι εε!πει· Βι·Γε1ιτιιπε; ά!ε Απ,ε·1πε
“ο!!!επΙε.τιε, ά!ε πε! Πε.ττε!ε!ιιιπε· νεπ 8ε.!!εγΙιπίπτε!π ε!πεπ

ι·πεε1ιεπ ππά πεπἰεπεπ νει·Ιπιι!' πἱιππιΙ:. ν!ε! εε!τεπει·Η: άἱε
Βετρ·ιιείτιε ι·!ιεππιετ.!εε.πω! άἰε τ!ιεπιπει!εε!ιε ΑΙ1`εεκ!οπάετ

Νεεε. άετεπ ερετ!!ε!ιε !π άει· Μκετιιτπτ πεππά!!εΙιεπ !!”!!.!!εειπε
ί!!!ιτ!!ε!ι πιιτΒει!ιει!τ ννετάεπ.

Ι)τ!τιει· Βε.πά. Αε!ιρεε Ηεί'τ. νν!τιετππ);, Βοπ
πεπεεπε!πάεπετ ππά Ιπτ'εετ!οπε!ει·επΜιε!τεπ.
νεπ Ρωτ. Πτ. Ηεεε!ει·. ·

νοι·Ι!εεεπάε Α1ι!ιε.πά!ππε;πιω ε!πεπ Νεε!ιτ.ι·εε επ άετ ιπι
Βά. Π, ΗεΓι 7 ά!εεετ ΒπιπιπΙππε !;!!π!εεΙιετ νιιι·ιτε.:ε ει·εε!ι!ε
πεπειι Αι·πε!τ άεεεε!!ιεπ Απτοι·ε «Πεπει· άεπ Μπ1!ιιεε άεε
ΚΙ!ιπειε ππά άετ Ψ!ττει·ιιπΕ; επί' άιε Επτετε!ιιιπε, νει·Ιιπτιιπε;
πω! Ηε!!ππε νεπ Ο!ιτ-, Νεεεπ- ππά Βεε!ιεπετεπεπε!τεπ». Με

εκει. ε!ιιειι Περετε!ιε!ι άρει· άἰε εειτ άειπ Βτεο!ιειπεπ άετ ο!π

εειι Ατ!ιειτ. ειιρετἰπιεπιε!! οάει· άιιι·ε!ι Βτει.!ει!Ιε ε;εΐπιιάεπεπ
'1'Ιιε.τειιε!ιεππω! άετ ντε!τει·επΠπτει·επε!ιιιπε;επ άεε νετι'. ε.πΐ
άεπι πεπτε!!'επάεπθερ!ετε, πω” Με !ι!ετ !ειάετ πιεΙιτ. πε.!ιετ εἰπ

εεε·ειιι):ειι ννετάεπ !ιεππ. Με ε!ω! ε.πει· ποπ !ιο!ιειπ νν!εεεπ
εε!ιειΜ!εΙιειπ πω! ιιι·ε!ειιεε!ιειιι1πτετεεεε, ννεε!ιε.!π πω· Με Απ·
πεπ _!εάειπΑτειε 2πιπ πει!ιει·επΒιιιάιππι πω· πεειεπε επιρ!'ε!ιΙεπ.
Βτ!Μετ Βε.πά. ΝεππΙ:εε Πεί'ι.. Πε!ιετ άεπ ε

ε;επνπε.τΠεεπ Βτε.πά άετ Οπτεπ!ιειΙΙειιιιάε. €οπ
Πτ.Κιιι·ιιτε.

·

ΚπτΖε Περει·ε!ε!ιτπ!ιει· άἱε Β'οττεε!ιτΜε άετ ιιοτιπεΙεπ πω!

Ρπε!ιοΙοε!εο!ιεπ Αππιοπιιε πω! Ρ!ιγεἱπΙοἔ!ε άεε ΘεΙιει·οι·ι;επεε,

Μ.



ειε

άει· Αετιειες·ιε, Ρειιι‹ιιοι;ιε εεά ι)ιει;ιιεεε άετ ΟιιτειιιιτειιΚιιει- ι ιιιιεεειι άιεεοιιιιιιιι·ι.εεά ι‹ιειιι ειιιά, άο.ι·ιιιιι ιιιιιεεοιι Μι· Με
εειι ιιι άειι ιει.ετειι .ιειιτειι ειιά Με» άειι ιιεειι ειι Βιειιά άετ
θιιτειιιιειιιτειιάε. Πει· νει·ιι·εε· οιιτιιιι.ιιεννετ πιο τε Ν εεε, ιιιο
τοι ειππ άοιιι ιιιιτ άοιε θεε·ειιειειιάε ννειιιΒοτ νετττε.ετειι νιοι
ιιιιοτοεεειιι:εε.

Α. 8 ε.ε ιι ο τ.

νετιοεειιεεε ειιετ άειι Βε.ε άετ ιιετνεεειι ΟοιιιτειετΒειιε
νοιι Ρτοι. ΕάιιιΒετ ε. Αειιεεε. (μειρΖιε. Ε·_ ο νε
νοιξει ι90Ο)
Βει'. ετιο.ιιιιι. ειειι επι· ιιι @Με ω· άιο νιειι'εειιειι εειιιιιι
εειι ιεει;ε ιιειιε.ιιιιτοιι νει·ειιο;ε άεε εεε ιιι θ. Αειιεετε ετ
εειιιειιειιειι Βιιειι'ε ιιιιιεεννειεειι. νοιι ιιοεειιάετειιι ιιιιει·εεεε
εεειιιιιτ άειι Νιειιτεεεειειιετοιι ειιιά άιο Αιιεειιιιιιτο ιιιιοτ άιο
Ριιγειειερ,·ιο άετ Ζειιο ιιιιά ει” εειΜει‹ιειιεεε·οεειιιειιιιιειιε
Β'τιι8·ειι.Αεειι άιο ιιτειιιιειιάο ?τεμ νοιι άετ ει.ιιιιω-ιωιι άετ
Νοετοιιειιιιιοει·ιε ιιιι Ειειιτε άετ ιειετοιι ΖειιΓετεειιειιε (Βει.ιιε,
Αιιετιιγ) ιπι. ειιιο ιεεεειιιάε Βοειιι·εειιειιι.ς·ε·είετιάειι.

ν ε ε ε.
θεεειιιειιτο άετ ιιιοάιειειεειιοε ΚιιιιιΚ εε Εειρειε ειε. νοιι
ΡΓ0ι. Ν. Ηι8 ε. 1. @οι ει;; Ε”. Ο. Ψ. νε8·ει ι899).
Βιεε ι'εεεειιιά ε·οεειιι·ιειιειιε ιειιιε ιιιειει·ιεειιο Ατιιειτ, άιο
εεειι ινοιτει·ειι Κι·ειεοιι νιει Ιιιτοτεεεε ιιιεεειι ιτειιιι. Αεε ιτιειιι
ετειι
Διιιιι.ιιξειι

ιιει·εεε Με ειειι ιπι Ειιεΐε ειιιοε θεεεειειιι άιο
Εοιιιει;ετ ιιειι‹ εε ειιιειιι άετ οι·ετειι ιιιιιιιεειιειι Ιεειιιει.ε
Πεειεειιιε.εάε οιιιΜεικοιι, ιε άοεεειι Βιιειιιοιι ιιιειιτ εετ ι)εει
εειιε εειιάετιι εεειι ιιιειιειιοτ Δεειιι.εάετ ιΜε Βοι.) πει (Μεεε
εεεειιιι ειιά πειει·ιιι:.

ν ο ε ε.
ε

Αεεεεε εεε άειι Ρτειειωιιειι χ
άετ ι1ιεάιειιιιεεΙιειι θεεε11εεΙιεΕι: εε Βοηιει;.

8ιτεειις επι 17.Με” 1899.
ο ε τιειιτ Με Η ετει εεε. (Ειι·εειιιειιειι
εά. Ψεειιειιεειιτ.» Νικ 42, 1899.)

εγιιιιιιιιιεειιειι Ειτιιι·ειιιιειιι.τειι εεε
Ηετεοιιε Μ: ειιιε ιιιιετεεε ειιετιιειιο. ιιάτεεει‹ ιιι Μεε Με
ιιιι άειιι·ε 1898 ιιι άετ ινειι.ιιτει·ειετ εετ ει.ινε 20 Βεειιεειιιεε
με εε Εοιιειιάοιι εεεειιιιιιειιειει1ειι ιιιιιιιιειι, ιιεειιιιοτ ειιιά ιιεειι
ειπε νοιι ννοι.ετοιιιειν ειιά 2 νοιι Ή[ει·ειιενν ετεειιιε
ιιοε. ιιιι θεει.ιεεειιιιιτει·ιει ειιιά εγχιιιιιιι:ιεειιεΒει'ειιάο ειε Βιετ
εειι ιιιι.ειιε·ει·εε εειιειιιιιι·ειι, εε ιιεειι Εο ειι ε ε ιιι Αιιιετιι‹ε
ειποι· ιιιειιτ ειε ιΕι0ΟΑειερειειι 20 πιει νοιι Ηει·ειεεε. Αιι
άετε Αειετοιι, Με διάιιεγ Ρε ι ι ι ι ε ε (Εειιεει.) ιιοτειιειι άιε
ι·ειε.τινοεεεεειεει. ι)ε άιο Οεειιιειιι‹ εε εεετιιειι, εε ι·οι'ει·ιι·ι
Β. ιιιιετ 5 νοιι ιιιιιι 8-ιθ .ιειιι·ε ιειιε ιιειιιιιιάειιε εειι ιιοειι
ε.ειιτοτεπιω νοιι ι·ιοι·ειεεε. Αιιο 5 ιιε.ττειι Γειε;εεάεε ,ιτε
ιιιοιιιεειιι: ιι τειετιν _ιιιςειιάιιειιοε Αιιετ; 2) Ηγριιιιιε ιιι άετ
Αιιειιιιιεεε. άιε ιιιι”εειιοιι ννιιτάε Π”. 29 _ι

ε.

εε.<ζετ80 σε” εε
τιιειτάειιιι·ι; 8

)

ε.ιιάετννειιιε·εΑετιειεςιε, ε.εειι Αι·ιοτιοειι1ει·οεο
ι'οιιιιο; 4

)

ειιεειιιεειιο Βοιιει.ιιάιειιι.ςιιιιειι άετ ιιιιοειιειι ιιεττο
ετε.ιφειιιιιάειι; 5

) ι:ειιιε Ποτει.;ετειιεειιε. ιιιιοι·ιιειιιιι ννοιιι8·ειι
_ιεει.ινεΒγτεριειιιε: θ

) εειιιειειιειιάετ Βεε·ιιιιι άετ Κτειιιιιιειτ;

Τ
) ειιιιεεετιιάε Βετο Βι·ϊει€ε εει' ειιεειίιεειιο Βειιιιιιάιιιιιε;.

ἐ'ιειιι·νετεειιιεάειι ινετειι άιο Ηοτειιεεειιινει·ιιοιι: ιιε.ιά ε.ει'ε.ιιε
ννειεε Τπειιγεετάιο, $τειιεεε.τάιε, Βειιιιιοτεειι. Ηει·εει:ιιννιιειιε,
Οοάειιιε ω., Μιά Πγειιιιοε, Βεε.ιιο;ει.ιςιιιια, Ηετεεετιιειε., Πο·
ιιτιειιι εετάιε. Αετγρειο, Οιιει.ιρετιειι. ιιι ειεειιι άετ ειιι1ε
Με· οιι_ιοετινιιιειιι.ε εε εοιιειειιτοιι. Αιιε Ε'ιιιιε ιιετειι ει» άιο
ειιοειιιεειιε 'Ι'ιιει·εριε ειε ιιιιειεεε άειιιτιιει·εεΓειά.
Η. πειιε Γοιεειιάο Ετε.εειι Με:

1
)

ιΧε.ιιιι ε>οιιοιι
Μι· ειε. άετ Βειιειιάιειιε 8Πιιιιιιτιεειιετ Με

ει·ειι .

2
) Βιιιά Μτ ιπι $ι.ειιάε ειιιο Δεειιειιειιε άετ $γριιιιιε εε

εειιει.ειιτειι ι

Με ειι,ςειιιειιιε Αιιεειιεειιιιρ; Ιο.ετοι:,ειιιά 8 .Τειιτε εγιιιιιτειιι
ιοε νετιεειοιι, εε κι Ρετιειιτ οι.ιε εεειιιιά εεειιεειιειι. Η. ιιο
ττεειιτει.άιο $γριιιιιε ειε ειιιο οιιιιεεετ ειιτεειεειιο Κτεειιιιειτ
ειιά Με ω· θι·ιιιιά εειιιετ Βτίειιι·ειιι;ειι πιει άετ Βειιιιιιάιειιο;
τιιειιτεε Με ε.ιιιιιϋτειι. Ύ'νειεΜΗ οιπο εειιειιιειιοιιιιε.Γι.οενσει
εειι" Βειιειιάιεεε ιιει οιιιει· εε ειιτειιιεειιι·ε Κτεειιιιειι. ειι
εειι'? δειιι·εειιιιτο νοι·ιε.ει`ειιεγιιηιτειιιιοε; ετ.ιιι·ειιεειιε. εειι"Με Ηετεεττεεεειι εΜει.;ειι εεε εειιιιεεειιειι εειπ @εεε ειιιιει·
ειιά ποε εε ε·ι·ειι'ειι ειιά εε ιιιιεοτειιι ε;τεεεειιΒτει.εειιειι εειιεε
Μι· άιο Κι·ειειιεε εεεεεεε. εειιτειι Μι· άε. άιιτειι χιτειιιιγ1ει;
ιιεειιο 'Τιιετεριε άιο Οτε·ειιιεεε ιιιειιι ιιεεειιιε·ειι εάετ ειιεειιΜιι.
ειιοιι ιιιιιιιιοιι? Ν'νειιιι ειε ερεειιιεειιε Τιιοι·εριο εεειι 20-80
.ιειιιι·ε ρεεε ιιιιοετιεεειιι ΜΙΒ, ννετιιιιι εει1ιε ειε τιιειιτϊι·ιιιιει·
ιιιιεεειι “Ρ

Βιεννειιειι Μεεε άετ ιιιοι·ερειιιιεειιο Βιι°εω εεννεο.εΙε.ιιι.ι·εεει'
ειειι πεταει, άε.ε ετιιιιι.ι·ι ειειι εεε εειπ ιιιιιιιι·ιοςιεειι-ε.ιιειε
ιιιιεειιειι Βιιάε. Ε'.εεειπ ε Ηεριεεειιιε.ιιτοε άετ Ηετεεγιιιιιιιε:

ε) Βιιτιιιιιϋεε, ιι
) ειγεεει·άιιιεειι-Βιιι·ϋεο, ε) Βεάει·ι;ετιι.ιε ιεειιω..

Δεειι ιειιιιιιειι ε.), ιι
) εειι ε) εοειιεειιι: νει·ικειιιιιιειι. ε
)

@οιπ άιο
ιιοειειι Οιιειιεειι σε άιο 'Ι'ιιοι·εριε, εεεειιάετε πειιε άιο θειιιιιιι

Ηεττ8 ιιι άετ
«δε. Ρετετειι.
Με θεεειει:ιιτ άει·

ι

πιώ;; ερεειιιεειι οιιιετοιι“ειι. ιιιειιι. Μιτι.οιι ιιιε ιι
) ειιά ε) επιε

νειιι·ειι. Βοειι εποε Με» ειιιά άιο Βι·ι'οιε·ε τοειιι: πει. Η. ετε
ρειιιι·ι ε.ει' θτειιά άοε ερε.ι.οιι Αειττειοιιε άετ Ποτεεγιιιιιιιε,
εεΜε πι' Θτειιά άετ νετειιειιειιειι ιιιοτεχιεετιεειιειι Βεεειιοιιε,
άιο 8γειιιιιιιιιοτ. ειιιετιει ειι 8γιιι ιοιιιο νει·ιιοΕοιι οάετ ιιιειιι:,
ιι:ιειι 2ιειιτιεοι· ιοε,·οετιιε άιιτειι,ε·ειιιιττοι·(Με ειιΜετιιιε _ιιιιιι·
ι1ειι 8-4 ιιιιεειιειι ιειι€ ειποι· .Μιά εε εετεειι, ιεειαι ο ιιιάινι·
τιιιειι ιιιιιιιιτειι άε.εε ιιιιιιιετ ιιπειι ειιιιςειι δε.ιιτειι Β -ετι Πει
εειιιιιιετοιι. 'Ι'τοτειι άειιιιοειι Ηετεεγιιηιιειιιο Με. εε ιιιεεε
ειιει·ε;ιεειι Ωεεειτειιιιει· ειιά .Με ειεισιιεειιις ,ε.εοιιτε.ιιειιιννει·άετι
ειιά εειειιεε ιιι ε;εΜεεειι Αιιειε.ιιάεε ιιιοιιιιιιειε Μεάετιιειι;
ιεει·άοιι; ερει.ει·ιιιιι Μεάει· ·.ιιιιιιιιιειι 8-4 Ψεειιοιι ε" άειι
ε. ε. Ι. Ρειιιεςιιειιιιεειιο Βτιιειιιιειιεεεειειιοε άετ Ηετεεγιιιιιιιε
@οιπ εε ειειιι, άιε Ι)ιε.ειιοεε Μι·ά ει·εειιιεεεεε άετειι Αιιιι.ιιι
ιιεεε, άιιε Ε'ειιιειι εεάει·ινοικιι.ι·ει·Αει.ιοιοειειΒιιεειιιετιειεεε, Ατ
τετιεεειετεεε. Νεριιτιι.ιε), άειι _ιε.<.ιειιάιιειιεΑιιοτ άετ Ρε.ειεεεειι.
Ι)ιε ι)ιεςιιεεε Μι·ά ιιΙειιειιιιετ. ινειιιι άιο ε·εΜιιιιιιιειιε Πετε
ιιειιειιάιιιιιε οτιεΙειεε ιιιοιιιτ, άειιιι ιιιιιιειι Μτ Με Βοειιι: εεά
εεειι άιε Ριιιειιι: ειπε ειιοειιιεειιε 'ι'ιιετιιιιιε ειιιεειοιεειι.

(Αει.ει·ει'ετει:.)

Β ι ε ε ε ε ε ι ε ε. ο
Βε ε τ τ. ε ιι ε ι· .Μεεε ιι.ιιάετοΒειιιιιεεε εεε άειι Βι·ίειιι·ειιςειι
Β.'ε ειοιιοιι εε ιιιιιεεειι. ιιι νιοιοιι ειιιιω ιει. εε @Μεε ιεάι
ειτε, εειεττ οιιιε ειιιιιιιετιεειιε Βοιιειιειιιιιιι,·ειιιεετεοιι εε ιεεεειι
άεειι εειιειιιι. εε ιιιιιι εε τι€ετεε, ιοάειι Εεειιι:ετ, Με Π. εε
ΜΗ, ι“εττ8·εεειειάετειι δειιι·ο ιιιιά .ιειιι·εειιειε ιιιιι;Πε εειι άειι
εε ι.τε.ειιτοιι. Μεεε ιετ ιιιτειετοε "Με 8·ιειειιΒιιιιε ι;ειιιις,
εειιάει·ιι εειιιετ ειιιε Νειτο ι'ιιτΜε θείεεεεγειοει. Βιιι ειειιετοε
Κτιιετιιιτε. Με εεεωιιωι άετ Εεεε ιιιεεετειιοιι εε ιιιιιιεειι
Με, άεειι ειιιά άιε ιιιει.ιεειιοε Ετιιι·ειιιιειιεοε άεε Ηει·εειιε εε
εειι.ετι(Πι·ιιεοιε ιιιιά Εεε ε ι`ειιάοεειποι· ιεε,εοε θεει.ιοιιοε
εει· 120 Ε'ειιε νοιι Ηει·ειεεε), ειε άιιεεειειι άετε.ει'ιιιιι εε ειιει·

@εειι Με νει·ιι·ερ·ειιάετ εε ιοττιοτι:. νετεειιειι εειιτε. ννεε
άιο Βρειετεειιειιιιιεςειι άετ Εεεε ειιιιεκτιιΠ. εε ειειιτ Η Με
εειιεπιιειω άετεειιιειι ει» άειι Ρο.ι.ιεεεειι ιιιειιε ιιι άετ θειιΜο

ι·ιΒιιοιι εενει·ιεεει;ε ειιειιιιιεειιεειιε [Μεεε εε ετιειιε·ειι. ι.ιιοιιε
ιιι άετ ΠιιιιειαεεεεεειιεΗ νιειοτ Αει·ειε Πει άετ Βτιττε.ιιιεεεε·.
Ηε.ττ8·ε εειπεπ. ιπι Αιιεςειιιειιιειι άετ ιει;ετεε Βοιιιετικειιε
Β.'ε ιιοι: άιο Εεεε Μι·ά ειε νετιιειειιιειιι, εειιιει: άειιι ι·ιεεε
επι; εεεειιιιιιετ. ινε.ε άιο Βειιιιιιάιειιε· ιιεττιιιτ,εε Με ει· ειειι

ειιι'ειιεε Με εεεειιοετ ίετιάε.εετιιά Η;; τεειι..ιεά ιιτε.ιιειιειιεε
ιεεεεε, ει ειιετ άει·ειι άιο Βεειιεειιιιειιε άετετι.ιε·ει·Μάιο άε.εε
εεεννειι€ειι ινετάειι, Με εε ιιοεοιιάετε ιιοιιιι 4

.

οτινιιιιιιτειι Ρε
ιιοιιτειι ι ι·εριιγιεικτιεειιετΕς· ειιά .ιεάζειιτειιειι) άει· εειι Με.
Βειιιει· ειιετεοεεειιε· ιιεειι ιει. οπο» άιε Εεεε εεά ιιιειιι. Με
Πρ· άιο Πτεεειιε άετ θε.ειιειιιο, ννοιειιε ιτι·τιιιιιιιιιειιετ νιιοιεε
εετ' ιει:ετοιεε εετιιειιεειιιιιι·ι Μι·ά. 8ειιιε Βειιεεάιειιςεινειεο
ιετ επι εε ιιιειιτ ιιει·οειιιιμ, ειε Μτ ιαειιιο Αιιιιε.ιι:ειιεεει.ε ιπι
ιιοε ειιιειιι ιιιειιεειιοιι Ρειιεει.ειι ιοιιιειε εε.Βοιιεε άιιτιοιι. ει· εειι
εεε ειιεειιιτ εεειιιιά. .
Βεοιιοιιει· εκει. ιοι.ειετεε εε: εε ιετ εειιινοτ εε εειι
ειιιιιι·ειι, ειι εειι ινε.ιιιι άιο Εεεε ειε ετιεεειιοιι ιιεττεειιτει.ενετ
άειι άειι'. Πιιιιιιμ; Μτά ιιι ερειιει·οιι .ιιιιιτειι εε ενοεις εε άιε

ιιιιιειιειιιτειι. ε;οάεειιιι,άειεε ειιε ειιιι;;ιιειιοιι ιιιτεειιειιιειιι.ι;οιιεει'
νετιιει·εοι;ε.εεειιετ 8γριιιιιε ιιετιιιιειι ιιιιιιεειι. Με Αεεειιεεειι
εειι άεε Ρειιιιεετεε ιιιιετ άιο Βι·ιιτειιιιιιιιε· ιιιιιεεειι ειιάοι·ε
ενετάοιι: άιε Εεεε ιετ. άιο ειιιειαε Κι·ειιιιιιειι, άιο τω· ειιιε
δειιε.εάε ρ.=;ειιιιιι.εεΜτά εειι »Με Πιτ ειε Πε.ε;ιιιειτ.
Οι:ιο Πεμ. σε ιιι Η.'ε Ρειιειι ειιιο άετο.ιιιιτιει·εΙ)ιεε·ιιεεε
ειε εειι νετ. _ _
ι·ιει·ι.8·ο εειιεει; ειειι οιιιε εεεειοιιο ι)ιεε·ιιεεε εε ιιειιιιειι.
Ιειιοι·ιιειι ιιιιει·εεεε;ι.ιετ ει· ειιετάιιιιι;ε, άεεε εε ειειι ειε θεω
ιιιιιιε εειιε.εάο1ι.Με, ννειιτεειιοιιιιιειι ιιιειιι ειιι ειιιι'ειιςτοιειιε,
εοιιάοι·ιι ι‹ιειιιε, ενειιι. άιεεειιιιιιιι·ιε. ι)ε.εε εε ειειι επι ειιιο
τειιιε Βτιει·ειιιιειις άετ θειιι.εεε ε;ειιιιιιάειτ Με, ε;ιειιιιτ ει·
ειειιι. _ _ _

Οττε: Πει. εε ειειι άειιε ειε ιιιγεεετάιιιεειιο. ιιοτι- οάοτ ειι
άεεετάιιιεειιε Ρι·εεεεεε ε·οιιειιάοιι.? Νιειιι ινειιιι;ο Κιιιιιι:ετ
ιιειιειι ειειι ει;οιιιιεειι εετ ι?τε;ε άετ Ειοτειεεε ε·οει;ειιε ε εε.
εετ Ρει·ι- εειι ιιιγεεετάιτιε ιιιειιεε. Νε.ειι ιιιιιεε Εεεε ειε ιιο
εκει- ειιεεεε Με _ιοάετ Αιιτιοτε επι Ηετεεε οι·ιιτειιιιιειι,ειιιιε
άεεε άιο Βι·ικι·ε.ιιιιεεέςΒετε.άο εειι' άετειιεειιιεειιιει· Εεεε ιιο
Μ.
Με ο ε τι. ε ιι ο τ: Βε ε·ιοιιι: ειιιε ινειιιιιτε.ειειττε εγριιιιιιιεειιε
Ρει·ι-, ιΒιιάε- ειιά ιιιγοεε.ι·άιι;ιε,ιιιειει: ιιεεάοιι. εε ειειι επι άιεεε·
ιειιιιι·ιο ιιιοιιιο ο;ιιιιιιιιεεοΗετάε, τεειι. ιιιειιτ νει·ιιε.εειιάε (Μει
ιιιειε ιιι ιιιειιιειι $ειιΜειοιι. - _
Πετιιι·ε: Ρειιιοιεειεειι-εεειειιιιεειι Εεεε ιιιε.ιι άιο μει
ειδεειι, ιιιγειιιιτεεειι εειι οιιάει·ιοτιιιεειιειι Ρτεεεεεε ειιιετεειιει
άειι, ιιιιιιιεειι Μιιιτειιά άεε Εειιειιε ιετ άιεε εειιιιιι;ιιειι. Μεικ
εειιειιιιιειι ιιεεάειτ οε ειειι εεινειιειι ειε Ρι·εεεεεε ιιε Ηετε
πιεει;ει, εεινειιειι ιιιειιτ ειε εειειιε άετ (ιει'εεεε (Οετειιετει·
τετιειι!). _ _
(ιιιο: Εεε ΗΒ,· εειι» 8ιειειιεε.ιιι ειε Εεεε;ειιε Με Εεεε
άετ. Με ιιιιι;;ε εειι πειιε εειι ιιι ειιιιιιειιειι Β"εΙιειι άιεεεε
Βεεε;εεε ιιι·ειιειιειι? ιΒε Μεεε άειι ιΒιιιάι·ιιει;.ειε ειι άιοΜε
Εεεε ιιι ειιιεειεειι άιεεετ Γε.ιιε Μεεε

ε.εειιιειιιτ, εε άεεε άετ
Απ; Θνωιιιειι ιιι άιε Εεεε ιιειιιιιιτ, νετεειιιε· άιο Ωεεεεειιιιοι·
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ι1ιει·ε ιε εείεεεεΙιεε. 8ο ιιι·ει:Με ι:ϋεειι€ε νΙΠι·Ιιεει; ιιι ειεεει
εει· εΙΙε Η.'ε ειει εεεΙι ε1εειε .1ε1ιι·ε πιει' εεε ΙιεΜεε, Μι.εε
Με ειεςεεεΙιΙεε·εεε 'Ι'Ιιει·ερΙε Με ι·ιεΙιιιεε Με.
Η ει·ιεε: θει·ει1ε ἱε Μεεεει ?Με Ιιε.ει1εΙιε εε εεε νΙεΙ
εκει ειε εγρ1ιιΙΙΙ:1εεΙιεΕεεει·ιει·ιτιε. ΜεΙεΙιε Βι·Ιιι·εεΙιιιεε· εε
ΙεεειΙιεΙι ιιεςειιιειε 1ιει·ιεεεΙιι,ε;Με εεε ΙιεΙ εει· Με Βεεεει·εεε·
εεΙιι· Ιεεεεειιι ειιιεεεει:εε ιι11ε8·Ι:.Πεεε ΙιεΙ ι·ειεει· Αι·ιει·ιο
ε1ι1ει·οεεάει·εΙι Με εεε·εννεεειε 'Ι'1ιει·εριε ειε εοΙεΙιει· ΙΒι·Ι'εΙΕ
ιιι νει·ιε1ε1ιεεε ι.ιεινεεεε εειε. εεΙιεἰει εεΜι.Ιιι·εε1ιειεΙΙεΙι.
Β σε τ.τε1ιε τ: 1)ε .Με εεΙιειι εειε Πε; Ιιε1 εει· εοιιιΙιΙειι·τεε
ΒεΙιεεΜεεε· 1ε Βε1:ι·εεΙιι 1ιοιιιιιιι,ι1εεεεΙΙιε εΙιει· εεοΙι Ιιει επε
ι·ιεεΙΙΙει·οι1εοΙιεε Ρι·οοεεεεε ε·ϋιιει18 Μι·1ιτ. εε Μι·ι1Με 1)1εΒ·εοεε
ιιοεΙι ιιιεΙιι· ει·εεΙιινετι ; Μι· Ιιεεεειι ι1εειι ειεΙιι εκ _ιενεειΙΙιεε
εε1ιΙιεεεεε, σε εε εΙεΙι ειε Αι·ιετΙοεΙ:Ιει·εεε ει1ει· ΙεεεεεΙιε Θε
ίε.εεειΙιι·εεΙιειιε Ιιεει1εΙΙ:; Ι›εΙ ΙιεΙι1ειι ΙΙΙ.εει Με .1οΜ1ιειεριε ιι.εί
εεε ΙΕι·ιε18Με εεΙιι· Ιειιιι·ε Μιι·ι.εε, Ιιεεοει1ειε Ιιει εεε Βρετο
εγιιιριοιεεε Με· Εεεε. Αεε Μεεεε θ·ιεει1εε Ιιε1ι. Β. εΙεε Γειτ
Ιεει'εει1ε ει·ερΙιγ1ε1ιιιεεΙιε εεεΙεειιεεΙιε ΒεΙιεεἀ1ιιιιρ; Με ει»
Ιιεεεε1ιΙιεΙι, εειιιεΙ ει· εἱεΙιι ειοΙιει· Μ. Μ: ε1εΙιτ Με ΗειΙΜι·

ξιιεε·
ειε1ιι·εειε .Με ε1ε εειε ΩεεοΙιειΙΙιει· εεε;εεεΙιι·ιεΙιεε εει·

ειι ιιιιιεε.
Ηειτεε: Μεε ιεεεε Βεεει·ιει·Με εεε ε·εειιιιΙ5εε1Βι·Ιιι·εε
Εεεε εεεειιιεεεει·ΙιεΙτεε. 1)ε Μι· Μεε ιετι·ε νΙΙ.ειε εειε: Με·
εεε, εεΙιειιιτ εε ΙΙιει εει·ει.Ιιειι ΩεεεΙιειΙΙιει· εεε .κι εε εειε
Ιιιιι11·ειι.
ΘεΙι1ειεε.ε ε ΙιεΙιτ.Ιιει·νοι·. ι1εεε εε εεΙΙιει. εειε Αεε£οιεειι
επ εεΙιειει· 111111,ΙεειιεεΙιε εεε ε.ει1ει·ε ε. Β. ιεΙιει·εεΙϋεε Ρι·ο
εεεεε εεεε1εεεεειεεΙιεΙιειι. Με νιε1 ιεεΙιι· εειε Κ11εΙΙιει·.
.Ϊ εεεε1ιε: 117” Με Ροει.ε1ετ Β.°ε εεΙιετι·111'ι,εεε ΡεΙιΙιεεει
ειεΙιι· 1ΙΙιει·εεε Ψεεεε εει· Κι·εεΙιΙιε1ι. εείεεΙι1ει·εε, εε Με Μεε
ειο1ιΙ πειιι εε εΙΙε;ειιιεΙε εε Γει·ι1ετε, εε εε εεεΙι εει· ειε Πει
ιιει· 'ΓΙιε11εεεεε1Ιιει:ι ΙΜ. εει· ειεΙι εει· Ιει'εειΙοεεε·ει'ε.Ιιι· εεε
εει2τ. 1)ει·Απ: ειϋι.ςε Με 19ι1ιι·εεΙιιεε ι1ει·ειιι' εει'ιεει·1ιεειε
ιιιεεΙιειι. ννεΙεΙιε θειε.Ιιι·εε ι·εερ. 8γιεριοειε ειε εοεΙι εε ει·ννει·
εεε 1ιεττεε.
Β ο ε ττε Ιι ε ι· ειιι·1εΙιτε1εΙι Μι· νι·εΙΙ:Β·εΙιεεεεΑεΓΙι1ε.ι·εεε εεε
ΕεΙι11εειιιε εΙιει· Με ΙΒι·Ιιι·εεΙιεει; εεε. Με Εεεε Με Ιιεετε
ειεειι ΜεΙιεΙ πι' εεε ειε. 1Ιιι· ΙιεΙιε11:ετεε, ι1ιεεεε ΟΜεει εοΙΙ
εε· εει· Αι·ει: εε1ιιιιεε. Νει· εε Μ1ι·ιΙε ΙΙιι·ει· νει·Ιιι·ειτεεε·. Με
ειπε εε εΙΙιεεειεΙεε Με εΙεΙιτ εει· Ιε Β.εεε1ε.ει1,Μι εεεεε Πει·
Ι'ει· ι1ει·οΙιεεεεΙιτ Νεά, εοεεειε 1ε ε1Ιειι θεεεΙΙεε1ιεΐιεΙιι·είεεε
ιιιιιει· εει· εεε1εεεΙιεε εΙιειιεο Με εε1:ει· Με· ΙεεΜιεΙιεε Βε
ι·ϋΙΙιει·εεε εἰεε θι·εεεε 8888132!ννει·ι1ειιΙιϋεεεε.
Πειε 8·εεεεεΙιει· ΜΙ1 .Τεεεε1ιε εεε Βιε:11εΙιΙιε1τει·εε1ιειεΙι

Βεωεεεε
εει· Κι·εε1ιΙιε1ι. εεε ΟΜειε εει· θεΙιεει1ε εενιτεΙιι·ι

ει ε.
ΡεΙι1 ι·οοΙι Ιιεετε.τ.1ι_μ.»Με Με νει·Ιιι·εἰτεε,ε· εει· Εεεε ερε
ε1εΙΙ ιιι εεε 1εεει·εε Ηοενει·εειεεειε εεΙιετι·ἱι1'ι,Με Αεε·εΙιεε
Β.'ε. ΑεεΙι Ιιει εεε ι·εεε1εο1ιεε ΒεννεΙιεει·ιι εεεει·ει· Ρειριιε
πιει· εε ειε εε νει·ΙιιεΙιει, ι1εεε ιιιεε εἱεΙιτ Με Με εεΙι1:. ινειιε
ιιιειι @Με νοε εστι. Ιιοιειιτιεεεεε Ρειιεει.εε Με 1εεεεεΙι εε
ιιεεΙιιει.
θε1ι1ειιιιιιι ε ι1εειοιιετι·1ι·τειε νοε Πι·. ν. Ζοεεε ειιειιι·
ειιιεε Νιει·εεεει·εοιιι. ΨεΙιι·εεά εει· Ορει·ειιοε ει·Μεε
εε ειε1ι,ι1εεεεεεεεΙΙιε ιιι Με νεεε. εενε εεε·εεΙιειτ εει·. ΝεεΙι
εοερεΙΙιει· ΑΙιΙι1ειιιιειιες εειεεΙΙιειι ινει·ι1ε Με ει·ϋιι“εεε Με θε
εε11Μι1ετινεεΙιει·ιιεε ειε ιιιεε·εΙιεεεει· ν7εεεριιι·τιε εετίει·εΙ:.

ννοι·ἔιιι”
εει· θειεεεννεεεεείεει εει·εΙι ειιιιιι·εε εεεεΙιΙοεεεε

Με· .
Πιο 11ι·εε·εννε.Ιιει·'ε. σε ι1ει·ει·ιι€ε 1Μεε·ι·111εεε εει·
νεεε εενε εεΙιεε ειιε.ε;ει'εΙιι·ι ινοι·ι1εε εΙε‹1, ΙιειεΙιτ Βο1ιιε
ιιιειι ε. 8 εε εεε εετ ε1ειεε.1Με νεεεεΜιεε ιιι ειιιει· Αεε
ι1εΙιειιει.>;Με 9 Οειιιιιεειει·ε εεεεεεΙιειιτειι, εε ειε ειε ε1εειε
'Ι'ειιιοι· νει·ννεοΙιεεε εει·.

θεειετει·:1ιεεΙιεεΙιεινΙιε.

ΖεεεΙιιΙΙΙ εε Με ΒεεεειΙοε.

ννιειι, ειε 26. Μει 19ίΙΟ.
ΗεεΙιε·εεΙιι·ιει· Πει·ι· Βεεεειειιι·!

ΙεΙι ει·Ιιε1ιε εοεΙιεε Κεεετειεε νοε ειεει· Νοτἱ2, ινε1εΙιε Ιιι
εει· «8ι. ΡετειεΙιει·εετ Πει1ιεΙειεεΙιεε ννοεΙιεεεεΙιι·ΙΙι» νειιι
1. Αρι·ΙΙ 19111ειιιΙιεΙιεε εειε εοΙΙ, ειιι1 ινε1εΙιε ιιετει·2ειο1ιιιετ
Μ.: Πι·. Β ο ειειι .Τει·εεεεννγ τεεΙι, 1171εεει·11ειεΙιειειΙιε
εΙιεεοι·ι1εειει, Αι·ετ εει· ΚΙιε11ι νοε Ρι·οιεεεοι·
Ν ο τΙι ε ε ι; ε 1.
1εΙι Ιιιι1ιε εε Μι· ιιιειεε ΡΜεΙιτ, Ιει1ειιι Μι ιιιιεΙι εεεεοΙιΙιεεε
Με ειε' εεε εει` ιιιειεε ΚΙΙε11ι εὶεΙι Βεε1εΙιεεεε ΙιεεεΙιι·εεΙιε,
11ιεεε Ιε οΓεε1εΙ1ει·1ινειεε τ”ε18·εεεεειεΙιειιΙ.Ιιε11εε:
Ηει·ι·ε Πι·. 11ο ιιιεε 1ει·οε εε ε· γ Ι ε ο Ιι Ιιεεεε Μι ρει·εϋε
11εΙιεεΙιι· ννοΙι1. Πει·εε11ιεΜε, Με ει Με Βε1εΙιει·ε.1:1ιεεΙιεεοι·ά
εετε1·ιιι 117ιεεενεΙΙΙ.ε, ιιιιο11ειε Με Βι·ΙεεΙιε1εε ε·εΙιετειι,πιει
εεε 1ι11ε1εοΙιεενοι·τι·ε.ε;εεΜε ΖεΙιει·ει· εενιιοΙιεεε εε Μ1ι·Ι'εε.
8ε1Ιιεινει·ετεεε1ΙεΙι ΙιεΙιε ιε1ι 11ιιεΜεεε Ει·ΙειιΙιεΙεε (εετει·ΙιεΙι
ρεεε), Με Ιει1ειε ιιιΙεει11εο1ιεεεεε ειιε1εεΜεεΙιεε Αι·ειε, εει·
ιιι1ε1ιΜιι·ειιι εεεεεΙιε, εετ. €ιϋεετει· Βει·ειτ.ΜΙΙιε1ιε1τ ει·τΙιε118:.
Ηει·1' Πι·. .Ϊ ει· ο εεενν γ ι.εεΙι εετ. 1ιιΙ”οΙεει1εεεεεΜ1.1ιι·εεε

Μ·εΙει· Βειιιεειει·. ινεεε ιεΙι ιιι1ε1ι ιεε1ιι ει·1εεει·ε, ιιε Ι'ΙΠειει·
εειεεετει· 1897799, ιιε 8οιιιειει·εειιιεειει·1898 εεε ιιε ν7Ιειει··
εειεεετει· 1898799,εειτννειεε ιιιε1ιιε ΙιΙΙιιιεε1ιεε νοι·Ιεεειιςεε εε
ειιιτΙιι εεε. Με εει· ιιιεἱεε Ηει·ι·εε Αεειειεετεε ιιιιιιΙιεΙ1εε, Με
ει· εεεΙι αε1εε·εειΙΙεΙι, Με ιι1ε1ε Βιει11ι·εει1ε.εε εεε ν1ε1ι.ειι,
ννε1εΙιεΜε Ηει·ι·ειι Αεείετεει.εε ιε εεε Κι·εεΙιεεεεΙειι εΙιΙιε1ιεε,
τΙιειΙπεεοιειιιεε
ΑΜ' Μεεε νει·1ιΙΙΙιιιιεεε ΙιεεεΙιι·εεΙιεε ειοΙι Με ΒεεΙεΙιεεεεε
Με 1·1ει·ι·εΠι·. .1ει·οεεεειγεεεΙι εει· Ι. ιιιεΜε1ε. ΚΠε11ι.
Νιιι.ιιι·εειεεεε ει·ε1εΙιτ εἱεΙι Μιι·εεε εειε Βεε1ιτ, ειεΙι εΙε «Με
εει· ΚΙιιι1Ιι νοε Ρι·οι'εεεοι· ΝοιΙι ιιεεε1› 211 ΙιεεεΙεΙιεεε.
Βεεε εοεει Ιιεεετεε εΙΙε Με 'Γειιεεει1ε $τει11ι·εεεε, ειεΙε1ιε Με
1ιεεΓε εει· .1ε.Ιιι·ε εεε Ιι1ιειεεΙιειι Πειειι·ιεΙιτ Ι›εεεεΙιτ ΙιεΙιεε,
επι. εειεεεΙΙιεε Βεε1ιιε ειεΙι ε1ε «Αει·ειε εει· 1ζ11ειΙινοε Ριο
ιεεεοι· Ν ο ι Ιι ε ε.ε ε Ι » ΙιεεειοΙιεεε.
Με ε·ι·ϋεειει· ΗοεΙιεε1ιιεεε·

ει·εεΙιεεει:

Ρι·ει”εεεοι·Πι·. Ν Με εεε·εΙ,
νοι·ετειιά εει· 1. ιιιεΜειε ΚΙιεΙΙι.

Υει·ιιι1εοΙιΙεε.

- Πει· Ρι·οι'εεεοι· εει· Αιιειοιιιἱε εε εει· ειιΙΙιει·-ειει1ιοΙει
εοΙιειι Αεεεειεἱε, ΑεεεειιιιΙιει· Πι·. 'Ι

' ε. ι· ε ε ε ε Ιι ι , εεεεεε
80_ιεΙιι·ιε·εΙ11εεεεεειι. Ιε εεε εεεΙιειειι '1'ε.εεε εΙι1εεΙ'τ, ει: “εξ
ε·ε1ι.ει·ε ΜΜΜ' .Τε1ιι·ε ιει Αιιιιε ΙιεΙεεεειι νιιοι·ι1οιι_- νει Κει·εειε Ιιεειιι,ε; εει· Ι“ι·ΙΙΙιει·ε 1εεειεΙιιι€ε ΠΙι·ες;τοι·
εει· εεΙιεΙΙιεεΙιεε Ι.εεεεε-1ι·ιεεεεειεΙτ, βεειιετει·ειΙι 1)ι-_Μο
ι·Ι τ ε Β

'
ι· ε ε Η εΙ , ννε1εΙιει· εεε;εεννει·τι,ι.=;ιιε 87. ΙιθΙ1θη838]"Ό

ει.εΙιι.. εειε ΒΟ_ιεΙιι·ιεεε Ποειοι·-.1ιιΙιι1εεει.
- (Μες. ιεει1. Ο.-ΖΙ;ε;.)- Ζειιι Ρι·ε ΐεεεοι· εετ ΡΙιι·ειΙι εε εει· ιεἱ|ἱιῇι·

ιιι εειειιιιεοΙι εε Αεει1ειε ι ε ιει Ιε ε1ει·1ετετεε00ΠεεΝΜ
ειιιτεεις εει· Αεεεειιι1ε εεε Με· Ζε.ΙιΙ εει· Με εεε Ιιει·ε1ιε ειι
Ιιει· εειιιΙιεΕι εειεε.εΙιτεε Οεει11άει.εεεει· Ρι·οι“εεεοι·Με ]ήθ8ιε·οπ
τεεΙιεοΙοε·ιεε1ιεε1ιιειιιετε 11η. με”. Θ

.
1
. Τει·ε εεΙιιε εε·

Μ6.Ιι1ιννοιι1εε.
-0ι·εειιενει·1ειΙιειιε;ειι: 1)ει· 8ι.. Αιιιιεε-Οι·
εεε 2. Ο Ιεεεε - εειε 1ΜιεΙιεεε εεε νεινσε1ιεεε;ει·ετΙιεε
εεε Αεγ1ε εεε Ρι·ιεεεε Ρ ε κει· ν ε ιι Ο Ι ε ε ε Ιι ιι ι ε, Βιεε1:ε
πιει Ι)ι·. ν7ε,ε·εει·. Βει· 8ι. 8τεειεΙειιε-Οι·εεε 2.

Ο Ι ε. ε ε ε -- εειε ΟοεεεΙτεετεε εε εειε ΑιεΙιιιΙειοι·1ιιει εει·
Ρο1ιι·οινεοΙιεε θειεειεεεΙιεΐι: Ιιει·ιιιΙιει·2ιε·ει Βο11υνεειει·ιι.ΠοΙΙε
ρ;ιεει·ειΙι Πι·. Ν. Μ εεεε ε , εεΜε εεε Αεειετεειεε εει 1ιΙἰεἱ·
εεΙιεε Ιεετιτει εει· θι·οεεΐει·ει.Ιε Η ε 1 ε ε ε Ρ ε ει! ο ε· ιι ε ,

ΟοΙΙε.ε·1εειειΙι Πι·. .Ι ο Ιι ε ε ε ε ε εεε Ηοίι·ετΙι Β ιι ε ε
;

11 Ι. ε.- Α ε ε 1 ε ε ε ι ε ε Ιι ε Ο ι· ε ε ιι. Πειε νει·εΙιεεΙιιεί1ετεεΜΜ
τει·-111εεΙειεεΙ1εερεετει·εεε Τιεεεεεεε1-θε1ι1ετε, ΘεΙιεΞιει·ετΙιΠι·.
Ηοι·ΙιεεεεΙιεννεΙιι Ιετ ι1ει·ρει·ειεεΙιε 1εϋνι·εε- εεε

'ό ο ιι ιι ε ε-Ο τε ε ε 1. Ο Ι εε εε εεε ι1εει ΗεΙιΙΙι”εε εεε ΙΜΗ
ιει·-Μεάιο1εεΙιεεεεετοι·ε εεε 1ιεεΙιεεΙεοΙιεε 1ΙΜΙΙιετΙιεεΙι·Ιιε,Μι·1εΙ.
8ι.εεεει·ειΙι Οι. Κεεεε1εεΙιι, Με ε ε εΙιει·ἱεε1ιε Οι·
‹1εε εεε θε1ιΙειιεε Βιει·εεε 1

.

Ο1εεεε νει·ΙιεΙιειι
ννοι·ιΙεε.- ν ει· ε το ι·Ιιε ε: 111ε 1Σι1ννεε ειε 15. Αει·Ι1ι1ει· Με
εἰοεεειΖΙ εει· 9

.

ΙιειιΙιεειεεΙιεε ΚεεεΙιεε-1)1ν1ε1οιι διεειει·ε.ι;1ι
Πι·. Β ο ιε ε ε Β ι· ε 1ι ιιι εε Α11:ει·νοιι 59 .Τε1ιι·εεεε Ριιειιιιιοε1ε.
1)ει· Ηιιι€εεε1ιιει1εεεετειιιιιιτεεεε ΒετΙεεά εεε Ιιεττε εειεε ειε
ΜΜειεεΙιε ΑιιεΙι1Ιεεεε εε Με· 1)οι·ρει.ει· Πεινει·ε1τετ ει·Ιιε1ι:εε,
εε ννε1εΙιει·ει νοιι 1869-1867 ετει11ι·τε.Νεε1ι ΑΙιεοΙνιι·ιιε8·
εεε θειειιε ννει·ι1εΒ. 11Μ11τει·ιιι·ετεεε Ιιετ εἱεΙι ιιι εειεεε νει·
εεΙιιει1ειιειιΒιε1Ιιιεεεε “Με Με 1ι1εΙιε εεε Αε1ιιιιιιε; εειεει·
()εΙ1εε·εε εεε Πειει·εςεΙεεεειι ει·νι·ιιιΙιεε. - 9) Ιε 1εοεΙιειι ειε
18. Αρι·ΙΙ Πι·. ΜιεΙιεε1 1ι1ε1γε;Ιε ιιε 50. [ιεΙιεεε_ιεΙιτε. Πει·
νει·ειοι·Ισεεε, ινεΙεΙιει· εεε: 1878 Με ει·:τ1ιοΙιε Ρι·ειιΙε εεεεΙι1ε.
εει· 8ρεοιε11ειΜι· ΒΙεΙιτι·οΙΙιει·εριε εεε Νει·ι·εε1ιι·εεΙιΙιειτεε. -

Β
Ι Αει 8
.

Μει ·ιε Ινο1ε1‹οΙεειε1·ι(θειιν. Μοε1ιεε) εει· ι1οι·ι18·ε
Κι·ε1εει·ετθεεει.εε1:1ε ΠοτεεεΙιΙιεινἱτεοΙι Ιει 51. Με·
Ιιεεε_ιεΙιι·εεε Ρεειιιιιεειε. '1'ι·οτεειιιπ 25_ιε.Ιιι·ιε·ει·εεεεεΙιι·εἰτε
τει· Ρι·ειιιε εετ Με· νει·ετοι·Ιιειιε ε1εΙιι:ε Ιι1ετει·1εεεεε.- Πει· Ριοΐεεεοι· εει· ΡΙιγειο1εε·ιε εεε Π1τεοιοι· εεε εΙιγειο
Ιο,ς1εοΙιειι 1εειιΙ:ειε εε Με· ΒτιεεεΙιιιι·ειει· ΠεΙνει·ειιετ Πι·.

θ ο Ι τε Με! ιιε Ιεεϊειιι1ειι Βοειειει·εειεεετει·ειιι·ε1ι άεε εεεεει·
οι·ι1εετ1ιοΙιεεΡι·οϊεεεοι· Πι·. Β ννεΙά νει·τι·ετεε.- Αει 21. Μεἱ νεΙ1εει1ετεε ειοΙι 15 .Τε1ιι·ε άετ ΤΙιε. Με·
1ιειι εεε 1ιιεειεςεε 1:1ιεΙεεΙιεε 1ιιετιιετε εει·
θι·εεεΝΙι·ετιε Ηε1εεε Ρενι1οινεε.- Ιιι εεε ει·εεεε 'Ι'ε.<ζειιεεε ΜεΙ-Μοεετε Ιιεε·ιεε· Με εεε.
ΙιεΙιεεειε 1·Ιει1ειιει.ε1τ Μι Ιιεεε·ειι 1ιι·εε1ιε εεε
θειιιτει.ειετΙι ε Πι·. ΒϋιερΙει· 1ε θϋι·Ιιει·ει1οι·ί
(ΒεΙι1εεἰεε1άεε 14"εει 11ιι·εε 25_ιε.Ιιι·ιεειι ΒεετεΙιεεε.- 1)ιε 1ι1ιτιςΙ1ει1ει·εεΙι1εε1· Ιι1εε18·εε ΡΙι·οε·οιπ
εεΙιεε ι·εεειεοΙιεε εΙι1ι·ει·ι;ιεε1ιεε θεεε11εεΙιε.Ει
Ιιει:ι·εε εε.εΙι ι1εει Βεε1ιειιεεΙιε.ΓιεΙιει·Ιο1ιτΗΜ· εεε νει·ΙΙεεεεεε
νει·ε1εε_ιεΙιι·185. 1)1εΒιεεεΙιειεε Ιιε11ει'εεειεΙι Με 47159ειε.,
Με ΑεεεεΙιεε ι1ε.8·εε;εεεει' 4858 15101.
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- 111711:άἱο «Βο1αιτεο1ι.θεεοτα ΜΜΜ» οι·11ι.1ιττ,ννοι·άοα1αι Δια 18. ΗΜ α. σ. Μπας άιο ΖΜι1αοι· 1ζι·ιια1ιοα8259(252 νοιι.
Ποι·1ιε(.α. α. ααα 150 Ροι·εοαοα ια αοα οτετοα ()αι·εαε άοε Με 1α άοι· νοι·ιν0οαο.),ααταατοι·488 '11γρααε- (θ Μια.), 232
ννο11›ι1ο1ιοααιοα1ο1αιεο1ιοα1αετιι.ατε αα(8·οιιοαιιαοα ινοι·αοα, αει. 8γα1ι111ε- (81 Μια.), 18) 8ο1ιαι·Ιαο1ι- (8 ικα.), 182 Πιρα
α1ο νοι·1ιιιααοιιοα Βο.1ιοι·ατοι·1οαααα α1ιι·18·οα1ιο1ιι·ιαι(.ιο1άοε κ1ιοι·1ο- (18 ινοιι.1,58Πεεοι·α -(20 πω.) ααα 87 Ραο1κοα1ιι·εαΕο
1αετιτατεάἰο ΑαίαΜιιαο οιαοτ ςι·ϋεεοι·οιι ΖΜι1 νοα Ζα1ιοι·οι·ια- (2 αιο1ιι·)Με ια άοι· νοτια.°
αοα α1οατςοΜεττοα. (151ι.)- Πιο 1αιαιεο1ιοΒοςίοι·ααε εωα›ειοιιιιμ :ια αοα Παινοι·ε1
1.11τοαΗ
οἰαοἑαοι·ἔ

ααα
ά11ι·Ιοι1ιατι·1ΐ Ροετ1α1ιάζι·Ιζι10·

Μ01°ω1158$8·Β0110ΠΠ απ. ΡΘ120118Ό1.11°88.
ι·ιοα οιαιιιι·ιο και, οιιοα ιο οε ε ο απ· μια νου °‹· τ.ηςοι· .. . . . .
Κι·αα1ι1ιοιτε(`Μ1οααα πααοι·οΠαι.οι·εαο1ιαααοαπιιι Ροειοι·ι·οΒοτα

Π” (Ιω ννοοΒο "ω" 80· Αρτ" ι” Ζω" 6° Με' "Να

α1ιοι·τιύαΕοαινοια1οιιεο11Βα.Η
· (Ϊ ἱ ά

Ζα1ι1 Μ” 88οτ1ιοί11.11ο:- ο1ιοι· ο1εο ε». ,εοιαο 'ον αατιαςαα _
εοἱαο νοι·ννοαααας 1α άοι· 1(ιια-α1ιοααΓΙοεο @οοτ 1111-110131°111°111_1π_παιΔΙΐτ'έ _ Ε: Β, .
Ρι·οΙ'.Πι·. Ποαάο εο1ια (α άοι· «ννιοα. ιαοα. Ετ.» Μάσα· ωθω1,ωΠ_ έ( 8 Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ _= έ, έ, _Ξ _= ,ε +έωαεωθηαθ ννἱιιΒο. νοπ· αοια 1ιιο1ιια'εο1ιοα 11'1οιεο1ιοιιιι·οοπ
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η ε ε

»οι άοι· 11`1οιεο1ιεΜταοα ;;ι·αεεοα νοι·αα , απ." οι· 15.ιννοιεε, __|_·` ,ο α· ,ο Φ ,ο ε ε Φ .ο .οι
ινοαα ααο1ιἱα 1ιοεο1ιο1αοαοα11οαα·οα, οαι Π
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ΙησΙΙοιΜοπωι: Με ΕΣι·ειιτεάει· Μετ1οιιΜόοτ ιιοΙΙοιι Η: :Μου Βε11ω. »νο Με Ρυ.Μοιιτοπ Μ8ήΒΒΒ8.ά ιιἰοΜ
εοΙΒετ.ειιιΓειιοΜπ Μππου. Μ ὰἰοεεπι σ.ΠοΜ Με ΜιἱΠΙΙοΙιο Μει·ΠειιΜάοτ ΒειΙ2 Μάικ πιιι· Με
ΒἱΙΙὶεεΒο, εοΜει· ιιιιοΙι Με Μετα Βτεειτ2ιπἱτπεΙΜΗ ειΙΙἔοπιοἰποτ νοτίετιιιιι8, νω-τω.ιω,«; άει· Βοϋω·.
άεε Ηετ2εωε, ΟΒετἰιπι1ἰοπ, Ριω.0ω. (58) 17-5.
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°ἙἩ!:ι"ΟΤιἔπ ἙιιιἱΙἱιι Σ “ΜΠΕ”
Κιιι·επετει18 Μι· Πιι8οτι- π. Βει·ωΙιτιιπΗιοΜιι, .

ι

8τοΙΙ'ννοοΜεοΙ- ιι- ΒτπΕΙιτιιιι€ωτότυιι€οπ.

·

Βοεἱτεοι· ιι. Δι·πΙΙα!ιοι· Βο!τοι·: ΙΙΙ... γΔ 809ΕΕΒε €€3ΈξΑΒΑΤΕ

. .πω θ πω! 10° ο

ΙοιΙοίοι·ω Μ.,
Κι·οοεοτ 20°|.,

~ 100ιο Με. Μ.
δΕΝ!”2--λ|ΠΕ

·

Φαϊ ῇετ:τ Μ άοι1Ηοἱιιο Ιιιἀἱοειιἱοιιεπ'

πτ8·επάννοΙοΙιετ ΑΝ. επτΜΙιεπάου
Με εΙΚει1ἱεοΙιε Ω,ι1ε11εοι·ετε:: Βεπεεε Τοετε1τεεε1τ1801ετῖοΙετεὶοΙι νει·οτά11ετ

Βι·πιιιιοπεοΙιι·Μοπ πω! ΔιιειΙγεοιι 8·ι·ειϋεπω! Π·ιιποο άιιι·οΙι

κ

Υετεεπό άει· ΡΗτεΙΙἱοΙιοπ ΜΙποτωννεεεετ νοπ 0Ιππ-8ει!:ϋτυππ. ΜΝ., (Η. ΑροιΙΙΒΜΘΠ ....ΜΜΜ,__
Ε'ιιτΒεο11 8ι 8ττἱοϋο11, ΜΒ..." 8η ΒοΗΙεεἱεπ. _ ΜΒΜ Μ ΒΘΒΜΙΠΠ Η "ΜΕ ό

.

Π"

_ ' _ Ηυ.ιιάοΙ ΜϋπάΙιοΙιοιι Ι11!τεΠο11811
Νιετ1ει·Ιπεευ κι υΠετι ΑμοιΙιεΙιειπ Η...: Μπιτ!ν»·πεεει·-ΗευιΙΙυιι€ειι_ Μνθ“°θΙΒΜΙΒΠχνθ'-ΙΙ"38"ΠιθΓεω.0Βε..

ι

(ω) 8_8· κνεϊ!επι.
Μ. εε. οιιιρΐεΒΙεπωνεττΙι,

8τθ Β

. τ. Μ--- - . 0τιωπει!ρεοκηη9

φ Ροετεοπ
2ιι νει·εοΙ1τεἰΜιι. να...] εο!ο!ιο Π·

- . ,εοπάννο
ἔἱοΙιτ ετΙιΙΣΙἑΙἰοΙι

εοἱιι εοΠ
του, »νειι ο πιω: Μ· ειπ

Βιι.ΙεοπιΜε" πω ω.. ιο. Οο$οΒοτ.- Έτοςιμοπε:ισα-ποσο. ξ Μ8818Μ' Η· νν80Π8»
8Ι:Μάοιι άει· Ηειτιπον.-ΑΙιειιΙ›.-Βἱεετιὶ›. ιι. άεε Βἱὶειιἔεε ΒετΙἰυ-ΗἱΙόεεΙιεἰιιι -Ο6Ιιι-Ρειτἱε.

· Κ21ΜοΠΠοοεττων51:1 Ρτοερ. 19,
82ο.1:1-,Ποστ- η. Βοο1ΜΜοι·πιοάει·πετει·ΕἱιιτἱοΙιτιιιιἔ. Ιπι1'Ι:-π.'Ι'οι·ι·ιιἱιι-Κιιι·οπ Μ ΜΗ!. ΒΕ ΡθτθΙ-5ΒΠΓ8ννε.Ιάτ.ΠωςοΒιιιη;. Ποποι: Κιιι·1ιε.ιιε.- Μιινπ-'Γεπιιιὶε-ΡΙϋιεο, 'ΓΙιεετετ. ΒΜΙο, Βευι1ειι, ; ν .ί ι) Ί( Ρ

'

& 0θοΙοεοπΙι.2ιιι· .Ιερά ιι. ΓἱεοΙιετοἱ. ΡτοερεοΒοάιιι·οΙι Ι'ΙΙτιπΙ. Βττιπποπ-Βϋοοϋοπ. ; 88098" 8 Η ο8Γ80" 0
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«ω εο-7.
ρ|'ΟΙΐΙΙαδ ΠΙΩ' .πω ΠΠΠΙΙ'Η.$' θΧϊΙ'Παδ αθό' ΕΠΙΙΧ.

ΡΑ8'"Μ.Εθ νιοι-ιν-ετΑ·τ
Βοι:Βοηε άϊμοετ.ϋε.

οοΜΡπιινιεδΐιοι-ιν-ετΑτ
μπαι· ρτέρω·ετ εοἱ-πιἐωε 1'εεω ειΙοεΙἰι1ε σε2ειιεε.

~
ἰ ΒΑ!) εΑ1.2Β11τΙΝΝ.

ἔ ΡτειοτἰοὶτοΜεάετ ΜοτεεΙΒετ Με ΡἱΙτεΗΕ

. Μια Βτιιιιπωιιιι·π

Ε Πι·. 1τιε·ε1. .Ι. Μοπιτε8·,
ττϋΜι· πτιοΙιτῇΜιι·ἰἔοτΑεεὶειειπω·Ζτ επι ό

.

ΠΒἱν0τεἱΕΒΒ8-ΚΙἰι1ἱΒο11Μ Βτοε!ε.ιι
(89) 2--1.

ποΒΒ. ΠθΒ8_θά., Μ' Με::
-
@ο τ. -*Ηω'8.Πέέ88δίΗ.: ΤΗΛ ..πω..... ω. -ΗΠΩΠ·Ι1410ΒοΜέν. Α. δ'ωετιοο!ζοΚἐιὶΙετἱποπ7Ιι.ΡΕΜ Η
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ΙΙΙΙ 1Β Ι90θ

Νειιε ΡοΙΒε χνΙΙ. .Τευτε.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
υυτει· εει· ΚεεεετΙου νου

ΗΜ. Μ. Κει·Ι ΠεΙΙΙο.
ΠιιτΙενν (Ποι·ριιτΙ

Μ. 1υΙιευυεε Κι·ευυΙιεΙε.
Μ”.

Μ. ΒιπΙοΙΙ' ΙΙΙΙευεευ.
Ι Μ. Ρετει·εευτε

ΙΙ Ιε ι6ΙΙ Ήειει·ευ-υΙ·ΒειῖυΙειΙἱεΙΙιὶεεΙιεΙΙΙΙδευευεεΙΙι·ΙΙζε›κετεευνεΙυεΙεεευ,ΐ'"Δ Ι: οευ ε 8· Δ έ” 1·εξ Θ εεε) Ι ε 0.116Π: εοτ·ε. ε Ή
δ ου υιιΙπε υ ε. - Πει·ΑΒουηειυευ"Ρ:εΙε ΜεΙυ Β·υεε1ευά8 ΚΜ. Μι· Με
1υΙ1ι·,4 πω. ΠΜ·Με ΙιεΙΙ1ε..ΗΜ ΙυεΙ. ΡοεΙ:ευεΙ:εΙΙιιυε·;ἰυ (Ιου Μ1δ.91·011

ΜΜΜ :πιω ιιιιεεεΙΙΙΙεεεΙΙεΙι ευ Με ΒιιεΙιΙυυιΜΙυυε νου Ε, [ε.ΒΙ.01:81°Ιυ
8Ι:.ΡετστεΙ1υτΕ,ΝεννεΙ:γ-ΡτοερεοΒΝΙ·δ,ευι·ΙεΙιΙευ. -Ε ε.Μ;" οι·ΙΡΙ·.ε

ΜΙυ«¦,ε;·υ20 ΜΜΕ _ΙΕΙιι·ΙΙεΙι,10ΜΜΕ υεΙυΙΕΙιι·ΙΙεΙι. Πει· Συιετ·ΙΙΙουερτεΠεοννΙειιΙΙε ευΙ'τΙΙε ΙΙ.εάεεεΙουυειϋΒΙΙεΙιευ ΙΙΙΜ.ΙιεΙΙυυ8ευ Ι›ΙετεΙ.πιιπ :τι
Ι'υι·άΙε3 ιυεΙ εεεριιΙΙ:ευεΖεΙΙε ΙιιΜε Μ 18Κου. οάοτ35 ΡΕευυ.-Πευ (Ιου εεεεΙ1ΙΠΙ.είΙΙΙιτε Μου Ιὶειὶεετευι· Πι·.Επάε1ΕΉ'.,Μου Ιυ Μ.Ρε
ΔιιΙοι·ευ ννει·κΙευ25ΒεριπΔΜΜυμΙΙιτει· θι·ΙεΙυεΙω·τΙΙκεΙ ειιΕεεευιΙΙ.-μει·εΙσυι·8, Ρετει·εΙ:υι·Βει·8εἱΙο, Ρετετ-ΡειιΙΒοερΙτυΙ Μι ι·ΙεΙιτου Βρι·εεΙ1
ΙΙεΙει·ετε ννει·υευ Μου άεπ: Με” νου 18 ΚΙΝ. μνο Βοεευ Ιιουοι·Ιι·ε.·

Ν: .εε ει. Ρετει·εΙ›υι·,ε,

ετιιυεευ ΜουΙ:ες, ΠΙΙΙιννοεΙι Με Νασαι; νου 2-8 ΠΙιι·.

ε. με.) .ΙυυΙ 19ω -
ΙυυεΙΙ: Ι)ι·. Ο. ΜοτΙ$22 Πεεει· ιΙευ ΜΙυΙεεΙιευ κνωυ νου Θεΐι·Ιει·ρυυΙιτεΙ›εετὶτυιυυυΒ·ειι.- ΒεΓετε.τ.ε: Α. Β. ΙντΙΒΜ

υυ:Ι Ν. Α. ΙυθΙ8ΙΙΙΙΙΒ.Π: Βειιιει·Ι‹ιιυ,ςειιΜ” Με ΒεευΙιετε νου ΑυτἱιγρΙιιιεΙυοευ!ετΙουευ. - Η. Βυ:·εςει·: Βεειιι·τειιε νεΓΙειυυΙυε
ευ τε011Νευε·εΙ00τετ1Ι_ΙάΙυε·.- ΒΙΙι:Ιιει·ευεεΙε·ευ πω! Βεερι·εεΙιιιυεευ: Α. Ι.οεΙ:Ιιω·τ ΟΙΙΙεερΙε: 'Με υεειιιε1 Ιυειοι·γ οί
εΙεεειΙου. - Ηευεὶειιευ ω· Ι.εη·ιιεοΙοε1ε ιιππ! ΒΙΙΙυοΙοεΙε, Ιιετευεεεεευευ νου Ε”. ΡευΙ Ηεγκυευυ. - Βειει·: Με Πυτει·
ειιεΙιυυ8 εεε Ηει·ιιε Με! εεΙυ νετΙιεΙιευ υε1 Κι·ε.ιιΙ‹ΙιεΙΙειι. - Κοεεε1: ΕεΜεάευ ΠΠ· υιεε1εΙιιΕεευ-ευειυΙεευε Ουε·εε.- Αιιευιι€
ε.υε τΙευ Ρι·οτοΙ‹οΙΙει1 ι1ετ ιυεάΙεΙυΙεεΙιευ θεεεΙΙεεΙιΜτ ευ Βοτρει. - νει·ιυΙεεΜεε. - ΜοττεΙιτΜε-ΒυΙΙετΙυ
δε. ΡεΙει·εΙ›υ1·εε. - ΑυΖεΙΒευ.

Χ

(Αυε εΙετυ ΒευτεεΙιευ Με:ιευεετ-ΗοερΙτε.Ι Μι· ΙΙ1ευυετ.)
ΙΙεΙιει· άεπ ΙΙΙΙυΙεεΙιευ ΙΙΙει·ΙΙι νου Βεΐι·ΙετρευΜε

Ι1εεΙΙπιπυυυεευ.

νου

Βτ. Ο. ΜοτΙ Μ,
ΔεεΙετειιε

Με θείι·ΙετευυΙαεΒεεΠτυπιυυεευ ευ τΙιΙειΙεεΙιευ ΡΙυεεΙΒ
ΚεΙτευ, υειυευιΙΙεΙι ευ ΒΙυΙ; υυ‹1 Ηετυ, εΙυΙΙ υιιτεΙι Κο
κ·ε.υγΙ Ιιι ΙΙΙε ΚΙΙυΙΙτ εΙυεείϋυτι πετάω. Με πυεάΙεΙυΙ
εεΙιε Ρτεεεε Με ΙΙΙεεε ΜυΗ1υι·υυε ΠΙΙΙΙΙΘΙ3Ιι8ΙΙΘΙΠΙΙΙΙΒΓ8888
ευΓεευοπυτυευ. ΑΜ εευ ιυεοτειΙεεΙιευ ΤΙιεΙΙ άετ Ε"τεΒε- εΙε ΨΙ880ΙΙΒΟΙ18ΙΙΙΙΒΙ18 Βεετϋυευυε; σει· ΜεΙΙιοτΙε -
Ιεε.υυ Μετ Μουτ υεΙιετ εΙυεεεειΙΒευ ννετυευ ; εε Ιει ΙΙΙεεεε
Ιυ Δευ Ι›ΙεΙιετ· εεΙιου τεεΙπ 2εΙΙΙτεΙεΙιειι νετϋΠειιΙΙΙεΙιυυεευ
Ι1Ι›ετ εΙεεευ θεεευετε.υά πι· ΘευΙΙΒε εεεεΙιευειι.
Οτοεεε Επ·ινεττυυ8ευ Κυϋρίτευ εΙεΙι ευ Με ρτεΙ«ττΙεεΙιε
νει·νεττ.Ι1υυε άετ υευευ ΠυτετευευυυεεΙυεΙ.υοάε ΜΙ ΚτευΙ‹ι
ΙιεΙτειι εει· ΟΙι·ευΙετΙουε- υυι! ΕεετετΙοιιεοτεευε. ΗετΙ.ε
ετ:Ιιου ΚοτευγΙ ειυΙ Με ΕτυΙεετΙΒιιιιε εεε θεϊι·Ιει·
ρυυετεε Ι›εΙ υερΙ1ΓΙΙΙεοΙ1ε11 Ηει·υευ Με εεε Ιυτετεεεευιε
νει·ΙιεΙτευ άετ ΟεΠ·Ιεττεευ1τετε Ι:εΙ ΗετεΙεΞεευ ευίιυετ1‹
εε.πυ ΒεΙυεεΙπ, ευ 2οΒευ ευεετε Αυτοι·ευ υεεΙι ΨεΙΙετε

Οουεεευευεευ εεε ΙΙιτ·ευ Πυτετειιουυυεει·εεεΙΙεΙ.ει1. ΒοΙΙι
Με ΒΙεΙιτετ ε. Β. ενΙεεευ Με ετοεεε ΒθιΙθΙΙΙΙ.ΙΙΙΒ Δευ
οετυοτΙεευευ νετΙιεΙιυΙεεε Ι1ε·Ι 0Ι1ΙΓΙ1ΓΒΙ80Ιιευ ΕΙυετΙΙΙευ ευ
εευ ΝΙετειι υεευ υυ‹Ι Ι.ἱυ‹Ιευιευ_υ ΒΙειιιετε, ευΓ
θι·υυ‹1 ω· ΘεΙτΙεττεευΙΙειε ΙΙΙε νετεεΙιΙετΙευευ Αττευ άετ

ΝερΙιτΙΒΜευ νου εΙυευεει· εοΙιεΙυευ ευ Μυυευ, ε;ΙευΙ11ε
εει· ΕτΜετυυ8 εει· ΠτειυΙε ευΓ Δω Βρυι· 8εΚοιυιυευ ευ
εεΙυ υυ‹Ι ΘΙΙηΙΙειΙΙΙ ΙΙειτευΓ Μ.εΙΝ.ε ΙΙιεΓερεΙΙΙΙεοΙ1ε ΙΒΙυ

ετΙΙΙε.

ΙιιωνΙεεΙιευ ΙπεεΙυυτ ΙΙΙε ?τεμ εΙΙ:Ιι ευ ΙεΙετευ Με εΙΙειι
εε.υ8εΙυΙεοΙιε Ετναετιιιυεευ ννετιΙευ ετινεε τευυεΙττ. 5ο
Ιιευευ Ι›εΙερΙεΙεινεΙεε Με Ι.Ιυεευτε.υιι'εοΙιευ ΑιιΙΙε.ε
ευυεευ εεΙιοιι ιυεΙιτΓεεΙιευ ΙΜάετερτυου 8εΙυυάευ.
Βευ μτεΙ‹1ΙεεΙιευ .πετ Ιυτει·εεεΙι·Ι νοτ εΙΙουι Με Ε'τεεε:
Με »νεπ ὶετ Με υειιε ΜετυοΔε Ιτυ 8τευιΙε, υυε νν1οΙπΙΒε

ΑυίεεΙΙΙΙ1εεε ειυ Κτε.υΚευυετΙ ευ ει·τΙιεΙΙευ Με Ιε.εεΙ; εΙε
υυε εΙυευ ιΙείει·ειι ΕΙυυΙΙεΙ‹ Ιυε ΙΙΙΙεεευ άετ ΚτευΚΙιεΙΙ
Ι.Ιιυυ, ειΙε εε υυι άευ Ι›Ιευει· ϋΙ›ΙΙεΙιευ ΜΙυΙεεΙιευ Πυτει·

ευευυυ8ειυεΙ:Ι1οϋευ άετ ΡεΙΙ απ?

Με ΤεεΙιυΙΙκ εεε νετίεΙιτευε, εοινε1τ εε εΙου υτυ Ηει·υ
υυτει·ευεΙιυυ8ευ υευ(ΙεΙτ, Ιετ εΙυε ΜεΙυΙΙεΙι εΙυϊεευε. ΒΙε
ΠυΙετευεΙιυυ8 εεε ΒΙυτεείι·Ιετρυυεεεε ετϋεετ Ιυ ιΙευ ιυεΙ

ετευ ΡεΙΙΙευ ευΙ ει·ϋεεετε ΞευννΙει·ΙΕΙιεΙιευ. Με ει·ίοι·εει·
ΠεΙιε ΒΙιιιιυευΒε Ιετ (Μου εε εεεΙευκευε, ιΙεεε πυειυ ετετε
εΙυευ ΑιΙετΙεεε νοι·υεΙιιυευ υιιιεε - εΙυ ΕΙυει·ΙΙ'Ι, ευ Μπι
πιω εΙεΙι ιΙοεΙ1 υυι· ευτεεΙιΙΙεεεευ ΜΝ, κνευυ ετ ευ ευε
τερευτΙεεΙιευ Ζινεοκευ ΙυεΙεΙττ ετεεΙιεΙυι. Με θεινΙυυυιιΒ
εεε ΒΙιιτεε @του 8οΙιι·ϋρίΙ‹ῦρΙ`ε ΒΙευΙ., Με Κο1·ευγΙ
υιι‹Ι Μιιυειυευυ εεεεΙΒΙ; Ιιευευ, ΙεεΙυε εευε Βευε.υευ
ΒεευΜετ.ε -- εε εΓ8ε.Ι:ευ εΙευ υεευ Κοτευγ1 ΒΕΙΤετευ
Ζευ νου ευτευεεΙιυΜΙΙεΙι 0,Ο2-0,0Β° - ΓεΙΙε Μουτ
υεευττε18ΙΙου ΒευετετοΙϊ ευτεΙιεεΙεΙιετ νν1τι1, πεε εΙυε εε
εευτευσε ΟουιρΙΙεΙι·υυε άετ ΜεΙΙιο‹Ιε νοτετεΙΙι. Αυ Φε
εευ ΒουννΙει·ΙΒΙ(εΙιευ ννΙτεΙ Ιυ άει· ΜεΙιτΖευΙ εει· ρτειΙαΙ
80Ιιευ ΡεΙΙε ‹1Ιε ΒΙυευυτεπ·ευευιιυε εευεΙιετυ. Βεεε εΙΙεεετ
ΠτυεΙ:ευΙΙ εεΙιτ υετΙευετΙΙεΙι Μ, εευειυπ Μου κ1ευ νοι·ΙΙε
8ευΙΙευ ΑτΙ1εΙΙ.ευ νϋΙΙΙΒ Μει· - ιΙΙε ΒΙυτυυτετευουυυ8ευ
ΜΙ Κι·ε.υΙτευ Ιιευευ ευ υυι! Μι· εΙου εΙυ που! υοεΙι
ετϋεεετεε ΙυΙετεεεε Με Με ΒεεεΙυπιυυυε εεε Ηετυ8είτΙετ
ρυυειεε. Ιου εεΙυετ ΙιυΙ›ε υυι· Ιιι ινευη;ευ ΡεΙΙευ ιΙευ

ΒΙυτεείι·Ιετρυυετ Ι›εετΙτυιυευ Μυυευ; εΙε ΒεευΙτετε ννε.τευ
υυι ‹Ιευευ άει· Ι›ΙευετΙεευ ΡυΙπΙὶεεεὶουειι ϋΒετεΙυειΙτυτυευιΙ.
Πεκ· θεϊτΙετρυ1ιετ άεε υοτπυεΙευ ΒΙυτεε Ιετ Ι›εΙ‹ευιιΙΙΙεΙΙ
-0,56 ο. Ιυ εΙιιΙΒευ ΡεΙΙΙευ ΓευιΙ Ιου εΙυε Ι›ειιεοΙιιΙΙεΙιε
ΑΙπτνεΙεΙιυιι€ νου εὶεεευι Νοτπιε.Ιννει·Ιυ; εε ε. Β. ΙΜ
εΙυετυ ΓυΙΙ νου:

-ο,665. ΒΙυιεει·υπυ συτεΙι
ΑυετΙεεε μενου.

ΝερΙιι·1Ι:Ιε εειιιε Με ΠτειυΙε

ΝερΙ1τΙΙΙε Ιιευ1οττυε8Ιεει Με
ΠΝ1υιΙε . . - 0,81. » υ

Νερυι·. εΙιτου. Ιυτετετ. Αρο
ρΙΘΧΙε . . . . -0,64. » »
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Νερ1ιτ. ε1ιτοιι. 1ιι1ετει. -0,01. Β1ιι1εετιιιιι σιιτε1ι
8ο1ιτ0ιι11ι0ρΓεεειν.

Αι·ιεισοει:1ειοε1ε. Οειιεεε11ο
εεε οετε1ιτιι1εε . . -0,02. » 1

710ιιιιιεοτσ1ε. Ρ1ειιι·111ε.1.ιιιι

εειι1ιι1ετει. - 0,08. » »
Βεεοιισετε 1ιειιιετ1ιειιεινει11ι1ετ σ1ε ετε.τ1ιε ιιιο1ε1ιιι1ετε
Βειειιι1οιι 1ιιι 1151112, ε1ιιετ εε1ιτ εο1ινι·οτειι 1ισ.ιιιοττ1ιε81
ει:1ιειι Νειι1ιι111ε,σ1ε επι ΤεΒε ιιεε1ι σειιι Ασει·1ε.εε 1ετε.1
ειισ181.ε. Βει ειιιειιι σετε.τ118ειι Ρε11 "Με σει· Μεσο
ιιιειιιι°εε1ιε νοιεε1ι1ιι€, σετ νειιεεεεο11ο ε1ιιε ειι1ιειιτειιε
1ιι1ιιε1οιι ειιιετ ιιιιτ 0,8 μισο. 01Νε-1.ϋειιιιε 1`ο1Βειιιιι
1εεεειι, ιιι Βτιν11ΒιιιιΒ 2ιι 21ε1ιειι. Βε1 Τ1ι1ετειι 1ιε1ιειι 1ιι
1ιιε1οιιειι σετει·11Βει· 1ημοτοιι1εο11ετ5ε1216ειιιι€ειι 1ιε1ιιετ1ε1
εο1ι11σ11ε1ιε11ν1ι1ιιιιι€ειιΒε1ιε1›1').
Βετ 0ε1τιειριιιιοι σεε Ηειιιεε εεειιιισετ 5181180590ιιιι1ετ
ιιοτιιιε1ειι 11ε5ειιε1ιεσιιιειιιι€ειι εο1ιννειι11111:11:11Κοτε.ιιγ1
ενν1εο1ιειι2,8° ιιιισ 1,4° ιιιιιετ σειιι 0ε1τ1ετριιιιο1 σεε
σεε0111ι·ιειι 1Νεεεετε. 1ε1ι 1ιε1›ε νετειιο111, σιιτο11Βεε11ιιι
ιιιιιιιΒ σεε Ηιιτιι€ε1τ1ετριιιιειεε 11ε1 50 νετεε1ι1εσειιειι
1έτειι111ιε11ε1ε11ειι,ιιι1τ ειε Πτ11ιε11 111ιει·σειι 1111ιι1εε1ιειι
1νει11ι σει· Μετ1ιοσε ιιι 1ι11σειι. Αιιεεετ Δ 1) 1ιει1ιε1ε1ι
ιιι σειι ιιιε1ετειι 951114111ω18ειισε 1111ετ1:1ιειιο11τι: Με
Πτιιισιιειιιιιιιι νοπ 24 81ιιιισειι, σεε ερεε111εε1ιε0εινιε1ιτ
ιιιισ σειι ρτοοειιι1εε1ιειι 01119.11011511.Μεεε Βεειιιιιιιιιιιι
εειι ειιισ ιιι ννειι18ειι 11111001111ε1ε1ιι ειιειιι1111ιτειι. νοιι
σετ Βεειιιιιιιιιιιι€ σεε 811011810118ε11ε11εεινιιισε 1ιιι Βιε
1ι11οΚευ! σ1ε 2ε1ιτειι1ιειισε 1'εο1ιιι11ιΑ1ιειειισ Βειιοιιιιιιειι,
ιιιιιεοιιιεΙιτ Με σ1ε 0ιιιετειιε1ιιιιι€ειι Κοτειιγ1'ε ιιιισ
1.1ιισειιι ειιιι'ε 1ιε1ιιε σ1τε01ειι νετ1ιε11ιι1εεεε1ι1ειιεννι
εο1ιειι Δ ιιιισ Ν ι1εο1ιινε1εειι 1τοιιιιτειι. Νιιτ 111 ε1ιιειιι
11'ει11εινιιισειι 1ιε1εοιιε1 ιιοτιιιε1ειι οειιιο11εο1ιειι νετ1ι1111
ιι1εεειι Μιεειιιιιιιιιιιι€ειι ιπι 10 επι' ε1ιιειιισετ 1“σ1Βειισειι
1118011πιπ 1›ετιιο1‹ε1ε1ιτ181,υ1ιιιε σεεε σ1εεε11ιειι 1ιεειισ
ινε1ε1ιε Αιι1ει:1ι111εεεειι ετ11ιε11ειιιπι 81ιιιισε 1νετειι. Με
νοιι Κοτειιγ1 ε1ιιςε1111ιττειι0οε111ε1ειι1:ειιΔ/01Νε 1ιε1ιε
11:112111011111ε.11ειι Ρ1111ειι 1ιετεε1ιιιει, σε. 1ιε1 ιιοτιιιε1ειι
νει1ιε1ιιι1εεειι σετεε11ιε 1εσειι1ε11ε ειιιε ετοεεε 0οιιε1:1ιι2
1111101551.Βετ Ι.1ιισειιιειιιι'ει:1ιε Ε11ιιινειισ σεεεεειι Ξει
1εσειι1ε11ε,Με 11οτειιγ1 εε 81311011ειιεεεερτοε1ιειι 551,
σιιι·ε11σ1ε 211111Τ1ιε111951251111,ιι1εστ18ειι 01Νε2ε1ι1ειι 1ιε1
εε1ιιειι Πτ1ιιειι ιιι ει1ι1ετειι. 1ι1ε εο11ειιιι, σεεε Μεσο
ιιιιιιιιι ιι1ε1ιτσειι Βεεειιιιιιτειι Πτιιι νοιι 24 8111110911,εειι
σετιι πω· ε1ιι2ε1ιιε Ρτο1ιειι 1›‹·ιιιιι2111111;ειισετε ε1ιισ σοι:1ι
νιο1ι1 ειικ1ι Ζε1ι1ειι νοιι 480 0ι:ιιι. Με θεεειιιιιιιστιιιιιιειιΒε
ειιιεε ιιοτιιιε1ειι 1ιισ1νισιιιιιιιε ει:1ιιι·ετ 2ιι ετ1ι111ι·ειι.
1ιι σειι ιιιε1ετειι 11ε11ειι1ιε1›ε 1ε1ι 1ει·ιιετ σειι νοιι Ρ01ι1

ειιεεεε1ιειιειι εο8. σειιιοι1εο1ιειι Ηετιιοοε111ειειι1ειι 1ιετεε1ι
σει. Ρ01ι1 1ιεε11ιιιιιιι11ιιι ιιεε1ι σετ Ροτιιιε1

. 0,518 Χ Δ14= 444- 4
8ρεο. 0ειν. - 1

1)1ε11ετ1ε11ιιιιε σ1εεεε 0οε111ειειι1ειι Με 1ο18ειισε: σετ
ε1ιεο1ιιιε 0811101.18011011ιιιο1τ σεε Ηετιιεε, 1›ετεο1ιιιει 1ιι
Αιιιιοερ1ι11ιειι, Ρ 1ει = 12,07 Δ. Με 1εειειι Ηετιι1›ε
ειιιιισι1ιε11ε 11= 288 @1ι. 0017. -1). 11ετ οειιιο11εο1ιε
0οε111ο1ειιιΚ, 5ετεε1ιιιει επί ειπε 10 ιιτοο. 1.0ειιιιε Βε
10181:

Κ = Μ” Χ Δ = 120.11 Σ( Δ-.- = 91182200
11 288 @1ι. (11.-ι) 811. Ο. - 1

1118ετ1ιο1›ειιε1ε1ι ε. ρι1οτι θεεειι σιε Βτειιε1ι1ιετ1ιε11σεε
Ρ0111°ετ1ιειι Εοε111ειειι1ειι11 Βεσειι1ιειι, σε 1ι1ετσετ θε
1τ1ειρειιε1 ιιι ε1ιι σ1τεειεε νετ1ι1111ιι1εε20111811.θεα. εε
εε121 νν1τσ. 1)1εεε 1ιε1σειι 11'ει11ιε ειι1ερτεο1ιειι 51011ε1ιετ
1ιειι11Βε1›εο1ιιι 51051, σε ,κ

ι

Δ 1ιε1ερ1ε1εινε1εεσιιιο1ι σειι
11111ειεεεειιε1ι 1εει εετ 55,, 1ιεε1ιι111ιεε1ιν1ισ, Με ερω
11εο1ιε10010111σεεεεειι ειιιι1ι σενοιι 1151151189;1811. Πει
110111 ε1›ετ ειπε Ευιιειιιιι2 Πιτ σ1εεειι 0οε10ε1ειι1ειι 1ιεειι
εριιιο1ι1 -- σιιιε1ιεα1ιιιιι111ε1ι= 45 - εε 1111111.Μι ειπε
11ετει:1ιιιιιιι€1111·ειιΒε1ιτεε1ιι. 11ειι 111ετι1ι Ρ
,

σειι εοθειι.

11115.ιιι 1
ι ιι τεετ - ε111ι·1ιιεο1ι111ιισειιιειιιι.

ή Δ = σει· Θειιιει·11ιιιιο1σειι Ηιιι·ιι".

ιιιιε111ι11ιι818ειιοεπιο11εε1ιειι1)ι·ιιε1τ, σειι Ρ61ι1 81ειο1ι0ι11ε
ειειε 1ιετεε1ιιιε111:11,1ιε1›ε 1ο1ι Γοι·ηιε1εεεειι, σε ει· Με
111ιι111ρ11εε11οιινοιι Δ 1111112,07 ιιιι:1ιτ 1118111'0141 ε!ε Δ
εε11ιετ.

11Ψεεειι 11ειιιιιιιιιιιι€ε1ε 11ειιιιι 1ε1ι ιι1ε1ιι Με ιιιε1ιιε 'Γει
1ιε11ειι1ι1ετνετσ11ειι111ε1ιεε;10111ιεΒιιι1Βε ιιι1ε1ισε1ιετ ιιι11
σειι 1ε18ειισειι, ε.ιιε σειιειι ιιιειι ε1ε1ι 1ιιιιιιετ111ιιεο11οιι ε1ιι
1311σσει 1

ιι

11'τεΒε 11οιιιιιιειισειι νετ1ι1111ιι1εεειιιεε1ιειι
Κεππ.

Τε1ιε11ε 1
,

Μ. Νοτιιιε1ετ Πτιιι.2.122
1899 . 11ειιςε 8ρ.0ειν. Δ 01115 Δ/01Νιι Κ.

51111 - ιοιε 1 ι,ει - - εε,εε
11

` - 1012 1,90 , - - 84,0
14 -· 1022 2,21 1 - - 52,08
29 1000 1010 2,07 1,20 1,78 07,01
211411 - 1021 2,89 1.00 1,49 58,95

4 - 1020 2,22 1,50 1,18 57,49
15 ‹ - 1020 2,18 1 1,75 1,22 5510
10 ' 1050 1020 2,12 1,45 1,47 42,25
17 · 1200 1024 2,18 1 ,40 1,50 47,05
1900
'

911 1020 1025 2,07 1 ,88 1,47 42,84
10 1040 1025 2,04 1.08 1,25 42,20
17 840 1025 2,20 0,97 2,88 40,82
28,11 850 1020 1,99 1,12 1,77 89.04
24 800 1025 2,80 1 1,80 1,70 47,05
25 1050 1028 1 ,75 1,08 1,09 89,41

Με 8ε1ιιπειι1ιιιιιι;ειισεε θε1”ι·1ετριιιιοιεε211νετεε1ι1εσειιειιΤει
ε·εε2ε1ιειι111ιιεττ1τειι1'ο1ε·ειισεΖε1ι1ειι:

1900

ι

11ειη;ε 8ρ 0ενν 1 Δ 015111.

ι

24:11 11 1
1
.

110112.

1 00 1021 2,08 1 1,00

» ε 1
,.

1111011111.ι 250 Με 1 εεε ι,εο

» 12 1
ι.

Ν111:1ιτε. 250 1028

1 2,18 ξ 1,80
25/11 9 1

ι.

11110τΗ. 200 1025 2,04 0,90

» 11 1
ι.

Ποτε. 150 1024 2,10 1,22

>
›

8 1ι. Νιιε1ιιιι, 200 1015 1,02 1,00

» 0 1
ι. » 200 1012 1,28 0.75
» 11 1ι. » 800 1017 1,82 1,11
2001 9 1
ι.

Μοι·ις. 200 1027 1 2,27 1,00

'Γε1ιε11ε 2
.

Αειι1ε Νερ1ιι111ε.

1899 11111118.811.θ. Δ 0111111Δ/01Νε. Κ.

---η μ. --._

0/Χ1 1400 1010 1,225 - - ,08,05 4°,1,,,181ινε1εε

9 2000 1010 1,20 - -- 1 05,24
11 1900 1009 '0,99 - ·· 50,98
12 1800 1011 1 28 - -- 00,27
14 1900 1012 0,99 -· - 57,28 ,8",'ου »

15 1700 1010 1,22 ·- - 08,19
10 1800 1011 1,00 - - 49,48
2ο ποο ιοιε ι,εε - - 52,00 0,695, »

21 2100 1007 0,78 -- - 54,02
28 2150 1004 0,50 - - 04,75
25 1800 1012 1,48 - -· 01,72
27 1500 1010 1,02 0.07 1 ,57 52,88
29 1400 1005 0,51 0,8 1,70 52,88
1111111000 1007 0,77 0,45 1,71 50,98

8 1500 1000 0,01 0,45 , 1,80 52,00 1/40,|ιιιι »

8 1700 1010 1,54 0,70 ?? -

9 1700 1010 1,00 0,95 1,05 1 51,8
10 1800 1010 1,55 095 1,08 80,29 1/10°,|ιιο.»
14 1500

Ι

1012

|

1,48

1

0,80 1,78 01,72 Βιι11Δεεε11.-

1 1

, _ ε.__ὶ.. ~ΧΕ.-,1
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Τ111101103.
Κ. Ν01111111.1011011141.

18811110118.811.81.Δ 181Ν11.Δ/81Ν11 Κ.
1
1

011411000 11000 0,70 10,40 1,00 100.10 41,11,11111141111
4 411111110-Α1101·10.00!- ·-

1
- 81·0111.1(1·11.111

0 .1000 - 0.70 10.40 1.00 - , 1110
0 11400 1007 070 0,00 0,40 100,00
7 0000 1007 0,01 .0,00 0.00 ;07,041401,1,
0 10000 1 1000 0.00 0,40 1.00 00.0 1
0 ; 0000 1 1007 0,00 0,00 1,74 40,70 1
10 100110, 1007 0,70 0,00 0.00 00,04 1
11 . 0400 11000 0.04 0,00 0.10 40.00 1
10 1 - 0007 0,00 0,01 1.07 40,00
14 10000 1000 0,74 0.00 1.40 47.111,
10 0100 1000 0,00 0,00 1,04 100,00
10 0000 1000 0,70 0,40 1,00 41.441
17 0000 1010 0,77 0,40 1,00 00,00,
10 0000 1010 0,01 0,00 1,04 47,10.
10 10000 1000 0,70 0,00 1,40 40,40
00 ·0000 1007 0,7ι 0.00 1.40 00,04
01 0000 1000 0,00 0,07 0,00 140,40 001,.,
00 1 - 1000,0 0,00 0,00 0,00 40.00
00 10000 1000 0,70 0,00 1.00 44,00
00 10000 1010 0,00 0,00 1,40 44,00
00 0000 1000 0,00 0,00 1,00 00.001

00900
- 1000 0,04 0.00 1,00 40041

4.1 10000 1000 0,01 ,0.40 0,00 00,07 ¦·.1°.·.,,
0 0000 1000 0,00 0,40 0,10 00.001
01 0000 1010 1,40 0,00 0.0 40,00,
00 11700 1014 1,41 0.00 · 0.00 00,10 .
00 , 1000 1014 1,47 ,0,00 0,07 00,01
411
·
1700 1000 1,04 0,70 0,00 00,00

00 1000 1000 1,07 0.00 1,00 40.00
0011111000 1017 1,40 0,70 1,00 40.00 11:111111114411.4
. 00. 1110101111.
1 _

·
11170100011111·0111

1 1 1 1

Τ111101104
Ρ1·. 1100111180110111101·111100100.

1 1

100011114110.011.0.1
Δ

1
0
1
1
1
1
0

71011111 κ.

1μ-- 1_. .1 1 ...__4___ _ 1

.1 1,.411111101ἶ10.41100

10.40
0,41 00,00 11.00117.,1111117.

8 11. 4 Α11111·10-Π111·0111111Ι0- - -

0 - 1 1010 11.14 1 0.00 0,00 100,008-8 .111111·10-1)ι11·01118110- - -

8 Α1101·1.Β1.10288,81

1

- - - 1811.101.11.98
18 ο. 280 1014 1,81 0,42 2.40 87,87 801 1

1
.

80111.

. 1 , 1 , 1111011.ΒΙ1111,14

1 1

·

1 0010011000·
'Ι'111101105

.

1111.8111011.1110011011.Ν011111·1110.

1

· 1

11110111011110.00.01. Δ 0111141
1110111111

κ.7878818888

1 1 '

81 1 800 1828 , 1,50 0,50 88 88,85

4 1 700 1000, 1,01 0,01 _ 1,00 141,00

0 800 1000 . 1,70 0,70 0,40 40,70

0 , 1000 1000 1,00 0,80 0,00 00,10

7 1 880 1822
1,47 8,85 1 1,55 84,81

8 888 1828 , 1,84 8,81 1 1,81 42,47

0 1100 1028 1 1,01 0,00 0,00 00.00 1
1

10 700 1007 · 1,70 0,70 1 0,07 00,10 0

11 700 10001 1,40 0,00 - 0,10 00.00 Ξ

10 . 600 1010 0,00 0,40 1.00 00,40 Η
10 800 1010 1,14 0,00 4.00 00.00 ε

14 · 1200 1815 1,88 0,48 2,8 88.8 1
8

10 1000 1014 1,10 0,40 1 0,0 41,44 1

18 · 1880 1011 1,02 0,88 1 1,82 48,08
17 1000 1010 1,14 0,14 1 0,11 42.18 ε

10 , 1000 1010 0,07 0,00 1

1,80 40,00
10 10011 1010 1.14 0,70 1,50 00,00
00 1 1400 1010 1,11 0,04 1.70 47,01
00 1 1000 1010 1,10 0,00 1,00 48,84
4711 1 1000 1000 0,70 0,5 1,40 40,01

0 , 1400 1010 0,04 - -.- 40,00 007,,.,101111101111-1
00 1000 1010 0.00 0.07 1,07 · 00,71
001111,1000 1014 1,00 0.87 1,00 00,00
00 1000 1017 1,00 0,00 1 1,07 07,17 1

'Ι'0110110 8
.

Κ. 8111011.11110101.1100111180.

1

18881110111.11.811.
Θ. Δ 81111111Δ181Ν11 Κ.

1
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Ο..ε2ο ,

ειιπιιπεπειειιιιπε ειιιεε ιιεεεεπ. ειεε επι' άειι θειιἰειεπ ιιεεΜε»
2επ- ιιπιι Τιιιει·τειειιεε ιιπι Με νει·ιιιιιιιιπε· ιιπά Αεειιπιιιεε.ιιειι
Βεειιε· πω. Ζιιπιειειιει;ενετιιειι Με ιιιιειι 'Γιιεοι·ιεπ άετ νετ
Μιιιιιιιε ι›ει 'Γιιιει·επ ιιπά Ριιε.πεειι ιιεερτοειιειι,Μιπιι πιω ειπε
εειιι· ειιειιιιιτιιειιε Πετιειςιιιις ιιεε θιοιι'ινεειιεειε άει· Ριιιιιιεεπ,
ινοιιει ειειι Με ειπιειιιειι ιιειιιιιιιιι:επιιειεειιι'ι·εεεειιιιειιΡιιε.πεεπ
εοτι.επ ειπει· ιιεεοπιιετε εεπιιιιεπ Βετιιοιιειειιι:ιεπιιε ετιι·ειιεπ.
Βιιππ »Με Με νετιιε.ιιιιπε· ιιπ Αιι,εειιιειιιειι. επιιιιπιι Γετιιιεπιε
ιιπά Με ειιιεειπεπ Νειιι·ιιπεεειειιιειιιε. Ψετειιπιιπιι;ε- ιιπά Αιι
επτριιοιιερτο‹·εεεειιιιιετιιιιιι› εεε ι(ϋτμει·ε ειιΕ·ειιιιιιιιειτ.ΗοΜιπιι
ιπιετιιειιΜε ιιιιιτοοι·ειιιιιειπειι ιιπ Πι εειιοιιεττει·τιιεάει· ιιϋιιε
τειι διι.ιιεειιιιετε ιιπά ιιιι·εΜε ιιει ειι νετιιειιιιπεερτοεεεεεπ
ιιεερτοειιεπ. ιετιιει· εει· ιΒιιιιιιιεε Με Νετνειιεγειειιιε ιιπ .ειιιεε
ιπειπειι. ππε ιιπ 8ρεειειιεπ ιπ ιιεπιιΒι επι' Με 3εει·ειιοιι άετ
ειπιειπειι ιιει εει· ;νει·ιιεπιιιιρι ιιι Βεττιιειιι; ι‹οιιιιιιειιιιειιειιιεε.
Βιιτπε.ειι Μπι ειπε ειιει'ιιιιι·ιιειιε νετειειειιεπ‹ιε Βεκτιιειιιιιπε
άετ νετιιιιιιιιπι.τπιιιι Με δι.ειικεειιεειε άετ 'ιΪιιἱει·ε ιιπ Μικε
ιιιειπεπ. ιιιιιιειιε ιιπ Ζιιειιιπιιιεπιιεπε; πιιι άει· Οιιιοι·ιεπιειιτε,
Βιιιπιιιειιιιεπ ιιπά Νιιιιτππε;ειπιιιει ιιιιιιεπ άειι Βεεειιιιιεε.
Ειε ιιιιιιε ιιειπειι Ζινεει‹ ειπε ιιειπ ι·ειειιειι ιιιιιιιιιε Με Βιιειιεε
ννειιετε ΙΒιιιεειιιειιεπ επειιιιιιιι·επ - Με Ιπιιιιιι:ειιιιει·ειειιι ιιιι:3ι;ε
ιςειιιιςεπ. Ειπε Μειιι.=;εΒιιιει·επιπιε ιιπά 'Ι'ιιιιειιεπ Μπι! εειιι
Βιιειιε ιιειεεε:ειιεπ. ιιιε Διιιιιιιιππε·επ ειπε Επι: ιιιιε ε.πιιετεπ
νι7ει·ιτειιειιιιειιπι. ιιπά ι·εειιτ εειιενεειι ννιειιετιτε;.εεεεπ.- εε
ιει. εειιι· :τι ινιιιιεειιειι, ιιεεε ειπε Πειιει·τι·εΒιιπ8·εεε ιιιιετεεεεπ
ιεπ ννει·ιιεε ιπε ι)ειιιεειιε ει·εειιειιιι, ιιπι εε ειιιειπ ,ε·τϋεεετειι
Κτειεε ειιειιιιιΒιιειι ειι πιιιειιεπ.

ιν ι ο ιι ε τ τ.
ΗειιΜιιιειι εει· Ι.ετεπεοιοειε ππιι Βιιιποιοειε. ιιετεπεεε
εειιεπ νοιι ιιι. Ρεπι Ηειιιπιιπιι, Ππινετειιιιιε
ρτοιεεεετ ιπ Βετιιιι. 84.-36. (8ειιιιιεε-) Ι.ιειετιιπεεπ.
Αιιτειι ΗΒιιιει·. ννιεπ 1900.
Με 3 ππε νοι·ιιεεειιιιεπ ΙΛειει·ππε·επ ιιιιιιεπ ιιεπ $ειιιιιεε εεε
3. Βεπιιεε ιιπά εοιιιιι «Με ιιεε επιπεεπ Η ε γ πι ιιπ π 'ει·ιιειι
Βιιιιιπιειννει·ιιεε. Ιιι Μεεειι ιιιει'ετππε;επ ιιεερι·ιειιτ ειιπε.ειιετ
Ρτοι'. Ρ. Ριεπιεεειι Μιε Βιιιιιοειιιετοιπ. Πεπ ετϋεειεπ
τπειι ιιει·εειιιειι ιιιιιιεπ ειιει· ιι ι ε Β τ ιι ι· ε.τικ ιι π ε;ε ιι ιι ε ι·
Νειιε πιιιιιιιεπ άετ Νιιεε, Με ιιι Πει'. (·ιιιει.ιιν Κιι
ι ι ε π ππε Βι·. Η ιι κ 8 ι· ιι ιι ε ι Γε τ ιιιι·ε νοτιι·ειιιιειιεπ Βεοιι
εειιιετ εςειιιπιιειι ιιιιιιεπ. Με ιιιιι·ειειιιιπε Μεεεε ιιιιετιιιιεεποπ
ιιεεπ 'Γιιειιεε εει· Βιιιποιοςιε Μ: ειπε εειιι· ιιιιει'ιιιιτιιοτε. Βε
ι'οιε·ειιΜιι·ιιιιι' ιιιε ιΕτιιτιιιιιιιιιιεειι εεε Νεεειιειιι
ιζειπ.ςεε τοπ Πι·. Β. Κτοπειιιιετε, Με επεειιο τε
ιιειι Πιεειιιιιιιιιιε·ειι εει· Νιιεε νοπ Ρτοι.ι)ι·. Π. Ηειιι
εειιιιιιιπ ππε Με Α ιιιινεπιι ππε· ιιεε Βϋπιεεπ'εειιειι
νει·Γειιτεπε ιπ άει· επι ιιοιοΒιε ιιπά Βιιτγιι,ε·ο
ιοιι:ιε νοιι ι)ι·. Τιιεοιιοι· 8. Γιετειι. Ηειτ ιιειιι Βι·εειιει
ιιειι άετ 1. ι.ιει'ετιιπε; ιιεε ιιετιιιιιιιτειι Βιιιπιπειινει·ιιεε ιιπ .ιιιιιι·ε
1896 ιιε.ιιειι Μι· εειιοπ ιπειιτιιιοιιιιειεςειιιιειι. εειιοιιιπιειι ιιιιεει·ε
ιεεεει· ω· Με νοι·ειιιςε ιιειεειιιεπ ειιι“ιιιει·ιιεειιι επ ιιιιιοιιειι.
Ι)ιεεειιιειι ποειιιιιειε ειιι'ειιειιιιιεπ, ινιιτε ννοιιι ιιιιετιιιιεει8. .Και
ιιε,ει ιιιιε ννει·ι πππ νοιιειιι.ιιιιιε νοι·. ννπ- ετιιιιιιιεπ ιιπε πππ
ιιειτιιιοειιιεεειιτιεπ Ηετιιιιεςειιει· ιιετεειιιειι. Ρι·οι'. Πι·. Ρ ιι ιιι
Η ε γ πιιι ιι π , ιπιτ άει· ιτιιιειιιιειιεπ νοιιεπιιιιιιε, ‹ιεε νοτειιει
ιιειιεπ Βιιιιιπιειινειιιεε ιιεειεπε επ ι;τιιιιιιιτειι. Ιιπτειι Με ινοιιι
εοιιοεειιιε ιιιιιιιε, Με ει· ιιιιιιει επ ιιιιει·ννιπιιεπιιιιιιε.ιιιιι ει ειειι
ειιιειι ιιιειιιειιιιειι νει·Μεπει ιπ εει· Βιιιπο-Ιωτγιιευιοειε νετ
εειιειι“ειι. .Ιειιει· Βρεειιιιιει πιτ Νεεεπ-Βιιοιιεπιιι·ιιιιιιιιειιεπ ννιτιι
ειειι εειιι «εειι- ιιιιιι ςε8ειιιιιιετ επιπ ιιει·ειιειιειεπ ιιιιιιιιε νετ
ριιιειιτει.ι'ιιιιιειι. Πιτ Με Αιιει'ιιιιτιιιιε ιιεε ιι'ει·ιιεε ιιπά νοτ
εεειιιιιε Αιιεετε.ιππιιε ιιεεεειιιειι νει·Μεπι ιιιιειι Με τιιιιπιιιειιει
ι›ειιειιπιε νετιιι.ι.τειιε.ιιιιιππενοιι ειιιεε ιισιω νοιιε Απει
ιιειιιιιιπι; ιιπά Βιιπιι.

Α. Β ε.ε ιι ε ι·.

Βειετ: Με Πιιιετεπειιιιπε ειεε Ηετιιε ιιπιι εειιι νετιιε.ι
ιεπ Με Κτειιιιπειτοπ. (πω. Με. ιιε ρι·ειιιι. Αετ2ιε.ι
Νειιιπειιπ.
Σ'ειι'. Μι ιιει Αιιιιιεειιιιιι· εεε ιιιειπεπ Βιιειιεε ειιεεειιιιεεειιειι
Με Βειιιιτι'ιιιεεειιεε ρι·ιιιιιιεειιεπ Αι·ειεε, ιιπ εεεεισειιεπ Ε'ειιιε
πιτ Με Πετιιππτετειιειιιιιι€. Γιιιιε ειε "Με ιπι Ιιει›οτειοτιιιιπ
επει:ειιιιιτι ινει·ιιεπ ιιιιιιπ, ειπ ιιτειιειιιπιι·εε ιιπά ρτειιιιεειιεε
Νεειιεειιιεςειιπειι επ ιιεεειιιιιι'επ,ιιπ Αιιι;ε ε·ειιιιιιι.. ιιειπειειπϋ.εε
ιιιιιιεπ Με εοιιιιιιιειι·ιει·επ Ππι:ετειιειιιιπ,ε,ειπετιιοιιεπ,ινειειιε Με
Ηιιι”ειπιπιει ειπεε ιιιιιιοτιιιοι·ιιιιπε νετιειιιιςειι. ιτειιιε .ειιι'ιιε.ιιπιε
εειιιπιιειι. ιιπ ει·ειειι Τιιειι ινει·τιεπ Με ε·επιςιιιιτειειι Πιιι.ει·
επειιπιιεειιιετιιοιιειι ειιιριιγειοιοςιεειιε ππιι μετιιοιοε;ιεειιεΠειτε
ιιεειιιπΜιιειιε ιιεερτοειιεπ (ιιπιει· ιιειιειι πιιι· Με εε ιιειιιιειιι
ειιεεπιιιιιτειιιιε ππε επνει·ιεεειςε Βεεπιιιιι.ε ετι;ειιεπιιε Βο
ιιει·ιε'εοιιε Βιιι·ειεει·εεειιοπ νει·ιπιεεειιι, - ιιπ εννειιειι νι·ιτιι
Με νει·ιιιιιτειι εεε Ηειτιιε ιιει νετεειιιειιεπειι ιιιτιιτε.πιιιιπεεπεει·
θι·ι;ιιιιε ππᾶ ιιεε 8τοιι“ιεεειιεειειιειιιιπιιειι. ιιπι ειπε ιιιιει·2ειιει,
ειιιεεειπε Βιιειιιειπ ιπι Κιειεε άετ Ρτιιιιιιιιετ ετοεεε νετιιι·ει
πω; ιιιιιιειι Μιά.

ιιι?ιι· ιι ε τ τ.
Κ οεεει: ι.ειιιε‹ιεπ πιτ ιιιεΜειπιεειι-ειιειιιιεειιε (Σιιτεε.
Γιεειιετ'ε ιιιειιιειπιει·ιιεΒιιειιιιεπιιιιιιι€.

ιιιι ει·ει.ειι'Γιιειιε "κα, εεννιεεετιιιεεεεπ ειε νοι·ιιετειιεπιιε
Πειιιιιι€επ, Με Αιιι'επειιεπ άει·Μετ.ιι.ιιει›εεειιι·ιει›ειι,ιιπ εινειιειι

ι

'Ι'ιιειιε ννει·ιιειι ριι ειειο;ιεειιε ιιπτετειιειιιιιιι.>;επιιιιιι·ειιειιιιειι;.
Με Αιιιιο.π,ειειπε επι ιιειιι'ειιεπ 'Γε.ιιειιεπ Με Με Αιιι'ειιειιειι
άετ ιιιιειιιιιε ιιει.εεεειιεπ ι)ε.ε Ψει·ιιειιειι Εεε ιιι ει·ειει· ειιιεε
ΗΜ·ειιειπιεειι-ριιγειοιοειεειιε θιιτεε ιιεει.ιιιιιιιι. " Ι- ·* ι ε ι ε τ ε.

λειπει; ειπε ιιεπ Ρτειιιιιοιιεπ
άει· ιιιειιιοιιιιεειιειι θεεειιεειιειι: επ Βοτρετ.

Βιι.ειιιιιιι επι 7. Αρτιι 1899.
Ρι·οι'. ω. ν. Ζοεις·ε ΜΜΜ ιιιιετ ειπε νοιι ιιιιιι ιιιιεε;ε
ιιιιιτιε ιιιιετεεεεπτε ιιιεκεπτεεεειιοπ, "επ εε ειιιιιΜπι
Με εειιιϋιιιιιιιιιι πιιι Με Βιιτίει·πιιιιε ειεε Ργιοι·ιιε. εοιιιιετπ πιιι
Με άει· θει·Μιι ιιιιπτιειιε.
Ρειιεπιιπ ?ι ει. π. πω. '7 ννοοιιεπιιειιεπ νοπ ιιοτιιιειεπι νει·
ιιι.ιιι' ιιιιτειιε;επιιιυιιι. ιειιιετ εειι ιό .ιιιιιι·επ επ θειιιιιετιεπ ιιπ
Ππιετιειι›, ννοιιι ιπ Ροιε·ε νοπ ινιιιιιιει·ιειιετ Ψιιιιιιετπιετε ππε
ιιιιε·ειπειπετ Βπιετεριοεε. ινειειιε νει· ειπιι;επ .ιιιιιτεπ ιιει Πιτ
εοιιειπιιτι ΜΜΜ ιινιιι·επ. 8ειι; 2 Πειιιιτεπ 8ειιιιιετεεπ ιιι άετ
Η ειεει·6ιιι·ι·,ιιειιιιιι νοπ νειιε ιιεεοιιιιετειιε.ειιτιεπΠε.ιιιεειιεπ.
ιιΕιιιε .ιιιπιιιιι· εοπειιιτιι·ιε Ρει.ιεπιιιι Οοιιεε;επ Ηετι,ιςε. αει
ειιει· ειιιεπ 'Ι'πιποι· ιιιιιει· εειιι Βιρρεπιιοε;ειι Με ππε Με
Κι·επιτε Ζ. επειιπΜε. Με ιιιε” ιιιιετΑιιπιεε;ει·ππε $ειιιιιει·ιετι
ιπ εει· Βρειεει·ιιιιτε ππτι Βιιιιιινετιιειιιιπε. Βι·ιιτεειιεπ ννετ πιειιι
νει·εειιοιιιιιιειι. Ηετε- ιιπά ιιιιιιεεπιτειιιιιιι ποτιιιιιι. ιιπ Αιιιιοιιιειι
Με ειειι ιιπ Τιιιποι·. πω· εεεεεπ Εεεε ιιπι ειιεετειι 2 Ζειειι
ιιιιιιειειι, ενειειιε Ψοτει·ει.;ειι‹ιει·ιιειιιοιιειτιι·ι, Αιιι'εειιιπεε ιζειιειι
ιιπά εννετ ιιπ Ειεεεπ ππε 8ιειιειι. ιιπ Ιιιεεειι άει· ιιεεεττε.ιιιι 3
ιι'ιπεετιιι·ειι ιιιιιει·ιιιιιιι ‹ιεε Βιρρεπιιοεειιε, Με τεειιτε Νιει·ε
ιιειιιιιιιε ιιιε :πιιι ι).ιι·ιπιιειιιιιιιιππιιιετιιιιτειειιειιιι. Με ιιιιιιε ει.
ινε.ε ιιϋιιει· ειειιειιιι. ιιπ 8ιειιεπ "Με εει· ιεειιει·τιι.πτιιιιε 2ιιιιι
Νειιει, Με τεειιιε Νιετε Με επι Με Πιιτιπιιειπει·ιιιιιιιει. Με
ιἰιιι‹ε ιιιε ιιιι άειι Πιιτιπιιειιιιιε.ιιιιπ. Πετ Τιιπιοτ ιιι απο ιιιιι;ει·
ιιιιιιι ιιεε Βιρρειιιιοεεπε. ιιιεει. επιιι πεειι τεειιι.ε Με επ Με
Μειιιιιιει.ι·ιιιιιε νει·εειιιεινιι, ιιε.ι:ιι ιιιιιιε ιιιε επι Με Αιιιιιετιιιιιε.
Ετ ιιι.εει. ειειι ι”ιιει ιιιιιε·τειι'ειι ιιπά ιιιπωιιιιεει ιιεπ Βιιιιιτιιειτ
ιιιε εει ει· ι·ιιιιτειιιϋτιιιιε;ειεει.ειιει. νοιι 'Ι'ππιοτ επι· ι.ειιει· ιτε.ιιπ
ιιιιιιι ειπε ειιιεε Βεειειεπε ιιετε.ιιεριιιριι·ειι..3ειιιε Βεεειιιιιι'ειι
ιιειτ ιει (Με. ιιϋειιει·ιιε. Ι)ιε ι)ιει;ποεε ιιιιικειε επι' Οιιτειιιοιιι
ιιπά εε ιπιπιιειιε ειειι πιιι· ιιπι Με Ε'ι·ιιι.πε,σε εε ειε εοιειιεε
άει· ιιιειπειι Οπι·νιιιιιτ οιιει· ιιεε ιιιιι·ιιιεε ννει·. Ηει:επ ιετπει·εε
ερι·ιιειι εειιιε @Με ιπι ιιιεεεπ “Άει νϋιιιςεε νει·εειιινιπάεπ
ιιπιει· εειιι ιΜιιρεπιιοεεπι, εοννιε άει· Πιιιει:ιιιιιι, Μιεε ειπε νετ
ειιι.ι·ιιτε Ρετιειιιιιιιι οιιετιιιιιιι ιιεε Τιιιιιοτε ιιιειιι. ετιιειιιιιιιιι·
ΝΑΡ. Πει· νετειιι·ιι ιιιιτειι Μιιεειιειιιιιιιιιιιιπε επ ειπει· ιςειιειιιε
τεπ ι·`εειειειιιιιιε εειπεε Βιιεεε ειι εειε.πι,;ειι, .με ιιειπ εειιι
ιιειιεε Βεεπιιιιι. Αιιι ιιιειει:ειι τω· ειειι πειτε Με Αιιπιιιιπιε. ειιιεε
εε ειειι πιιι ειιι θει·ειποπι τω· ιιιειιιεπ Οιιτνει.ιιτ ιιιιιιιιειι.ε ιιιιιι
Μι Με ει·οεεε Βεννεειιειιιτειι εεε 'Ι'ιιιιιοτε ειιιεπ τειιιιιν αϋπ
ειι,ε_ειιΒιι·ιοιιςνει·ερι·ε.ειι.ρτ‹›ροπιτιεΖ. άετ Ρειιειιτιιι Με Ορε
ι·ιιιιοπ. Πιεεειιιε ινιιτ‹ιε ιπ Οιιιοτοιοι·ιτιπει·ιτοεεειιι2ειειτει, επει
ιει·ιιιπ Αειιιει·. ΙΒι·6ιι“πιιπει‹ιεε Αιιιιοιπεπε Μιτειι ειπειι νειιι
Ρτεεεεειιε ειιειιοτιιιιε ιιιε επιπ Νιι.ιιει τειειιειιιιειι θειιιιιτι. ιιιε
θεεειιινιιιει πιιιιπι Με ιιιειιιε θιιι·νε.ι.ιιι·επι. ιιειι;ιιιιπ ρει·ιριιει·
ιιιιιιε ιιειιι Ργιοτιιε πιιτ ειπεπ εειιιπε.ιειι Βιι·ειΐειι ε:εειιπιιει·
Μεε;επιπιιιιά εινιεειιειι ειειι ιιπά ιειειει·ειιι ιτειιιιεεειιιι ιιπά
τειι·ιιτ.ειιιε επι· σωσει. Βε ιτειιιπε; ιειειιε άειι 'Ι'ιιιιιοτ νει· Με
Βιιιιειιιιεειιεπ επ ιιτιπειειι. Ζεα ιιιιιιι ιιε.ιιπ ειιιτιιει· ιειιπΜεεειι,
εε ιιιιιειε εισιι Με Ζινει·.ε·ιειι ειιι, ιιεεε ειειι ιτιειιιει·ι'6ι·πιιι;
ιιει·ιιιιειειιειι. ειπ νειιιιιιιεπ, Μιεε νι·ειιι ειιιεε πιιι· ιιει Ρι·ιιιιεπ
ινειειιε ειι:ιι .Τιιιιι·ειιιιιε ε·εεειιιιιιτι ιιιιιιειι, νει·ιιοιιιπιειι ιιιιιιιι.
(Νιιειιτι·ιιἔιι‹ιιι εει ιιετνοι·ιεειιοιιειι, Μιεε Ρετιεπιιιι εἱειι ι'τιιιιετ
ειιιι·ιι ε;εεειιιιιιτι ιιιιιτ.ε,ινοτιι.ιιι'εειιι Με Βιιιει·οριοεε ειιι·ιιειι
ειιιιιιιι·ειι Με). Νε.ειι νοτιιει·ε·ειιειιτιει·Πιιιετιιιπιιιιιιει Με Μεεο
εοιεπ ιιπά Πεεεεπιειι·ιιιιιιε ιεοιιιιιιιε ιιεε Με.ε;επε, Απιεε;ειι άει·
ι)ογεπεειιεπ Κιειιιιπειι, ιιιιι·επι' ρετιιιιιει·ε Αιιιτεε;ιιπι; επι Ργιο
ι·ιιε. Πει· Μιιε;ειι Μπι ιιιειιιιιι' ειιιτιτ ιιιη;εεεεεπ, ειπε Κιειιιιιιε
ππιει· ιιειπ Ζινει·ι;Γειι ιιπ ιιεπ ΟεεοριιιιΒιιε ιιιιι;ειεςι πιι‹ι πιιπ
Με Αιιιι·ε,ειιιι.ε ιιεε Με.ε·επε ιιπ οιιετειι 'Ι'ιιειι ει.νι·ε2 Ριιιι.ι·ει·
ιιι·ειι νοπι 'Ι'ιιιποτ ιιπ θεειιπιιειι νοτεειιοιιιιιιεπ. Οεεοριιεειιε
ιιπά Βεε: ιιεε ιιιιιεεπε επι Ργιοτιιε ιιι.εεεπειεε επι ππειιιιιιιιιετ
ιιτιπε·επ. Μιιιετ νει·ειπιι.ειιπε·ιιετεειιιεπ ιιιιι·ειι3 Β.ειιιειιΒιιι€ειι
ιιιιιιιε. Ειπε 'ι.'ιιιιιροιιινιε ιιπιετιιιιιιι ιιεε Ζινετ,ι.ειειΙειιεεε ειειι
"Με επι ιιιιτειιιιιιιι·ειι, ννεειιιιιιι Ζ. Μινοπ ιιιιεειι. Ι)ιιι·ειι Με
3ι'ιιειιε Βιεεεππειιι. ει·εειιιεπ Με ιιεπεειιιιιιειε Οιι.τιιιεει:ννιιε
ειπε. Με Οοιοπ ιτιιιιει·ει·επιπ ειπε; ι'τει οιιπε Μεεοεοιοιι ιιετει›,
ιιοειι ριιιειτιεπ εειιιε Πει'ιι.εεε επι. ιιπι Με εειιι· ιιεννει;ιιειιε
ιιειιετ επ ιιιιιιεπ ννιιτιιεΜε ιιι,ειιιπειιιιιιιι ειιερεπεοτιιιιιι ιιερει.ιε
ιιι άειι οι›ετειι ιινιιιιιει άει· Βιιπειιιιιιιιιιιε εἱπεεπιιιιι. Με» ιιεε
Ρει·ιιοιιειιιιιε, Βειιιιιεε εει· Βειιειιιιιππιιε. Βειιιετιιειιεινετιιι εει·,
Μιεε Μιι·ειι Ζπει :ιιπ ιιεεοριιιιεςιιε ινιιιιι·ειιιι ιιετ θρετε.ι:ιοιιειπ
δειιιει·ιιτετινετιιειι ιιεε Ριιιεεε ιιετνοι·ε;ει·ιιιειιινετιιειι ιιοιιιιιε.
Μιε ειειι εειιι. εοινιε πιιιιι πιιι εειιι Ζπεε ιιεειιιιεεε. 2. ετιιιιιι·τ
ειειι Με Ριιιιεποπιεπ ιιιιτειι Με Γειιιιιιιε ιιεε Ζννετει”ειιε,ινο
ιιιιι·ειι νιειιειειιι. Ψεειιιετειειιπε·ιιειιιιι,ει ννιιι·ιιετεερ. ειπε ιιε
ιιεκινιι·ιιιιιιε ιπ Βι·εειιειιιιιιιε ιιπι.
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Με Βι·ιιε.1ιι·εεε· (1ει· Ρεεεε1:1ε 1ιι εεε ιι11.ε1ιει.ειι'Γε εε εε
ι·ε1ιετε ε.ιιεεει·ει·(1ειι1.11ε1ιν1ε1 θε1ιεν1ει·1,ε;1εε1ιεε.1)1ε ι·εε1ιε
Πιτ εε εε1ιι· ειιε.1εεεειιι Αιι('εεεεεεε, 1ιειιΒε·εει111(11ι·ε·ειιεεε
εειι·1ιει· Πε.ι·ιιιε121ιιιιιε.Με Νει.1ι εεά Μἱι1ιε εε1ε.εε:εε 11ιι·ετΝ” Μ11ε1ι ιιεά Βερεε εε12ε1ιιιιιρ·,ειι.Πιιι·ε1ι 1ιε1ιε ΙΜε,ε,·1εε
ειιιι,εεε ενει·ι1εε εε1ιΙ1εεε11εΙι11(1ιι(1εεεει Αεε·ε1ιεε εεει·ειο1ι1:.
Αιε 3. 'Βιμ εεε1ι (1ει· Ορει·ε11ειι νει·Ιεεε·τε Ρει1εει1ε εε.ε1ι
εειιι·εε θιιι·Κειι, ννε1ε1ιεΖ. Πιτ ε,ιεειειαειε 1ε Αιιεεει·εε1ιι (1ει·
Βι·(ε1ιι·ιιεε·εε, νι.·ε1ε1ιειεἱι 1Σι·1ιεειι1ιι (1ει·θε1ιενειεε,·ειιιεε1ιτννοι·
ι1ειι ι.νει·εε.νοε εεε εε ε,·1ιιε Με Βι·ε111ιι·ιιιιεειιιερ,·επειι·1ιιιει
νει· ε1ε1ι.Ρετ.1εε11ιιεε1ιιιι Με Νει1ιι·ιιιιε1ιειιιιε· ιιεά 1ε 1‹Ιε1εειι
Ρει·ι.ἱεεεε εε ε1ε1ι,11ειιιιιε ειε 12. 'ΓεΒε εεε Βειι νει·1εεεειι
ιιεά ννιιι·εε 11ιι· νειε 14. '1'εε;εεε 1ε1ε1ιτεΑε(1ειιι1ιιε1ειεεεεεε
νειει·ι1εε1:. 1ιιι 111ιι·1,ιζειιι·ε.ε·εΙΙ.εΜε -- ε1εε εεΙιι· ἱειε111εςειιι.ε
Πεειε - εε1εει.11ιι·ε1)1ει. εει· (ΜΜΜ' εε1ιτειι(1,ειιεε ειε 1ε εε
εε1ιειιιιειι Α1ιε1.1ιει1ειι1‹1ε1εεΝιι1ιι·ειι(.ςεειειιεεεΖε ε1ε1ιεε.1ιιιι.
Αιιι 26. 111ει·2Μεεεε .1ε1ιι·εεειί'ο1ε;τε11ιι·εΒιι11εεεεεε· εεε εει·
Ι(11ε11ι.
Αιι1εεε Ο1ι1ι·ει·εεεεειι,ι.ει·εεε1897 εει·1ε1ιτει.ε8ε1ι1ε.ειει·
ε1ιει·ε1εε νοε 111111:ιεεεε1'111ιι·πεεΤε1.ε1ειιε1.1ι·ρει1οεεεε 1ι1εε·ειιε
ιιι11.,ε,·11ιεεειιι1εειΒι·1”ε1εε.1ιι εειιιειε Ε'ε11ε ιιιιιεε ε1ε1ιερετει·
ε1ιιε Βι·ιι·εἱιει·ιιιιρ,· εεε νειι1εειιεεεεειιιι1ε ι.πε'ε11ι1ετ1ιει1σειι,Μι
Με Ρει.ιιεει1ε 1
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1.1ιει· εε( εἰιιιεε.1 211 ε1ε1ιιιε1ιιιιεε Ι‹οειιιε.
Βε1ιιιε1ιει·ι1ι. (1ειεεεειι·1ι·εε (Με Ρι·εερε.ι·ετ ειιιεε Μεε·ειιε,
εεε ει· νει· ειειεει· Ζε11.1ε 1.οιε ι·εεεε1ι·ι.1ιε1ιειιενε111ειιετ1(Με
ει· εΙε ειιιε Α” «Βεεεεει·ε.ι1εε εεε Μεε:εεε» ειι11εεετε.Πιι1ει·
(Με Τ1ιει1εε1ιιεει·ε εεε θεεει·εεεεε εε1ι1ειι1ει1οε1ιΜε Αεειε1ιτ
νει·2ε1ιει·ι·εε1ιεε,Μιεε 1ιε1 Μι· Ορει·ετ1οιι ιιε-ετ Με· ι,ειιιι2ε
Μεεευ εει.1'ει·ιιτνι·ετεειι ιι·ει·. εειιι1ει·ιι ει.ννε.εει· Με 1121(τε.
Βετ111ε1ιεει·1εειειε Βι·ειιιι ε; 111ιει·ειιιειι 13.01,1ιι νι·εΙο1ιειιι
ει· εεειιεεν1ε1Με 3 σε ε ε1ιειτ11 νειιι Μεε·ειι ι·εεε‹·1ι·1.1ιεττε,
Με _1ε(1εε1ινοε 1ίι·εε 1ε1 ιι ιι1ε1ι1.Με '1'ε1ε1εΧειιι·ρετ1ειιειιει·
1ιεειιτ ενει·ι1ε.Αιιε1ι 1ιι νει·1ιεεειιάειιι ΡΜ! Με!) ειιι Βεεε εεε
Μεεεεε εεε1ι, ιινειιιι ειιιε1ι ε1ιι 1ι1ε1ιιει·.Πει· ιε1ει·εεεεε1εε1ιε
Αι1ερεει (1ει· θε1ι1ε1ιε1ιεει.εεε εεε1ιεεε11εεειιειι 'Ι'1ιε11εε2ε1,ε·ιε
ειεει·. ι1εεε ιιιειι εε ε1ε·εεε1ιε1ιειιι εει·11εεει·ε·εεε·ερει·ι1εΜε·
Οεεερ1ιε ιιειειιεεεε. 1ιι Με Με Μεεειιε εε τ1ιιιε Με. 1ιι ιεε1ι
ιι1»ε1ιει·11εεεε1ιιιεεΜ. _1ει1εε1ι1ιε Πιιιει·εε1ι1ει1εεν1εε1ιεεεεει
Βε 1ι1ετεει·'εε1ιειι 1!'ε11εεεε νει·11εεεει1εει1ιειιιιιινει·1ιειιι1ειι.
Αιιε Βε1ι1εττει·ε Βε1'ει·ετ ει. εε 1ειι1ει·ιι1ε1ιτει·ε1ε1ιι.11ε1ι,
Με ει· (Με Οεεερ1ιεΒιιε εενι·ε1ιιιεε1ι ιιειειι 21ε1ιεε 1ιοιιιιιε, ει·
ει·ιι·ϋ.1ιιιεειιι, ι1εεεεε ετε.ι·1εεε ι1ειιιεε11πεε11:1121ε1ιεεει11εεειι.
Ζ. ε1ειιεεε εεϊεεεε, ι1εεε εε ε1ε1ι 1ι1ει·ειιι ε1ιιειι εεεει·ιιι
1ειιιι.:ειιθεεε 1ιε,ε·ιιε1ιειιι1ε1ιε,Μι ε1εε νει· Με· Ορει·ε.11εενει·
,ε·ειιειειιιεεε εεεεεε ιιι1ε Με· ε1εεε1'111ιι·τ.εεΒοει1ε 52 ειιι. ει·
εεε, 1ιε1 ε1εει· Κει·ρει·1ε.εεε νοε εε. 150 ειιι. Ψεει·εε1ιε1ε1ιε1ι
ιεε _1ει1εε1ιΜε θεεεε εεε Με· Εεεε εεε 8ιει·ι·1ιε1εεεε θε.ι·ε1·
εειεε Με 1ε εεε ειεειιε(1εε Τ1ιε11 εεε Μεε,·εεε ε,·εΙεεει, εοιιιιι
()εεεε1ιεεεε εΙιιε θει·ε1εοιεεενιιιε ,ε·ειεεεεεειι·ειι1εε: 1ιει11'ι·εεειι
ιει Με Πιιτε1ιεε1ιιι1ει:111εεει1ει· 8ρε1εει·61ιι·εΝοε 35-37 ειιι.
Πε Μειι1ιιιειε 44, 1ιε111111.ιιεει·εειιιεριεε1ιεεε 1ιε1ιει·.11Πεεε1ιειι
ει·ιν11.1ιει,ειί11ρ1.εε1ε1ι1ιε1 ετει·1εειιιΖιι,ι.:εειιι Οεεεε1ιεειιε εεε
Ζενετε;1'εΙΙε.ει1οιε1εε1ινει·1εΜε, ινε1ε1ιεΒ1,ε·ειι11ι11ιε1ιε1ι1εε1ιΜε
Ορει·ιιτ1οιινιιεεειιι11ε1ιει·1ε1ε1ιιει·τε.Με Βι·1:111ι·εει.:(1ε1”ϋι·,εενν1ε
Με ει118ειιιε1ιιε12ετει·εριεεε 1ει. ενε1ι11ε Με Βε1ιεϋι·εες Ζε
ειιε1ιειι,Με Ρε.τ1εε1:1ε1'ι111ιει·ει.ε,ι;ευνεει1τΠειτε
νει·ιτε;.εεεεει· εεε: εεε εε( Με 1Ιει1ιοι1ειιε111ιει·Με, ενε1ε1ιε
ει·εεειιειι Με, ειιι εεε θεεεε1ιεςιιε ειιει·ε11εε εε 1ε(1εεεε:Με
_1ειι1ε·εΜε· Γ1·εεεεεειι, ενε1ι·1ιεεεε Β1ρεεεεε.εειι ε1εεεεεειεειι, _ῇ

ε

(Με πει $ε1ιεεεεε· (1ει· ΡΙειιι·ε εεε Με Μετ1ιο(1εΚεεει·ε.
(1ει·ε1ε1ιε1εεε 4-εε1ι1,ε,·ειιΤ1ιει·εκ1ερεειι ΜΜΜ εε.ε1ινει·ειε1ιι1
εεε ειιερει·1εετεΙει·Βεεεει1οιι ι1ει· Β1ρρεε1ιεει·ρε1 ιιεά νει·ιι€1.
1111118·(1ει· Ρ1εει·ει. (11ερει·εε·ιεει1εε.εεά εεει;ε11ειιι11τε1ει.ι1ει·
Αεειιι·γειεεεεεεε1.
1117;"Με Νε.ι.ιιι·εεε '1'ιιιιιει·ε εεεε1ι·111ι,εε 1ετ εε (ι·ει;11ε1ι,
σε εε ειο1ι ειιι Με θει·ε1εειιι ει1ει· θει·εοιε, ενεει. νοε εεε
Ι.ιγιιιε1ι1ιει1ιεεεεεεεε1ιεεεεε Βιιεει1ιε11οιιι1ιεεεε1τ. 8ειινειεΜε
εεε1ι ιι1ε1ι1.ννε111ει·18εεεει·11:1:εεεΠει.ειειιε1ιεεε,·εεε Ρι·ε.ερει·ειεε ε1ιιειι θε1ι1ιιεεεε 21ε1ιεε ει·1εεει, ε:Ιεεεε Ζ. Μιεε εε ε1ε1ι
ειιι 1ετ2τει·εΕ'ειιιι 1ιεεεε1ι:. Πει· Τιιιιιοι·, εε1ιι· ι1ει·1ι1ε1111.1·1ι·τ,
1ετ1ιιεεε εΙεει·1ιτ.
Ζιιιε Βε1ι1ιιεε (Με νοι·ι.ιεε·εε Πεειεεε1ι·ει.1οιιεεε (1111°ε1ιΜε
Ορει·ει.1:1ειι,εεννοεεεεεε Ρτερει·ε.τεε.

1)1εειιεειοε:
Τι·ιι1ιεε·ι; 1ι·ε,ι.ιιτ,σε ε,·ειι:ιιιε Με.ε,·ειιεε1ιεε1ει·ειιε1ιιιεεειι
νεη.;εεεειιιιειι ννεπ1ειι, ερεε1ε11εε( Μ11ε1ιεεει·ε ιιεά 1εΜοειι,
σε ν1ε11ε1ε1ιιΜε εει.ε11111ι·εεΓ11.(1ειι13εε.ε νει·1ιεει1εε ενει·ειι,
ενε1ε1ιειι1ει:ιετει· Με Μ11ε1ιεειιι·εειΙειιιιε εεεε1ιι·ε11ιι:.Βειιιει·
11εεει·2ειιε·εεε,·εειεΙι ιεε εε Με Μοι1111Μεε1:01·ιιεε·εεε Μεε·ειιε,

τἐιἑιἀ
ειε εεειει;τ. ε1ε1ιι εεε νει·1ιεεεειιεε1ιι «Με Βεεε'εε1ιεε
ειι.
Ζεεε;ε: Βε12ε1ε1.ιιι·ε1ε1ι1τε.1)1ε 111ετ111τε.1:εετει·ιιεε·Μ: 1ιε1
9ε.ι·ειιιοιεεε Με· θει·(11ειςεεεει11εε.ιιιεεε1ιι·1ιεε1ιει·ει118·,εε εεεε
ειιιιιιιιι€ Ιιιι 111εεεεεει·1ιιε·ιεε ι·εερ. νϋ11ιε;Γε1ι1ειι1ιειιιι.
Ηει·1:,ε,·ε Με Με Ρει1εει1ιι ειιι· 1 ιεει1 εεε εννει· νει· 5

.Τει1ιι·ειιιιειει·ειιε1ιεε 1εϋεεειι. 1)ειιιε.1εεεεεεεε ειιι· Βιιτει·ερτεεε,
ενετε.ιι ιι21ιιε11ε1ιειιε1ι Με· 111εεεε εειεεἰ11ἔτ ννειι·. .1ε1.211ιιι
.Τεεεει· Μπι Ρε11ει·ιτ1ιιπετ εεε εΜεετεει·εει '1'ειιιοι· ιιι 11ιιιι.
Πιε 11ιι€εεεε1τιιιιιει·ειιε1ιιιεεει·εεε ειιι· ινειι1ε·Μ11ο1ιε11.ει·ε.

'1'ι·ιι1ιει·τΜε( 1ιει·νει·,τ1εεειιἰε1ι1:ειιι· θει·ε1εειιιε εεε Ργ1ει·ιιε
Μετ111ι.11.τ.εειει·ιιεεειι1ιει·νοι·ιείεε, εεεεει·ε ε.εε1ιεε1ε1ιεειιι ι1ει· Δ
Οιιι·νετει·Με Β ο ε ε εεε1ιεενν1εεεεΜε. ·

θεει·ετε.ι·:11ε.ε1ιεεεεννι1.2.

Υει·ιιι1εε1ι1εε.

- νει· ε 1.0ι·1ιειιι: 1) Ιιιι Πει·1'εΜιιεεεεεε1ιτεεει (ννεεειεε,·οιιε1ιει·Κι·ειε) Με· 11ειιεεεεε11εει·21:Α. 1
.

Πι· ι
ι ιι ι 11. 1111181011

1ιι Γε1ε,·ει1ει·Αιι11'ει·(1ει·ιιεε;(Με 1ειιι(1εε1ιείι.,ιιιεει·1ιε.11ι 3 'Βιμ
ειιι εεἰιιεε Αεεε1ι1ε(1ε1εειι1εοιιιιεεε, ειιι. Ο1ι1ει·ει11γει·ετΥετε·11'τετε.- 2) 1ιι ν1(_ιει·ιι1εε.1)ιεεεεεε Με· Κι·ειεει·ει. ε. 1.

1ν1εεερε1ε1ε1 ειιι 16. Αει·ιΙ. -- 3) 1ιι Βε.1εε1ειιιε.ειιι
Αρι·11 θ. Α. δε. ιι εε.1Ιουν, ι1ει· εεε: 1887 Με Λεει. 11ιετιε·
νιιει·.- 4) Πει· Ρι·ο1'εεεει·Με· ε118ειιιε1ιιεεΡε1.1ιε1εΒιειιεά εε
11ιε1εεεεε1ιεεΑιιετειιι1ε Κ ε.ι·1 Ο εε τε· 11ει.εεε ιε Κορω
1ιε.ειεε"Με ειιι 28. (15.) Με ιιε 66. Εεεεεειε.1ιι·ε. - 5) Πι·.
11. Ο ι·εεειε εε ε, (1ει· Νεετοι· (1ει· ιιεε·ει·1εε1ιειιΟρ1ι11ιε1ειε
1εεεε, 1ιι Βιιι1ερεετ,79 .1ε1ιι·εεΙτ. .- Ρι·ο1'.ΒιιιΙο1 1

ι ν1ι·ε1ιενν Μ. νοε (1ει·Αεε(1ειιιιε (1ει·

ν71εΞεεεεεε1τεε
1ιι νιεε πιε Ε11ιι·εε ει1τε·1ιε(1ε εεινε.1ι11:

νεοι· ειι.- 1)ειε θε1ινιιε1εει·Κι·ε.ιι1εεε-. Πε1'ε.11-εεε Α1ι.ει·ενει:ε1εεε:
ι·εεεεεεεετε, ενεΙε1ιεεΜε βειιι1εειε.τ1ιειιε·εεειειιιεε ιπιι·. ιεε εει

εει·άνε1εεεεετ1ειιεειιε
ειιι: Β1·εεεει· Με_ιει·ιτ11.τεεεε1ε1ιετ

ιιι· ι· ειι.
@Με θεεειειεεεε.1ι1 εει· 1ζι·εε1ιεε1ιι (1εε01ν11
εεεε1τ11.1ει·ε 21. Ρ-επει·ε1ιιιι·ε·ε εεει·εει ειιι 20.14ει

ε. .1.8157(102 νιιεε. Με ιε ε
. νουν.), Μιι·εε1:ει· 465 '1'γε1ιιιε
-

(27 ειεει·), 729 8γιι1ι111ε- (3 εεε.), 174 Βε1ιει·1εε1ι- (1) 118110.
124 1)1ε1ιε1ιει·1ε- (8 εεε.), 65 11εεει·ε- (1) ινειι.) εεά 109
Ρεε1ιειιει·ε.ιι1εε- (22 ιιιε1ιι·Με ιιι (Με 17οι·ιν.).
Αει 27. Με ε. .1.εεει·ιιε·Με Ζε1ι1(1ει·1(1·ιι.ε11εε71138(211)ενειι.
Με 1ιι Με· νοιυνοε1ιε.),εει·εετει· 430 '1"γε1ιεε- (35Με.), 689
Βγε1ι111ε- (40 ννειι.), 170 θεεει1εεε - (4 εεε.), 121 Βιιι1ι
(1]Βήθ- (ε,ενω.), 74Με.εει·ε -(9 ιιιε1ιι·)εεε 00 Ρεο1εειι1ιι·εε1ιε

(Ο ιεε1ιι·Με 1ιι (Με νει·ι.ν.)

Μοι·1:ε.11τε.τε-Βε11ετ1ε 81:. Ρετει·εεει·εε.
Με Με 11(εε1ιε νειε 14. Με ειπε 20. Με1 1900.

Ζε.1ι1 (1ει· 81ετεε1ε11ε:

1
) εεε1ι θεεε1ι1εε1ι1:ιιεά Α11ει·:

η'.==ΗΈ-δ-ι·-ΒΗΗΒιέέέό1ει(πε.ιιεεε.ἔἑΞΞ,ΞΞΞΞΞΞΞἑὲ,Ξ._._αέ€
.Νεεεεἶἶΐἶΐἶἶἶἶἶἶἶἔἐ=>>4=>εεεεεεεεεε

1:18θ25116451310θ7121114 123046 51 47 46 30 29 10 1

2) ιιεε1ι εεε '1'εεεειιι·εεε1ιειι:
Γι( 1ι.ειιε.εε1ι. 1

,

'Ι' με. εε(1.16. Ρεει·1ε ι·εειιι·ι·εεε0, 'Ι'γε1ιιιε
ε1ιεε εετ1ιειεειικάει· οι·ιε2.Ροε1εεε 3,Μεεει·ε20,Βε1ιει·1εε1ι14,
Ο1ρ1ιι;1ιει·1ε16. θι·οερ 2

,

Κειιε1ι1ιιιετεε10. 0ι·εεεεεε Επωφε
εεεεεει1ειι,ε· 30. Βι·γε1εε1εε 3

,

Θι·1ερε 12, Ο1ιεΙει·ε ε.ε1ε.11εε

0
,

Βε1ιι· Ο
,

Βε1(1ετιι1εε1ιεΜεε1εε·111ε 0
,

Αεεεει· θε1ειι1ει·1ιειι
ιιιετ.1ειεεε Ο

,

Ρει·οεΜε ερ1(1ειιι1εε.Ο
.

Βοε21ετε.ε1ι1ιε1τΟ
,

Μεεευ Ο
,

Ηγει·ορ1ιε1ι1ε 1
,

Ρεει·ρει·εΙεεεει· 1
,

Ργειε1ε εει18ερτ1εεειιι1ε 7
,

'1'ιιεει·ειι1εεεΜε· Ι1εεεεε 87, Τεεει·ειι1εεε εεεει·ει· Ο1·εεεε 11),
Α11ω1ιο11ειεεεεεά 1)εΙ1ι·1ειεει·ειεεεε 4
,

11εεεεεεε1ινν11.ε1ιεεεε
Ατι·ερ1ι1ε.1είεετειε 56, 11ει·εειειιε εεε111ε22, Κι·ε.ε1κ1ιε11εει1ει·
7ετι1ειιεεεεοι·,ε,·ε.εε64, '1'ε(1τε·εεει·εεε37.
Ρετ Με 11'εε1ιε νειε 21. Με ειπε 27. Με 1000.

Ζε1ι1(1ει· 8ιει·εε1111Ιε:

1
) εεε1ι θεεε1ι1εε1ιειιεά Α11ει:

1ιεθεε2εε:Ξἑ-ΞΞ-ΞΞΞ-ἔἔἑἐἔἔἔ_____|Β` ·ει·ε··:1-ειπιπι-ει·εω·-εΞε

εΨε·ἶ1ΐἶ111ἶ15ἶἶἔἔγ Οβ.-.Φ:288ΠΕε:Ξ:
351)270 620 12074 112 23 1117 65 46 41 32 43 27 θ 2

2
) εε.ε1ι(Με '1'ει1εεει·εεε1ιεε:- '1"γρ1ι.εεεει.1ι. Ο, '11γιι1ι.εεά. 31,11εει·1ει·εεει·ι·εεε θ, '1'ε·ρ1ιεε

ε1ιεεΒεετἱιειιιιιες (1ει·11'οι·ιε1
,

Ροε1ιειι 6,1ι1ε.εει·ε1θ,ΒεΙιει·1ε.ε1ι12,
Π1ρ1ιτ1ιει·1ε27, Οι·ειιρ Ο

,

Κεεε1ι1ιεετειι 4
,

θι·οιιρεεε Βεεεεε
ειιιε11εεεει.: 23,1Βι·γε1ρε1εε 4

.

Θι·1ρρε Ο
,

Ο1ιεΙει·ει ε.ε1ετ1εε Ο
,

Β.1ιει· 0
,

Βρ1(1ειιι1εε1ιεΜεε1ε,ε·111ε 0
,

Αειιτει· θε1εε1:ι·1ιειιιιιε
ι1ειειιε Ο

,

Ρει·ει111εεε1τ1ειιι1εε Ο
,

Βοτ21ει·ειι1ι1ιε1εΟ
,

Αε1.1ιι·ει: Ο
.

Ηγει·ερ1ιε1ι1ε θ
,

Ρεει·ρει·ε1εε1:ει· θ
,

Ργειεἱε εεε θερτ1εειειιι1ε θ
,

Τιιεει·εε1εεε εει· Βιιεε·ειι 73, Τε1ιει·οιι1εεεεεεετει· θι·,εε.εε 26,
Α11ιε1ιο11εειεεεεε 1)ε11ι·1ειε1τειιιειιε 3,11εεεεεεε1ιννεε1ιειιεά
Αει·ερε1ε.1ε1'ε.ετειιι48, Μει·εεειεε εεε111ε25, Κι·ειιι1ι1ιε1τεεεεε
νεεεεειιεςεεεεε1ε 67, 'Ι'ει1ηε·εεει·εεε31.
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ΧΝιιιιίοιιιβειι€.

ι>ι·σωιειω-ικιιιιωι. 80”ννω'ϊνΜΜ

ΨατιιηιιοΙΙοιι 2Π.) πιιι: ιιο.τϋι·ΙιοΙιετ, άει· ΒΙιιτιιι€ι.τττιο-
~

Με ιτιοι1εοΜιοΙ1οιι Κϋτροτε αιη.ι;ιεττιοεεειιοτ Τειιιροτει.τιιι·.

τ

'Ε
ιι
ιι
ο
Ι-

πιιι! ΗθεοΙΙειοΙιιι"ει·'ΙΊιοτιιιιιΙ-ΒΜοι· ιιι οοιιιίοι·ΙιιΜυιι Βιιιιιιιιιιι. ινωιωθ

ΊΚιιτιιιΜεΙ
ειιιά: ΗειιιιρΓ- ιιιιό ΗειεειΙιιΜπ16ει·, Ηειιιηιιιιι:ιπιΕ. ΕΙεΙαι·οΗιετει

ριο. Μ:ιεειι2ε.
ΙιΠΡΤΚΠΙΚΟΒΤ. 480 ιιι. ιι. ό

.

Μ. ·Ηω·ικιω Τιιιιιιειιινϋ.Ιόει·, ΝιιΙάννοΒο ιιιιά
ΑιιΙειΒοιι ει. ό. Βια, Ιιει·ι·οι·ι·ειπειιιΙοιεΚιιι·οι·οιιοει.ετ.'Ι'Ιιεειτοι·,Βεεεεϋ.Ιε,

διιιςά,'ΓιιιοΙιει·ει. εοιιετιἔο νει·Βιιιι;.ςιιιικειι,ΒριεΙε οπο.τι - η

Κ.Ήβοϋ88=οϋ
θιιίε ΗΜεΙε ιι. Ρτ!νΜινοΙιιιιιιι;. τ

.

ΜΝ ἴ0τ!ιἱἱ!ὶιιἱειεικ Ηειιιρτεειἱεοιιν'
ΒΙἑΙὲΘΠΒ8 Ρι·οερεοΙο ιι. Μάο εεννϋτιεο!ιι.ο

Αιιε!ιιιιιΠ ιιιιι·οιιΜε νοιι Μαι Με'

σἔιπθε Κ. ΒιιιΙι·ω·ιιωΙτιιιιε οι!. ό. ΜιιιΠωΙιιιΙτΙιοἱεειιιιιιιιι1. ΟοωΒοι·.

ι

ΗοιπΒιιη; ν. α!. Η.
ΥἰΝιι (Πειτε Ειιιιιιιι.

Κιιτιιιιιιιιιιτ του Πιι€οι1- ιι. Βιιι·ιιιΙιι·ιιιιΜιοΠειι,
ΜοΠινοο!ιεε!- ιι- Ει·ιι€Ιιι·ιιιιι;8ετ6ι·ιιιιμιι.

Βοοιτιοι· ιι. Μ:ΗιοΙιοι· Ιιειτοι·: Ι.)Γ. ΟΒΙ...:

σ Με ιι πιο ω" ιιεϋιιιιει .:.ι...€.”.:.ι `~

γ

_Η

ΪἔὁιιιιςΙΜι Βιιά ΟογιιΙιιιιιεο[Μη-Βΐνει.Ι.ιιιιι·ιι Βει·!ιιι
ΚόΙιι ιι. Ε6Ιιιιο-ΗιΙόεεΙιειιιι.διιἰεοιι νοιιι Η. Μι Με Ειιιὶε Βερι.ειιιΙιει·. Ή7!ιιΙοι·Βιιι· ι·ιιιιι

Ι. 0ιιί0Βιιι· Με ΜΗΝ πω. Τιιει·ιιιιιι- ιιιιτΙΒοοΙΜιιει·. ΜοιΙιοο-ιιιεο!ιπιιιειοΙιοεΖιιι6οι·ιιιιιιιιιιτ.
Ηι5ιιιιξειιΚιιιιιιιιιιι·.ΜοΙΙιοιι- ιι. Μι!οιιΙιιιι·ιιιιεωΙτ.ΑΙΙι;επιεἱιιε Ψεεεω·ιωτ.ιιιιαιι. 8οιιιιι·ειιιιιι
ΙιιιιιΜικΜιοιι.Ρι·οειρεοτειιιιιιΒεεοΙιτειΒιιιιΒι1Ιιει·εειιτΙοτι”ι·οιάιοΙἰϋπἱ8°ΙἱοΙ1οΒαᾶο·νοτιιιιιι.Ιί:ι11ιε.ι

Ε
” 0022 ιδύ/Πων2'έ Β)ζΉειι28ίσ/|

ιι
ι Μ! Κιεειιιιιιιιι.Υ

ι ἴϋι· Μιι8οιι-, Βιιι·ιιι- ιι. 8ι0ΠινοοΙιεεΙΒι·ιιιιιιυ, Ι·'«ΜΙοιΙιιΒιι πιιι! Πι ό
. ΕτιιἱἰΙιτιιιιι;

¦ Ποι·ιιΙιεοΙιιοιιι ε οπο. Ηι·ϋεειω ιι. ΜΙυειω ιιΙιιιΞεοΙι εοΙοιωΙοε Ιιιιιιιιιιι ιιιιι ΡΙιιΜο.
ΟοόΠ'τιοτ νοτιι 1. ΑριιιΙ Με 15. ΟοτοΒει~.

ι

Ρι·οερεοτο εταιιε.

Πι·.Ρ1·οιΙιεττ νου ΒοΙιΙΘΗι. ιι οι) ι4-:ι.

Ε
.

Ν
!
Ε Η Β Κ
*

Ριέιιιιιιιιιε
ειτιὸ ὸιιτεὶι ω Οτοεειιτοιςιιειιιιιιιιευτ ΚιιεεΙειιιόειιι Οτιέςιιιει!ρπειιιιη8

2ιι Βε2ιεΙιειι οόετ όιτεστ ειιιε άοτ Ρειὶιτἰἰ‹.

Ι.ειεοτ ο. Κοιιτοτ ε1οι· ΡειΙιτ1Κ 111 Μοεικειιι: Μωυ
τἰτιεΙ‹γ ΡοτειιΙοΙ‹, Ηειιιε ΕΚιεΙοτ.

Ειεεοτ Πι ΚιεοΜ11θνν, Βοι Μπι νει·ττοτοτ, Ηοι·τιι Ιειιιιι.ο
θτι1ιιίοΙά, Πιτ Με Οιοιινεττιι:ττ16τιτ8 Βοεειιτειιι1οιι, (Πιο:

εοιι, Τειιιτιθιι. .ΙιεΙαιτοτιιιοεΙανι, Βοιι€οΒΜ.

νΘΗΡΘΕΘΡ ΠΠ Κιενν, ΡοιὶοΙἱοιι. ΤεοΙιθι·ιιι€οιιι: Μπι
Δ. Τι·ιηιτο. κι”.

νΘΗΡΘΕΘΡ ΠΠ νν8Ρ80Πειυ: Μπι· ΜοΙιτΙ1οιιι& Κιιιιιιειι- ι

ΜΗ. νοτιιιιι.Ιε ΜΜΜ ΙιιιιιιΙο, Μιι·ει:Ιιιιιι.

`
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Πι. Ηιιιιιιιιιιιι Νιιιιιιιιιιιι,
ειιιε Μιιιιιι!ιοιι, ρι·ιι.ι:τιοιι·τιιι

Βιιιι Κιεειιι,ιιιιιι, °;:Ριιι.
(90) 4 -2.

ι Ηιοι·ιιιιι·οιιΜε Αιι2ει;;ει. άιιειειοιι ιιιιοΙι ιιι
ιιΊσειιιιιΙοιι (Τιιιιιιιιεειι·ει.εεε22) Με Ατ2τ
ιιιιιάθιΒοιει.εεειιΜΗΝ:

Πι·. ιιιιιιι. Αιιιιιιιιιιιιιι· Βιιιιιιιι,
ιιι ΠοιιιεαΙιΙαιιά ιι. Ι€ιιι:ειιιιΜ ιιρρτοιι.Αιιιιι.
ι88) 6--5.

Π
ι·
.

Με!. Γι
.

Διιιιιιιιιιε!ιι

Βικι Νιιιιιι€ιτιι.

θεεΒοά ΑΜοειιια
ΑΒΒέιττιιιι€ε-ιιιιόΚτέ1Γτι;;ιιιι€5
οιιι·ειι Βοι εοιικνειοιιετι ιιικΠϊιτεει
τειι·τιιε: (Ηεροιιιι·τειι Κιιιόει·ιι άειι
8ειιι2ειι ννιιπετ Μιιόιιιτιι Μειετοιιτειι
Μιά ιιγότορειτιιιει:ιιε Οπου Πιτ
Ετι.·νεοΙιεοιιε ιπι

Πι·. $ιοι.άϊε Η ι ιι (Μ: ι
· ε ει ιι ιι τ ο ι·ιιι πι

θεεϋεό Αω)ει:ιε.

ι

ττ

Μιιιι·οει:οΡο Βι·ιι.ε'ο Μιε
ιιι ΡΊιΒι·ιΚρι·ειεσιιειιιρΠοΙιΙτΠοι·ιΜ ΜΜΜ
Μι·μ·, 8ι. Ρειοτειιιιι·;;, ΚνοεΙιι·εεεειιεΙιιψι
.Μι Π. (33) Ι-1.

Μι·οεεειιι νοπ Κι· ι.ιιΚοιι.ρΠοΒοι·ιιιιιοτι:

0188 Βοό.ε_ Βιιι:.Μη., Η ιιιιι1..ιι.88.Με. θ
·

ΒοΙιινεετει·Οοιιειι:. 8οιιιυιάτ, Πο·τερό. στ·
Μετι1°ΒοιιοκοπΗ. ιι. Θ

,

κια. 20.
Ρι·ιιιι ΑΠ18.Π0 80Ι10.13. Φ0ι11ΜΒιωΝ |δ?'
ιιιι. Π!).

Ο.ιιιι·ιι ΟιιΜ·.ιιοικι_Οεριιἰιιιοκ. ιι. ΙΤ, ιπι. 19
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Υνο!τουτοΝΑ. Ε. Σ: :ΡΒ Ν· Β .Δ. :Ο ςιππωω).
1€τοιιΖϋτιιηΠἡΙΡουἀ111εηεΜ3ϋτυ1ιπ
Με ετέλτΒ8Ι:οτι ΟΜυΒοτω!Ζινειεεετ ΕυτοΙ›ειε (ΗΜ μ. ΟΙειυΒεται!2 Μ] Μια) π:
Πιτοτ Υοτετ5ι·ΚυιιΒ οι!" Με Ετεε12 Μι· ώεεεΙΒου, τΙειεε:Με άειιι Ροτὸὶτιευὐεϋτυιιιιεπ
Βενν‹›ιιιιωιο ιυπϋτΙΞοΙιο

ΜθΐΙθΠΌ8(1ΘΡ ΒΓΠΠΠΘΠ88ΙΖ (ρυΙν. ιιπά οηετ.). Ιιι θΙειεΗειεοΙιειι ἑι 125 ιιπά 200 μ.
ιιπά ΡΒο!ωΙιοιι ὁ. 6 ἐν. ΙιιΙωιΙτ.

Ιιι0ὶοει1ὶοτιωι: ΑΙ!8οπι1εὶιιο νετΓοαιιιι€, νετΙοτ£ι1υΒ άετ ΜΒΜ, Με ΗθτΖωιε, ΟΒετἱρετἰοιι, ΡΙετΙιοτει,
Μι νετϋὶησυινέ ω. ‹Ηιι‹ΙοΙΓεςυεΙ!ο-› ΜΙ ΑττΙιτΙτ.1ευιπ1 ΠΙειΒοτεε. . . . .

ΑΓΠΌΓΟΒΪΠΘΌΓΠΠΠ, επε1ι·Κετοτ,τε3ποτ ΕἱεειιεευοτΙἰοΒ Ειιτορεε (ιιππ 0,177 μ. ΙΩΞεωιΒᾶοατΒο
Με Μπι ΙΛωτ). ΙτιιΙἱοειτΙ(›ι1ετι: ΑπειειπΙο, ΟΙιΙοτοεο.

ΗΠ(ΙΟΠΈ(.1ΠθΠθ, ΙιοτνοττεΒοη‹1 ετοεεετ ΟοΙ1Μτ ευ ΚοΙιΙεπεϋιιτο, ΜΝΚ υικ1 Β1ειΒιιοεπι.
Ιιιε11ωτΙοοευ: ΩΙιτοιιὶευ!ιο Οεω.ττΙιε ὸοτ ΙΙατιιοτθειιιε, ΝὶετοπεΙεὶπιε, ΒΜ)εωε, Αι·τΙιτΙιἱε. . . . -

(ό?)1]3 4· _
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ΕΜι59οι· πειΙῆτ!ἱοΗετ ΕΜΗ:

ειΙΙοπΓε Μοοτεει!ι
Μεττου1°ε Μδοι·εε12

Ϊ . Ιτο‹·Ι‹οιιι·ι· Εκττει!ετ., ἰηΚἰετοΙιει1;`ιΙΚἱΙο_

Η 8

: ΜεττοκιΓε Μοοτ1ευεο

Έ

δ
1

ΙΙΙΙεεΙΒοι· Β1ΠτΔΜ
ἱιι ΓΙειεοΙιεπ ἑι 2 ΚἰΙο.

1εωε3ωπ1€ θηε=97=π Μ” .. . · . .
Μεω·ἱτἰε, Ειιὸοττιοττἱτἱε,ΟορΙιοτἰτἱε. Ρειι·:ιι1ιοιτὶι2ε,Ρει·ὶιπετι·ὶι1ε,Ρετιτρι1ΙΙΙ8. ο!Ι10ϊ08θ. ΑΠΗΤΗΜ 8οξΟΡΙΙΙΙι08Ι8, ΒΜΙΠΗΒ

ΒΘ·

4 εο›·ρΠ‹›ιινοιι ΒΧ8ικ18.Ν:11,ΕΙιιυτ ειΙϋιιε, Ι)ἱεροεἱτἰοι1ιιι ΑΒοι·τιιε, ρω·ιιεΙΙειι .ΡΑι·ει!γεεπ, Ρειι·εεετι,
θ10Μ, ΒΙΚΉΠΠΠΙΒΜΠΦ Ρο·

|

ὶ @ειμαι Ι8(3Μ8.8
Μιά ΙΙΣιιιοττΙιοι‹Ρεπ ' ι

ὶ ΗειητιοΒζΜεττοημ ὡ¦

Ι

ΡΗΑΝΖΕΝ8ΒΑΠ, θιοεεΜΙΒΙ Εο.υιπϋτυπο, ΥΝΕΝ, ΚΑΠ|.8ΒΑ0. ,

Ζιι ΜΜΜ Π» :Μου ΑροτΙιεΕειι, ΜὶιιειπιΙινιιεεετ- ιιπά Πτο;ιιεη-Ηειιι‹ΙΙιιιι;ειι

ζ-τ

.τουοποΒΜοοΒΝ (ΜΜΜ) ῇ

·"·ε)::::;:·ε:::
3ΜοΓοι·π›-Εἰπεἱεε-νει·Βὶι1‹Ιυιη;, 8Ε8Ι1Βΐιήι1,ιιΜΜ ΜΙΙοιι4Ι, Με” άεπι νοτὶκιι1‹Μ . Β88πΖθήΙΙ: ΕΜΠ κτ0υπ "ΜΙ Τ00”τοΓ,

σ ,ί Μ Σ ι Ι.οἱτοιιὸετ Αι·:ιτ: ΗοΙι·«Μι ΙΜ. ΥοΙΙιππΙ.

Β.π (1 :ε

08

Ι ι] ά (

1

(Μ) 2ἔἔϋΙὶτἔτεε
ΜΜΜ Ρτοερεοω.

ι Μ” ιιπ πω ειο πω· ει ε ο ο οτιιι. 4 € - .
ΝειοΙι Ρ:ἰνειι‹ὶοοειιτ Πι: Κτοιιωιγω·. ΗειΠε ει. πι· Ζοὶτ ξ~

Βοε2εε ΜΙυπω.Ιτουρα!νετ. ἐ ί

'ΓΔΜΝΑΜΗΝ (ΚΠΟΙΙ) ὶ
< Μα" ηιωι·ΝεΙωΠΜπου·ιΙνυ.="Μ8

Η:.ΠοπΑροΗιοΗ
ΒΒι12ΙίοΙι €εΓει!ι1·ΙοιμΡι·ωιπρτιιπά εΠ·Ιιοτ νΜιΚουά ὶ "2;:28ΠΆ2°:“ΨΗ:-:έξοΠζουἔ:ἐ”›ΊῇΪἔΓ:ἶω===;:

α" κΠωθι_ -

ὶ

νστκνΛΙτιιι1.'πω, έ!
.

Κα. $ΜΜ-Ποωτ808.

πιω ΕτΜιι·Ιιεοιιου _ Ϊ;

` 7 ” » ψή

· ειιι‹·Ιι ω τι1ΒετΒιιΙϋεοιιΓϋΙΙου.

'

ΙΤειοιΒτΙι·ο
ΜΜΜ Ι1ἰοτεεΙΙ1ετΜε Ι·'ΙΙι·εΙΙἱ

· - - · - · . οι” τιιιιιιωιω·Μ
Κοιπετ!ω 8οΗΜιςιιιις Με Μεμοπε Μα 8Νπιπη; Με ΛρροΙιἱε. ώ ΒΕ Μαι δ. ΜοΠτεε9:

. Ιι·ϋΜετ ιπ:εΙιι_ἱΜιι·ἰ8ε1·Αεεὶειεπ2τι1·2τΜ ό
.

ἱ ΠυΙνιιεΜτε-ΗΙΗΜ Μ Βι·ε·εΙιιυ.

ι (89) 2-2.
].Π'πωεστ Μιά Μισ.<!‹υ·επ Ζ)ίωσεΜε.



Ου1ηοοΙ:Μπι! κυρ”. Β.012.888011.Ι.ιι€ε.Π. υε1ευ.
υΙοτυ.εο1ινν.υ. υοουπεππ: 1.1υΙ'Ι.ΒετκΙ.·ΒυυΙιουιν
ποιοι. υ.17ΨουυυυΒουΜε «ΜπιΜαι". 80Ι1υε1Ι810

Αυ Ο

ἱ~ δ Π' Ζ ω. ΒιιιυμΜ1-νετυ1υτΙιιυενειΙΙ.ΒετΙΙυ-ΗΜουΙΙπ111ό
1111011Απ” Η.1οΜ.υιιε. Ρτουρ.επι. ΜεΒνΙουυ·οοτ1··υ

νοτωτι1τθ Ο111υ1υΓΙοτ1Κου
ΖΙΜΜΕΚ & Πο, ΡΗΑΝΚΡΙ.ΙΚΤ Α. Μ.

ΘΙο1οΙιεΗε1Ιυ·Ιτυιιυς Μο ΟΙ11υ1ιιΙ1εΙΡΙοϋει·ιι,1ι1
Πυου2υ,111υ1ειι·Ιυ,'1'νρ11ιιε.ΚουουΙ1ιιυτου,ΝειιτυΙ
υυο11.21.18Βουοι·ειυε. Ευο1ι1ιι1υεα:Ιιιυοουτ.Μουτ

Ντιπ. ΒεΙυεΙΙἔι υυυ Μειἔου πω” π. ννΙτΙιτ ν1ο1ιωΙινν11ο1ιοι·ο.υΙ' Με
Νοι·νουενειουι Με ΟΙιΙυΙιι.

νοι·ιΙΙ.<.>;1.ΟΙιοΙιι,=;οἔιιυι Ι›
.

Ου.11ευειεΙυ υ. υυυ.
Θυ.ΙΙευ- ιι.11εΙ1ετΚτπιιΙζΙι.;ννΙτάΙΙΙ Ε”οι·υ: ΙΙ

. Ευ

υιιυε Ευ0υειΕυΙυπε8·ευοιυυιου.
υυ$τοΙ-ΡΙΙΙοιι ο1ιυο_Ιεκ1ε11ΜεΝεΙ1ευετυοΙιεΙ

Βυετε. υ.‹1υΙ›ε1ΜΔ. ΑυυΙερι1ουυι;νν1ι·ΙανοπτεΓΙΙ.

1
1
.

Ιη·ειω·. υ. υευτυειΙιου. Ζυε18.υτΙου,εΙπευεοΜ:: εε
εΙυ ρ;υτοε13τουιειοΙιΙο.υ. πω· ννΙι·Ι‹ε.ε. 8εοΙ‹ι·ειυΙ‹Ιι.
Με άυτοΙιυυειιυεοΙ18.άΙ.Ηε11τυΙιτε1ιι.ΡτορΙινΙυο1Ιουιυ

Π
Β με. Μουτ υ. Ηειι·υευυτο-ΠΙωΙιεεο επι 1οΙι1ευ.Κυπυ

Πι Ροι·υτν. Ί'υυΙοτιοιι. Βι·υυεεευ12ου. τοεΙΙι-ΙΥπεει·
νετοτυυει πετάω.

Πειι·υΙουτυυι·ΙΙ.1ιυ (1ορευεω2 2υ ά
.

Τευυ1υρι·υρυι·υι.
181.εε ευη νν1τΙΙΙΙουοεΗεΙΙιιιΙΙιεΙ. Ροι·Ιο1υ ΜΜΜ ευεεετάουιουκ ΜΝΉΜ
τευ‹1ε ίυιιΙυΙυεννΙυτΙΒ·ο,Ι)υοτετΙΙ:ΜοΚτιιΐυ
ΡτοΙ:ευ. Μτει·υτυτ υυυ :Με εουετΙ;.κευ1)εωΙΙε 2υ 1)1ειιεωιι.

Εω·υετο $ροο1ειΙΙΙΙΙ.του:1111111111,ΙΙΙιΙπΙπ-ΡιτΙσπ,ΒιιυπΙπ,1111111111,Ει1τπυ,1πτΙυτΞυστεΙπυπ

. 1.'Ο. ..ο "ω".τΙ ι '

(ΙΘεοΙιιυυουϊκ .ΑυτΙΙΙΙΙιτι·Ιιο1ουυμεΙο11εινν1τυευιιι Ισ
.

1)υτοΙΙΙΙ5.ΙΙουυ1Ιοι· Α”, εευυ., αΙ»του.υ. τυΙ10τι·υΙ.

αυτό πυτ Ει·ίοΙε ειυ8ενναυάτ:
ΙΜ Ει·ειυουΙο1ιΙουυυυ ΟΙ1Ιοτοειο,ΜΙ Θουοι·τυοο, ΙΜ Κι·.ειυΙΙΙιοΙιευ όει· Ηυ.υτ, άεπ·νω
π1σ.υτιιη;ε-υυυ ΟΙτουΙυΙΙουυ-ΟΙ·υμιυο, ΙΜ Βιιυ;.>;ουτυυετΙΙυΙοεο,Ι›ο1 ΗυΙε-, Νυεου- υυυ
Αιι€ουΙο1άου. εοννΙο ΙΜ ουπϋυάΙΙουου υυυ τΙιευυιο.1.1εοΜυΑΠεοτ.Ιουου ΑΙΜ· Απ,
1116118ἱυ 11'οΙεοεοΙυετ άυτο11 εκ οι·1υπευτεΙΙευυυ Ι‹ΙΙυΙε‹:Ιιο Βοουυ.ουτυυεευ οι·υ·Ιο
εευ1ουτοάυο1τευυου,ευυε.τ1νευυυ αυτί ει.τυε1τϋ.τευΒ1εουεουυΙ'ιε11,υυυετυΙΙιεΙΙε ΜΜΜ
ιοΙυο άΙο Βευοι·ρτΙου Βοΐϋτάω·υιΙου ιπι υυυ Βιο11'ννοο1ιεοΙετ.ε1ςει·υτΙουΙν1τΙευυΒου.
Με 1οΙιτυνοΙ-Ρτέρειτετε ννεπ1ετι νου ΚΙἰυὶΚετυ υπό ν1ε1ευ

Αετ2Ιου ειιιΓε ννέτυ1ετε ειυρίοΙΙΙευ υυυ ετευτ Π
ι

Πυὶνετεὶτὲτε

εονν1ε ετέεΙΙ1εοΙιευ ΚτειυΚευΙιέ1υεοτυ υπ ε'τέυό18επι θευτειυου.
ΙΜεεευεοΙιειίΙ11οΙιε ΛΒΙιειυόΙυυ8ετι υΒετ 1Ο'ΗΤΗΥΟΕ υεΙσεΙ
ΒοοερΙΙοτυπ:Ιτι νετεουε1οτ 8τειτ1ε υτκ1 ίτειυοο εΠε

Ιο
υ

ο!-11εο 111111, 'ο
τ υ 1111111111 & ο
.,

Ηεωϋυτυ

ιυιυε-ιυυι.ιε, πουιτιυ.Ανο1π ΕΟΠΥ .ΒΕ |)Ξ.'8ΙΟΝΞΗ .ΒΑ 501.”!ΗΠΒ

τετ
Ποπ. υευε. ΜΙΓ., θ 1πουυ 1900τ. _Ι1υΙ·ειυεςοΙσοτ1)τ. υ ά 011”νν ε
ι υ ει ου.

ΊουΦυνοι

ΒυέΙ1υτυουυυο1ν.λ.ΙΙΙΙδυοξΙδέυιΙιυτΙυουυ. Ι11·.1ΙΙ15.

ι ··· ι ··::

. ω21105 .=Ξ===ο ..κ
=δπ==.Ω. =:3

Ι Ι .Ξ =ε.ε ωτ-Ξ

ε

κ τ=¦;” “ω);
=> ω! *Ϊ

Ι . =ΦΞέ =έ.ε· - ·¦Β°Ξ=υ. Φ·Νε
'
ε€:= ==-'ο (οπο. ΦΞΙθ =ΐ2; “ή'π- σ..'-Φ Β:·-1‹= ._ Φ=Μ [Β.σο·έ:: ΦΙΞ==;θή Βοι

.` : . ...

Ι Ι., ἔωιε. τη.
Μ -=·ΞΕΙ.; ·.
ζ "==ι...ω _=ξι.Α=οϋ.Ξ . Φ=ἔΜ· Βενε =€νΦ"“·π -=<2.= ΒΦᾶ1ξ Φ-“3°= .=~·Ι '@ ··ΙΞφ Σε;

. "==Φω: Φ---ΝΙ

ξ =:=ΙΞε -ΙΞ-- ...::1·-· Μ'

1 = =ἔ··=ε @οΙ φ -= 'κ.=
κι .Ξ :ΑΣ έ-=έι ω Φω'Ο=' Σὲ: 05` = “ω '.2Π =.ΩΘ.ΩΦ Φ..Φ;__Φ α-ν="·-<
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Ι ω.02 ·σ=,ἔ ὲ-ΝΒ: ·ω- · ο 4ἔεΞΞ;ἔ====- ε!

Μα:=.. ""··ο_Φβ.. καιω!" 'ο.Ω ήδω << =
= - Β 2

. απ·
Ξή-. ΦΞ·σ :δεῖ18:=== 1.1.1(Ε: Νεε=.=υ.
Ε' οι: ΞΦ Εμ. Ι

ΜΜΜ: νου-Αυευετ Π1τ8011"ΙΙΙΙΙ111Βζη1...

ΒοοΙ1ειιΗ". ω·εοΙ11ευευυυο 1
.

ΑΙ›Ι.ΙιοἱΙἔ.:
.Ιειυι·οευει·1ουτ
111181'Με

Ι.εἱεΙυυυου υυυ ΡουΙεουι·ΙΙΙο
Ιυ άετ

υυευκυωΙευ ΜουΙο1υ.
Πυτοι· Μ1τνν1ι·Ι:υυε;ευ111ι·οΙο1ιω·θε1οΙιττετι

Ιιετυιιεεεεευου νου
ΒιιιΙο11'11110110".

υυυ.. 8ροοΙε1-ΒουειοΙΙουνου Ο. Ροειιοι·.
Μ. .Ϊυυηζειιιἔ. ΒετΙΙ:Ι1τ.Μι· Με .ΗΜ 1899

2 Βυυ‹Ιε (Β Αυπ1ιο11υυ;ευ).Ρι·εΙε Με. .Μυτ
ευυΒε 87 Μ.

Ιω ΙΙουτεοΙιου ΑΙοκειυάετ-ΗοερωιΙ ΜτΙ!
ΝεοΙιννοΙε οι·ΙΙιεΙΙ: ΙΙΙ181'πι· ΖοΙτ άΙουεω
Ι'τοΙο Ρ11οευτυυυ Ρ11οςοι·Ιυιιου ΙΙΙ: Με
ρι·ΙνειτοΚι·υυ1‹ουρΗοΒο (ποΒου Ζυ.Ιι1υυυ
νοιι 50 Οορ.).

Αυτοεεου νου Κτυυ1εουρΠουοτ1υυου:
?υυυ ΠεεωιΕυεε Μ". ΙΙοχ·ωιπει:ιι.11.14,
πω. 16.
ΙΙΙιιι·Ιο Μο1:ι1 Β Ο. 1

.

ι. 44_ Με. 3.
Ρ'ι·υ.ιιθί11εοιι, α. Ο..1'7 Ι.ἱυΙο, ΠειυεΜ 16,
Ωυ. 10.

Βερτε Φωορουπε Παπουυ Ουεισουυ..υ
ναι. Δ. 24, πω. 7

.

?υυυ ΟυιΙιω·1ιιο ΜΙοΙιε1ειου, Γυτσιρυυ
011.88μια”. μ. 80, πω. 17.

Μ8.1.18Ψ1111:1ετ,γι; Οοαυυοιιιιπαρ. υ ΙΙ.+ω-_
τουο11ιιουουοΙΙνα. μ. 4

,

κι. 11.
Δ1οιο.1π1ι·υ Κιιυιιι·1::ιονν. Βυπο.πυουσκευ
Π. π. 81, κε. 82.

Μου ΜΜΜ ΚιιΙ:ε1·υ, θα. ΒΙ:ΜΙΙιοΓειτ.
Ηευε υ. ΠυυΙωΙιου ΚΙι·οΙιοθ-Β, 9.19.

Ι Βο11ννεεωι· Β11εο Τειυεεου. 1:Ιουσκ18
υροου. π. 186, πιο. 18.

=ὰ.



ΧΧν. 1411004110

1111111111
19101'. 01. 11011 001110.

11111011(0010011.

11.11'Ι'Ι1ΙΙδΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙ

1111111111Ι1111ΙΒΙ11
111110111018000011011νοιι

110110901110 11711.101118.

01. 1011001100 1110000010.
811.10.

01. 11110011' 1901101011.
Μ.. Ρ01.0100111·.0

14114401.9000100111·0101·1101110111100110ν10011000Π1011·1.010011δ11111000117ἶ11001111001011110-Δι111:10μ001111011.1101110011110"Σ8 ο111100011 1
1
. - 001·Α11011110ω0110011110101011113000101111,8 Ι1.Ι1Ι.1111·1111011111101:111011011000Ι1Ι1000Ι10Ι10111110Β110Ι1Ι10110Ιιιι1ε0011Κ. 14.Β10Έ02111

10111,4 11111.1111·11110110100111111·11101.Ρ001.011010ΙΙ11118;111110110.110.0101181.Ι.)01010Ι111111,Ν0νν0Ι1γ-Ρ100ρ001:.ΜΜ.,2111111111011.-10, μη.. 0111110
1191119921:90 111011118Ι11·Ι10Ι1,1091010Ι10Ι11111Ι11·Ι1011.1901·11100:1,1011η1:010100νν10ΔΙΙ0 011111108000011011Ι10:11εΙ1011011ΙΙ1111:1Ι101Ι111100110111:011110111111
4111·11108 11111Ι8000011000Ζ01Ι0111Ρ01111101:1011011.01101·85 Ρ1'01111.-Π011110118000110110111111011110118011001001·Ι)1·.Β.1111,011'"”10011111811.1'0111110101111101110119580001·01.0Ι1011201Ι1101Ο1·181110Ι0111Ε0Ι211200011111.-1010111118,Ρ01010Ι1111801·80110,Ρ01.01·-Ρ1111ΙΙ100ρ110Ι11111011110118010011
8010101011101110111100111101118111120110111811.111.1110110110111101101111.

11128 Με. Ρ0101·00ι118, 10. (98.).111111

01111100111110111011,111110100011111111101108νο119-8 11111.

~
10110

111111111101. Ο. 11011111:110110111011Ι‹Ι111100Ι10119110111111011θ011·101ρ1111Ι1τ011001111111111118011.- 80101010: ν. Ο. 8111011:
01111011011000.1110111110Ι10011.11·εΙ1ν100Ι101(Β11ν0100000111·111100110001νν00Ι100110111100000011).- 1)1·.0011 80110111(Μιά 1101110010):
Β111γ1111111111111ς1111111110110111.- ΚΙ0111010 Η111Ι101Ι111100111111111110112011.- 1411112118·11.11011011Ρ1ο10Ι1011011 1101·1110
1110Ι11100Ι1011θ000Ι100Ι11111 2111301001..- ν01111100Ι1100.- Μ01·1:0Ι110.10-ΒιιΙΙ01:111 811.Ρ010100111,0·0.- 1111201000.

2111011101·Λ01:10100
4101· €.31000110011011:11ν15.110.1001101·Δ01·0110
1101·ΧΙΙ. 1101010100·11010000ΙΙ00Ι101°11.1ν1.001110 11111101111
11011110110111111111191. 1111111101,1

.

1111119. 800100100111.ο.
1)10_10111110110011001011.111101011017011114001011110110110110000011,
1101001100001011,11110Α111110Ι011110,1011009.10010110111021111115. 11111
1111111101101901100111111000011.

1
1
.

Σ. 11100001101·0000ΙΙ00Ι101'τ1111101111.1401010.
191.ΙΙ11.'1'1·0γ1110.1111

11111111,ω. Ι(011100011·0000Ντ. 11, Ι).

(Α110001110001001100ΑΙ011011001-Η00ρ11:11Ι11111115111101.)
1101101110111111110000"11101111ν011 0011101ρ1111Ι110

1100111111111111000.
17011

111. Ο. Μ0111.1,
1000101001.

(80Ι111100).
10110110 7

.

1111.Ν1010111.1111101.

1000 1101110100.0. Δ 0110. 11101110. κ.

1 1

01141 - 1 1010 1,01 - 4 06,42

7 - 1011 1.19 .- - 59.74

8 850 1018 0.98 - - 90,78 Ρ1000Ι0.001.

9 - 1 1016 1.05 - - 88,89 0,8%10111111.
10 1500 1019

1

1.94 - - 58,80 1811113.
11 ,1500 1018 1.88 - - 59.99
19 1100. - 1,17 - - -
18 1000 Ι 1019 1,19 - - 48,84
11 000 1012 1,06 - - 46.02 0,611...111111.
90 850 , 1005 0,79 -- - 74.59 .
22 100 1 1010 0,06 - - 40,21
99 1 1000 1 1011 1,09 0,88 2,87 61,82 1

80 1 900 ε 1010 0,97 0.87 9.09 50,94 1

Ι!ΧΙ1 950' Ι0ΙΙ 1,10 0,85 8,14 51,8

1

9 900 1010 0,78 0,18 4.00 87.81

4 900 , 1007 0,80 0,90 8.80 48,84

5 - 1 1012 0,90 0,22 4,09 88,85

, Β111.Ι000011 - 111111111010101.

1 1100119 1111011.

'Γ111Ι10ΙΙ08.

ΡΙ. Α1111Ι010111010.

1899
Μ0ι10·.ΐ8ρ. 0

.] Δ 1 01190 Δ/0ΙΝ0.1 Κ.·--8· 1717Δ· Τ ·-· 111έ.-:- :- ·:.1-;.11:7τ1.·.-:.. 0?··..._ζ--·ή·
18/Χ11 0. 100 1014

|

0,98 0.95 8.79 84.41 ο. 14°/0011111111.
19 800, 1019 0,58 0,88 1,47 99,88
20 0. 601 - 1 0,75 0,02 2,04 - ο.1211...

1911111110Ι010.Ι10 - - -
1000110 9.

Μ. Αο1·1:0111110ι111101011211110Ι1100111ρ0110011011.

41101190!Κ.1899
ΙΙ1Ι011Β.¦8ρ. 0
1
.1 Δ

101190. ί-

_Ι

.

ι

. -.-. - - - η
1011411'0.160 1014

1

1.10 0.40 2.14 40.00
21 460 1015 1.24 0,40 0,10 42.02
22 000 1012 1,15 ο
.

0.00 40,04
98 19111100Ι01:. - - - -

|

Τ0`00ΙΙ0 10.

Π. ν11111111ν0Ιν. 111111011001: 11011100.001110100000110010.

Ι Ι

1899 ΙΙ11011€.!80.

Θ
.. Δ 1011911.Δ10ΙΝ0. Κ.

-_ . 1 . _ - _ 1

1 1

20111111400 1 1021

1 1.00 0.01 1 1.00 144,4 1

21 000

1

1021 1.01 0,65 Ι 0,00 48.85
22 1060 ,1020 1.06 0,00 1 1.00 142.1020 1 - 11020 1.00 0,04 1,11 42.00
20 1 000 1 1010 1 1.40 0.00

1Ι1.16
·46,02

97/Χ1Ιι
1111111110101.-Ρ1012Ι101101·

Α110 1110111011Τ000ΙΙ011 01101001:010111101 110111110101101

Ι11011Ι1111100111001 01110Ι100110110001110 0011·101ρι11101001·1110
0111011110.110111000010110000101001 1110001101011010111110
Β1110Ι100Ι11111100011Ι011001 ν0100Ι1100011011Ν101011Ι110.11Ι1Ι1011011
111011101'Ι'000ΙΙ0 1000101000:

|/'
1115 '

1111 88190..
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10 Δ.
1. 1100011110001110. . - 1,13
2_ ο ο 1,20

δ. 1> 1 . . . . . 0,77
1100114 1170011011- 80110111. 1,43

4. 110001111000. 0010011008. 1,00

11. 11 11 Φ 0,04

0. 1100011110011100.1101011011. 1,60
110011111010011011001. . . . 1,02

7. 11000111100111011.1101110011.11111. 1,28

8. Α01110100101·0 . . . . . 0 74

θ. 010011111080111·11111ρί11101·0. 0,80
10. Α1101·000111111111110101·0 1,10

11. 10 . . 1,111

12. 11000111100111011.1010101. 1,40

13. ο ο 11 0,811
14. 11 1 1 . 1,20
16, 8 0 Β . . 1,011
16, 11 ο υ -1>-ΡΥ0·

1001011110 . . . . . 0,476

17. Ν101·0011111101·. . 1,01

10. » 1,00

110 0181011101011100110 01100 Ε'01100 01110 0001110110

Η01011001011118000 0011101·11111111100
- 11111·Ε'01111 110012

0101101100 1101·0110000110011011001001100 1111011 18 1101·

0110011111·111110118001111000Ν101·0080110110010 01110110110

810000111011101·00111111108000018008 01101011:11011110001

000001. 011 0100 1111010111101100001· 0100 1101·0001111110
1000 Ν101·01101110011000810111081,1101111111011,11101001·Α0
01011100011, 010111011011000011·101·1·00111101000111000110-
11101110001110110 010000 0001111011.1011 00110. 0000 1

1
1

011101·001100 111110110110111(111001 1100 Β0111-80111110
1110110010011'0 Α1100110111108111011111101100. 1(01001
11110Β0111-80111112 1101100 01110 011101001101111080000
01110011001101000111111010001·11111110101·0111101101·1100111100
1111101111110008. 11Α00011100011000111·0110»01·100811011011,0.11

11111011010 11111000001· (1011·101000010001111000110081101101·
001110110001·Ρ11100181101100111ι1111·.
Β01 Η01011101111011018011000101100111·101·0011100011011011110
1111Δ,τ.11011000110010,111011001·010011810.11700011010111011110
11018001111101·001111100001.101101000 0100118001-101·08011·101·

111111011101100,00 11011101010000 10118100010111170111·0011010
110111101101110100 Μ1101·11101111008001· 111010. 1110000101

110101110101101001101'1011.ΙΧ 1101·11'011(01. 80011000111·010
11011Ν· 0). 1310100 11010011 110011001110101110000118
1100000111010111011Δ/01Ν0 1000 0101111018001111101·0010
11000011001001010111. 11001111111101100111110001110011008
011011110101001·8100001120111 0000101 11011101081001101·211
0100110,11000 011011010111,1110Ι1111001110110 81011111,1101

80011011001000001100110101110111101011Ι.01100011001081108011.
0111·001101010110110112011100 1101·ν01·011801100,11000111000

Ε11101111080101001111101001111100,0011010111000000011·11.1100
11001·1011100010111000101111101101, 1111100110100 1117011011,
00 110110101011110100111·801111801001110180110110101001110
101011101010100101181101·00101100. 810110110 1110011101·

11100801111111111111101·Η010111011110110000110100 00110010,

1
1
.

1
1
.

11011010010 0101101110 1 1101., 1110110111001110101011
11101001·110110,00 80111001 010 1101011001·111181100 000111
0100100011101300001008 111 110111100 11010011 011080
10111·1011811100: 011101110011008000 0001111:100101100110111
1111·0100 0011111000011000010:0118.
1101·Ρ00111'01:1100000101001 101111011111118101100, 11110

1180110110101101110011800Α1110011111000011801100,1110010111
001101101101101·01011·1011111111·001110101·010111Ι11:1111111011.1110
11110111101111 Κ 01801100 110100011000111110 Κ1·001100011
00111·010111011101·11·00002011100111111,1100 1100000010110111
11011011001111800'1`011011000011018001, 00111·001111111010101
ν01·1011ί0110011110100-11110Η01·0111·00111101100110000118000
110111101011110111101111 Κ 01801100: 00 1000101011110100010
001010000181101111111110 1100001008 11100000001110100100
0110110111Κ1·00111101101011001011111100. Α 11110111111100111011

0111111100,0000 010111011110100110111801111110011 0111011010

111·18011Ρ00111'001100 Ο00111010010111111801100.00011 1101111

10111111011110100111101001101Β000111111180111000000.
1300 1300110000, 800010111000180ν01·110111110000111011011

110000, 011000000 010110111101110110100001· 200101101101·

011·0111011000-11008001·01100001800001001100110000,1101;1110

111000000001011010 11011Β011110001·') 211 1018011001.
10 001· 11100001100100 Κ01·0011 01180801100011Β01·0011

01111880111011:
810 0010011000101· Α1101111110008. 0111100010016001011·0

Δ Χ 1·101·01110080
101816-

Κ01·1101·801110111
-

0100011100110111110 000 011101·11·010111101·011001.000111011011

0010111·00110110020.111 8 = Δ - 01110 Χ 01. 1111110

1 11100.01Ν0-110011081110111101-0,01'). 1(0001111011
0110 1101111101111 8

. 00 0010011001 111011000 701110110100

Δ : 8. 11011011101100111110100211111,111011010Κ01·11.0 11
0011000001110100100Δ/01Ν0 8010110 001808008000101 101
1101110 111080110111·10111ν01·1101111100011111111010111. 01. 111111
Β. 0080110110: 13010100101100111010100111011111101·1111111100Δ-0-Χ

ΗΠΠΠιθΒ9)
00011001111101·100100111011·0101010

( Κση“"88",θω
1111111111Δ/8 100010011111001110111101·0011000101·01000011.
1110Β1011118110111110001·Β01101111111081101800111100011100

00000 110101 1101100100110110110110011181108001101000 1111·
011011008111 0001000000 1110 1100 00011101001011Δ/01Ν0
100 11010011 0011, 0000 001· 0011101·1111001,1

1
.

1
1
.

010
Ο01100011·01100,100 1101·Η01·111000800111101181,101 0 1111011
111111.01. 11011Β. 801101110180000 '1'0110110011: Β11180
000000 100000110011011”,10110

Δ Χ Η01·011101180-Δ. ν.

11011101·0000101000010 1111

000 Δ/8 0101111110111·010
Κ01·1101801110111
-

Ρ

1,0111101108110,
11111181· Ξ 1000 1,10 »

1
1 = 1000 1,00 1
1

1 = 2000 1,40 1
1

» Ξ 2600 1,111 11
-> Σ 81100 1.011 1

1
1 Ξ 11000 1,011 »

1
1 = 11000 1,10 1

>
› = 111100 1,70 1
1

1 = 11000 1,00 1
.

Β01 Ν1010111110111111011001100 1101·010111011111111110100110

11101118111180011Δ10 01010101011101110111.,110101100111111000
1101101·Η01·001·111011111108Δ/8 1010111010111180010. 01000
Β0110111111108111110011101101110110111011011Β010111010001·
11111101.
1110000110011110111010 000 110011011101101011,1011000
1101001·0111100000101. 10 01001· 1101110100 1101100110110
1011010 010000-Β011110001'001100 2011100011010010011
'1'0110110111101000001;00 11001110101001·111011110 011011001
100 8000110000,00 1110011110001· 00111101·0111000100 110.
110010001011180110180111101000 110100. 1110 Β00111111111111

80111111100010 1100100101000111100 0111·010 11101,10110
0100 11000011101101100001008 1111Β0110000 0101101, 01101
11101ν01800011111100.
110 0180110101110180110001100111101:

Δ 11.10
8-.. Δ/0

1 Α0110111011101·Α110111·101110.
Ν10100110111011181108.1300

2 Μ111011001111.11.0100000.
Κ01110Ν10τ00110111011.. 1

,

3 11011101100011110 1
.

000. 2000 1
,

ο 0 1
1

14. 1
1

31100 1,1

ΙΤ
1
.

1

8111111111101101. Β.

1111010111.

1,25 1
1

11400

0
1
$
8
σ

8
4
2
2
00
1
1
0
0
1
0
1
0
1

4
.

011100. 1010101.Ν011111·1110000

5 Α011101100011110 3
.

1300. 2800

» 1
1

1
1

21. .100. 4200

ι δ

7 811111101111011111111
(Η. Β. 1111011110.

0
0

') 131000010011100101000 Ντ. 14.
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811011010101111011
(Η. Β. 11001010.

6 00010 1100011110. . . 2100 1,18 »

7 110100.1111100011.11000111108600 1,70 1

8 Ο111.110100.Ν000.8.100. 1600 1,20 11

11 1 1 1 20. ο 11201) 1,041 11

9 Ο111.1010101.Ν0110.13..100. 1600 1,18 »

10 0011111.1010101.11000111102600 1,48 11

11 1 8 11 11200 1,110 »

12 Μ1110110000.Ο0101100001.
01010118.111010080000112000 1,82 11

18 Αο1100100101-Α000110100
1111010080001111. . 1000 1,67 11

11111111011008010111101116 Β01000000800 011111100010
01001, 6 11111111011 1100 Ο100110-Β01100201°00000
Β011001110080011001010. 1300 ν010011.0100 1101 11001010
01110111001100200100 20 1100 01001 01110100011001008 0100
001 01001 00110100 ν010110001010010011010010101100100,
111100010101111100001010 00010000, 1100010 0001110100,10101
ν011001001100111111001100800111000200100 00111 0011118
001110810001011. 110 0000101 1011 111101010001010 110018
0000100101το11,1100Κ01ρ0180111100110111101Η010100080 0011
11010(10111011100011111102100008 00 001200 011001110080
001101010110100010,11101011001100011 111111ν11100110,ν101101001
0010010101010 11010800 1100000 001 1101 Ν101000001011ο0
01110111111001110100,111021111011008100001 0011111111110,010
111011000000111100Κ0111018011110010.
11111101181000100111110Β0210000800 211110000011011101

ρ0001 0011 Ν101000111100110081001200101100,0000 101110
12 01101111111111110100110011011001110Ν10100011:0010111111110

011111110000010100001. 11011 131. 1111001ρ110100 111011011
110000011011118,10111101110113001111081101Β0100110000111
1100 20 0010, 11101111100 1010 000101101100110. 1011 00
00010000 10100001 11101111120ν111011018000νο0 6 1011110

011ο111001100Β01001100.

Ντ. 1 (01. 100. 4).
11110.131080.: 1100011110000101100811:0. Δ = 1,03.
1111010081000 1200001000 526 81.), 110110010110111001;
1300100000 810.11,1110010111.Α01 1101 500011111000011111
11101111111080800 1100 111011111001110111101νο1, 110011110111
0000011010, 11101101111001111111100.
Μ1111.: Μ000180 Β11111080000020000100;0011000111000

Ε11111101000110110081011 01011001ν0100ν1111011101118011101·

108008 1100 10110000 1101 Κ000100011. Ρ1ο11101011001100

1(0ρ0010011ο10010. 2001101000 1311101101.Κ10102011180111
11111011000000 11011110110.

Ντ. 2.
11110.111080.: 110001111000010 11110000. Δ = 1,20.
0111110111101011110101111010111110000,1101100110101111110
1100; 010000, 101001 801011000 Ε'0100 1100111011101011110
000111010110100 101111101000Β11110080010 11011110110.
11111111.:Ηο0081011180Ερ110010001110110081101113001100
10011110. Β101111180010 111010Η01011000100011. 1311101101
11111Β101101001ο11110111080111.Ρ1ο11101011001100Κ011001
0011010010. 81011001110100Οο10ρ100011101101 1100010000
11111011Η1110ο11008100. 81101110001100111011101020111801
Ι111111101100.

Νι·. 3 (01. Τ110. 8).
11110.131080.: 130100. 11010000.1100011110(Α1011ο111).

Δ = 0,74.
1111010081000, 1(0110010111101001,0001110000011100011011
118, 0011101 5000111.11000011111 1110 1101000 1110000000
01002 8080011001 11010Μ0111 110111110000111111.Α10γΙο111
10011111101111011111.
1111111.: Ηο01181011180011108101111101(10100010011100011
11018100101011,0000 111011101000(11010000201800 0101110

01011011101308000101100. 'Ι'00011 1110111100000010011110180
11111081,1100110010011013011001010110011101000111000000 1110
80110011011,01011001101000101110Ερ110010001ν011008.

Ντ. 4 (01. Τ00. θ).
Μ

110001111000100. 1010101.11110. 131080.: Δ = 0,86.

1.

1110100111010,11011001101001 11101100,0001110000 1010

8100011111;0.01 11010$000111 0011100110ν010001001011,11110

11010001Ρ01110; 1100111100Μ1111111111:11011111000011111.

1111111.: 11ο0081011180Β1111108000001100001008.1110
1100 Π1111ν001110081110101010100101111011Κ0110010. 8101110

Β0110110111100011 111010001118011111111011110.1101011000!

0000 1101111101111111000010001101801110081.111010Κ011001
1110100080110000111011011.

111. 5 (01. Τ00. Θ).
11110.131080.: 111110100011110.Ι00010ρ00001100.Δ; 1,15.
111010001111110ν0181000011.Κ0110011010010110111001,0001

110000011110010011. 11101101101110ν010001001011.
1111111.: 1310 8111000100Α1101100 0010100000. 0110180
8101001011201800 0081000000 Π101100111008. 1300 1111111001
1101'1100. 01101111118011001100. 110100 1110101Ε1111001100
01001 01001001, Μ0.0000 Κ011111000011010118000011000111111
10011001101111111.

1111.6 (01. '1'0.0.10).
Κ110.1310811.: 111110100011110.Ι0001011000011110.Δ = 1,69.
1110100110181000011,1101100110100111101100,11011101101100
11011010,11101101100001002111110111011111001110110080810021.
1111111.: 1Σ0ο1100Η111010τ010. 1111000180Ε1111001000νν01
1008. 0101111800Τ1000001101 10 1100 01ο10010100110110010.
Τ00. 01101111110111001100010211111010100 Β1011101ρ010000.
ν0101000110 01110080001311101101.Β11100 111010201118010

1111101100.Τ11111000000110011108100008001010.

111110001180ί00110001111001101 1100110011110111011111

111001111ρ100000Π010100011ι10801010 1011 1101001011101110001
11111110111008:0ο 110000. Β. 10 110116 1101110111101000

111011100011111121100Β111010080001100110100 010111011111

1001ν010.01101008νο10000011011,11100100111000 10 110116

0100 010010 8000018008 1100 Ν101000ρ110010000001000

0100010. Β011100 1101110110100 1110 110011110110101111101

0000ι11181100101181.
110 01001181 11000001 1110Β02100008 11010011101ρι10010
000111010011800201· Ν10100001101810 011110001020800011.
1110111101010111111000111010080.01, 1000 001101011011010

0011018100000 Ν10100010811111100 Β10180111011100011100

Ρ01100100 000111010011.11011010100 0111021181110002001,

0ο 11001011110001·1110010011001 0100 0111111110Β1010ο00011
1101100,001011001 0100 000110 0001000000 Ν101001000111
01002: 1101110Τ1101181101111000101000100 00110000 010111
10001 11010011108000011011Ρ01·110000010110110111111111,011
11011110100Ν10100100001.111010001 νο1800ο101000 11011100.
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ετεπιιειιιιτεεεειππιιε πιππεει.πιειιι Τειιιιι ιιιιε ινιτππι ιιι επεεει·
Ηιπιειεπιι.νιεππιιεπιτΜε πει·τεε;ετειιιετ Βιιιι.πιεεε. Βετ 'Ι'ιιπιετ
πιιιπιιιε;Ιγεετιπιειπιι·εετ'ΤΟ εεετ πε πει ιιιεπιι:ε ειιεετεε Με επιιε
ενεεεει·πε;επ.εειιιιε· νοιι ειπιειιιΜπιΜιεεπιεπιπιετιιειειπιειιιιι·ειιΒιι.πι.
(Ρπιιιι·ιιι.Οειιι.ι·Μπιπ.:.πειιτιιιιπΒιιιεεε εε Οπιιιιιιε ει Ρπιετιιιιιεπε.)-· Βοεε (Οειιιρι. τειιετιε εε πε εεε. εε ειοπ. 2. Με 1899)
πιει πιι Ζεπιπι·επεπιεπιι(τεεεεεππειι ιιπεεετειι Οτειι.πιιειιιεπιΜιιιππεπιε
Βιπειιιιεειι εεπ'ιιιιεειι Με επιιιιιιι: ιπιοιι εεε Βιιτννπεπιεπιιιι€ε
Ογεπιιε ειεεετ ιιιιετεεππιιπει·ειι Ρετε.επτειι εεεεπιειι ιιι πιΜιειι.
εε ννιι·ε επιιιιννιιι·πειιεειιι, επι επεεε εεε 8επιπεπιειιπεετ πτπππιετ
πιεεεπιι·πεπιειιεπιΚτεπιερετειεπτεπιιπιειπειι εεετ επεπιεπιιετ ετιιεεε
τεπι εθειεεειεεεπι ετιι·ειιεπι ινετεειι.

Αιιε:ιιε ειπε εεε Ρτεπεκεππεπι

άετ ιιιεεπειιιιεεπιειι θεεε1πεεΙιείτ πιι Βοι·ρει:.

Βιιιιιπιε επι 19. Πει 1829.
Ι)τ. κ ε ρ ρ ε πΜε εειιιεπι επιςεπιππιιεπετειινετιτ:ιε «Η ε πιε τ
ειε ε πιο ι ε ε ν ε ε ε ι;ε.ιι ο πιε ιι ιι (εετεεππιε,εππιθε.ιιιππιεππιετιεπιτ
πιπιετεπεεε Γι·ιιεε, πει.Ζιι ειιιεπιι Βεπετει ιιιεπιι ε;εεπειιει.Με
εεππιιι ειππεπιεεριιπιππειι·ι.ιινετεεπι).

Π πε ε ιι ε ει ο πι.
Οτ.τε εεπιι: Βεεπιετ πει εεε νετιτει.ε, εετ πει επιιε;επιειιεετ
ΒετιπεπιειεπιτπειιπιΒ·εετ θεεεπιπεπιτειιιιε πιπεετΜιιτ ιτεπιπ Αππεε
επιιπιεπτειιω, ννε.εεπεπιετ ειιτιππιει·νει·ειπειιιππεπιεινει·εειι πει.
Νιιτ νετιιιιεει. ετ σε Απιπιππιτιιιι,ε·εεε νεπι ιν. Μεγετ ιιτ
ερι·πιπιεππεπιειιιεεεεπιεπιειιΙπιει.τιιππιειιτεειιιιε εεεεεπιθεπιεετιιει.ιεπι.
ει. Μεγετ ειπε πιπεπιτ,Με εε πιειιιε εεεεπιιεπιι;, ειιτεπι ειε
πειιιιεπιεπιπε εππι, εειιεετπι πιεειεπιτε επεπι ειπιεε Βιιιε·ιιιεεεει·ε,
επιιε ετ ειιι·επι εεε Νεεεπιεπιιειιιις ειπιπιππιττε.Με εεπιιεεππιειι
ιπνετεεπιειε ννιιεπιετιιπι€επι πιιεπιτ.πππ τοτε ειιι.πετιιτ, εειιεετπι
ειιιτ·ππινεπεειιιιπετ Οειιετεππεεεε πιι εεπι Βιιοπιειι επιι€επιππιττειι
Ζεπεεπιιι€ετε εεττπεπιειι. πεε πει πεπεπιτνετει.ιιιιεΙιεπι. ε:ιεε πιει
επεεετ Αττ εεε Αιιε;τπιπ'εεειε Οειιππειιπ·ετιειιεετ Νεεε εει'πιτ
επιιεεπιεπεεπιεπει, επι εε πεπεπιετεερ. εεπιινετ ιζεπιπιΒ·τειε Ψε
επιετιιιιεειι Ζιι ειιτιετπιεπι. Με Ορετετπεπι πεπιε εεεπιΜπι ετει
ειππεειιιεππιΑιιπιπιι.πη;,Με θετιετεπιι πεπι εειιιεπιιπιιεττιιιιιειιτ
ειιι'ιτιιτ, εεεε ειπε ετεεεε νει·νεπππ‹ειιιιιιιιιιιιε εε.τειεππιε. εε
πετει-ιεεεπιιεπιι νπεπει·Ηιπιεπεπιενετιι·ειππιεπι,εεεπι πιππιεετιεειπιε
θειιειι·ιιειπειι επι: ειε πινει;ςπιιιπιιπιεειπεπιι.ιιεππει·ινιιεπιετιιπιεειι
πεπιεετ πιιιιεετεπιΡπιε.τγπιεννειιιε,ινεεπιεππιθ. επεπιιιι πεπτετετ
Ζεπι εεε πιπεεεετενοιι Κιτει.ει ιι πιεειεπιτ..εεε πιι νιεπειι ιιει
πεπιεεε νει·ειιε,· νετεπειιι. νω- θεττετει πι πιιιιτεΤτ ε.ιι ι
πιιειιιιι πιεεειιεετε εεπιει.ιεπιε εεπιιι.τι'επεσει ειι€εινειιιει, ιιιππ
ενεπεπιεπιιιιιιπι_ιεεοεπιπιιεπιτπππειπιεπιι ΖιιΒε ειε “Με Μεεεε
εετ ννιιεπιει·ιιιι;;επιειιιπετπιεπι πιεπιπιιε, εοπιεετπι δ ειε (ιιι εετ
ΕπιττεΜε Ζιι πιεπεειι8ειιειι) εεπιειπιεπιει·οι·ε·επιεπιιιιιιεετε. Ο.
Με. ιιι εετ ετετεπιΖεπι:εειιιετ Ρτιιιιιε ιιοεπι ειε 'Ι'τε ιι επι ιι πιε·
εεπιειι Ιιεππ'επςεπιτειιεπιι.ιιπιε επ·ιιιπιετι.επεπι πιοεπιπιειιτε ειπιεε
?Μπεε, νεο ππιεπιι·ετεΒιιιπιεεπιΜε Αιινιπεπιειιιιεεεεεεππιειιεπιιε
ειετπ‹ε Νεεπιπιπιιι.ιιπιι.ειιιιπιτΜ, ειε νιτειιπιε.ιιεπι πιπεπιτΠ." νετ
πιπιιιιιιις, εε εεεπι Ζιι εκειτπιετΑιιιιεπιιπε πιιπιτιε. Ο. πιει ιιιιτ
ππιιτεεπι ειε 3 Πειιιιιεπιιι.πειιειι πιι εετ θειιειι·ιιετιεπι εετ πιιειιτιι
1πιεπιτεετιιιιιετιι ινοππεπι,ινεπεπιεεεε ιιι εγ ετεεπιε Βιπιειιιεεεετ,
ιιει· ·τ τιιιι ι.ιιι επι τιεεπιε εεπιετπ'ει.εεει ειπε ειιεππεπιεεε θε π.:
ε ι ει ιιεεπιε πεεεεετ τερτιιεειιιιτειι.
Ζεεεε: Με ειιπιππ.επιει:ειε Βε.επιεπιι.ειιεπππεΜε επι: νοιι
Νειιπιππειιπιεεπιιι.πιπιεττπιπ'ι,εε ιιππιιπιιι.επιιε Βειπιε νοιι ππππιτεπιιειι
ιιιιιπ Ο:ιι·επιιειιιεπιεεε Πτερτιιιιε εεε επεεετ θεε·επιε; επι ειε
επτεει νειι εει· 'Γειιεπππεειιεεεπιειιπ πει ππιππιεπιειι επιπιεπιιιιιιιι.
Σ. ει·ιπιιιετι.επεπιεννειετ Βετεειιιε, ειε νετιπιιιι.πιπιεπιεετι ειπ
επεπιεεπιννιιτειι; εεπι ετειεπι ?ΜΙ πιει ει· Με Αεεπειεπιι:νοιι
πειτε. πιεεπιεεπιτει.εεπι κινειται ερειετ. πιι πει:τετειπι Μπι
εεπιε εε επι·πιιιιιι εππιεεπιειι ιπι εεε θεπιπτιι ειιτεπιἔειινιι‹ππιετιεε
δειπεεπιι. Ε`ετπιει·πιειπιιιιεπιΟιιτειιι‹›ιιιε εεε Νεεεπιτεεπιεπιτειιιιιεε
νοτ, ειε εεειιιΜπε νει·πιιιιιπιππεπινοιι εετ 'Γοιιεπππε ρπιε.τγιιεετι
ειιεςεπιειι. πλπειιπιιιιε.πιΜε Αιιπ'ειετπεεειιιπτειιιιιεπιτεετιιιιι'πεπιπα,
ινιτε εε επεπιετινεπεειι, εειεε ειε Βειεπιεπιιεπιειππεπιιιιιιι€ει· εετ
Αιιεςιιιιπεριιπιππτνοιι Νειιπιππειιπιι:_επιιει. Βειτειπ'ε ιιει· Β'τειτε,
επι πιι Νετεεεε ερετιτι ιιιει·εεπιεοππ εεετ οπιπιεεεπεπιε, εε @εεε
ειε ειιιιιειιεεπιε Βετεεπιιιιιιιε; πεετιι:2 θεπιππιιετ.'ε εεεπι Ζιι
εεπιππειι: εετεεππιε εεεεεεπιιειε πιπιιιιπιεπιιιιιτετ εειιιειι επιιιε
Νειτππεεεορει·πτιεπιΓιιππειι 25 ρΟτ. Βεειεινε, ιπι εειι πιι Νετ
πιεεε ερετπτιεπιπιιιτ Β εθι. Μπε πει εππιεειιιτιπτιεετΠπιιετεεπιπεε.
ιιι πιενπεπειειεε, ειι.εε επιιε ε·ι·ιιιιεπιεπιεΒιιιπει·πιιιπιε;ππιιτιιιιεπι
π'οππ.τειιεετε·επιε.ιιετΠπιτ.ετειιεπιιιιιεειεπι εεεπι ινεπιπιιιιτ πιι Νιπτ
πεεεεειιειιιπιι·ειιΜε. Επιεππεπιπι· Βειιρείτε;;ε, ιιει· εετ 'Γε
πιετειιπεεε- επι ιιιιιιιΙιεπισε Βτπιτειπιππιιιιεεετ Βιιεπιεπιιοπιειππε
πιι ιιτειιεπιπιεπιειιιΖιιεεπιιιιιεπιπιειιι;Ζιι τιιπιετειιπεεειιΒτπιτε.ιιππιιιι
Βειι ειιεει·ει· Οι·ἔειιιε ει;επιι. Νειεπιεετ Αιιειεπιτ.Ζ. ιιιιιεειε πιιιιιι,
ιιιιι πιπει·ειιτεπι ειετιει.ιεεπιεπετπιεπιιιιι€ειι:ιι επιιειιι ΒεειιΜΜ 2ιι
πιοιιιιιιειι, ιιιιεπι επιιιπιεπεεε ιππιι€επιεπιτιεπιΜε επιιεεπιπερ;ειι,
ιιιιιιιππεπιιιιεπιι.Με Μεεει· ειε Δεειιεπεεπι, ννεπεπιετιιπιετειιπεε
ει·πιτειιππειι,πιοιπτεπι,εειιεετιι πιει Μπειι ΤιιπιετειιπϋεεπιπιιιεπιΕπτ
ππτειιιπιιιπιβειιεει· 'Ι'ειιεπππερπιιι.τγιιεεειι'επιιιεειι, επεπεπιεεπιιεεειΜε; εεεπιειιε. Επιιεει πιιιιιιεπιιιιι, εειεε πιει 'Ι'ιιπιετειιπεεειιειε

Βεεπιεπιτοπιειππεπιεεπιι· πιπιιιππι;ε" Βια νοιι Ετπιτειιπιιιιι επι πιγ
Βετι.ττιρπιπεεπιετ

τεερ. ιιπεετεεετΝιιιιιτ πετ, εε πετ εετ επιπιιεε
ι·εεπιιιετ,εεεε εετ 'Γειιεπππεεπιιε ιιι·εεεπιππεπιεΒεεειιιιιιιε πιει
Επιτει.επιιιιιεεετ 'Γιιππετειιπεεειιιπιεπιιιιιι;. Ζ. πιει ειιι;ειιιιι€επι,
ειιτειιππιπιι ειιιιιετπεεπιε Ετπιεπιιιιι,εεπιιιιιιιιετεππειι, ερεεπεπππιει
τιιεετειιπεεειι Κιιεεπιεπιει·ππτεπιπιιιπιεειι,εετεπι ππιι'εει.πεπιεννεεπιπε
πιετΜιεεπιιι ειιπιππεππεε. Πιιτετ Μπεπι ειιτειιιπιιιι ιιιιτετειιεπιτεπι
Γε.ππεπιπιει Ζ. 2 Με εεε ΒιιεπιεπιΜιεεπιιτ ι·επιι ιιπιε πει εμπερ
εεπι, ιπι ειπιετ Βειπιε νοιι Ριπππεπιπιεεπεπιε πιιεπεεπεενεηι·ι·ϋεεε
τιιπι.ε,·εετ Βιιεπιειιιεπιεπιπε,εε εεεε εε 2ινειπ'εππιιιι'τιπιτ, επι επε
εεππιεεεπιειι Με ριιτπιεπεε·ιεεπιπιεεειεπιιιει. ινετεεπι ππειιιιι.ε;πιι
επτιει·ι;τεεεειι Αιι:επιπ νοιι Γπιππεπιεπιεπιεπιπεπιεειι επεπιιιιεπεπι·
τιςε Αεειιειεε, εετεπι Επιι.πετιιιιιις _ιεεεπιι'Μπεπρεπει” Βεινεεεπι
πειτε. Πει ειπ επιιεπιι πιεειιιιιιιιι:επιΒεειιπι.Μ: επι πιεππιππιεπι,πετ
εεπιι επε.τετιεππιεεπιεε πιπεππι,εε ππιιιεεειι ετεεεει·ε Βεεεεεπι
ιιιπιρετειπιειι ερτεεπιειι. πιι ειιιιεπιιεπι Ε'εππειιεεπιεπιιεΜπει·ειιιεςεε" Ψεε, εεε ειε τιιπιει·επιπεεειιπιιπεειπεπιεπιειπιιεειιιεεπιπει.ι·ειι
ι;επι2 πιπετεε εεπιι: Επτπιτεπιππιππιε;εετ Ρπιιιτγπιιιτεπιειππε.εετ τε·
,ειειιει·ειι Ι.ιγιιιρπ:ετιιεεπιειτεΗΜεε. ινεπτετεει· ιιε.επιετπιε,εειιεειι
(ειιρτεεπενπειιπει·ειι).ειιεπιεπιεετ πιιιιι,εειιερπτεε. Βενιεπ ππιιιιπιε·
ππειιιιι πει, ιιεππςειι ιιιιεπι πιιΜιεςεεεπιεε θπιπτιιτι.ι·επιεπεεετ Απι
επεπιτειπ, Με ε. Β. ν. Βετειιιει.πι πι. 8ρεεπεππιπιτ ειε πιγππιπι·
ετιιεεπιιιιπιετειιποεε,ειε Βετερπιιιποεε, ετεεπιεπιιπ.επεεετ Με ιιε
εει· Ιπιπ'εεεπειιεεεπι εεπιτ ννεπιι·εεπιειιιπιεπι,εε. ειε 'Ι"επιειππεεεπιι
ιπιτε ιεροετιιρπιπεεπιεΕεεε ρι·ιιεειερειιιττ εεπιι πιιιιεε πιτ Βιε
ι.τειιιεεριοτπενοιι Ιπιπεειπειιεππειππιειι,ειε ειπεω· ΑιπιππιιιπιΒ·επιπίε
ιιι εεε Οτειι.ιιπειιιιιεεεπεπιεεπι.

Η ε τ τεε: Πιε Γτιι.ε;ε εετ Βε.επιειιιεπιειππειιιιετεεειι·ιιερε
επεππειιιεπιειε Βιιιιειιι·ετε εετ πιιι'εει.πεπιεεεΓεπιτ"εμε, ενεπεπιε
νοιι ιιι ειιεςεπιτ. Κιπιεπι-Γτειπιιιι·,<; ει εετ Απιειεπιτ, ειιεε
ειε Τειιειππιι ρπιετγιιἔειι εε πετ.,νοιι εετ ειιεπι ειε ππιιεειιειι πεπι.
εεε εεε. Κπιιεετπιι·επιπιπιεππι·πι(8επιειτπε.επι,Μεεειιι, Κειιεπι·
πιιιειειι) ιπιτεπιΠτερτιιιιι.τ πιπτιιιιιτ.Με επεεετ Απιεεπιειιιιιιειιειει
ειιιοπιΗ. Ζιι, εε. ει· ειε Βτι'ε.πιτιιπιεετεπιιιιεπιιπιει, εεεε Γε.ιιιππιεπι.
πιι εεπιειι ιιιεπιτετειιιιτ Αεεπιειεειι πιεπιιιιτ.ετεΚπιιεετ επιιε. ειπ
εεπιπεεεπιιπιτ (Με Κτειιιπεπιειιεπιεπεροπιιτεπι.Με εΜιετ Λεε
ιιεπεε ετπιεπιππεπιετειιθτεεεε νειπιεπιεεπι ειιιε. ιιιιιεε εετ Ηιι.ιιε·

επτά
ιπιοιι Αιιειεπιτ. Η.'ε ειιτειιι' ετιιι,ε·επι. εεεε ειε επιιπεπ·ιιτ

πει· επι.
Κε ρ ρεπ Με ιιι·ερτιιπιε;πιεπιεεε Βει'ετει. ιιιιτ ιπιτ επεπιιιι
εειπιιιιιεπιιςεετεππι,επιπιεεειπιε επεειιε Βιεππιιπιε·πιι εετ Με πιει·
νει·ειιπιεπιεπιτεερ. ι;ειιιιιι ιιι ρτεειεπι·ειι. πιι Βειι·ειπ” εεε ι”τπιπιετ
ε.πιι.:εινε.ιιεεειιππιειπ·ιιιιιεπιτε.τπιιιιιειιιεειιι:ε ετ πιεεπιπιππιειιιιι,ι.τειι,
εεεε επιιε Ζεπι. πως ιιιιεπι απο π‹Μτε εεινπε ειε θππιπιεεπιπιιιςε
ειιιρϊεπιπεπιινετεεπι επιιε. Με πεπι εετεεππιεπιΜιετ νπεπΜπερε
τπεπικειιινετεεπι πειιιπι, ετεεπιεππιι ιπιιπι ι·εεπιι. ιιιινετειειιιεππειι.
Βιιιε ι.ετεεεεΒεππε πιε.πιεπιειιεπι Ζει.πιε,ιεπινοιι ιιιιιιιεπιει·πειΒ'ετιπι
,ε·εεριεπτιιπιε επιιε εεπεπιε πιεσε μια ιιι θεπιτε.ιιεπι. δε εππι·
ριπεπιπιΟΜε” - ιλππειιεπεεεπεειι. Κ. ετιιιιιιιτεει·πιι πεπι.0τ ι.ε
ιιπιει·επιι,εεεε ειε Κιτειεπ πι'εεπιε Μεειιπειι.ι;ποιιεεε Οποτε
ε ι.ε ι ιι 'εεπιεπιπεεεεετε επιτεεπιπεεειιιιιε.ιιεπιετπεινετιπιειπε εεεετι
εεει· εειιι ιιτερτιιιιεππεπιεπιπιιειτιιιιιεπιτπ>εεπτει.Ν” ειε 'Ι'ιιπιιε·
τεπι ειεεει· θεε;επιε ειιπιεπειιει. εε ππιιεεπιεπεπιιιι εετ Επιετε.ιιιτ
ιιει· ννεπιπ,<.ι;εΑπιε;τι.πιεπι.[πετ Νεεπιννειε, ειι.εε εεπεπιεειτεει. νει
εετ Ρπιε.ι·γπιπιιοπιεπππεππιτεπιππτερι·ιιπιε ιιεπιπιιεπι,πει. Μιετ εεπιτ
εεπιινπετπιτ.Κ ιι πιιτε τ.ι ω ειε δε.ι·εεππιεετ Ρπιε.τγπιιιτειιεπππε
εεεεπιτπεπιειι. Νεεπι εεπι Ει·πιιπιτιιπιεειι, ειε πιπιει·Με (πειιπιιεπι
ιειιεπππε Με Πτερι·ιιιιεεετειιε νοιι Νειιπιππειιπιεειινετππεεειι,
ππιιιεειιιιιιι ειιιιεπιιιιεπι,εεεε εεπεπιε εεεπι ιιι εεπι εεππειιειι νου
π‹ειιιιιιεεειι εεπιει·επι. Τεπιει·ειιπεεε εεπιεπιιτ.πιειιιιπ,εετνοιι εεττ
ειιεειιεεπιειι. ινε.τιιππιεε ππιεετ Νεεειιτεεπιειιπιεπιπε,ειε εεεε
ννεπιπεεπιι·πιε.ιιΠεειιτεπι Μππιτεπιειιιπιππεπτεεεε, ιιιεπιτ.ιιιιιιιιιιω
ιιι Ιτιπεειπεπιεπιπιεππιππιπ,πιπ.εετεπεπινπεππεπεπιεπιι πεπεειιεετνπἴειε0
ει·πιπε.ι·επι:ιιιιτετ πιοι·πιιεπειινετπιει.πιπιιεεειιεεπειιε·ειι ειε πειστε
τιεπι Με εεπιι ιππιιιιιιετιιεειι ιεριιιιει ιιπιτετ εετ πιε.ειει·ιεπεειι
νππιτπιιιιιε;εεε $επιπειιιιεεπιειεπιπιπιιιεπιιιι εεε Βεεπιειι, ννετεειι
εειε εεεειιιιιιιεπτ,ειιτεπι Βειιιερετιι εεε. ειιεειιιιιιειιι.πεπιεππτιιπιε
πιιιιι πιι εεε ππεεεειι,εεε ε,·τεεεε Πεεπιιι'εειοτπιιιιιπιεΓετεετε. ιιι
ιει ειιτειιι' πιιιιεεννιεεεπιννει·εειι, ειι.εε ιιιπιει·ειιπϋεεΑιΐεειπειιεε
εεε ππεπι.πεπεπιτεεειιτεπιιι.ιιε"ει" εεπτειι εεε, Αππεε Μιετ, ενω
πιι εεε Μιπ.πεποπιτ,εεπεπιει:,πιιιιεε εεπι Ρπιετγπιιτ ρειεειτι πιε.πιειι,
ει" Μεο ιιιιι·πιειε 'Ι'ιιεετπιεππιεεπΙπειι.Πιε Ε'τιι.ε·εεετ Μειω
,επεεειπ.εετ θετερπιιιπεεενοιι επεεεπι Ρπ·εεεεεεπι τεερ. ιιι Ζιι
ειιιιιιιιειιπιιιιιε πεπι: εεπιεεππιειι πει; πιεεπι ιιπιεπιι.εεπιπεεειι. Η.
8επιιιιιε τιεεε Ρτεπιππεπ πιΜπειι ειε ιιιιεεππιιιιιεετ,επι πιιπ:
Βεεπιτ πετ ι'τε.ι.ςππεπι,εε πιιεεππεπιετινεπεεεεεπι ειε θε.ιιεεπιιειιιε
εννιεεπιειιιπ:πιεπιπιεετεπιτ.Βιε πιπεπιετιεεπινετειιεπιε, εεε ειπω
τ.ειιΝεεπιινεπε ιιι ππει'ετιι,εειεε ειε εεειιεπεεπι νεεει.ειπειιεπι Με
ειιπιει·ειιπεεετΕτπιτειιππιιιιε·πιει·ιιπιειι, επιιε ιιιεπιτ: επιιιιπεπιεπτεπ
ιιπιε ιιπιετπιειιρεεεπιιππετε.ιιεπ'πιπιτεε.τ.ινε ειε Β'τει,εεεπιπειιιει,
ινιιιιιι εεππ ιιιιιιι ερετπι·επι,εε πεεπιιιιιι.πιπετ εεεπι επιεπισε Ντιτ
ππεεειιεει'επιτπιι Βεττειεπιτ. ιιωιιιε ιπιιιιι Μπε επιιε, ιιι εεπιεπι
ειε Βιι.επιεπιι:επιειππεεεε Νπνετιιι ιιει· πιπιτπ€ειιΘεπιπειιιιπιειιτεεει·

τεΐι,·σιρετπτετι,
εε ννιιτεε ειε Ζτιπιπεετ ερετειιπνεπιΕπιιςτππΤε

πιειε ιιι ειε Τιιιιεεπιεε εεπιειι ιιιιε :πεπι ειιτερτεεπιεπιεπιεπιπιιεπι
εεεπι ·τεεεεειιε πιι Γεπι.ιε εετ Νιιτπιεεε επιιττει.ειι. Κ. πιει ιιε
τετ ιοεο 8επιιιππιππιεετιιιιει· ιιι·ειιι,<.;εεεΐιιιιεειι, εετειι Ρπιιιτγιι1·
ιειιειππε πιοτιιιΜ ιπιτ, ιΜπε ιιιεπι Με' εεπιι θτειπιεριιιιει. εεπιι.,
_ιεεε ει" εεε ιιιιιππεεειιεε 8επιπειιιιπιειιι.πιπνεπιιιπιετνεττεςειιεε



280|

ε1ι: 1ιι·ε.υ1ιυε.1'εευευεευευ. Πι· υυε ε1ου εεε1ιο.1υεε.υιιου Βε
ι·1ο1ιεεε,ου ουιου1εουοι· 8ουυυρίου, Ουι·ευεουιυειοευ οπο. νει·
1ιευεευ ειυε. Ιεε ειεε εει· Ε'ιιΙ1, εε εο1Ι ορει·υ·ε ννει·εευ. Με.υ
ιυυεε εουου εε.ιυιε ι·εουυευ, ειιεε εει· 0ι·ιιευιευιιιε Με ειυειιι
'1'υει1εει· ειυειιυςειιεου 1ε11ιι·ουουεεΙυει ίειευε· ιν1ι·ε. ννο
1ιε1υεειι·εοεε 1υε1οιι.ειουπι· Ορει·ιιειου νοι·11εΒε, υεει·υι·ευ1ιε
Βεευει ευ·υ ευυει· ειιιε ειιιε ει118ειιιε1υ1ιι·Μ“ε1Β·ευεεΒευιιυε
1ιιυε, ευιρ11ευ1ευοεουεοι·ε 8ει·ευεε.υεευε1ιιι1ε,8εε1ιοεριεε εεε.
Βε νι·ιιι·οευ πεπ εο,ςυυεευ, _ιεεε ευου 1ιειιιε 8γυιρεοιυε Με·
ουευεε 1νυουετιιυε ευ ευεεει·υευ.
Οεεο ε1ιε11ε,ειιιε ειε Ορει·ε.ειοιιειυειοεειου ιιυυεει·ι11'ε.ειε
Αυεο1ιιιυιιιι,ι;ευΚορυε1'ε. 1υ Βεειο11' εει· Νειι·1ιοεε Με ει·
ε1ου Γου.>;ευεεεειπ· Βοεε1 8·ειυιιουε: ει· ινευεεε ειε ευ, ειι11ε
ειε νοι·ιιυεειευουιιυε Με ει·οεεευ Ψιεει·εειιιιε νου Βειιου εει·
1ι1ε1υευΡει1ευεευ εεεεεε, ευευεο νπευυ ι;1ειου2ειι1εειε θυε
ιυευιυειυεε1υ ευεεει·υε ιινει·εουεο11ου. Μιεεε εειεει,ςειιεεε Κ1ιιε
ε1ου εεε εριεεεΙυ υυε νει·υε1ε ειου ιιιιου Με εει· ε18·ιιο.Ιευ
0υιει·ειιουιιυε· ιο1ε.ε1νι·ιιυ18·,εε ορει·ιι·ε ει· ουυε Ν81°1εοεο.Ζε
εει·εεΙυευ υυε ει· εεεεεΟυ1οιοΐοι·ιιινει·ννουει, Βι·οιυε.οιυγΙ υιουε.
Ετ ιιιυεε ει1ειειυ,<;εειι);ευου. εεεε εε Με Ζειειυε.υςε1Μ., εει·
ιυυ νει·ιιυυιεεε νου εει· Νε.ι·1ιοεεευειιεε1ιευ.
Κο υ με! Με ιιυίτι.υεε που υευει.>;νοι·ευουε, ο1ιυε Νιιι·υοεε
ειε 1ι1ειυεΟρει·ιι.ειου ευεευ111υι·ου,_ιεεεε υει·1ιοειειι·ι. ει· ε'ιι.εε
εεεεε, ειε ο1ιιε εοη,;Γε.Ιειαε Αυει·ειιιιιιιιυιε εοου ινου1 υιιι· 1υ
εοΙουοι· ιυ881ιου 1εε. 8εΙυεε εεε ενε.ο1ιει·εεεΚιυε ιεε ιιιιου εειυ
ει·εεευ Ζιιιιε υυε εουι Β1υεςιιιεεεει·ειιιε εει· Γεεειιυε· €ευι·ιιουε
υυε ειεε εευιιιιε Οουει·οΙΙε υιιουυει· εοευε.1υ 1ιειιιυι ιυε8·Ιιευ.
Κ. υιεο1ιιε ιι.υου ειε Αυει·ει.;υυι.εε2υεεευεε νει·ιυιεεευ Μεεευ,
ννε1ουευει υει·νεεευ Κιυεει·υ ειε ουυε Νιιι·1ιοεε ορει·1ι·ενει·
εευ, ευειι·ειου. Αυε ε1εεευ 8ι·υυεευ νιευεεε ει εειε Μυοει·ει·
Με ιινου1ει:ει.εειεεε1υο ευ.
Οειο: Εε εριε1ευιει· ννο1ι1απου 1υε1ν1ειιε11εΕπι 11υευου
1ιεἱε ε1υε Βο11ε, ννευιεεεουε υευευ ιυιιι υιευι·1'ιιου ειιιειιι”

ιΙιιιεεειυο11ε.
εεεε ειε Οροι·ο.ε1ουιιυ 8ε.υΖευΜε νιευ18,·εουιιιειυ

υ 'ε 181.
8οοι·εεε.ι·:1ιιιουεο1ιεννιεε.

Υει·ιιι1εουεεε.

- Πι·. Α11`ι·. Γ ι·Ιρ μ, Β·ε8·ευιι·ει.ι·ειρ;Ουοι·ιι.ιεεεεε Υεοιυει.υι·γ
Ποερ1εε.1ε1ο ΠεεΙΓουεο.1υ,εουι·ε1υε, ιιιιουεειυ ει· ε1ε εϋυεευ,ιευ

υγὅιευιεουευ
νοι·υε1ευιεεε εεε Ποεριιιι1ε υει·νοι·8·ευουευ:

« π ει·ε'ι·ευευ υυε ε1υει· 1ιιιιιιιιυιε1ι.ενου εσ1ουευ 11.υεεει·ευ
Β1υιιι1εουιιυε;ευ,ειε ιιυεει·ε ευυευ1υ ι·ειο1ι1ιο1ιοΑι·υειι υοου
ιιιευι· οουιρ11ι:1ι·ευννϋιεευ. - Νιουε ινουι,ε,·1)ιιυιευ. ειε ειου
ιιιυεευ ννει·1ιευ νειειιιου, ειυει· 1ιε1υε εεο1ιυ1εο1ιε8ουυ1ιιυρ,··υπ
1ιευ, ειυε υε.ου 8εε-Αΐι·11ιε εε1ιουιιυευ. ιιιιι 1υ εευ ειιιειιι
θρ1εεΙει·υ «ευ υε1εευ»- ευει· ειε 1υεει·υοειουου ιιυεει·εε Οο
ιιιιιεε ευευεο Με ειε Πυιυϋ 11ο1ι1ιε1ειιπ ειε 1υ ο1υευι Πιυ
1ιι·ε1ενου 29 1εεΠευ ειυε 1 ουυιιυιι· ευ υι1εευευ - υιιυευ υυε
ει·εριιιε, 1υυευ ειι€ευ ευ ιυεεεευ, ειιεε Μι· νἰε1 Ηευει· ειτε
1Νουυιιυε υιι.εεευΜε ειτε θεεε11εουο.ε'ε.1)ιιε Υεοιυευτγ-Ηοερ1
Με υυε εεεεευ με εεευεεε υιευυΙιο1ιοε Με ενε1υ11ουεεΡει·
εουει! ιεε ο;1ϋου1ιουοι·εοννεεευ, Με ιυε.υουεε Μι1ιεει·-8ριιο.1. 1υ
εευι· νιεΙευ ΓεΙ1ευ 1εε ειε Αι·υειε εει· 1:1οεριεε.Ιει·υευιυεοι·ε Βε
ενεεευ ειιι·ου ειε 1υνε.ειου νου 1ιιιειεε, ινε1ουε εε ειιιυΒ·εε Μιεε

1·"1οι·ευοεΝιευιιυ,ετε!ε υιιουευε1ε'ει·υ,ειε ιιυει· νει·εειιιιιιευεεεευ
ειε ε.Ι18ειιιειυευ Βει;εΙυ μια Ρ11ε ε ειου ευευειο·υευ υυε
ε1ου εοο,·ειι·ιζεινε18·ει·ευιιεεευ,ειε εει· οεευ Ιυεει·ιιοειουευ ευ ειε
1'018·ευ,ενο1ουο 1ιυ Ιιιι:ει·εεεε εει· Ρει1ουιευ ειυιεεευ Μιτου.
1υ Οορετεεε υεε1ε8·ε,νου Β1οιιιίουτ.ειυευι·8ο1ιε·εει1ευευ,εουε1υι.
εεεεεε «ιιιουεει·εεε Βει.;1υιουε νου 1νειυει·υ» εειυευ Βεο1ιευ);
ιιι ιιυεει·ε θεεευε ευ υευιυευ υυε ειυευ Βεο1ιε-Γο1εευΒ· εεεευ

ειε ιυεεἱοἱυἰεουευ Αυεοι·1ειιιευ ευ υεςἰυυευ, Με! ε1εεεΙυευ ειε
ιιυιιυι,ιευευιιιε Ρ111ουι.1ιε.εεευ, ὶυυευ ιιι1επιιευε11ευ,ειιεε ε1ε
«Η1υεει·υ1εεε»υυε υιουε «Η111ε»εειευ. 117εΙουευ Βι·1'ο1ε;ειε·
εει· Β'εΙεευ); υιιυευ Μι·ε. 1εε εουιι·ει· νοι·ευειιιεευευ, - ευει·
ειε εει·ευειευ Με.εειερ,ιε1υυυε ειε οΗ1οιο11εν1ίει·υιιυΒ· νου 81ι·
ΑΜ. ΜιΙυε·ι· ειυε εοου ειιιουειυε υιιι· υεινοι· ει·ιιΓευ ειιι·ου ε1ε
Νοευκνευεια1ιε1ε, ιιυεει·ε Κι·ου1ιου υυε ει·ινιιυεεεευ ευ
ει:11111.2811νει· εευ υυἔευεεευευ Αυε'ιιιει·1ιειιυι1ιε1εευεουεεε1ουε
ε1ιουευεει·εεευιουιιυ1ει· 1.ε.ειεε.ε

(Βι·ιε. 11εε. .Ιουι·υε1, 9. .1ιιυι 1900.)- νει·εεει·υευ: 1) 8. Ου. 8ευ1ιειν1εεου, εει· εοιε
18781υ κι;" ρι·ιι1ιε1οιι·εευυε ειιιε 1885 Ρι·ινεεεοοευε εει· εει··
ε18·ευΠυινειειεεε εει·. - 2) Πει· ννειυ1ιο1ιεΑπε 117,8. Ρετ
ιυο.1ιο ινε 1ιει_1ιι, ειε 1889 1υ Βει·υ εεε 8ειιειυιυ υεευεεε
υε.εεεΜε εε1ε-1891ιυ Βιιεε1ευε ρι·ιι1ιε1ο1τεε.- 8) 'Πι. 1. Ρε. ιν
Ιενν ιεεο υ, ριε.1ιι.1εουει·Απε 1ιι 8_ιεε1ει.ι. - ε) Πι·. ΚεΠ
υ ο ενε υ 1, εει· νου ειυειιι Βιεευυιιυυ2υς εει· ιυιειο1ε1υιι·1εουευ
Βιιυυ ιιυει·εε.1ιι·ευενυι·εε.

°- 1ιιι θουνει·υοιυευε 1Ποι·ουεευ, Κι·ειε Βοευεεουιιι·ευ, ιι·ιιε
ε1ε 8οιι.υιοε υε.ου111εευειΙιιυε νου Πι·. ΝΙΚ ο ιυο1ι1 ιιιιεεει·
οι·εουτ11ουΜΜΜ: Με'. 1υ εοιυειυ Αιιιυιι1εεοι·ιυυι ι·εΒιεει·1ιεε
ει· 1897- 540 11111181898 -- 1087, 1899- 1849 Με 1υ εευ
8 Μουιιτου 1900 υοι·ε1εε872 ?Με Ειυε Βιιοεεε Ζευ1 ευε:ιευε
εΙου ευεεετεειιι εει· Βουιιυε1ιιιιυ·. Πι·. Ν11ι οιιιο1ι1 ιτυιιιυε
ευι·ου 181υι·1ουιιιυε;οιυει· Βιιεεειιυε εροοἰε11Με ειε Κι·ιιι21ι:,·ευ
επι εουιιε11ειουεει· νειυτειευυε εει· 8οιιυιοε Ηει·ι· ευ ν,·ετεευ.- Ζιιι· υυΙειιι€εε ειιιεο·ειι·εεευευΒρ1εοιιιιε ιιι 'Ι'εουιιι.ειιι·1
(θουν. Κιιεο.ιε) ε1ε υοι·ειιε ν1ε1ε Ορε'ει· ,ι.>:εΓοι·εει·εΜε. ευειΙε
ειυε 'Ι'1111εει·Ζοιιυυρ,· Με, ειιεε εοι·ε ευε1οιου 8 Κι·ευ1ιυειτου
υει·ι·εο1ιου:οι·ουρεεε Ριιευιιιουιε, Βεουι·ιευε, Αυεοιυιυιι1εγρυιιε
υυε εε ειου υιουε, Με ιιιευ ευει·εε υείϋι·ουεεεε, ιιυι ρεεενει·
ευουειεςε Βι·1ιι·υυ1ιιιυΒ·ευυευεε1εε.- Πιε θεευ.ιυιυειο.υ1 εει· Κι·ιιυ1ιευ 1υ εευ Ο1νι1
υοευΜεΙει·υ Μ. Ρεεει·ευιιι·πε υεει·υς επι 8. ,Ιυιι1
ε. .1

.

7881 (87 ινευ. Με ιυ ε
. νουν.), ειιι·υυεει 441 'Ι'γιιυυε -

(11 υιευι·),708 8γιιυι1ιε- (17Μουτ), 148 8ουιιι·Ιιιου -(24 νειι.),
108 1)ιρυευει·ιε -- (18 ννευ.), 71 Μεεει·υ - (8 νεου.) Με 115
Ροο1ιευ1ιι·ε.υ1ιε- (8 ιιιευι· Με ιιι εει· 17οι·εν.).
Ποι·εε1ιεεεε-Βυ11εειυ 8ε. Ροτει·ευιιι·8ε.

Ρετ ειε 1λίοουε νοιυ 28. Με1 Με ειιιυ 8
.

.1υυι 1900

Ζο.υΙ εει· 8εει·υείϋ.11ε:

1
) υιι.ου θεεου1εουε υυε Α1εει·:==ι-ι-ι-ι-ι-ι;έιΞΩέμέ

Ι""Θ""ΖΘ'”ἔἔΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞἔ=828.., Η

··-···-8·-ἶεἶιἶἶ*ἶἶἶ1ἶἶ'ἶἶἔΞ=>·~#···>:εε.·ε:εε:εὲ
8116290688182881801.811188448584944887 Β

2) Μου εευ '1'οεεειιι·εε.ουευ:

Γγἔ1ι.
εχιι.υευ. 8

. 'Ι' · υ. Με. 17. Ρευι·1ε ι·εουι·ιευε 1
,

'Ι'γρυυε
ευυε εεειιυιιιυυ.ι.>;εει·οι·ιυ0.Ροο1ιευ 12.Μπεει·υ28,8ουει·1εου 18,
1)1ρυευει·ιε 20. Οιουρ 8
,

Κειιουυυεεευ 8
,

0ι·ειιρϋεε Ευυ);ευ·
ευεεευειιυς 21, 1Σι·γειρε1ε.ε 8
,

Θι·ιρ ε 4
,

01ιοΙει·ιι ε.ε1ειειοε
0,1:1ιιυι 1,1εριεειιι1εουε Μευ1υιςιε1ε , Αουεει· θε1ευ1ιι·υευ
ιιιε.ε1ειυυε 1

,

Ρει·οειειε εριεειυ1οιι Ο
,

Βοεε1ιι·υυ1ιυε1ε 0
,

Αυευι·ο.1 0
,

Ηγει·ορυου1ε Ο
,

Ρυει·ρει·υ.18ευει 0
,

Ργε.υι1ε υυε 8ερειεεειυ1ε11,
'1'ιιυει·οιιΙοεεεει· 11υυΒ·ευ 74,'Ι'υυει·ουΙοεε ευεει·ει· 0ι·,<;ευε17,
Α11ιουοΙιειιιυε Με Πε11ι·1ιιιυει·ειυευε 4

,

υευευεεουννεουε υυε
Αει·ορυιιι 1υίιιυειιιυ 51, Με.ι·ε.ειυυεεευιΠε 28, Κι·ευ1ιυε1εευ εει·
νει·εε.υιιυε·,·εοι·Β·ευε80. '1'εεεεευοι·ευε 82.

-.ειιιιιτοιιιοειιι
Με” ει” ιγοι·εου Ε σε Βιιου1ιειιο11ιιιιε νου κΪι.ζ ιπιπιετ πω·ει Ρεεει·ευιιι·ε, Νενε1ιγ-Ρι·. 14, εοννιε 1ιι ιι11ευ1υ-υυε ευε18.υε. Αυυουοευ-0οιυρεο1τευ ιιυ8ευοιυιυευ.

Με ειιιιιεε1ευειιενειι Α1.ΕΧΑΝυΕΒΠΕΝ2Ε1..8ι.. Ρετει·ευιιι·ε,Βι·υεευεει·εεεε 88.
Πιιυρε-Ν1εεει·1ιιγε,

Μεεει·ιιυε ι. ε
. Ιιε.υεεουείε, Β.εΒ·ιιιιευεει·,Κι·ιι.υ1ιευ1ιευεει·, Α ροεΙιε1ιευυ.1)ι·οο·ιιευεεεουεεεε

Ιυεει·ιιιιιευεε ευ νει·υειυεευ
πι· Αυιρυεεε1ου, ει» Αοου
ουειιι·ε ιι. ε. ιν.

υυε Ρε1εεο1ιεοιει·.
Ζε1ιυεου18εεο1,28.υεε11 υυε
Ζι1υε1ιει·.
νεεει·ιυυ1ι·ει·υεο.
Κορε'- ιι. Ζιιυυυει·εεευ. θυεεε
ροι·ουο.-ιι, Ηοι·υ1ιιιιυιιιε.11εου·
ε11ιευΜε ειε Μεεεε.8ε.

νει·υιιυε-Μοεει·1υ1,Βε.υειι€ευ,
Πεο·ευινε.ι·ιυει·, 1νε.ουεευου,
8ουνι·ε.ιυιυε, Ριυεε1υ, 'Πει
ιυοιυετοι·(111ιιιιιιυει1-,Ζιιυιιιει·
υ.1Ψευεεει·-).Βιιιοιυεεει·,Αι·εο
υιειει·, Α1οουοΙοιυεεει·, Βι·11
Ιευ,Ρ1υοε-υεε,Βιυοο1εε,1.ιοιο·
υεεεεε Με 'Ι'υοιιιει·. Κεευε·
απ, Βοιιε;ιεε, Ρυ1νοτιειιεοι·ε
επι· Ζιιυιυει·ρυΙνει·1εεειου ιι.
σε ειε Πεειυίεοε1ου.

Ηευρτει€ευευτειι τω Μ11ουιιιευΙ ιι. οουεευειι·ιο Μ1Ιου νου θ. Νεεε1ε ιιι 1'ογεγ.

Αειεεε

Αειεεεευ νου Κιευ1ιευρεεεειιιιυευ:

Ο18ε.Εεεε, Βιι.ο.σειρ., 14"Με 88,πιε. 2,

8ουννεεεει·Οουεε. 8ουιιιιεε, Πε·ι·ερ6.σε.
Με.·ι·ε·1ιεεοιιε.εγιι. ι. 9

,

κε. 20.
Ε·'ι·ιιιιΔιιιιι11ε 8ουιι1ε, Φουι·ιιιιυυ 115137.
κι. 119.

Οιιι,ι·ιι Οιι·1ι·ι·.εοειι,0ερι·ιιιιοιι.. ιι. 17,πε. 19

ΜΙΠ'18Ψιιι1:1ει·, γι·. (.1οιιιιιουιιυερ. υ Πεε_
·ι·ειεειιουοπουγι. ε, Δ

.,

ει. 11.

Α1ει:ιευει·ιι Κεειιι·ιιιονν, Βιιιιοιιιιοιιοιιιιιι
γι. ιι. 81, κε. 82.

Ρι·ειι 1111ε.ι·ιεΚιι1ιει·υ, Οι. 8ειιΙ1υοϊειι·.
Εεεε ε, Ριυυἰεουειι Κιι·ουε 8-8, 0,.19.

8ο1ινιτεεεει· 131ιιιε Τειιιεεου, Ηειιοιι12
υυοοιι. ιιι 188, πε. 18.

85.εοε Πιτ

1υεει·ιιυιευεε σε
8ουιευειι.
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.Α.ΕΞΕΕ1]ΧΓΕ.Δ.
Μει.:5.ετι.Βει.ά.ε:ι: ΕΞΓ."Π.113:'1.Θ1':ι.ΞΘ.1.2

Ιιι θΙιιεΠιιεο1ιοιιΞι 125 ιιιιι1 250 μ. ιιιι‹Ι ΡιΣοΙιο1ιοιι ι1 6 μ.

ΡιιΙνοι·1ει1ι·τθηετιι.11 _
Ρο1ινιιοΐεΙειιιιτοιιΚιι1ιιιιιι .Η

Βο1ινιεί'οΙειιιιτοεΝιι.ιι·οιι . Β4,31% 50,1”ν0€8Ι89"ΓθεΝΒΜ.0Π.
Κο1ι1ειιεει.ιιτοεΝιι.ι.ι·οιι . .° 5,46» ΟΜ01ΜΗ111"1 - - · - - ·

Βορρε1τ1ιο1ιΙειιευ.ιιι·οεΝειττοιι.
οΜο!”Μ"1"ω · · · · ι 06711 Κο1ι1οιιειιιιτοεΙιιτ1ιιιιιιι.
θοΙιννοίε1ειιιιτοεΚιι1ιιιιιι. Βιιιιι·οιι

ἔξἴεἔιιἑιἰΐιιΙὶεἔιἔἔιἱιτἱίιω
Κ01110Β8ΜΙΠΒΕ - Βρ111'811ΒΓ0ΐΠΠ8τΓ”"Π . . . . Σ _

κ”η".ΙΝ.”80τ _ 66,56", 0ιωΙεϋ.ιιιο ιιπά Βιεοιιοιιγά ι
ινωιω.

εοΙ1ιει ιιιιΐειιο1ιοιιΜιιιιιειι.

άεε.Ηοι·ιοιιε, Ο1ιει1ιιιιιιοιι,Ρ1ετ1ιοτιι..

ΡΑ απ: σι ο /επι'.9 Η82/ση8ΜΜ

ιι
ι

Βιιιι Κιεε1ιιιιιιιι.
ιιπ 111ηοιι-, Βιιι·ιιι- τι. Β10Εποο1ιεοΙ1ιτιιιι1ιο,Ρο111ο11ι1εοιιπά ιιι ό

.

Ει·ιιϋ.1ιτιιιης
1Ιοι·ιιΙι8ο1ιοιιι ε οπο. Οιι·ϋιιε1οειι. 111$οετοε1ι11ιι1ειο1ιΕοΙο11.ο1οιι1ιιιι€11ιιτιιιιι Ρ1ιιπο,

θε6Π'τιοτ νοιιι 1. ΑΡΝΙ Με 15. 0οι.ο1ιοι·.
Ρι·οεροοιε ετιιι1ε. -ζ

ω) ι4-4. Ι3τ. Ρι·οιΙιοττ νοιιι Βο1ι1οιι1ι.

ΕαΙιιιειειἔιιι:ΚΜιιε2ἔιιἔ-1ῖ1τγιιὶοιι:
Ροεω ΜΜΟ 8 πω] οι" Τ88-θ8_

νοιι το. ιιιι Μπι «κι -
» Ε8ωικΠ_Β_12 » Τε1ομ8.ρ1ιοιιειιιτιοιι,

νοιι Βιιι1ιι.-Ρεει12 » Αροω1θκθ·

ΚΒΥΝΙΟΑ
Κ. Κ. Οιιιι-Αιιετο1τ ιιι ΘειΙ12ιειι,

ιιι άειιι Κιιτρο.τ1ιοιι590 Μετοι· Βεε1ι61ιο. νοιι άει· Βιι.1ιιιειιι.τιοτιειπε Βιιιιιι1ο εε1ιι·ειιτ
οι·1ιειΙτειιοιιΡιιιιι·ννομε ωιωω. Αιιι Βιι11ιι1ι01Ό1ισ·ειιι0ιιιοινιἔω. Οιιι·ιιιιτωΙ. Βοιώ
1ιιι11.18ειει·ΚειΙΙι-. ΜιιΒ;ιιοειει-,Βοτ1ιι-. Βιιιοιιεϋ.ιιετ11ιιΒει." Γτειει· Κο1ι1οιι58.ιιτεειο1ιι·
ι·ο1ο1ι1ιιι1τιποιιιι.ο1ιι1οιιιΒο1ιινιιτ2'εο1ιοιιΒι·ετειιι ετννιιιιιιιιο ΜιιιειειΙΒΜοτ. Πο1ιετιι.ιιε
1ιοι1εειιιιοΜοοιΜΜει·. θιιε1ι8.ι1ει·Με τειιιοι· Κο1ι1ειιεειιιι·ο. Κ. Ε. 1ιγι1ι·οριιτιειοΙιοΑτι
ιιι.ιι1τ.ιιιιτοι·Μι· 11ειιιιιι€Με Οι. Β1ιοι·ιι. Ρ1Ι18811δ.0θΓ.Βιιιι·1ιοιιτ1οεειι1ιιιΙριιιοεΧΙιιιιει.
1ιι- ιιπά ιιιιιι1Μιάιιιο1ιο11ιιισ·τΜινϋ.εεει·.Κοιιι·. Μο11ιειι. 8ιει·ι1ιε1τω 111Ιο1ι. Πει!
θγιιιιιιιετι1ι. Αροτ.1ιε1ιο.ΑιιετιιΙιεκτει: Βι·. 1ι.1(ορ11'ιιιιε Κι·ει1ιιιιι οπ1ιιιιι·τ 1ιΙο11ιοιιτ1
Μ11ιτειι6 άει Βιι.ιι:ειι 1$ιιι1οιιιιιουιι.Πε1ιει·ιιιοε οικιιιιιτειι ιιι Κι·γιιιοει ιιοι:1ι 12 ιπι
ρι·ειοι.1οιι·οοι1οΛεπτα
ΑιιεἔοἀοΙιιιτο Βριι2ιει·88.ιιρ_ιο.Νει1611ι0121Μϊ11@μου 100 .Τοι:1ι 11'Ι2ιο1ιειιι·ιι.ιιιιι.

1500 Ζιιιιιιιετ ιιιἱι νο111ιοιιιιιιειιει·Βιιιι·Μιτιιιια. ΒΒιιι. ιιπά Β·ι·.-Μιτ1ι.Κιι·ο1ιοιι. Βοετιι.ιι
τιιιιτε·Ρειιειοιιιιω. 1ιοεο1ιιιΙΙε.Οιιι·Ιιειιιε.8ι5.ιιόπ;οε 11ιιειΙι-Οιο1ιοετει·.8τιιιιι1ι€εεΤ1ιεει.τοι·.
Β'τεςιιειι2 ιπι .1ε.1ιι·ει1899 60.120Ροιεοιιοιι 3-1.~-. 1

ΕινΙἐιιιιΙιειιΙιιιι ιιιιιιιιοι ΒιιιΙιτειιιιιιινιιιιιιι
κ

8οιιι1ε`ιιοτι‹1 άεπ 2. 8ορτοιιι1ιοι· 1900,

4 ΠΜ· Νιιοιιιιιιιωιζε

Π
ι

ΉΕΝ01:Ν

3ει1ιτοε-Θετιετσ1νετεειωιη1ιιιι€.
Βι:ννιιιΒε Αιιιι·11Βιονοιι θειτοιι άει· Μιικιιωω ειιιι1 εριιιοιιιοιιε Με 2ιιιιι 10. Αιιι;ι1ει.
ε.. ο. εο1ιι·ιΠΙ ω» άειιι νοι·ειιιιιι1ε ειιικιιεοιιάεπιιιιιτειι· άει· ΑΜ.: .1ιιι·ῇοιν(1)οι·ιιιι.τ)
0ειτ1ονν:ι.ειι·. θ

.

1)ι·. (Πι. 81:ι·ϋ1ιιιι1ιοι·8. ο" νοΓ8·|:αηά_

Ηοιπ1πιι·μ ν. ε!. Η..
νιΠιι (Πειτε Βιιιι11ιι

1(ιιι·ιιιιε1ιι1τ ΠΠ· 11ιιι;οιι- ιι. Βιιι·ιιι1ιτιιιι1ι1ιο11:οιι,
8το11'νιοοιιεο1- ιι- Βι·ιι€1ιι·ιιιι€εε16ι·ιιιι€οιι.

Βοεἱὶιοι· ιι. ιιι·Μ.11ο1ιοι·Ι.ιθ1128Γ:ΒΙ.σ·0"Γτ

1

1ιι1ιιι1τ:Με Μετιειιι1ιιιι1οι·Βιιιιιιιοιιεπι12εειιιιιοΙι ι1ει·ιζιιιι.1γιιοάεε Ηωι·ι·ιι Ρι·οΕ Οι. ΜΜΜ. Μαι.

Ιιιι11οιιι1οιιοιιιΜε Βι·ειιτ2 άει· ΜπιοιιΜιάοι· 0ιιοΙΙοιι ιιι ιι!1οιι11ιι11οιι,πιο άιο Ριι.ι:1οιιτοιιΜιιι1ειιϋιι‹1
Ιιι ι1ιεεειιιΓιιΙ1ο ιει Με ιιιι.ιϋι·1ιο1ιοΠιιι·ιειι1ιιιι1ει·88.12“κι” ιιιιι· Με

1ιιΙΙιρετε, εοιιι1οι·ιιιιο1ιΜε 1ιοεω Βιιιιιι2ιιιιττ.ε1Βοι αΙΙΒ·οιιιοιιιοι·νετΐοττιιιιΒ·, νει·ΐοτι.ιιιι8·άει· 1ιο1ιοι·,

"ιιΠ-Βιιι·οι1-ο
ΒΒ1ιιιιοιι 82Β .
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1ιιιΠοιιιιιοιιοιι ΑΙοιαιιιι1οτ-Ποιι Με! Μιά
Νιιο1ιννοιεοι·ι1ιει1τἱἱΙιοι· πι· Ζοιτ ι11οιιετ
πω» Ρ11οΒοι·από. Ρ11οΒοι·1ιιιιοιιει: άιο
ρι·ινιιιο_Κι·ιι.ιι1ιοιιρΠοε;ο(ιιιοΒοιι Ζιι1ι1ιιιιε
νοιι 110Οορ.).

Δι1ιοιιιιοιι νοιι Κι·ε.ιι1τοιιρΠοεοτ1ιιιιου:
?πιο 1·1ιιπει:ι.Πιεε Μ", Πομ·ιιιιιιοοι,μ. 14
πι. Πι.
Μει:ι·ιο Μο1:ι1 Β Ο. 1. ε. 44. κι. δ.
Ρι·ιιιι θϋ1πειι, 1200., 171ιιιιιο,Πειιιε11118,
Ωιι. 10.

ΒΘΡΜ Φει10ροιιιιιι Πει.ιιοιιιχ 0ιιιιοοιιΜ
πι. Δ. 24, Με. Τ

.

Παπ 0ιιτ1ιειι·ιιιο ΠΙιο1ιε1εοιι, Γιιι·ειριιιι·πω; γιιιιιιιι. ιι. 80, ιπι. Π.
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ε11οιικΒουιεΡ Ϊ · "'"""""'ε'""5“""'"”
σιιοΠοιι 0Εισιι", Ποτ!δυο.

8.1ιοιι νοιι: 1. Πω Μο πω; 1. Οο$οϋ08.
Βιιἱεοπ Διιίιιιι8·ΗΜ Με 10. 0ο1ο1›οτ.- Ε'τοιμιοιι:: 18-1'1000. Β:+ΗΣΐυτ1)·ξΠοΝ1-ω·-1"Μν1"1-.!!ο-ΑΜΜΒιετ1οπ άει· ΗειιιΠον.-Α1ιοπ1).-Β1εεπ1).ιι. άοε Β11ειι8εεΒετ11ι1-Η11άεε1ιε1υι-061η-Ρειτ1ε. ΑΠ:ζ'0Παζοζπδκβ=ων:-:01-;:;(=:Η1Ρἔ:Γ;Ϊζν===:=

88ι1ι1-.Ποοι·- ιι. 8οο11)Ε(1ω·πιοι1ει·ιιετετΕ111Πο111ι111Β.ΜΜ- τ1.'1.'οττε1η-Κι1τ01°131111ιεττ1.ζ νω"ιωμ, πω, ,Βπο εωω.-ωοηω.
Μι1άι·. Πωεε1)ιιτι;;.Ποιιοε Κιιτ1ιο.ιιιι.- Βο.1)νπ-Τοππ18-Ρ1ΜΖο,'Ι'11εειιω·,ΜΜΜ, Βει1ι1ε11, 7 .Η ή έ
θε1οςει11ι.ειιτδ11.11π. Γ1εο1ιοτο1.Ρτοερωτε ΜΜΜ Σ'11τι:1:Ι.Βτππιιοπ-Π1:οοϋοπ. ~
Δν) 5-5. _

ακιακκικιακοκκιαπικικ:αζ . "Η '"2ζξξ:ξζεξξΡ03ΜοΠ

1111111111) 11

Βοε1Μετ1ιι: Γκευ Χωρα πω! ΤοοΜοι·,

νν1τε1 πι1τ Επίσης επεεννειητ1τ:

Εο1τοπάει· Ατ21.: Ηο1το11ιΠι·. 1'ο11ειι(1.
Ν1111ετεε«1ιπο11Ρτοερεοω.

(18) 28-18.~
θεοϋεά ΑΜω:1ε

Α1:118ττυπέε-υπό Κτ5Γτ18ι.ιπεε
οιιτοτι Βε1εο1ιννεο1ιεη ιπκ1Π1τοπ
το.ττ1ιε εΠεροπ1ττεη Κ1πάεττιάειι
εειτπιειι)λΠπτετ Μικ1ιιτώ Μειετοι.ιτεπ
ιιπά 11γότορετ111εο1ιε οιππ 111τ
Ετννεο11$επε1πτ

Πι·. Βιος1Ρε Κ1τιτ1ετεεπειτοτ1ιιπι

θεε1:ειά ΑΒΒαι1ει.

ΒΑ!) ΞΑΙ.ΣΒΒ0ΝΝ.
Ρτε.οτ1ο1τονν1εάετ1ιἱοτεεΪΒε1:Με Γ11ι·ε$11
ο1ιοι·Βι·ιιιιιιοπιιτι1
13ι·. πωσ. 3. Μο11τε8·,

1°τ111ιετιιιο1ιψ11ιτ18·ετΑεε1ειοπωτ2ι Μι 1
1
.

Πτι1νετ81(Με-Κ11ι11ΕΠι Βι·οο1ειιι.
(89) 2-2.

1
1
τ
.

Ηιππιειππ11οτν:1111),
Με Μϋιιο11οιι,ρτειοι1ο1ττ.Η)

Μ( 1118811101. 8..Ε2.:1111.0.

Βε1 Επ1ετ111ε, 1ι111οτο.11οι1ε, Ρετ11οπ111ε 11111ι1εο,Ροι·11γρ111111ε,

εοννἱο Μή 08Νπε11'οο11οποπ τ11π:τ11ειυρτ, 16:τι1ετ

(Με Ει·επιτι 1111· 10(10ΐοτιιι

Βο1 ννι1ΠόΒε:Βευό1Β., Εε2εττιει, ΟοτνἰΧ-Οειτειττ11.

Π” Ιο1ιτ1ιο1°οι·πι180ΜΔ μποϋ- ιιιι(1Βεεο1ιπιιιο1ι1οειοεΡιι1νοτ
πω! Μπ1 1ιιωτι1Με επι 8 ε· μα) (Με ο1ιπο εο1ι11(111ο1ιο11ο1)οιι

στεο1ιο1ιιπιι8ειινοτιι1στο1οΜ.

ν1(16:: Πι·. Μ11τ00111, Βοτ11τι ,,Πε1)ετ Ιο11τ1ιο1οττπ“

Α11ςεπιο1ι1οΜεά1ο111.Οοπττπ1-Ζε1τιιιιεΝο. 28. 1900.

Βο21τΚεειτ2τ Μ. 1:1'1811Γ101'18011881121',Μ11ιπ:1ιοτι
,,Πὶο 11ιετειρουτ1εο1ιο Ατιννοτιεὶυτιἔ νοπ Ιο1ιτ1ιοίοττπ“

Βει1τεο11εΜεά1ο111.ν1(οο11ω1εο1ιτ11ϊΝο. 12. 1900.

(90) 4- Β
.

1 Π
ι·
.

πι). 11111(

¦

Βο.ο1 Νο.1:.1ιο1:ιι,

|:
1 ΪΡτοί. Μ. δ. ΜΜΜ ιιΠό Ρτοί. 01°. θε111-νε181°10,μειι1εεΠΠε

,,Ιο11τ1ιο1οττΠ,,.

Τ11οτεροιιτ1εο1ιοΠοιιυ.Μιεΐτο Νο. 4
.

1900.

Ι.ἱτετε1τι1τ υτκ1 ΡτοΒοη εεΠόετι ειι11 0211115011 ἔτειτἰ5
Μιά ίτειτιεο όἰε ει11εἰτιἰἔοτ1 Ρει1π114ειιπε:η

Ι.ιι(1νν18εττεεεο 17,

0
0
..

Ί

,ςομιιϋ1›οι· άειι ΒΜο115.ιιεοτιι.

)
Η1ω·άιιτο1ι(Με Αιιιο18·ο.Μ" Μι ιτι1ο11111
Ψ1οε1ιωΙοπ (Τε.ιππι1εεπτεεεε22) Με Απ(
1118(1θΓ801888θΙ1ΜΙ:ε:

Πι·. πω. Α1οπιιι(1οι· 81ιιιοι1,
1111)οιιτεο111ο.υάιι. ΒιιεεΙειιι(1:ιρρτο1).Απ(
(88) θ-θ. _

Π
ι·
. Μ. Η. 9811110081)

Βειό Ν21111181Π1.

Μ11ε:οε1:οΡο Β::ιε'ο Βο11.2
ω: Πι1η11πρτε1εειιειπρϋε11Ιτ11Ιοι·1τι11010

' 1:οτε,·,δε. ΡΘΕ8Γ80111°,ς,ννοεΚτεεεωιε11ιήσ

ι Μ: 11. (88) 1-1.

1011111Υ01·00881180113Η

Οοτ·τΙοε, Ηοι·πιιειιη1 8ι 0ο., Ηεπ1Βυτε.
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09) 29-8.

Ω!ΧΧ310ΟΚΧ )ΧΧΧΧΧΧΒΏΚΣἔ
Ρ)·σι(α(2.9 (τω: .πω πα2αποΙ.9 (πωπω Με Ειπα.

ΡΑ8Τ11.1.Ε8Μ1710ΗΥ·ΕΤΑΤ
ΒοηΒοηε ό.1ΠεεΦ.Πε.

οοινιυπιινιεδ)?ιοι-ιν-ετΑτ
@σου ρτέρετετ εο1-ωθ:11ε 1'εειυ. ειΙοει1ἱι1ε ι3ει2ευεο.

πο”. Πω18.1$τΐ 9 1ιοει.111900τ. Ηε1°ε118ε8001°Ι)11.11011ο11ω;υ11ο11.0 Βπο11ι1ι·ποΒο1·δ1ν. 1
1
.

)'νΜ1001ωΚΑ11ιπν100110ΡΒΜΙδ
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Χχν. ιΑεεεεεε τι. ιτττττττειιτε

εεειεετι τοσετεεεειε
Νεεε τ'οιΒε Χνιι. .Τειιτε.

εειετ σετ Βεστιετισε νοε

τω. στ. Κετι Πσιιισ.
$ετισντ (Βστεετι

στ. ισιιιιιιιιεε Κτειιιιιιιειε.
ει”.

στ. Βεσσιι ιΝεεεισιι.
Μ. Ρεσετεσετε

τιισ «ει. Ρειστειιιιττ.τετΜεσισιειεσιιεινσειιεεεειιτιιιι ετεσιιειει_ιεσεε'
θε ιιτιε σε τισ.- Βετ Δ'ιισιιιισειισσιεχιτειεσε ισ Βεεεισιισ.8Με Π” σ”
“Πι·. 4 Με. Πιτ «ΜειιεΙιιε .ΗΜ ιεε!. Ρσει:εεειειΙειι% ιιι σσε ειισ.στειιβι.ξετει·εσετις_Νεννειη-Ρτσερ
@ΜΒΜ 20 εστι ιιιιιτιισιι, 10Ειστειισιιιιιιιιτιισιι.Βοι· 1εεετειεεεμειειεοπισ
Πιτσιε 3πιει εεερειεεειι Ζειισ ιιι τεστ ιιε 18Πεμ σσετ35 Ρι'σειι.-Πεε σεε
Δειστειι ντετσειι25Βερει·εσεΜεμιιιτστ ΟτιειιιεΙετιιΕει εεεεεεεσι.
Βειετσιε ενει·σειι ιιισιι σειιι ειιι” νοε 18 τω. ρι·σ Βσ8ειι ιισεστιι·ι.

ει. Ρειετεσετε, 17. (30.) .Πει*Με

τ' Δ'ιισειιειιισεσε-Αειιτεμ "πιο ιιιισ ιιιεετεσε
ειιτει σπιτιεεεεσιιιιεεειισιισε σιε Βιιειιιιειισιεεε εεε Ε. στ.ιιισιτει·ιιι

σει .ΗΜε εε ι·ισιισειι.-Ε ε.ει" πιεσε
εΙιε εει`σιεΠεσσει:ισειιειιιΒιισιιειιΒιιιισιειΙειι€ετιειιωι ειειι σε

μεεεεττετειιι-ε εσειι Βεσσετεετ Πτ.Βιισσιίνειισσιι. ιιι Πτ.Ρε
τετειιιιτε.Ρστετειιεη;ετεειω, Ρειετ-Ρεειιισεσιιει εε τιι·.ιιι.εε θρτεειι
σι:ειισειι εισιιισε, ειιωσειι ειισ Ρτεισεετνοε Π_δ 'Πιτ.

1900

ιιιετι1ι: Πι·. θτιΙΙιετι:: Πεσει· σειι θεστεεσιι σεε Εεειιεετισ.ειιΠεε.
--
Βετιειιιι€ετιε.
- Βει'ετει.ε: τω. Π. Ε). Μει

σετι ΒΙεριιετιιιε σιΙιετιιι ειισ Αεε.τιιε σσετ Βειιισσει ι'σιιισειστειε.
- Βιισσετεεεειιτειι .εεσ Βεερτεειιιιεεεε. Βε.ιιιιιιιιιεε

εννειιεΙσεετ Ασιιειισιεεεειι εεε σειε θειιιετε σετ Νεεεε-, Οιιτεε-, Μεεσ- ειισ ΠειεΙιτσ.εεεεισειι.
Πετε.εεε;εεεεεε νοε Ι)ι·· Μειω

ειιΙιεε Βι·εεε·ειι. - Αιιι. Ρτεεειεει: Πειιετ ΜστρΙιιιισετινε.ι.ε ιε ιιιι·ετ Βεσειιιειι,<.τΜε Ηεετεεειιισει. - τω. Α Βειιετ:
Βιε Ασττειιετριιιιιε σιε Πι·εσ.σιιενοε Αεεετι·ειιιεε.

- Κ. βτειισεεσετ8·: Πειιετ-σιε Βεεειιοε σετ Πεειισσττειι σει σει· θεειειι
τιιιει:ετ.-.Τσεεριι ετισ ΙσθθΨθΠΒΕθιΠ Πετειεισ-ιιιετσΙσρ;ιεειιε 'Ι'εσιιειιε -ιιι._σσειι: ι)ιε Ι.εει‹ιιιιιιε Με Ρτσισισειιιει'εσιισε.

-
νιιιιιιε.ειεσιι: 1)ιειιει.εειιιειιιιεε ειισ πε ιι·εει.ειεει. - Ι.. Βιι.τσ: Μ.

εΒεσιιισιιε
σειΙεΙειτε. - Βοτσιετ: Εεε Αειισιιε εισιεσε

Ιειτεε σειιε Γστειιειειιιε. - Αεεεεει εεε σειι ΡτσσσιτσιΙειι σετ ιεε ισιιιιεσιιεε θεεει1εειιει.ι'ι ιιι Βστειι.ι.. - Α.εε2ειτ
εεε σειι ΡοισιτοΙΙειι σετ θεεεΙΙεσιιειι ρτειιιι_εσιιει· Αετειε εε Εισαι» - νετιιιιεσιιιεε. - ΜστιεΙιτ.ιιιε-ΒειΙει:ιε
Μ. Ρεσετειιετεε. - Αιιεειςειι.

Ζννιιιιιετ Λετιισισε
σετ Θεεε11εο1ιεΠ 1ινιιιιισιεσιιετ Δετει:ε

Πει· ΧΙΙ. Δετειειε8· σετ θεεειιεσιιει'ι Με. Λετειε ιιιισετ. ισ
Π'ειισειι εισαι ειιι Μ. Δεε·εει, Ι. ειισ τ!. Περισιιιιιετ ε. ε.

Πιειετιι€ειι Οσιιειζειι. υνεισιιε νοτιι·ιιεε εε ιιε.ιιεε ννιιιιεσεειι
ντετσεε τ;ειιειειι, ιιιτε Αιιιιιεισεεεεε ειιιιτεει.εεεΜε εεει Η. .Πει
εε ιιιισιι εεΙεεεειι εε ιεεεετι.

σ. Ζ. Ρτιιεεε σει· θεεειΙεσιιιιΠ Μνιιι.ιισ. Αετετε.
Ώτ. Μ. Ττεγιιιεειι

(Βιμ, ετ. Κσειςεειι·εεεε Ντ. Π, Ι)
.

ιιειιετ σειι θεστεεσιι σεε Μιιιιιιιετισειιιισε.

Νεσιι εισειε νστιτει.8ε
νοε

Πι·. σιισετι
ιιι Βιμ.

Ιιιι .ιειιτε 1898 νετσΠειιιιισιιιε Βιιεεετ ειιιεε Υστ
ιτε8 «Πεεετ σιε Ετντειιετεεε εεε Πιετεε Με νστεσι
σετ Βειιεεσιιιστ.μ, ιε ινεισιιεττι ετ σειι θεστεεειι σεε Πε
ειιεετισειιΠεε ντειτιτιεειρίειιΙ. Ισ σετ ιιιεσεεεισε εε σιε
εεει νστιτεεε ιιεεεετιε ΖννειΓει, ετ ιιε.ιιε σιε Βεερτε
σιιειιε εσισιιετ ειιετ Τιιετιιειε Πιτ εειιτ ε·ετιιινσιι, σε σιεεε.
σιιιτσιιι εσιιειιισετ ετιεσιει. σετ οιΤειιετι Ε”τεεεε ιισειι εε
ιιεε ιιιειεε. ειισ ειιισετετεειιε Ειεετιιιε σετιιιιτειι. σιε ι

σ

σετ Ρτεειε σετ ιΐιτιισ.ιτοΙσεεε επι ιισειιεειειι νοτιτσειιεεε.

Με ιισσε σιεεεε Αττιιτει θειι€ετ'ε εεσ σιε εισιι σετε.ε
εσιιΙιεεεεεσε Πιεεεεεισιι ειιι ετσεεεει Ιετετεεεε εειεεεε.
σε ειε ειε νετΠιιιτεε σειιειισειιι, ω, Με εσιισε Ζ νει
ιεΙ σωσει. εκει σετ εε σειι ιισειιεετεε νστιτστειιιιιιεεεε
ιε σετ Ρτειτιε σετ Θγειιιτσισεεε εσσ σετ ρτειτιιεσιιεε
Αετειε Βειισττ, εοτισετε σεσιι ιιιεισετ Αεεισιιι ιιιισιι εε
σειι εεεεεειειειι εεσ ειιιΠιεΙιειετι εε τεσΙιεετι Μ, σεε ιιιετ
2ε Ι.ειισε εισετ νιεΙ Ζε εειιτ ιιι σεε νεττει ειισ νιεΙ Ζε

"Με ιτε θεστε.εσιι ει.
Ψεειι ιεε σιε ιετιιετ ιιι σιεεετ Ρτεεε Βιειοιιιειιιε νετ
σιιεειιισιιιεε .ωιιωι νοε θεεεεετ. Βιετιιιετ εεε
Ρειεσετε Πιτε Ετειε ιιισιιι ετειιιιετε, εσ ιιισ.ι ιεε σιε
εεε εεε σεει Οιτειισε, ινειι ιιι ιιιεεε σετ Κετερεεκι σετ
Αεειιιιιτεεεεε Βιιιιεετ'ε ιισετ σειι Νειεεε σεε Μπει

εετιεειιΠεε, ιιιιετ εειεεε θεστεεσιι Πιτ σεειιτειιιιε Ρε.Ιιε

ειισ σιε νστιιιει1ε. σιε σιεεε Μειιισσε ιιιειετ. εισιιι ιιε

πεπι Μ. Ι)ιεεε Ατι.ιιτεΙ ειρίεΙιι νιεΙτιιεΙιτ εΠε ιι
ι

σεε

Γτεεε εεσιι σετ σεεισε Μετιισσε σετ Αεετεειειισε σετ

Αιιοιιεε. Βιε εριεΙι ιε ιιιεεε σιε Ηεεριτσιιε ιιιισ εε

ινιτσ ιιιετ νοε σετε Εισαι σετ Πει, Με θετει.ιε, νοε σει1ι
Αεσετειι. Με Αεετεετεειι€. τω, ινιιιιτειισ σιε νστιιιειΙε
σετ ΙσετειιιετιεετσΠεεεε σεε Πιετεε εεσ σετ ειιι Πιτ νετ

σειισεεεε ΑειεσιιΙιεεεεεε σεε Πτετεειιιεετε εκει ιιι Ετ
ντιιιιιιεεε εεεεεεε εσσ εεεεετ Λεει; 8ειεεεεε ινοτσεε.

Με τιισσιιιε εε ιιιετ ετινιιιισειι. σεεε ιιι σετε ντεειΒετ ιιι
σιεεετ Ρτεεε Βιεεεινειιιιεε σιεεε Ιει2ιεεεεεετεε Αει`εετεε

ιεισιιτ σεε Αεεσιιειιι ετινεσιτεε ιτσιιεεε, Με σε σετ σε
στεεσιι σεε Ι.ετιιιεστιεειιΓιεε εεσ σετ σετ Οετειιε ιιε

θεεεεεειε εε εισειιισετ ει.ειιεε, ινιιιιτεεσ ιιι ιΝειιτιιειι

σεισε νετΠι.Ιιτεε εισιι εισιιτ σετ ιιισιιι; εεεεειιιιεεεεε, εστι

σετε εισιι πει Νειεεε εεεετετ Κτεειτειι ετειισεεε. Πε
ει!. εστειι, Με εσιιστι 8ε.ειέετ σωσει, σιε Βτινειιετεεε
ειισ ΑεΓεσιιιιεεεειιε σεε Πτετεε εετ Με ειιι νστεει Πιτ
σιε ετει. εριιιετ ειεεειειιετισε Βεεεεσιειι8, τεερ. ειε ετειετ

εεεεε σετ ιιιισιιισΙΒεσσεε Ορετειισε εε σει.τεσιιιεε, εεε
ιιιιτιεεεε εισιιι σετ Πιτ εεε Αεστι, εοεσετε σ.εσιι Πιτ ειο
σιε Πειτε @Με τεεεε, ιιι σειιεε ειιι· σιε ΑειεειιΙιεεεεεε
σεε Πιετεεεενειιιε εεειτεσεε. Πιεεεε ιειει.ειι Θεα εισειιτε
ισιι σ.ΙΙεε ειειιιειι ιτειιετεε Αεειιιιιτειιεεε νοτειιειεΙιεε
ειισ σειιετ εε εσειιιεσ.ιε σεισεεε, σειεε ιεε σιε Ετε·ειιε

τεεε ειισ Ι)ιιειειισε σεε Πτετσε νετιιιιι.ιειει σετ ΩιιεΙΙ
ειιΠε, Με σιε ρΙσιεΙισιιε ΑείεειιΙιεεεεεε ειιι σειι Ησ
εετεσιιετι σσετ εσεειιεεε ΒιιΠεε σετ Με ειιι εστω
Πιτ ιτεισετε ιιιετιεειΙε Βιιιετιιιε, τεερ. Πιτ σιε Ι)ιεεεσεε
σετ ιτε Πτετεε εισιι εσεριειειισεε Ρτσσεεεε εεε σιε Νειετ
σετ ΕιτιττειιΙτεεε σεεεισιιιιε. εστιιιι σιε ειεεε θεεεεεειε
ιιε θεστεεσιιε σετ ΠεεΙΙειιΠ.ε εεσ σετ σετε.ει ει.ινε εεσιι

Πιιεεεσεε Οεττειι:ε εειιεε Εεεε. ιιε θε.εεειιιειΙ ει σιεεεε
νετίε.ιιτεε σει.εε ιιετείεε, ιιι ειειεσιιεε ΡιιΠειι σε Διιινεε
σεως σετ Οεττειιε Ζε νετιιιιισεττι, ιιι νιειειι ινιεσετειιι
σειι θεστεεειι σετεεΙσειι Πιτ σεε ΑΠΕ σεεεειεετ ειισ Πιτ
σιε θιεεειισιιειι σετ Ρε.ιιεειιε εεΠιιιτισεετ Ζε εεετειιεε
εεσ εεε ΑιιειωιιΠ ιιιιετ σιε Νειετ σεε Ι.εισεεε εε εεεεε
εεε Βιεεεσεετι ειεΙΙσε εε ιεεεεε. σιε ντιτ σετ σετσιι σιε
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ΙτειιετΙιεΙιε ΒιντεΙιετειιε εεε Αεετεετεεε εετ Πιετεε
ΙιεΙιΙε εε ετεΙΙεε ιιε Βιεεεε εΙεε. ·

ΙεΙι εΙιετεεΙιε εε.Ιιετ Ι'ετε ΕΙτετε εΙΙε εεεεεετεε ΑττΙΙιεΙ
εεε ΜΗ Ιιιετ εετειι ιιεΙιετε ΒεερτεεΙιειιε εειετΙεεεεε
εεε νετεεεΙιειι ειεεε Ιτετεεε ΠεεετεΙΙεΙτ εεετ εεε ΨεττΙι
εετ Ι.ειειιιετΙεετιτεΙΙετειι8, εεετ εειιιε νεττΙιεΙΙε νετ εε

εετεε εΙιεΙιεΙιειι νετΙ“εΙιτεε, εεετ εεε θεετεεεΙι εεε ειε
ΑεειτεΙιΙ εετ ΡΙΙΙΙε, Ιιι εεεεε ετ ειιεεεεεει. "τεεε Ιιεεε,
εε εεεεε, Με ετ εΙεΙι ιιιΙτ εεε εετ Ρτειιιε ετιςεΙιεε εετ,
ντεΙιεΙ ΙεΙι Ιιειειιειι ιεεεΙιτε, εεεε εετ θεετεεεΙι εεε Εε
ιιιιεετΙεεΙΙΙΙ.εε νοιι πετ τε εετ ΡτΙνειρτειιιε εεετ Ιιεεεε
Ιε Αεννεεεεεε εεεεεεε ινετεεε Μ, εε ιιιΙτ ΙιΙΙειεεεεε
ΜετετΙεΙ εεετ ε·ειιΙε εε θεΙιετε ειεΙιτ εεε ΙεΙι ιεεΙεε

Ορετε.Ι.ιεεεε ειεΙετεεΙΙιεΙΙε ιιιι Ηεεεε εετ ΚτεεΙτειι εεΙΙιει

εεεΠΙΙιτε. ΙεΙ1 ΙιεΙ›ε εὶεεεε Πιεετεεε εειε Ξεεεε τ
εεΙιειι Ατι.ΙΙιεΙ εεεεεεεετ Ιιετνοτ, εε εεε_ΜειετΙεΙ ειεεεε
Αετετε μι εεε ειεετ ΚΙΙιιΙΙτ εΙ:ειιιιετ εεε ετ εεΙεΙιε νετ

6ΕΙειιι:ΙΙεΙιειιεεε εεε εετ ΡτΙνειρτειιΙε Πιτ εεΙιτ ινεεεεΙιεεε

τνετΙΙι ΜΗ.

ΖννεεΙτ εεε ΖΙεΙ εεινεΙιΙ εετ Ι.ειεΙεετιεετντεΙΙετειιε εετ
ΠτετεεΙιεΙιΙε Με εεεΙι εεετ εειιετΙΒεε ΑείεεΙιΙΙεεεεεε εεε
Πτετεεεενειεε, εει εε εετεΙι Ι.)εεΙΙεΙΙΙιε, εεΙ εε ιΙετεΙι
Ιιιεττειιιειιτε, τεεε. 8τἱΙ`ιε, Ιετ εε, εειε τεετεεεεε ΙΙΙιι€ετ,
εειε Αεεε εεε Ε'τε.εειιετετεε, ενειιιι ΙεΙι εε εε ΙιεεεΙεΙιιιειι
Με”, εεε Ιιιιιετε εετ ΟεεετιιιεττετΙιεΙιΙε εεί ειιΙ›ΙετΙεειε
νΙ7εεε εεεε.εεΙΙεΙι εε ιεεεΙιειι. ΒεΙτειιιιιΙΙεΙι Ι›ειΙΙεεειι εετ

εεε εεεε εντεΙετ ΜεΙΙιοεεε, εετ εΙεειι ρΙ6ιεΙΙεΙιεε, εεΙιεεΙ
Ιεε, εετεΙι 1εεττειιιειιτε, εοεειιεεειε ΠΙΙειιιτετεε, τεεε.
εετεΙι Βι:ΙΙιε, νεε εειιειι Με εετ Με ΗεεετεεΙιειι
ειπε εΙε εΙε ΙιΙετ εε Ι.ειιεε εεΙιτεεεΙιΙΙεΙιειεε εεε πιει
εετ ΑεεΙεΙιτ ιιεεΙι εεεΙι ειεΙ”ειεΙιειεε εεε Ιιεειειι ιε εεε
ΒετειεΙι ιιιειιιετ ΒεεεεεΙιτεεε ειεΙιειι ντΙΙΙ εεε εΙεετ

εΙΙειεΙιΙΙΒεε ΜετΙιεεε, εετοΙι Με εεεεεεειιιεε ΩεεΙΙειΙΙΙ.ε,
Με ιΙΙε Ι.ειεΙεετΙε, εεε ΤερεΙεετεεεεΙ, εεε ΡτεεεεεΙιιτειιιιιι,
ειε θειιιιειιενσετεεΙ εεε εεε εεεεΙειιιΙττε ΒΙΙεεεεΙε.

ΒΙε ΙεεττετεειιτεΙΙε ΑείεεΙιΙιεεεεεε εεε Πτετειιιεεενειεε
νετιεΙτιεΙει εετ ΒΙΙειειετεε, Με εεεειι ιιιιτ 2, 3 εεετ 4
Ατιιιεε ΜΗ ΙεΙι ΙιΙετ εΙιετεεΙιεε, εε εΙεεε Ιιιεττειεεετε
εΙε εεΙεΙιε ιτοΙιΙ τεεε Ιιιι Βιειιεε ειιιιΙ, εΙΙειε εεε εΙ›ειι

Βειιε.ιιιιτειι ΖννεεΙτ εε ετίεΙΙειι. Βιε Ιιϋειιειι ιι
ι εετ εΙε

ειιι ΗΙΙΙειιιιιτεΙ εοι εετ ΒτινεΙΙετεεε εεε ΜεΙτετΙιειΙεεε

ιιιιι εεε ΗεεετεεΙιειι Βεεειεε εεετ εΙιιιΙιεΙιεε Ιεει.τιι
ιιιεετειι ιΙΙεεειι.

Ψεε εειι ιΙΙε Βτινειι.ετεεε ιεΙτ εεε: ΗεεετεεΙιειι
ΒεεεΙεε εεεεττΙΙΙΙ, εε ιιισεΙιτε Μι, επι Ιεεε ΜΙεεεεετεεε
νοιι νοτεΙιετεΙε ε.εεεεεεΙιΙΙεεεεε, ετΙιΙετεε, εεεε ΙεΙι εΙεεεε

νετΙεΙιτειι τετ εΙε εεεεεεειεΙιιιειεε εεε ΙεΙετεεεεΙεΙιεεεε
ΙιεΙιε. Με ειε ι;τεεεετ νοττΙιεΙΙ εεεεεΙΙιεε ΒΙΙι εετεεε
ειε εεΙιιιεΙΙε ΕετίεΙΙειιε εεε Πτε·εΙτετεεε ‹Ιεε Μειωτ
εεε εετ Οετνιιι ει:ετΙ, εεε Ιιι ετΙιιεεεεεε Ε'ΙΙΙΙεε νοιι
εεεεΙιειεΙιετειε ννετιιι εεΙε Ιιεεε. Ρ'ετεετ ιιι6εΙιτε ΙεΙι
ΙιΙετ εΙε Μ68ΙΙεΙιΙιεΙτ εεΙϋΙιτεε, εΙε 8ΙΙΙΙΙ.ε Μεε εΙιεεΙετ
ΙτεΙιιιΙ”τει εε ιιιεεΙιειι. Ψεεε εΙεεεε εεεΙι εΙεΙιτ ιΙετεΙι
ΚοεΙιειι εετ ειιιιε ιιι6εΙΙεΙι Μ, εε εεΙΙεει εε εεεΙι ΙειεΙιτ
εετεΙι ΑΙιτεΙΙιεε εετεεΙΙιετι ιιιιτ εεεεΙειειιι ΑΙΙιοΙιεΙ εεετ

ΑεΙΙιετ εεε εεεεεεεε Ιεεεειε ΙΛεεεεΙεεεεε Ιιι ετετΙτετ
εεεΙΙιεειι.- εεετ Ι.γεεΙ-Ι.ϋεεεε. Ιε νιιεΙτ ιεεΙιτ :Με 100
Ε”ειΙΙειι ΙιεΙ›ε ιεΙι εΙε ειιιιε, εε ιιτερετΙτι, ειιεεινειιετ εεε
εεεΙι εεεεεειιεετ ΒεειείεειΙειι εετ ΗειιιΙε εεε εετ 8εΙιειεε
Με ειιιε εεΙιΙΙιεειε ΒτΙειΙιτεεε εε νετεεΙεΙιιιειι εεΙιεΙιτ εεε
ὶεΙι ΒΙεεεε εεεΙι, εεεε ιεΙτ εΙε @εετ ΡεεΙιεειιεεεε Ιε εΙε
εετ ΒεειεΙιειιις εεειιιιιιεεε «Με. .ΙεεεεΙειΙΙε νετΓεεε ΙεΙι
Με εειε εεετ ΙιεΙεεε Ε'ε.ΙΙ, ινε εεεΙι ιΙειιι θεετεεεΙιε ειεεε
ΗεεετεεΙιεε Βεεειεε ειεε Ιείεεεεε ειιιεεττειειι ννετε
Ιειεειι Βτεεεεε ΝεεΙιΙΙιεΙΙ ΙιεΙ εετ ΕιιτίεΙτεεε εεε Αεί
εεΙιΙΙεεεεεε εεε Πτετεειιιιιετε ιπιτ εεε ΠεεετεεΙιειι
ΒΙ;ΙΙιεε εεΙιε ιεΙι εεετ ιΙετιιι, εεεε Με ετννεε ετ6εεετετ
νετΙιειιεεεειι ιεειειειι εεε Πτετεε εΙεεε ΕτεεΙιΙιεεεεεε
εετ ιιιΙΙ; Αεεεεειιεε ειιιετ εεετ ετεεεεε ΚτεΙτεετίεΙτεε8
εεε θεινεΙτ εεε εεειι εεεΙι εΙεΙιτ εε νεΙΙει.ειιεΙε; εεΙΙιιετ,
εεεε εετ ΡΙεεετ εΙε Οετνιιι ΙτεΙ εεε εεεεειιι ρεεεΙτεε

Ιιειιιι. Βεεε εεΙεΙιε ΙΙ'ΙΙΙΙε νοτΙτοιειιιεε Ιιεεεεε, εεεεεε
ειινεΙιει εεεΙι 88.εεετ Ιε εεΙιιειε εεΙιειι είτ ΙιΙετ ειιιτεεε
Αείεετε εεε ειεΙιΙΙειΙετ εΙειεετιεεεεεε εεεεΙιείιΙετε ?τεεεε
ετετ εετ εἱεΙιτ εε εεΙιεε εεΙεΙιε ?Με ετ1εΙιτ. Ετντεε,
ινεε εεετ 8ειι€ετ εΙεΙι1. ετινεΙιει εεε εεεε ΙεΙι εεΙΙιετ
ειιιιιιεΙ εε ιιιεΙιιειε ιιΙεΙιι εετιιιεεε 8εΙιτεεΙτ ετΙεΙ›ι Μεε,
εεεΙιεειε ΙεΙι ειε εοΙεΙιεε νετΙτοιιιιιιεΙεε νεε ειεειιι Ιιιετ
νΙεΙ ΙιεεεΙιεΙτιετειι εεε εεΙιτ εεεεΙιΙεΙιτεε ΟεΙΙεεεε εεΙιεττ
Ιιεττε, Ιετ εεε, ιΙεεε εεΙΙιετ εοι Αεινεεειιιιε εΙεετ ιιΙεΙιτ
εεετ ετεεεεε ΚτεΙι εεε θεινεΙτ, εοι νιιεΙεΙιειε εεε ω
εΙιι€ειιι ΠΙ.ετεεεεννεεε, εετ 8ΙΙΙι εΙεειι ΓεΙεεΙιεε Ψεε εεε
ιιιειι Ιιεεε εεε εΙεΙι εΙιεε εεεε εε εε Ι›ειεετΙτειι Μ. Ιε
ιΙΙε ΠΙ.ετεεεεεετε.εε ειιιΙιεΙιτεε, Με εε εΙε θιτεεεε νοτ

ετΙεεεε εεε εε Ιε εετ ΜεεεεΙετετ εΙεε ΤεεεΙιε εει:εεεΙιεε
Ιιεειι. Ψειιιι εεε εεεΙι Ιιι ιιιειιιειιι ΡεΙΙε Με 'Ι'εεεΙιε
εεετεεεεΙοε εεε εΙιεε εεεε εΙε Ρετ.ιεειΙε ιτεεεε ττεΙεΙιεε
8εΙιεεεε εενοεττεε, εεεΙιεΙΙΙ;ε, εε ειτε ιεΙτ εεεΙι με”
ΟεΙΙεεε εεεεειεΙιεε, εεεε εΙεεε Μ08ΙιεΙιΙτεΙι ειιιειι Νεοε
Ι.ΙιεΙΙ τετ ειο ΜετΙιεεε Ιιεεεετει, εετ νετεΙεΙιτ ιιιε.Ιιετ εεε
εεε ΙεΙιτε, εΙεΙιτ εΙΙεε ετεεεε θεινεΙι εεΙιιι ΗιεεΙερτεεεεε
εεε 8ιΙΙιεε Ιε εεε ΟετνΙεεΙεεεεΙ ειιεεεεεεειι, εε ει

. εΙεε
εοΙεΙιε νετΙετεεε8 εετ ΠτετεεειεεεεΙειετ εετεΙιεεε εΙεΙιτ
ε!ε ειιιε εε ΙεΙεΙιτε εεεεεεΙιειι ει εεε ειιτετ Πιεετειιιεεε
εεΙιε·ετε Ε'εΙεεε, ει

.

Ι›εΙ ΝιεΙιτετΙτειιεεεΒ εετ νετΙειεειιε
εεε Τα! εετ Ρει.ΙειιΙΙιι εεεΙι εΙεΙι ειεΙιειι Ιιεειι, εεεεεεετε
εεειι, ινειιε ειεεε ΒετοΙιΙιοΙιτεεε εετ Πιετεεεεεετεεε εεετ
εΙε 8ετεεε ΙιΙεεεεεεΙιι, εΙεε εε ειιιετ ΡετΓετε.Ι;Ιοε εεε
Πτετεε εεεΙι Ιτεειιε ειιιει· ΒΙεΙιτειιε Με εείεΙιτι ω.
Ψεειι εΙεεεε εεεΙι εετ εεΙΙ.ειι Ιε Ε'εΙΒε εεε θιεΙιτεεεΙιεε
εεε ΗεεετεεΙιεε 5Ι:ΙΙιεε εε εειιι εεΙιεΙει, εε ειε εετεΙι
νετΙιετεεεεεεεεε ΒεειΙιειιιεεε εεε νετΙεεΓεε εεε ΟετνιεεΙ
εειιεΙε επι εετ ΒοειΙε εε ειιι€εΙιεε εεΙε ειτε, εε Ιετ εεετ
ειε ΠεΙιεΙετεεε εετ εετ ΕτεΙΙεεεΒ ιιιΙτ εειιι ΒτΙΙΙ, εεΙΙιεΙ;
εεΙ εετ ετεεει.εε 8ετείεΙτ εεε ΑειιεετΙιεειιιΙιεπ εκει εε
ιεειεειι, εεεε Μ; εετ ντεΙΙ.ετε, εειεε Ιε Ε'εΙεε εετ εεΙιεεΙ
Ιεε εεε τεριεεε ΕτννεΙτετειι8 εεε ΒεΙιιιεεε εετ ΟετνΙε
εε εε ιιιεΙιτ εεετ ιεΙιιιΙετ ετΙιεΙιΙἱεΙιεε νετΙετεεεεεε εεε
ΙΕΙετΙεεειι ιιι εετ 8εΙιΙειιιιΙιεετ εετ Οετνιιι εΙ;ετΙ, μ

ε εε
εΙεειιι Αετεἱεεεε εετεεΙΙιεε εε ειεεεΙεειι ΒιεΙΙεε εεε ιιι
εετεε ΜεΙπετιιιεεεεε Ιιοιιιιετ. Βε Ιιειιε ινοΙιΙ Ιτεειιι εε
εττΙιτειι ινει·εεε, εεεε εΙεΙι εοΙεΙιε νετΙετεεεεεε ιιιιι 5ΙεΙιετ
εεε νετιιιειεειι Ιεεεεε εεε εεεε ειε ε Βιετιεεε Με εεε
ενΙειΙετ εΙειιιεΙ εετ Ιείεειιοιι ιειι: ΙΙιτ ιι Ε'εΙεεε ΤΙιετ εεε
ΤΙιετ ετϋΙ'Ιεειι Ιιεειιειι, εεε ετεΙιτ ινοΙιΙ Γεετ. Ψεεε Με
ιιειι ειεεε ΙιιΙεεεεεεεείεΙιτ, Με ιεΙι εε εειεΙι εεε νΙεΙετι
ΡεΙΙεε, Ιιι εεεειι ΙεΙι ιιεεΙι εετ ΒτεΙΙιιεεε εεε Πτετεε
ιπιτ εειε ΗεεετεεΙιειι 8ιΙΙι ειο 8εΙιΙειειΙιεετ ιιιεΙιτ εεετ
ενειιιι.χετνετΙειει ι“εεε, εΙε ειεε εετιιιΒε ΙιεεειεΙιιιεε ιεεεε,
εε ιεεεε Με εεεΙι εεεειι, εεεε ιιιιεΙι εΙεεε εε ΙιεεΙΙΒ εε
ετννεττεεεεε εεε εΙεΙιτ εε νετιιιεΙεεεεειι νετΙειεειιεεε
εετ ΒεΙιΙεΙιιιΙιεει εεΙΙιετ εοι εετΙεεετ ΚτεΙΙ:εεννεεεειιι.τ
εεεΙι ΙειΙεε Με! ιιιΙτ ειιιετ Βεινιεεεε 5οτεε ετΙΙΙΙΙειι εεε
ιιιιεΙι εεε ΒΙΙΙτ εετ ε!ε ειε ιιειΙιενειιιΙΙΒεε ΜΜΜ ΙιεττεεΙι
Με Ιεεεεε, ειεεειεεΙιτ εΙε ΙεΙι Ι:ει εΙει€εττιιεεεεε εεΙιντε
τετ ΕτιιτεΙτετεεε, εΙεο ΙιεΙ εεετ ΙιεΙιετ ειειειιει εεε
Πτετεε, εΙε ΒεεΙιεΙτΙιειιΒ εετ θεντεΙτ εεΙ Με Αειιεεε
εεε Ι.Ιιτειιιειιτε εεε Πτετεε ΙετοΙιτε. ΑΙΙετειιι€ε Μεε ΙεΙι
ιιιιεΙι ειειε εεννεεεετι, Με ιτειιιε Με ειεειιΙΙΙεΙι εεΙΙιετ
:Με Ρτεεεεεε εεε Βιιιεεεεεεεεεετεε ιε ειεεεε Οτεειιεε
Νειεειιιτ εε τεεΙεινιτεε ΙιεΙιειι, ενεειι ΙεΙι εεε Ττε.ειεει,
εεε ΙιεΙεεΙιντετετ ΕτντεΙΙ.ετεεε εεε Πτετεε εε! ειο ειιι
ινΙτΙιτ, Ιιι ΒεττεεΙιι ειεΙιε. ΗεεΙΙΒ ιετ ιιιιτ Ιιι εεΙεΙιειι

ΑεεεεεΙΙεΙτειι εετ ΑεεερτεεΙι ειεεε ΟεΙΙεεετι Ιεε θεε8.εΙιι
τεεε εεΙιειειιιειι, εετ εεε Πτετεε ειε ΒειιεεΙ:Ιιιεεε ΟτΒεε
Ι›εΙ θεΙεεειιΙιεΙτ εΙεεε εεΙεΙιεε ΙεεεΙιεε ιιειιετε, εεε εετ
εεεινετ εεΙ Ττεεειεε τεειΒιτι, επί Ττεειεεε, Με εΙε εΙιι
ειιιΙετεε ΟτΒειι εΙε ετιτεεειι ινετεε. ΒειιεοεΙι Ιιεεετειι
ειιε εΙε Με εεε εε Ι›εΙ εετ ΕτννεΙτετεεε εεε Πτετεε
ιεΙΙ: εεε 8ΙΙΙιειι εεεΙι εεεεειεΙιτετειι ΡεΙεεε εε ειιιετ ιιιΙΙ
εετειι Απ εετ ΙΙ)τϋΙΙεειιε εεε ΠΙ.ετεε Ιιεετιιιιιεεε.
Ρετ ειιιε εεΙεΙιε εεττετε εεε τετειεΙιιΙθετε Ι·"ετιιι ιεεεε
ιεΙι εεετ ειε Ιεεεεειιιε εεε εΙΙιιιεΙιΙΙεΙιε ΒΙΙετειιοε εεε
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ΙΙιοταε ιπιτ ί.ΙαοΙΙειιιιτοα οταΙατοπ, οαποεοαοπ όονοα, όοεε
ισα όιο πιοιπιισαο από εσαποιΙο Ετποιτοτααε όοε Πτοταε
ιπιτ Βιιιιοπ οαπο ΟαΙοτοιοτια Για νιοΙ πα εσατποι·παπιτ απ
όιο Ροτιοατοπ από όοαοτ οαπο Απποπόαπο όοτ Νοτσοεο
Πιτ αππιοπιισα αοιτο. ΙΝοαπ ισα πππ πασα όιο Νοτσοεο
πιιό εροσιοιΙ όιο ΟαΙστοιοτπιποτσοεο Πιτ ποπιοιοτ ποιοατ
Ιισα αοΙτο, ιι.Ιε οε οΙιεοπιοια πιο οποοποπιιαοπ πιτό, εο

αται.ιοαο ισα όιοεο όοσα ποτπο ποΒοπ όοτ πια. όοτεοιαοπ
νοτααπόοαοα ρεγσαιεσαοα Βττοεαπε απ· όιο Ροιιοατιπ
από Απποαοτιποπ όοτεοΙατ·π από όοε επ αιιαιι8 ποσαιοι

Βοαόοα·Ιιοιποπιοπιαιοτε. Ηιοτ αοι Απποπόαπο όοε @ποια

ειιξι:οε
ποαι όιο Ετποιτ.οταπο όοε ΙΙιοταε πο.ππ οΙΙπιιιαΙισα

νο ειπα, όιο Οοτνιιτ πιτό ιοποεοιπ, ΒΙοισαεοπι 8σατιι:ι
νοτ εοιπιιι, αΙιπιοαιισΙι ποιοι· όοιπ ετοιοπ από ιοτιπιια
τοπόοπ Ι)τασα όοε εισα πατ Ιοποεοιπ όοαποαόοιι από

ααοιΙοπόοπ Βιιιιοε όιιοιιτι από εο εοαοπ πιτ πιτποπόε
Βιεεο από νοτιοιπαπποπ ποόοτ ιπ όοτ Βσαιοιιααοαι όοε
ΙΙιιοτυε ποσα ιπ όοτ Μπεσαιο.ιατ όοεεοιαοπ οπτειοαοπ.
Τοετοι τποπ οιποπ επ οτϋαποτοπ Πιοταε ειπε, εο ιιαόοτ
ιποπ ετοιε όιο 8σαΙοιιααοατ όοε Πιοτπε ειοπ από ιπιοσιι,
ιιιτποπόε ΑαεσαιΙΙοταπποπ από Ειπτιεεο όοτεοιαοπ. Ι)ιο

Ετϋιιπαππ ιει αοι εοπαοοπόοτ Ι)ισιτο όοε ΦαοΙιετιιιοε αιπ
τοισαοαό ποπ. νοιι Βιο1ιοπ ποποαποπ, όοτ Ποινιπ ιετ ποιτ

8οπα8, ιποπ ποιοποι αοααοπ1 από Ιτοι ιπιτ όοιπ Ριπποτ
ια όιο Πι.οταειι0αιο από παπα όιοεο Βοπιιοοπό οαειοειοπ
από όιο Ι)ισιτο από Βοποιπιαεειοαοιι όοτ Πιοταεεααειοαπ
αοει;ιιπιποπ. Βοαοι πιι όιο Βτιιαααπ8 πισαι όοπ Βοτιπο
ειοπ Κτοιιο.πιποπό νοπ 8οιιοα όοε Οροτοιοατε ια Απ
ερτασα ποποιππιοπ, οε αειαοπ ιιι Ε'οιπο όοτ Ιοαοεοιποπ από
αΙΙιποαιισιιοπ Ποαπαπο Φο Ι.ιποιποπτο από Αόποιτο αοιπο
Βτεσααιτοτπα8, Κοιπο Ζοτταπο οτιοατοπ, ιοόοαιοΙιε αοιπο
Ζοτταπο, πιο ειο αοι όοτ εσαποΙΙοπ Ετποιιοταπο ποια

Βοότααποπ όπτσα όοε Ροεεοπ από Ηοτνοτπιοαοα όοε Πιο
ταε ιπιτ όοτ Ηοιτοπποπε,ο από όπτσα όοε Επιποποπαοιοοπ
όοπι ριϋπιισα πιιι νιοΙοτ θιοποιτ οιπότιπποπόοπ εαπ οπτ
ειοαοπ πιαεε.

Ηοτ. ταοπ όοπ ΩαοΙΙειιΓι απποτ όοπ ποιαιοοπ ΟοαιοΙοπ
Βοατοασαι, απο τοπια όοπεοΙαοπ οτει ποσα ποαοτι,ποτ Βοο
ιαιοσιιοπ όοτ Βσαοιόο ιιιποιπποιοοι, ιπιτ τποπ Φοιοπιποπ
ΡοΙΙο οαεποεπσαι, Φο ποοιοποι ειπό, από όιο Ροιιοπιιπ

εοπιιεοπό ιπειτπιτι; από αοοαοσαιοι, εο πιτό τποπ πιο όιοεο
Μοιαοόο πα αοαιοΒοπ αοαοπ από Φο Ροιιοπιιιι πιο οιποπ
$σαοόοπ οτιοιόοπ. Ια ποπ: ιιαοτ 100 Ε'οιΙοπ, πο πιι όοπ
ΩποιΙειιιι. οπποποπότ απο αοαο πιι πιο οιπο Ιπιοσιιοπ
όατσα όοπ εαπ οτιοαι, νιοΙιποατ ειπό παο ΡοΙΙο @πιο
από οπειοαόειοε νοτιοαιοπ. Ισα αοαο οποτε όοπ ΙΙιοταε
πο οαειοει.οπ αϋπποπ από πατ Ιοει ειστε ιιπ διοιιόο πα
όοπ αϋιιιιποιι Μοπιππιοτιοποπ ιια Πιοταε πα εσατοιιοπ.
Νισαι: αποτποιιιιι ιποσαιο πιι Ιοεεοπ, όοεε ισα πιοιποΙε
οιπο ποσιιτποιιπο Βιιιιοαππες όοε Βιιιιοε, ποαπ όοτ Πιοταε
ιιισατ ι;οιιιιποπό στοιιποι ποτ, απεοποπόσ αοαο, όοππ πιι
αια όοτ Απεισαι, όπεε πατ ιοόοτ ννιοόοταοΙαπο όοτ Ειπ

ιοπαπο όοε Βιιιιιοε όιο Ιπιοσιιοπεποιο.ατ όατσα όιοεοπ

ετοιοτ.° Εε ιει ιπιτ ια Φοεοπ Ε'οιιοπ _ιοόοε Με! ιιαεεοτει
ιοισαι ποιαπποπ. όοπ Πιοταε οαπο νοτιοιπαππ εοιποτ
$σαΙοιιπαοαι εοπι18οιιό ποιο ιπιτ όοπ Ηοπο.τεσαοπ εαπ
τοπ πα οτποιιοτπ. ΑαιιοΙΙοπό ποτ όοαοι Φο ποτιαπο
Βσαπιοτπιιοιτιοαοιτ όοτ ΙΣτοιιπαπο ια οιπιποπ Ροιιοπ από
όιο Ι.οισαιιααοιι, ιπιτ όοτ Φο Ι)ιιοι.οιιοπ ποιοιιο. Ισα
ΙοιΙο αοιόοε οπο όοτ Ειτποισααπο πα, Φο όιο Ροτιιιο ιπιοιι

τοοοιιποιεεια ποσα Ιιιποοτοπι νοτποιΙοπ όοε Βιιιιοε ιιπ
ΟοτνιπσοποΙ οτιοιόοι. ιι'ΙΙοπα όοτ ΩποΙΙειιΓι ποατοπό όοτ
Ζοιι, πο οτ ιια Πιοταε νοτποιΙι·, αιπ από πιοόοτ ποτιππο
Βοεσαποτόοπ από $σαπιοτποπ νοτατεοσαι ιπιτ, επ πατόοπ
Φοεο ιπ όοπ ιποιειοπ Ρο1ιοπ παν. νοτιτοποπ. πο ειο ιοόοσα
αοσαατοόιο ποτοα, αοαο ισα ειο, πιο πασα Βιιπποτ,
όπτσα αΙοιαο (ιιοαοα Οριαια αοαοιπριοα αόπποπ: Νοσα
πιο αιπ πιο ποποπ 5σαιαοτσαοιτιοαοιο ποοπαπποπ εοποεοπ
όοπ εαπ πα οποιοτποπ.

Ισα πιοαο, πιο οπο όοπι θοεοαιοπ οτεισαιΙισα Μ, όοπ
ΩαοΙΙετιιι πιοιπιισα αειαΙιε ια Οοατοασιι από αοαο νοπ

όοταεοΙαοπ αοι ποπιιαοπόοτ Ποειπιοσιιοπ όοτ Ροιιοπιια,
αοι τισαοιποτ ΑπεποαΙ όοτ ποιοι από όοπ νοπ ιπιτ αοοα
οσαιοτοπ νοτεισιιιειποεετοποια πιο οιποπ 8σαοόοα Πιτ όιο
Κτοπαο οαε όοτ Απποπόαπο όοε ΩαοιΙει.ιιιοε ποεοαοπ.
Πιο Κτοπαο Ιοεεο ισα, ποππ ισα Φο Ααεισαι αοαο, όοπ
Ωαοιιετιιτ ιπ Αιιποπόαπο πα πιοαοα, οιπο Τομ νοταοτ,
ποππ ιποοιισα ειπ Βοό ποαιποπ, Ιτιεσαο Ι.οιαποεσαο οα
πιοαοπ από ιποατοτο 8σαοιόοπεραΙπποοα ιπιτ θααιιιποτ
1: Ι000 πιοσαοπ από όοππ οτει ΙοΒο πιι όοπ ΩποιΙειιιτ
οιπ. Ισα ατοασαο όοππ ιποιειοπε οιποπ όισαοπ, εσαοπ
ιποατοτο Ιειοιπο Φιππο, ιπιτ οιποιπ επιταοπ ειοτιιοπ Ροόοπ
οτπιιτι.ο, όατσαατοσαοπο ιπ .Ιοόοιοτιποιαοτ οόοτ οαεοΙαιοιπ

Αιαοαο1 οαι'αοποαττο Ι.οιπιποτιοετιιιο. Ισα αοαο πατ όιοεο
ιπ Απποπόαπο Βοποποπ, όο όοτ ΤαροΙοετοποοι πιο πασα
όοτ Ρτοεεεσαποιαιπ εσαποτ πα όοειαιισιτοπ ειπό από οτ
ειοτοτ νιοΙ ποαιΒοτ ααοιιπποείοαιο εοιπ εοΙΙ. νοτ όοπι

θιοατοασαο τοιαο πιι όοπ Ι.οπιιποτιοετιιι ,ο,τιιπόιισα ιπιτ
Αοι.αοτ από ΑιαοαοΙ ποσαιπο.Ιε πα από ι:οασαο ιαπ οπι

οιπιπο Βοσππόοπ ιπ αοσαοαόοε νιΙοεεοτ. Ετ παπα όα
όπτσα ο.ιιοτόιπαε οιποε οαι, πιτό οαοτ αιοοεοπι από ιποπ
απο ιοτπι; όοπ νωιιιοιι, όοεε ιαπα ιαιπ Φο Β'οτιπ όοε
νοτιιοτ πιιι όοτ Βοαόο αοετιπιπιτοπ νοτιοαιοε όοε Οοτνι
σοΙσοποιε Βιοαοπ παπα. Ισα Ιοπο όοιι Ι.οπιιποτιοειιιι αΙιαΙια
ποατοπό όοτ Βρτοσαειαπόο οιπ, ποισαόοπι πιι νοτιιοτ οιπο
ΑαεεραΙππο πιο 8παιιιποι- τοερ. Ι.γεοι-Ι.οεαπα ποιποσαι.
όιο 5σαοιόο 8τιιαόιισα οπεποτιοαοπ από Φο Ροτιιο ια οιιι
τοατοιιιοτιιιι,οοε ΒροσαΙπιπ οιπποειοΙιτ τοερ. ιπιτ όοτ Κπ

ποιποποιο απ” αοαο. Ροετ ιιπιποτ ποιοι όοτ Ι.οπιιποτιο
πιο οαπο όιο αοτιιιαετοπ 8σαπιοτιοαοιιοα ιπ όοπ Οοτνι
σαΙσοποι αιποιπ, θοπο.Ιτ αοιιπ Ειπιαατοπ αο.αο ισα πιο

Βοατοπσατ από ιοι.πι οταατιπτ οε πατ ποσα οιποπ ατοεεοπ
'Ι'οιπποπ νοτπαΙοποπ από τποπ ιπιοιι τααιο Φο Ροιιοπιιπ
ποσα Ι·Ιοαεο ποαοπ Ιοεεοπ. Ισα οτιπποτο ιπισα οιαοε αοι

Ιοε, πο Φο Ροιιοπιιπ ιπιι όοιπ Ι.οιπιποτιοετιιτ Πιαί Μο!
ποσα ΙΙοαεο ιπατ, οαπο όοεε όοτ εαπ αοτοαεΒιιιι. Απι
οαόοτοα Τοπο ιοπό πιο όοπ Πιοταε ποσα Ι5ιιιιοτπαπο όοε

απο ποααοιιοποπ Βιιιτοε ποιτ πασα από Ιτοποιο οαπο
Οαιοτιιιοτιπ οιποπ Ααοτιτοει, όοτ ιπ όοτ τοσατοπ Τααοπ
οσΙτο εοεε, πιιι Ι.οισατιοαοιι οποιοτποα από εο Φο Ι.)ποΙΙο
Ιοαπο νοταοτποΒοιιποποτ Βιαιππποπ παταΙ'οτειοποπ ατιπ,οιοα.
Νοσα Ριιτοιιοπ όοε Βιιιι.οε πια όοιπ Τοιπροπε ιοεεο πιι
όιο Ροιιοπιιιι απο πα Ηο.αεο πα Βοιτ ιοΒοπ από Φο'Ι'οπι

ροτοτατ ιποεεοπ. Ισα εοπο οε όοπ Ροιιοπιοπ πο, όοεε,
Ιο.ΙΙε όιοΤοιπροτοιπτ αοαοτ οιε 88" οποιοι, ειο πιιτ εοιοττ
Νοσαι·ισατ Βοαοπ εσαοπ. Ισα αοιιο οιπο 'Ι'οιπροτοτατ νοπ
88° οιιοτόιποε ποσα πισαι Πιτ οιπο Ιπόισοι.ιοπ πατ Βατ
Γοτπαππ όοε Βιιιιοε, ποαΙ οαοτ Φοεο Τοιπροτοιατοταοααπο
νοτααπόοα ιπιτ οιποπ ΡαΙε νοπ ιιαοτ 100 Για οιπο εοισαο.

Βιιπποτ εππι: «Βοι οιποτ Ααοπόιοτπροτοιπτ νοπ 88"
από αιοότιαοιπ Ρπιεο αισαι ααοτ 90, όοππ εσαοπ αοι

οιποτ 'Ι'οιπροτοιατ νοπ 87,8, οαοτ αοαοιπ ΡαΙε ααοτ 10ο,
οπιιοτιιο πιι όοπ εαπ εοιοτι, οασα ποπα εροαιο.πο οόοτ

Βτασαεσαιποτααοιτιοαοιι όοε Ι.οιαοε ΙοαΙτ.. Βοετοπό Ααοπόε

ποτιποιο 'Γοτπροτοπιιτ από πιο απόοτοπ Μοτποπ Εταοαππο
όοτ Τοιπροτοτατ ιιαοτ 37,6 ι'

, όοππ εοιΙ όοτ εαπ οαοπ
ιοιΙε αποοεοπτπι αοτοπε, ποππ ιπο.π εσαοπ ποσα πα ποτ
τοπ νοι·αοττο.

5ιπατ όιο 'Ι'οιπροτοτατ πα, πιο ιπιοιι ιιπιποτ, επ αο.ππ
ιποα ια όοτ Βοαοπόιπαπ ποιτοτ Βοαοπ, οπιποόοτ Φο
εσαοπ οτποισαι;ο Οοτνιιι πιο πατ Ριποοτόισαο ιπιτ Μπιτο
ιιοπ ποιτοτ όοααοπ οόοτ ααιοτ νοτπισαι όοτοαι` σαττοτι
τοπ. ΒΙοιαι; Φο Τοιπροτοιατ ια όοπ ποισαειοπ 8ταπόοπ
οτιιοαι, εο απιοτιοεεο πιοπ Με οαι νΙΙοιτοτοε οιποπ οτι
Ιισαοπ Ειππτια».

Ισα αο.αο ααα ια αοσαει εοΙιοποπ Ρο.ΙΙοπ, ια πιο οτιιι
ποτο ιπισα πατ οιποε Ε'οΙΙοε, Φο Τοιπροτοι.ατ από όοπ
Ραιε επ οπετοιποπ οοεοαοπ, όο.εε ισα όοπ Ωαοιιει;ιιι πα
οπιιοτποπ Βοοπαπποπ πατ. Ποτιιιπο Τοαιροτοτατει:οιπο
ταπποπ, οαιιο Βταοαππα όοτ ΡπΙειτοααοππ αοαο πιι οΙΙοτ
Φαοε αιοτ από όο οτιοατ. Βε αοαοπ απο οαοτ όιοεο
'Ι'οιπροτοιπτετοιαοταπποπ πιο αοαπτπαιπτ; ειο αοτπαοπ ιο

.
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πιοιοτοιιΙΙιοιΙο ιππ' οιιιοι· 8οι·ιποοιι Βοοοι·ρι;1οιι ι·οορ. :ιοί

οΙιιοι· οτΙι6Ιιτοπ ΜιιοΙιοΙΙΙιΜιοποικ ω· ΘοΙιο.ι·ι1ιιιττοι· απο
οοΙιινιπι1οπ οοΓοτΙ ποσο Βιιιίοι·ιιιιιιε Με 0ιιοΙΙοτιίτοο.
Βιιιο ΒοΒοΙ ΙιοΙ›ο ιοΙι οΙΙοι·ιΙιιιι;ε οποιο ιΙοΙιοὶ ΒοοΙιο.οΙιτοτ

υπο ΙιοΙτο ι1ιοοο ΠοΙιοι·οΙιιοιιιιιιιιιιπε ιππ 88ιι€οι· Μ·
8οΙιοτοπ. Μι ΙιιιΙιο πωπω. Πιοτ.πιο οοπ 88111α.. πι Απ
ποπι1ιιπο 8οοοεοιι, πο ιΙοι· ΑιιοΒιιοο οπι ΙΙΙιοΙι·ιοοΙιοπσοι·
οιΙοι· οιοτΙι ιιιιοείο.ι·Βιεοι· πω. Μι ετιιπιπο ι1οιπ 8ο.ιιο
8οπ8οι·'ο Μ· :Ιιο ΚΙιπΙΚ Με οιιοΙι ΠΠ· ιπο Ρι·ινοτρι·ο.ιιΙο
νοΙΙ ιιιιτΙ οιπο Βοι, ννοιιιι οι· ιπ ιΙοιπ οΙιοπ Βοπισ.ιιπτοπ
Αιιίεει.Ι:ππιω:
«ΠοιΙιοι· ιΙο.ι·ί οιιοΙι πιο Βοι οορι·ιιιοοΙιοπ ΑΙιοι·τι·οετοπ,

εορΙ.ιοοΙιο ΙΙοιπιποπ ποπ οο!ι:οιιοι·, ΒοεοπιΙοι·ο ο.Ιοο ποσο
ΑΙιοι·τιιο οιΙιιιιιιο1ιο, νοι· - ιππ Ι.οιπιπιιι·ιο νοτεοΒο.πεοπ
ννοι·ι1οιι.ννοοοι πιο.ιι οιι 8οι·ϋοΙιοιοΙιτπςοιι ποτ

- 118.88ιπὶοο
ΐοι·1ιι€οι·, ΒΙιιτ18οι·, ιΙΙιοΙι·ιοοποπιιοι· ΑιιοΙΙιιοε ει.ιιοΙι οΙιιιο

Τοιπροτοτιιι·- υπο ΡιιΙοετοιεοι·ιιιι€ ΙιοετοΙιοπ απο εποε νοι

Ιιοτεο1ιοιπΙο ΑιιοερΙΙΙιιποοπ ιΙιοοοπ ΑιιοΒιιοε
νοι·Ι;ιιοοΙιοπ

Ιισιιιιοιι ›.
(8οΙ11ιιιοεΜΒΜ

Βοι·Ιο1ιΜιιιις.

Ιπι Διιίοο.τε :Με Ι)τ. Ο. Μοι·ιτ.2 ΙΙΙιοι· 0οϊιΙοι·ριιιι1ιτο
Βοοιιιπτιιιιιιοοιι Ντ. 22 ‹ΙΙοοοι· ΨοοΙιοπεοΙιι·. ειιιά ίοΙ8οιιιΙο
Βι·ιιοΚίοΙιΙοι· 2ο Βοι·ιοΙιι:ιΒοιι:
8. 219 πι.. 8. 19. ΖοιΙο ν. οΒοπ ιπιιειο.ετοΙιοιι 2300
518.11:3800.
8. 219 πι.. ό.
οιιιιι. 3°ιιι.

Αιιι Βοιι‹Ιο ιπιιοε οιοΙιοπ σο. 8"/οο

Βοΐοι·οΙο.

Ρι·οί. Μ. Ε). ΜιιΙιΙοι·: ΒΙορ1ιο.τιτΙο οιΙΙοτΙο ιιιιιΙ Δοοτιιο
οιΙοι· ΒοιποάοΧ ΓοΙΙιοιιΙοι·ιιιπ. ςνΙ7οοΙιοΙιιιΙ νοπ ποτ Νο

ιβι·Ιοπι1%ΐ
ΤΙ_ῇ‹1οοΙιι·ἱΓτ.νοο: θοποοιιΙιιιποο. 1899 Π., Ντ.

. 8. .
νοπ Β.:ι.οΙιΙιποππ ππι1 ΕιοιπΙιιιτά ιπ Βοι· οι: ινιιι·ιΙο
1898 άιο ΕπτάοοΙιιιπε ο·οιπει.οποε1ο.ιιοάει· Αοιιι·ιιο Ι'ο11οιιΙοι·ιιπι.
Μι· ίι·ϋΙιοι· οΙο 2ιοιπ1ιοΙι ιιποοΙιιιΙιΙΙαοι· ΒοννοΙιποι· άειι·0οιιιοιΙο
ποπ εαπ, πϋ.πΒιςπιο ΒΙορ1πιτιτ.ιειοιΙΙιιι·ιιι ιιι ιΙοπ 11οιι.ι·οοΙιοιι1οπ
ιΙοι· ΟιΙιοιι πι12_οττοΙΐιτι1.πιο πιω Ιιιοι· οιπο ΙιοΙποοινοΒο πιι
οοΙιιιΙΙΙιι;ο ΒοΙΙο ορ1οΙΙ: Πι· 181.Ιο1οΙιτ.2ιι Βιιι1οιι,ννοππ πιο.π άιο
ορΙΙιι·ιοπ ΟΙΙιοπ ιιι ννοοιιοι· οιΙοι· ποοΙι Ιιοοοοι· ιπ 0ο! ΙΙιιιτ. υπό
ιππ οοΙιννιιοΙιοπνοι·ο·ι·ϋοοοι·ιιποοπιιπτοι·οιιοΙιτ. Πιο Αοιιι·ι οοΙ
Ιοιι ποοΙι Βο.οιι1ιιιοππ Ιιο1 ΒΙορΙιιιιιτιο οΙΙιιιι·ιο Γιιι·Γιιι·ο.οοοιι
οπο πΙοοι·οοιιΓοΙιΙοπ, ΙιοΙ '1'ι·οοΙιοιποιποπιπ 25 ρ0τ. νοι·Ιιοιιιιποπ.
πω. ιΙειο·οι;οππ... ιπο ιιι οΙΙοπ ?οιποπ νοπ ΒΙορ1ιοι·ιτ.ΙοΜΠΑ
ι·Ιο ιιοΙιι· Ιιο.ιιΙΙΒ·οπι.τοκι·ο11'οπ,ιιπι1 :αιιι· :ιππ οτ, πΙοΙι: πιιι· άιο
κοπο Πιτ-ιοιπποπι1οιι ΟΙΙΙοιι επ ιιιιιοι·οιιοΙιοιι, ι1α οιο επ οοπ
Ι'οοιοι·οιτιοπι1οπ νΙοΙ ι·οο·οΙιπ8.οοιςοι·ιιπ οτιο1°Γοπινοι·ιΙοπ. Μο
ιιιιοΙΙοπ ιποΙιι·οι·οειπ οιποπ Ποιο.τινιιτ2οΙ. 'οι·Ι'. Και ιΙοι· ΑποιοΙιτ,
ιΙιιοο 61ο Κι·οιπΙιΙιοικ ιιι 6.οπ οΙΙοι·πιοΙοτοπ ΡΙΙΙΙοπ οπο. ι1οιι
Αοειτιιο νοι·οπ1ιιοοι.Με.
πω. ι·17ΙΙ:ΙιΠοιοοιο;οει1ΣρΙΙΙι·οπ ι1οι· Ιοοο ειιτιοπι1οπΟΙ11οιιιππ
...οι Πιιιιιιιοπ από Ζοιο;ο0πα_οι·ποΒοιι ιΙοπ ,ο·οννϋ11πΙΙο1ιοπΜΗ:
τ.οΙπ.Ππειιοπιι 11ονιιιιι,Ππ.<.τιιοπτ.._Ιοι1οΙ.,ΖιιιιιοπΙΙιο, 'Ι'ΙιοοτεοΙοο,
01οπιιιιιοΙιοι1 ειοΙιι· ειπ πιιτ2οπ οοΙΙοπ; οποΙι Ιο1οΙιι:οΑι1οιι·ιπ
ικοπτιοπ, πω. οιιΙΙ'ιιτιο., ΡΙιιιπΙι. οσοι., Ιπιπο·οπ π·οοοπ ιΙοι·
Ιιο.ιιΙΙι.=; νοι·Ιιοιιιτιιοπι1οπ Οοπ_ιιιιιοοινιιιο 1ιο.ιιΙΙα ΜιιιΙοι·ιιπο·.
ΒιιοΙιΙιιιο.ππ ΙοΙπο οιπο 8ιιΙΙιο νοπ Ροι·ιιΙ›ο.Ιοιιιπ πιιι 8-8
'1'ΙιοΙΙοπ Ι.ιιποΙιπ, άιο Βοι εοοοΙιΙοοοοποπ 1.ιιΙοι·π επί' άιο 1.10
ι·ΙΙιιιΙοι· ιςοοιτιοΙιοπ ιιπι1 οιπο ΙιιιΙΙ›ο 8ι.ιιπάο οιΙοι· ΙΙΙπι.ιοι·ΜΜΜ
ιιιοΙοιιιοοι1Μιά. πω. Επι1οι: _ιοιΙοο!ι, Μισο ιΙΙοειο 8ο.ΙΙιο οι.ιιι·1ι
ι·οι2τιιπ‹Ι ινοπι,ο· ΜΙΒ. ΝειοΙι ιιοΙιτννϋοΙιοπτ.ΙιοΙιοι·οιιοι·ειοοΙιοι·
Βο1ιιιιιιΙΙππο; ιπιτ άοι·ι-ιοΙΙιοπΙ'ο.ιιιΙοι· ιιοο11Ιο11οιιιΙοΑοοι·Ι.

Β ιι ο Ιι (νΙΠΙΙπιο.πποποπεΙ).

ΒΙΙσποι·οπ:οιποπ υπο Βοορι·οοΙιιιποοπ.

δο.ιπιπΙιιπο 2ννο.ιιοΙοοοτ ΑΙιΙιο.ποΙιιιιοοιι οπο ιΙοιιι 0ιοΒιοτο
ιΙοι· Νο.οοιι-, ΟΙιι·οπ-. Μιιπ‹Ι- πω! ΗοΙεΙιι·ο.ιιΜιοιτοπ.

11οι·ο.ιιεθοΒοποπ νοπ Πι·. Μο.κιιπΙΙΙ:ιτι Βι·οοοοιι.
ΗειΙΙο ο. 8. νοι·Ιος νοπ Οο.ι·Ι ΙΙο.τΙιοΙι1. 1900.
111.Βο.πά,Ηοΐτ.2. Π1οΒοιειιπεοοιιοΜιπάοιιπά
Ποιιοι·οιιΜϋπάι1πεοπἀοοΚοΙιΙΚορϊοοΙπιΙιτοιπ

Ψοοοιι ιιπ‹Ι Ιιι ΙΙιι·οπ Βο2ΙοΙιιιιιΒοπ :ιιι ι1οιι ΡΜ·
Ιει·οπΙιιιποοπ άειι· Νιιοο υπο άσε Βιιοποπε. νοπ
Πι·. Η ο ι· ιιιο.π ιι 8 ιι ο Ιι ο.π π ο ΙΙ . Ρι·Ινοτ.ιΙοοοιιτοπιιι ΖΙΙι·1οΙι.
ΑιιοΠΙΙιι·ΙΙοΙιο ΒοιιοΙιτοΙΙιιιπρ,·ι1οι· ρο.τ.Ιιο1οπιοοΙιοποιοιπιιιοΙιοπ
νοι·ϋ.πι1οι·ιιποπ, ο... 8γιπρωπιιιτοΙοειο ιιιιτΙ 'Μοτο 1ο ιΙοι· νοτ
εοΙιιοι1οιιοιι οι·ιιιοπ άειι·ιι.οιποπ ιιπι1 οΙιι·οπΙοοΙιοπ οΙιΙΙιορίοπι:
οϋπι1ιιποιοιι. ΒοΙ «Ιου Αοι.ιοΙοειο Βοορι·ιοΙιτ πω. τοοΙιτ οπι
ςοΙιοπά ιιιιι1 ι-ιοοΙιο;οιιιΙΙ.οοάιο Βοι1οιιιιιπο άοι· Νο.οοπτοοΙιοιι
Ιιι·ιιιιΙΙΙιοποπ 1111·ιΙΙο 1Σπτ.ιιτοΙιιιιιιςιΙοι· Κο1ιΙΙιορ1Ιιι·ιιιιΙιποιωπ,
Βοι οιποπ ΒοΙιοιιιΙΙιιπο· 01ο οι·οι.οι·οιι@Με Ιιοιιι.οΙιιοτκοιτάω
ιιιΙΙοοοπ. 01ο Βι·οοοιιϋι·ο π.. ΙιοιιριεΙΙοΙιΙιοΙι ΓΠ· ιΙοιι ΔΙΙεοιποΙπ
ρι·οΙιι.ΙΙιοι· Ιιοετιπιιιιι, άεπι πιιι· τΙΙοοοΙΙ:οιιιιοΙι Ιιοετοιιε οιπρΓοΙιΙοπ.
111. Βο.πι1. Ι1οΙ'τ 12. Πι·88.01ιοπ ππι1 Β'οΙι.>ιοπ τ1οι·
ΙΒι·Ιει·ο.πΙιιιποοπ ι1οιι νΙΐοι·οοιιτΙιοιΙιι πιιι! ΙΙιτο
Βοπιιπι1Ιιιπε νοπ Πι·. Μπι: Ηιιιςοάοτπ. νοι·ΙΙοςοπι1ο
εοΙιι· οπιρΐο1ιΙοποινοτι.ΙιοΒι·οοο1ιΙΙι·οοπο.» οιπο νοι·2ἰὶεΙἱοΙιο Βοι·
οι:οΙΙιιπε ιΙοι· Βι·ΙιτοπΙιιιιικοπ άειι·Ραπ ιπιιοτοιιΙοοιΙοο 8οΙιΙΙΙΙ'οιι
ΙιοΙπο. ΝιιοΙι οιπ1εοπ οποιοπι1εοΙιοπ νοι·Ιιοιποι·Ιιιιπι;οπ ΙΙΙιοι· άιο
ΡοιιΙιοπΙιϋΙιΙο,Απτι·ιιπι, Κο ροΙι·ο.ιιπιιιπά άειι·ιππ ΙΙιιιοπ Ιιπ Ζι1
οιιιπιποπ1ιοπς οωΙιοιι6οπ

'
οΙΙοπ Με Ψοι·οοπτΙιοΙΙο, Βοορι·ιοΙιτ

νοι·Γ. ΖΙοιπΙΙοΙι ιι.ιιοΠΙΙιι·ΙΙοπιιιιι1 ΙΙΙιοι·ιιιιε νοτοΙΙΙιιιΙΙιοΙι 01ο νοτ
οοΙιιοιΙοποπ ιι.οιιι.οππιιι! οΙποπιοοΙιοπ ΒτΙιτιιπΙιιιιη;οιι άοιιοοΙΙιοιι.
ΙΙιτο
8γιιἔιτοπιοτοΙοἔἱο.

ΡτορΙη·Ιιικιο ιιιιι·Ι
'1'Ιιοι·οέιιο.

Βοι άει·
ι.:ι·οοοοπ οπ11ιςΙιοιτιΙοι· ΟοιιιρΙιοο.τΙοποπ ιιοιτοπο οο 8οΙιΙΜ'οπ
11οιιιιιΒοι οοιιτοιι πιι‹Ι οΙιι·οπιιιοΙιοπΟΙιι·οΙΙ.οιππιςοπ π.. οι: :ομπ
πνΙΙιτιο;ΡΙΙΙοΙπ _ΙοιΙοιι ρι·οιΙιτΙοο1ιοπΑπιοει, πνοπιο·οποποι1Ιο Ετ·
οοΙιοιπιιιη;οιι υπο Ρι·ορΙιγΙιυιο ιΙιοοοι· οτιι;ιοοΙιοπ

ΒπΙιτοπΙιππἔοπΜε 8οΙιΙΙ5.ΓοπΙιοιποΒοιιιιιιοι· ιιι Ιιοιιποιι. Βοιιιι 8ιιιι1ιιιιιι οι·
ιιοΙΙιοιι πιιι·ιΙ ΙΙιιιοπ άιο Πο.ΒιοτΙοι·π'οοΙιο ΑΜιιιιιιΙΙιιπε νοπ
ι;ι·οοιιοιιιΝιιι:οπ οοιπ.
117.Βιιιιι1, Ντ. 1. ΙΒπτΙιΙΙΙΙ 3 Εϋι·2οι·οΔΙιΙιοπτΙΙιιιιο;οπ. Ι.ιι
άοτ οι·εωπ Ιιοορι·ιοΙιτΒι·.Πιικ1ιπΙΙιιι.π Βι·οοε;οπ «1)Ιο
Κι·υ.πΙιΙιοιτοπ ιΙοο Νιι.οοπνοι·Ιιοΐοο», ινιιι·ιιπτοι·ιποπ
άειι πιιι· νοπ Ι›οιι·οςΙΙοΙιοπ θοΙ:ΙΙΙΙοπ πιπ οΙιοποιι ΑπΕ'ιι.ιιοιΣΙιοΙΙ
ιΙοο Νοοοιιι·πιιπιοονοτοτοΙιτ. Απ άιοι:οι· Ι.οΠο 11ΙΙιΙοπ ο οΙι ΜΙ
οοιιτοιπ ιιιιιΙ οΙιτοπιιιοΙιοιπ 8οΙιιιιιρΓοπ οοΙιι· οί'τ Βοοοιπο, Β.1ιιοο,
Βοι·Ιιοιι 11110Γιιι·ιιπ1ιοΙ, Ιιοι άοι·οπ ΒοΙιοπιΙΙππι; Βι·οοι;οπ νοτ
επ8οννοιοο οπο! 8ο.ΙΙιοπ οπνι·οιιι1οτ.;Βρ. 1.ο.ιιοΙιπ.ειπΙιι·ι1ι·Ιο.26.0.
Ρο.ιΜΒιιι Η πιό. 50 οιΙοι· Εμ. ΗγιΙι·ιιιι·ι;. οιιγι1ιι.τ..νιιι Ιιπιπ1:Ιο
πισω. 1.0. ιιποΙιιι1 οπ1ιγάι·Ιο.7,0, Ροι·Μ'11πιΙιτιιιιτΙ.2.0.

- Ιιο
2ννοΙΙ.οπ νοι·τι·ιιο·ο ΙΙΙιοι· « Ο τ.ο Ι 81ο. ιι ο ι· ν ο ο ιι » Ιιοορι·ιοΙιι:
1)ι·. Β. 8 ριι·ο. άιο ΑοτιοΙοειο ιιπ‹Ι '1'Ιιοι·ιι.ιιιοι1οι· ποι·νϋοοπ
ΟΙιι·οποοΙιιποι·:Ι.οπ.- 1ιπ ιΙι·1ι.τ.οπΔιι€'οπτ.πο‹ Π οΙιοι· άιο Βο
ι1οιιιππις νοπ ΝοεοπΙιι·ο.πΙιΙιοιτοπ του ιΙοπ θο
οιοΙιτ.οοιιοάι·ιιοΙ;» ΒοοοΙιτοιπτ.Βι·.Β. Κιιγοοι· ιΙΙο Νιιοοιι
Ι'οι·ιιιοπΒοι ιΙοιι νοι·οοΙιιοτΙοποπ ΝοεοπΙιτοπΙιΙιοικοπ πω! ι1οπι
άιιι·ο.ιιοι·οοιιΙτιι·οπι1οπθοο1οΙιτοπιιιιάι·ιιοΙι. ΠοΙιτοι·ο. απο ι.το1ιιπ
ΞοτιοΑΙιΙιΙΙιΙππο;οπ ιΙΙιιετι·ιι·οπΜε ΑιιοεοΙιοπ ι1οι·Ρο.Ι:Εοπι:οππιπ.
ΡοΙ ποπ, ει.άοποπ1οπνοις·οποτΙοποπ,Οοιιοιιιι.ιι. ο. πι.
ο11οιιΙΙιοΙιννοι·ι1οπιιιιοΙι άιο Ι'οΙοοιιοοπ ΗοΙ'ιο άει· ιιοποπ

8οι·Ιο Πιτ άιο Ρι·ιιιιιο οϋοποο ννΙοΙιτΙι;ο Αιιτ'οοιιο Ιιι·ιιιικοιι, πιο
Με νοι·1ιο;ςοπάο.

Α. 8 ο ο Ι:
ι
ο τ.

Α Ι ο
.

Ε
'
ι· ο ο π Κ ο! : ΠοΙιοι· Μοι·ρΙι1ιιιιοιιινοτο π. ΙΙιι·οι· Βο

118111.ΙΙΙΙΒ8.19Η1181θΠΙΠΙΠιθ1.(Μϋποποιωι· πιοφ],ννοι;|ιοπ
ΜΜΜ. 1899. Ντ. 40).

Ρ(οοπ1ιο1
Γιιοιιτάιο 19ι·ο·οοιιιοοοοοἰποι· ιπι ρΙιο.ι·ιποΙιοΙο

ειοο1οιι Ιποτιι.ιιι; ιιι ΠοιάοΙΙιοτε ιιπ ΚοιιιιιοΙιοπ οποοετοΙΙΙ:οπ
νοι·ιιιιοΙιο ιιι ίοΙο·οπάοπ 81ιωτοπ2ιιοο.ιπιποιι:
πιω Ι·ιΙοιιιι Ηοι·οιπ, πιο Ι)ι·οοοι· ΒοοΙιιιοΙιτοτΜΒ, ιιιιοΙι
θοάοιπ ιιπ‹Ι Μοι·ρΙιιπ ιιι οοπ Ιε1οιπετοπ, ιιοποι:ποι·π ιιπινἱτΙ‹
εο.ιιιοιι1)οιιοπ. νοι·ιπιπάοι·π ιιπ '1'Ιιιοτοάιο ΖιιΙιΙ ιΙοι· ΑτΙιοιιιοϋι;ο,
ιιτοιι.:οι·πποιοι·οιο Ι.οιοιππι; ι1οοοΙιιιοΙποιι ΑτΙιοιιιιιιο·οο. Ι)Ιοοο
νοι·Ιο.ιιο·οοιπιιπι.ςιιπι1 νοι·τιοΐιιιι8· ιΙοι· Αι:Ιιιπιιιιο;Μο Με οἰιιο απ·
τΙἱο νοι·ινοπι1ιιιικ Με Ηιιοτοπιιιιι.τοΙεςϋποιιΒιο ΒιοοποοΙι>ιΐτιιΙΙοι·
Μοι·ρΙιιιιιπρτΙΙροτειτοοποποοΙιοπ. Β1ο_ιοπιι;οπ Μοι·ρΙι1πάοι·ινοτο
ννοι·άοπΜι· 61ο Απννοπι1ιιπο· Μο ΗιιοτοππιιτιοΙ ιππ ιςοοψ,·ιιοΙ.
οΙοπ οοιιι, ινοΙοΙιο άΙο οροοἰίὶοοΙιοΒιππ·Ιι·Ιιιιπο επί οοπ Αι.Ιιοιπ
ιποο1ιο.ιιιοιπιιο2ο1οοπ, ιιΒοι· οοιιοΙ: ΙιοιιιοιΙοἱ πιιι·Ιοοιιοο1ιοπιιι·
Ιιιιπ.ι.κοπ,νοπ· οΙΙοιπ Ιιοἱπο ΒιιρΙιοι·ιο πω! ΑπαοννϋΙιιιππο· ιιπ
ΗοΓοΙιςο ΙιοΙιοιι. Με Βορι·ΙΙοοπω.πι οιποπ οοΙοΙιοπ «ι·οΙποιι»
ΙνιτΙιιιπε; οιιιοε Πιιοτοιιιπιτ.τοΙοάειι· 1Ι1οι·ρπιπει·ιιρρο(ΜτΙ' 08.8
Οοι1οιιιι.ςοΙτοιι,Με π. οΙ.ινιιοιΙι·οιοΙοι·οι·Με ι1οι·ΜεΙιοι· ἱὶοΙιοΙιοπ
Ποοιι·ιιπέ ΓιιοΙ. ιι.ΙΙοι1Απίοι·ιΙοτιιιιεοπ οπιιορι·1οΙιτ.ννϋ.1ιι·οιιιΙι1ιιο
1·1οι·οΙποιοΙι ιΙιιι·οΙι οοἱιιο ρΙιοι·πιο.ΙιοΙοοιοο!ιο8ιοΙΙιιιιι; εννΙειο1ιοιι
Μοι·ρΙιιπ ιιιιιΙ 0οιΙοιπ Με ο·11“ι.ιο;οι·οΙιοι·ο.Ιιιοπιοιι·τ.ιιπι1 νοπ αο
01ΙιτΙΙο1ιοπΝοποπινιι·Ι.ιππο·οππιοΙιτ Ι”ι·οίιιι οοιιι εοΙιοἰπι:.

Ψ ο γ ο ι· π.

Ρι·οϊ. Α. ΗοΙΙοι·: 1)ιο Αοι·τοπογρ1ιιΙιο Με Πι·οιιοΙιο νοπ

ἔΠθΙὲὅ]$ΠΙθϊΙ·
(ΜϋποΙιοποι· ιιιοι11οιιι.ΨοοποποοΙιτι1'τ.1899.

τ. ι,

θΙιεΙοιοΙι νοι·Ι”ο.ιποοι·Με νοι·Ιιοιπιποπ νοπ Αποιιι·γοπιοπ απ!
ο.πάοι·οτ οοιιοΙοοιοοΙιοι· Ηι·ιιπιΙΙιι:ο Ιιοἱιιοοιιιιοαο Ιοιιοποτ., οο
ϋΙιοτινιομπ οοιποι· Μοιπι;ιπο· ιιιιοΙι άιο .πιο 8γρΙιιΙιε Ιιοι·νοι·
ιο·οΙιοπι1οπΑοι·τοπιι.ποιιι·γοιποπιιπ ΖειΙιΙ 2ινοιΓοΙΙοο, πιιπάοοι.οπο
ΙιοΙ _ιϋποοι·οπ 1ιιι1ινιάιιοπιιιιιΙ οοΙοΙιοπ ιιι ω. Ιιοετοπ Μ.ιιιιιοει
_ιειΙιι·οιι.Νο.οΙι οοπ ΕΙιΓοΙιι·ιιποοιι ιιπ ΚιοΙοι· ροιΙιοΙο.οιεοΙι·οποτ.ο
πι1εο!ιοι1Ιιιοιιιιιιτ οιπο οιι 8.5ιι0τ.



23?

Βει Ιππινιππειι, πιο νει· ειπει ΒεΠιε νοιι δε.1ιι·επΒγρ1ιι1ιεει·
ννοι·Ιιεπ 1ιιιττ.επ,1ιεο1ιεεΙιτει.εΗ. ειπε ε·επε ε1ιει·εΙιτει·ιετιεεΙιε
Βι·ει·ε.ιι1ιιιιιεε... Αοι·τ.ε..Μιετοε1ιοριεε1ιιει ειε ππι·ε1:ι1ι1ειιιει·ε
επει· ει·ϋεεει·ε ιεΙΙι·ειεΙιε πεπ νειπ πιι€.ι·ιτ.1ε.ΓοΙεειιπεπ ννπε1ιε
ι·ππε·επ ππε ΒιεεεπεεΙΙεπ εεΙιειιππειο1ιπετ., ππι·ε!ι νυεΙεΙιε πιε
Πεπιε ιπ ε·ι·6εεει·ει· οπει· ,ςει·ιπι.ι·ει·ει·Διιεπειιιιππε; νει·ιι1εΙιεετ
Μινι; πιε _ιιιιιςεπ ιεΙΙι·ειεΙιεπ ννιιε1ιετιιιι επ ινε.ππε1πω. πεππ
ιπ εε1ιι·ιιιιιρίεππεε,2εΙΙει·ιιιεε Βἱππεςεινε ε πω. Πιο ΑπνεπΙ:Με
1ιιιιιιι πιιι·ειι πἱε 81ειο1ιειι Ψπε1ιει·ππειειι ιπε1ιι·οπει· ινειιιεει·
νει·πιε1ιτ, ετ.ει·ι· πππ εεεε1ιι·ιιπιρΠ. εεἱπ. θεειιιιππι· ει·1τι·ειιΙιτ
πιειετ πιε 1πι:ιπιε..
Με1ιι·οε!ιοριεε1ιΜ. πιε εεΙτ.επε ι·ειπε Β'οι·πι πει· εγρ1ιι1ΜεοΙιεπ
Αοι·Ι.Με πιιι·ε1ι πιε1ιι· οπει· ινειιιις·ει· 2ε1ι1ι·ειεΙιε 1ιΙειπε νει·
πππιιεε 8ι.εΠεπ πει· ννιι.ιιπ ιιιιτ.ε·ι·ϋΙιεπειιΐϋι·ιιιιεει·Αιιε1ιπε1ιι.πιιε·
ςεΙ:ειιιιεειειιιιει. πει·επ Πιιι2ε1ιιιιιΒ· ιι·ει·ιιπιεΙτ ιπ πιε θι·πΙιε1ιειι
1ιιπειπειεΙιι; ιιιεἱετ ιει: εἰε νεπ επει;επεΙιπτεπ νει·πιεΙιιιπε·επ πει·
1πτ.ιπιε.ω. Νει πι; επι· Βε1ιι·ππιριιιιιι; ιιππ Β.ιιπεεΙππι.: Βε
ΕΙειι:ετ.. Πἰεεε ει·πιεΙιιιιιε·ειι ιι·ει.ειι ιιιο1ιΙ.ιιι ειπεεΙπεπ Μετ
ει·τι.<.ι;επΒιιιεΙιππεεπ, εοιιπει·ιι ιιιε1ιι· πιιΙ'ιιε Με ειππ πει·1ι,
εε1ιι·ιιιιιρϊειιπ, 1ιιεινειΙεπ εἰπει· ει·οε1ιεπεπ Νε1ιι·οεε ιιι εε1ιιιι·ϊ
πιιιεε1ιιπε1ιεπει·Ε”οι·πινει·ίεΙΙεππ.
ννεπιι ειιειιπειιιιιεπ ιει, πεεε πιε ΜεΙιι·ιε.1ι1 π... Αοι·τεπ
επειιι·γειιιεπ ππτειι $γρ1ιιΙιε ειιτετεππεπ ιει, εε .επι εε επι
πει·πιιι 1ιετιπε1ιι,ΜΜΜ;; πιε Πιε.ε·πεεε πει· 1ιεε;ιππεππεπ Απεπ·
ι·γεπιεπ1ιιΙπιιπε· ιιι6ε;ΙιεΙιετ. ι'ι·π1ιεειτ.ιε·επ ετ.ε11επ.πεπι1τ. πιε
ερεειΒιιε1ιεΒε1ιειιπ1ππε Με Ει·ι'οΙε ειπει·επ'επ ι:ειιπ.

Ψ ε γ ε ι· τ.
Κ. Β ι· ε.π π ε ιι 1ιπ ι·ε: Πε1ιει· πιε Βειιοι.ιοπ πει· Ι.επΚο
εγιεπ επί πιε θπεμιΜιπειπτ.(Μπιιειιειιει·ιιιεπ.ννοεπεπ
εε1ιι·Μ 1900.Ντ. Θ). ·

Ζπι· Βι·1:Ιε.ι·ιιιιε·πε πιε Π1τει·ι·εε.ει.ιοπεπί θιιειε.Ιαιπειπι·
νι·πι·πεπ 2 ειππ Εκει· ιιιιε ειιιεπι θειι!ιιιπςεε.1ιεεεεε πει Θεοπ
.πιω νει·ει·1ιειτει ιιππ ειπ Βιινειεεεει·ρει· ιιειπΙιεΙι ι·ειπ ει·
1ιε.Ιτειι,πει· Ψεεεει·ετοΠειιρει·οιιγπ ιιπτ.ει· Ιε1ιΙιεί'τειιιΑιιίεε1ιππ
πιειι 2ει·Ιεε·ι.ε Με ιιι 141ειιιετει·1πεπε·ε πιε Ε'81ι1,ς1ιε1τ1ιεεεεε,_
θπειε.1ι επ ΜΜΜ. Απε1ι πιε Νιιε1εοει·οτειπεειπε ΒΘΠθΥ'.Μι12
πππ Τ1:ιγπιπε 1ιε.ιιειι επιιιιπι1ιο1ιπιε Βιι.;επεε1ιιιιι:Ψεεεει·ειοθι'
επρει·οιιγπ επ ΖειΙε επ. Ιιειιιεε πει·εε11ιειιΠι.ι·1ιιειεποειι Οπε
ιε1ιτιιιετπι· Μειι. ιε ινεεεπι1ιε1ιεπ Βι·ε·εΒιιιεεε πει· Ππιει·
επεΙιππ,<;εππεε νει·ίεεεει·ε 1εεεειι εΞε1ιπε.1ι1πεπεε.πιπιεπΓεεεειι,
πεεε πιε Βιιει·ι·εεει.ιοπ πω. ΟπειεΙιιιιιειιιι· Με Ιιεςπειιιειι Βω
ε;επε Με Βιιει· ιπι Πι·ιιι πππ νει·εειι1επεπειι Βιιει·ειεπ ειπε
ενε1τει·ενει1ιι·επιιιιε νει·πιεπτ..Πε πει· Πι·ιιι ι·επιιε1ι·εππε θυε
ει;ε.ιιιειι επτ.1ιεΙτ,ννεΙε1ιε πεε 1πιπει·ει.ειιπει· ΒΙεπίπι·1ιππε· ει·
εε1ιννετειι.Με . νει·Ιιιππει·π, ειιιιιπε1ιΙτ εε εὶε1ι ιιι πιε.πε1ιειι
Β'ε.ΙΙειι, ειπε Βι·ιιιιιι·οΙιε ιιιιιππΙιι·ιι·επ πιιπ πιε Βεε.ετ.ιοιι επί
πεπι ΡιΙτ.ει· επειιει.εΙΙεπ. Ιιι πει· 8Ιειειιειι `ννειεε πω» Αε
π1τι·ιτεπ ειιιιεει· 'Ι'ι·ορί'ειι ιπ 1'νεεεει· ε·εΙπειεπ Β1πτεε 11ιεει.
Μάι Ιιει πει· Ι.επ1ιετιιιε επι” ω.. 111Ιτει·ειπε 1ι1ε.ιιεΠε.ι·1ιιιιιε·
επι θπειεΙΜπετιιι· 1ιει·νοι·ι·πίειι.Με Επι€επεειιιιΐτ.πεε ΕΠεει·ε,
πιε Οιιπιπετιπειιιι· 1ιΙε.ιι επ Πιι·1ιειι. 1ιει·ιι1ιι.ιιιιι ν17ε.1ιι·εοΙιειπ
ΜΜΜ!. επ? πει· 1νιι·1ιιιιι,ε· νοπ ΝπεΙεορι·οτειπειι. ιι·εΙε1ιε ποε1ι
ιπ εε1ιι· επιι·ιιει· νει·πιιιιιιιιιιε; ννιι·1ιειιιιιειππ. ΗεεΙιετ. ννε.Ιιι·
εε1ιειιι1ιε1ι1ιοπιιιιτ πιο Βειι.ειιοπ ιιπ ννεεεπιΙιεΙιεπ ω. ΖεΠειι
πει· Πεπ1ιοεγιειιε·ι·πρρε (ΚιιοεΙιεπιιιε.ι·Ιο επ.· ειοπε.εε ειε ιιιιτει·
Πιιιετ.ειιπεππωπω Με." 1ιε.πιι επι· Βι·1ιειιιιππε·πιεεει·. εε
ι:επϋ1ιει· εεννιεεεπ 0ι·ιι·ειι2ε1!επιιππ πεπ Ζε1Ιειι πεε επειιοιπειι
θενιιε1ιεε,πεπ Εγιπρ1ιοεγεεπ.
. ννεγει·τ.
.Το ε ε ρ 1ι ιιππ Ι. ο ε νι·ε ιι ε ε.ο ιι : Πει·ιπετο-1ιιειοΙοειεεΙιε
Τθ0110111.(Βει·Ιιπ. 1000. .1ιιιιἱε Μιιι·ειιε).
Πειε 1ι1ειπε Βπε1ι 1ιι·ιπειτ.ιιι ε·επι·ειι,ι.;τετ?πιιπ ειπε Πε1ιει·
ειππ ε»... πιε πιι- πειε ιιιιιιι·οε1ιοριεε1ιε8ιιιπιιιπι ε." ιιοι·ιιιεΙεπ
.Με Ιιι·επΙιειι Ηειιι ινιε1ιιιἔε Μετ.1ιοπειιιιππ Ιιε.ιιιι ππε Πειτ
ί“επειι1ιειιιι Αι·1ιεΗ:ειιε.ιιί'πιεεειιι (ΜΜΜ. ειιιιιΐο1ιΙεπ ννει·πειι.

-εΙι.

Μ. Ι.ϋπιτ: Με 1.ειιΙιειιιιε Με ΡτοτοποεπιπΓεετιοπ. Πιιτει·
επεΙιππ8επ επι· Αει.ιοΙοειε Με Ρει1ιοΙοειε. (ενΜι.8_εεΠ
δ. Γ. Βει·πιιιειιιι. 1000).
Πιε πω. εεΙιεε·τε νει·ιιιιικ1ιππε·. πιιεε πιο Πειι1ιε.πιιεειπει·
1πι'εειιοπ πιιι. ειιιεπι Ιε1ιεππειι νιι·ιιε Πιι·ε Ε1πτεπε1ιππε νει·
πω... Μι πιιι·ειι Ππτει·επε1ιιιιι€επ 1ι.'ε Πιιε Βεετε.τ18·ιιιιι.ςΒε
ίιιππειι. Νιιε1ι ιειεΙιΙιε1ι Ζειει_ιειιι·1ε;ει·νιεΙίε.ε1ι ι'ι·ιιε1ιεΙοεει·Αι·
1ιειτ.<;ε1ιιιιεεε πιιπ ειιπΙιε1ι επι θε1ιιΙπε πειι·ειιει;εΙΙειι, νι·εΙεΙιεε
πειι1εεειιιειιι 1ιεεεππει·π ΠεΙι1:1ιι·εεΙιιιπε·ενει·ιιι6ε;ειιΜε ειιιει·

Ρει·ιπ8·επ
Αι1ιιιΜΜ επ πεπ εε1ιι·επε1ιΙιεΙιειι11"ε.ι·1ιετοι1“ειι,πει· ιιι

ε1ε1ιι:1ιε1πει· ιιιιιιι·εεΚοριεεπειιΒειι·ε.επιππε· ππεει·ειι Β11ε1ιεπ
Υει·1ιοι·Βειι 1ιΙει1ιτ..Ε1ι·ει:Με. πιε Αιιι“ιιππιιιιε· ε1πεε επεειπ
εε1ιεπ νει·1ιεΙιειιε εεεειιπ1ιει· '1'Μειιιιι πιιπ 1ιεεοππει·ει· ΝεεΙι
1ιε1ιε.ιιπ1ιιιιι.>;,πει· εε ιιι6ιςΙιο1ιθειιι!πε πειι·ιπειεΙΙειι, πιε νεπ
ιι.ππετννειιιεειι ιπι ΒΙιιτε νοι·Ιιοιιιιιιειιπειι Ρει·ιιΙιεΙιι πιιϊει·ειι2ιι·ι.
ενει·πεπ 1ιεπιιιεπ.
Πει· ΝεεΙιννειε πει· ερωιωιει πιεεει· θε1ιιΙπε. πιε Π. Ηπε
ιιιιιιιιοεϋπ. 1.επιιε.ειιιιιιε πεππτ, ο1ιιιε ιιιπειι πε.ιιιιι πιιιιεπιπετ.
ειιιεπ ε·,·επεπειι Πειτε ιπι $γετεπι πιιινειεειι ιιπ ννοΙΙεπ, πιε
εεΙιιιιε·επε 11ε1ιει·ιι·πειιπεεπι Τιιιει·ε. πει· Νεε1ιννειεπει·εεΙ1ιεπ
ιιι ΒΙιιι Με 0ι·εει.πεπ νει·ΙειΙιτ ι1ιπεπ πεε Βεειιτ, Με ΕΣι·ι·ε,ε·ει·

πει· Κι·ιιιι1ι1ιειειιι ι;εΙιειι. ννειιιιεπεἱε1ι πιε Οπ1τπι·ππεεει·1ιεΠι
πεε ΤΙιιει·οι·Βεπιειιιιιε ιιοεΙι ιιιε1ιτεε1ιιιι.·.ιεπω..
Ζπε·ΙειεΙι Ι‹οπιιτ.ειι πεσει· ιιοο1ι νειεε1ιιεπεπε Γει·πιεπ νεπ
Ηπειιιπιιιοειιεπ πει· 1ιεπ1ιεειιιιε εοπετειιι·τ ιι·ει·πειι, πιιπ πειιιιι
ειδιΐπει. ειεΙι ειπ ιιειιει· ΑιιεΙι1ιε1ιΜε πιιεει·ε ΟΙεεει1ιεε.τ.ιοπε”
Ι.επ1ιε.ιιιιε Με Πιτ νει·ννεππτετ Β1πιει·Ιιι·επ1ιιιπεεπ. Ιπ πιεεει·
Ηιπειειιτ ε·Ιε.ιι1ιι.1.. 1ιει·ειτειπι Βιιιιιπε επ εειιι ειπιπε 11'ιπρ,·ει·
ιειεε επ 8·ειιειι,Με ει· ιιι ειιιεπι 1ιεεοιιπει·επ 0ιιριτεΙ πιε Ρε
τ.1ιοΙοςιε π... Ι.ειιΙιειιιιε 1ιεΙιεππεΙΙ: πππ πε.τ.ιιι·ε;ειιιεεεπιεεε
Κι·ε.ιιΜιειτ. Με ειπε ρι·ιιπι6.ι·εΒΙπτει·1ιι·ει.ιι1ιιιιιι;επιπεε1ιεπ εε
ιιε1ιι·τ.ιει. .
Ιιι πεπι Ιειει.επ Οεριι.εΙ ι.νιι·πεἱιιε νει1ιεεεει·ιε Μετ.Ιιοπεω»
ΠειειεΙΙιιιιε· πει· Ηε.ειιιε.ιιιοε1ιε.ε;εεεεεπ. .
Πειι ΚΙιιιιΙιει·, Με πεπ ρει1ιοΙοειεε1ιειι Δπε.τοπιεπ πιιιεε πεε
ΒιιεΙι ιπτει·εεε1τεπ,ννει1εε 1ιει'ι·πειιτ.ειιπινιι·Ιιειι πιιιεεΜε Με
επί πεε ι.νειπει·ε 8τιιπιπιπ πιεεει· 1ιιε1ιει· ι·εε1ιτι·ει.ΙιεεΙΙιε.ΐιεπ
Ει·1ιι·ειι1ιιιιι€.

ΠεΙιε.
ΨιΙΙιειιιεοπ: ΒιεΙιετεε ιιιεΙΙιτιιε πππ Με ιι·εε.ιπιειιι.
Ρεπι1ε.ιιπ 1898.
ΙΒιπ εε1ιι·εε1ιειι επε8·εετε.ι.τετεεΒιιε1ι. επι' 400 Βειιεπ ειπε
ΖπεειπιπεπειεΙΙιιπε,· πεεεειι, πεε πω" ΑεειεΙοςιε, Ρει1ιοΙ‹ιειε,
8γιιιρι.οπιιιι.ο1οπ·ιεΜε '1'1ιει·εριεπεε Π1ιι.ΙιετεεπιεΙΙ1τ.ιιε1ιεΙιε.ιιπτ
Με, επι.ιιιι.1ιεππ.

Ν 1ο Ιι ε ι· τ.
.

Ε. Βε.ι·π: Βοι $ρεοιπειτε εεΙΙιι1ε.ιι·ε. (Νχ·_ ι ει" Βι1ι1ιοι;Ιιε1;
αΒειειιιιε».) 0ε.ι·ι·ε ει: πω.
Βε1ιεππε1τ.πεε Ρι·οΙιΙειιι πει· ΖεΙΙ€επεεε νοιι ε.ΙΙε·επιειιι ΜεΙο
επεειιειι 0εε1ε1ι:εριιπ1ιτ.επ.πιιτει· ειιεΗ11ιι·Ιιε1ιει·Πε.ι·1ε,ε·ππε;ε1Ιει·
'Ι'1ιεοιιεπ π1ιει· πιεεεπ θεε·ειιει.ιιιιπ. Πιιεεειεπετ επ 1ιιιι·ιειιι
Βει'ετε.τ..

1117Π: 1
ι
ε ι· τ
.

Βοι·π1ει·: Εεε Λοιποιιε τιιοΙεειιΙειι·εε πεπε !'οι·ιζεπιειπε.
(Ντ. 4 πει· Βι1ι1ιοτ1ιε1ι«Βειεπι1ει».) Οει·ι·ε ει Νε.ιιπ.
Ιιι πιεεειιι Μεἰπειι Βιιε1ι 1ιεερι·1εΙιτπει· νεπ. ειπε Βει1ιε
Β'ιιιιι·ειιΜε π." 1ιιοΙοε·ιεε1ιεπΡ1η·ει1ε; 1ει.πτει·επεπιιιι·: ει· ιιι
πει· νοι·ι·επε Με πιε ιιΙιι·εἱΙ‹εΙἰεε1ιειι Ρ1ιεποπιειιε. πιε ειο1ι ιπι
ΙεΙιειιπειι θεινε1ιε ιι1ιεριεΙεπ. ι·εειι. ππε Βεειπππεειιιιε πιιι·ε1ι
ε.ιιεεει·ε ρ1ιγειΚε.1ιεπΙιεΑε·ειιτιεπ ·(ννϋ.ι·πιε. ΒΙεεει·ιεΜ.τ. Με1ιτ.ι.
11ιιι.ει·Αππει·επι ννιι·πεποε πιε 1πτει·εεεεπτεΡτεἔε πεε οειποι:ι
εεΙιειι Πι·ιιεΙιεε ιπι Οης·ειιιειιιιιε ΙιεΙιεππε1ι.

Π? ι ο 1
ι
ε ι· τ
.

ι

Μπες; ειπε ω. Ρι·οιοκο!!επ
πει· πιεπιειιιιεοΙιειι θεεε11εοΙιεΕτ ω. Ποι·ρει:.

Βιι.επιι ε; επι 1. Βερι.ειιι1ιει·1809.

Η ει· τ ε;ε πειιιοπετι·1ι·ι;πεε Η ει·2 εἱπεε εΙΒΜΙιεΙι νει·ετοι·1ιε
πεπ Με.ιιπεε νοιι 89 .Τε1ιι·ειι: πε.εεεΙΙιε Με ειι·οεε. Με ι·ειε1ι·
1ιε1ιειιι11'ετ.τ.ιι1ιει·εοε·ειι. Πό1ιΙειι π1Ιε.τιι·ι,1νε.ππιιπε·ειι 1ιγρει··
ει·οιιΙιιεο1ι ιιιιτ. ιιιιπεπτ1ιο1ιεπΟΓΟΠΖθΠ εει.τεπ πεε εριεει·πιεΙε
?Με (1ιειςιππειιπε1ΐετιπιιτε1ιινπε1ιει·ππω. Β.εεΙιεει· νειιιι·11ιεΙ ἱπ
1·"οΙ,ι.ι·επει· Γειτππι·ε1ιννπε1ιειππε εεε;ει· ιιιπειιεΙει·ιιι ει·εεΙιεἱπειιπ.
Με νοι·πει·ννιι.ιιππ·ε ι·εειιτειι νεπιιιΙιεΙε, πιε Μιιεειι1ε.ιιιι·πεε
1ιιι|ιεπ νεπιι·ιπε1ε, εονιιιεπεε θειιι:πιιι νειιτι·ιεπΙει·ιιπι νεπ πιειε
εεπΙιείιεπ 1ιΙειιιεπ ιιππ εε1ιι· Μπιτ ετε!ιεππεπ Ηει·πεε1ιιειεΙεπ
πιιιε1ιεειει. Α ι· ιει·ιε σε το ιι ει·ιε ιιι επι.ιι:ει·Αιιεπε1ιιιππε·
ιπι Ζπετειππε 1ιοε1ιςι·ε.πι;;ει·θε1ει·υεε ιπι!. νει·1ιεΙ1επιιε Πιι·ει·
ννε.ιιπιιιιε·ειι πππ ειιπει·τει·Μεε1ιεπ θεεε1ιινπι·επ πει· Ιπιιιιιιι.
21/εΟεπι. νοιιι ΑΙιεειιιε· πεε Βεπιπε πεεεεππειιε πει· Οοι·οπει·ιε
ειπιετι·ε ιει ειο νοιι ειπειπ πει·1ιεπ, ε·ι·επεπ, Γεω π... 1Μιιιπ
ειιι1ιεΐτεππεπΜε. ροετπιοι·ιεΙεπ πιιπ ιιιεΙιτ εςοπεΙεπ 'Ι'ι·οιιι1ιπε
νει·Ιει.;ι (εε.πειι ιιιοι·1ιιε!). Ππποειιι·π Με ΚΙ.ιιιιιειι πιιι·ει·εππει·τ..
Αστειο.ε.εεεππεπε πιιπ Αι·ειιε εεττ” ιιιε1ιτ ινεεειιι1ιεΙι ειιωιπ,
πιε 1ιιτιιιιιιπει·εεΠιειι πιιπ ι.τεΙ1ιεπΡει.ιπεεεειι πιιι·ειιεει.ει (Πεπ
ε.ι·τει·ιιιε αΙιι·ειιιοε ιιιειριεπε). Πιε π1ιι·ιε.επ θι·ε·ειιε εεειιιιπ,
πιιιιιειιιΙιε|ι πεε θεϊ'ει.εεεγετειπιπι (ιεΙιιι·ιι ππνει·ειιπει·ι.
Πει· Ε'εΙΙ ΜΜΜ ίο!,ε;εππεΑ1ιεεππει·1ιειτειι:

1
) Βε1ιι·3ιι.ε;ειιπ1ιε|ιεεΑ1τ.ει·ο1ιπε 1ιει·επΠπιτεΒεΙιιειιιιι.ε· (πιε

ΒΙτειιι π1ιει·1ε1ιτ.επ1ιειπεππε 70. 1.εΙιεπειειΙιι·1Με ιι1ιιιε 1.ιιεε.

2
) Βε1ιι·ειιιεεΜει ΙοοεΙιειι·ιε 1ιοε1ιε·ι·επιεεΑι·τει·ιοεεΙει·οεε; πεε

πει·ιε;ε θεϊεεεεγετειιι ειιεε;ειιοιιιιιιειι, πεε Πειτε ιει νοΙΙΙιοπιιιιειι
ε·εειιιιπ. 8

) Ρ'ε1ι1ειι νοιι ειι1ι_ιεετινειιΒεεε1ιννει·πεπ 1ιει ΙειιιΙ
νει·ΙεπΓεππει· Οοι·επιιι·εεΙει·εεε. π

)

ΗεΙιννιει·ιε·Ιιε1τπει· Πιε.ε·ιιοεε
1ιεἱπι Γε1ιΙειι ειειιοεει·πἱεεπει· Αιιι”ε.11ε.
Αιιιιιιιιιεεε ειεΙιτ ει.ει·ΚεεΒΙει·ει·ιιι1ιεπ. ειει·εεε Βιι.ιιο1ιεπΜε
Πιιπιεεειεπειτ ιπι Ε1εεειι.Με. Με;; ΐοι·ι.8·εεειετ. Πεε Κει·ρει·
ε.·εινιε1ιτπ” επ πι' 880 ΡΗ. Νεε1ι ι·ειειιΙιε1ιει·ν6ΙΙει·ε1 νει·
11.3Ξε1ιι·επ ρ1ϋωΙιε1ι ειπεετεεππε Αι·γι.1ιιιιιεπεε ΡπΙεεε, ενεΙεΙιε
1ιιι1πεεΙιννεππ, ποε1ι νεπ πει πε ε·εΙεε·επι1ιε1ιἱπιιπει· ννιεπει·Με
πω. Ιπι Ιετ2τειι 1ιι1ιι·εννιιι·πε Βιει· εε1ι1εε1ιι:νει·ει·ε.ε;επ. εε
ννιιι·πεει·εεωτ ππι·ε!ι 1Νειεεινειιι. Ιιι πεπ 1ει.2τεπ 14 Τεεεπ
ινπι·πειι ινεπει· Β.ε.ιιοΙιεπιιοε1ιΤι·ιπ1ιεπ νει·ι.ι·εε·ειι Πιεειιιιιεππε
'ΓΙιτοιπ1ιοεεπει· θει·οπε.ιιε ειπἱετι·πι, πει· Τοπ ει·ϊο18τε .ειπα
ρΙϋΜΙιε1ι ιπι Με: πιιε1ιπω: νει·Ιιι·ε.εΙιτ.ει·ΝιιεΙιε.
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Βι·εε!ιειπππχ.:επ, ννε!ε!ιε πει !.ε!ιεειτεπ επι' ειπε Βετεει!'εειιοπ
!ι!ω!επτειεπ. πεππ: 1) πεε!ι Βεννεεπιιι; επιιι·ειεπε!ε Πγερποε;
2) ιπ άεπ !ειετ.επ ΡΑ .Τπ!ιι·επ!ειε!ιπεΑι·γι!ιιπιε; 8) νει·ςι·πεεει·ιε
Ηετε!!επι·; 4) Ρπ!ε!ιεεε!ι!εππιεππἔ. Ι)ιεεε ιπι θε.πεειι πωπω
επεεερι·επτειι Βγιιιρωιπε !επτεπ πει πει· ε!!,<;ειπειιιεπΑπιροειτεε
πω! Α!›πειιε εριτ!ι.ποεοι·πιπ ειε Αππε!ιιπε ειιιεε επεε;ε!ιι!πειεπ
πω! εε!ιννεε!ιεπ Βιεττι·ιπ!ιετ!ιει·εεπε. εππι!ιιπιπ πω: Γειι!ιετε
εε!ιι· πειιε, εωι!ι ι!εο!ιιε πιειι επ ε!ιι·οπιεε!ιε Ηγεεει·‹!ιιιε. Επι»
εε εε!ιινει·ε Ρι·οοεεεε, Με ειε Βεετιεπ ειε ει·8·ε!ι ιιπ Πει·εεπ
πεε εε _ιππεειι Μεππεε. !εεεπ ι!πει·!ιειη:τ.!ιειπε Απιιε!!.ερππ!ειε
νετ. (Αιιτοτει”ει·ει;.)

Κ!εεει·ιιε!η !ιει·ιε!ιτει.ι!!ιει· ε!πεπ Γε!! νοιι !)ιε!ιε·
ιεε ιπε!!ιιπε ιιπ Κιπι!εεε!τει·.
νοιιτεεεπιιει· πιεε!ιτ ι!!ιει· Με τε!ειιν εε!τεπε νει!ιοιππιεπ
πεε !)ιπ!ιειεε πιε!!ιτπε ιπι Κιπι!εεε!ιει· ειπιεε !ιτει·ετιεο!ιεΒε
ιι·ιει!ειιπεειι πω! τ.!ιει!τ.ι!ετεπι' πιο Κτε.π!ιεπεεεε!ι!ε!ιιε πεε νοιι
ι!ιπι πει ειπεπι 5_ιε!ιι·ιεεπΚπε!ιειι !ιεο!ιεε!ιιετ.επΓε!!εε νοπ Βιε
!ιετεε πι”. Με !ιεεοω!ει·ε ε!ιειπ!ιιετιει.ιεε!ι !ιο!ι Βεππει· εεπ
εε!ι!ειο!ιεω!επ Βειςιππ. ειε νει!!ω!ει·πως εεε ()!ιπι·ωπει·ε, εεπ
εε!ι!ιεεε!ιε!ι ι·εριι!επ νει!επι πιπ !ετε!επι Αιιεεεπι.=;ιπι Οοπιε
πει ι·ε!ει.ιν εει·ιπ,<.=;ει·

Ζπε!ιετεπεεε!ιειι!πιι€
(2,'7'7ρΟι. ιπ ι!ιεεειιι

Γε!!! !ιει·νοι·. Ειπε επειιι!ιι·Ιιε!ιε Με! ει!ππε πιεεεε Γε!!εε
ιιο!! ιπι Ζπεεπιππειι!ιεπεε πιπ ειπειιι εινειι.επ !ιι!ι·ι!ιε!ι νοιι Κ.
πεεπω·!ιτειεπ ει·ιο!ι;ειι. κ

(Απτοι·είει·ετ.)

!)ιεεπεειοπ.
Β εεε εε!ιεννιτε ει·πι!!!ιπτειπεε Γε!!εε, πο πει ειπεπι εε.
!Οιε!ιιιεεπ Ρετιεπιεπ ειε Πι·εεε!ιε !ιεε!ιετ.ει·εειεει·Αεπιπιςετππε·,

μετπιεπεπιεπ !!ιιι·ετ8·ειιι!ι!εε εεννιε ι!ορρε!εειιικεπ θετει·τ!ιε
ινε!ιι·εε!ιειπ!ιε!ι ιιι !)ιε!ιετ.εεει: επε!ιεπ πω. Ιιειπει· !ιοππτε ει·
ειπε Ηετππιπετεπε!ιππε π·ε!ιι·επι! πει· Γε.!ιι·ι:, επι π·ε!ε!ιει· Ρε
τ.ιειιτι!ιπ επιειιε!ιι.ε, πιε!ιτ νοι·πε!ιπιεπ.
Κεεε!ει· ει·ιιιπετι. ειε!! ειπει· Ρειιεπτιπ, ειε πω. πει· Βιε
εποεε επ ι!ππ !!ειιι, ειε !ει‹!ε επ Ζιιε!ιει·ι·ιι!ιι·, Με π" !!ει·π
ειιεε εο!ιπιεε!εε:. Βιε Ππιει·επε!ιππε πεε Ηετπεε εειι' Ζπε!ιει·
ιιε! πεεεειν επε. Κ. ιπιιπεο!ιτ επ ννιεεεπ, σε εε εειι Οε!!ει;επ
!ιε!ιππιιτ Μεεε, ‹!εεε επε!! πει ίε!ι!εω!επι Ζπε!ιει· πει· Πει·π
ενεπιπε!! νοιι ειιεεειπ θεεε!ιιιιπε!ι εειπ επππε.
!)ε!ιιο: !π ιι·ιι!ιετει·Ζειτ, !ιενοι· ειε ιι!ι!ιε!ιεπ ε!ιειπιεε!ιεπ
Ππτετεπε!ιππε·επιετ.!ιοι!επ!ιε!ιειιπι: ινει·ειι, πιπι·ι!ε ι!ιε Πιεεπεεε
Ζπε!εει·ι·ε!ιι·ετ.ειε‹!πι·ε!ι ειε Βε!ιπιεε!εριο!ιε ε;εειο!ιει·ι:. Ι!ιιιι ιετ
εε ποε!ι !ε!ι!ιείτ επε εειπει· 8ιππιεπιειι: ιπ Βιιιιπει·ππε·, νσε!ε!ιε
Βεπ·πω!ει·πω.: πιιι.ετ ι!επ Βεεπε!ιει·π ‹!ει· πιει!ιειπιεε!ιεπ Κ!ιπι!ι
ε" Ηετοιεπιιιε ειπεε τ!ε.ιπε!ιε;επΡτε!ιτι!κεπτεπ @Με !ιε!ιπιππ
τεπ Ρι·ειεεεοι·ε ιπ Βεπιεε!ι!επώ !ιει·νει·ι·ιει, πει άιεεε!!ιε ιιπ
!πτει·εεεε ππι· εειπεπ Ρετιεπιεπ ειιε!!!!ιι·ι;ε.
!)ιε!ιετεε πιε!!ιτπε ιπι Κιπι!εεε!τει· ιει; _ιει!επιε!!ε ειπε εε!τεπε
Βι·εε!ιειιιππετ Ψε!ιι·επτ! εειπει· 'Γ!ιε.ιις!!ειτ επι Ο!‹!επ!ιπι·8ετ
Κιπἀει·!ιοεριι.ε! ιπ 8ι. Ρετει·ε!ιπι·8· πετ. ετ πιο!!! θε!εεεπ!ιειτ
εε!ιε!π, ειπεπ Γε!! νοπ !)ιε!ιειεε ιπειριι!ιιε πει ειιιειπ 10ιε!ιι·ι
μι! Κιω!ε επ !ιεο!ιεε!ιτειι, !)ιε!ιετεε ιπε!!ιτπε ιπ εο ιπςεω!
!ιε!ιειιι Α!τει· πιε!ιι. Ο!ι εω!ει·ε Βεειειιι!ι!ιει!ε επεεει· Ζπε!ιει·
εειπ Ηει·π ειιιεπ ε!ιεεεπ Θεεε!ιιιιεε!ε επ εε!ιεπ νει·ιπεε·επ, ιετ
ι!ππ πω” !ιε!‹εππτ..
Κο ππε! ιει νοιι ειπει· π!!επ Πειπε επι ειπε Ζιιε!κει·ι·εεειιοπ
ειςεπι.!ιιιιιι!ιο!ιει·Αιι επιιιιετ!πιεπι ι.;ειπεε!ιτ νιιοπιεπ. Πιεεε!!ιε
πειπει·!‹ιε πεπι!ιε!ι, Μεε, πιο ειε 8οιιιιιιει·ε ιπι Γι·ειεπ πτιπιι·ιε,
ειε θι·εεεει· ι·εερ. Β!ειιει· πεππ Ειιιτι·οε!επππε· ε” ΓΙιιεει€!ιειτ.
νοπ ειπειπ ειι.ςεπεπ !ι!ε!ιι·ιςεπ Βε!εΒ !ιει!εε!α ινειεπ. Ι)ιεεει·
!!πιε!ειπ! νει·ειι!εεει.ε ειε, ι!ιτειι Ηει·π ππιει·επε!ιεπ επ !εεεεπ,
ννο!ιει Ζω:!!ει· πεε!ιεεπιεεειι ινιιι·ι!ε.
Επι! πιεπ π ει·ιππει·τ εειπεπ, Μεε ννιε εειπ” Βε!πεπε!ι
!ιε!ιε Ζπε!εειι·εεειιοπ ι!ει·ιπ !ιεειειι‹!, πεεε :εεπ Πι·ιπ πω' ε!π
Πιεο!ι!ι!εττ.ιτειιιε!πε πω! επε εειπ 2πι·ιιε!ε!ι!ει!ιεπάεπ!;!ε!ιτι.<;επ
Για!! επι' Απινεεεπ!ιειι. νοιι Ζπε!!ει· εε!1!οεε.

Βεει·ει!ει·:Εεε!ιεε!ιεινιπε

Απε:πε επε εεπ Ρι·ε!επε!!επ

άετ θεεε!!εο1ιε.ιτ χιτεετιεο!ιει· Δει·ει:ε ει! Ειι!)επ.

Βιτεππε· νοπι Τ. θει.ο!ιει· 1899.
νοι·ειτιειιι!ει·: Πι·. Α. ε!ε Γοτεετιετ.

ε Ι. Πι·. Θο!ι!!ιει·ει επε!!τ. ειιιεπ 2? .!ε!ιτε ε!τειι !!ι!εππνει.
πει· ειιιιι;ε Ζειε ιπ Μει·π· πω! Αεε!ιεΙιε‹! ε!ε Βοιών. Βετ!ιειιε
πετ πω! εε!ιοπ νιιιι.!ιι·επάεειπεε ι!οι·τιΒεπ Απιειιτ!ιε!!3εε ιιπ θα
Με πω! επ άεπ Ηιιππεπ θεεο!ιενιιι·ε !ιε!ιειιι. ειε νοιι εε!!ιεε
ε!ι!ιει!τεπ πω! ι“ειπε Νει!ιειι !ιιιιιει·!ιεεεεπ. Πιε πω!» πω·
Βι.ιι·π, πεε (3εειιε!ιι.πω! ειε Ηιι.ω!ε ειπε! πιπ !'ειιιεπ. εεπ: Με”
πιΒιιιεπιιιτειι, ε!ιει·ι!εε!ι!ιε!ιεπ Νετ!ιεπ !ιεεειει.. π·ε!ιιεωι επι'
πει !ιπ!ιεπ Ο!ιι·ιιιπεε!ιεΙ ωιε!ι ιι·ιεε!ιε, !ιε!!ι·οι!ιε Κπιιιε!ιεπ, εο
πιιε ε!π εειε!ιτεε θεεε!ιπιιιι· επ εε!ιεπ ειω!. !ιειειει·εε !ιεετε!ιτ
εεπ ειπε ειπεπι .!ε!ιι·ε. 8γρ!ιι!ιε, επ Με ειπεε!πε Νει·πειι, Με
ιιειιιειιι!ιε!ι Με επ πει· (ι!!ε!ιε!!ε, ει·ιπιιει·ιι !εϋιιιιτεπ, ιετ πω.
$ιε!ιει!ιειι: επεεπεε!ιιιεεεεπ. !)εε ιι·οιω!επι επεεννειιι!τε δω!

!εε!ι !ι!ιε!ι εποε ιπ ε·ι·εεεεπ [Μεεε ει·ιο!ε!οε. Νεε!ι Αππε!ιπιε
νοπ Οι. Ο. επππε εε ειε!! νοιι! πιπ ειιιειι Γι!!! νοπ Ρειπ!εε!ιε!ι
θεεε!ινν!!τ !ιεω!ε!π.
!)ι·. Ρι·ιεεπιεππ πιεε!ιτ ε!ιι!ιςε Βειπει!ιππ8επ ιι!ιει· πεε
Ρεπεεε!ιε!ι-θεεε!ιννιιι· ιπι Α!!ε·ειιιειπειι. Με ει ειιτ!ιε!ιε Πει
πιε.ι!ι ι!εεεε!!ιεπ ιετ.'Ι'ι·επεπε!!ιε!ιεπ, ειιι!ειπιεε!ι ει·ι·εε!ιτ.εε ιπ
εειι επ!ιτι·οριεε!ιεπ θεεεω!επ; εε !ιοπιιππεε πεππ; ιπ Ρει·ειεπ
πω! !ικ!ιειι νει, ι!εε,·ει:επμπει!. εε ιιι !Βππορε επ άεπ ρεεε
ιεπ 8ε!ιεπ!ιειιεπ. Αππιοπιιεε!ι ετε!!!ιπεε Ρεπ.!εε!ιε!ι-θεεε!ινν!!ι·
ε!π !οεε!εε Ηεπη.ει·εππ!ππι νοι·, επ ειπει· Α!!εειιιειπιιιϊεειιοπ
πεε Οι·ε·επιειιιιιε !ιοιιιιιιι εε επι πιει ε·ει·ιπιζεε!ιεπε!ιε!ιε 'Γεω
ρειιιιπι·ετει€ετπω.πεπ εο!!επ νοι!ιοιππιεπ. !)ιε Ζε!ι! πει· θε
εε!ιπιιιι·ε εε!ιπ·επ!Η ειινιεο!ιειι 1 Με 200. Κτεπ!ιι!ιειτ.ει!ειιετ
ι!πι·ε!ιεε!ιπιι.ι!ιε!ι2--8 Μοπετε. Βει”ε!!επ ιινει·ι!επ ιπειεεεω.!ιει!ε
ειε πιι!ιει!εε!αεπ Κϋηιειειε!!επ. Βιε Κι·ειω!ιειτ !ιει.>;ιππτππι:
ειπειιι εε!ιπιετε!οεεπ, πιο!ιτ _ιπε!ιειιπειι, !ιε!!ι·οι!ιεπ Κπϋτε!ιεπ.
Πιε θεε‹·!ιννιιι·εει!επε·επ εειπεπ Με θτεεεε νοπ 4 (Με. Πει·
θι·πω! πω! ε!ε ς!πιτειι, ιπιτππτει· ειει!ε!ιι“ε!!επ‹!επΒεω!ει· πεε
θεεε!ιινιιι·ε ειω! ιιιιι!ιι·ιι·τ. Με Πε!!πω.: πω πεε!ι ιιιοπετε!επ
επι Βεετειι‹! ι!ιιι·ε!ι θι·εππ!ετ.ιοπε!ιι!πιιιιιι; πω! Αππ!!.!ιτππε πει·
ω!ει· νοπ εε!!ιει. ε!π. !π Γιι!ε,·ε ιι!ιετιπεεειςει· θι·εππ!ειιοιιε
πω!πως πεππ πεε ε!ι!ιει!επεε Ηεεε!ιπιιιι· πεε Απεεε!ιειι ειιιεε
ε" ι!ππ!. ειιι“ειωεπ!!επ Γι!ε!ιοριεε εππε!ιπιεπ. εε "κι ε!ιει·
πεε!ιιι·ες!ιε!ι Αιι·ορ!ιιε ι!ιεεεε Απειινπε!ιεεε ε!π. Αει.ιο!οΒιεε!ι
πιπ! πει· Μι!ει·οεοεοπεΒιεει·ε πεεε!ιπ!‹!ι8τ, πει· νοπ Ηειι!επ
τε!ε !ι π. Α. ιιπ Γ!ιιεεννε.εεετ,ιπι Βοι!επ πω! ιιι πει· Επι!. πιε!ιι··
πιο!! ιιεε!ιε;εινιεεεπ ννππ!ε. Νεο!ι Β ε ι ε ε ιι ε π! ε !‹γ εε!! πεε
Ρεπεεε!ιε!ι-θεεε!ινν!ιι· ι!πι·ε!ι ειπεπ :ι·εριεεεεεπε νει·πι·επε!ιο
εειπεπ, ‹!ειι ει· _ιει!εεπιε!ιιπ (ιεεε!ιινιιι·ει.ςιππι!ε,ιπιιππτει· επε!!
ιπι πιω· ειπω!επ !ιε!:ειι πι!!!
2. !)ι·. ε.ε!ιει· ι·ειει·ιι·ι:ιι!ιει· ε!π εε!ιεπεε Βιιεπτ!ιεπι πεε!!
Απτιργι·ιππε!ιι·επε!ι. Απ νει·εε!ιιει!επειι Κιιι·ρει·ετε!!επ, !ιεεεπ·
ι!ετε επ άεπ Βιαι·ειπιτε.ιεπ πω! εεπ Ηεπιτε!ιεπ τι·ετ.επ!ιπιπε
!ι!εεεπε!ιιι!ιε!ιε, 8!ιερε!ιειι€ι·οεεε Ρπει.ε!π επι'. Νεε!ι Απεεεεεεπ
εεε Μει!ιεπιιιεπτεε εειπεπ ι!ιεεε!!ιεπ πιιιει· !)ει·πιειο! ιπ ε!π!
πεπ 'Ι'εε·επ επ. Νεο!! _ιει!εειπε!ιΒ·επιΑπειργτιπεε!ιι·επε!ι πι!!
Γετ!επι. !!!ιπ!ιε!ιε Βι·εε!ιειπππΒεπ !ιε!ιοιππιεπ !ιε!ιεπ.
8. !)ι·. Βε!ιπιπ.!ιπιεππ !ιετι··!ιιετ ιι!ιει· ειπεπ Γι!!! νοπ

έΙεπε
επεεετεεινε!ιιι!ιο!ιει· Αι!ιροειι.εε πει ειιιεπι Κιω!ε νοπ !4

επειεπ, τ!εεεεπ Α!!8ειπειπ!ιε!ιιι‹!επ εοπετ πιο!ιτε επ ινιιιιεε!ιεπ
πειιε Μεεε. Πεε Κιω! ιει ιπ ειπει· πει· ιι·ιι!ιει·επ Βιιεπιιι.τεπ
ι!επιοπετι·ιτε εειπεπ. Πεε Κιιι·ρει·Βεπ·ιε!ικ !ιεττ!ι.ετ65 ΡΜ.,
Κοριπιπιεπε 52 Οιιιι., ιιιεπεο-οεειριτε!ει !)πι·ε!ιιιιεεεει·62 Οτ.ιιι.,
Βι·ιιειππι!'ε.πε· Τ!! (πω, Ιιει!ιπιπ!”ειιε 80 Οι.ιπ. θ!ειε!ι πεε!ι
πει· (ιιε!!πι·ι πιει· εειι Κιω! ιιοι·πιε!, πει ιι!ιεη.;τεεεε Γει.τεπεευ
!ιεεε.ππ ιιπ Σ

!.
Ιιε!ιειιειποπει.. ε

4
.

Με Βει ιι !ιει·ι! τε!"ειιπ ιι!ιει· ειε Τ!ιετιι;!ιε!ε πει· ντιπ
ι!ππ ιιπ Βεπιπιει· 1899 ιπ Κπι·!εω! ι.κε!ειτ.ειεπι!ιεἔεπ‹!επ ορ!ι<
ι!ιε.!πιο!οειεε!ιεπΟο!οππε πεε Μει·ιεπεπτειοτιιιπιε πι» Β!ιπε!ε ιπ
Πιι.ιε!-Κπι!επε. Νεο!! ειπει· !ειιι·2επ!!ε!ιει·ειο!ιτ.ιι!ιει· ειε Ζιε!ε
πω! Αιιι,ε_ιε!ιεπεεε Μει·ιεπεπιετοιιπιπε Επι· Β!ιω!ε ιπ Β.ιιεε
!εω! ι!ιει!ι; νειιι·ιιε;επι!ει· πω. πο." ιπι θεπεεπ 1824 Κι·ειι!σε
ειιιρι`επεεπ ννπι·σ.!επ,ππι.ει· πεπεπ 484 Μιιππει·, 828 Γιπιπεπ πω!
64 Κιω!ει· νιιει·επ. Ι.εωεπ ινει·ειι 868, Ιε!"ι!Η:!!!θΙ'422 πω! .ιπ
ι!επ 284. νοιι !ιεεοπτ!ει·ειιιΙπτετεεεε ιει ε!ε Απειι!ι! άει· 'Πε
ε!ιοπιετϋεεπ, 4'7ρΟι. ε!!ετ Κι·ειιπειι. νοιι ι!επ 'Γιεεε!ιοιπ!ιι·επ
!‹επ !ιειπω!επ ειε!ι 88 ρΟτ. ιιπ εε!ιπ·ει·επ Νει·πεπειεπιππι ιπι!.
Τι·ιε!ιιεειε. Βιιιι·ορ!πιπ, Β!ερ!ιει·ορ!ιιπιοειε, Ρεπιιιιε. Ηοι·πιιεπτ
π!οει·ετιεπεπ ειε. Απι πιειειεπ !ιετ.επ ειε Βιιι.!ιππει· επ 'Γιε
ε!ιοπι ώ! ρθω, επι πεπιεεεεπ ειε .ιω!επ 188ρθω. Βει ε!!επ
Νετιοπε!ιτΜεπ νσει·επ ειε Γτεπεπ πιε!ιι· ε!ε ειε Μειιπετ νει·
τι·ειεπ. Με εε!ιννει·ειεπ Γοι·πιεπ ι”εω!επ ειε!! πει εεπ Με
!!ιεπει·π πω! .!ω!επ. Πιι!ιει!!ιει·ε Β!ιω!ε ννπι·ι!επ45 ι·εειετι·ιττ,
ι!ε.νοπ Η! ιπ Γο!ι;ε νοπ Τι·εε!ιοπι. Πε π·ιιι·‹!επ555 Ορει·ει;ιοπεπ
πω! ορει·ιιτινε Βιπετιιῖε`ειιεεειιιπττ, ι!ειιιπιει· 40 8ιει·ορει·ιιτιο
πεπ, 84 !.!‹!ι·επ‹!ρ!εετι!‹επ,80 Βιιειιτρειιοπειι πεε Τ!ιι·ε.πεπ
επε!ιεε π. ε. πι.
Πει· ε!!εςεπιειπεΒιιιι!ι·ιιε!α,άεπ νοι·ιι·ειςεπτ!ει·,ε·εννοιιιιεπω,
νετ, Μεε τ.τοιε!ειε!ι!;ει·ι·ειπ!ι!ιει·ει·ει·ει!ιε!ιειι Ηι!!”ε πω! "στα
πει· νετ!ιε!ιιιιεειιιιιεει;ςεπ Νε!ιε ινο!ι!ειπε·ει·ιε!ιιετει· Αππεπε!ι
π!!;επ ιπ Ι!!πεπ πω! Βιε·ε (45 ι·εερ. '75 !νειει) ε” Βει!ιιι·ιπιεε
ιιεε!ι επι.;επει·ει!ιο!ιετ

Ηι!ιε!ειειππ!ΐ
επι εειπ ι!εο!ιεπ !ιειιι!ε

ειε ειιοι·ιπεεπι, ιιπ. ειε πιεπι€ετεπ ιειιάιι.ι·ετε Αιιεςειι!ιτεπ!;!ιει
τ.επ !ιε!ιειιι!ε!π.

8ιτεππε επι 4
. Νονειιι!ιει· 1899.

1
.

Πι·. Με π ιιπ ε ετε!!ι ειιιεπ _ιππε·ειι!!!εππ νει. επε Κω·
!εω! ι.ςε!ιι!ι·ιι€,πει· πιειςεπ !..ερι·ε ιπ !νει·εε!ιειι επε εειπ Μι!ιτ.ιι.ι·
ι!ιεπει επτ.!εεεεππιπι·ι!ε. Ρετιειιτ πιειει: επ άειι πιιιει·επ ΕΣ:
1ι·επιιτ.ειειιειπεε!πε, ιινεπιε· επεει!ιειιεε!ιε. ιιιειετ !‹ι·ειει·ιιπ‹!ε,
πιιτ !ιε!!ει·ειπ θεπτ.τππι νει·εε!ιεπε Γ!εε!‹επ νοπ Κερε!ωπ- Με
Ηειιι!ιε!!ει·,ςιϋεεε επι'. θεε!ε!ιτ πω! Βπιπρι ειω! νο!!!‹οιιιιπεπ
Πει. !π Αππειι·εε!ιτ πει· Με: ιπεπεε!ω!επ Απεει!ιεειε πω! πει·
ει·εεεεπ Αε!ιιι!ι‹ι!ι!‹ειτ ιπιι πει· ιιιεεπ!ϋεειι Γοι·πι πεε Πετρω
ιοιιεπτειιε !ιεεινει!”ε!!:Μ. ειε Πιεε,ποεε.
Πι·. Ρι·ιεειιι επ π ερι·ιο!ιτ.ειππ πω. ε!!ει· Βεετιιιιιιιι!ιειτιπι
Σερ” ιιιεεπ!ο-επεεει!ιειιεε ειιε. Ηει·ρεε ιοιιεπιιεπε. ννε!ε!ιεε
!ιιει· ε.Ι!ειπ ιπ Γι·εεε !ιιιιιιε, εε! ειε!ιει· επεπιιεε!ι!ιεεεεπ. !)εε
ποο!ι ιε!ι!εω!ε πιιε!ιτιι.πε8γιπρτοπι πει· Θει`ιι!ι!εετϋι·ππε πτει·ι!ε
πο!!! Με ε!πιτει.επ : _ι

ε

ιι·ιεε!ιει· ειε !ερτϋεεπ Γ!εε!ιειι, άεεισ
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νιοπιποι· πιιο.ο·οορι·οο1ιοππιο Αιιποοι:1ιοοιο; ιπι νοι·1ιοοοιιποπ
πιο 1ιπππο οο οιο1ιοιιοιι ππι· πιπ οιπο ι.ιορι·π ιποιιιιοπο ιιππ
πο1π. Νιιο1ι Πι·. θ ο ιι ιιι ο ιι πι οιπ ιι οποιο ιιποιι θγι·ιιιο·οιιιγο1ιο
ιπ Ε'ι·ιι.ο·ο.
ΙΒο »πιο ιιοοοιιΙοοοοιι,ποπ Ροι.ιοπιοπ ιιο1ιπι'οοπποιιτιο·οι·Ροπ
οτο11πιιιιποι· 1)ιο.ο·ιιοοοποσο Βοι·ρο.τξοποοιιιο1ιοπιι.
2. Πι·. Ε'ι·ιοπιιοι·ο· ποπιοποτπ·ιι·τ.οιποπ οο1ιι·οο1ινιιποιιιιοιιοιι,
14_ιοιιι·ιοοιιΚποιιοπ, ποι· νοπ οπιιο11οιιπιιιοιποιπ ννιιο1ιο πιο πιιπ
οιποιι ιιιοι·ιιιιο1ιοιιιο·οιοι1οποπΝποοπιιιο1ιοπ ππιιιιοιοι. 8οιιο.πο1
ππνοι·ιιο1ιιιιοοιπποοιο,οιοοο, οπ ποπ Αποοπ 8ιι·οιιιοιιιπο. νω
4 πιιιιι·οιι οοιιοιι οιπιπο θοοοιινιιιι·ο, πιιιιιιο1ι ποπ ιοι:οτ Μοτο
ιιοπποιι, πιπ' ποπι ι·οοιιτοπΟιιοι·οοιιοπιιο1οιιπο ννοιι:οι·οΒο1ιοιιπ
1ππο οιιοιςοιιοι1ι οοιιι, πο.ιιοι·ο ππειιιιποοιιοοιιο 1)οιο.ιιο Ιοοοοιι
οιο1ι πιο1ιι οι·πιι·οιι. πιο οιοιιι ιιιοιι Με ποι· ι·οοιιιοπ 8οιιπιιοι·
πιιπ ιπ ποι· θοςοιιπ ποπ Κι·οπιιιοιιιο 1οιι€1ιοιιο,οιπο 2 (Μπι.
Ιιοιιο. οο1ιιιιιιιιιιιοι·οπο Βοι·1ιοπ, ιιοοιι ποιοιι Ιππιι'οι·πιιιιι.ι·ι·οο1ιι
οι·1ιο.ιιοπο.1ιοΙοιππι·Βιοοθι·π.πιιιοτιιιιιοιι οπιιι νοι·οοιιοιπ 1ιοπιιιιοπ.
Διπ ι·οοιιτοπΟιιοι·οοιιοιι1ιο12 οιιοι·ποιοιι1ιο1ιο,οποιο ριο·ιποιιιιι·ι:ο
Νοι·1ιοπ. Απ ποπ Ζοι.ιιιιοπ ιιοιιιο νοι·ο.πποι·ππο;οιι. Βι·. Γι.
ιιιιιιιιιτ 1ιοι·οπιι.ει.ιοΙιποο Μ.
Ιιι ποι· 1)ιοοιιοοιοπ,πιι ποι· οιοιι Ε' ο11ι, Μοπι·ιιιο ιιππ
Ρι·ιοοιιιοππ ιιοιιιοι1ιο·οιι. ιιιιιιιοπ πιιι”οι·οιιτιο11-πιποποοτιοοιι
Βιιπαιιιιοι·οιιιοοο πππ πιοοι·ποοΚοιοιπιιι1ππιις πι· Βρι·πο1ιο.
8. Πι·. Θο1π ποιο; οριιο1ιι ιιιιοι· οιποιι νοπ ιιιιπ 1ιοοιιο.ο1ιι:ο
Ρο.11νοιι ιιιοΙιοποπι Τιιιιιοι· ποι· Ρ1οιιι·ο. Ι)οι· 4πιιι.ιιι·ιπο. 1ιοοιι
εοννοοιιοοποιιιιο1ιοι·8·οοιιιιπο,ιιοι·οπιιιιι· πιοΙιτ ιιοιποποιο. ιπιιιιιο
πιο1ιειπτοΡοτιοπι οι·1ιι·οιιιιτοιτπΑρι·ιι 1895 ιππ:Βι·ποιοοιιπιοι·οοιι,
ι:ι·οοιιοποιπ Ι·Ιποτοιι πππ οοι·ιιιο·οι· Πγοιιποο ποι Βοινοοιππο·.
Βι·ποι:ιιοι·ιιοιιιιιπιοτιιοοιιοπτννιοιιοιι:.Ο1ονιοπΙοι·οοοοιιποπ πιοιιτ
οιιιιςοιο11οιι.1)ιο 1ιπ1ιοΒι·ποιιιπιι'ιο ιιιιιιιιιι: πιι ποι· Β.οοριι·οιιιοπ
ιιιοπιποι· Απτιιοι1 πιο πιο ι·οοιιι.ο. Βοι ποι· Ροι·οποοιοπ ιιπποι
οιοιι ιοοιιτο ιιιιοι·ιι1ιιιο11οι·Βιιποοποοιιιιιι, ιιπιιο νοι·πο πο” πππ
ποιοι· ποι· θιονιοπιπ ιι1ιοο1πιοΒπιπρι'ππ,ι,ι, πιο ποοιι πιιιοπ ιπ
πιο Ηοι·οπο.ιιιριππ ιιιιοτο·οιιτ,ιιο.ο1ιι·οοιιιο τοιοιιι:πιο ΠοπιιιΓιιππ
πιο :πιπ 1ιπΙιοιι πππο ποιι Βι.οι·ιιπιπο. πω· 1οποιοι·οιιι 1εοιπο
Βιιιπριππο·. Ιιι ποι· ιιπιιοπ ΑιιιΙΙοι·ιιιιιο ιιοιΙοι· Βππι.>ιοπιοιι,πιπ·
τοπ πιιι.οπ πιο ππι· Βοο.ρπΙπ ειιιοοιπιο Πιιιιιριιιιι€. ΑΜ πππ
ιιιιοι· ποι· ΒοορπΙο πιοπιι; εοπιι.ιιιριο. Ηοι·οοι·οιιοοπποιπιο1. Βοι
ποι· Αιιοοπιτπτιοιι ι·οοιιι.οι·οιποο νοοιοπΙπ.ι·πτιιπιοιι, Ιιιι1ιο νοι·πο
οιιιορι·οοποππ ποι· Ποιπιριιιιιο·πιιποοο1ινιοπιιιοοΒι·οιιο1ιιο1οιιιιποιι,
ιιι ποι· ΑιιιΙΙοι·,ο·οοοππ νοοιοιιιιι.ι·οοΑιιιιιιοιι, ιιιπιοπ πιιιοιι πιο
επι· Βοο.ρπιπ.ιιοιιι, ιιιιοι· ιιππ πιπ' ποι· 8οπριι1ιι πιιποοοιινι·οοιιτοο
Αιιιιιιπποοεοιπποπ1ι. Ρι·οιιιιι:πο ροοιοι·ιιιιο Ιιιι1ιο νοι·ιιιιπποι·τ..
Κοιπο Τοιπροι·πιιιιοιοιοοιιιπο·. Ηοι·2ιιιΜιπιιοιι: ποι·ιιιο.Ι. Βι.ιιιιιιιο
Ιι1ππονο11,ιιοιιιο Ηοιοοι·ιιοιι.
Πποο οιπ ιιιοπιιτιοιιιοο Πιιοιιππι νοι·1ιοπι, ιοι εννοιι'ο11οο;πιο
Βιιτοιοιιππεονιοιοο. οοπ·ιο πιο ιιιιιιοι·ιιιο ι.οο·ο ποοοοιιιοποοιιιιοο
οοιι _ιοπιιοιι οιπο ποινιιιιιι1ιο1ιοΡΙοπι·ιιιο πιοιιι1ιο1ιοιο1ιοι·οπο.
Ι)ιο ππι·οιι Ριοιιοριιποιιοιι ο·οννοιιποπο Β'ιιιοοιοιιοιτ ιο: οιοι·ι1,
οοι·πο, ποιο. πιοιιι ποιο; ιπιιιι·οοιιοριοοιι οπι:1ιπ1ιοιο ππι· πιο·
πιι;ο ιινοιοοοΒιιιτ.1οϋιροι·οιιοπιιππ ποι· ιιοιπο ιο1ιιι.ιοπ Βιοιιιοιιιο.
Ποιο ννοιοοο.οοιιιιιιιπιι;οθ πι;πιπ ιοτ οιιπο Τπιιοι·ιιοιιιποι1ιοπ πππ
οιιιιο 2οι1ι,ιι·ιοΕ11οιιιοιιιο. ι·ιπ οιιιιοιοο- πππ οιιοιιοι·ιι·οι, Μοπο·ο
ιιοι·ιιιπ1. Πιο π·οιιοι·ο Βοο1ιοοιιτπιιι.ι·ποο Β'οιΙοο Ιιοοο πιο νοι
πιπι1ιππο·Με πιο Βιιιοι:οποοιποο πιο.ιιο·ιιοιιΤπιποι·ο ποι· Ρ1οπι·π.
οπιιιοιιιιιιοπ. ννοοοιι οπιι·1ιοι·1)γορποο πιιιι·πο 1000 Οοιιι. οιπο
οιπ1ιοιιοιιο ποι· 1ιιιιιοπ Βι·ιιοιιιοιι'το ποοο1ιιοοοιι. Βιο οιπο”
ιιοιι. ιιοι:ι.οπιοοοιιιοπ 1πιποποοιιοιτοππιο πιο ιιοι ποι· Ριιποτιοπ
εοπιοπιιοιιο. Πιο ριιγοιιιο.1ιοοιιο Πιιτοι·οποιιπιιο· πιι πιι ποι·
Ρπποι;ιοπ οι·,ι.ιιιιιι:νοι·ιιο ιιιιοι· πππ ππτοι· ποι· θΙονιοιι1π ιπ ιοποι·
@οπο ι:γιπροπιτιοοιιοι·Βοιιοι11;1ιιπτοπ ποι· πιο Βοιπρι'πιιποιιπιο
οι.οι·ιιο;οοπιιποπ. ποιοι·ιιιο1ιι νοι·οοιιινπιιποπ. Νοοιι 2 ννοοιιοπ
οτο11τοειιιπ ννιοποι·ππινοι·πο πο" ιιππ ππιοι· ποι· (11ο.νιοιι1ππιο
οο11ιοΠιιιιιρι'ιιιιο·οιπ ιιι οιοιιοπποι·Επ,=ιο,1ιοι.ι;οιιπογιιιροπιιιοοιιοι·
Βο1ιπ11:πι1ιπο.ιι1ιο1ιοοιιννοππ_ιοποοιιιιποιι ιπ ιιοι·ιοοπτιι1οι·@οιπο
πιο Τγιπρο.πιο πιιπ οο οι.ο11ιοποιοιι ιιο.1ππιοοο1ιιοπ Πιιιπριππ
ποπ οιπ πιο νοι· ποι· Ριιιιοτιοιι. Ειιποπ 1ιιιοποτ.ορο.τοι·απο ιπ
ι.οι·ιιιιιιιι·οπποοΓιοιιοι· οιπ; ποιο Βιιπιππι οιιιιιιοΙτ. _ιοτ21:ΒΙΜ
οιι·οιι'οπ. Β'ιι τ ιι ι·ι ιι .οο ι· πππ ο ο ιι ιι οο ι· ιιοοιιιτι,ο;ιοπ πιο
Βιιι,οιποοο. 1ιιι ιινοιιο1·οπνοι·1ο.ιιιοοοιιι·ππιριι.οπιο 1ιιιιιοΤιιοι·πιι
ιιιιιπο οιο.ι·ιι2ιιοπιπιιιοπ, πιο Ι)γοριιπο ννπι·πο ιιιιιποι· οιιιι·ιιοι·,
οο τι·ιιιοπ 8οιιιιπι.>;ιιοοοιιποι·ποπ1ιιποπ, πιο κι·ππο ιιο.1ιιιιοππο,
ποε Ε'ιοιιοι·νοι·1ιοοοΠισω ιιιο1ιι·ποπ Ροτιοπτοπ. οιπο οο1οοοιι1ο
Αιιιποο;οι·ιιιιο απο οιπ, πιο δι.ιιιιιιιο πιπι·πο ιιοιοοι·. Ιπ Γο1,ο·ο
νο1ιοι.πιιπιποπ Κι·ιι.ιι:ονοι·ιο1ιοοι.πι·1ιποι· Κι·ο.ιιιιο πιιιοι· οοιιι·
οποιοιιποπ Βιιιπ·ριοιιιοιιιιιι Ποιο 1899.
πιο οοιιινιοι·ις ιπιι:πιιιοι· πιο ι·οοιιι:οοιιι€ο 1)ιιιι;ιιοοο οιποο
Βιποτ1ιοιιιοπιιιιιιοιο ποιο 1ιοππ, ι›οννοιοιποι· νοι·Ιιοποππο Κι·ππιι
1ιοιι.οιοι11:οο Ιποοοιι οιιοιι Ζπννοιιοπ πιο ννιοιιτ.ι.ο·οι.οπ8γιιιρι.οιιιο
ιπι οιπο. νΨοποι· πιο Πγορποο ποοιι οι" ΡΙοπτο.οι·,ο·ποο1ιοππ
τοπ οιποιι οιοιιοι·οπ Απιιο.1ιοριιποι: ιοοιιοπ. ΙΙοιοοι·ιιοιτ ιιοιι
πιππο ποο Νοινπο ιιοοπιι·οιιο) ιι·πι οοιιι· οιιιιι οιπ. ΖοΙΙι.<.ι·οΒιο
ιιιοιιτοινιιιοπ νιιοποι·ιπ ποι· Ρπποτιοποπιιοοιο1ιοιι; ιιοοιι ιπι Βρυ
ι;πιπ νοι·ιπι.πποπ.οιιοιιοο πιοιιιι; ιιοπιιτοπ πιο νοπ Ω π ι ιι ο ιι ο
πππ πιο ιι1ιο1 ιιοοοιιιιοιιοιιοπ_,ο·ι·οοοοιι,νοοιιο1οπιιο.1ιιο·οπΖο1
1οιι ιιο.οιι.οοινιοοοιιπ·οι·ποπ. Πο ποιοι. οιιοιι ιιοιιι οιπ:ιποο Βιιιιιρ

Ο 1)ιο ιιιοιιοι·οΒοοιιο.οιιτππε ποτ πιο Πιιιο·ποοο ιιοιι”. εννοι
ιο1Ιοοιιοοιιιιι€τ.

τσιπ, ιιππ Αποπιιιιιιιο ποο Νοοιιννοιοοο νοιι οο11ιε;οιι191οιιιοιιιοπ
ιπι Βιιπιππι πππ ιιι ποι·Ρπποτιοποπιιοοιι;1ιοιτ.πιοΙοιιοοπιπ. Βιοιιοι·
ιιοιι. οπι πιο Αιιπιοοοιιιιοιτ πω” Βιποιιιιιιι1οιιτπιποιο 1ιιπινοιοοπ
ινιιι·πο. Β'ιοι1ιο1ιιοι πιο Βιοπιιοοο οοιιιοι: πιοιιιι ιιιιιιιοι· οο οι·
οοιινιοι·ι. πιο ιπ οιιιο;οιπΕ'π1ιο. νιο1 ιιιιπριι: νοιπ οπο ποο 'Ἑπ
πιοι·ο πο. Ιπ πιοοοπι Ε'ο.11οοιπο πιο Οοοο1ινιπιοι. νοιι οιποι·
8οιτοπιινιιιιπποο ΤΙιοι·οιι οπο, πιιπ ποοιιο.1ιι ι.ι·ιιι.ι.οππιο Βτπο1‹
οι·οοιιοιππιιοοπ οο ο οι Με: ΜπιιιιπιιΕ ποιι Βοοιιι·ι·οπο. 8τι·ιποι·
ποιοι Ατ.ιιπιοιι, 8οιιιιιο·ποοο1ιποι·ποπ ιι. ο. πι. Ηιι.ιιιοι·ι·1ιοο·ιοοιιο
Γ1ιιοοι€1ιοιιοπο πειιι Βι·ποτ.ι·ο.πιποι·ιιιο1τιιιοπ ιιιιοι·1ιοπιιτπω.
ΜΜΜ. οοιιοιι ποι· ΝοοιινιιοιοοιποοΒι·ποτ.1ιδιιιοπιπιιιοι·οιππ πππ
επι που 8οιιινιοι·ιο1ιοιτοιι,επ 1ιοΒιιιιιοπ πιοοοιιιοπ οιπο ποσοι.
ννοππ οιπο οροοιοιιοΒιο.ο;ιιοοο εοοιοιιι. πιοι·ποιι οο11. Πιο Βο
οι:ιιιιπιππ , πιι πιι· οο ιιππ οιποιιι οπτ- σποτ ιιι5οοι·ιιι.ιοιιΤππιοι·
επ τιιιιιιπιο1ιοιι,οι: πο1·οοιιιοπιο Νοιοιιπο που επ πιοοι·ιι·οπ
σποτ πιο1ιτ,ο. οποιοι·πιο Ι)ιποιοπιιο1πιποποοο ενιιιοπιιοπΤπιιιοι·
πιιπ Αποιιι·γοιιιπ ιιοππ πιιτπιιτοι·οοιιι· οοιιννοι·ι“ιι11οιι.
Ψοι·ι.ι·οποπποι·ιιοοο οιοιι ιιοοιι νιοιτοι· ιιι οιιι.οιιοο ιιιιοι· πιο
ποι:ιιοΙο,ο·ιοοιιοΑποιοιιιιο, πιο [ποιο πππ πιο Αποοππο·ορπιι1ιτο
ποι· Βι·ιιοιιι6ιιιοποιοοοιινιιι1οτοοπο. .

Βιι.οπιιιι οιπ 2. Οοοοιιι1ιοι·1899.
1. Πι·. απο» ο1π ποιποιιοτιιι·ι: ιπι1ιι·οοιιοπου Ριιι.ιιιιι·ιιτο
νοπ Τι·ιο1ιοι·ιιιοιιιο ποποοπ ποι· Βιιι·τιιιιοι·ο. Βιο Πιι.οιο οιιιπ
ιιιοι·ιι1ιο1ιπιπ: 1ιπο;οιιο·οππππ οριππο1ιπι·ιιιιοοπ Απιτ.ι·οιιιππεοπ
νοιοο1ιοπ. ·
2. Πι·. ποιι ιπο.ιι ιπ ο.ππ οι.ο11ι.οιπο 25_ιο1ιιι€ο ?του νοι·,
πιο οοιι. οιπο 10 Μοποιοπ οπ 1ι1οιιιοπθοοοιιπιιιοιιιιιππιιο·οπ
Ιοιποτ. Ποτ ι·ο1οιι;ινοι·ιιοοτοΤιιιιιοι· οιπο πιπ Κιπιι πππ Μ; ππι·
Ζω ππι·ο1ιΒιι.1ιογ1ρπο.οιοι·πιιοι·ποιοιι1ιοιιπιοοι·ιι·π οποιι πιπ Ιππι
Με οοιιιιιιιοιιιιιιιι ιιπποτ πιο οιπ πιιπιιο1ιοο, ππι· νιο1 1ι1οιιιοι·οο
θοοοιιννιι1οιοιιοπ. Απι θοοιοιιτ οιππ ιιιοιιι·οι·ο οι·ιιοοιιιςι·οοοο,
@ιιππ οοιιιιιιπιοι·ιιπο, τι·οποποιοπι.ο, ο.π Μο1ιποοιιιιι οοπι:ειο·.
οι·ιιιποι·ππο, Ιοιοιιο οι·ιιιιιιοποΚπιιι.οιιοπ πιι οο1ιοπ; ποι· πιοιο1ιο
θο.ιιιιιοιι ποιοι; ιιοοιιιοο Βιιιιιο οπι'. Ηπ1ο1γιιιιιιιπι·ιιοοιιοοινιο
Οιιιιππιπι·ιιοοπ ποπτ.1ιοιινοι·,<.ι·ιποοοι·τ.Βοιι: οιπι.<.;οπιδ|οοιιοιι ιιο
οιο1ιτΗοιοοι·ιιοιι.. Ιπ πιοοοιπ οι;ννοο πιιο·ονιιιιιπ1ιοιι πποοοιιοπ- .
ποπ Ρο.11ονοπ ι.πιιοι·ϋοοι·ιιοιι”. οιππ ιιιιιιι·οοιιοριοοιιΕορι·ιιιιο
οιιιοπ πποιιο·οννιοοοπννοιποπ.
8. Πι·. Ρι·ιο οπιο.ιι π ποιποποτιιι·τοιποπ Μιι.πιι νοιι 36 Πιπ
τοπ, ποι· νοι· 8 .Τοιιι·οιι πππινοιιοιιιπιτ. Εποο πω' Ιο,ι.ιο.1οιιιινοιι·ο
οοππιι·ιι·ι:,νοι·οοιιιοποπο οποοιιιοοιιο Οπι·οπ πιιι·οιιι;οιπποιιι πππ
οοιτπιο πππ Τοπ 1ιοιπο ογριιιιιι.ιοοιιοπ Βι·οοιιοιιιππο·οπ ιποιιι·
πιιι'ε;οινιοοοιι1ιοττο.νοι· 2 Εποποιοπ ιιο1ιο.ιιιΡοι:ιοπι ποοιι οιποιιι
οποοοιοιιοιιο1ιοπθοιτπο οιποιι θοιιοιιιιοι·, ποι· οιιιοπ πιιοο,οορι·ο
οιιοπ 1ιπ.ι·τοπθι·πππ πππ ο.11οοοιιοιιιοοιι θιιπιποιοι·ιοτιοπ ποο
Π1οιιο ππι·ιιιπ ποτ..πιο Ιπειιιππ1πι·ιιοοπ. πιο ιπ ποπ 1οιιιιοπ πιο
ι·οπ οι: απο πιο Επι· πιο1ιοπιοιιι· πιι ιιιιιΙοπ ννο.ι·οπ,νοι·.€ι·ιιοοοι·
τοπ οιπο οποοιιοππο. Πι·. Ρι·. οποιο” πιοιιτ, πιοοοπ ποιι πιο
Βοιιιιοοι:ιο ογριιι1ιι.ιοποιπι'2ιιιποοοπ.
4. 1)ι·. 1ιπιιπι·ι πο· ορι·ιοιιι ιιιιοι· Οιιι·ιιοινοι·ο·ιιιιιππ πππ οιπ
ιιοποο θοι;οιιιπιτιο1.
Β.οπποι·πιω πιι ποι· ι·Ιο.ιιπ οιιιοο νοπ ιιππ ιιι ποι· Επππ
ρι·ο.ιιιοποοποο1ιιοκοιιοιποο1ι15.ο·ιοοπΡο.1ιοοοπο, ποοο ποι· οικο
1ιο1οιο1ιιιιιιι πιο οπνοι·1ιι.οοιο·οοΑιιιιποι ιιοι Οοι·οοινοι·πιιιππο·
1ιοινπιιι·ι.πιο. Ζνιοι· οοι ποι· Α11ιο1ιο1οοιιοιι πιιποι·ινοιιιο ιιιοιιι·
ιπο1ι,ιιοοοπποι·ο νοπ οιιο·ιιοοιιοι· 8οιτο οπιιιι”οιι1οππιοι·ποιι, ιο
ποοιι ιιιοο1ιοπιο Αοι·οι.οινο1τ.νοπ ποιποοιιιοπ πιο Πο.ιιιο1οπτιποι:
ινοπιο Θιοιιι·ο.ιιοιι. νοι·ι:ι·οποπποι· οοι πο: πιινοπ ιιιιοι·οοιιο·τ,
πιιοο ποι· Α11ιοιιοι ιιι ο·οοιο·ποτοπΠιιιοπ νοι·οιιο;ιιο1ιοοΙοιοτο.
Ποι·ο.π ιιπιιριι. οιπο οιπο1οιιιιοι:οΒοιιπτιο, οπ ποι· οιοιι Ε'π.1ιι.
Κιννι1:21ιγ, Ρι·οοοι· πππ Μοπιιιιο ιιοιιιοιιι,ποπ πππ
ποιοι· οιιοοιο11ιιιιοι· πιο Βοιιννιοιιπικοιτ.ποι· Βοπποποιπιιιιιι·ιιπι;
πποιι θοι·ιιοΙνοι·ιι·ιιιππο·. Πι·. ?πιπ πιο” πιοοο Βοιιννιοι·ιο·ικοιτ.
ο.πι Οοοοριιοο·,ποοποοπιοποιιι·ιιο1ι.
π. Πι·. Ποπ ι·οι”οι·ιι·ιπο.οιι Βοι·ιιοποιο1ιτιο·ιιιιΒ·ποι· οιιιοοιι1ιι.·
ι.>ιιι.;οιιΤ.ιιοι·πι.πι·ιιιιοι· οιποιι ποιι νοιι Ριπ.1ιιππο. Ε)ιπο ποιοι»
ιιι,ιο ?ιππ οιιιι·πιο ινιιιιι·οππ ποο ΑΜ'οποπο οιιιοο Βοοιννο,ο·,οιιο
ππι·οιι Βοιιοποπ ποι· Ρίοι·πο πιοππο·ιιιοιι1ιοιι, πο.οο οιο οπι ποπ
Βοοοιιοι.ιο1οιοιι οιιιοριοοοιο; ππι· πιιι.οι·Κι·πιτππνιοππππις ι‹οππτο
ποιοο11ιοοπο ποι· Βοιιοιπο ποποιο;οπννοι·ποιι. Νιιοιι θιιιοι·οιοι·πιι·
ι·ιιιιριποι· Κι·πιι1ιοπ ιιοπιιι.οιι Β.οιοι·οπι: ιιππ Πι·. Ε”οι ο ι“ο1ι;·;οιι
ποπ Βοιπππ οι·ιιοιιοιιι νοπ ποι· ιιιπω ποι· 1ιιιιιοπ Βοιιοιποινιιππ,
οοινιιο ιιο.οιι1ιπιιο πιπ, ιιπποι που οιπ Μι.ποοι·ιοοππι· Αποεπι
οτο1ιοποι· Ροι·ι.ιο, νοπ 1ιιοι·οπο ιιιοπιιι. ποι· Βιοο οιποιι Ηπιιι
ιιι·οιο πιπ πιο Ροι·ι:ιο ποιοιι νοι·πο. Βοιιιι Αποοιππ.πιιοι·οιοιιοιι
ποι· ινιιιιπι·πιιποι· οιι·ιιιιιτΠι·ιπ 1ιοι·ιι.πο. ιτπ Βιιι.πιιιι·πιιιιοπιιοποο
πιιιι·πο ποι· Βιοο πιιι·οιι 10 Βιιιιοι·πι·πιιιποι.ι.ιιονοι·οιπιοι:. Αιπ θ.
Τομ ιιιιοιι ποιπ πιιοπι πω» Ροτιοιιτιπ, ιιιιοιιποιιι οιοιι οιπ
°ριιο.ι·Τιιο;ο νοι·ιιοι· ιιοιιι:οιιιι.ιοοιιοΒι·οοιιοιιιππ,ποπ οποιοι ιιοι
ιοιι. Ππι·οιι πιο Βοοιιοπ πιπι·πο πιοιιι: ιι1οοοποι· οοιιοιι ιιοοοιιι·ιο·
ιιοπο Βιοο οοιιοτπιιιι·ι, οοπποι·ιι ποοιι οιπ πνιοιι.οι· ιπι Ε'πιιππο
ποι· Βιποο ππιο·οι”ιιπποπ. Πιο 1)ιιι·ιπο ννιιι·οιι ιιιιιιοι. Πιο 1ιι
Γοοι:ιοπ ιιιιπι ννοιι1 ππι·ο1ι ποπ οοιιιππι;2ιο·οπ ΒοοοιιοιιοΙ πιι
Βιοιιπο.

1)ι·. Β. Ρι·ιοοπιιιιιπ,
π. Ζ. Βοοιοτο.ι·.
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Υετιιιιεειιιεε.

-- νετετοτ5επ: 11Ιπ ΚιεΙειΝ.1).ινε.τιπππ,πετ
εειι: 1885 ρτειαιειι·εε, επ θερειεπειιιιε, ιιιε ετ ειεε ι›ει ειπετ
0ρετε.ιιοπ επειετοε·επ ειιιεε. - 2) Κ. .1. Β ιεπ ιιι πιιι Πετε
η·ριιπε ιιπ 58. .Τε1ιτειιι θτπεεεειιονν. - 8) (Με ετ ιιε (ιιιεειοοπτι., πωπω: πετ Αεεπειιιιε ιιε Μεπεειιιε. 5ειιειιπτετ
Κιππετε.τει επι Ηοριιε.Ι 'Ι'τοπεεεειι ιιι Ριιιιε, 74 .ΤειιτεΜε. -
Ο Βετ ι'τιιιιετε Ρτοιεεεετ πετ ειιρετιιιιειιιειΙεπ Η ειιιεε ιιι
Ειπε, Οοττε.‹ιο 'Γοπιιιιεει-Οτπάειι, ιιπ θ. 1ιε5επε
πω».- Ε) τ ιι ε ιι ιι π:: Πει 11ιτετεΟτιιιπεποτ άετ θε. Ρε1ετεεπτεετ
Απειεπιιει1ειιετε.1τ8ι.επτετετιι Πι·. 'τι. Βειι τι; πετ :πιιι 1)!
τεοτοτ πππ Οιιει·ετει:ιιετεει1ιεπ.- @οι «Βεε;ιετιιιιτε-Βετε» τιιειΙε "πι, πεεε ιιι πι1ειιειετΖειτ
ππε ετειε ΗΜ; πετ <(Μιττ.1ιειιππ,ςεπ άετ ΚιιιεετΙ.
Μ ι Ιιι1ιτ-Μεπιειιιιεε1ιεπ Αεππειιιιε», ιιιεοιιπε ΡΜ
νεπι.ινοεπεπτ ετεειιειπεπ, επεε·εμ.τε1ιεπννετιιεπντιι·π. Ζπιπ Βε
ι1εοτειιτιε1 τω. Μ. .Τε π ο »κιε ιιι εεειιιιιιιιι:. [ΣετΑιιοιιιιειπεπιε
τειε 5ειτιι.ει 5 11111.πι» 9 ιιιοπε.ιιιο1ιε Βειιε (ιιι άειι Μοιιιιι.επ
πιιι,.1ιιιι πππ Απε·πει ντετιιεπ 1ιειπε Πείτε ετεεεειπειι). Ι)ιε
Η» πω" ι:ι·ιιμ ιιπ ει·ει.επ .1ιιιιτε5000 1151.,ιπ ιιεπ ι'οιεειιιιεπ
4 ειιιεε _ι

ε

8000 1151.Με.- Πιιε Βερτεεοτιιιπι Πιτ 80 1ιερτϋεε, ειεε ιιιε Νοε
Μιπετ (Μενετπειιιειιτε-ΙιεππεεεειιενετεπιπιιιΙππε Πιτ 11οειιπιι
ιιππ ιιιε ππι1ιεεεπιιεπ θ θειινετπεπιειιτε εττιειπει, εο1170,000
ΒΙΑ. ιιοεπειι, πετ _ιιι.ιιιΙιειιεΠπτει·ιιεΙι 12000 115!.- Πιτ ιιιε Βιπάεπι.επ ε" Μιιιτιιτ-Μεοιιοιπιεειιεπ Αεπάειιιιε
εοΙΙ ειπε Βιειιωεεε ειππετιε1ιτει ννει·πεπ, ιιιε ιιιιιεπ ειε
11ϋ,<;Ιιειιιιειτ@εεε ειεε ιιιειιι πιιι· πιιι ιπετιιειπιεε1ιεπΒοιιι·ιι'τειι,
εοιιτιετιι εποε πιιι. πετ εΙΙιτειιιειιιεπ 1ιιτει·ετιιτ ι›ε1ιειιπι. επ
πιεοιιειι.
--- Πεε Βιιεοπτιντοπιιτε εεε Χ1Π. 1πτετπειιοπειεπ Οοπιχτεεεεε
ιιι Ρετιε ετεπειιι ππε ιιιιτειιιιιειιεπ, πεεε ιιιρΙοιιιιτιε Ζειιιι
πωπω ειεε Μουτ ιιει:ειι, ειεε ειε ΜιιςΙιεπετ ιιι ε" θεειιοπ

Πιτ θ το ιιιε ιο1ο8·ιε 1ιειιιι «Βπτειιιιτ (ιιι Οοιη,ττεε.21 τπε πε
1'ΕοεΙε ιιε 1ι1επεειπε,Ρετιε» επεπεειιτειιιεπ.
-Πιε θεεεπιτπι.2ειι1 πει· Κτεπιιειι ιιι άειι ΟΜΗ
ποεπιτι1ιετιι 88. Ρει.ετειιιιτπε 5ει:τπε ειε 10. .Μπι

ει
.

.1.7910 (49 πιειιι· ειε ιιι π. νεων.), πετπιιτετ 550 'Γγριιπε -
(109 ειεε.), 792 Βγριιιιιε - (10τπειιτ),150Βε1ιετΙεειι-110 πιειιτ),
109 Βιριιτ.1ιετιε- (8 ιπειιτ), 55 Με.εετιι- (10 Μπι.) πππ 128
ΡοεΕεπιιτε.ιιιτε- (8 ιπειιτ Με ιιι πετ νοτντ.).

Ποττε1ιτει:ε-Βπ11ετιπ ει. Ρετετειιιιτεε.
Πιτ ιιιε 1Νοειιε Μπι 4. Με επιπ 10. .Μπι 1000.
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85652780841%70108148185901464648298 4

2
) Με άειι '1'οτιεεπτεεειιεπ: τ

ΡγΒΙὲ.
ετεπτιι. 0 'Ι

'

ιι. :150.17. Γεετιε τεειιττεπε 1
,

'Ι'γριιπε
ο1ιπε εειιπιπππε·πετ οτπι0,ΡοεΙιεπ 11,Μ:ιεετπ17,8ε1ιει·ιεε1ι θ

,

Πιριιτ.ιιει·ιε 17, Οτοπρ δ
,

ΚειιεΙι1ιπετεπ 7
,

Οτοπριιεε Επιιεειι
επτειιππππε 25, Πτγειρειε.ε 7

,

Θτιρρε 7
,

ΟιιεΙετε εειετιειε

Ο
,

Β.ιιιιτ 2
,

ΒριτΙειπιεειιε Μεπιπ,<.τιιιε 1
,

Αεπτετ θεΙεπΕτιιεπ
ιιιετ.ιειπιιε 0 Ρετοι.ιτιε εριπειπιεπ 1

.

Βοτειιι·επιιιιειτ. 1
,

Απτιιτετ 1 ,

Ηγπτορ11οιιιε Ο
,

Ρπετρετειιιει:ετ Ο
,

Ργιι.ιπιε ππτ1Βεριιεεειπιε 11,
'Ι'πιιετειιΙοεε πετ

ΙιΠ.ΠΐΠ
75, '1"πιιετειιιοεεε.πάετετ Οτ8·ε.ιιε19

ΑΙΙιοιιοΙιειππε πππ Πε 'τιπιπ τ.τεπιεπε θ
,

Ιεειιεπεεειιντι1ειιεω'
Αττοριιιε ιπίε.ιιτπιιι 51, Μπτε.ειππε εεπι1ιε23, Κτππιιιιειιεπ πει·
νετπε.πππεεοτεεπε 82, 'Ι'οπτε;ειτοτεπε32.

ΔΝΝΟΝΟΒΝ .ΤΒΒΒΒ. ΑΕΠ' πετάω ιιι πετ Βι1011118.11ά111118νοπ Κ. Τ... Β10ΚΒΒ ιι
ι

ῇ8ι. Ρε1ετε5πτε;, Νενειιγ-Ρτ. 14, εοννιε ιιι ε.Ιιεπ ιπ- ππτι ειιειιιππ. Απποποεπ-Οοπηι1οιτεπ ε.πΒεποιπιπεπ.

10101 (Μπι Βιιιιιιε
1ίπτεπειειτ τετ ΠεΒετι- π. Πετιιι1ιτειιιιιιειιεπ,
8τειι'ντεειιεει- π· ΒτιιΜιτπιιΒεειιιτππΒεπ.

Βεειιπετ ιι. 11τι1Ιιο11ετΙιειτει: ΒΓσ

11εεμε” ιιπι πειιιιπε1.

1111011 & 0ο., Ιιπάντι,3°ει1είεπ ε/Β.1ι. Χ
τι1εεοττε1τι σωοιι›
Πιεεπειιιοτιό-Αιιιιργτιπ νετιιιιιππιητ, ιιιοΜ ιι.τΖεπιι.

Βεννιιιιτιεε Ηεειιιοειειιοπιπ.

ΒιιτεΒιιι, Ρεοιι1181ε.

Ιιιιιετ1ιο11Βεεετι ΟΙι1οτοεε πππ Ατιπετιι1ε. ι

εειιΜΜοιοειεεπε εεΑει>ΑιιΑτε.
' ιιιιΙιιε1ιοιι, ιπιΙτι ενιτιιεπάεε ΡγτοςεΙΙοι-Πετι ει, ε π

.

ΙιθΠΪἔἔιΙιθμ ιτε-ιειι5πειιιειιι Βιιι·ιειιι ιεπωιιι.

ν ω”
Μπιτ ι6ειιοιιεε, εειιι ενιτιτειιιιεε0ιιι·γεε.τοΒιιι-Πετινει:1ιει

Εππειιοι. ι.επιτειιιπ, Επτεεει. -

εεεΑκοπεεεΑτευτιεεεε ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ
ΤΠΥΡεάΘΠ, (=Ειιι.ι·. ε." εειιιιπει-εω, πιιι ειιτειπτιτ1επιεοπετε.πτειιι
Νοτιιιει-δοπ-(ιεΙιεΙ1., 'Γε51ειιεπ ιι 0,5 ι“ι·ιεειιεΠτιιεε.

Ονθ Ρ8(1ΘΠ (= Βιιττ.Με Ονιιτιεπ) ιιι ΤειΒιεττεπ ιι 0,5 ΐτιεειιεΒτιιεε.
Βεπεπεπ, 1.1ειιετιετι, Μετ1π11ει1επ, Ρτοετεπειι ετα.
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εμ

ΒαεΙΝαπΙιιπω
τ_0το::Ιιετ:ομΙωωΗωπιι, Ι..ἰπὶεΚαεεεΙ-ΕπιιιΜιπιει.Μ.)

$ιἱιοπνοπι1.ΜωΙΜε1.ΟΚτοΙ:ετ.ΒΙΞάει·οιΒΕΑΒονοπιΙ. ΑρτΙΙΜε1 Νονειπ
ΒοιΠιάεπΩσειΙΙΙοΙιειιΒειάεΜιικι·π,Π:άεπνν1"ω"ΜΜωπἰπάεπ:5ΙδάΙΙ80ΙΙ.
ΚοηΙΙι!η·ειΙΙΙ.ΕΜΗ =ι·ωικο ΜοΙιΙσππΜποι·ωι·Ιω ωπ1εκωιΙωΙΙΙμ
ιικ1ιπ·ινάτπιε Ηου1ηπ·ιιάΜ Πέφτω5οοΙΒΜω·,ΤΙπι·ιπ.ιΙΜάω·υπάάΙε
ωω.ιμω Ηρι·ιιάΜΙΜάω· (8οιιά"πωΝΜπωω). Πω·πω: ετΙ:Μιι·πο
άι·ΠΙ.ε Ημι·ιπάοΙ κι επι7. ΜΗ:: ά. 1.ιιι Τε” ;;ειωιω.ΝωιΙιεΙππετ
Μικιω·Ι:ιιιμάἰεκιι πΙ$ Ζωα:: ιιι · ΒΕάει·π.νωωπωωω 12"ΗΙ5ΩΙ1::
'ΓτΙπΙ«μωΙΙωι.Τι·ίκι!ΙΜΙΙεΜ: :ΜουμπαΙπι·οπΜΙιιεττιΙινωεφτη.Βπιππι. Ιπ
ΙκάἱτεπνοπΐοοΙε υπάΜεάἰΙΩιιιωιωιι.ΨεπάοΙΙιεΙΙεπεπ άεπ (ὶτσάἰτννετΙιοπ.
ΜετιικΙΙε,Ομπιπ:>ΗΙευπάΝΙαιεωεο,πιωΙ.-πιαΙΜπΖπτιάετἱπΜἱωι.νίΒι·ΜΙσπε·
2ΙπτειρΙε.ΜοΙΙαπ'ΜἱΙεΙιΜε'. Ζω·ΒεΙιειιιάΙυπιεΙιοπιπποπΠι πω” ΒΙΒΙΑΝ
Πει-:ΠΠΙΠΗμ ΧΙιευωειἰωπυ:'(ΞἰεΙιι.Νοι·νεπ-_Κάι:ΙκεππωτΙ:5-.ΓκειιιοπΙ:Ιάεπ;
ίση" 8Ιιι·ορΙιυΙοω-,ΕΙιπ:ΜΙΜΜομη-, ΙΙ:πι·πΙείάεπ,ΚαταπΙιεάοι·Ιἱεερἱτει·
ΕΙ0πεότεπιπε.-- Νειι ετννεΠετιωΨεεεετννοι·Ια,ΚεπεΙΝπΙσπ.ΑυεεεάεΙ1ΜετΡάι·Κ,άιπ‹:Ι1"αποΡά2Ι1ΜΜΕΙ:Ππιὶι@τηΜΙιωιΠοεΙυν:Ιάνει·Βυπάεπ.δωσει”
ΤεἱοΙιπιἱι Οω·ιάαΙΗΜ·τυπάΡΙει:Ιιει·εΙ.Ναι.ιειποάετπεἱπΒετἰεΙιωωΣαντι
ΤεπηἰεΡΙάιιε. ΕΙες:ππωΚιιι·Ιια.ιικκά: νεΙΒΜΙΙεττετΤει·τωεκΚιπΕΩΡΩΠε,

δ Ί'Ιιεεωτ.ΕΙεΙιττἰιοΙιοΒά|άσεωι1τ18.- 1899:Βε5110ΙΙι.:ΙππεΡ258ειπ1:022,85θ
Ρεποπεπ,Βάάει·ιαΜ301,500.ΑιιεΠΞΙιΙΙἰεΙιε?τοερεοιεΠι 15 Βρτεια:Ιππ.ΨοΙιπιιπμΙΙ"επ,Ρι·εππάεπΓάΙιωι·πετάει:Κο:ΙοηΙοεαπ!Ψικιω:ΙιαυςεωτιάΙ.
Θι·οοο!ι. Ηφωιωωιο Βμάο-ΒΙι·οοιΕοπ Πιά-ΗΜιΜπω.

θΙεὶοΙιεΗεἱΙνι·ἰτΙ‹ιιιι; ννΙοΟΙιΙπΙι1ΒώΓΙοϋοι·π,Ιιι
ΙΙιιειικε..ΜεΙ:ιι·Ιει,'Ι'γρΙ1ιιε.ΚειιοΙΙΙιιιεΙου,Νευτε.Ι
;Ιειι.:ιΙε ΗοΒοι·:ιπε. ΕιιοΜιιΙιι εοΙιτι1εοΜ:ιιἰυΙ1τ

Μπα. Ι1εΙ51εΙΙΒι άεπ ΜΜΜ "Μπι ιι. ννΙπ·Ια νἰεΙ εοΙικνΙΣοΙιοι·:ΙΜ Με
Νοτνοιιεγετεπι Με ΟΙιἱυΙι1.

νοι·2ὶΙ,ςΙ.ΟΙιοΙωιεοἔιιπιΙ›.ΟπΙΙειιετοὶπ ο. ειιιά.
θεΙΙειι- π. ΒοϋοτΙΙταπΙΙΙΙ.;Μιά Πι Ε`οι·πτά. Βιι
υιιΙτοΙ-ΡΙΙΙοιι οΙπιε _Ιεάε ΙΙΙ)Ιε ΝΒΙΝ3ΠθΙ'80ΙΙθΙ·

ιιππ;; ιποπειεΙειπε ἔειιοιτιιπειι.
Επιοτἔ. α.@ΙΜ πω. ΑπεΙορ1Ιοιιιυ;ννΙι·ΙΙΙ νοτττεϊΙΙ.
Β. Ιιγειει·. ιι. πιουτΔε1Ιιοπ.Ζιιε18.πάου.εΙ1επεοΜ. εε
εΠι ,ε.ςιιΙοε8τοιπεισΜο.ιι. εοΙπ· ννΙτΙω.ε. ΒεοΙΙτιιπΙΙΙΙ.
Με άιιτοΙιειι1ειιπεοΙ1ϋ.άΙ.ΗεΙΙιιιΙιτεΙ ιι.ΡτορΙιγΙειοι Ιοιιπι
με. θἱ‹:Ιιτ. ιι. Η:ιτηεαυτο-ΠΗν.ΙΙιεεεεωρΙ'οΙιΙω1.ΚαποΙΙ

Β

ιιι Β'οι·ιιιν. 'ΠιΙ›Ιειιε·ιι.Βι·ειαεοεειΙΖοιΙ. Πι·οειἰιι-Ινειεεετ
νετοτάι1οιαθώου.

ΠΙΙΙΒΙΙΙ

(ΙοεοΙιππιοΙΙΙι·. ΔιιΙἱάἱιιττΙιοἱοιιιιι_εὶοΙιει υνἱτΙΙεωιι Ι)
.

Ε
"
Τ Ι Βιιι·οΙ1%.ΙΙοπιεΙΙει· Απ, πω., Μιτου. ιι. τι1Βετω1Ι.Πω·ωοειτιιττΙι.Ιιιι θερ,επεειΙ2ε" ά
.

'ΓειιηἱυρΜρωΜ.
ΙΜ εε οΙπι ΜτΙΙΙΠοΙιοεΗεΗπιἱτιεΙ. Ι·'οι·ΦοΜΙιοεΙΙιτ σ.υεεετάεπιεΙι1εΙ›εάειι
τοπάο ΙΙΙιιΙιιΙεεννΙάι·Ιεο. ΜοτοτΙοπΙο Κι·ειΙτ.
Ρι·οΙ›ευ. Μιω·ειιυτ υπά :Με ειοιιετηςεπ[πωπω κιι ΟΙε·ιιε2ευ.

Ροι·ιιεετοΒρεαΜΙΜωιι: ΜΙ", ΒΙΙππι-Ρωεπ,Βπι:ειΙσι.ωωω,Ειικι:Ιε,Μρτ5μετοΙοΜ.

ά
10ηΈΗΙρι

ΙΜ ΓτειιιοπΙεἱάειι υπά ΟΙιΙοτοεο, ΙΜ θο11ο1·τΙ1οο,ΜΙ Κω.ιιΙΙΙιεΙιειι άοι· Βάια. άοι·νω
άο.11ιιι1ε;ε-υπά θὶτοιιΙΑΙἰοτιε-Οι·ἔο.ιιε, ΙΜ ΕιιπεοπτιιΒοτΒιιΙοεο, ΙΜ Παω, Νειεεπι-υπά
Αιι€επΙεΙάο11. εοννΙο ΙΜ επτειἱὶτιάΙΙοΙιεπυπά τΙιοτιιιιε.ιΙεοΙιειι ΑΗεοτἰοτιοη ειΙΙετ Αι·τ,
Ι.ΙιοΙΙε Μ ΓοΙΒο πάπια άι1ι·οΙι ωΙροι·ΙωεπτεΙΙε ιιιιά ΜἱιιἰεοΙιε ΒοοΙΜο11τιιιι€ειιοτκνἱε
ποποπ ι·εάιιοΙτοπιάειι.εεάο.τΙνεπιιιππ!

ιιιιτἱΕειι·ειεΙι5.τοπ
ΒΙΒοηεοΙιΜ'τοπ, ειιιάω·ιπΙιεΙΙε άιιι·οΙι

ωΙιω Με ΒοεοτρτΙοπιΙΜ'Βι·6ετηάεπι ιιπι άου ΒιοΙΤκνοοΙιεεΙ ειοψετιιάειι ΧνΙτΒιιπἔοπ.
ΠΙο Ιε:ΙιΙΙηοΙ-Ρτέρειτετε ννετάετι νο11 ΚΙΙι1ίΙωτη ωμά νΙεΙετι

Αετ2Ιε:Π ειιιΓε ννέτωετε εωρίοΙιΙετι ωμά ετοΙ1ΙΙτι Ποινοτειτάτε
εοννὶε 5ΙεΙάΙΙεοΙιεΠ ΚτειΠΚεΠΙ1έυεετι1 ιη εΙ2Ιτιά18εττι θθΒτει1οΙ1.
ννὶεεεπεοΙιειίΙΙὶοΙιε ΛΒΙιειΠάΙιιυξζειπ Μα ΙΠΗΤΗΥΟΕ τιοΒεΙ
Πεοορτίοτπ1εΙΠ νετεεπάθτ Ξτ.ειΙΙε ι1ιπά ίτειι1οο άὶε
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ΠΠΠΕΠΙΙ Ι'Ι'ΙδδΞΗ· ΒΕδΕΙΙδΏΙΙἈἘΪ
αι·ιοΠοι·ι(Ηιοι:"' Ποι·1$το.

ΣαΙιοι:ιτσιπ 1. Πι! Με “Ιιιι Δ..0ιποΕκτ.
Μου. π."."·ΙΙι:ΙωΠΙποι·-Μν·"οΜπΜε.ΠοπΑμικοΜι: υπάΑροαΙιοΙωπνο·-αυ·οπ-Ηει·ιά1ιιιημι·ιτηΙιμω·ιι.
Αυ:Ι«ΜΠουπάΡτοι ωω νοοάοι·ΜιιωτιΙννΔιιου

ν7Ι'-ΙΙΙ"Π.
ΡΝ'ί8. . Κα. 8ΑΙΜ-Θοοτ808.
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Δ Ε. :ι: Ε: Ν Ε. Δ :ο Ψέέ111'11ΐ
κτοιιΖοτοτιτι, Ποτο1τιεττοεοτυπο.~τ
Με οϋ1.τ1481:οτιΟΙοιτοοτεει12ινοεεετ Ευτοροε (ποτ ει: 01ιιιιοοτεο12 11ο 1.1τοτ) το
11ιτοτ1'οτε15τΙ‹ι1οΒ οιΙοτ Με Βτεο12 Π1τ ο1οεοΙοει1,Μεε ειτε @οι Ροτὸ1ιιοικ1ε1›τιτιιοεο
Βειν‹›τιιιεΙ1ο ιιοτϋτ11ο1το

ΜΒΐ1ΘΠΌ8(1θΓ ΒΓΠΠΠθΠ881Ζ (ρυΙν. υπο στγε1.). 1ο ΟΙοείΙοεο1ιοο ο 126 οο‹1 260 μ.
υπο Ροο1το1ιοτι ο ο ετ. 11111811.

1οο1οειτ1οποο: Α118οπ1ε1οονετΓο11οιι.ς. νοτίο1τυοε άοτ τω”, Με Ηοτ2οοε, Οοετ1ρειι1οτι,ΡΙο11ιοτο,
111νετοτυοιτι18 τοπ «Βιιι1ο11εοοε11ο-›ω Αττ1ιτ1ι1ειιππ! Πὶοοοτεε.

ΑΠ11)ΐ081ΠθΌΓΠΠΠ, επε1τ1τετετ,το1οετ 151εοιτο11οοτ11ο8Ευτορεε. 01111.0,171 8
1
·.

ΕεεξΠο1τοτοο.

πο: 1τιτΠαπ). 1ικ11ου.ι1οτιοιι:Ατιοεπι1ο, Ο111οτοεο.
ΒΠἀΟ1ΓΒ@Πθ11θ, 1ιετνοττοΒοο‹18τοεεετ Οο1το1τ:το Κο111εοοε1ιιτο,Κο.11τυπο ΜοΒοοεπι.

Ιο‹11‹πιι1οοοιι: Ο1ιτοο1εο1τοθοτοττ1τοάοτ Ηοτοοτ8ο.οο. Ν1οτοοε1ο1οο, Π1ειοοτοε, Αττ.1ιτ111ε.
(52) 17-5.
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Εἰοι1οοι· πα1ϋι·11ο1τετΕΜΗ: 1

1τοο1εοτιοτΒκ1ι·ο1τ1
1η Κ1ετο1τεττ ο 1 Κ11ο.
Μεττοτιι°ε Μοοτ1οιι€ο

Μειτ111ε.Εττ‹1οτιιο1.ι1τὶ8.(1ορ1τοι·111ε,Ροι·τιπιο1τ111ε,Ροτ1πτεττ1τ1ε,Ροτ11οτ1ΜΒ.0111010".ΑΜ1111θ.891:00111110818..'ΒΒρ111$18.
ΒΘ·

οοτρ11ο11νοιι ΒΧ8τιτ1Μοι1,1·'1ιιοτΜΒΜ. 1)1εροε111οιτκιτ Αοοττιιε. οτιτ·τιο11εο.Ροι·ο.1γοεο,Ρο.τοεοτι.
(τ11:1115,Β1ιοιτοτειιτειουε,Ρο

11ομ·ιι. 1εο1τ1τιοοπο Ηειοτοττ1τοττ1ωτ.

Βειοειτοτ1ιιω
1111· 1οποοο1ο1οοποο Πειπτοο

(Ιοοόεοπιτ1οοορτοάοοτάοτ θετοε11.ιτι·οτω» άστοΡοτιπο.1άο1ιγά.8ροο111οιιιτιμεσο 111101·

|

Νο1τοι·ε·ετ1ιιτο1τΡι·οεροοιο.
τιτϋ.εε1Βο8ο1τννο1οεεοοτο11οο.1181811ΓοΙε;οειι1Μοοε υπο όσο ευ ¦ϋ.ε11ρ;011Βο1ττνε1εο- 118126-19.
εοτιιο1ι.- Υοτ211ε11ο1ιοεΜιτιο1εο8ειι ο1οο Βο11ιο τοπ Ηειιι1.111·οοΜιο11εο:Οπειεττο..`~Ιτου0ορΙειο1τι-οιιοοο11ε,ΒτιΙο.τιΜε,Πο2ετττειω., εονντε8οςοπι ΒτοπτΜι·οο1ε,οωτοτω,

1111

Μοο11ο1τιο1-Μοοτ1%161οτ

1 1111οο18·οτΕκ1το1τ1

Ι-Ιο1τττ1ο1ι Μειττο111.

Πεινοε-13οτ1°.

Η11ιτιοττ·1το1οοο,1τιτοττι·ὶἔι›.Βτοιτάτνιιοοευ,ΠΙοετο οτοτ1εΜε.
·~··”

Μι Που” πω! 1οι1οτΜ1ιι·οετο11.

Μεττοτι1°ε Μοοτεε12

Μ Η

η

Μ 1 θ1"""~`. 1Π Ρ185011θΠΞ12Κ1Ιο.
1.ει.:.π.€5Θ.11:1ε οτ;ρτο"1οτ 1οο1:

ΡΒΑΝΖΕΝ 8ΒΑΠ, θ18881111ο18ουοτοτυπο, Ή1ΕΝ.ΚΜΠ8ΒΑΠ.
2ο ΜΒΜ 1ο ειΙΙετι Αρο1.1το1τοιι,Μ1οοι·ιι1ιτ·οεεετ-υπό Βτομιιοο-11πτι‹11ιιτιμ;εο

ζ ΒΒεπΖω-1Π; Ετ” Κτομ11' απο Τοο1ι1οτ,

1 Βοἱιοοᾶετ Απο: Ηο1τ·ο.11ιΙΝ. 1'011811Φ

Ε. Ε. Ν. Ε'τοτι Κ
,

111οποιε1ι.1111·ρτο11τ.Πεττοοτ. 18915,1311.ΧΧΙΠ. - άε Β ιιο 1: Δ '

υπο ‹1ο 11οοτ, Τ1ιοι·:ιρ. ννοο1ιοττεο1τι·.18116,Ντ. 48. Α. Πο”, Αε·τπτΙ. Οοοιι·τι1- Π
Γ.

τιτι2οἱἔετ1897, Ντ. 24. - Μ. Βοοτεοτι, Αοτ·211.Οοιπι·οΙο.ο2ε1ςει·1897, Ντ. 211.- 1 ο ,

.1. 111ο τ
ι Κ
,

Αοτ211.θει1ττο.1οιι2ο1,τοτ·1897, Ντ. 85. - Γ οτά. Κ ο. ορο τ, Λετττ11ο1τω·` 8-118.ΜΠΕ1011811.Ι)Μ(ΜΟ)"
111

Οειτττο1τιο2ο1Βοτ1898, Ντ. ο
. - Ι.. Ηοεεο, Αροτ1ιε1τοτ-Ζοἱτιιτη:1898, Ντ. 54. - 1 ._ κι"Μ"8

θ
. 111Ιιττο:το ο, 1νωΠω- τιτει11ο.Β11111οτ1898. Ντ. 46. - Α. ?τι ειο πιο, Ατο111ν1ο1ο- 9 Νι·ειοεο Ντ. 10.

ιει·ιτ.τ11111τω1ο11τω10ι.1το1-Βω1898.ν1Ι.- Ι). ΜΜΜ ο. Ρ. ΠτοΒ ο τι τ, Ηπειτο. οτει11οο.1 Μ» 4- 4·

Ι.οτο1πιτάει1898.ΕΝΠ, Ντ. 5
. - 11.11 τι ο 811111.,ΒοΙΙετ1οοάο11ε1.ονο1τ1ο1Αεοετο18118.- _·_- ··

Ο.Π11 τ .Ο τ·11τ1.1“.11. .ΤΙ ε”,111”1898.-81:.θ ε· ,ΚΓ .-Τ1ι . °

ά ά π -
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ι Μι1:τοε1τοΡο Ετοε1: Μάτ
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· · 2ο Πιοτ11τρι·ο1εοτιεπι 1
1
.

Μοτ1Μ ΗΜΟιήθ"ωπ 9"Π.8 Μα ἰΜ"00' οοι·τι·,Μ. Ροιοτοοιτητ, 1νοε1‹τ·εεεεττε1τιτῇει
(οι) 2-1. Β. ΜΒΒΟΚ - Βατιττετεστ απο Μοοκειιι. . το τι. στο ι-τ

Νοτια ττοττο.]υζ17 1τοτιπ Ηζ1-11τωοθέ ποδοιττΠτώδ..
Ν*
Βοο1τ·1τοοΕοτο1τ.ήλ.ν1Ποιτοο1τοΚο11ιοτ1ττοο1ττ11.11 15.



αν. ιεεεεεΝο δ!. Ρ!!!!!!!δ!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!Μ!! ΜΒΒ!!!!!!!!!!!! ι

. '| " "ω".
η 'Ο 6 μι·

Νευε Ηο!Βε Χ!!!!. .!ε!ιι€.

ιιιιιει· ιιει· Βοι!εοτιοιι νοιι

Με!. Πι·. !(ει·! !3ε!ι!υ.
.Ϊυι·!ενν (Ποι·υετι.

Πι·. !υ!ιειιιιεε !!ι·ειιιι!ιε!ε.
ει”.

Πι·. Μισο!! !!!!ειιει:!ι.
Μ. Ροτει·ε!ιυτε.

π «Μ. Ροιει·ε!ιιιι€ει !!Ιετ!!ειιιιεο!ιο!Νοε!ιευεο!ιι·ιΓΜοιεευεἱιιηοὸειι`_- ΔΒουι16π161ιΒε·Αυ.”τδ89 "ΝΠ 811εί11εοτει.ε -
ΒοιιιιΜεου α!.- Πει·Δ'υουι.ιευκωεμ·ειεΜ: ιιι Ευ,εε1ευς18 Μι!. Πιτ (Με
.!ε!ιι·,4 ΚΜ. Πιτ (Με!ιεΙ!ιοδευτ Με!. Ροε!:ευετε!!υυε;ιιι «Μεεπάετοιι

ΜΜΜ υιευ ευεεε!ι!!εεε!!ε!ιευ Με Βιιο!ι!ιευι!!ιιιιενοιι Κ. Σ. Βι01:Θϊιιι
ε!.Ρε!;οιειιυι·8·,Νεννε!ιγ-Ρι0εροετ.Μ14,ευ ι·ιο!ι!;οιι.-1 8 21 'Π

.
Η 01°ηε'00

Μ.ικ1ει·υ20 !!!ει·Ιι_ῇε!ιι·!!ε!ι,10Μπε !ιε!!ή!ε!ιι!ιο!ι.Πει· Συεε:!;!ειιηπείε!εονυιοε!!ο Μ1!-ΜΘΗ.0ιΜοΠου!›εευΒΙἱεΙιευ!!!!!:τ!ιε!!υυεευυιιωι ιιιειι ευ
Μ· Με 3 πω! εεερε!πευεΖε!Ιο ιιι Ρο!;!τει! 18Ιζορ.εεει· 35 ΡΓειιυ.-Που Με -
ΑυΕοιου ννοι·υου25Βερει·Διευεϋεο!!ιι·ει·0ι·ιε!υιι!ει!:ΠεΙειιεεεειιι!ι.- !:ει·ε!ιυι·8.Ρε!ιοι·ε!ιυι·Βει·Με», Ρετει·-Ρειι!!ιοεριτε!ιιι ι·ιε!ιι.ου Βρι·εο!ι
Βο!ει·ε!:ε ννοι·ι!ειιυει·.!ιεεπιιΒει” νου 18 Μι!. ρι·ο ΒοΒου !ιουοι·ιι·ι:. ε!ευιιυειι!!!!οιιτεΒ.,!!!!α!:ννοε!ιειπ! Ε'ιε!ι.ιεςνοιι 2-3 Π!ιι·.

ΜΒ θ!. Ροτει·ε!ιυι·8. (7. .Τυ!!) 24. .Ϊυυ!

1ιιυε1ι: Πι·. Θ!Ι!σειι.: Πε!ιει· Με θειιιευο!ι εεε Εειιιιυει·ιε.ει!ίιεε. - Βει'ει·ετε: Ζειτεο!ιι!!'τ.Με ‹!!ετεε!εο!ιευιιι! ρ!ιγε!!ιε
!!εο!ιε Τ!ιειεριε. - Αιιεειιε· ευε υου Ρι·οτο!ιο!!ειι άετ ιιιεό!ο!ιι!εο!ιοιι θεεε!Ιεο!ιείτ Ζιι Ποτρει. - Αιιεευε; ευε άειι
Ρι·ο το!ιο!!ευ ιιει· 11!υιιτ'εο!ιευ Αει·ειεεεεε!!εο!ιεϊτ. - νει·ιιιιεο!ιτεε. -ΜοιτεΙ!!Με-Βυ!!ειιυ Μ. Ρειει·ε!ιιιι·ε·ε.
Διιεε!ε;ευ.

Π!εεει Μ Με! «!!!9 θ άετ !ιενυε ι!ει·.Βυεε!εο!ιοιι ι!!ει!ιο!ιι!εο!ιειιΖε!!εο!ιι·!!!ειι» Επι!.

!!ε!ιοι· ι!ειι θο!ιιευο!ι εεε !.ειιιιιιει!εε!!Πεε.
Νεο!ι ειιιειιι νοιιιεεε

νοιι

Βι. θι!!!›ειτ
ιιι Βιεςε.

(8ο!ι!ιιεε.)
Εν” ιιυιι Πιτ εεε Αυε!!υεε ιιεο!ι ΑΜΠ ιε!!ι, εεε ιιιυεε
ευο!ι Βει ε!υειιι ειιι!ειινειι!εειι υ!ιε!ι!εο!ιουσειι, ιι!υ!!ε
ιιιιεε!”ειΒιεειι Αιιε!!ιιεε εε!τειι.
Ηειιι!ε!! ιιιειι ειιειιι; ιιεο!ι υιεεειιι Ρι!ιιο!ρ. ευ Μιά
ιιιειι ινο!ι! ιιι!τ εεπιι @ιιε!!ειιΓι Με 8οΙιευειι ει!!τειι.
Ρειιιει ειπε υιι!ιεε!ιιει νοιι ειπ Βο!ιειιι!!υιιε; πι!! 61οιιι
Ουε!!ει!!!; ε!!ο Ρε!!ε νοιι ιιοο!ι Γι!ει:!ιει ΙΕι!ιτειι!ιυιι8 άετ

Αιιιιεκε. ε!!ε μειιι- υιιι! ρειιιυε!ι!ι!εο!ιειι υιιι! ιυετιιτ!εο!ιειι
Ρι·οοεεεε ευεευεο!ιιιεεεειι. Πε νει·ετε!ιτ ειο!ι νοιι εε!!ιει;,
τ!εεε εο!ε!ι ειιι !ειιει!ευετιιυει ΗΜ, υιι‹! Με ειε εο!ο!ιοι
!ετ «Μι !)υε!!ει!!"τ ευιιι ινειι!εετειι Ζιι !ιεεειο!ιιιειι ευ! ε!ιιειι

!ι·!εο!ιειι. ιιοο!ι εουτειι !)ι·οοεεε !ιιι !ιϋο!ιειειι θιει!ε εο!ιε!.ι!
Ι!ο!ι ε!ιιιν!ι·!ιειι ιυιιεε. Βε!!›ει ινειιιι ρει!- Με ρε.ιειιιε
τι!ι!εο!ιε Ριοοεεεε ε!τει εεινοιάειι ειπε υιι‹! Με ιιυι υοο!ι
ε!ε !!ειτ!!ο!ιυιιεειι υιιτ!·Έ'ειειεεεειυιιΒειι σει· Οιεειιε ι·ε
ρι·εεειιι!ιειι, εε νειιιιε!ι!ε ιο!ι εε εειιιο, !ι!ει :Ιου δι!!! ευ
εε!ιτευο!ιειι, Με υ!ιετ!ιευρι _!ει!ε·ιιειει·Ιιετευ Ειιιει!!!' νοι
ειιιιε!ιιιιειι. ι!ε_!ε ευι:!ι Με! ι!!εεευ Ριοοεεεειι ιιι Ρο!Βε
ειιιεε Ττευιιιεε Μουτ Με Κτειι!ι!ιε!ι ειυειι εοιιι.ειι θυε
τε!ιτει ειιιιε!ιιιιειι ειπ! υιιτει Πιιιετειιι!ειι ειπε !ιοι!ιο!ι!!ι:!ιο
ΗϋΙιε ει·ιειο!ιειι !ιευιι. Βοεοιιι!ειε υιιι! ιιιι Βρεο!ε!!ειι
Β!!ι εεε θεεεετε νοιι ε!!ειι 8οιιοι·ι!ιο!ει:!ιοιι Ρι·οοεεεειι.
Με μ

ι !ιε!ιειιιιτ!ιο!ι ιιοο!ι υεο!ι .!ειιιειι Νει!ευιι8 ειι ιεο!ι!!
ν!ι·ειι !ιε!›ειι υιιι! !ιιιιιιει πι! !ιιιιιιει Μεεει· ιιι Ρο!εε
ειιιεε Ειιιετ!!ιεε, ιι

ι

Ρο!ειε ω· Ζειιυιιε υου ειιεοει!ι!ιειι
ιπιτ! ειι!!ιει ι!ειιιι ιιοο!ι Ζιι εεε εο!ινιει·ετειι Ρο!εεει·εο!ιει
ιιυυ8ειι !ϋ!ιτειι !‹6ιιιιειι. Νιο!ιτ ξεειιε εο εοι·υρυ!6ε, Με
Με! υου ευιιοττ!ιο!εο!ιοιι, !ιτευο!ιι ιιιειι Με! 8ειιε ε!ιειι

ρειε- οι!ει ρετιιιιειι!!!εο!ιοιι ευ! ειιι!ειετ Βεειε !ιειυ!ιειι
εεε Ριοοεεεειι ευ εε!ιι. Ιου ειιιιιιειε ιιιιο!ι εεε άετ Ριειιιε
Μουτ νειιι€ετ Ε'ε!!ε, πιο Μι Ψειά!ο!ιυιιεευ ιιει· Ρειειιιε
τι!ειι, Ρετειιιετιιι!ε ρτιετειιοι, νειειϋεεει!ε υιιι! νει!ϋι!ιετε

!Ε!ειετϋο!ιε, Βε!ιιν!ε!ειι υιι‹! Νει!ιειι ιιι σου Βειιι!ειιι !”ε.ιιι!,

ιιο εεε εαυτο 8ιει!!ιιιιι νοτ .Ιε!ιι·ειι ε!ι,εο!ι!υιι€ειι ινει Με!
ινε ω!! ειιιειι Βιιι€ι!!ϊ ιιοι.!ιεεει·υιιεειι νοιιιε!ιιιιειι ιιιυεειε.
ι!ειι ί.)υε!!ει.!!τ ιιι θειιτευο!ι εοε ιιιιι! ι!οο!ι Μου! Πιτ· Με·
Ρει!ειιιιιι ω” Βο!ιει!ειι ειιιετε!ιειι εε!ι. !)ειιιιυε!ι εο!ι!!εεεε
κι! ά!εεε Ρε!!ε. νεου ιιι0ε!!ο!ι νου ιιει· Βε!ιειιυ!υυε ιιιιι
ε!ειιι Ι.ειιιιιιει!εει!Γι εεε ιιιιι! Βε!ιειιυε!ε ειε ευ! ειιιε ευ
ι!ειε Αι!.
Βοο!ιεο!ιτει ιιιειι Με Με· εεεο!ι!!εεττειι νοιειο!ιτειιιεεε
τεεε!ιι, ενε!ι!τ ιιιειι Με Ρ'ε!!ο ιιεο!ι σου θεεε!ιειιειι Ρι·ιιι

ι:!ρ!ειι εεε, εο 8!ευ!›ε ιο!ι, Ιεεεειι ειο!ι ε!!ε θιε!ε!ιτειι, ι!!ε
εοιιετ !›ε!ιιι θευτευο!ιε εεε Ι.=ιιυ!ιιειιιεει!ίτεε ειο!ιευ. ευε
εο!ιΙιεεεειι. Αιιι!ειε !ιειιιι ειο!ι εεει· ειε Θεο!ιο θεετε!τειι.
ινειιιι ιιιευ ‹!!εεε !Κεξ.ιε!υ ιιιι·Πιι Βεο!ιεο!ιτει υιι‹! !ιιιιι!ι!τιε
ει!ιειτει, ι!εεε ι!ειιιι υειιι θευιευο!ιε εεε Ι.·ιπι!ιιει!εει!!ιεε
θιείε!ιιειι ευ!ιε!”τειι, εεε ετε!ιι ι“εε!:. Βειι€ει εο!ι!!‹Ιει·ι
ι!ιεεε θεϊε!ιτειι Πει !ο!εειιι!ειι ΒΜΖειι:

«Με νοιυ!ιειεε!ιειιυευ Βει!ιι€ευ Ρ!ευειειεο!ιε!ιιυιιέειι
ιιι!ι ω" ο!ιιιε Κο!!!ιεο!ιιιιειεειι ε!ιιτι ειε Ε'υ!Βε ε!ιιΓεε!ιει
θεοι·ειετευυιι€ υιιτει ι!ειιι ει!ι6!ι!ειι Βιιιο!ιο !ιιιιοι·!ιε!!ι εεε
θενυιιι οοτροι!ε ιιτειι. Βειειι !‹ϋιιιιειι ειι:!ι ω!" νου!
ιιιίεο!!ϋεο Ε”ο1°ιιι011νοιι Βιιιιοιιιετιιιιε. ευο!ι πι!! Βει!ιε!!ι

μυθ άετ Ι.!εευιειιιε !ετε ευεο!ι!!εεεειι; Γετιιει· $ε!ριιιε!
Με. Ρετ!-5ε!ριιι€ο-Οορ!ιοι!!!ε υιι3 Ρε!νεορει!ιοιιιι!ε ειιευ
ι!ειινε, μ

!

ε!!Ξειιιε!ιιο Ρει!!ου!ι!ε, ο!ιιιε τ!εεε νοι!ιοι ειπε

Αυιιοκει!ιτειιΚυιιε Βεετειιι.!ειι ευ !ιε!›ειι !ιτευο!ιι».

Μ!! ι!!εεειι Αυε!υ!ιιυιι€ειι 8ειιεει·'ε ε!;!ιιιιυειι ειε
ιιιιι· Βε!ιειιιιτειι Ι.ε!ιι!›ϋο!ιει !ι!ιιειο!ιι.!!ο!ι ετινε!Βει· θε!'ε!ι
του, Με ιιεο!ι εεπιι θεΒιευο!ιο Με Ωυε!!ε!!!τεε ειιιττετειι
!ι0ιιιιειι, υ!ιειειιι. Ιου ιιιϋο!ιι.ε νοιι ε!!ευ ιπιτ Βο!ιιϋ
ιιει· υιιε Ροεε! ειιΠ1!ιιου. Ιυετε!;ειει· ιιιε!ιιι:
«Τι·οιε ε!!ει ειιι.ιεερι!εο!ιειι θευ!:ε!ειι άετ! ιιιευ Με

!ειιεεειιιε Β!!ειετἱου Κοιυεεινεθε ε!ε ειιιειι εΒεο!υτ ιιε

εο!ιυ!ει€ειι ΙΒιιιΒιιΠ ειιεο!ιειι. Μειι !›εο!›εο!ι:ετ ιιι!!:ιιιι
τει ε!ε Ρο!εεει·εο!ιειιιιιυεειι Βγυιρτ0ιιιε νοιι ειιεεειετ
50!ιΙΠΘΓ2!ιεΗΘΓ. ιιι!ι Γ!ε!›ει ι·ειΒιιιιι!ειιει Μειι!ι!ε. Ι)εε
!ιε!!ι !ει. εεε νει!ε!ιτειι πι!! ετϋεεειει Ζυι!!ο!ι!ιε!ιυιιε ευ
ειινι·ειιι!ειι ε!ε σε ειιι!Βε ΡιεΙιι!!ιει ι;!ιυιι. Ιου ιν!!! ιπιτ
!ιιι !!οι!ιε!εε!ιειι ι!ει·ειι ειιιιιιειιι, ι!εεε εοεει Τετειιυε

8 εεε!ι!Πι.ε!'ϋ!ιι·ε ιιι1οιι Κει!ωιευι· Πι·.Β·υ_εο11'ΝΜ"11ιιι θι..Ρε

1900 -

“ά
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ιιεεε Ι.επιιεετιεειιειειιοιι εεεεεεετει ινετεειι ιετ, ινεε
ίτειιιεε ιιεεε ιετιετ εειιεει8ετι Ορετειιοτι νοτιτοπιιιιειι ιτειιτι,
εεετ ιιιετ Με ετιεετινετι.ε ειιιετι εεετιεο εειιετιετι Με εε
ιι1τεετετειι ΖιιΓειι εετιειιι:εω.

Βεετειιετ νετιιτιεειιι. τιιεει εε ειτειιε Με Ρεεει
Με Ι.ειιιιιιετιε‹ιιιει.ειιειι, εεειειειι Με ετ εεει, Μεεε
Ρετε- Μπι Ρετιιιιεττιιιε ειιετ εερΠεειιε Ζιιει:ετιιιε ιειρειι
ιτειιτιετιΜπι Με θιειειιτ πιιι ινιεεετεειιιιι;; άετ ΕιιιΠιιι

τιιιι8 εεε 0ιιειιει.ιιτεε ετει·,;ι. Αιπ:ε ετ ειιιε Ε'ειιε νειι
Τετειιιιε επι Μπι ετιιτειιιιι εινειετ εειεεετ, Με νειι Βιιιιιι
εειι Μπι Τεειιι εε εεεεεεει.ει ιιιιιτιιειι, ιιι ιιετιειι 'Γεω
ιιιιε 24 Βιιιιιιιειι Με Βιιι.ιετιιιιιιε εεε εινειι;ειι 8εεννεπι
ειεε ειιιιτει. Ρεττιετ ιιειετι ιιι ‹ιετ Πιεειιεειο1ι εε Μεεεπι
'Γιιετιιε εεεετ ιιιωτιε, Με εειιειι θειιέετ ειιιιιεττ. Ι)ιεεε
εεεεε;τειι, εε ινιιτ‹ιε ‹ιιιτειι Μεεεε νετΓεετειι ειιιε Βειιιε
νειι ιττειιιτειι Ε'τειιειι Μτεει τιιιτειι εεε Ατει εερΠεεε εε
τιιεεει, εε ιιεεε Με Ετινειιετιιιιε Μπι ΑιιειεειιιιιΕ: ειε ειιιε
ιι·ειεετΜετιιειπιε Βιιεεειτεεε ετεεεειιιε.
Πιιει εεεε Με Βειι€ετ Μιτετ ειιιιιιεττετι νειι ειιιε
ειιιιεΒιιιι€ετι Με. τιεεεεετιΒετ Αιιετεειιιιιε Μπι ειιεεεεειεε
εειιειι ιιιι.τειιιετιιιειι Ορετειιοιιειι εειιιειι Τετιεειειι ετιεει
Μπι ιιιιτ Με Ε'ειιε νειι ιιιιεεΠεεετ Ατιιιεκετιττειιι(ιιιιΒ
πιιι Ρεινεορετιτοιιιιιε. ιιι ‹ιεπι ειιιειι Ρ'ε.ιιε εεειειιιι εεε
τετιιι άετ ΒιιΠειιιιεΒιιιι€ Τειιιιιει·ειιιτειει8ετιιιι€. ΜιιΙὶεεει
εειιιιεεει τιεεετ $ετιεετ εειιιειι Ατι.ιιτει πιιι εεε ιΝοτιειι:
«Βετετιιεε Ετιεειιιεεε ετειιειιειι Μεεε νειι σετ ειιιει

ιιετιεετιινειιετιιιι€ ειιτϋεεειιεεετεεεειι, εειπιετιι εειΙειι ειιετ
ειπεπ Αιιερετιι εεεεεειι, ειιε νετεπ:ειειιιεεετεεειιι εεε
ΥετΓειιτειιε ειιιε Ρειιιιιειιειε ειιιειιεειιειι. Ξειιιε νιιτι;ιιειιε

ειιιε ιιετεττ ειιιιεεεειειπιε, Μι.εε ιιιιτ Αιι,εεειειιιε άετ ιιεεε
ιιιιιιιετ νετετειιειειι Ξειιειι νετ εειιιετ εΠετειι Αιιινετι
ειιιε; εεεεετιιεει ετεεειειι, εε εεετιιιειε ινετιιι εε ειιι

ριειιΙειιι».
Βειι8ετ ει εεετ ιιΜι ιιιεει ‹ιετ ειιιειιέε, εετ Μεεε
Μειεειιε εειϋτινετιετ. $ειιειι ειιι άετ ΝετιιτΓετεεεετνετ

εειιιιιιιΜιε ειι Ρτειιιιιιιττ ειεε Εεετιιε.τιι ειιιειι νετ
ιτε;:; εε θιιιιιειειι Μεεεε νετΓεετειιε ιιι άετ Ι)ιεεεεειετι,
Με ειεε επι πιειιιειι νετιτεε Με Με Ι.εΜιτιετιεετινειπε
τΜιε ειιεεειοεε, ιιειιιιτειι Με ειετ εειτειιιιιε Μπι εεετ
ε.ιιεεεεεειιε Βρεειειεειιεεειι Μεεε Μετεοειε ειιιε εεετ ειιι
ι`εεεε Μιε εεειιειιιε, Με τιιιτειιειιε ιιιειιτ ειι€εινεεει. ευ
ινετιιετι νετΜειιε Μπι ιιι εετ θεεειιεεεείτ Πιτ θεειιττεειιΓε
ειι Ι.ειρειε ετεεεειι ειεε ιιεεε ‹ιειιι νετττεεε 8ειιιε ετ'ε
ιεειιιε ιΝπιετερτεεεε

°

Με εεε θεετειιειι εεε Ι.ετιιιιιετιεειιιιεε ερτιεει, Με
εεεεειιιιεττ, τιιεει ιιιιτ ιιιειιιε ει€ετιε Ετιειιτιιιιε, Με ιειι
ιπι πιειιιειιι Μειετιει εετιιεεετ ειιεε, εοιιιιεττι ιεε εεεε
ειιεε εεε ιιετ·ειιιεεειεειεειι ι.ιιετειιιτ εεε Ειιπιτιιειτ ειε
ινετιιιειι, ιιεεε Με νετιι·ιιτΓε Με εειιι νετΓειιτειι εειιιεεει
ιι·ετ‹ιειι, ννεεετ εετεειιιιετΠει ιιεεε εεε;τιιιιτιετ ειιιε, εεεε
εεττ, ινε πιιι άετ Μετιιεεε εεειεεειε Βεειιιιετε ετειειτ
ινιιτεειι, Μεεε ιιετ Ξεειιιιι εεε εειτειιειιτιετι Ορετετειιτε
ιιιιτειι εεειεεετε Μπι ιιιιεεει81ιειε Αιιεινεει εετ Ε'ειιε ειι
εΜιιεεεειι ειιιε.

Αιι€ειιιειιι εεεειτειιε Βετεε, Με Με νειι Ρεεει εεε
ιιειι, ινετιιετι Μπι εειιετι Μιε ιιιειιτ νετειιιεεεειι ειιιε εε
ειιιίεεεε ιιειεεεε Γειιειι Ζε ιεεεειι. Σε Με Με

.

εεεετι ιιι
εεε νιίετι.ετι Ρεεει'ε εειεετ Με Ψιεετιεειιιιε;, ειεε ιιεεε
ειιιιιιει Τειειιιιε ετιι:ετεεειι εεεεεειι, ειε ΕτειΒιιιεε, Μεεε
ιεπιετ ιιεεε ιειιετ ιτ-εειιει›ι8ειι ιτιειιιετειι ΟρετεΠειι, ιι

ι

ιιεεε ειεε εετιιιέειειι νετιετειιιιεεε ιιιετ Μπι εε εεεε
εεειει ινοτιιειι ιετ. Ρετ ιιιιειι εειεει εε, ειεε Κιτπι πιιι;
ιιεπι Βειιε ευεεεειιτιειι, ινεΜι ειεε εεεεειε ειε νετΓεετειι
τετιιτιιιειιειι εειι, ννειιιι ειεε νειι ιεεεειπιειι νειι Ρετιειι
τιιιιιειι ιιιετ ειιετ ειε ειιιιιιει $εεεπιετι εειιετιιιιιειι Με
θιεει εε ειεε ειιιε Ορετεειετιεττιετεειιε, εεεειι Με εκει
νειι Μεεειιι ειιετ ιετιειιι Ορετειειιτ_ άετ ειιιειι Μιεεετιειε
ιιιιε εετεειεετι ετιεει: Με, ιιιειιτ νοτινιιτιε ετεεεετι ενετ
‹ιειι Μπι άετ Μεεειι ειιι εεε Οοιιτε άετ Ορετει.ιετιει1ιε
ιεειιε εει21:?

8ιειιι ειεε ειεε ιετιιετ Με ΑτΠιτει εε. Με ειεε εε εεε

Ξειιεετ'εειιετι νοτιτεε ειιεεειοεεειι, εε εεεει ειεε ιιι

ιιιιιειι τω” ειε Βεινιεετε;εε Ατι;ιιιιιειιι εεεειι Με Αιιινειι
τιΜιε εεε Ωιιειιειιιιεε, εειπιετιι Με τιιειειειι νειι ιετιετι

ειριειιι ιιι ειιιετ νετεεττΠειιιιιι€ ‹ιετ Οιιτειιε ειι Πτι

ρυτιειειι ιιετ Ετειιιιιιιι8 Μπι Αεετεετιιιιε εεε Πιετιιε. Πιε
Οιιτειιε ιιι ειιειι Βιιτειι, Με ιεε Μπι νιειε ειιάετε ειε
εειι Μεεειεε εε εεεετεειι. Βεειι Αιιεε ειι εειιιετ Ζειι!
νετ Αιιειιι Με. Μεεεε ειεε Πιτ εεε Αεοτι. Ηιετ ιει:

ιι
ι

νιειειι, ιιι εεετ νιειειι Ρειιειι Βετε‹ιε Με Ι.ειιιιιιετιε
ετννειιετιιιιε επι Ριειεε, ειετ εετετιε ιτειιιΜειι Με εεεειι

Ειτιεεεεε εεεειιιιιιετι.ετι νωιιιειιε ‹ιετεειεειι εει· νειιειι
θειιιιιιε Μπι ι;εινειιτι άετ θιειιτειιεε Με Υοτειιιςε νετ ειι
ιιετειι ι|ετΓειιτειι. νιίειιτι εεετ Με ΙιειιιιτιετιεετινειΕετειι€

ιι
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ιετε Βεεειε Με, ννετιιι Με Οιιτετιε ειιειε Μπι ντειιιι
εει‹ιε ειιεειιιιιιειι εεετειιεετ ινετκιειι εειιειι, Μεεε ιιτεεεε
ιιετιιι ιειι ειετ ιιιεει ετεεεεριειι, σε Μεεε ειιιεετεειιε ιιι
ειεε Οεριτει εει· Βεεειπιιιιιιε εεε Αεετιεε εεε€5τετι_ειιιιετιι
τιιειιε νειι εει· _ιεινειιιεετι Υετι:τειιιεειτ εεε Ορετεπειιτε
πιιι Μεεετ ετιετιειιετ Μειεεεε Μπι νειι άετ νετιιεεε
Πιτ ειεε άετεειιιετι εεεειι€ειι. Ιεε ιτειιιι ιιε.ιιετ Με
Μεεε άεπι Ατι:ιεει θιεεειιετ'ε, άετ ιιι άεπι $ετεε «Ε'οτι;
πιιι: άετ Οιιτειιε εεε εει· Βεεεεειιιιι€ ειεε Αεεττεε» ειρίειτ
ειιιετ εειειιι€ειι Κτιιιι‹ ιιιιιετ2ιεεειι, Με εε Βιετπιετ
Μπι Ρειιιεετε ι.εΜι, νειι ιεε νιειεε ιιι ιιετιιεειεειι Γιιτ
εεετ ντειιτ Μπι εεεετε.ιεεεεννετιιι Μιε. Ιεε ειειι`ι›ε Μπι
ειε άετ Αιιειεετ, ιιεεε ειΒιι.ειε Αιιετειιιιιιιιιε Μπι Οιιτειι;ε

Ηειπι ιιι Ηειιε εςειιειι ιεετιιιετι Μπι εειιειι, ‹ιεεε ειιιΜεΙ
Με Μειι;ειε Αιιετειιιιιιιεθ ιιεε Αεετιεε ειε εειεεε ειιιειιι,
επι ειπιετεε Με! Με Οιιτειιε, ειε ιιτιττεε Μει εεε εειιι
ιιιιιιτι:ε νετιειιτειι ειε εειεεεε θειι.ιιτιε εεεειι, ειιιε Ζιει
Πιετειι Μπι ειετ Ρετιειιιιιι ιτειιιειι $ειιειιειι ειιΠιεειι Μεεε,
νιιτειιεεεεεεει, ιιεεε ειετ Ατει: ειιεε ιιιετ Με Βεειιιτειιιιτ
ειεε εεειι.ει, Με Πιτ ιειιεε νετιειιτειι _ιεεειειιειειι Μιε
ειιεεεεεεεειι Μπι ειεε εεε 8ετεεε ιιιειΙ ιιεεετε εεινιιεει
ειειετ. Ειτιεε ιιιεεειε ιεε ειετ εεετ Με ετιιιτειιιιειι, πεπι
Με, ιιεεε ιεε εεε $ετε Βιετιιιετ'ε «Με ετιιιιιιιιεεε
Αιιει.εει.ιιε8 ‹ιεε Πτετιιε ιει; ΘεΠιειεεεεΙιε Μπι ιιεεεειε ετ
ιοτιιετι ειε ειιιε νειι ετεεεετε Πεειιιιε ειε ειιιε ιιιεετ
ιεεειιιεεε ιιιεττιιπιειιτειιε Βειιετιιιιιιιι€» Πιτ Μεεε εειτ.ε.
Με, Μεεε Με Αιιετεειιιιιις ετιεττιεττ ιιιειιτ Πεειιιιε ειε
Με ιιιεττιιιιιειιτειιε Βειιετιειιιιιιις, εοιπιετιι ιιιιιεεεεετι. Ιει
εεει· Με τεεειιιεειι ιιιεττιιιιιειιτειιε Βεεειιιιιιιιιε' ειεε Με

Αιιετειιιιιιιιιε πιιι εετ Οιιτειιε, Μιε Γιιιιιειι Με άετ $ειπιε,
ιιΞ ε. ιν. ιιιειιι Οειιιιιιεεεεεε? πε εεεε ειιιε ΜετιΒε του
Αεετι.ειι. εεννειιι ιιιεττιιιιιειιτειι ειε Με Μ8ιτει ειιεεςε
τειιιιιι Μπι πιιιεε εεειειιετι, Μεεε πιιι εε ειιεε εειιιε εκει
ιιεεττιεειιιε, εει τειιι ιιιειτιιπιειιτειιετ Αεετειιιιιιιιιε ιετιεε
Μει εεεΠιιιιιιτ νοτεετειιεεεειι, εε ιειι ιιιειιι ιιοειι ειιιειι
ειειιιειι Βεει ιιι άετ (ιεεετιιιιιιιετ ιιεεε ειιεειι ιε.εεετι,
ιι·εε ιιιιτ εει ιιετ ΑιιετειιπιΜιε πιιι άεπι Ριτι;;ετ Με ρεε
ειτειι »Με ινετε Με νειιετειιιιιεε Ειιιτιεετιιιιε πιιι ιιετ
Οιιτειι;ε εε Μεεε, εε ντιιτιιετι ιινιτ ειεε εε ιιεεεε Αιιοττε
εεεειι, ιιι τιειιειι εεεετι ειιιιιιει ειιι Οιιτειιετιιετιι τιιειιτ
ειιιε Ζιειε ε;είιιετι; Μ, Με μια νοτεειιετιιιιιειιε Αιιειεε
ιΜιε εεετ πιεσε ειε Βιιιειτ, Βεινιιειιιιεε ιι

ι

ειιιε ιιετ 'Γε
εειιεεεειι ιιιιεει. Με εειιιιετ εε Μιτειι Με τιιΒιι.ειε
Αιιετειιιιιιιιιε Μπι Με θιιτειιτε Με ι)ιιειιε ‹ιετ Βιιιιιιιιες,
Με εε ιετιεε εεεειιπιειι, ειι ειιιιειι. ννιιτ‹ιε ειεε ετει.ε
Με ιιι€ιτειε Αιιετειιιιιιιιιε ιιειιι Οιιτεττειιιειιι νιιτειιεεειιιειτειι,
εε πεπ ειεε εειειιε Πιιιε τιιειιτ ιιιεετ ειι θεειειιι εε
ιτειιιτιιειι. Βετιιζετ Μι Βεεει., ινειιιι ετ εεεευμτει, Μεεε
Με Αιιετεειιιιιε Μπι Αιιεεεεεειιιιε τιιειιτ ιειετειι ειε Μεεε
ειιειτι Μπι Με Οιιτειιε Μεεε ειιιειιι Κτειιεεειεεεετιιε
νετεειειτειιειι ιτειιιι, εεε εετ Ριιι€ει· ιιειιτιιειι Πιειι. Μπι
Πιτ ιιεετειιιινετιετ. Με θιιτειτε ειε 8οιπιε εε εειιιιιεειι,
ΜιτΠε νιειειι ιιεεε εεετ εεεναετ ιειιειιι .ιετιειιΓειιε Μεεε
εε ειεε Μεεε εεεττειιετι, ιιε.εε άετ ιιιιι€ετ Μεεε· Πιειειι
Μεεε ειε Με Οιιτειιε ειιετ $οιπιε, εε ιειιετ ιι

ι Μτεει.
ιεειει, Μεεε εεετ ετει: ιιιιτ Μιτειι Με Ρετιινιιιτιειιιιε επι
εεε 0εΠιει ιπι Ε'ιιιΒετ ειιιινιτιτειι ι(ειιιιειι. Ι)εεε εε ειιι
εειτιειι Ρτειαιεετιι, Με Με 8ειπιε νιει εειιιιτεειι, ειιεε

εειιειι πιιι. Μεεετ ιπι Πιετιιιειιιιιετιι εε Πιειειι ιιιϋε;ιιεε
ει, Με ιειι ιιιεει; εεειτειτειι. ιεε εεετ εεεειιε Με



Με

οιεοι οιπποεειεοοιι, οεεε οιο εοεειοι Κειιιο Ποοιιππ ιο

οοτ Βεποιππ,ε; οοτ $0οοο οεειι2ο, οεπο ιεο Βοοι·ειοεοο
ειο εοοτ εο!ιεπ, επι οποίιπειεπ πτ Βεειιτπιποοπ οεε νετ·
Ιεοιεε οεε θετνιοεΙοεοπ1οε.
Ψοοπ Ε'ειποοτε ιπ οιοοπι ινειιετοπ π Μεεετ Ιι'τοπε
νετε!ιοπιιιιιοιοο ΑοΓεειο οεοε.οριει, «Με Βιοιοπε, πιο πιο

εε οιετοει οοεο πιποιει π ιοοο ιει, Βοι Αοινεοοποπ
οιοιιειΙετ Αοετιιοτοποπ ινοοιπετ εεοοοΙΙ Με οεοπ Οοτειιε
ιοεπι π εο!!οπ ιει», εε ιοοεε πιο οιεεεε Με Πιτ Με
πιειειοπ ποιο οοειτειιεπ. Νοτ Πο· εοιεοο ποιο οποιο
οιεεετ $ειο ιιεεο εΙιεπΠιιιε ειιιοτοειι, πε οοτ πτεεειε
Τοειι οει· ΡΙεεειιιε οπο ιιιιιιιιιιο ειεο ειιοεο επι:Ιοοι·ι οει
οοο, ινε οιο Οεπιτεειιεο οεε Πιοτοε ειπε ποιο οπο οοτ

οεοπ πετιιιπε Ροτιιοει ιιπ Πιοτοε ειι2οο. εποε Με
οεοπ ΡΙε.οοοιε οεεο ιπι Πιοι·οεεενπιπ, οι πιο Βεοννοοποτ
εεοειι ιοιιεειιε οεε ποποπ Μοποιοε, οοτ Μοιιοτιποπο
πεεεοιεεεεο, Με Πιοτοεεοοειοπο οιοο ννοιεοε οπο εεο1οιιο,

Ιιεπι οιιι εεοΙοεοτετ Οεπιτεειιοοεπειεπο οοτ· Μοεεο!ε.ιοτ
νετ, εε οεοπ οι Νιοοιειιοοο τε.ιοεο ειπε Αοετιιοιποπο
πιιι οοτ Οοτειιε ειιοιο νετποεοτποο. οι" τειοε πιο
ειειε οοο Πιοι·πε, εοι εε οοτεο Ηεπει·'ετιοε πιο», εει
εε ιπιι οειπ Ιιοιπιπετιε εε π οτινειιοτο, οιιεε ειπε Αο
Ιοεποι.; οοτ Ροιεεπιε. ιπιι οεπι Ριοπετ ιο ιειε νετποπεπι
οιοο ινοτοοο οεοπ οοο οι·ει ποιοι· πεεο οπιιοοοο ?ειππ
οπο ΡετιιοοΙ ιπιι οεπι ποιοι επιιει·οι πτετοεο. Ιοο
οτε.ιιεοε οειπ, ντιο θεεειιοτ, ειοεο 8τεεεεο ειοιιιιιΓεο
Ι.σιιοι, Με Οοτειιε οοετοιιιηιι ιιιοοι. Βιιεε Με ΒΙοιοπο
οει οοτ Αοετε.οιποπο ιπιι οοτ Οοι·οιιε οιετ οιοο νιεΙ

8τοεεοτε εοιπ ιποεε, ινιτο ιεοεπι οιοΙειιεοιοπ, ντεοο οιοο
οοοοοιιι, οοεε πιο Οοτειιε οι ποι· Ιοειοε Ρειτιιοειοοεο εε
π εεπειι, 8οοτιιι νετ Βοοτιιι, ειιτοιιοΙιεο νεο οειπ Βιιοε
οοο οοτ Ηειιειε1Ιο οοτ Ροιεεπιε ποι Πιοτοε Ιοει·ειεει οπο

_ιοοετ Ζω; οοτ Οοτειιε ειπ οιοοι· εοοτ ννεπιπει· 8ι·οεεεε
θειεεε οτειΤοεο πιοεε, οεε ιειοι πτ @οεΠεοοοετ Βιο
οεοπ οπο. Μιι οοτ Οοτειιο οεοπ πιο ιο ποτο68Ιιεο
πιο ιπιι οειπ Ριππετ πινιεεοοο Ροιεοπιο οοο Πιοτοεινειιο

πειε.πεοο οπο ειο ιο ιειε εεοπειι ειοΙεεεπ. νεπ οοτ
ΒιιοοεΙΙιεοειι οοτ ΑοΙεεοοπ οιιο8ι εοοτ οιει· οιο Βιειτοε
οοτ· Βιοιοπο ειο. Βιε ΒΙοιοποι ειοοι οι οεοεποιΙιεο οτει
οοτεο Με Οεπιτεοιιοο οεε Πιοτοε, οιεεο ιτιιι εοοτ· οι·ει
οεοπ νεΝοειπιοεπ οιο, ιιππ οιο Ριεοεπιε. ειιεεεειοεεεπ
πι. Ρετ τοιεο ιιοιοτΙιεει εε ιοοεπιειΙε Ιτειοεπι ποιοι,
οε.εε Με ΒΙοιοπο οεειε εοοτ ειοοι, ιο εεοπειιοι· οιε Αο
Ιοεοπο οοτ ΡΙετιεοιπ ειεο νεΙΙοιεοι, οοο οεεε οιοεο Αο

Ιοεοπε ιπιι οειπ Ριιιποτ εεοπεΙΙει· Με ιπιι οοτ Οοτειιε
π οειινοτοειοΙΙιεεο ιει. Ιεο ιοοεε εεειεοεο, οεεε ισο επ
Μο Απετιιιιτοιιιιε ειποε Αοετιοε, οετ εοοτ Με ε Ψεεοεο
ιει οπο ινε οιο ΡΙειοεπιε. οεοο πιο οτεεειεπ 'Γοειιε ιιπ
Πιοι·πε ειιοι, ιιοετοεορι πιοοι οοει· οετοοιτοιο, Με οιε
οι ειπε νεΙΙειιιιιοιπε οτινειιετοποι οοτ Οει·νιιι οπο οιοο
Ποιο Βοτεοποποιοοοιι Πιτ οοο Ρ'ιππετ ετοιοιι πιο οιοετ
Ιει, πο ειπε Βιιιιοοπ εοοτ ειπποιτειεοοε Ε'ιοοετ τοερ. οοο!
ι·ιοοοειιοει· Αοειιοεε οιο Ιιιοιεειιιεπ πιο Ειοετιιι εοπιοοι.
Ιεο ετννοιτειο. ννεοο ΕιΙο οειο ιοοι, ιο οοτ Νετεεεε ιπιι
οειπ Ηεπει·'εοοεπ εοπ, εεοεοο πιιεο εοοτ ποιοι, ινοπο
πιο Ζειι οεοε, οει πετιπποπι Ριοοετ ιπιι ποιοι οεοειπ
ΡιιΙεε εοεο Με Ιοττιιοετιεοτινειιετοπο νετποεοιπεο. οι.
ιπιι πιοοε Μοεο Ατι ετοτπο ιο Αοινοποοοε, οεοπ οιοι·
Πιτεοιε ιεο ποτεοε Με Ειπτιεεε οοτ ΒοοΙειπιοεοι. Με ιο

ΡεΙοο οοτ Ηεπετ°εεοεο εποε οοιειοοεπ οϋποεο, πιεοτ
Με οιοεεπει εε εεΠιτοοιοιε Βεετειειεοοοε. Βιεεο ιει
οοι οοτεΙιοεοτιεο ΒιιΠ;επ οοτεοεοε ποιοι ειπε εε οτεεεο,
οοτ Αοοοεε ποιοι εε 8οοιποοτι, οεεε οιοο ειο εε π οο
Π1τεοιοο οι·ειιιεοι. ισο οιο ιεοεπΠιιιε ιπιι οοο Βεεπιιιιιεπ
οιεεετ ΒοοεοοΙοοε πιτιοοεπ ποινεεοο οοο πιοε ειειε
πε.εο οοτ Αοετοοιποοπ οεε Ε'ιοοετ εεοινιοοεπ οπο οιο
Κτεοοε πεπεεοπ εοεειιοπ. Ι)ειοει ιιιιοε οι οεε Ηιιορι
πειιιιοοι πι” οιο νοΙΙιεο ΒοιΙοει·οιιο οεε Πιοτοε εεΙοει
οπο ειοιε πεεοοετ ειπε οτιιποΙιεοε ΒοτεοεπιιΙοπο οεε
Πιετοε ποιοεοοι. Πιο οτε.ιιοΙιε Πιτ οιοεο Βιιιιιοιιπ ειειε

ΕνεεΠοεοο8. θτοτε.οε Με ινειιο Ετινοιιοτοπο ιπιι οειπ
Ι.ειοιπετιεειιιι πεειειιοι Μοεο ιτειε Βιιτοοετιιιιοπε οετ

Πιοι·οεΙιεοιο, πιο ειιοειι Βιιοι,ιοτ οοιεοι, επεπιεοιπ οπο
ετιιποΙιεο π νεΙΙΖιεοεπ.
Ποσο εεριιεεοειι Αοετιεο, ντε οοτ Απειιοεε τπιεεΓετοιο
οπο οοεΙτιεοοοπο ιει, πιο οιο Ριιιιεπιιπ ιιοοετι οπο Με

ΟεπιτειειιοοεΠιιιιποοιι οεε Πιει·οε ειπε εε εεοΙεεοιο ιει,
οοιιε πιο οιο πτοποΙιεοε 1)οτεοεριιΙοοπ Πιτ πεοοιεο. Πε
ινοτοεπ οε.οοτεο ποιοι ποι· Με εεριιεεοεπ Κοιτιιο ιοτιπε
εεοινοτοιιιι, εεοοετο εε ινιι·ο οποιο οοτ εοοιιιιιο Πιετοε π
Οεπιτει.ειιεποπ εποετοι,τι. Ιεο πιοοο ειπε Ιει2ιετειο (ιιτοποο
εοοτ οιιοίιπ εοεο ΑοεεροΙιιπποπ οιε π 480 Βοοπιποτ ιιι
θεοτεοεο.

·

Βοι νιτειιοτοτΠοοεΙειε.πο οι εοοτ, οοτ ποσο τπιεο, πιο
ποειοοο εε ειι"οο, οοι ννειιοιπ οπο εειιιειιοο Πιει·οε νειι
οειπ ειοΓεοοεπ θιεοτειιοιι οοτ· Οοτειιο τοερ. οεε Ι.εοειε,
εοοε νει·οοτεεοοποε Ετννοιιετοοπ οοτ Οετνιι: οεοειι οπο
πιιεο οιο οιΒιιιιιε Αοει·ειοπιιιπε οπο Αοειεειιιοπ νετ οοτ·

Δοινεποοιιο οοτ Οοτειιε νετοιεοεπ ιιιεει, Με νοιι

Β'ειοοετο οπο Αποοι·εο ιο Αοτεοε εεειειιιο Ροτιοτε
ιιεπεποΓε.οτ, οιο ιεο Πιτ ειπε εοοτ οτεεεε οποιο. ειο εε
ειειιι οιοτ ιοειποτ Αοειοοι οπο ιπ ειοεπι εε οεοειι θτεοε,
οεεε ιεο Πιτ εοιποο ΡοΙιε ιπιι θεεεπει· οιο Ρει·οετοπο
οιοοι· οιπιιειειι Αοετιιοτοοπο πιτ οοο Απιιιπτιετ οπο ποιοι
εοοτ, εοοτ πεοοιοπ Ρι·ε.οιιοετ ειοΠ·οεοι ει·οπΙιεπ οιοοοιο.
Κινεοιι Ρειιιοετο οεΙιεοριει, οεεε οιεεο θοΠιοτ οποιο
ειπε $ιε.ιιειιο πιιοοτιοει ινοτοεπ ποιο, εε τοοεε πιο οοιιι
ννιοοτειτοιιοπ. ιοο οιο οοτ Απειεοι, οοεε ειπε εοιποο

επιιιιειιιι πιεοιε οεεεε;οιι ινοτοο, ννειι οι οΙιεεει·ιεΙΒε ιιοετ

οε.πρι οπο ιοεοεεεποετο εεΙοοε, οιο οπο Απειποι οοτ
πιειειοπ Αετοιο ποι ειοεπι ιεεοοιεεοεπ Ροοιοτ οετοοοπ,
ειοΠιεο ποιοι νοτϋιΪεπιιιοιιι ινετοοο. Ψοοπ Ρειοοετο
ιοτποι· εοοτ, τοπ ιοιιεεε οεεοεΙο Με Πιετπεεοποο, οοο
Βιιιιιεειοειοι·, · οοο Η ο πιο τ'εεοεπ Ι)ιΙειε.ιετ νοτινοτιοπ,
πιει! εοεο ποι οιεεεπ ειεο ειπε Ρει·ιοτειιειι οτειι,ιοεο
οπο, εε εποε πιο, οεε οι τοπιο. Βοι ειιοΙποοιπ, ποιοι
οεπιτε.οιτιεπι, ειιιι·Ιτ νετπτϋεεεττοιπ οπο εοοτ ετινοιεοιετιι
Πιοτοε οοειοοι εοπ οεοπ θεοι·εοεοε οιοεει· Ιοειτοτπεπιε
ειπε ετεεεο ΟοΠιοτ οπο ιεο οποιο εε ε.οεπερτεοοεο, Γετι
ιπιι οοτ Βοοοε ιιι εειεοοπ Ριιιιοπ, νοι·ειιιιιι οεοπ Θε
οτεοεοο οοτ Ηεπε.τ'εεοεπ Βεοειοε οπο οεε Βιιιι!εοιοο
τοτε. Με Ξεοοε οιοεοιο ιεο οιετ πιο· Μι. εποεινεοοι
ινιεεειι, ινε οοτ ιοποοι οεε Οοτνιεπιεε.πειεε οεειιπιτοι
ντετοειι εοΙΙ, πιο ποι νει·ειεοι οιο Ηεπετ°εεοεπ Βεοειοε,
οεεεετ εοοτ οοο οιιπιιπειτιοειιιι οτε.οεοεπ π οοοοεπ. Ι)επ
ΒιιιιΙοειοοιοτ πιοτιοιο πιο ποτ οοι νοιι εε0οοειειο Μοιιετ
τοοοοε ιο θιοοτεοεο εεοοο, εοοτ οοτ οοπε οεο Ε'οοοοε
π οοτιιοι·οο. Μοιπει· Αοειοοι ποσο πιο; Β.οεοι, οεοπ ιο
οοτ Βετιιοτοτιο οεε Ροποπε, οειπ Βεινεοπιιεοεπ Βιιπε οοτ
Ροιεοπιε., πιο ποιοι ποι· Με οεοπ οοτ Ρετιετε.ιιεπ,
εεοοετπ οπο οοτ Βιοιππο. Ψεοπ εε οπο εοεο ιιοτοετ
ποΙιππεπ ννιτο οιο·οο οιοο οοεεοΙεοπιδιο Αιιετιιοιποιιπ
ιειΖιοτο επι οιο θει·ιπποε π τοοοειτοο, εε τοοεε οοεο
ειο ιεοοτ, οοτ οιπιπε.Ι- ποι· ειοεπ εε εεοΙο.ο"επ οπο ειειτο
ετινοιοοιεπ Πιετοε οινιεεοεο εοιποο Β'ιππετο ποοε.οι πι,
ιπιτ πεεειεοεπ, πεε εε οιπεπ Βοτειοεπ ινοοοετ πεο
ιπειι πιοεε, οε.εε τοπ οιοτ ειπε ΡετΓετειιεπεεοΠιοτ ιι

ι

Αοτεοε ειεΙΙεπ οπο. Βεεε Μοεο εοοτ πιο; οοπι Ιοειτο
τποπι νιοι Ιειεοιοι· π 8ιε.ποε οειπιποπ οεοπ Με ιπιι οειπ
Ε'ιππετ, οεε ειοοι ινεοι Γεει. Ιεο οεΙιο οεοειι· εοπ οεπ
Ποιο θεεεπετ'ε ιπ οιεεεο ΡειιΙεο ποιοι ποι οοτ Νομι
οοιιρε ποποπ οιο Πιετοεντε.πο π οεοτοιι Πιτ εοοτ πο
τοεοιιετιι€ι, εεοοει·π ειιπιτπο ιοπι οει, ννοππ οι· Με Βοειε
ιπιι οοο Ε'ιοοετοοιιοπ επ οοτ· ιΠειπο οετοτοεοοπ ιεεει.
Ειπε θεοιοι· ιπ οοτ οιΒιιεΙεο Αοετιιοιποπε, ινοπο ειο εε

εειοπεοι οπο, οεοπ ιεο ποιοι εεοεο, οεοπ εεΙΙιε ιτειο
οειπ οιοο Ρετιετε.ιιοπ οοιειεοεο, εε ντιιτοο Μοεο εεΓετι
οοπιοτοι οπο οϋοοιε ιοοε ννειιετ·ο Μεεεπεοπιε ε,τοιτεοειι
ντοτοεπ, πιο Με Ρειοεπ οοτεεΙοοπ εοπινεοοεπ. Αποετε
εεειε.Ιιει εε ειοο οει οοτ Αοει·ιιοπιοπο ιπιι οοτ ('οτειιο
ειιοιο. Ηιοτ οεοπ οιο Ρετιετειιεπ εοοτ Ιοιεοι οοοτεοοεπ
ννετοεπ οπο οετοιιο οιοεεε Ποοετεοοεπ οετεεΙοεο οπο
πιοοι Ππιοι·ιεεεεο _ιεοοτ ινειιοι·οο Με.οιροιειιεπ οεοπ οπ
ειοεοοοετο Ε"εΙΒοπ ποσο ειεο οιοοεο.
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Ε'ου υοου Βοο.το1τοτετο1ι υοου οοιυ οιοοοτιτ1οουτουοτο

Αυουτοουουο1τιιιο υτυετουτ1του οου οοορυοουουου Ρυοιοου
το1οουοουιυο.οεοου:

Ιου υο1το το τοοοιιι Ρο1το νου Αυουτ, οιουιι οο ιοο81το1ι
τετ, Μο Ευοττοοιιο υυο ΕΣυνυοιτουουυ του τνουεοτιοιιοινουττι

υυο υτοτιο, ιινοιιιι Μουτ €οιντουττοο ουουοο οο.Βοοου οιπο
ο1ιοιι, Μο Ι.οιυτυουτυουυνοττουοο8_τοοουιιυοουυ νου.

Νοτυνιουο18 Μοτο του Μο Ευοττυουο υυο υοιοτιτοτοουοο

οτοττο.ΙοΑυευοοοιοου 1ιοτε.ουΙοο”οιο, ινοττοιιιουο ουινοτου

τοιυ Πτουιιο )οιι8οττ8οου ο. 1Νοουο οου ΒουιινουΒουεουοττ.
Ιου υτουο, »υοου ιυοο1του, Μο Ι.οιοτυο.υτυουοουουυ ο.ιιοτι

υτου το Αυινοτιοοιιο, οτ1τιττυοΜιτου υοου υοοοο το Μο

εου Ρο11ου ιιιττ οου ΗοΒο.υ'οουου Βοιιοτοο.
Ρου ου1οουτ υο1το του Μο Αιιουετοιουυε ιυττ οου Ου

υοττο ο1τοτυουυο ΕυοττυουΒ υυυ ου, »νο Βουτυοο Βοετο

τυο Οονοιυ οτουτ εττυου, νουουοΒοοοτοτ, Μεε Με Πτουοο

οοινοτιο οτιτοοοιντεοο Ποετοτουυ υυο Ι)τουο 2οτοτ ιιυο οου

Πτουιιο Βιιτ οουτυουτι·τ τετ.

Ιου του ου! Μο Ρυο.Βο οου .ιοουτυουυοο1ουυ οτινοο οο
υοοου οτυοοΒουεου, νυοτ1οτο τιοτ οου Ηοοοο1τοττ οοοεο1

οου Μουτ υυυ του οου Ιουυοοοουετ, οουοουυ ο.ιιου του

οου ο11ο,οιιιοτορυο1τττοουου υυυ νου οο οιοτυοοτου 13ο
οοοτιιυο του Ιου ιυοουτο οου Μο ειοοουου Ρου1υτο, το

οοοοιι του οου θουυο.ιιου οοο Ι.ιιιυτυουτο.οττττοετου τυοτ

οτυτ υο.1το,οου οτυοττου,Μ. υιου οτοεο τοι «ΟουτυοΙουιττ

του Θγυουο1ουτο» το οοιιι $ουΒου'οουοιι Αυττ1ιο1 ευ
ο1οουτοουυυο υιιοτο1ιυ1τουο,υοοουτ1οουτουοοτ, Μο του οο
- υτο υοου.
νου ο1Ιου ΒτοΒου οοτιουοιι οιπο ει1το Νοουτ1οουοου.
Μο τυο Πτουοο τυυου 8ττο υουου, Με λΙγοιιιο, Ρο1)ιρου
οοο Οουριιο Μουτ Με οιυο1ι οου Οουντκ. Ητου ουτουττυου

νντυ ιιοε οιο υοετου υοου οου ινοττου Ευο1τυουο ιυττ οοιυ

1.οιυτουυτοιοτιττττοουοου 8ττο οουοο1οου, τυυο Ρουιυ, Ζου1,

Οουοτοτουο οουου Μο _)οτ.υτ80 τυοτο υυο υοοοοιτιο Αυτοε

τουο. Βτο Ευο1τοοιιο ιιιττ οοιιι Ι.ο.ιοτυουτοετττττετ υτου

ιιιοτοτμου Βοτουυ1οο. ινουυουο υοου ουε ττυουο.ΙΙνοιι οου
τουεο1ιττοοοοιιοιιιττ οου Ηουυυ'οοτιου 8ττττου Μουτ υο

υοορτου υοου.
Ητου 1:οιυιιιου Μουτ ου1ιου1το1ιονου1οτυουοου οτυοε

ττοττοι Πτουιιο οττοοοοου οοου τοι Οουντιτ υοττοοοου 'Γο

ιυουο νου, το οο υοου οιιυοτι νου1οιοουους οου Οουντκ Μο

Ετυτουυιιοο οοο 5ττττοο ουο οιο Βυοττυοου ιιοιιιοο1το1ι
τυουοου. )Νουυοοο ιιοιυττου οου οιιυο1ι οιπο τυοουουοο

Ψειο.οου οτοΒοο.ιυ ο,ονιιουοουο Ι.ο.ιοτυουτοοτιττ οο.ο νουεο

Μοτο Ητυοουυτεο τοι Οουντιτ 11οουιντυοοτ υυο υοου οου

τυοτου ροεοτυυουου Βοττο οιιοινοτουου υοου, 80 υοου οου

οτουυο υυο τοετο Ηοουυο.ουο Βουοτοο οτιιοιι ιινοτουοο
Τοιοου Ιοτουτ Μιυουουτιιο:ου οοου του νουΙοτοου, ου οτιιοιυ

υουτοο ουου οτυου ουουουυιτοο1τουου )Ντοουετο.υο ουοου.

του ο11οΜοεο Ε'ο11οορυτουτ τουυου του Μο Ι.υιιιτυειυτο

ουινοττουιιο8, οοιοο Μο Αυτοου1τοεοοοο οτυο εουοοουοουο

υυο τνοττουοτετ, 80 οοοο οο. ντο1 οουινουου 2ο Ι)υοου

νου1οτοουιοου«Με. Τοιυουο 1τοιιιοιτουο Μο Βτυουοεο οουου

Μο Βουκοο οοιιιοτυτυτοΠοτουοοουιιυμ; ποτ οοιυ τυο Πτουοο

1τουουοου Ρτυοου υυο οου νου οου Βοοουοοο1του 8118

το.οτουοου Ηο.υο οτυο Βουο.οουο υυο οτουουουο υυο Μο

οττ τιοοοοου1τοεοοιιοο Ορουοττου 1οτο1ιτουυυο υοοοοιιιου
οτι νοΙΙτουυου οοτυ τουσ.
του ΜΗ ιιιιυ οιο Μοοου Ρουυτ Μουτ ιινοττουοτυοουοο,

οουοουο πιο 8ουτιιοο υοου Μιτου οτοου ΒιιουτΙτ υουυ Μο
Ε'ο11οουυνο.υυου, νυο του υοου οτυο ΕυινοττουουΒ οοε Πτο

υοο ιυττ οοιιι 1.οιυτυουτοετττττου τυοτοτυτυο1το. Βο οτυο

Μοοοει Μο Ε'ο11ο,Μο 8ουττου ιιυτου Ρου1ττ8 υοοοιυιτιου
τοεο.τ. Ευ 2ου1τοιι οοιιοο1οοιι υυο Μο, υυο οτυο Δυο

εουοιουυο εουου ο1οιυο1 νοιυου ουτο181οοΒοιιιοουτ ινου

οοο τετ.
Ιο Μοοο Ποουτυ υοουυο του :Μο 1Μιιιουτοι·τοοτιουΒτιι
τουοοιι, τουυου υυο ΒΙυτιιυοου υοου Αυουτ, τυο οτιιο

Αουοετο 8ουο11οτυιιιο1 οιοουοτουυτ υιιουοο, οτοοο ουουιιοου

τουτοοιιουτ υυο 2ο1οτοτ ο11ο ιιιο1τοιιου ΕυττυουΙτουοου,

οουου Μο1τουττοτ υοου οιιυο1ι Μο υιτυυοουορτοουο Ποτου

οιιουιιιιο Μουτ οιυιιουτ νυουοο. Αιιοτι υτου οου Μο Ευ

-” -έ ---έ" ἑ°~ἡ` -' τ.: ο

τυοττουοιιυ υυο υυουο1τουο ΑυτοετουΒ Μουτ οου οου Πτο
ι;υοεο, εουοουιι ουου οτιιου οτινο υοουτιι1οοοοοιιΟρουοττου
οτου1το1ιεοτο,τυοοτουυ υυο Μο Αιιοτοετουε οου. Πτουοο
οοινοιυο ουου οου 5ιο, Μο Ρουιιι τυο Μο Αοουυοττοιι8
οου Ευττυουυιιιιο οου 8ου1οτιυ1ιοοτ ΑυτοουΙοοο Μουτ υυο
υυο οιπο τοτνοτ1τοονουτειτιυου οτυοου1οοοιι 1ουυτ, οου οου

θουοοιιοε οου Ροττουττυ τουυου οου.

ΑΜ οου $τυοττριιιιοτ,ου αυτ Μο Αοοοουειουο8 υυο Μο
ιιιτυυοουορτοουο Πιιτουοοουουυ οου 'ΓυοτΙο ιιττοτυτου τυο
ιυου Μο ο1ο1τουττοτοου Βυ1υυυιι1υοιιε οου Βουτοτιουοιιτ
ου1τοιιιιτιουτοτ υοου Μουτ, ιυοουτο του Μουτ οτιι€ουου,
οουοουυ οιοτυ υοιιττοοει 'Ι'1ιοιιιο ιυττ οου ντίουτου Βου
εου'ο οουττοοε.ου. του οοοτ:
«του Ουυοττοοιουτ υοου νουΒοο1το1ι του, Μο Αυετοο
του; τετ οο υτοιιιο1ο, οουυ εο1οε.τ υοου οτε οοΒο.ττν ιιοε
οο1,ννοου ετου Μο Πτουοουου1ο υυο Μο Πτουοοινουο
,οΙοττ υυο νυουΙουορουττουτυτοιιτου1το, 5ο υνοτοουοου οεε
υοου οο.οο Εμ” υοοττιιιιιιτ υυο οου ουοτ Κοιυιυτ οοιυ
υοουτο1Βουοου Οουοττοιυουτ υοοοτ ιυτ1ιυοο1τορτοουουΠυ

τουοοουουυ οοο οουου οτο θιοιιιουυουοιι οτιιοο.οοουττοοοουοο

Βοοοοτοοο 2ο».

τ. ττο υ ο το υ.

1) «ΟουτυοΙυτοττ του Ογυουο1ουτο» 1898, Νυ. 7. Βου
Ποοου Μο 1Συννοττουιιοουυο Αιιοτοο.τουο οοο ΠτοΒου:

υυο Με νουιιοτ οου Βουουο1ιιιιο.
2) «Οουτυο1οτοτττου τηυο1το1οοτο» 1898, Νυ. 7. Βο
υτο1ιτοου 0οοο11εουοτττου ΟοουυτουτΙτο 2ο Ι.οτρυτο.
8) «Οουτυυτο1οττ του θγυο1το1ιιοτο» 1898, Νυ. 12.
θιοοο.οου. Βοιυουυιιιιοου 2ο 8ουΒου'ο νουτυους.
4) «Οουτυο1ο1οττ του ΟγιιουοτοΗτο» 1898, Νυ. 21.
Η. Βτουιυου: Βοιιιουυιιυο,> ευ οου Ε'ουοουιιυΒ Βοοε
ιιου'ο ο, ε. οι.
ο) «Οουτυο1ουιττ του ΟτυουοΙουτο» 1898, Νυ.
Η. Ε'οτυοουΒ: Μου πο; ιιιττ οου Οιιυοττο ο. ε. το.
ο) $οιιιυοτ Ρ022ἱ; Ι.ουυουου οου Ιο1τοτοουοο τω
ορουυττνου θγυουο1ουτο. 1898. Βο. 1.

7) Βυ. Κου! Βουυοοου: Ηο.υουιιου οου Ιέυου1τυοτ
του οου ινοτο1το1ιουοοοο1ι1οουτοουεουο.

Ή.

Βοτουειτο.

Ζοττοουυττττου οτοτοττοουο υυο ρυγοτυο1τοοτιο 'Ι'υουυρτο.
Βυυο ΙΙΙ, ΗοττΒ-8.
Η. 8τυοιιου (Ηοττ 8 ιιοο 4) 1ιοτ Ποτο1°οοουιιιιΒου ουοτ·
«Ροττοτοτ ιιυο Μοο·οιιοιοττ1ττοτ»οοεοετο11τ ιιυο υοοιιιιτ αυτ'
Οιυιιυο ειοτυουΙοτιυυοτουου υυο οου υτο1ιοι·1,<.υοιιΑυοουο.οιιιιο;ου
ντο1τ'οουνυτοουορυοουουοοοΒυο·οουτοοο ιιι οοιιι Ετοοο1τοτ.οπου
Γοττοιιτιιυι·το νουετουττοι· ονοτοο 1ιοτιιιο.οο1ιου Β'οι·υιιοονου
Μοττ1ττοτουτουιιυοουου Ηγροι·ιιοτο1το.τυιττΝοτιου νουο1ιτοΙο·τ
νυουοοιι1ιουιι.ο.ιιο1ι ειουου οοουο.Ιο, ννοτΙ οπο Β'οττ Μουτ οο
Ιοτουτοου Ζουοοτιιιυουου1ιοτιιιτο11τ,Μο Μο ΚουΙο1ιγουο.ιο. «Οτο
νουτοοεουοο8· οου νουινοτ1οοιιοι·οου του οιιτουο1τουτετΜιτου
Μο Ζοτο1ιι·ο·υουυοι·ουΡοττιιιουτυουοοτ ουο1ιο1τιιυς υ·ονντυοοι·
θυου2ου υυο 1ιοτυτο1ιττεοι·τνοιιι υυο Ε'ουυι οου Γοττοοοου
(ΜτΙο1ιτοττ)υτο1ιτυοτυο.ουτΙτουου,Με τνουυ τουτοοου Που οιο
θει1ουτοιι,ννοΙουοοτο νοΙιιιυοτουοττ νου Ρ'οττ ο·οοουοοου οοι·
νοΙουιοτο1ιοττ νου Βτο·οτοο οοου Κο1ιΙο1ιγουο.τοιιΙἱοτουτ, το
Γουιυ οου 1οτυτουουοτιιτουυτ». Ι)το 1οτο1ιτοοτοιιΡοττουτουοτυο
οου Μτ1ουτοττ,Μο τοι Ηυυοο1 οοοιιο1τουοδο.τυουυυτ'οουο
Κυοττιιι11ου,οοοοοοοτυτοΜτΙου, 8ουυο τονοιιτ. υοου οοοιι·ττιι
Μ), Βιιττου. Μοευοιιυυοιιυο νοι·τυιιοου Β·ιιτ 120-15Ο θι·ιιιοιιι
'οτι υυο οτο το οτοοουΡουφ.
Βοττοι·υιουυ'ο Αυτιοτυ «Ποοοι· Με νντυυουο υυο Διι
τιιουουυο·οοι· Ηγοι·οτυουορτο το οου Νοιιι·ο.οτυοιιτο»(Ποττ 8
ιιυο 4) τετυουοττυυοτουτυτ.
Μ. Βου υτΜου ορι·τουτο1ιουοου Νιιτυου οτοου υοου ο”
Μοτυοοο νου )ντ1Ιοιουο ο υου1.τοοτο11τουΒτουοτοο-ΜτΙου.
)νοοοουιυιιιιυ 1ιουτουτοτττ1ιουοτυου Ρο.Ι1 νου νοι·υττ
τιιοι.υυιττνουτΠο.
Η. νι ι·ουοιιν Μουτ οτυου Αροτιυυτ που θουτι·οΙ1ο νου
Βουτοιουοτυουτοοιιο.

'τ
'
ο ο υ 1 ο ο ο οι «Πουου ιοοο1ιουτοο1ιοΠοτΙεγιιιιιουττυ,οουου

ρυγοτοτοτ.υτοουονντυ1ιοου; υυο Μο τυοτουττοιιοουοοΙυου» οιο
ροο1ι1ττου οτυ οττυτοουΑιιυουςοι· Ε

:
τ ιιιυ'ο, οουιιιιοο1ι1το1ιουυυο

υυο.ου1τοτιουΙυοτντουοο Με Βι·οοτυ τττυο'Γιιυυου ροοοοοοο ιιιιο
ι·ο.τ1οοο11οΗοττο·γιυυειοττ1ι,στο τοπους τιιοιντοοο1τοτυτοιουοου

Αυ. του
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ιιιιιεε. ινιειιτιεε Ιεειεει:ιειιειι εεεειι εΙιει·ιιεεε ειιιι·ιιι·ειεειιε
Εειεεε, Ηει·ειιι·ιιιιιιιιειεεε, Βιιιι.ει·ιιιειιι ειε. εε.
δ'Με εεεε ε εεεει·ιειιι. εεε Ειιειιεεε νει·εειιιεεειιει· ιινει·ιε.
ιιεειιει· Ρι·εεεειιι·ειι («Βειιννειεειεε.ε»,Ποιιειιε, ιιιιΙιε Βιιιρεειιεεω
:ιυι εεε Κι·ειεΙει.ιιι. σ
8ε.1ε.ειιι ιιιειιι Βιιιι€εε ιιιιει· ειε εεεειι Ηει1ιεεεε εε ειε
ει·ιιιειιε Αεινεεειιεε εει· Νει·ιιιε, εεεειιεει·ε ιιιιι.τειει εεε ειεε
τι·ιεειιειιΤιιειιιιιεριιει·ε ιιιιτιιιιε ιιεεειιι·ειιπ εεε 'Ι'εΙΙει·ιιιεειι
εειιεε Αρριιι·ιιι.
Η. νν ε ιι ε τ:
ι·ειεεε».
Α. Ηει'ι'ειε.ειι εετ ιε ειιιιε;ειι πιω νεε ειιι·εειεειιεε
Βιιειιεεειιιι·ιιεΙειεεε. ιιεεεεεει·ε ιιει 'Ι'ειιεε, ειε Βιιερεεειειιειιε
ΙιιιιιεΙειιε· ιειτ. Ει·ι`ειε·εεεεινεεει.
Ο εερε.ι·ι τιιιιιιιτ. εεε «ΜιΙεΙιειινειεε-ΡΙεειιιεε», ννειειιεε
ειιι·ειι Αιιειε.ιΙειιε ι'ιιεειιει· ιιΙεεει·ιιιιιοΙι εει·.ε·εετεΙΙτεεε, ειε
εειε· ιιειιι·|ιειΓι.
Μεεεγειιιε εεε θειιιεε:
ειεεειιεεεεε διεετειιιιεε ιιιιι Ριι.ιιιιι·ειιεριεριιι·ετεε». Βιιε Βε
ειιιιε.τ.ει. εεεε ειε νει·εειειαεεε νεε Ρειιει·ειι.ε ιε Βειιετ.ειι2,
ειε εεει·οιιτε Βι·ειιιιι·εεε; εει· ιιιιτ. Βι.εειειι·ιιεε εειιει”ιειεε Βιε
εετιιιει· ενιι·ιιεεει εεειειιιιεει. ιεεεει ειε Β'ειιι·εεει·ριιεε εεεεει·
εεε ειε ΑεειιιιιΙιεειιεε εει· Νιιιιτειιιι ει·ιιειιτ Μ. Ριιεει·εεε
επι ιιε.ιιε ε·ει·ιει.ιει·εεΝεεεεε.
Ρ ι·ε εεεε ιιιιιΙ Με. ιιι εειεεει Αειεε.ι:2 «βειιει· εεε ενε
εειι εει· εεεεεεεειεε Εεεειιιιεε·ειιιεεΙιιιειιεε» εεε ιΧ'εεεε εει·

Βι·Ιιε.ιτιιιιε· :ιυι ειεε νει·εεεει·ιιεε εει· ειι·εειιιιει·ιεειιεε νει
ιιιιιιεειε ειιιιιειι. 'Ι'ιιει·ιιιιεειιεΒιειιιιεεε ειεε ειιεεεετεεε ειιειιεε
εειιιιιε ιιεεεεειιιιιειεεε, Με ειεε Ιειεειιεε. νει. Με ειε Απ
εεε ιι`ειεε εεεετει· Βειιιειεεεε τει ιι·ι·ειιεεειΙ εεε εει·ειιεεε
ι·ει”ει·ιιιεεειιιιιι€.
Υοι·ετεει.ει·: «Πειιει· ειειΒ·ε ιιεεε Πεεεεε·ειιι·ιεε εει·
ρι·ε.ειεεε εεε ενειειιιι-ιτιεειιειιΒεινεειιεεειιιει·ειριε εει· ιιιιιιεειιειι
Οεει·ειειιιιεεεετει·ειι€» Ιιει'ειτ ειεεε

Βειτιιιἔ
εει· Πειιιιεε;ε

ιΙιει·εριε εει· Αιε.κιε εεε ιιιιιετιιι·ι ιιε εει· εεε νοιι ΑεειΙ
εειιεειι ειε νειιι νεε. εεεεεεεεεεε Βενι·εεεεεεειιεε.
Πει· Αει'ειι.ι.ενεε Ε. Βιεειι ιιεεεειι «ειιιπ εειε Ριεεειεε
Με εινεεεω"εω». Πειει· Ριε.ειιιεε νειετειιι νει·ι. ειιιειι εειε
εει· ιειΙειι ιιει·εεει.εΙΙιεε Βιινειεειιει·ρει·.
Ε. εε τε ι: Ιιειιιιεεειι ιε Ιιειεειι Ζιιε·ειι σε Βι·ιιειιι·ειιεε
ι”ι·ε.,ε;ειιει ΠΙειιε νεεειιιεειι.
ν. Ιιενε ειι εειιειιιει. ιιιιει· εειεεε Βεειιειι ιε Με ιεε Βιιιεε
Με ειιιιιιιειιιι. εεε Βιιε θιειιιιιιει·ε.
.ιιιι·Β·ειιεεε εεε .Ι εει.εεειι Ιιεεεε εειιεεε Πετα
ειιεΙιεεειεε ιιιιει· ειε δειεεεει·εεεεεΙιειεειιε· ειιεεεεειΙι εεε εε
ιεεεεε. εεεε ειε Βε.ει·εννει·τ.ιιεεπι εε ιιειιει· ννειεεε, _ι

ε

ιιιειιι·
ΓΙειεειι εεεεεεε ννιιι·εε εεε εεεε ειε νειεε.ειιιιεεεειε ειεε Πιε
ε;ει·ε εεννεεειι, ιε Πειεειιιιειιιεει· ειε Μιιιι1εειι εει·.

Ζ ε ε! ε ε ε ιν ε ιι ι 'ε Αει'εειε ιιειιεε‹ιειι ειε 'Ι'ιιει·εριε ω·
1ιιιρειειιιιε. νιι·ιιιε.
Με.ι·ιι «Ι)ιε θι·ειιεεε εει· ιιει·ειειειι 'Ι'ειιιρει·ε.εει·»ινεεεετ
ειεε @με ειε Αεεεεειι ιν ιι ε εε ι·Ιι ε ιι 'ε ιιιιει· ειε 'Ι'ειιιρε
ι·εεει·ειεεεειι εεε εει·ιιιιιΙεε Μεεεειιειι εεε Με ειε 'Ι'ειιιρει·ε
Με· ειιι.ει·ε” εε ειε Νοι·ιιι.

Β ο ιι Ι ιιε ι ιι τ
. ιν ε ι ι ιιε: ΙΟΟ Νεριιι·ιιιιιει· ει" Ε'ειιιιεε Με

Βιε.ειεε εειει·εεειιι ειιε ιιιιι εεε ΩεειΙειι νεε Βι·ιιεΙιεεεε εε
ιιε.εεεΙι. νει·ι'. ιεει εειιιε Βι·ι'ειιι·ιιιιεεε ειεεει· ιιι εειε Με

ΐ3ε.ιετ
«Ζει ΒειιεεεΙεεε· εει· Νεριιιιιιε εεε Μιεει·εΙννε.εεειε εεε

ε ει·ε.
Βε ε ειιι Με νειεεειιε ιιιιει· ειε θιιιιι·ιιιιε· εειιννει· νει·ε·ειιι·
ιιιιι·ει·Ζεεεει·ει·ιεε ειιεεειεΙΙι εεε ε·ει'εεεεε, ειιεε ειιειι εε1οιιε
Ζιιειιει·ε.ι·τειι, ι.νειειιε ειε εειιννει· εεει· ιιιιει·ιιεερε ειεΙιτ νει·
ε·ειιι·ιιει·ε;εΙιεε, ειιιειι ιιεειιιιιειιε Βιιειει·ιεε εεειι Ζεειιιε εε
ινιεεει· οι·8·ειιιεειιει·Βειιειε.εεεε Ιειειιι: νει·ρειιι·εει ειεε.
Μει·ειιεε ερι·ιειιε ιιεει· ειε Βεεεειεεε εεε Βεεειιε εεε
θειιινιιιιιιιειιε ιε ιιιι·ει· ιινειεειεεε-ειΜειιεειιεε Βεεεετεεε:.

Ιιιεεεε.

«Ζει ιΙιει·ερειιιιεειιεε νει·ννει·ιιιεες εει· ειεε

«Πεεει ειε Βεεειιιιιεε εει·

Αεε2εε ειεε εεε Ρι·ειειιειιειι

εει· ιιιεειειιιιεεΙιειι θεεε1ΙεεΙιεΕι Ζιι Βοι·ρειε.

Βιι.εεεε ειε θ
. Οει.εεει· 1899.

νω- εει· 'Ι'εεεεει·ειιιιει.ι εωιιι Βε ιιοιι ει· 2 ειιιιε νοιι Ρεο
ι·ιεειε νει, ειε ει· ειιι. Ιειεετιειιειι νεε Νειι·. ιιιιιιεεγΙιεειιι εε
εειιειι‹ιεΙε εειιεειιι.. Αεε·ειιεΙιειιιιειι εειιεεεε ειεε ειε Ρει.ιεε
ιειι ιει Βεειιιιι εει· Βειιεεειεεε:, εε εεεε νοιι ειιιει· νειι·ιιιιιι,ε
εεε Μιιτειε εεειι ειειιι ειε Εεεε εειε Εεεε. Β. Με εεε Πι·
Γειε εει· Πει· εεε Οειιεεεε ειε' ειεει· εει· εε.ειιειειι διεεεεε;ειι
εεειοιιετι·ιι·ειι Ζιι ιιϋιιεεε.
Ιιι ΑεεειιΙεεε ειιι·ε.ιι εει·ιειιιει: Με. Π ε ιι ι ε ειεε ειεε
ιιιιι·ειιεΙι ιε εει· «ΒειΙιεει· Κιιειεειιειι Ψεειιειιεειιι·ια» νει·
ειιειιτΙιειιι.ε Αι·ιιειτ.εεε εει· ΚΙιειιι Νειε ει· 'ε. Βιιιε ειειιειε
Βι·ιιΙει·ειιε εει· Αι·εεεννιι·εεεε εει Ρεει·ιειειε εειε εε ειειιει·
ιιιειιι εεε ειε νει·εεειιε εειε Μιιτε1 ιιι εεε Ηεειει·ιιριιεεειι
εεειιειικνειεεε, εειιιιιεεε Μι, ειιεΙειειι εε Κ ιιοιι ιιει Τιιιει·ειι.

εειιειι Δε. ιε ιιειιειι Ι)εεειι ειιιιεειειι εεριιειι·ι ινει·εειι ννε.ι ιιι
εεε Ηε:ιι·ειι, Ηε.ιιιεειιερεεε ειε. Εεεε. Πιε Βεεεει·ιεΙε,ειε Με
εεε πεσει”, εε.εε εειειεεε ΡιΙεε (ΡεειειΙΙιιιειει·ιεει ειε Βιιι·ειι
ιιιιιιιιιιειιΙιειε εεειιεεε, εεε Αε.ιιεΙτιεειι Νειεεεεεε εει·ειι ε”
ινε.ειιει:Ιιειε εεε Αε. Πει εε ειιι.ειιεε, ινεΙειιεε εεεε εει·ειι εει
ιιειι ΚιιοεΙεεεεεει·εειι εειεει·ιιιιει· εειε. Πειιι νει·Γε.εεει· εεε
Αει'εε.τεεεει εε ε·ειειιεεε εει Ρευιιει.ιιιειιι. εεε ειιτ Λε. ιιε
Ιιει·ιεεΙι ινει·εειι, εεεεεΙΙιε ιε εεε Βιιιει·εεεεεεεε νειιιιιιιειει:
ειεεει· εεειειιεΙοε·ιεειιειι ιιεει.ιιεεε ιιπειιειιννειεειι, ιεεειιι ει· ειε
Βειιιιρρεε ιιι ννε.εεει· ιιεειιιε εεε εεε Ι)εεεει εεε Νειιιεεεεε
εει·εειειε εεε εεε ειε ΡειιιειΙΙιεεει·ι ειιιιειριιε. Πιε Αιιννεεειι
εειε εεε Μιιιειε με ειεε ιιε.ειι ειιιι€ει· Ζειτ ειιι·ειι εεε ιγρι
εειιειι Κεεειεεειιε;ει·εειι πε ει·Ιιεεεεε, ννειιι·εεε εε ιε εεε
εεεεεε εεεει·ειιειειι Βιιιει·εεεεεεειι νοιι Κιεεεεε, ειε εκει
ιιιιτ Λε. εειιιιιιεεΙτ ννει·εεε, ι'ειιιιε. Αιιειι ιιει εεεει·εε Κι·ειι
εεε. ειε ιεεει·Ιιειι εεε εειε ει·ιιιειιεε, εειιιεε· εει· Νεειιινειε
εεεεειιιειι ιιε Βειιννειεε εεε [Με νει·ιιιιιιεΙετ ειεεει· Μειιιεεε.
θιε.ιι εε ε ε· εει·ιειιτ ειε εει· Ηειιε ειιιεε ΡεΠεε, εεε ει· εε
ιιιεεεει·ιι·ι, ιιΙιει· ειε Τιιει·ε.ειε εει· Βιεεειιεεεεριε,
εει,ει εειε θειιιεεε εεει·εεειιεριεειιε ΡΙιετερ,·ι·εειιιιεεεε Γε.ΙΙεε,
ννεΙειιε νεε εει· ιιε Με ε. ε. εεεε·ει”ιιιιι·ι:ειιΟρει·ε.ιιοε εει'ε·ε
εειιιιεεε ινοι·εειι ινει·ειι.
(Πει νει·τιιιιι· ει·εειιειει: εεειιιεειιετ ιιι εει· «ει. Ρειει·εειιι·ε·ει·
Μεειειειεειιειι Νεειιειιεειιι·ιιι».)

Βιεεεεειειι.
Βειιιειιιειιιι: 'Ι'εεεείεΙΙε ιιι Β"ειε·ε εει· Ορει·ειιεε εεε
ννειιΙ ιεειετειιε ιιει ειεεεεε, ιιιιι. ετε.ι·ιιειιι Β‹:Ζειιι εειιείιειειι
Ρειιειιιεε νει·αειιειιιιιιειι. ινε.ιιι·ειιε εε ειεε Με ειε ειε
ινειιΙεειιειιι·ιεε κιεε ιιεεεεΙι,εε.ε ειε Πι·ειει·ειιιειριεετειιεε χω.
νει·ι.ι·ε.εειιεετ. Με ειε θειιιιεεεε εεε εεε ιιι ειεεεει ?Με
ι.ιιιιιειιεεΒεεειιιιι εειιειι·ιιι`ι, εε ιιειεει. εε εεειι ιιεειι ειιινιιι·ιειι,
εε σε; εεειι ιιε.ειι ειεεει .Με εεε ερειει· εει· εειε Με” νει·
Ιειειι εεεεε Ιιε.ιιιι. νεε ειιιειιι ειιιιει·εεειι εειειι Βι·ι'εΙε εειε
ειεε ειεε εποε Διιιιιιιι' εννειει· .Πειτε εει·εειιειι.

·

ΚεριιεΙ ιι·εε;ε, σε ιιιειιι. Πι·ιε νειιι Μιιεεεει·ιε εεε ι·εεει·ιιιι·τ
ινιι·ε Με ιιι Γειιιιε εεεεεε θι:ει·εεεεε εει· Βεεεεειιιειις εειε
ειεε. Βει εειε Βεεειρειειιενει·ειεεεε εει· Μεει.εει·ειεειιΙειιε
ιιιιει. ιιιιιεειε εεε εεειι εει· Με εειε. ινειιιι εει· Πειτε ειιιιιεεε
ειεε· ιιε Βεειειιι ειιι·ιιειιεειιιιιτειι εειε.

Η »Με ιιε ι·: Πεεε ειε 8ειιιιιεειε.ιιιειιειι εεε θρΙιιιιειει·ε
ι·εερ. ειε θειιι:ιεεεε ειε εει· Ζειι: ε.ειιιιιιιιιι:,ιει εειιιιιιιιι. ννεεε
ειε Ρειιειιιεε ειιτει· ειιιιειι,ε·ειι Εεεειιειιεειε;.ιεε,ε·ειι ειειιειι, εε
εεε εει· Βι·ι'ειε νιεΙΙειειιι. εεειι ειε εεεει·εεει· εειε. Με θε
ει" ειιιει· ε.εεεεειι·εεεεε Ργειιιιε ιιιιι ιιιι·ειι ειιιιεεεειι Ε'εΙ,εεε
κι ιειεει· ιειειει ε,·εεεεεε. Αεειι ειεε ειε ΓοΙεεε ω· Ορει·ε.
ειεε επ εεε Ρε.ΙΙ, εεεε Ριιιιειιιιε μενει ινιι·ε, Με ιιιειιι.
νει·εεειιιεεειιιιιειειι. Με ειε ενειιι. Ηιιι·ιιιεεει·ριιειι νειιι
Ι)ε.ι·ει εεε εεεεει·ιιι'ε. εε εειε ειειιει· Ι‹ειιιει·ιει Βιει·ιιεεεε εε
'Ι"ει;;εεειι·ει.ειι. Με Βιιιιεει·ιιιι;.;ειι ετεεεειι ειεε εεεειιει·ιιε
ιιει·ιιιε.ιεΤεε·εειιιεεεε.
Κεεειει· νειιιιιεει. ιιι εει· εεεει'ιιιιι·ιεε Ιιιιει·ει:ει· εεε Νε.
ιιιεε 'Ι' ιι ιει·εειι, ε" ιε εεε ?Όει· δε.ιιι·ειι Με Αειει·ιτει. Με
ειεεειε θεειει: εειε εεε εεεεεε ΥειΓε.ιιι·εε ειιι·ιε ιεεε.1εειιεεει.
ννει·εειι ιιιεεε, εε εε ειε Βιιεειιε ειπεν ΒΙεεε ιιιιετ.ι·ειιιε.ινειειιε
εειε Κ. ειεε ει·ιιιιιει·ι;ιε ειει:ειεεε ΓεΙΙεε ειιε·ει'ειιι· 2 Βιεεεειι
Πι·ιιι Ζει·ιιειιιιιιιιεε ιιεεειε.
θιιιιιιιιιιει·: Πει·ειι ειε Βιιειιιεεε νεε Τιιιει·εεΙι εεε-ειε
εει· ΒειιΙεεε εεε Ι)ει'εειεε, 1ιειεε θεειιιιειιι ει·ειειτ ινει·εεε;
ιε ερειει·ει Ζειι νει·εεεεεε Τε. εει·ειι νει·ιιιιιειιιιε εει· εεε
ρ;ειιιΙεειειι Βιιιεε ειιι εεει Μιιειειιι·ει (ε.ι·τειιειεΙιεΒιεεειιιιιεεε
εε.ιιιιιιειεΙ) ειεε ΖιεΙ εε ει·ι·ειειιεε, εεεε ι.νει·ειι εειεε Βιι'εΙεε
ννεειε εει'ι·ιεει;.ιειιε.
Κε ε ε Ι ε ι· ιιειειιι. εεεε ει· εειιιει·Ζω ειιιεε νοιι 'Ι' ιι ιε ι· ε ο ιι

ερειιι·ιειι ΓεΙΙ εεεειιεε Με ιιει ννεΙειιειιιεει· Πι·ιιι σε. 2 ειεε
εεε εει·ιιει‹ἔειιεΙιεε ννει·εεε ιιεειιιε.
Βειιι ειιιιιε ιι ;ιεεει, εεεε ειεεει· Γε.ΙΙ ιιιειιι. εειιιιειιτ ιει.

Ο ι· ε ε ιι ιι ε ι·: Πει· Μιεεειι'ειε εει· 'Ι
' ιι ιε ι· ε ε ιι'εειιεε Με

ι:ιιεεε Με· ειιι·ιιι ιιεε;ι·ιιεεει, εεεε εε εε Ιεειεετειιειιεε ιε εει·
νοι·εει·ειι ριεειιεειι-εεειιεειεε Βιεεεεινειιε εειε, ειε εεε Ρετ..
εει·ει·ιι€ε Βεεειινι·ει·εεε νειει·εε.ειιιεε, εεεε ειε Κνειιε εειε;
ικ·ιεεει·εει;ι·ει·ιεεειι ννει·εεε ιιιιιεει.ε.
Ρι·ει. Πε ειε εει·ιειιιετ ιιεει· ειιιειι ΓειΙ νοιι Ρνερ ε ε ιι

ει ετιιει·ειι ειιι εειεει·ιιεεεννει·ιιιεει νειιεει. ινοι·ειεΙιειις
εεε Ρετιειιτειι)
Βει· Ρειιεει. ειε εε;ειιιε;ει Βεειιειεεει·, Με εε ειεει· εειε
εειε Ηει·ι›ει 1897εεεετε.ιιι·ι.ειι εεεει·εειεεειι Ει·ιιι·ε.ειιειιε εει·
Τ.ιειιεε, εει·ειι νει·Ιειιι' εειιιιιιιε εεεει· ειε εεε·ειιεΙιεΙιειι Βνειρ··
ιειιιεε. ε.εεεεΙιειιεε Ε'ιεεειετειεει·εεεεε, Νεειιιεειιινειεεεε,
Ηεετειι εεε ειιιι·Ιιει· Αειιιεεει·ιιιιει ειιιΙιει·Βιιις. Θιεςειι Βιιεε
εεε .Τε.ιιιεε 1897 ιι·ε.ι. ειιτει· εει·ειε.Ιιιε·ει· Ριιεεε εεε ι·ειειι
ιιειιει· Μιιειιιιεει ειεε εεεεειεεεε Βεεεει·ιιιιε·,ειε, εε εεεε Ρε
ιιεει. ινιεεει· εειεειιι Βει·εϊ εεειιε·ειιειι ιιοειιιε. Ιει Εεεε: εεε
ινιεεει·ε εειετεε ειεε _ιεεεειι νεε εεεεει Τεειρει·ειιιιειειεει·εε·
εεε, Νε.ειιι.εεεννειεεε,:ιεειι Βιετιιεειειι, ννεειιεΠι ει· ιιε 8οει
ειει· 1898 εειε Εεεε ειεε. ΠεεεΙεει. ει·ιιεΙιε ει· ειεε ε.εεεει·
ειεειιιιιειι. ειιιιιιι 28Ριε. ιιε θεννιειιι Ζε εεε ιιειιι·ι.ειει Ηει·εεε
ιιι ειε Βιιιει: 2ει·ιιειι. ννε εε ιιιει εειειηεε ΙειεΙιειι ειεε. εειε
ειιει· ινιεεει ειεε νειεειιιιιιιιιιει·εεε ειιιιι·ετ. σε ιιιε Εεεε Νε·
νειιιιιει· εει.ιιιιι€ει·ιειιιε.ειιτε. Ιε εει· Νε.ειιτ νοιιι 14. αει εεε
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1.6.1)οοοιυυοταυτ. οιο ειιιτυοι· ΗυειουουΓυΙΙ ω, Ροιιουι τιεε
ε1ου υου Ηουιοιμιοι·Ι αυτ' υυά Γυυ1ιο υοι ι1ιοεοτ1ιοίιιοου Βοινο
,ιτυυε οιυου Βουυιοτ2 ιιι οοτ Ιιυ1ιου Βι·ιιειΜι1ΐιο: Μια ειο11ιο
Μου Αι.1ιοιιιιιοι1ιοιυ, τυο ειου εοννοιι.ειοιςοτιο, ι1ε.εεοι· οιο 15.
1)οοοιτιυοι·Μοτοουε Με Ηοερἱιο1 ι:,ουτυουι ννοττΙου ιιιιιεει:ο.
Ποιυτι1ιττοτΒιιιιυε: οΙουι1οτ, ουιτοιυυ,οιοτιοι·Ροιιοιιι.. Τοιυροι·ει
ι.υτ 88,7 1

1
,

ΡυΙε 120. Βοεριτιιιιοιι 44. Ιηεριιοο, οοιιινο111οειιιε
οιοερι·οο1ιοιιοΟι·ιΙιορυοο. Ουιοοιιν 15.εει ειου οιο Ιιυυεεειιυ;τοι·
Ρυουιιιιιιυοτοικ οοιιειοιιιτου,ουουυοτ οιιτου ΡΙοι2ου οιυοτ οοτ
ΡΙοιιτει υυ1ιοττοιιυουθε.νοι·υο ουτει.ουτΙου. Πουοτ οοτ Βιου2οιι
Ηυ1ιου ΕυυΒο ρουυουο.1ιυ11οΙιοτΡοι·ουεειουεεουο11. Αυεο·οερτο
ουοιιο νοτοι·υυευυΒεοτεουοιιιυυΒου νου ΒοΕιοιι άοε Ηοι·οουε.
$ουτ υοο1ιει·οοιοο ειιυ_ιοοιινο Βοεουινοιάου. _ιοι1οου ι.τοννουυι
ειου Ρτιιιουι. ΗΠιιιυ.1ι11ο1ιευ οιο υοιιου Αιυυιιιυοενοτυο:Ιιιιιεεο
οιποτ Μοτρυιιιυι.
Αιυ 4

.

τοερ. 5
.

'1'ιιο;οποιοι; τυο Αι.υοιυυοιυ Μουοτ ου. Βο
εριτοιιοιι 156.Ρυ1ε υ1οιιι, οιο θετοιιι· οιυοτ Αι1ιιυιιιι€ειυειιΠ1
οιουε ιτ1τι οιυ. Δω 20. Ποοοιυυοι· ννυι·ι1ο ι1οευτι1υ υυοιιι·ι,
ινουοἱ 8'70 ΟιιυἱυοουτἱιυουοτΕυϊι οιιι:Εοτυι ννιιτι1οιι. Διιουουει
υουιυο1ιο ευοιοοιινο ΒτΙοιουιοτυυε. Μου 2 Το.Βοιι υιοοιιιο
ιιυοτ οιυο υοιιοτυουο νοτεου11ιυτυοτυυο·ι1οε Ζιιειιιιιοοε οιυο
1νιοι1οι·υο1υυςοοτ Ρυυοι1ου πιιι. Ευι1οοι·ιιυΒ νοιι 500 Ουυιυ
τουιιυιοιοι· ΕΜ: οϋιυιο·.
Β1ε ι1ευιυ πετ νου οιυουι Β:ιευι1ει.ιιυιουιε ιιι υυάου. Ατυ
25. 1)οι·οιιιυ01°πιο _ιοιΙοου 1ιιυιου 1ο υου ου1ιουέςιοουΡειι·ιιοου
οἰυο 1)υιιιριιιυ;.ι·τω, οιο εΙου υοί ω· Ρτουορυυοιἱου Με ι1υτοΙι
οιο εοιϋεοε υ1ιιι·οο Βιτευουτ υοοιιητι οτινιοε. Ριιιιουι οι·υειΙτ
ΠιΒιιιιυε υυά οιο 26. Βοοοιιιυοτ ιυυεειο πιο 8

.

Με! οιυο Ειιτ'ι:
ουτΙοοτιιυιτνου 825 Ουυ1υοουιιυιοι:οτ οικου Ριιιιοιιου ευι1°οτυι
ννοτι1ου. νου υου ου που οοιιι.1ιουοΒοεεοι·υυιτ οιο. ἀἰο Μοτ
οουιουιροτε.ιιιτου ιτιιι·οου υοτυιο1, οιο Βεεριι·ο.ιιου τουτο”,
οοτ Ρυ!ε υτυί“ι1εοτ. Ροιἰουι τυυ1ιο εΙου ειιυ_ιοοιΙν ινουΙοτ.
1.ΝοεοΒοεεοτυυε 1ιιο1ι Με 1ο άου .1ιιυυε.του. 1Σευιιυάο1ιο
ειου ουΓο.υοε ινοΙιι·εουοιυ1ιο1ιιιυι οιυου νουιιΙρυουυιοι1ιοτου
ιο11υπιυ1ιουοεΑυειοι;του οοτ ΒοεοΙιυ·οι·ι1ου). ννουοι οοτ Πτυ
ει.ευο οιιτυοΙ, Μ" Ρυιιουτ. ειου υΙΙιιιου1ιο1ι ειυυυε ννο!ιΙοτ.του
ἰἱἱυ1ου,ου;ςΙοἱοΙι ι1οου οιιιο ετοτυο Οουιρι·οεειοιι οοτ ΕυυΒου
νοι·Ιιιιτ.
Δω 26. .Τειυυο.τ1898 Ρυυοι.ιου τυπου άου 2.1υιοτοοετο1τουιυ.
Ωιιοουει!υοτοτυου ννυιιτουι1οοτ Ιυεριτειιιου --1, ννυ.Ιιι·ουάο"
15:τεριι·ιιιΙου-ι-8, οιο νοι·1ιο.Ιοου, Με αυτ ου”ουου Ριιοιιιιιο,
ι.1ιοι·υκυιυινιοε. Βοιυι Ηιιειοιι άουι1ιουο 8τοιιτοτυυρ,ιΜε Πο.
ι1τυουοε ιτυ 1.1ιοτευτε.υιυ. Βε.ε Ευιευτ1οι ννιιοΙιε οιΙΙιυο;υ11ου
ννο.τννὶο οτυιο.υυτ..ευιουςε εοτοε, άοου ειιιυι1 2υ οι·ινοτιου
ι1εεεοε πιιι οοτ Ζω οιιτιο; ννοι·οουυ·υτ.Ιο. Πε ννυτιΙο ι1ο.υοτ
οοτοΡισ.ι.ιουιου οιο '1`υοι·υοοιουι1ορτορουιι·ι. οοτ' ννοΙο1ιο οτ
1οιΙοοιι υ1οιιι οιυοιυο·, εουοοι·υ άοε Ηοερ11.8.1του 2

.

Πουτιιοι·
ε.. ο. τοτ11οεε.ΟοΙ1οιτοΒτοΜο Μι ιυυ Μου τουΗιιιιεο ινοι
ιοτ υουουυο1τ. Μου ιιπι ό

.

Μοτο Βιιοοιιεεἰο Ηιρροοτιιιιε, Με
Βιιευοοι υοι1οιιτου‹1ε;οννυουεοιι, νοτυ Με ευτ 8

.

Βἱορο τοι·
ουουο,1ιιυιοιι Με οοτ Βριυει. εοειριιυιο. νου ι1οιυεοΙυοιι νι·ιιι·
«Ιου οσο θιιυιυοουιιιιιοιοι· @του Ρυυοιιου ουτΙοοτι, οε οι·ννΙοε
Μου Με Ιοιο1ιι:οιιτιΒ· εουτυυΙ. ιυἱι ,τ.τοι·ιυιτουΒΙιιιυοιιυουυ·ιιυςοιι.
Αυι 14. ΑρτιΙ ενιιιιιου ινοιιοι·ο 850 Οιιοιυοουιιυιοιοτ ΕυΓι.. πιιι

7
.

Μου 700 Ουυ11τοουιιιιιοτοτΒιιειιι1οι: ρυυοιιτι, υιιυυ 20ο Ρο
Μουτ.ειιιιε Ειιυο, ννο οτ ου Κϋι·υοι·εοννιο1ιι υυά Κτυϊτοιι ου
υιιυυι, ειου ουιεουιοι1ου οτυο1ιο. Ψυυτουι1 ι1οεΒουιυιοτε ρυυο
ιιτιο Οο11ο;το Η ϋι·εουο1ιυιιιι τι υοου Β Μο! υυά οινο.τΜε
οτειο Μει.Ιοιο Μουτ Πυεειοοε Βιιευτ1ιιι.τυο υου1οιι1οιπτουυ1ει1θ
(ευ1οιοι επι 1

.

6οριουιυοι·) ι1ιουτ1ϋεειΒουε:ιωι-. [Μου που Ρο.
ι;ιουι οιο 24. Βοριουιυοτ ννιοάοι· ιιι Με Κτο.υυοιι1ιειιε οιυ, ιο
οιιιουι υοι1οιιιουι1υοεεοι·ου Ζυειτιυ‹1οΜε οοτ Ζω, ου οτ ευΓε
Εουτ1ο.ιι1'υτοιου.Πιο Τοιιιροι·υιυτου ειυι1 ουυειυοι·υά υοτυιυΙ,
εοΙικτιιυυου εννιεουου 36,8° υου 87,41'. Ρυ1ε 1υ Οτι1υυυο. Βο
εριτοιιου 24--88. 0υ_ιοοιιν οτεουοιυι οιο Ιιυ1ιο Τυοι·ο.τυοΙτ'ιο
οιννεε οιυοοευυιιου, ιιι άου ουοτου Ριιιτι.1οουοοτεο!υου τ'οιιι1ου
ειο1ιυοο1ι_ιοι:οι Βνιυριοτυο άοε Ρυουυιοι1ιοτυ.κ, ινυ.υτουι1 οιο
ιιυιοτου '1'υοιΙο €οουιιιρι'ιου Ροτουεειουεεουο11 ο;ουου (υιυιου
Με 2υΠι Ρτιιοοεειιε εριυοειιε άοε θ

.

Βι·υετινιι·υοΙε). Ηοτ2 οπου
τοουιε νοτ1οΒοι·ι,οοτ οοτ Ρι·ουοριιυοιΙου οτ1ιιιΙι τυπο Ιιιιιιου
1ιοιυ Ευιευι1ει, οιΤουυοι· υιι.υιιοΙο εε ε1ου υιοτ ιιιιι οτεευιε1ττο
Βουιν:ιτιου. '1'ι·οτε εουινιιου ιιυΒιοτΙουιοιοτ Βυοουεειου Ιϋ.εει
Μου νοτο υυτ ιιι οοτ11ιο€ουάοοτιιτερτυυ,·ιςΙιουουΗοτοάουιριιιιι8
ο1υ εοτιιιοοε Επειιι1ε.ι νου οϋυυΒυεειιζοι·, Μουτ οιιτιτςι>τΒο
εουοτῖ`ουυοιιυεο1ιννοιεου. Αυου @του υοου ειο1οι άοε Κϋτυοι·
ο;οινιουι ου υυά εννυτ υυι ου. 1 ΡΗ. 1υ οοτ κι οουο. Ριιτιουι:
εοΙοει τετΜι. εοιυουι Ζιιειου‹Ιο ευΜοοοιι.
Πε υευάο1ι. εἱου ο.1εο ιιπι οιυου 118.11νου Ρυοιιιιιου!ιοτιι.ττ,
ννυυτεουο1υ1ιοΙιουιει:ειυι1οιιι1υτου ΡΙοιπου οιυοτ ιουοι·οιι1δεου
θυνοι·υο, οοτ ουτου υοοιιιττοι11ΒοΕυυεουοοιυρτοεειου ευ ΙΒτ
ειιουυυο;εεοϊευι· ιυιιτιο, αυτου υοι ννιοι1οτ1ιο1ιουΡυυοι;1ουου
ντουοιΕυι1: εεριτιττ.ννιτι1,1ο ΒοεεοτυυΒι υυοι·οουι, ιιοιε ΗΜ
ειιττοι.ουο1υοι·οιιτιιτουΒΧευου.ι.ιου υυά οιτεροοτειινυο!ιο.υι1ο1ι.
ννιι·ι1. Νεο1ι 1ΟυιουοιΙιο1ιοιιιΒοειουου οοτεοΙυου τει. Με Βο
11ιιι1ουοοε Ρο.ι1οιιι.ου ουιεουιοι1ου υοεεοτ. Μου τυυεε ειιιυου
υιου, οτοεοοιο Ευι'1:ι1υτουάου Βιεε ἰυ τυο ΡΙουι·ευϋυΙο οιιιοιι
111ιτ1τι.υιυοιυοο1ο.ιιειεοτι οοτ Ρυουυιοτυοι·ειιι εο 1οιη.τοΜε εο1
ουοτ υοειο.υά υυά οτει εουτ οΙ1τυου11ο1ιου οιυουι 8οτο- ουυυ
Ρνορυουιυοτυοτου υυοητιυε. Μουτ. υυινοΙιι·εο1ιοιιι1ιουΜ, άοιεε ι

άοε Αυι'ττοιοιι άοε Βιιευιυιιοε αυτ οιυοτ εοουιιι15.του11τυτου
Κους τυυοτοιι1οεοι·Νιιιυι· υοι·ιιυι.
Πιτ Που υιοιοτ υυε υοπιιο·Ιιου οοτΊ'1ιοτυοιο υοτιοΙιτουεννοι·ι1ιο
11'1υ;,τοτυοιοο.Νιιου θιοτυ ο τοι υυά Ε' του 1το1, ι1οιιου ειου
ιυ ιυυι.τειοι·Ζου: υ.υου Αιιτου ευεου1ιεεει. Με οοτ οοτ' ιιιυοι·
υοτουΙοεοτ Βιιειε ουιειιιιιι1ουο Ρνουυουιυοιυοτο.κ οὶυ υου υιο
τουΒ·οι·ο,ω· ονουιιιοΗ οοτ ουτου Ριιυοιἱου υουο.υιΙο11:ινοτι1οτι
εοΙΙ. Πιιιι οοκουυυοτ οιυρυουΙι 1

1
υ ν·οττιουι; ευ εουυο11Μο

ιυϋεΠου ευ οροτιι·οιι.υου .<τοεουΙοεεουουΡυουυιοιυοτοικ ἱυ οιιιου
ο1ΐουοιιου νοι·ι.νουάο1υ.οιιιοιι: οιυο Αιιει1ουουυο· οοτ οοιυρτ1
υιιτιου ΕυυΒο οιιι·ου υι1Μι.εινοΡ1οιιι·ιι.ιεοι·1'οΙ,<τουυο.υυ. 1)υτου
Με οροτειινο νοι·οουοιι το: υιε1ιοτ οιο Ρι·οςυοεο άοε ιυυοι·ου
Ιϋεου Ρνουυοιιιιιοι1ιοτοκ Μουτ ννοεουι11ου υοεεοτ ιτοννοι·ι1ου
υυά νοτειουουυοτ ΡΜ! υοννοἰει. ι1εεε υοι εοΙουουι οιιεοοοι.ο.ιι
νουι νοτίο1ιι·οιι ειιιου τουιιιν ευιο Ετϊο1;;ο τουνοτΖο1ουυουειιι‹1.

1)1εουεε1ου.
ννειτοτ υοτιουιοι υυοτ οιυου υ.υιι1οετουΕΜΗ, οοτ υοου ιιι
εοιυοι· Βοουεουιιιιιο· Μουτ. Βε 1ιτιυι1οΙοε1ουυτυ οιυο _ιυυεο νοτ
1ιο1τει.υοιοΡιου που Ρυιυιειε ρυ1ιυουυτυ ιιιοιρ1ουε, οιο ιιπ
Αιιι;ιιει: 1896 ιο Γουτο οιιιοτ υοΐτ.ΞεουΑι·υιυοιινοΒιιυιτ υοιυι
Εοννυ-Τοιιιιιεεριο1 οιποτ ο

·
ι Ετεο1ιοιυιιυιτου οιυοε οιυεο1ι.υ..του

Ρυουυιοιυυι·8.Χ οι·υι·ο.ιιυιο. ΑΙΙο 8νιυριουιο οιυοε εοΙουου Νοε
εου ειου οουει;ιιιιι·οιι: ιι.ιιιριιοτιεοΙιοεΑι1ιιυιιυεεεοτειιεου. ρου
1τουιΜιυ11ουοτΡοι·οιιεειοιιεεο1ιο11,τγριεο1ιονοι·άτουΒιιυιτεοτεουο1
υυυι.του, υυά υννο.ι· υοειο.υά ννο.1ιτεοιιοιυ1ιουοιυο οιΤουοΟσοι
υιυυιοειιου του ι1οιυ Βι·ουουυε. 1υυοι·1ιο.1υάι·οιοτ .1ε.υτο ιετ.
υου υοιυοι·Ιοι Βιιειιοειτ Ιιιυ2υοοιτοι.ου. οιο δνυιρι.ουιο άοε Ρυου
υιοιυοι·ου ειυι1 ;του!ιουου υυά. ινο.ε άοε τυοι·υννυτου.>;ειοιετ,
ι1οτεοΙυοεουοιυι ουιιειι€ οοτ οιο ΤυυοτουΙοεο οιυοοινιτυι. του
υευοιι, ιιε. ννιιυι·ουά ΐι·υυοι· 2ε1ιΙι·οιο1ιοΒιιοΠΙου ιυι θριιιυυι
υιιο1ιννοιευτιι·ννιιι·ου, οιο Ιοι2ιο Πυι.οι·ειιουιιυο ιι

ι άιοεοι· Ηιο
ε1ουι υοι.τοιίν οιιεο·οτοΙΙου Μ. Αυου ειιυ_ιοοιιν 1ει. οιιιο υο·
ιιυουτΙιουο ΒοεεοτυυΒ· άοε Α11$οιυοιυυουυοουε οουεισιι1τυει.τ,
Ρυιιοιιιιιι τ.τουιυοτυυι, ετοιο;ιεεοι;ιιτ '1'τορρουυ. ε. ιν.

Βοοι·οιυ.ι·ιΕυουεουοινι το.

Αυε:ιιο ουκ άου 8ιι2ουυευοτιουιοιι
άοι· ΙΙ1υκτ°εουου ΔοτειοεοεοΙ1εουεΕτ.

Β
.

νοτοιυε_ιο.υτ(ΗΜ 1899Με ΗΜ 19110).
8ιτουυε ιιυι 1. ΠΜ 1899.

1
. Ευιι: «Πουοι· οιο υιοιΙοι·ιιο Βο1ιουι11ιτυο;οοτ Ευυι.του·

τυυοτουΙοεο». Πε υπ οιο Ιουι·οοι· Πουοι·υΙιου υυοι· οιο Βοι
ννιουοΙιιυο· υυά άου Ιιουιι€οιι τυπου οοτ Βο.υοιοτιουι.υοτυριο.
ΑυεΓουι·Ιιο1ι ου οι1τιιουι.ιυ οοτ «8ι. Ροιοτευ. Μωιοιυ. ινοουου·
εο1ιτΠω 1899, 1 τ. 24 υ. 25.

2
. ν ι ο τ υ υ Η: «Πουιουειτε.ιιου οἱυοε ΓοΙ1οε νοιι οιιεο·οι1ο1ιιι

ιουι Ευρυε νιιΙ€ιιτ1ε», ευ ννο1ουοιυοιο Με Ε. Ιινροι·ιτορυιουε.
Ε. οιτιιΙοοτειυευυά Ε. εοι·ριετιιιοειιευουε.υυιου υ11υ1εουουΒΗ
του ι·οοιιι με ευ εο1ιοιιειιιι1.

8
.
.Ι υ τἔο υεο υ υ: «Ζυτ Βο1ιετΙειο1ιιυοτυρἱο>›.νοι·ιτυο·ουι1οτ

υοτιο1ιιοι υυοτ τυο Ιοιυιο θοΙιετΙιιουοριάουιιο 1ο Πυυουυι·2,·, στο
ε1ου τ1υτουιυτο Βοειιι·ι.ιιτυοιι ιιιιε2οιο1ιυοιο: υουο '1'οιυροτοι.ιι
του υυά ιτοτοιοοειιεορτιεουο Γε.ΙΙο, εοινιο Οουιρ11οο.ι.ιουουτου;
απο υιοτ11ε.ριιτιιΙοιιιο. ννιιι·οιινοι·υιι1ιυιεευιυεειο· ιιιιιιυιτ ου υο
ουειουιου. Θοιτοιι οτει.ο 1ῖ`οτιιιννο.υάιοΒουιιοι· 1ιουρτευου1ιο1ι
Ηνοτοι.υοι·ε.ριοπο, ννο1ουοΗιυι τοο1ιο ευυειιςο Βοει11ι.υιοοτ
ιτευ. Βοἱ οοτ απο ιιιοι1ιο.ουιιιτι·υ υυά ρυτυ1. υοιιιιιο οτ υο
τυοτυου.ότι" οιο Τοιυροτε.ιιιι· ιιι οιυουι οιτοι:οοιι Ζυεε.υιιυου
υιι.ιιιτπιιι 1υυου ειουο, 1υάουι ι1ιοεο1υουο1άοι·Βοιιουι11ιιυ,ςοοτ
Ο1ιτουυΠοοιιουουοιιιοιιουιιο Αυιιυνι·οεο ιιιοιιοιιιιιιιιΙ ιιπι οἱυου
@Μου οιι·ου ευ.υυ. Αιιεεοτυοιιι πτοι .1. οιιοι·ιτιεου ΠΠ οιυο
υιδευουει; 1'ι·υ1ι2ο1ι1εοοιιιτυτοιεο1ιο ΒουιιυιΙΙιιυο· οοτ 1)ι·ιιεου
υο1εορι1εουου Βιιι·υουοτυτο.υυυο8·ου οιο.
Βοἱ οοτ ε1ου υειτοιιεου11οεεουάουΙουιιιιτ'ιου 1)1εοιιεειουερτο
ουου ειου απο οιο ΟοΙ1οοου τω· οιο ιντιεεοτ- ετων. Βο:ι1οτ
υουυυι11ιιυοΜε, Μι 81ο ιιυοιι ιυυου οιπο Βιουειο εο!οιειοι
Μαιο.

Βιιουυ;; ο.ιιι91..1ιι1ι1899.

1
.
Β ο 1 ο νν Η ο άουιουει.τ1τι:

ε) οιιι οοριιο1εοιιιοοε Ονε.ι·υιΙοοτυιοιο, ουιι'οτυι τυπου Ευρε
τουουιιο. Ποτ 1ἰυυεεοἱιἰΒ·ο Τιιιυοτ υοετουι Με οιυοτ τιιιιεο
ετοεεοιι Ονειο ιυἱι οπο υΙο.τοιιι1υυε1ι υυά :ιιιε οιιιοι·εννοιιοιι,
ουουΪυ!1ε οιιιειοι·οεεου Ονει:ο. οοι·ου 1υυο.Ιτ ουε ι1ιουυυεευτοιπ
?οτι υυά Ηευτου υιιεοιυιυοιιοοεοιει.οι. οιιεεοτι1ουι του» υοου
οἱυ θτυου νου τοει.οτΟουειετουο ουι1ι:'1.1ι,ινοΙοΙιοε νου οοτ
Ονειουννο.υτΙο.ιιευιο1ιο;ι1ιοεοε 8ι:υου υοειιοι οιο θτοεεο οιυοε
Με υυά Μ; πιιι. ΐο1υου Η5.ι·ουου υοι1οουι.
1υ οοτ τοουι.εεοιιιιτουΠοτυιοιόογειο Βυι1οιι ειου ?οιο 1ειυιτο
Ηιιοι·ο υυά Κυοουοιιετἱὶουο του Ζ11υυου.
Πιο Βοοουνο1οεοου2οοτ Ρο.ιιουιιυ »νετ«πιο υοτυιο1.

ο
) Ποιο τοοιιι:εεοιιιο;οΡοτονοτ1εΙονειο, ουιτ'οι·υτι1υτου Ποιου

ιουιιο. ροετοι·ιοτ. Πιο Οροτο.ιιου ννο.τ οιννοιε εουινΙοτιΒ·ννοΒου
οοτ Βιιο1υ1Ιουυε, ννοΙουο ιιυοτ Βο1ουις,εο ι1εεε οιο 1$υυο1οιιι1ου
οοτ Ογειο Μουτ. υϋτυἰέ.:ννυ.ι·.
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ε) ΒιιιεΙ‹ε ειπε θα· ?Υπό εΙπεε νει·ειεει·εεπ Ονει·ιεΙειιπιει·ε,
θει· ινε,·;επ ΜΙεειειςει· νει·ινε.εΙιειιιι.ε· ππι· εΙιεΙΙινειεε επειει·πε
ννει·θεπ Ι‹οππεε. Βιε Τι·ε.ι;ει·ιιι θεεεεΙΙιεπ ιεε Ιθ .1Μιι·ε Με, νκ·ιιι·`
εειε 2 .1Μιι·επ Ιιι·ειπΙε υπό Ιιεε επ ίιιι·εΙιεΙιει·επ 8ειιιιιει·2ειι ιιπ
Όπεει·ΙειΙιε; ειε ειιι· Με Αειιεεει·εεε εεεεΙιθριε υπό ει·ειε ιπ
Με ΚΙιπιΙι πιιε 39.5° 'Γεπιρ., Ι20-140 ΡιιΙε υπά 10/0ε ΙΒιινειεε
ιιπ πω. Βοι· '1'πιιιοι·ι·ειεΙιεε Ιιιε ειππ Ρι·οε. Χιριιοι‹Ι.
Βει εΙει· Ορει·ιιειοπ εικνιεε ω», πεεΙιάεπι Με θεεεΙιενιιΙεε νοπ
άεπ ΒιιιιεΙιιιεεκεπ, ιΙειπ Νεει, ΟοΙοπ ει·επενει·ειιιιι ιιππ ειπι€επ
Βιιππάε.ι·ιιιεεΙιΙιιι€επ Ιιει”ι·ειτννοι·‹Ιεπ ινει·, ννοΙιει ειπε Βει·πιπεΙιε
π·εειεπ θει·οεενει·Ιεεειιπε ε.πε·εΙεε;εννιιι·ιιε,ιΙειεε άει· Τιιιιιοι· ΜΙ
εειειις ππιι εεΙιι· Γεεε πιε ιΙειιι ΟοΙοπ εεεεπι1επε, Βιιππι1ει·ιπ υπά
νοι·ιιε ποεΙι ιπιε άει· ΒΙεεε νει·ιιιιεεΙιεεπ ννιιι·. 1νΜιι·επά θα·
Ορει·Μ:ιοπ ρΙεεεεε ιιει· '1'ιιπιιιι·ππά εε επεΙεει·εε ειεΙι ΙΒιεει·, ‹Ιει·
ιιιιοΙι Μϋ,εΙιεΙιΙιειε νοπ ιΙει· ΒΜιεΙιΙιθΙιΙε ιει·πι;εΙιεΙεεπ πετάει.
Πε `ι›ει όειιι άεεοΙε.εεπ Ζιιεεεπάε ιΙει· Ρετιεπειπ Με ειπε
εεεειιπι; άει· Ορει·ειιοπ ππιιιθι;ΙιεΙι πιει'. π·ιιι·ιΙε ιΙει· οΙιει·ε 'Ι'ΙιειΙ
εεε Τιιιιιω·ε εΙιεεεεΙιπιεεεπ ππιΙ Με ιιπι' Με ΗΜιεε νει·Ι‹Ιει·
πει·εε Ονεεε ιιπ Με ΒειιεΙιινιιπιΙ ιι.πε·επιιΙιε. Πει· οιιειε ΒιιιιεΙι
ι·ιιιιιπ ιιΙιει· ι1ε1·Ονεεε ννιιι·ιΙε πειεΙι Μι ιι ιιΜε: άι·Μπιι·ι..
Πιε ΒεεοπνεΙεεεεπ2 ννιιι· εεΙιι· ειιι: Με εεπει·επϋεε, νει·
ειωιι.ε '1'πιποι·ννεπά εειεεε ειεΙι ΜΙπιε.ΙιΙιεΙι Μι. θι·ιιππΙεειοπεπ
ει·ιιιΙΙεεπ Με ΠϋΙιΙε ιιπι1_ιεεεε ιεε ππι· ειπε ι·πιιιΙε ει·επιιΙιι·επάε,
4 θειιι. ιιπ 1)πιεΙιιπεεεει· ΙιιιΙιεπ‹Ιε 1ΐΙε.οΙιε2ιι εεΙιεπ.

ει
)

Βιπ άιιι·εΙι ν·ειειπεΙε 'Ι'οιΜεκεειι·ρΜιοπ εεννοππεπεε ΡΜ.
ρε.ι·ιιενοπ Οε.ι·οιποιπ πει· Ροι·ειο

νεἔιπΜιε,
νιωθει Με Επι

ννιι:ΙιεΙππε εεε Οε.ι·ειποιπε ιιπι' ι1ει· ειειε ειιιεε Ιεεεει·εειοπε
εεει·οπιιιιπε Ιιεεοπάει·ε θειιεΙιεΙι Ιιει·νοι·ει·ιεε.

ει 1Σιπ Ρι·ιερει·ιι.ενοπ Μιεεεά-ΑΙιοι·ειοπ. Με πεεΙι ιΙειπ ΑΙιεεει·
ιιειι ω· ΓιιιεΙιε ποεΙι ιιιι:ει”Μιι· 8 1Ιοπιιεε ιιπ Πεειιιε νει·ιιΙιεΙι.
'Ι'ι·οΙ2θειιι εΙει· ιπεεει·ιι·εε Ε'θειιε ππι· ΙΜ Παπ. Ιε.πε· πι, Μεο
ΙιϋεΙιεεειιε ‹Ιει· θ

.

ννοεΙιε επεερι·ιεΙιε (εεε ειπεπ ιπιε άει· Αππιπ
πεεε εειιππιε, ιιε. ιιι Με θ

.

1νοεΙιε ιΙει· ιιιεινιάιιε.ε Με ει·εεε ΒΙιι
εππε· ιιιιιιι. εε Ιιπάεπ ννιι· ειπε ?εεε ειιεεΙιε. ειιι. επειινιεΙιεΙεε
ΡΙεεεπεει. ειπ Βεννειε, άειεε πεοΙι άειπ Ρι·ιιοιιεεοιΙεΜε ΡΙεεεπτει
ειεΙι ννειεει· επεννιεΙιεΙπ Ιιιιππ.

2
. ΝοιεεενιιεΙιι: «Βιιι εεΙεεπει· ΡΜΙ νοπ ιιορρεΙεειειΒ·ει·

θειιιιει·ικ>π-υπά Νεε2Ιιιιιιιει.ι·ορΙιιε». Ι)ιιε Ιπεει·εεεεπεε ιΙΜιει
»νει ιιει· Πιπειιιπά, ιΙε.εεΜε Βιιιριιπάιιπε ιιπ- Μουτ ππτΙ Γειτ
Ιιεπ νοΙΙεεε.πιιιε·ει·ΙοεεΙιεπ ννε.ι·,υπά ππι· Με ΙιΙιιιιε Γιιι·Ιιε ννιιι·ιΙε
ννιι.Ιιτε·επειιιιπεπ. ΑΙιχειιι·ιιεΙιε ιιι τΙει· «δε. ΡεεειεΙ›. ΜεάΙειιι.
ΙνοεΙιεπεεΙιι·ιι'ε» 1899, Νι·. 52.
Ειπε: «Ζιιι· ενπιρεοιπε.ειεεΙιεπ ΒεΙιεπιΙΙιιπ; Μι· Ρεοι·ιεειε

πεΙιεε ειπιειειι ΒεοΙιεεΙιεππιιεπ ιιΙιει· ιΙιεεε Κι·επΙιιιειι». ΑΙιειε
άι·ιιεΙιε ιπ ιΙει· «Μ. Ρεεει·ειι. ΜειΙιειπ. ννοεΙιεπεεΙιι·ιιτ» 1899,
Νι·. 34.

4
. Υιει·ΙιπΓι': Βειποπεει·ιιτιοπ ειπει ιιιιει· 1 ΖοΙΙ Ιειιις·επ

Νει1εΙ, Με ειπ 8εΙιπειιΙει·ινει·εεΙιΙιιοΙιε Ιιεεεε. θ ΨοεΙιεπ απ;
Με ειιι· Ρεειεπε, ννοΙιει ει· ιειεννειΙιε ιι.ιιεΙι ΙιεεεΙιννει·ιΙεπε'ι·ει
ιπιι·; νιεΙε Ππεει·ειιεΙιππε;ειι Ιιεεεεπ πιεΙιεε ιιιιιΙεπ, ει·οεεθειιι
επεΙι Βϋπεεεποε·ιερΙιιε ε.πςεικνιππενιπι·ιΙε,Ιιιε Με Νειι·ΙεΙεεΙιΙιεεε
ΙιεΙι ειπε ι.ιιιπετιε·ειεΣε” ειππε.Ιιιπ. εε ι1ε.εε ειο επ ι'ιιΙιΙεπ
ιιππ ιπιε ιΙει· Ζε.πΒε επ ι'ειεεειιππι·. Βιε εεε:: ΙιπΙιε ππεει·Ιιε.ΙΙ:
Με Οε ΙιγοιιΙεε.

Βιεειιπε· επι 80. ΟειοΙιει· 1899.
Εεε: ει

)

1)ειποπεει·ιιιιοπνοιι ΘεΙιιπειεεΙΙιεεεπιπεάεπ. Με ιπι
νιιΙΙειειιιΙιι.ι ιπεεεεεπ ΟΙιι·ε ειπεε Βιιιιε·Ιιπιζε ι.τειιιπόειι ννιιι·ιΙεπ.
ΟΙη;ΙειεΙι ιιπι· ννεπιι; ε.ΙιπΙιεΙιε Ιἱ`ιιιΙε πιιΙιΙιειι·ε ειπε, εε 1ιΜιεπ
ιΙιεεεΙΙιεπ. ει›επεο Με ε.ιιεΙι ι1ει·ι·οι·Ιιεεεπάε ?Με ιιπ θεεεπ·
ειι.ε2ειππ νοι·Κοιιιιπεπ νοπ ΡΙιεςεπιπε.ιΙεπ Ιιει νει·πειεΙιΙεεειετεπ
ΟΙιι·ειεει·ιιιιιεεπΙ‹ειιι_ριΜιειεεΙιεε Ιπιει·εεεε, ειιι Με Μιιιιειι εειιι·
Με Με εεειιπειε ΟΙιι· νει·Ιε.εεεπ. οΙιιιε ΒεΙιΜΙεπ ειι.ε,·ειιεΙιεεεεπ
ΙιεΙιειι.

π
) Πεπιεπεειεειοιι ειπει· ιιπεει”Μιι· 4 θειιι. Ι8.πε·επ. εεεειεΙεεπ

ΝεΙιειιεοπειΙΙε εεε Βιιοιιειιε. ννεΙεΙιε εννιεοΙιεπ ιιει· ι·ε‹:ΙιεειιΜΜ
ιιεΙ υπά ιΙειπ Ιιιπεει·ειι Ηεπιπειιιιο€επ επεερι·ππ8· υπά Με Νε
ΙιεπΙιειππτΙ επι1ι.ΙΙιε επειιεεΙεε ννιιι·ι1ε. ΜΙΙει·οεΙιοριεεΙι: ι·εειειι
ΙΙιι·εε ΒιππΙεεεννεΙιε, εεπι·Ιι ιΙιιι·εΙιεεεεε νοπ ννειεεεπ ΒΙιιεΙιθι·
πει·οΙιεπ.

8ιεεππι;ειιι 28. .Ιεπιιε.ι· 1900.

1
.

Η οΙονν ιι ο πειποπεει·ιι·ε:

ει
)

ειπεπ ιπεεει·ιι·εεπ 19θειιε,άει· θι·θειεε πεειι άειιι θ
.

Μοιιε.τε
πιει· 8εΙιενεπε·ει·εεΙιειε ειιεερι·εεΙιεπά, άεπ ει· πει σε» Ορει·ε.ειοπ
ειπει· ειιΙπιι·επ 0ιενιιιιιιιι ιιιιιεΙι Ι1ερει·οεοιπιε επιι'ει·ιιε Ιιεειε.
ΕΙε Ιιεπόε1ιε ειεΙι ιιπι ειιιε ειιΙιε.ι·ε. ιπει·ε.Ιιεε.ιιιεπειιι· επε
ννιεΙιεΙεε (ιι·ει.νιάιεϋ.ε.Με Ρι·ιιιι ννει· ιιι ειπειπ 8·ιιιιε νει·εννει
ίεΙΙ:επ Ζιιεεεπάε: εοΙοεεεΙε 8εΙιιπει·:ειι ιπι ΑΜοπ·ιεπ. Ππιπιιι;
ΙιεΙιΙιειε νοιι 6επΙιΙ- ιιππ Πι·ιπεπεΙεει·ιιπι;, εειε ειιιει· ννοεΙιε
νειιι:ειεει·ιιπε _ιεε·ΙιεΙιει·ΝεΙιιιιπεεεπιπεΙιπιε.
Με Απεπιιιεεε ει·Β·ε.Ιι,ιιεεε Με 31_ιεΙιι·ιε·εΚι·ιι.ιιΙ-ιε 18 δει.Ιιτε
νει·ΙιειιιιεΙιεε νν:ι.ι·. 8 Με! ι;εΙιοι·ειι Ιιιι.ιεε, 2ιιΙεεεε νοι· 9 .ΙΜιτειι,
Με Μεπεεε ννει·επ εειε 4 Μοιιεεειι ννεεεειιΙιεΙιειι; Με Βε
εεΙιννει·ιΙεπ Ιιπεεει1ειεΙι νει· 2 Μοπιι.ιεπ ειπ8·εειεΙΙε; εειε 2 92ο
εΙιεπ :ιειιιΙιεΙι εεει·Ι-ιεΒΙιιειιπΒειι.
Με Πιιεει·ειιειιιιιιε ει·,ειιιι, ω" ι1εε ε·ε.ιιιε ΙιΙειπε ΒεεΙιεπ
νοπ ειιιει· ρι·πΙΙ ι;ειιιΙΙιεπ. εΙεεειεεΙιεπ ΗεεεΙιννιιΙει. ιιιιεε.·είϋΙΙε
ενιι·ά. ννεΙειιε άεπ νει·ει·ϋεεει·ιεπ Πεει·πε εεε.ι·Ιι ιιεεΙι οΙιειι υπό
νοι·πε νει·ιΙιεπε·ε; εεε πεπι Ι‹Ιειπεπ ΒεεΙιεπ εεε» Με θε

89ΗΨΙΙΙ" ΘΠΙΡ0ι3Ιἱει;ε ι·εοΙιεε νει· ι1ει·1ιιπεειΜΙιε ιιππ ει·ι·ειεΙιι
ιΙιε ΝεΙιεΙΙιεΙιε. ΝεεΙι ιιΙινιιιιεε ι·ειεΙιε εε θιεεειιννιιΙεε Πει'
ΙιιπΜι εννιεεΙιεπ Ιεεεειιιιι ιιππ νεειπε., εε Μ” πει· εειιεΙιιιεπιιε
Ριπε·ει· Ιιειιπ ΒιπιπΙιι·επ εοι'οι·ε Με ιιπεει·εεε Κιιιιρε άεπ· θε
εειιινιιΙεε ε'ιιΙιΙε. Ροι·ειο νεειιιΜιε πεει·ι ιεε εειιννει· ειι·ειεΙιιιει·
ιιπι1 εεεΙιε ιιΙιει· ιΙει· θγπιρΙινεε: νοπ Ζειε επ Ζειε ειπά ειιι Πεε
ι·ιιε άεπεΙιεΙιε Οοπει·εοιιοπεπ ευ ίιιΙιΙεπ. Μεεειι3·εΒΙιιειιιιε·.
Πιε Πιιι.ι;ποεε εεΙιννειιΙιεε εννιεεΙιεπ ειπειπ Ιπει·πΙιειιιιιεπειιι·
επεινιεΙιεΙεεπ θνει·ἱΜειιπιοι· ιιπά Βκειειιεει·ιπει·ενιιΙιεπι υπά
ννιιι·ιΙεεπ θιιιπεεεπ ι1ει· Ιεεεεει·επ ΑππΜιιπε ιιιιι·εΙι Ριιπεειοπ
ιΙει· θεεεΙιννιι1εειπι Ιιιπτει·επ ΘεΙιειθεπεεννϋΙΙιε επεεεΙιιεθειι(πιιι·
ιΙἱιεειΒεε ΒΙιιε).
εε ι1ει·Μιριιι·οεοιπιε ει·ννιεε ειεΙι, όιιεε εε ειεΙι ιιιπ ειπε
ι·εεΙιεεεειειι.τε.νθΙΙιε· ιπει·ιι.Ιιεε.ιπεπεεει·επειιιιεΙιεΙεε ΤιιΙιεπε.·ι·ενι·
ΜΜΜ.ΙιεπτΙεΙιε. Ι)ιι.ε 1ιιε;ειιπ. ιιιιιιπάιΙιπΙο-ρεΙνιε. ννει· ννεε·επ
εεειΙιει· Βριιιιπιιπε ειιι· πιεΙιε ιιι ει·ι·ειεΙιεπ. Ιπειειοπ ιΙει· (ιιε
εεΙιννιιΙεε. ΤΞπει“ει·πιιιιἔεεε Ρθειιε. ννοι·ιιιιι'εε ει·εε εεΙιιιιΒ·, Βει
εεννιιεεοΙΙΜιιι·εειπ δειεΙε Με Με. ιπιιιιιιιιιιιιΙο ιιεΙνιο. επ πιπ
εεεεΙιεπ. Βιιιπ54ΙιεπιΙεε θεεΙιεε ιπ άεπ ιιπεει·επ 1νιιπάιιι·ιπΙιεΙ.
Πιε ΡΙει.εεπειιΜιά ννεειειι εΙει· ΒΙιιειιπι.ιεεεε“ιιΙιι·πιεΙιε επει'ει·πε
υπά άει· ΒιιεΙι ιπιε .Τοάοιοι·ιιι.ε·ε:εεε.πιποπιι·ε. Ι)ιε ΡΙειεειιεε.ινιιι·
πιιιιιΙιε:Ιι πιεΙιε ε·εΙδει:υπά εε.εε ειππ ει·θεετεπ '1'ΙιειΙ ιΙειπ Εεε
επιιι ειιι'. Ιδιε εεΙιτ ει·εεΙιθριεε 141ι·ιι.ιιει·Ιει.ε·20 2ιππιΙεπ Μοιι
άει· Ο ει·ιιιιοπ ειπει·, ε·ειιπ ειιεΙι ιι.·ει·ιιιεεπΝπεΙιΙιΙιιειιιιε·.

ω ιπε ειπεπ Βιιρει·οεοιιιιε επειει·πεε Πει·ιποιεΙενεεε. Με
'.1:ι·1ι.8ειιπι1ει·εεΙΙιεπ,28 .Τε.Ιιι·ε Με. θ .1Μιι·ε νειΙιειι·εεΙιεε. Με
ειπεπ ΑΙιοι·ε ιιππ νοι· 5 .ΙΜιι·επ ειι·ενιιιιειι ιΙιιι·ειιαειιιιιεΙιε. 1ιι
άει· 8εΙιννεπεει·εεΙιε.ιειιιΙιΙιε ειε εεΙιι· εεει·Ιιε 80Ι1ιιιει·2επ.ννεε
Με ειε εΙεΙι επ ειπιε·ε Αει·2ιε ννεπεεε; εε ννιιι·‹Ιεειπ Ονει·ιιιΙ
εππιοι· εοπεεειειι·εππά ‹Ιιε Ορει·ιιειοπ νοι·εεεεΙι1εε·.επ, ινοΖιι ειεΙι
ειππ· Ι>εειεπιιπ πιεΙιε επεεεΙιΙΙεεεεπ Ιιοιιπεε; ει·οειι1επι νει·Ιιει
Με θι·ε.νιάιεε.εειιπεειιι. ΝεεΙιΙιει· Ιιπεεε Ρεειεπειπ ποεΙι Β Μιι.Ι
:ιεΙιοι·επ. ΑΙΙιπ5.ΙιΙιειι Λεει· ειπε Με 8ειιπιει·ιεπ ιιιιιΙ Βεεειιιι·ει·
άεπ εε εεει.ι·Ιι€εινοι·ιΙεπ, ιΙ:ιεε Με Κι·ιιπΙιε μπε ει·ΙιεΙεειιπιειιιι;
εεννοι·ιΙεπ ιεε.
Βει άει· Ππτει·ειιεΙιππε· ιιιιιιεε ιπιιιι ιιπεει·ΙιεΙΙι εεε ΝεεεΙε ειπε
ΙιΙειπΙιιιιόεΙ:ορΙ“ει·πεεε, εεΙιι· ΙιεινεΒΙιεΙιε θεεεΙιννιιΙετ. Με ειοΙι
Με :ιιπι Βιρπεπιιοι;επ υπό πε.εΙι ειιιινε.ι·εεΜε ειιι· 8γιππΙι εε
νει·εεΙιιεΙιειι Ιιιεεε. Βει ιΙει· Εε.ιιιιι·οεπιπιε ει·ιιι·ιεε ειεΙι ιιε δ

ε

εεΙιννιιΙεε ιπιε άειπ Ρει·ιεοπειιιπ πει·ιεε. υπά Νει2 ΜειιιΙιεΙι άει·Ιι
νει·ννιιοΙιεεπ,ειιειι αει· πει· Ρι·οε. νει·ιιιιΐοι·ιπ. ε.ιΙΙιιιι·ειιε.ειπ
ειπΙιειεΙιοΙιει· 8ειει πω· πιοΙιε νοι·Ιιεπάεπ. Ι.ιιιΙιε π·ει·ειι Με
Α‹Ιπειιει.πει·ιπΜ, ι·εεΙιτε ιιεεεε·επ ι'εΙιΙεε πιει· Βιει·εεοεΙι; οθεπ
ιπιι· Ιιε.εεεπιει· ειιιε θειεΙεοι·ειοπ εεεετ,ε·εΐιιπεΙεπ.Με ειιι· νϋΙΙιεεπ
ΑΜι·εΙιιιπε· Μι· θεεειιννιιΙεε ε·ει”ιιΙιι·εΙιεεεε. Πει· 'Ι'ιιιποι· εεΙΙιεε
ιεε ειπ Πει·ιιιοι‹Ι.- θΙιιεεε θεπεειιπι;.

ε) Βιιιε εε.ιιεεε;ι·οεεεΗμ1ι·οεε.Ιριιικ, ι1πι·εΙι Ι.ιιιρετοεοιπιε επε
ι'ει·πε. Ι)ιε θεεεΙινι·ιιΙεε νει·ιιι·ειιεΙιεε άει· Ιζι·ιιπΙιεπ ιιπεεΙιεπι·ε
θοΙιιπει·ιεπ. Βει άει· Ορει·πειοπ κειεε ειεΙι. ε1ιιεε Με '1'ιιΙιειιπ
ΙΙιτειιι ππεει·επ Βπιιε ιιιπ 389" ιιπι ΙΙιι·ε Απε ε·ειΙι·εΙιε ννε.ι·. -
ΟΙεεεε θεπεειιιιι.ι·.

2
.

1ιιιιιι: «Βιπ Ιιειπει·Ιιεπενι·ετειιει·?ΜΙ νοπ Βι·ντΙιειπε ειιειι
ι1Μ.ινιιιπ ιιιιιΙειίοι·ιιιε». 1)εε Βεπιει·Ιιεπεινει·εΙιε επ εΙιεεειπ Ρ`ειΙΙε
ιεε ιιε: Πιπετιιπιι. δε" Μεεευ ππεεΙιιιΙιΙιε·ε, ννεππ ειιεΙι Ιιιι.πειε
ι·εεΙ‹Ιινιι·επ‹Ιε ΑιιεεειιΙεε· θ .1Μιιε Ιεπε; ιιπι. 8.ιιεεει·εε πειτε
πιιεΙιιε;ει·@Με νει·ννεεΙιεεΙε πω! άεπιεπεερι·εεΙιειιά ε.πεΙι εεΙιι·
Ιιε.ιιίιιευπό πε.εΙιει·ιιοΙεΙιεΙι :πιε ΩπεεΙιεΙΙιιει· ΙιεΙιεπάεΙΙ: ινοι·ι1επ
ιεε. Βεειιιπεειειε ινιιι·ιιε ιιιεεε νει·ννεεΙιεεΙιιπε· ‹Ιε‹ΙιιιεΙι, άεεε
Επεε (ΟΙιιιπει·ε ιπιιιιε) ιΙιε.8·ποεειειι·εενιιι·ιΙε. οιιπε Με ειιε.εΙιθ·
ι·ιεε ΗειιιεκεπεΙιειπ ειιιιιιννει·εεπ.
Ειπε επειιιΙιιΙιεΙιε 1νιειΙει·εειιε εΙιεεεε ΡεΙΙεε ιιπι·Ιεε ειεΙι ιιι
‹Ιει· «8ι.. Ι>εεει·εΙι.Μεθιειπ. ινοεΙιεπεεΙιι·ιι'ι» 1900, Νι·. Θ

.

Πιο ΜιεαΙιεθει·2ιιΙ:Ι ιεε νοπ 14 επι' 20 ε·εεειεεειι. Με Μεο ιιπι

θ Μιεε·ΙιειΙει· 2ιιε·εποιπιιιεπ ιιπιΙ πινει· ιιπι 5 οι·ι1επεΙιεΙιειιπά ιιπι

1 ΒΙιι·ειιιπιεεΙΙειΙ (Ρι·οϊ. ΠεΙιιο). Πι·. πιειΙ. Η. Εεε,

θ
. Ζ
.

θεει·ετιι.ι·.

ΙΙει·ιπιεοιιιεε.

- νει·εεοι·ιιεπ: 1) Βεπ Ιθ. .Τιιπι ιιι Ζει·εΙιο“ε 8εεΙο ‹Ιει·
ΜεθΙοιπΜιπε εειοι· ι1εε Βεεεοι·εε Πει· ΑπεεεΙεεπ ει· ΚΜεει·ιιι
Με.ι·ιεΨ. . Η ιι επ ει π ιπι θ1. ιΙιιιιι·ε ιιπ Ιιιιπε·επεπιειιπιιππιι·
ιιπ θειοΙ.εε νοπ Πιιιιιεεεε. Νπειι ΒεεπεΙΙΒ·ιιιιε·εεε Βιιιιιιιιιιιε ιιπ
ιΙει· ΙΙΙοεΙωπει· Ππινειιειιιιε ιΙιεπτε θ. 2ιιει·εε ειπ ΑΙειιεπάει·
Ιιοεριεε.Ι τει- ΘεΙιννει·εει·ΙιεΙιει· ιπ Ρεεει·εΙιπι·ις, ΙιεεεΙιιι.Γειι;εεειεΙι
τΙε.ι·ιιιιι'ερεειεΙΙ ππεει· Ιιειτιιιιε νοπ Κι·εεεεννεΙιι ιπιε θεΙιιιι·εε
ΙιιΙϊε ιιπ‹Ι ννιι1°άειιιιΙ‹Ι ιιιιι·εΙι εειπε Φιιιιιιειιειε ιι.ιπ ιιεΙιιιι·ιε
ΙιιΙΙΙιεΙιεπ Ιπεειειιε ιΙει· θιι·οεειιιιεειπ ΗεΙειιε ΡεννΙοννπε ιιππ
ιιπι 0ΙιιιεΙιοννΙιοεριεεΙ ΙιεΙιε.ππε. Βριιι:ει·ννιιι·ι·Ιεει· ειππ Οι·ἀιπεεοι·
τΙει· Ρεεει·ειιιιι·ι;ει· ΘεΙιιι.ι·επεεΜε ει·ιιιιπιιε ιιπ‹Ι Με νοπ 18%
1888Με Ρι·ινεειΙοεεπε ιιΙιει· θειιιιι·εεΙιιΙι'ε ιιππ θινπε.ΙιοΙο,ειε επ
πει· ιιιιιιειι ΙΙΙειΙιειπιεεΙιειι ΑΙιειΙειπιε. Ιιιι .1Μιι·ε 1887'ννιιι·ιΙε δ.

ειππ Πιιεεεοι· ιΙει· Μ0εΙωιιει· ΘεΙιε.ι·επεεπΙε υπά Ιιει·ειεε πιι.εΙι 2

.ΤΜιι·ειι ειππ ΙΙΙειΙιειπΜιπερεεεοι· ιΙει· Απεεε1ε άει· Κειεει·ιπ
ΙΙΙει·ιε ει·πεππε. Ζει εΙειοΙιει· Ζειε πω· ει· ΙιεεειιιιτΙιεεε ειιι
ΙιειΙ εεε ΜεάιειπιιΙιε.εΙιε ιιιπ Μιπιεεει·ιπιπ Με Ιππει·ειι. 2

) 1ιι
εεει·εΙιιιι·,εάει· οι·ιΙεπεΙιεΙιε Ρι·οι`εεεοι·ειιι ΙΈρι2οοεοΙο,ε·ιευπά νε·
εει·ιιιε.ιιροΙιεει επ πει· ΜιΙ.-ΙΙΙΙειι. ΑΙιειΙεπιιε ν. ιν ο το π 2ο ιν
ΝεεΙι ΒεεπιιιΒιιπε εεε 8ειιιΙιιιπιε ννιιι·τΙεει· 1872Με.ειειει· άει
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(118 (κα). 724 θγρ1ιι11ε- (2 πιε1ιι·),156Βο1ικι·1εο1ι- (Οιιιο1ιι·).

άειι·1εωι·1ιιει1ι·1‹ιιιι(1ε,1873 Α(1_)ιιιιοτριοΓεεεοτιιιι‹1 18788.ιι88ει··1
οι·ι1ειπ11(:1ιει·Ρι·οιΒεεοι·. Βο1τ18518και· 117. νοι·ε1ιΖειιι1ει· (Με Ι
νοτω·1ιι8.1ι·οοιιι11Θε1ιιι1(11ιι1ει.ει·1ιιιιι(Με 1ιιιιετοιι.Β)'1'. Κ.11'ι·ο
1.8ο1ι1ιι ε 1111ιι Β]θ111(Β)ο(11εο2)(ΜιιΓ1εο11ηρ1ιιιε1ιιι43. .121ιι·ο.(
4)1ιι ΚΞεννΑ.111.8ει·ν·1ιεο1ι1ιο»νεΜ1ιιι 40. .1ι111Γθω'
Αι1ει1ι·γειιιο.5) Ιιι Ροιει·ε1ιιιι·ρ;ει” 21. .1ιιιιι άει· Ρτοΐεεεοι· τ1ει·

·

Αι1Βοιι1ιο111ιιιιι(1εεπι ΚΙ1ιιιεε:1ιειι1ιιει.1ιιιιι1ει·θι·οεισ1“ϋτιπ1τι1·1ε1ειιο.
Ριινν1οινιιε Οι. Ηοι·ιιι€1.ιι 1)ο1ιιι1ιοτ1: (ιιι (Ιου Ρο1Βειι ειιιει· 1
Βο1ιι1εενει·1οι2ιιιιις.Πει· Υει·ει(ιι·11ειιουνκι· 1852 εςε1ιοτειιιιιι‹1
1121111(Με Βιιι(11ιιιιιάει· 111ε(11ο1ιι:ιιι άει· 1)οιριπει· Πιι1νει·ε1(21.1
1878 1188ιι€181,ινοι·ειιιϊοι· 110011ε1ιιὶιμι Χοπ Αεεἰετοιιτ 1161Ρι·ο1`.1

Ε. ν. Β ε τα ιιι ε
ι. ιι ιι Μ”. Βρ211ει·ειει1ε1ιεει· ιιιιο11Ρειοι·ε1ιιιι·ε
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Με ιι11ω11εο1ιεΩι11ο αετου ειιι€1ιοι·ετ ε1:1θει·ίο1εο1ο1ι νοι·οπ1:ιε
Β1·ιιιιιιοιιεο1ιτ111οιιπιιά Διιιι1"οιι 8·ι·ιι.1ι1επιιά 1“ι·(ιιισο(ΜΜΜ

Υει·ειιιι(1 ω- Ρ11ι·ε111ο1ιοιιΜ(ιιοι·ει(ννεεεει· νοιι 01ιοι·-8ε1:1ιτιιιιιι.
Ε”'11τ1ι8.01ιδ: 8ττ1811ο11, 881211τυιιιι 1

ιι

8ο1ι1εε1οιι.

Ν1ει1ει·1ιιΒειι Π
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κ11οιιΑρο1.1ιε1ιοιιιιιιι1211118Γ(11Ν1158θ1°·ΗΒ11ι111111ἔθ11.

ΔέΕΘΈ71.ΘΞΩ.ΌΘ.6.ΘΈ Ξ:ι;·ι.:ι.:::.::.ετιεει.12 ____

Μοι·τε11τεπε-Βυ11οτ1η Μ. Ροτοι·ε1ιιιτεε.
Πιτ Με 1νοο1ιο νοιιι 11. Με 2υπι 17. .1υιι1 1900.

Ζ:ι1ι1(1οτ 8τοι·1ιοΠ111ο:

1
)
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,
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,
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.

11ο1ιοιιεεο1ιν11ο1ιοπιιά
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τιι11εισ18ο8ο1ιιινο1ειοεοοτοϋοτι.ι1ιιτιετιΓοΙιτε2ιιιι15τιόοΜιά ι1ει1 ευ Μετ1ι;ςετιΒο1ινικι1εε
ρ,·ιετιιι:1ι.- νοτ2ἱ1εΙ1υ1ιεεΜΜΜ ,ι.τοΒιετιο1τιοΒο11ιο νοιι Ηειιιι1ιτειιι1ι1ιε1τετι:Οπειετιιι,
Ι1οιισορ1ιιο18.Βιιοι:ιι11ε,Βιι1ει.τι1ι.1ε,ΒΩ26Π18.Μο., εοιν1οεεε;οιι Βτοτιι1άι·οει1ιι,Πεοιι1ιΠι1ε,

ΗΒιιιοτι·1ιοἰἀοτι,11ιωτιτ18·υ,Βι·ειτιάινιιιιι1ετι,[Μετα ι:ι·ιιτ1εΜε.
Ε). Ε. 1117.14”τιιτιΚ, Ποιιε.τιι1ι.ΠΠ ρτο1ττ.Βετιιιειτ..1896, Βι1. ΧΧΙ11. - ι1ο Βιιο Η
ιιτιι1ι1ε Η σοτ, Τ1ιοι·ερ. 117οο1ιωιεο1ιτ.1898, Ντ. 48. - Α. 11ο”, Λετττ1. Οοιιιι·ιι1
ιι.ι12ει1Β·οτ1897, Νι·. 24. - Μ. Β1ιοτεοτι, Αετ:ι1. θειιττιι1ειιιιο1εοτ1897. Ντ. 28. -

.1
.

111ιι τ
ι Ε
,

Αειι·211.Οετ18τ8.1ειιι2ο1Βοτ1897, Ντ. 85. - Ε” ο τά. Κ τι ρ ρ ο τ, Αοτιι11ο1ιοτ
θειιττει1ειιεε1εοτ1898, Ντ. Θ

. - Ι.. Βεεεε, Αροι:1ιο1τοτ-Ζο1τιιιις1898, Ντ. 84. -

8
. Ε11ιττιιιιιι τι, ν1Πειιοι· ιιιοι1ιο.Β111ιιιοτ1898, Ντ. 46. - Α. Βει”. ιιο, Ατο1ι1νιοΠι

ωτιι.ι1ι Μοι11ι:1ιιοοΟ1ι1ι·ιιτι;1ει1898,ντι. - 11.Μοτιτ.1 ιι. Ρ. Β τ ιι.Β· ο ιι 1, (ἔπειτα ιιιοι1ιοει
:Εοιτι1ιατόιι1898,ΕΧ11, Ντ. δ

. - Ε. θ ιι 11 81111.,Βο11οτ1ιιοι1ιε1ΙοΒενΜ.τιοι Αε;οικο 1898.-
θ. 1111ιιι τ

ι
τ
ι

τι. Οοτιιτιι11ι1.Γ.ι1.εοιι.Τ1181°€1.1118,Μ8.11898.- 8 τ.. Ο τ ο ε ει ε, Κ11ιι.-Τ1ιοτειρ.
Ψοι:1ιοιιιιο1ιτ.1899, Ντ. 18 ιι. 17.

Μει·ε1ιιι· ιιι·ει11ειιιιι1 1τειιοο

σκι 2-2. Π. ΜΒΒΟΚ - 13εταιετειάτ πιω 1910811811.

ΠτιΠοιιι:ιιο1ιοιιΑ1οΧειιιι1οτ-Ηοιηι1Μ.1νιτ1τι1
Νιιιο1ιινο1ιτοτι1ιο11τ.111ιοτπι· Ζο1τ.ι11οιιιιτ
1'το1οΡ1°1οεοτιιιιι1Ρ11οςοτ1ιιιιοτι181· Με
ρι·1νιι.τοΚτιιιι1ιοπρ11οΒο(Β·ο8·οιι Ζιι1ι1ιιιι;
νοιι 60 Οορ.).

Αι1τειιεοτι νοιι Κτιι.ιι1τοιιρΠοΒοήτιιιοτι:
?πιι ΒΒΒΘΠ[1188 Μ”. Ποτ·ωιπει:κ, μ. 14
τω. 16.
(Μπιτ Οτι·1ι·ι·.ιιοιτα,0ιηιτ1.ιιιοι:.μ. 17,τω. 19
Μ81°18Ψ1111:1οι·.γτ. Οοπτιοιιιι πρ. π Πιιιι_
το.ιιοΒιιοττοιιο11ιμ. τ, 4

,

κι. 11.
Δ1ειο.ιτιι1ι·ιιΚιιωτ1τιον, Βιτιο:τωιιοπιι.ιι
γι. π. 61, τω. 89.
Πω 111τιτ·1οΚιι1ιετιι, 01°.81.81"10ΐΒΕ1°.
Πειτε τ!.Ρ1τιτιιικ1ιοτι1(1το1ιοθ-8, Θ. 19

Βο11τποετοτΕΠ” 'Ι'ετι1ικοπ, Ποιτοι:1Π
ιτροοπ.μ. 188, τω. 18.

8ο1ινιιοετοτΟοιιειι. 8ο1ιτιι1ι11:,Ποτερ6. στ.
11Ιειτε·1ιοΒοκε.επ. τ. 9, τω. 20.

Ετιιιι Δ7.11811880111118,Φ01Ηιι1Η18Η Π”,
τω. 119.

Μθΐδδθ' (5ο1ιι1311ε)
(Με1:ι-Κτεεο1-Ατιγτο1)

ετι11ι.:40%,ΜετΑ-Κττεο1.

Πεε1ιι1ει:ΗοιιειιιΜε1

1η άετ (11ι1τιιτε1ε.

8 Γετιιοι·Μισή ΕΜ:

Οοποπ1ιοεπιιι1πιοιι€ιιο! ι:1ιτοτι1ο·.,
Β1ρΜ1ιοι·1ε,Εη·ε1ι·ιε1,Οιεετιιι,
ΟΗΕ!. τιτει:11ειΜΜΜ ε! 01ττ°στ110·.

Φ

Ειιαιεο1 (..ι....ι.,
(Ειιι:ει1γριο1-Αιιγ1ο1)ειι11ι.:25%Ειιειι1γρΙο1.

1ιιι11ε1τ1Επί:
$ίοτιιΜ111ιιωωττ1ιιι11:,Μπηκα ετττι001
σ:ι.ιι·1α11ι,Ργοιττ1ιοωε1νεο1ιιτ1..

ιοιιδιΒγιοι
(εο1ιι1ιι1ε)ετιι1ι.:10%Μι!.

Ετειι1ιιιιΜε1 τ1εε_1οι:|οτοτττιιι
ιιικ1πάσει·1οι1ρι·Ξιριιτπι1ε.

ΜΜΜ 1.ιο1:1.11ωτόκτιΡτοοικιει·ι.

1ο1ι11ιγ01

θει1οἰιιιιι
(1ιιεο1ιι1ι11ει
21/'9/ιιοιι1ι:1ιιτι·ι1
97.|.°,η1ε1ιτ1ιγο1-8ιι1ΐοεἔιιιτε.

Ποτικ1ι- ιιιιι18ιεει:1ιιιιιιο1ι1οει:εΡιι1νιιι·.
1τιΤε1:1ετιετιὁ 0,1ε.
1ιιι11ε1τι1ιε1:

Μακετι-απο!Βει·ι·ι·ι1ε1ιππ,ω1ιετι:ιι16ιιαπ
κττοο1ιοτιει·1ιτητιΜιτιεοπ.

Ατι1:ιιιι;8-Ποε15:3-5 Ταϋ1ει1ετιρτοΜε.

ετιι1ι.:

ΟΦ

ΑΜ Ψιιιιεε1ι άετ Ηει·τειιλτι1ε
ινει·ε1οιιΙ.ι1ετα1ιιτιιιιι1 Ρτοϋειι ει:ττι

ετει1ιεἔεΙιε1οτ1.

χ.

Α11εἱιιἱἔε Πι1ιτ11ιωι1ειι:

1ιΙι11ιιιΙ-ΠιιιΙΙιιιι11
(ζοτι1εε, Ηετιιιιιιιτι1 δ

ι

8ο.

ΗΑΜΒΠΠΠ.

1*εττ1οΜ1ιο1
(1ιιεο1ιι1ιιΙ61

ετι11ι.:3./1°|ι:οτΒιιτι.Βάι.ειπ"

961/.170Ιο1ι11ιγο1-Βιι11οε8ι.ιτε.

θετιιι:1ι-ιιιιι1Βοει:1ιιιιιιι:1ι1οεαΡιι1τοτ.

1τιΤιι1ι1ειωτιὰ 0,1ε.
1τιι1Μι·τΙΜ: (.11ι1οι·οωαπο!Ατιαεπι10.

Αιιτειιιεε-1)οε1ε:3 Τει11181181ιρτοά1ε.

~-88.8~ -
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Πι· ΠιιΕοιι-, ΙΙιιι·ιιι- ιι. δι.οΠντοοιιεοΙΙιι·ιιιιιιο, Ι·'εωΙοιΙιιΒο από ιιι σ
.

Ει·ιιΞΠιι·ιιιης -

Ποι·ιιιηοΙιοιιιιιιοιιο. Πι·δεείοε ιι. ιιιιωιωιι ΙιΙΙιιιιιοΙι $οΙειτοιοε Ιιιετιιιι€ πιιι Πειτε.

'
Ι
ι

θεόΙ"Γτιετ νοτιι 1
.

Αρι·ΙΙ Με 15. Οοιοιιοι.
Ριοιιροοιο 8·ι·ειιιε.
Βι·. Ρι·ο1Ιιοι·ι· νοιι βρ1ιΙοι·ιι.

ι

2)π οοπ 80&/θΓΠ,8 ΗειΖση8Μ/2

ὅ
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Ρτέριιτειιι

ειιιά όιιτι:ιι ὸἰε ΟτοεεότοέυετιιιέυεετΒιιεεΙειιιόε ιι
ι

Οιι8ιιιιιΙρειοΙιιιιι8
2ιι Βε2ιειιοτι οιιετ εΠτεετ ειιιε άετ ΡειΒιι!ι.

1.ειε,·οι· ιι. Κοιιτοτ αει· Ε'ειιιι·11ς ιιι Μοεκειιι: Μω
τιιιεΙιγ ΡετειιΙοΙ‹, Η.ειιιε ΕΙιἱεΙετ.

Ειεεθιι 111 Κ18οΙ11τιωκι, Βοι @κι Ήτττοτοτ, Ηοι·ιιι Μισο
θι1°Π11ΐθω, ἴίιτ ὸἰε δοιινετιιειιιειιτε ΒΘ88€ιτᾶΪ1ὶΘ11, ΟΜΙ
εοιι, Τιιιιι·1οιι, .Μιειτοιιιιοε1ιι.ιι, Βοιι€οΒιοτ.

νοτττθωτ τω· Κ1ενν, ΡοιΙο11οιι. Τεοιιοτιιι€οινι Ποπ
Δ. Τι·ορτο, κι".

νοι·τι·οτοτ Πιτ ννετεοΙιειιι: ΗΘΗ ΜοΙιτ11οιιω Κιιιιιιοιι
ε.Ιι1. νοιιιιιι1ε ΜιοΙιιιΙΧΙ.ιιιιιΙο, Ψε.τεοΙιειιι.

(Ιθ?) 12-Π

Όψη; νοπ |:Ε|ϊ Π |ΪΕ Π: ι€'Ιιιιέ9απέ.
Βοοιιοιι ει·εοιιιοιι:

Ηιιιιιιιιιιι:ιι ω” ρι·ει!ιτιεο!ιοιι 0ιιιι·ιιι·μιο
Βειιι·ΒειτοτιιιιιΙ Ιιοιιιιιερ;εμΒειι νου

Ραπ'. Βι·. Ε. πιιι Βοι·8ιιιιιιιιι Πο!. Πι·. Ρ. νοπ Βι·ιιιιε
ιιι ΒοιΙιιι ιιι 'ΓΠΜιιΒιοιι

πιω
Επι!. ΙΙι·. 1. νοπ ΣΙΠιιιΠοι

ιιι ΒιειιΙ:ιιι.
νἱθΙ' ΒϋΠαθ.

1
.

Βιι.ιιιι.

Οιι1ι·ιιι·8·ιο άεε Κορ1°οε.
ΒοιιιΒοιιετ νοπ " -

Ρι·οι. Βι·. "κι Βοι·8·ιιιιιιιιιιιι Βοι·Ιιιι. Ριοι. Πι·. Κι·ιιιιειε ιιι ΑΙΙ.οιιιι, Ρι·οι'. Πι·. Κι·ιιιιΙοιιι
ιιι Ζϋιιο!ι, Ρι·οι'. Οι. ΚιιιιιιιιοΙ ιιι Βι·ειι!ιιιι, Ρι·ινιιτάοοειιι Πι·. ΚΠΝιιοι· ιιι ΤϋΒιιιπειι.
Ρι·ινιιτάοοειιτ.Πι·. ΙΔθΧθΙ' ιιι ΒειΙιιι. Ρι·οι'. Πι·. Ριιι·ιιιοΙι ιιι ΒτειιΙιι.ιι,Ρι·οι`.Πι·. 8οΙι!ιιιιοι·

ιιι Ζϋι·ιοΙι, ΟΒοι·ιιι·ει Πι·. ΥΥἱοειιιιιιιιιιιιι Ηει·ιειιιι.
ιιπ 206 ιιι άειι 'Γεια ςειιι·ιιοΙιτειι ΑΒΒι1ιιιιιι€οιι,ω. 8°.
Θειιοιτ.ειΜ. 28.40; ιιι ΗιιΙϋι“ι·ο.ιι2,ι;ειιιιιιιιοιιΜ. 26.40.

Βειιιιιιειιγ. Ρι·οι'. Πι·. Μ., Ηιιιιιιιιιιι:ιι άει· 5οιιιι!!ιγμιοιιο
ιιιιιι 6οιιι·ειιιοΙιειιπ Αει·2τε·.88.ιιιτ.Μειωιιιιιο.Ι.ιθΙΙΓθΓ,ΗοιιιιΙνιιι·ειιιιιιΙοιιιιά 'Ι'εοιι
ιιιιωι·. ΜΗ Πιιιετετιιι2ιιιιρ; νοπ Οιτο διιιι Η ε. ΙΙι·Μο, νοΙΙειιιιιιιιι; ιιιιι;;ο
ιιι·ΙιεΠοιο ΑιιΠιιεο. Π. Βιιιι(Ι. ΜΗ. 18 ιιι άειι 'Γιαπ €0άιιιοΕτειι ΑιιΜιάιιιιμιι.

ει. δ". μπώ. Μ. Ιθ.- -
2- Ποι· οι·εω Βιιιιτι οιεοΜειι 1898 ιιιιά Ιιοετοι. με!» Π. Ιθ-Σ

Μει·οιιεο, Οι. Με!. 1., Ηγιιι·οτιιοι·ειριο ιιπ Λ!τοι·τιιιιιιι.
Ειπε ιιιειοι·ιιωΙι-ιιιεάιοιιιιει:ΙιεΜΜΜ. ΜΗ: ειιιειιι νοτιι·οι·ι νοπ Ρι·οϊ. Πι·. Η'.
Ψιιιτειιιιιι2. ει. Β°. ω.. Μ. 2

.

1οιιιι. πω.. Μ., 24 Ιιοιιιι Ι9ΟΟι·

ιμιιιιιικωιωικ ιιιικιιιω

Ηει·:ιιιεεειιοι·Όι. τωιλιιινωιωι.

ΗΜ" .κι Ιιεείειιιο Ρι·οέβοοι πω .ΜιΤιι.Βιιι..9.... νοπ Βοπιιο ωιιτι 0ιιι·ιιιε156ιοι· ι.ειιοιιιι-ιδιιτικ
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θεεισειιι Αϋιιειἱει
ΑΒιιέττιιιι€ε-ιιιιάΚι·ιιίτιςιιιι€5
οιιτειι Βοιεοιι»νειοΙιειιιιιιόίϋτ(Μι
τατι·Ιιε άιεροιιιι·τειι Κιιιιιει·ιι @τι
Βιιιι:ειι ννιιιιει· ιιιιιιιιιτώ Μ :
ι ε τ ο ιι τ α
:

ιι
ιππ! Ιιχάι·ορετιιιει:Ιιε διιτειι Μι·
Ετκ·νιιοιιεειιεω.
Πι·. ΜοΒϋ'ει Κιιιάστεειιιιι_τοι·ιιιιιι

θεεΒιι6 ΑΜπιιἰει.

.ή :

Βιιειτοι·1ιιιιι
η

Μι· ιιιιιιμιιιιοΜεπιιο Πιιιιιοπ
13ενοε-Βοι·Γ.

Βοειτ.2ει·ιιιι Γι·ιιιι Πισω? ιιιιιΙ Τοι:Μοτ,
Ι.ειιειιιιοι· Ανα: Ηοιι·ωΙι Βι·. ΥοΙΙιιιιιΙ.

ΝΜιειοε ιιιιι·ι:Ιι Ριοερα:ι.ε.
(Η) 28-20.

ιιι". καπω- οεπιιεκπ ι

@ιιοΙΙοιι Οποιοι" Ώοτώτο.
Βιι1ιοι:ι"πει 1. ΠΜ Μ. :στη 1. 0οι.οϋο9.
Βιοπωιι.".ιι··ιιοποΠιιιου·ΔΝηποι·ιπιιι.πουΑμυιΒοΒοι:ΜπιΑμοιιιαΕοιιΩιΔιΜιι-ΗΜΜΙιιιιμοπιιι Μακ-ω.Αι.ιιιιιιιιίωπιωΡι·οεριιοωνοοάοι·Μιιιιιι·ηννι"οιννοι·ιινωιιιιι.,ΡΑΝ., 80,Ε" Βιιιι6-0οοι·μω.

ι

η?? 7-|~ -

¦ι`
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Μι1:ιοει:ορε πω. Ι.οιιιι
ιιι ΡιιΒι·ι!‹ρι·ειεοιιοιπρΠειιΙτΜΜΜ θιοΙιΙ
Βιιτε, Βι. Ροτει·εισιιι·ς, Κνοε!ιι·οεεειιε!ιεψι
.Μι ΙΙ. (88) 1-1.ξ

Δ.
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ΠιιβΙιΙτιιοὶιοιεἰ Αλ'νιδιιοοικο τωιιΜΜω.. Ρι·. λ
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ΙΕ.



ΧΧν. ιιιιιιιει.πε Β 8 Η θ
Νεπε πιοιΒε πι. πω.

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ππιετ πετ Βεπεετιοπ νεπ

Ρτει. πι. Με Πεπιε. πι. Ιππειιπεε Κτειιππειε.
πτιενν Βοτπετι. Κιτιεσ (

πι: Βιιππιι° ιΝεπεεπ.
πι. Ρει:ετεππτε

Βιε «8ι. ΡετετεπιιτΒετΠεπιειπιεεπε Ψοεπεπεεπτιιι.» ετεεπειπειεπεπ].” Αποππ0111εππ.·πιι."τδε0 "ΦΠΑ 8110 1118028”
Β ππ ιιεπε ιιπ. - Πει·Α,'πεππεπιεπιπιπτειειει ιιι Επεπιεππ 8 ΚΜ. Πιτπω”»Με πιειι επεεειιιιεεειιεπ επ πιε Βιιειιππππιππε νεπ Κ. Ε. Μάσι· ιπ
@Η
4 πιτ πεε

ιιΐιιι]: πΤ)πΕ·1ιπειΒΡΠ)ειι“πΐε=πΒειἔπ πι;ιἐ1πππετἶπἰ$ι.ιζειεδιππτεΗ!πεέ'νει1τν-Ξτοειξιεειτπ
ι, επιτ::ζε;ι.

-Ε
ἙπἐὶΞΩιΡι.ειι ετη ππε 'ΕΜ ιι: ,ι ετ ε '85 τ π: . ει· Με ει” τε ε εεννιε ε ε επ ιο ε ει: ιππ ειπε ιο επ ι ι πιι€επ ι π επ

:ιιι-πιε 3 πιει εεερειιιεπεΖειιε ιπ Ρετιι ιει ι]8Κορ.ω" 35 Ρΐεπιι.3Πεπ'πεπ ΕΜε ιι ί ιιι ιιι ιι τε τι πε π Κεπιιει:επτΠτ.8.ππε1(°Πρ,πωπιπ θι:.Ρε
Απτετεπννετπεπ25Βερπτει:επιιι€ειπτετΟτιπιπειετιιιιεΙ επεεεεππι.- ι:ετεππτ8,Ρει:ετεππτχετδειτε,Ρειετ-Ρεπιποεπιτει επ τιειιιεπ Βρι·εεπ
Κείετει:ε ννετπεπ ειππ πεπι δει” νεπ 18 πω. με Βεπεπ πεποτιτι:. ειπππειι Μεπιεε, πιιιιιννοεππππ Ρτειιπε νεπ 2-3 πω. -ιι

π
;

26 ι.(14.).ιπ1ι προς; ῖ

1ππειτ: Βτ. τπεπ.Απ”. Ρε1πτοειι: Βιιι ΓεΙΙ πιπιτιρΙετ ΘεΙεπιιεπεει.ιοπεπ πει ειιτοπιεεπετ ί.ιιοποττποειπιι: Ππε·.πγπτετε.
ειπ. πεπεππεΙτ. - θ. Β'ετπετε: Βειττε; επι· Γτε,<;ε πετ ππετρετεΙεπ Κτειιιριπιιεκπππε.-- βτ. πιεπ. Βτπει. Αππετε. τ*
Βτ. ιιιεπ. Ι·Ιειπι·ιεπ Μενετ ·ι·

. - Βιιεπετεπεει€επ Με Βεερτεεπππεεπ: Βιε -πεγεπιεκτιεεπεπ Απι'πεπεπ πεε θτεεεεε.
νοιι Ρτοι. Βι·. Ε. Κι·εεπειιιι. - ΚεΠετ: ΟτετεπιιιεπεΡποερποτνετπιππιιππ· ιπι Βιι.πειιιιε·εειιετ, π” ιιτειιτππε Με ιπτε Βεπεπ
ι:ππε πιτ πεπ θιοπννεειιεει. - ν. Νοι.επει'ε: Τεεεπειιπιιεπ πετ Ππιει·ειιειιππε·επιειποπεπ Με 'Ι'ιιετεριε τπτ Πει·πιπποιοπεπ Με
ΠτοΙοεεπ. - ΡΜ. Ο. ν. Ρεεετεεπ Με Ι)τ. Ο. ν. Βιιιτιπετ: Με νει·πτειτ.ππε πετ βγρπιιιε, νεπετιεεΙιεπ Κτεπιιπειτεπ πππ πετ
Ρτοειιιιιτιοπ ιπ Βπεπιεππ. - Ο. Ιετεει: Βιειιιεπτε ε" πετιιοιο,ςιεεπεπετοιπιεεπεπ Ιδιεειιοεε. -Τ Α. Ηοι'Γει ω” Με θτιιιιπ
τιεπ τι” νετπεππΙεπι·ε. - Βειιιοινπιη: Πεπετ πεε νοι·ιιοπιιπεπ νεπ Ρεπποεεπ ιπι Πετπ. --Ι)ιε Κτεπιιπειεεπ πετ π'τεπεπ πιτ
Αετετε πππ Βιππιτεππε πετεεειειιι νοιι Βι·. ιπεπ. ΙΙειπτιεπ Ρ'τιεεπ. - Ατ.ιεε πππ Ητιιππτιεε πετ Ιιειιτε νοιιι θεππττεεπε πιιπ
πει· ορει·ετινεπ Θεππτι.επιι1ϊε νοιι Βτ. Οειιετ Βεπεει'ι'ετ. - Ιιειιτππειι πετ ΒιετιοΙοειιε Με πετ πιιιττοεεοριεειιεπ ιεπειοπιιε πιιπ
πεεοππετει· Βετπεπειεπτιε·ππε πεε ιιιεπειειιιιοιιεπΚιιτρετε ειπειειιΙιεεεΙιοπ πετ ιιιιετοεεοριεεπεπ Τεειιπιιι νοιι Πτ. πεπιειεπε Βεγ
ιποποινιειτ. - Απεεπιτ ππε πεπ Ρτοιοιιο11επ πεε πεπιεεπεπ επι!. νετειπε επ Μ. Ρειετεππτε·. - Απεεπε επε
πεπ ΡτοποιτοΙιεπ πετ πιεπιειιιιεεπεπ θεεεΙΙεεπείτ επ Βοτρει.. -Ζπεεπτιιτ επ πιο Βεπεειιοπ.-νετιιιιεεπτεε. -

Μ. Ρειετεππτε,

Αππει€επ.-Ν

Επι Ρε!! ιιιιιιιιριετ 0ειεπι‹ειιεειιεπεπ ιει επτοπιεεπετ
πεπεττποε ιπιι ιιππ. πγπτετε. επι, πεπειιπειι.

ν

Ι)τ. ιπεπ. ΑΙειΤΡειπτοεπ.
ινοτττεε· πεπειι.επ επι 17. Μπι 1900 ιπ πετ Βοτρειετ πιεπι

ειπιεεπεπ θεεεΙΙεεπεΕη.

Ηεττ ΟοΙΙεΒε Βϋι;ιεπετ πει. νετ Ιεπεετετ Ζειτ ιιι
ιιιιεετετ πεεειιεεπειτ ππετ ειπεπ Ε"εΙΙ νοιι Βοποττποιεεπετ
ΑΙΙΒειιιειπιπιεειιοπ πε εειιιετ Οοποττποε τείετιτι, πετ
πεεπ ειπετ Ιπππει.ιοπεειιτ ιπιι ιιππ. πνπτετε. πιε., πιε
ειε νεπ 8εππειετ-Αεεπεπ πειιπι ννιτπ, Βεπειιι ινπτπε.
(8ι. Ρετ. Μεπ. νιιοεπεπεεπτ. 1890, 8. 00.)
Βπτεπ πιεεεπ Ετιοιε ετιππιπιει, νετοτπιιειε ιππ σε ΗΒ.
Ιππιιετ.ιοπεοπτ ιπιι ΒΙειεπ επτειιι ΒεειιΙιειε πει ειπειιι Ρειιε,
πετ επι επτοπιεεπετ θειεππτπειιπιειιειππε πιεπποετιειτι
πππ .Τεπτε Ιεπε ετιοΙΒΙοε πεπεππειτ ντοτπεπ πετ. Πε
πιεεε «εοπεπειιπτεπ τπεπιπειιεεπεπ Βεεεπτνετπειι» Με
ειπετ πιε πεπειιι επεεεεπεπεπ θιοποττποε επιττετεπ,
ιππεειε πει πετ νοτππιιεπιπεππεπ Έπετεριε πιεεεε Μειπειιι
ποπ! ιιπ Απεε πεπειτειι ινετπεπ.
Ρ. Κ., 30 .Τεπτε πι, ετιιτεπιιιε 1893 επ ειιιετ Οτο
ποττποε, πιο ειπε ιπριπιπνιιιιιιε πεταει πιιπ @Με νετεπ
ιεε.=ιτε. Ψεπτεππ τι" Βεπεππιππε πετεπ πετ πειιινει1ιεε
ΒεεεετππΒεπ, πειιπ επετ ινιεπετ νετεειιιιιιιιπετππΒεπ ειπ
πειτειεπ; πιε Ρετιειιτ πεε ΒεπεππεΙπε ιιιιιπε ειππ ιεεΙιεπετ
'Ι'πετεριε ειιι2ο8. Απετ πιι€ει“επτ ειιι .Τεπτ ερειετ πει
πετ νετιπειιιιιιεπε θειεπιιτπεπιπειιεπιιιε επι; επετετ. ετ
Ιιτεπιιτε πιε τεεπιε 8εππιι:ετ πππ πεε ΟετρειΒειειιπ, πεε
ιιιιΙιε Κιιιε- πιιπ Βρτππεεε1ειιπ πιιπ πεππ επννεεπεειππ
νετεεπιεπεπε εππετε Θειεπιτε. Με πειπειιτΙιεπ πιει· επι
πεειιπιιειι θειεπιτε εειεπ εεποπ .Ιεπτε νετ πιεεετ Βτιιτεπ

ιιππε πειιιι Τπτιιεπ πεεεπεπιει ινοτπειι. Βιπε "νεοπ
ιπεεειεε Βεπεππιπιιε πεπε επει· επεοΙπτε ΗειΙππε πιειιτ
εεπτεεπι, πεπεεεπ ιτειεπ πειτπειιιε νοτππετπεπεππε
5εππιετεεπ ιιι πεπ πεπεππιεπ ΘεΙεπιιεπ επι.
Βιε οπιεετινε Ππτετειιεπππ8, επι 28. .ιειιπετ 1890, Με
ίοΙΒεππειι Βεπιππ: Θοιιεττποεε επτοπιεε; Ονειιιιε; νετ
πε.τιππεεπ ιιι πετ τεεπτειι Βριπιπνιιιιε; Με 8επννεΙΙππε

-Ἐ”Λ~μ- _--πε

πεε τεεπιεπ ΟετρειεεΙεπιιεε πιιπ πετιπΒετε ε" τεεπτεπ
$ειιπιιετ; επιτπε 8επινεΙΙππΒεπ πεε Ιιππειι Κιιιεε πππ

Βρτππεπειεππεε, πιε πεπεππι.επ θιεΙεππε ειππ Με: ιιππε

νιεΒιιεπ Με εεπτ πτπεπειπρπππΙιεπ; ειπε Ρπιιειιοπ πετ
εεΙπεπ πιιπ νετννειθετι.
ιππ πεεεπΙοεε πωπω πιε Ονειιιιε Με πιε νετπιιτιππ
πεπ ιπ πετ Επιπιπνιπιε επ πεπεππεΙπ πιιπ νετοτπιιειε:
Βειιτππε; 3 ΜεΙ ννπεπεπτΙιεπ ειιι νιετιπεε 5ιιεπεπ; 10

ρΟι. .ιοπνεεο8ειι ι.ε.Βιιοπ επι πεπ Ηοπειι, πιε Βιεεεπ- πππ

ΙπεπιπεΙΒεεεππ επ εεπιπιετειι πππ 4 Με! Ι.πεΙιεπ πρ.
ΞεΙο1 0,5, πιειπνιεππιεπ 0,06 ιιι Οπιει:ιε.

Νεεπ ππ,πείεπτ 2ιποπει.1ιεπετ ΒεπεππΙππε πετειι πιο

νετπετιιιιι€επ ιιππ πιε Ονειιιιε πεεεπινπππειι πππ ι:οπιιιε

πιε ΗΒ.εΙπππειιοπεεπτ νοτπειιοιπιπειι ννετπειι. Υετοτπιιει

π·ιιτπε ιιππ. πνπτετε. επι 4,0 @Με πππ πεεεπιι πιε
Οπτ επι 2. Με".
Βεποπ πεεπ ειπετ ινωιιε πειτειι πιε ΒεπινεΙΙπιιΒεπ πετ
θιεΙεππε πεοππειεεεεπ. Αιπ 18. πω: Ρειιεπι Μπιτ
πιο Νεεπιε τππιε πππ ειππ-ι θεπιπετπεπ. Βεε 5οπιιιιετ

8ειεπιι Με πεε Κιιιε ειππ πεντεΒιιεπ πππ νετπτεεεπειι
ειιτ ,εετιιιθε Βεεεππετπεπ. Απειι Ιιεππ Κ. εειπεπ Ρειετοι

μπει εεποπ εεΙπει επειεπειι, ποεεεεπ ετ ιππ ιτππετ ιυιτ
ππετ πιε Βεππιτετ εεπεπει ιτεπεπ πιιτίιε, πε πιε $επιπετ
2επ ιπ πετ τεεπτειι $επιιιιετ πιιτεπ πεπ Ι)τιιειι πεε Πεπετ
2ιεπετε πιε πετ Πιιιιι6Βιιεπιτειι ;.ιεετειιιετι τνπτπειι. Βοι
Οιιιιτινιι.ιε πεεεπ πεπιι ετει: πεοπ 3 Τεπειι ι·νειιετ εε
εεπιπιει·ι πετπειι.

1
.

ΑρτιΙ. Νιιτ πεε ιιπΙιε Κιιιε ιει ποεπ ειιι νι·επιπ
πω. Ξεππιετεεπ Με ΒεπτνειιιιπΒεπ, πιε νοτιιπει·πεπεππ
ιπι θιειεπιτ εννιεεπειι πετ Ι. ιιππ 2. Ρπειεπεε πεε τεεπιεπ
Βεππιεπε. επιπειτειεπ πετεπ, ειππ ειιεπ εεεεπτνιιππειι.
Θ. Αρτιι. Ρειιεπτ πιιπ ειππ πο ινοπΙ, πεεε πιε Ιιιιιπε
ιιοπεεπτ πεειιπει τνετπειι ι€επιι πππ ινιτπ πιε Βεπειιπιππε
πετ Πτειπτε νοτεεποπιιπειι.
Ιιπ Ιιεπιε νοιι 5 ιΝοεπειι πετ Ρετιεπι 30 Με! 4,0 ιιππ.

πνπτετε. ειιτ. ειππετιεπειι, ιιπ θεππειι ειεο 144 6ιτειιιιπ
Βειπε νετπτεπεπτ. επι πειπ κι ειιι .Τεπτ νετπεπΒεπ,
οπιιε πεπ ειππ ιτπειιπ ετινε.ε επ πεπ θειεπΚεπ πεεειπτ
πει. πει-πε ιπειι πιεεεπ ΕτίοΙΒ πετ ΗΒ.-Τπετεριε πε
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εττειτειι ινσι!επ, ιππεπι ιιιειι ειππειιπετ, εε πειιε ειππ ιιιετ
νιε!!ειειιτ ππι Ι.ιιεε 8ε!ιειιπειτ, εο ιιετοιιε πω, πε.εε ιιιετ
ιιιο!ιτ πιε πετιππετειι Ζειειιειι νοιι Ιιιιεε νοτιιιιιιπειι πε
ιιτεεειι ειππ. ΕΞε ιιιιτετιιεπτ νοιι! !τειιιειτι ΖντειιεΙ, πεεε
θιοποεοεεεπ νοιι πειι 5τε!ιειι, πο ειε ειππ ειππειιιιτΒει·τ
ιιιιιιειι, πιτ ιιιιπετειι Βτε!!ειι ιπι Κπτρετ νετεειι!εριιτ ντετ
πειι Ιεσιιιιειι. Πετ παπι Βιιπι ι›ει ειιιετ Με! εππειιπειι
Βιιποοετπιτιε ιιειιειι 8τε.ρ!ιγιο- Με 8ττερτοεοεεεπ ειιειτ
θιοιιοεοεοεπ ιιεετετιοιοΒιεειι πεειιιτειεειι ιεπιιιιεπ. Ηιετιιιιί

ιιετιιιτιιειιιπειιπ ιιιπε!ιτε πιτ ιιι ει!!ετ Κιιττε ιιοειι ιο!πεππειι
Ρε!Ι επε πιειιιετ Ρτε=.ιιιε επιπιιι·επ. Μ., 28 .!ειιτε πιτ,
ιειιτειιιιιπετ θιοιιοττιιοιΙτει· ετιττεπ!ιτ πεππ ειπειπ Ειτεεεειιε
ιιι Βιι.ειιο ιιπ ετιιτπιιεειιειι ΕΣτεειιειιιιιππειι ειιιετ @Με
ιιππ Βριπιπτιιιιτιε. Ζνιιεε!:επτερτεειιεππε Βε!ιιιππιιιπε
ιιτεειιτε πιεεε Ετ!ττειιιτιιππειι ιιι ιιιιττετ Ζειτ ιπ ειιιειι

Βεεεετιιιι€επιιετειιπ, επ πει.εε Μ. πεε Ζιπιπιετ νετιεεεεπ
πιιτττε. Αιιετ πιε Ε'τειιπε εο!Ιτε ιιιιτ !τιιτε εειπ, πεππ
ειπε ΡΙεπτιτιε ειιειιπετινε ετι·εειττε ι!τιιι ινιεπετιιπι ειπε

Κτειι!πεπιεπετ. ιπι Ρ!επτε.ειτειιπετ ι“ε.ππεπ ειππ ιιειιειι ειι
πετειι Βιιοτετιεπ τειοιι!ιειι ειι€επεε!ιειτι!ιειιε Οεπο
εοεεειι. ιπι $ριιτιιπι ιιεεεειι ειππ ποτε ντιεπετιιοιτετ εστε
ιιιιιι€ετ ΠιιτετειιοιιιιιιΒεπ τω” θιοιιοεοεεειι πε.ειιπειεεπ.
Βιεεει· εειι Μπι ιιιιτ ιπι $οι1ιιιιετ 1806 τπτ Βεοιιιι.οιιτιιιιι.ς.
.ιεποι:ιι ποοιι ιιι ιο!πειιπει· Ηιιιειειιτ ιπιιεε πειιι Ε'τι!!ε πε
εοππετε Αιιιπιετ!ιεειιι!τειτ πεεε!ιειιιιτ νιιετπεπ. Οιιιε!ειειι
Μ. πεπιεΙε πειιεε, εο πετ πιεεε Ρ!ειιτιτιε παπι ειππ οιιιιε
Ε'οιΒειι επ ιιιιττετιεεεειι νετπειι€ειι. Ξειτ πετ Ζειτ ττετειι
ιιει νι!ιττετιιιιπεπεειιεε! Με εετιιιΒειι ΑιιεττειιΒιιιι€επ εειιτ
πιτ νοτιιιιετθειιειιπε $τιειιε ιιι πετ ει·ιττειιιιτ πεπεεετιεπ
Ξειτε, εοιπιε Ηιιετεπ πιιτ Αιιεντιιτι αυτ”. .Τετετ ιιπ ΑΡΝΙ,
ε.Ιεο ιιιιεείπιιτ 4 .ιιιιιτε ερετετ, ετιττειι!ιτεΜ. τεειιτ εειιινετ.
$τετιιετ Ηιιετειι ιιππ Ηειεετ!τειτ πιεειιτεπ ιιιπ ιιεττ!ιιιτετιι;.
ιιι 8 Τειζειι Με πετ εοιιετ ιττε.ιιιιτε Μεπεο!ι 15 ΡΜ. επ
θιετνιειιτ ειι€ειτοιιιτπειι. Βιεεεε Με! !τοιιιιτειι ιπι $μιιτιιιπ
Τιιιιετ!τε!ιιτιει!!επ πει:ιι€ειιιιεεειι ιιι·ετπεπ, πεε ιτιιιιετ πιε
πετ Ε'ιι.!ι πεπεεειι πετ.
ι!ιιιιτπε ιειι πιιτειι ειε Βιιπι°εε!ιε Αιιιττιιιε νετ!ειτετ,

ΙτιιιΒετ ειε ιε!ι ιιεειιειειιτιἔτε ιιιιετ πειι Μ.°εειιειι Γε!! πιτ

τείετιτειι, επ ιτιπειιτε ιπι ποοιι πεππ Βιιιιεεε ιιιιετ πειι
ετετειι Β'ε.!ι εεεεπ. Ι)ιε Βοποττ!ιοιεοιιε Αι!πειιιειπιπΓεετιοπ
πετ θειειιιτε πετ ιπι νοτιιεθειιπειι Πιιιε πει ειιτοιιιεειιετ
θιοποττιιοε ειιιπεττετεπ ιιππ ντιιτπε πιιτ Βιιτειπ ΕτιοΙΒε
πιιτειι ΗΒ.-Ιπππετιοπεοπτ Μπι 8οιιιιιιιιπειι πειιτε.ειιτ, πεε
!ιειιι επι εο!ο!ιεε νετιετιιτειι επιπντεππειι τιιιτ νοιι! Βε
τεοιιτιεττιπτιιππ επι ριειι!ειιεπεττιι ετεε!ιειιιτ.Ττετεπ ιιιιιιτιρ!ε
θειειι!τετιττε.π!ειιπΒειι πει ιιεετειιειιπετ, εει εε εειιτετ οπετ

ειιτοιιιεειιετ θιοποττιιοε επι, επ πιιιεετε ειπε ιιι;.-Ιππιιο
τιοιιεειιτ ειππε!ειτετ νιιετπειι. Με νιειε πειιε ειιιπ°ιπιτ Πιτ
τεειιτ ειππ ειιτοιιιεειιειι Οειειι!ιτι1επιπετιεπιι1ε πετιιιιιΙτιινοτπειι.
Ρτοί. Π. ΚϋιιιΒ («Με 'Ι'ιιετεριε πετ θε8επινεττ»_ Πε
εειιιιιετ 1899) ιιεεειιτειιιτ πινει πιιιι!ιειιε ΓτιιΙε νοιι πο
1ιοττιιοιεειιετι Οε!ειι!τειιεοτιοπειι Με τιεπιιτ ειε 'Ι'γρειι,
ιιετε.ιιεεεετιιιεπ επε ω" Αιιτε.ιι! επε.ιοπετ Ρει!!ε. Βιε
Ρε.τιειιτειι ετ!ιτειιιιτειι ιιι πειιε ιιπτεπειιπιιεειΒεπ Βοιιιιιιειι
επ ιιιιιιτιρ!ειι θειειι!τειιεετιοπεπ, πιε ιιι πετ ΒειΞει πεπιιτειι

επεπεπειειιιιετ ειππ. πεεε πιο Βι·Βιιεεε ιιιιτ πιπεει8, πειι
ι·ειιπ πιε Ετ!ττειιιιιιιιι€ πεε Βεππερρε.τετεε, πιτ ε.ιιειι πεε

Κιιοτρειε ιπι νοτπετετιιππε ετειιτ, επ πεεε πιε θιεΙεπιτε
ιιε!π ιιι Οοιιττεοτιιτετε!!ιιπε !τοιπιπειι, πειεε ειε εττοριιιεειι
πειοτπι ιτετπεπ, μ! πεεε ειε ειπ!η!οειτεπ. Βιε Σπιτι εο!
ειιετ θειεπιιετ!ττεπιιιιιι€επ ιετ Ιτειιιε !τιειιιε, ειε τιειιτιτειι
ιιιειιει· πιειετ ε!ε «ε!ιτοπιεειιετ θειειι!ττιτειιιπέιτιειιιιιεε.

Βειιτειι πιτ Ρι·τιπε πετ ιιιιει·ιιετε!επ Κι·ιιιιιιιι2ιιεπιππε.
νοιι

Οι. Ε"ε τ ιι ε τ ε ,
Οπεπρτι.ιιιιι ΙιινΙτιππ.

Νεοιι πετ ιιι πεπ πιειετεπ πειιιιττειιι!πιειιεπ ι.ειιτιιιιωιωι
νετττετειιειι πωπω ιιιιτετεειιειπεπ πιτ ιο!πειιπε Αττειι
νοιι Κτειιιρι2ιιετπιιπειι πειιτειιπ πεε Ριιετρετιιιιιι: 1) πτε
τει·ιεεΙιε, 2) εριιεριιεειιε, ε) ειιιειιιρτιεειιε Κττιπιριε. Βιε

ιηετετιεο!ιεπ Κτπιτιρίε εοΙ!ειι ι
ιι πω” Βεττεο!ιτιιιιπ Με

πιειτετ ιιετιι!ιττ πιει·πεπ; πεε Βιιπ, πε.εε ειε ππε πιιτιιιε
τετι, ιετ επι πιιι.πποετιεοιι εο ειιιεειτι8εε -- ιοΙιετιιιπετε
ιιιιτ επ πεε Ετιιε!τεπεειπ πεε Βεντιιεετεειιιε Με πετ Ρυ
ρι!!ειιτεεοτιοπ επι Μπιτ - πεεε ειε νοιι! !τειιιιι _ιειιιε.!ε
νετιτε.ιιιιτ ινετπειι πιιτιτειι. - Ψτιε πιο ΒριΙερειε ιιπ Ριιετ
ρετιιιπι ιιεττιπτ, επ εο!!ει1 εει επ Ε)ριιερειε !ειπειιπειι
Ε'τε.ιιεπ Δπιιι.!ιε ιιπ Ριιετρετιιιιπ ιιππ ερεειειι ιιιιιετ πετ
θειιιιτι, ε!!ετπιιιπε εειτειι. νοτι:οιπιπειι. Βετ ριιει·ρετιιιιε
εριιερτιεοιιε Αυτα!! ιετ πειιιει πεπι ειπτειιτειι ε!τ!ειιηιτιεειιεπ
Αιιιτι.ι! ετιπιιτοιπετοιοΒιεειι ιι6!!ιε 8!ειοιι, ιεποειι εο!! ει·
ειππ πιειιτ ιπ εο !τιιττειι Ιπτει·νει!επ ινιεπετιιο!ειι, πιε
πιτ εε εει πετ Βιι!ε.ιπρειε πιτ εειπεπ 8ειιτοιιιιτ ειππ.

-
ιΝεε εειι!ιεεειιο!ι πιε ε!τ!ειιιρτιειιιιειι Κτετιιρίειιετιιιιπε ειιι
πειιτ, εο εειειι ειε ιιιτιο!οΒιεειι ιιι πινει Οιτιιτιιιειι πιτ εειιει
πειι. Βει πετ ετετειι, ινειτιιιιε ιιπ.ιιππετειι Οτιιρρε ιιιιπεπ

Νιετειιετ!ετειιιτιιιι€επ ειε Πτεεειιε; εε ειππ ε!εο ιιτιιιτιι
εειιε Κτιιιιιριε, πιο ειε ε.ιιοιι ειιεεετιιειιι πεε Ριιετρετιιιτιι
νοτικοιιιιιιεπ; πετ ειιιτε!ιιε Αιιιιι.!! ειιτερτιο!ιτπειιι ερι!εριιεειιεπ
νοι!!τοιπιπετι, ποοιι πεε οιιιιτιι!ττετιετιεοιιε ιιππ πειειιτ!ιειιε
Μοπιειιτ !ιεει.ιιι πετ εειιιιει!ειι ι!!!ιεπετιιο!ιιιιΒ πετ Απιιι!!ε
Με Ιτιιτπειι Ρειιεετι ιιππ ιπ τι" επειιει.ιιιτειι Αιιτε!ι! πετ
εειπεπ ινε.ιιτειιπ ειιιεε νετιιιι.!τιιιεειιιιιεειπ!τιιτεετιΖειττειιιιιε.
νι'εππ πιτ εει πιεεετ ετετειι θι·ιιρρε τι” Ε!ι!ιι.ιιιρειε,
ιιτττπιιεειιε Ζιιετιιππε πιιτ Βεο!ιτ πιτ πεπ Ιπιιιττιττ ε"
Κττιιπρτειιετπιιπε νετειιτποι·τιιειι ιπε.ε!ιειι ιπιππειι. εε τειιιι
ιιιιε πει πετ επειτειι θιτιιρρε ιεΒιιοιιεε ιιτειι.οιιιιο!ιε Μο
ιπειιτ. πω· εειιειι εει εοιιετ νϋ!!ιε· πεειιιιπειι ι·"τιι.ι1επ
Κτπ.ιιιρίε ε.ιιιττετειι, πετειι ιιιιεεετεε !ι!ιπιεειιεε πιω ειιτετ
πειιιιεπι€ειι πει· ειιειι πειιειιιιιτειι ριιετρετει.!-ιιτιιιιιιιεειιεπ
επππε ειιοιι πεπι πετ ερι!ερτιεειιεπ Αιιιιι!!ε νοιι!τοιιιιιιεπ
ειιτερτιι:ιιτ, εε Γε!ι!ειι Μπιτ Ειινειεεειιεεειιειπιιιι8 εοινιε

ιεΒιιειιε ρετιιοιοεπεειι-επετοιπιεειιε νεττιππετιιιιε· πετ Νιε
τειι. ιιι πετ Αετιο!ιιΒιε ειππ πιε Ριι!!ε πιεεει· θτιιρρε
Με ιετττ Με εειπ πιιιι!τε!, ειε νιιετπεπ επε «πετ Ειιι!ερειε
ιιειιεετειιεππ», ε!ε αιιιιιοτιοπε!!ε Νειιτοεε» ιι. πε!. ιιετειοιι
πετ. - Αιι πετ Ηιιιιπ πεειιι'οιπειιπετ θειιιιττεΒεεειιιειιτε
πι!! Μι ιιππ νετειιοιιειι πειειιπιιτνειεεπ. οιι πιο!ιτ πιεεε ιπ
ιιιι·ετ Αετιο!οειε ιιιειιετ ιιιιε.ιιι€ε!τιεττεπ ΚτιιιιιρΓειιετε.ππε
ε!ε πιπ· Βρι!ερειε ι.τειιπτιτςε.ιιεεερτοοιιεπ ντετπετι ιτϋιιιιτε.
Απι ε. ΑΙΜ! π

. ι. ιιιιιτπε ιπι πιι ειιιετ Θιειιιιττ πεπι
Γειι ιπιτ πετ Αιι€ε!ιε. πιε Κτειεεεππε πειιε ετε.τ!τεΚτπι1ιριε.
Με ιο!ι :ιιι Οττ "τι $τε!ιε επιε.πετε, ποτ ειππ ιπιτ τοι
πειιπεε Βι!π. Βιε Κτειεεεππε Μ. δ., 34 .Τε.ιιτε πι, ιιπ
νετιιειτειιιετ, ιπτετεειιιιτειιπε, ει νοιι τοιιιιετεπι Κπτρετ
Με Με Βιιτετ Ετπειιιτιιιι€. Πιο ετετΙτ πεεοιιποιιεπε
ΖιιιιΒε ετειιτ πινιεειιεπ που ιιιειιτ πεεειιιοεεεπειι Κιείετιι
!ιετνοτ Με ιετ ιπιτ ιιιιιτιι;επι $ειιιιι.ιιιιιι ιιεπεε!ετ. Ρε.τιεπ
τιιι ιιεε;τ ιπ τιειειιι Οοιιιε πιιτ ετεττοτϋεετ Ατιιιιιιιιι€. Βετ
Ριιιε ιετ 90, νοιι; πιε Τειιιρετε.τιιτ ιιεττι1ετ 38.2 °

. Νετειι

Αππειιειι πετ νετπειιπτειι ιετ Ρετιειιτιπ ιττιιιετ ιπιιτιετ

πεειιππ πεπεεεπ, Με πιειιτ επ εριΙερτιεειιει1 Αιιιιι!ιεπ
πε!ιττειι; εε πεππ Μπιτ ιιιοιιτε ετιιιττ πετπειι, πεε επί
Νιετεπετιιττιπ!τιιιιε εειιιιεεεετι ιιιεεειι !τόπιιτε. Οεπειιιε
πιειιτ νοτιιιιιιπειι. Νιιιιετεε ιιιιετ πιε ιετττε Μειιεττιιειτιοπ
!τειιιιι ιιιοιιτ εππεπειιειι πετπειι. Αιπ Νεειιπιιττεεε πεε

νοτιιετιπειι Τεεεε πειιε Ρετιειιι.ιιι ιιιιετ εττι.τ!τε Κορι
εειιιπεττειι πε!τ!τιπτ, πετε.ιιτ εει ππι θ Π!ιτ Αιιειιπε πει·
ετετε Κτε.ιιιρι τιιιι€εττετειι. ιιππ εοιιιι:ιετ Κτϋ.ιτιριε εειεπ
πιε ιετπτ, πιο ιειι πιε ετετε Πιιτετειιοιιιιιι€ νοτπειιπι, π

.

ιι.

8 Πιιτ Μοτπειιε, 15 εεειι!ιιτ πιοτπεπ. - Με πιιεεετε Πιτ
τετειωιιιιιιπ ετπιππιιοιιτε εε πιπ, ειε Βιε.Βιιοεε επι Ζιιιι!
ιιιιπεεειιυνεπεετεε!ιείτ ειι ετε!ιειι. Με ιειι ειιτ ιιιπετεπ
Πιιτετειιοιιιιιιπ εε!ιτειτειι ντο!!τε, ιπετε πεε ειιιετι Κτε.πιρι
ιιιιτ“ειι επε. Με ιιιειιετ πεεπιι!οεεειιεπ Αιι€ετι ιιτιιτπεπ Βε
πιιιιετ, πιε Ριιριι!ειι ειππ ετιιτειτει·τ, τεε.πιτειι ιιιειιτ τω:
ι.ιειιιεωπιι. !)ετειιι !ι!οιιιεειιε Ζιιε!ιιιιι€ειι πετ πεειο!ιτε
ιιιιιε!τε!π, ιιτοιιει πιε πεεειιπο!ιεπε Ζιιιιθε νοιι πειι ειιεειιι

τιιεπεειιιεπειιπειι Κιειετπ νετιιιιιιππετ νιιιιι·πε. Βιιιτιεει·
8ειιιι.ιιιιι ι!ιεεετ επε πεπι Μιιιιπε. Εε εοιιιιεεεειι ειππ Κιο
ιιιεοιιε ΖιιεΙτιιιι€επ ετετ πετ οιιετειι, πεππ ειιειι πετ ιιπ
τετειι Βιεττειπιτπτειι επ. Με θεειοιιτ εστι ειππ ετε.τΚ
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οτε.εεεεεε. Α11τεεε11ο1ιΙεεεοε Φο Ζεο1τεεεοε εε 8τετ1το
εεεε εεε νοτεο1τοε εεεε, Φο Αεεοε εε1Φοεεοε ε1οε. 13οτ
ΑείεΙ1 Με: 1-1Πε Μ1εεεοε εοεεεοτε. Ρεεεε1.1εΙ1οετ
νεοεοτ τεοΓοετεετεε εε, ει1ττεεεεοε εεεεετεεοεεοε Ατεοτε

εεεεε, Φο εεοτ ΜΝ ο1εοτητεε1εοε ΑτΙπεεεε Ποτε Φο.
ε1ιοε. νετεεεεε1ι1ο1τοεΜ!! κε Νοε εεεε Με εετ νε1Ιοε
ΒοεεΦεεεε εετ θοεετ1 εεε1ι 8 εε1ο1ιετΑείεΙ1ο ο1εττε1;οε,
ινο1οεο εειε εεεε εοεεετ1οεοεοε εεεετ νεΙ118 ΒΙο1ο11ντε.
τοε, εετ ε·ετοε Φο Βεετεοε εο1 ο1εοτε εετ ΑείεΙΙο Με
ο1εεοεεε1εοοε. Αεεεεοτοτ Πτεετεεεο ε·οΒοε 1τεεειο Μι
Φο Κτο1εεεεεο ε1ε111ννοετοεε εετ εεεεοε Ζε1τ τε 1το1οτ

Νοτεεεο 1ιε1τοε. - 1)οτ θοεεττενοτΙεεί εοετε11ετο ε1ο1ι
1ε Κετεο ίεΙοοεεοτειοεεοε: Νεεεεοτε πε 2 Ποίο θετ
ν1ε1εε1ε1εεεε τω] 01111τεεεε νετεοεετεετεε εε11ο, εετ
εεεε Με εεε οτετο Κ1εε, εεε 1ε 8εεεεεΙ1εεο νοτΙε8,
εετ εετ Ζεεεο; οε ε1:ετε εε.ε1ι ο1ε18οε Διεοε1εεεοε. Με
"Με Κ1εε πιο 1ε 0εοτΙεεο; 1οε τεεοετο Φο ννοεεεεε
εε! ο1εοε Εεεε εεε οτττεε1ττε εειε εεεεε εεεοετοτεοεο
1(1ετ1Ιο1ε1ιτεεε εεεεοΙΙ εετοε Φο εοεεε εεεεεετ.οε θο
εεττεννοεο. Ε1εο ΡΙοεοετε. ενετεο τε11το1ειΟτοεο 11οτεεε
εοΓετεοττ, Φο εννο1τοπεεεετο Φ1τεε Ε1εεοεοε εετ Ηεεε
1ε εεε Πτοτεε 1τεεετ11οεΒοΙϋετ εοτεοε. Νεο1ι εετ 01ο·
εεττ εετ εννο1τοε Ρ1εοοειε ττε1οε 1το1εο Κτετερίο τεοετ
ω. Με ΡετΙοε11ε 1ετ 1εεεεε, Με εετ τε118οτεο11τ
ινετεο, εεεε 2 '1'εεοε εοετετεοε.
1Νεε εεε Φοεοε ΡεΙΙ εε οὶεοει τε1τ ετοεοετ11ο111ετοτ
οεεεετοε πιεεετο. ἱετ ΓοΙΒοεεεε: Βετοε Φο Αεεεεετ1εοε
ετ1”ε1ιτΜε, Φιεε νετ σε.. 2 .Ιο.ετοε Φο 8εεννοετοτ εετ Ρε
Ποετ1ε Μ. 8., εοε1ιεοτε ε1ε ο1εοε εεοε Ιοεοετ1οε εεε Με
@Με εεεεεεοε Κεε.εοε εο1τοτοε εεΙ.το, οτε εενο1τοε Το.Βο
εεε Ψεεεεεεο1τοε νεε οεοεεεΙεεεε Κτεπερίοε εοίοΙΙοε
εετεοε εεε εεεε κ1ε.τε.εεοετοτεοε νετ. Δοτε1Ιἰεεο Η111ο
πετ ι1ετεεΙε ε1οετ εε 81:οΙΙο. Βο1τ1εΕ1τοτε Κεεεοε ε1ε1ι

με” οτ1εεετε, Φτεε ΦιειοΙε Φο Κτετερίο εετ εεεεο1εοε
8γειρτετεοε εε1`ττετοε. Αεοτ Φοεο νοτετετεοεο 8εεννοε
τετ εετ Μ. 8. εεττ.ο ε.εο1ι 1ε ω· Ζε1τ νετ οοτ Οοεετ1.,
Πιτ Βεεεοε Ι.οεοε ειεε, εε οεοεεεΙε11οε Κτετερίοε @Με
τω, Φο εετ ε1εΙιτ εε ετοτ1τεςοινοεοε ενετεε, Με Φο 1ετ
Ψεεεοεεειτ εεΓΒοτ.τοτεεοε. 11'οτεοτεοτ1οειο1 οοτ Με”
εετ Ρε.11οει1ε, Φιεε εε1ε νετοτ οεοείεΙΙε εε εεε11οεοε
Κτετερ1`οε εο11ττοε εεεο. 17171τεεεοε ε1εε ο1εο Ρετε11ὶο,
1ε οοτ Φο Ερ11ερεΙο εο1τε1εεεΜ.. 13οτθτεεενετετ ορ11ορ
11εεε; Φο ο1εε 8οεννοετοτ ννε1ττοετ1εεε εεεεοε Ι.ο1›οεε
ορ11ορτ1εεε,ετ1τετ Με ν7οοεεεεε1τ εετετ Κτετερίοε; Φο
εεεοτο 8εεννοετοτ, οεοε ειο1εο Ρε11οετ1ε Μ. δ., εεεΙο1οε
επ Εοεοε ειεε 1το1νεε Ερ11ερε1ο- εεοτ εεε111τοΙνεε
Ν1οτοεοτ1ττεεεεεε -- 1το1τετεεπεετοτ εετ θιοεεττ ο1τΙετερ
Πεεεε Κτο.τερΓεείεΙΙο. Πενν1ΙΙ1τετΙ1οε ετεεετ εἱοε εε εετ
θεεε.ε1το εεί: 1ετ ε1οετ ε1οτ Φο ΕΚ1ετερε1ο ε1ο11τ εετ
«εετ Βρ1Ιερε1ο εεεοετοεεεε», εεεεοτε εεεεοΙτ εε ε1οε
ε1οετ οτε Βεεο Με εεειο, εονν1εεοττεεεεοε εοετο Βρ1
Ιερε1ε? Με 1το.εε εετ εεε εε νετειο11οε, εεε σε Φο Μ.
Θ. 1ε Ε'εΙΒο οτε11ο1τοτΒο1ε.ετ.εεε Πιτ 1..οεοε ειεε· ορ1Ιερ
τ1εο1ιΒοννοεοε Με, Φο ΕρὶΙορε1ο 1›ο1εεε ε1εε εεοτ 1ε οτεοτε
1ειτοετοε 8τεε1ετε, οεεερτοοεοεε ειεε εεε ε.είεΙ1ε1το1οε,
ετεεεετεε1 Φώτο Ιεεεοε Ι.οεοεεροτὶεεοε εετ Ερ11ορτ11τοτ
Ι)1οεο11:οε ΑεΙ11.εεο, Φο εο1 8οινεεεΙ1εεοτ Βρ1Ιερε1ο σκετο
ΑεΓε11Ιο εετνεττε1“οε, ε1εε ε1οετ εε 8τεεεο εοινοεοε. εο1
Πετ Φο ΒΡ11ορετοεοτνετετοτοε εε 1εεεοε, εεεεοτε εε εο
τ1ετΓεε εεεε ο1εοε εε εοντο111ΒοεΑεετοεεοε, Με οτ Με
εετεε Φο Θοεεττ εοεοεοε εετ.
Εε ποτε οτεεεεεετ, ννοεε τε 811ΙΙοε νεε ρεοτροτε!ετ
Ε1:Ιετερε1ο, ινε 1το1εο Ν1οτοεοτ1ττεε1τεεε νετ11οετ, ετοτε

εεεεεο Νεοείοτεεεεεεοε εεεοετοΙΙ1: ννετεεε, σε ε1ε1ττ111
εετ Ρεπε111εοοτ εο1το11`οεεοε Ρετὶοετοε Ερ1Ιερε1ο εεεε
ντο1εεετ Μ. 1171τ1τεειοε Φιεε ν1ο1Ιο1εετ εε εεε. εε.εε"ε, εεεεεοεοε νεε εετ Ηγετοτὶο= Φο ρεοτροτεΙοε
Κτετερίεεετεεεο ο1ετεο11οε Κόεε1οε 1ε 1) ετεπι1εεεο, 2)
εεετ-ορ1Ιορτ1εοεο. Ποτ Νοτεο «ΒΜεειρε1ο» Φοεο ι1εεε
Πετεετ1εε εετ Βοεεοτε!1οε1το1τ"με εεε Με εεεεπιτεοε
ίεεεεεεοτ Βοετ111εε1εο1ιο.Ιτοεε·οτεοε.
8. Αρτ11 1900.

|0τ. ειεε. Ετεε1 Αεεοτε ψ

Απε 23. .1εε1 νετεεε1οε ει Κο.τΙεεεε 1)τ. Β τεε1:
Δεεοτε. Εεεε Ττεεοτεεεεεεεΐε, εεοτινεττοτ ε.εο1ι
τ1οεοε,Φο Με 1ττοιεΙτυνεεετοε! 1ει Νειεοε εετ θο11εο·οε
εεε! Γτοεεεο εοἱεε Φοεο Ζο11οε εο1εοει θοάο.ε1ιτε1εε
Βοντ1ι1ειο1:.
ΙΣτεει Αεεοτε, με. 1850 εε Πετρε.τ, εΙε 8ε1τε
εεε πω. Πεἰνοτεἱ1ετε-Β1εΙ1ετ1το1τετεεεε Α., οτε1ο1τ
εο1εο 8ο1τεΙε11εεεο;Με θγτεεεεἱετε εο1εοτ νεεοτεεεετ
εεε εεεΦτ·ιο 1870-1876 εε οοτ Πε1εοτεττε1εΠετρετ,
εετ'εεεε Ρεγε11τ,Φιεε Ποε1ετε. Με 8τιιεοετ.εοΙιεττο οι·
εετ 1.τεεεεετεεεεεεετε 1ενεετε. εε, τε εετ οτ ετεεοεοε
Βετεεεειτ εο1τ1ο1εοτ.Με, εεε εο1εο 1.τεεεε1οετονν1εεοε
εε. Με οτ Φο Ττε.εΜεεοε ῇοεετ Β1111:1ιοεο11:εετ Μενα
πεταει· εεε ε" Εεεεοεοετ επεσε εεο1ι ερετοτ εε
1εοεοεε112ε1τ.εεε1ητοεε1τοε. Με ε1τεο1ν1ττοτε8εεΦετε
ινεττΙο οτ 1870. ε.εϊ θτεεε εο1εοτεετοτ Βοτεειε.ε ε ε
Αορ,·1τ1ονοτΓεεετοεΙ)1εεοττει:1εε:«Βεροι·1τεοετοΙΙοΒο1τ.τε.οο
εετ Κοεεεε1εε εετ εεεεε.Ιοε Μεειοε1:ο ρεω·1εοτ1ετε11
εε.τ1οε»εειε 1)εοτετετοά1ε1εε.ορτετεεν1τε
Βετο 1'ο1τ1εο1εοτ ετετ11οεοε τεετεζιεετ εεοετο εεε
ειεε Ι)τ. Αεεοτε 1ε Θε Ρο1:οτεεετε;,επι 1:11ε1εο1ιοε
Ε11εεεοτε-Κ1εεετ1ιοερ1τεΙ; εε ι11οεοετΜε οτ Με: 20
.Τε.ετε οτετ. Με _1ϋεο·οτοτ,τ1οεε Με ε.Ιιοτοτ ΟτΦεεεετ
εεε (Με ε" εε1τετοτεεεεε Αεεεο11εες, Με εεεε ε.Ιε
1111ττ.>;11οεεεε Οετεωτ1ετεε, νο11 Η1εο·οεεεε εεε εετ
το1ο1ιοτεΒι·ίοΙοτε ρ_·ονττ1ττ.Βεεο1σοε Ιιεττο οτ ο1εο εεε
ρ;οετο1το1οΡτ1νε.τετεκ1εΜε θε1τετρτ εεε Κτεεοτετει;
εοεοεάοτ·ε εετ' εειε θο1εο1: εετ Κ1ετ1οτοε1τετ81οεεε
Οττ1τερε.ε1ονετ οτ εειε εεοτ1τεεετε, εεε οποτεεεεεε1
:Με Αετοι·1τεε; εε »νετ οτ :Με ειε ε1οεεεε1ιοεΑ1ο
κεεεοτεεερ1το1 ΟεεεεΙτ.εετ τετ ε1ετετο1εο1τοΚ1εεετ
1τι·εε1τεο11:οε.Με Κ1εεοι·ε.τει εεε -Ετοεεε 1'ϋτεοττοοτ
εεεε εεττ;; εεε εετ.τοεετο1ο1τον11οτΙτεετ Ε'οτ1εεεο1οετοε
εεε 8εε1τε.τεεεετ1οεοε;Φο Αι·οεεεετο·οτ 8τει1εε εεε
Φο ΟοΙοε1ο 1ε Τοτήο1τ1,εετ ετ εεοε ἰε εετ 8οτεετοτ
Ιτ1εεεε εο1εοΚτε.ττονν1ειεοεο,νετεε.ε1τοεεο1ιτνἱοΙ εο1εοτ
Ιεί1:1εε1νοεεε εο1εοει εοννεετ·τοεΒε.τε.
Πεε εο1 εΙ1 εετ ρτε.1τι1εοεοεΑτεο1τ νετ Αεάοτε
εειτεοτ εεοε Μεεοεεεεεω1οε τεετεζ. Αοτ2τ11εεοτΒοτιι1`
εεε ειοΦο1ε1εοεονν1εεοεεεεείτ ννετοε Πεπ εεττοεε1πιτ.
ινο111ε11ιει εετ Ττ1ε1› Ιοεοεεε; Με εεε ειεε. εο1εο
Βοεεεεετιιεττοεεν1εεεεεεεε1τ11οεεε νοτε.ι·εο1τοεεεε εο1ε
ΗεεεοΙε εετ' εεε Βεάοε νν1εοοεεεεεΐε11εεοτΕτ1τοεεεε1εε
εε ετο1Ιοε.Β1εο Βο11ιοοοε1οεοεοτ,τε Ε ε.ε ο·ο ιι ο ο ε1τ'ε
Ατεε1ν εεε εεάοτε Ζε1εεεετ1ϊιοεε1οτ1ετεοΙομετΑτεο11:οε
εεε εεε θοε1οτοε εετ Κ1εάοτεε1τιιτο1οεεε θττ1ιερεε1ε
εἰε‹1 11τεο1ιεεεε Ζοεο;ε1εε Φοεοε εο1εοε ετ1εεοεεεεεπ11
«ειεε 8ττοεοεε. Αεεε Φοεο Ψεειιοεεο1ττ111αΜε ειεεεεοε
Βε1ετε.ο·εεε εο1εοτ 11'ετ1οτοτ1το1τοε;1ιεερεεεε111το1ιε.εοτ
ἱε εεεοτε ετ2ε11εεοενοτο1εοε εετ. οτ Με εε νετετεεεε
εεε 1)1εεεεετεεοεεεε 1νοτι ετε;τ11ΐοεεεε Φο 81τεεεεεε
ι1ετο11εεεεεο Βοετοεεττετ1οεοεεοτο1ο1ιοττ.Με Ποτ'ετε:1
1:11.τοεεετ ννεεεεειειο εεε εετ ΒΧττοτεἰεΜεε (Κγεεεεο,
81τοΙ1οεο,11εεε11οεστω οοε8·οε., θεεε νε1Βετε, Ροε
νε.τεε οπο.) εεε τ1οτοεεε1τετ81εοεο τοερ. οτιεορε.ε1εοεο
ΒοεεεἀΙεεἔ, ντετοε εο1εο11οεειοε'Γεεετετε.
Με εετ ντ1εεοεεεεεί111οεοεΒεττε1;υιτε;;νοτεε.εά εἱοε
Με Αεεοτε Φο 1τεεετΙοτ1εε1ιο.ο1ε τ”ο1εοτΚεεετε1εε,
ννετειο Κεεεεεεεο1ετοτεεε; εεε ο1εεεοε 'Ι'ε1οε1. [Με
εειε ε.εοε ἱε εο1εοε εεεεοεεεεεωΙοεοε Ατεο1τοε εετ θε!
τεες: Με ΚεεετΙοτ1:11οΙτεεε Κεεεε1οτεεεε εο1ιετ'οτ, εεο1ι
οτο,·οεοτΜοτεεεο, εο1εο εεεεεοε θγεεεεεεεεε εοτ'εττεοτ
εεε τοετοεε1τεοτΚει·ροι·ι1ιο11οεεε εε1εο εεεεοτετοΙΤοεοε
11'11εοετεετε.
Αεετ εειε εετ εετ οτεετοε Ατ1το1τ,ο.εε11εεε 10τοεάοε
εεε 1το1:οεεΜε οτ ;;οτε εο1ε Τε1οετ εεε τεε.εεεετεεεεεε
'Με 1ε Ε'ε.τε1Ι1οεεε Ε'τοεεεοε1ττοτεοι·ετοΙτειιτο1ιΝτε Φο
1τϋεετ1εττεοεοννο11ιο.Υ71ο εε· ν1Πεεοεεεεεττ.εεε Κεεεε,
εε 1ιεττοοτ ε.εεε τετ εεεοτο ο·ο1ετΙοεΒοεετεεεεεοιι_ Φι
1ιοἱιε Με εε ΑιιεΙε.τιάο,εειε οτ είε εεε @τε εοτο1ετ.ο.ο1ε
εΙΤοεεε Αεεε; Με Ιετοτοεεο τ'ε1ρ_·εοοτ εετ εοεοε Ζο11,
εεε οοτ ειε Με εοτεεννεεεεοεεοε .Τετ.τοεε ετεεετο οτ
νοι·ετεεεε1εε εεητοΒ·οε.
Ε1εοτε τ.1ιετ1ττοεειιεεετε. Φωτ εεε1ι ο1εοτετο1οεοε ἱε
εοτε Βοεοιι Με Α εάοτε' τω νετεο1ε1ε·οἰε Ζ1ο1 ετο
εοτ2τ.! Βο11εΜεεετοε εεεεε ει: οτ εε οἱεοτε οτεεεοε,
ε1εοεοετ1εο1ιε1ο1ιι1‹1ει·οεΙ1οεοι·Ιοε1εε,εποεοε εοεεοε οτ
πετ Οετ εεεε Κετ1εεε.ε οτε;;; εεττ.τετ οι· ο1εοτ εοετοε
Ροτ1 εεε Εεεεεε.τε1ιτε οτ1οο·οε.ννε ενε11οε1εει, εοει
εεεεεεεεειοε τυπο εεε τεοετοε ί.1ο11ο.<.=τοε,Φωτ ε.εο1τ
εειε οΦοε, εετ' εεε Ιεοε1ο 8οτ1εεεοτοε Μοεεεεοε ο1ε
ττοεοε Αει1οε1τοεεεννεετεε! ο Β.
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Πι·. Ε ι· π ε τ Α π π ει· ε' ιν!εεεπεεπε!'ι.Ι!επε Αιπε!!.επ:
«Ειφει!ιπεπιε!!ε Βε!ει·πειε ιιπι· Κεππιπ!εε πει εεπειι!επ
1ι!οιπεπιε ρπει!πει· 1πιοι!εει.ι!οπ». ι. Π. 1)οι·ρε.ε1876.
«Ε!π Γι!!! ε!πεεπ.!εει· ι.οπιι.1ει·Ν!ει·επι·πριιιι· πε! !ππ!
ι·εοτει·θεννε1τε!πνι!ι·1ιππΕ».(Μ. Ρεπει·εππι·εει· ιπεπ. Ψε
επεπεεπιπ'τ 1878.Ντ. 50).
«Ε!π πω. Οοιπρ1!ειιι!οπ πειπει·1ιεπεινει·ιπει·Γε!! νοπ
11ε.ιγπεοειιεεπιιιε».(.1ιιπι·π.πι» Κ!ππει·!ιει!!ιιιππε 1879).
«Μ!ει.πε!!ππιιεπ ππε πει· ε!ι!ι·πι·ι;!εε!ιεπΑπι.πε!1ιιπε; πεε
ΕΙ!εεπε!!ι-Κ!ππειε !τ.ιι1ε:1) Πεπει· 8επε.πε!πε!ιιοεε. 2)Ζπι·
1·`ι·εεεπει· Β!!ε!ιπ! πππ.: νοπ 1.γιπρ!ιιιπε·!οπιεπ. 3) Ηε.ι·π
!πί!!!ι·ιιι.!οπ πιιι·ε1ι ε!π Ηει·ιιι·ϋπι·επεοπει·επιεπι. 4) Ειπε!
?ππε εποπιε.!ει Ειιιι·ειιι!!.πτεππι1πππε·διπ!ει·πιι1_'1'ει!'ε!)».
(.1ει!ιι·π.!πι· Κ!ππει·πε!1!ιπππε 1889).
«Πεπει· Βε!ιε.ππ!ππε ε" Βροππ !!!!ε ιπ!!!.ε!ε !.ιε.8πει·ει·
Αερειεπε ειπεεπι, οπο!! θγρειπο ε!!επ πεε Οπει·1ιπι·οει·ε».
(8τ. Ρεπετεπιιι· ει· πιει!. Ψοε!ιεπεε!ιι·. 1882).
«Ε!πε πεπε εε.ι·πε!!.ππιι·πεε Ε!!πεε επι· 1·Ιει·ετε!Ιππε·
νοπ 1πιπιοπ!1!εε.ι!οπεε.ιιρε.ι·ετεπ».(Αι·ε!ι!ν !πι· 1ι!!π.Ο1ι!ι·ιιι·
Ε!ε Βπ. 52)
«Τοιπεε1ιε ιιππ π!ε1ιπτοιι!εεπε 1'ν!ι·1ιππιι·ειιπεε πεπο
!'οι·ιπε!π εε!πει· νει·ιιιεππππε· ε.!ε Απι!εεει.!οππι πει Ειπ
πει π». ιει. Ρεπει·εππιπει· ιπεπ. Νοεπεπεεπι·. 1882).
«Με Βε!!ει·ε.ιιεπιπ 8ιππ!ππι πει Νειιι·ι!ιι·οεεππππ Επο
ε!ιεπιει;επει·ειτ.!οπεπ πεεπ Βεεεει!οπ πεε Ε!Ιεπποε;επεε
!επ!ιε». (8ι. Ρεπει·επιιι·εει· ιπεπ. Ένοεπεπεεπι·1!ι.1882).
«θιιετι·οι.οιιι!ε ι·νειζεπ οει·ε!ποπιε.ι.ϋεει·Οεεοο!ιε,ι;ιιεεεε
ποεε». (θε. Ρε!ει·επ. ιπεπ. )νοε!ιεπεεπ. 1882)'
«Ζει Οεεπ!ει!!ι πει· Ζιιππεπορει·ετ.!οπεπ».(8ι. Ρειει·επ.
πιεπ. ννοε!ιεπεεπ. 1889).
«8ιππ!επ !!πει· ει.. Πε!ειιπει πει· εροππγ!!!!εε!ιεπ πι!»
πε!εππ!ε πππ !!ιι· νε:·πε!ιεπ !π 8περεπε!οπ !!ι!ει·πιι
'1'ε!ε! ισα-πιιι! πππ !!ο!ιεεππ!επε)». (Αι·ε!ι!ν επ- !ι!!π.
Οπ!ι·ιιι·ε!ε Βπ. ΧΧΧν1ΙΙ, ε). ·
«Οπειι·ει!οπ ε!πεε πιιι·ε!ι '1'οι·ε!οπ:ιιε!ιι·οε!εεπειι πει
ετεπ!ιοπεπ». (θε. Ρειει·επ. ιπεπ. Ψοεπεπεε1ι. 1892).
«Πεπει· Με ορειει.!νε νει·1'επιεπ ε..! εοπε;εο!!ε!ει·.
επε.!ει· πππ ι·εειιι!ει· Αιι·εε!ε, εοιν!ε πε! Απεπιπππππιιεπ
πεε Βεει.πιιι !π ππε ΠιοΒεπ!πε.Ιεγε!ειιι». (Αι·ε!ι!ν επ- Μπι.
Οπ!ι·πι·ι;!ε Βπ. Χεν, ε, 1898).
«Ο π·1πιειι!ιιπειιιιιιπ.ιεε!!! πειιιιιιιι·ε κοιιειιιιοε·ι·επ ιερο
πεπειιιι. ιι ιιεκποεε.ει.ιπ·ιιεποεο6πιιιι». (Προι·οκοπει εεε·1ιιι.
ο6πι. [ΕΤΕΚ. πρ. 1898). -
«Οοιηιπειιιιοε ποποιιιεειε εοπροοε. ο εροικιιεπειεπ·ι.
επιππκπιιι. ι·ε.εο6οπρεπεε.ι·οεγει·εεεε. (Γε-ιιιε 1897). |
«Πι. ει·ειιιιι·π ιι ποι·εποι·!ιι Π8.0Π.11ΕΟ'Ι'ΒΘΕΕΒΓ0πει

πρειι.ιιεεπι ι·οο6οει.». (Βοιιι.ιιπιιιι. Γε.εε·ιε Βο·ι·ιιπιιιι
1ΐ18).

πι. πιει!. !!ε!ιιι·!ε!ι Μεγει·. ·!
·

Αιπ 24. πππ! νει·εο!ι!επ πει· 8επ!οι· πει· Οπεεειιει·Αει·ι!ε
1ν!ι·1ι!.8ιειι.πει·ει!.1ιΠι. ιπεπ. Η. Μ εγει·. - Μ. πιει· επι
10. πε!! 1895 !π 1..!πεπ πεποιεπ, νει·πι·ε.οπτεεπει· εε!πε

.1πΞεππ !π Μοε!ιειι !πι Ηειπεε εε!πεε !!!τει·επΒι·ππει·ε,
ιιππ ειιιπ!ι!ε Μεπ!ε!π επ πεπ Ππ!νει·ε!ιππεπ Κϋπ!ἔεπει·ιι·,
Βει·1!π πππ πιιι-Ζει". νι·ο ει· !πι .1επι·ε 1848 ιιππ Εεε
τοι· ριιιιπον!ι·π ινιιι·πε. νει· 4 πεπιεπ πιπι·πε εε!π Βοο
ιοι·π!μ!οπι νοπ πει· ιπεπιε!π!εε!ιεπ Εε.επΙιε.τ. πει· Ππ!νει·
ε!πιτ Ψ!!ι·επιιι·ιι ει·ιιειιει·ι. Νεο!ιπειιι ει· !ιπι·ιε Ζε!ι ιιιε
Αι·πε!!ει!ιοερ!ιε.1πι Μοε!ιειπ ι!ιειι!ε· ειπιεεεπ "ει, ινπι·πε
ει· Αι·πιι ιιιε 'Γοπο!ε!ιει· θε!π.πε·π!εε!ιοερ!!.ε1.ιιππ νοπ ποιπ
ε!επε!πε ει· ιιι Εππε πει· 50ει· .Ι ε!ιι·ε πεεπ Οπεεειι !!πει
ινε ει· εε!π ειεπεεε !!πι!εεε 1ιεπεπ !ι!ιιπιιιε!ι ιπ1ιε!ιςπε
νιεεεπ πι. Μ. πει! εε !π εε1ιεπειιι Μπεεε νει·ετε.ππεπ.
π!ε Ι1!επε ιιππ νει·ε!ιι·ιιιιε· ε!!ει· επ ειιινει·πεπ. π!ε ιιπι:
!!ιιπ !π Βει!!!ιιιιπε· !ιε.πιεπ. Τι·οιππεπι ει· !ι!!!ιει· ε!πε
ε;ιοεεε Με ε!πτι!!ε;!!ο!ιεΡι·ειι!ε ιιε!ιεπι πετ, 1ιοππιε ει·
ε!ο!ι πω. εε!πει· Ππε!Βεππ!!!.2!ε!ιε!!.Με π!!!πιππ!!ιι!ιε!!.
π!ο!ιι εε ν!ε! ειερει·επ, πιιεε ει· εε!π Α1ιει· !ι!!ιιε πιΒππε
νει·1επειι 1ιϋππεπ, εοππει·ιι ει· ιππεειε π!ε Ζιι!ε!:21:ει·πε!ιεπ
πππ ε!ε!ι ιπε.πεπει·1ε! Επιπε!ιι·ιιιιε;επ ιιιι!ει1επειι. νοπ
πει· ιι!!);ειιιε!πειι Αε!ιιιιπι.ι ε..! πεπ Οο!!ε.ι;ειι πειιι;π πει
Ππιε!εππ, πεεε. Με ε!ε1ι πι θπεεεε πει· εεεεπεε!ι!πε
π.ι·ει!!ε1ιε8επιιιενει·ε!π π!!πειε, Μ. πει· ε!πε!ι.ιε ιιππ, πει·
πε! πει· Ε1ιι·επι1επιει·ινε!ι! π!ε πππ!ι!8·ε $!!ιιιιπεπειι!ι! ετ
1ι!ε!τ. Ει· !ιοππ!ε εε!πε ει·ιιιιεπ Ηειειε ιιπι. 8το!2 τι·ε;.ιειι.
πεππ ε!ε ιεπει.επ νοπ ε!πεπι !ε.πεεπ 1.επεπ νο1!ει·8·ιιιει·
)νει·!ιε.

Ο. ιν ιι ! ι ε ι·.

Β!!ε!ιει·επ:ε!εειι πιιι! !3εερι·εε!ιπποειι.

Με ρεγεπ!ε!ι·!εεπεπ Απίπε.πεπ πεε 8ι.εεεεε. νοπ Ρι·οί.
πι. Ε. Κ τε.ειιε!!π. .Τεπιι, Ε!εεπει·. 1900.
Με !ι!ε!πε 8επι·!!'ι πι!. επ Ρεγε1ι!ετει·, 1.ιι!επ πο Α1!ιι·επιε!πεπ
ιιππ 8τεει.επεεπιιε !πι Βεεοππει·επ. ιι!ε!επ !πτει·εεεεπε, νν!ε!ιι!ε
πππ !π!ιιι!ιενο1!. Ιπ !ι!ειιεπ Ζ!!εεπ Με νοπ Κ. .π!ε ει·ει.εε π!ε
νει·π!!τππ.ε· νοπ θε!ειεε!ιιιιπ!‹!ιε!τεπ !π ποπ νοι·πει· ι·πππ εε
ετε!!ε: 1

) πιιι·επ πειι Κειπρ!'
ἔεεεπ

πεπ Α! 1: ο!ιο , νιε!επει·
ιιι 1ε!επτεπ νοι·!!πει·ε·ε!ιεππεπ ε!ετεεεεπι·ππΒ·ειι(Βεπεε!ι!), πιο
επει· νν!ε ετε.ε!εε!ιπεε!ιννε!επει·. ε!!εειπειπ ι;ε!'π!ιτ!!ε!ιει· ε!ππ.
Με ει.. !!!πιι·ει·πεπει·ππειι Α!!ιο!ιο!ρεγε!ιοεεπππ επεειεπ 8!ππε,
πω” 2

) ππι·ε!ι Βε!ιππιρ!ιιπις πει· 8γρ!ι!!!ε, σε επιπ
!ιιιιι!!ε πεπ Θι·πππ !ειι·ι.πι! πει· ινε!τνει·πι·ε!πειειεπ Με εε!ιννει·
ειεπ Θε!ε!εε!ιι·ιιπ!ι!ιε!ι, πει· ρι·οςι·εεε!νεπ Ρει·ιι!γεε. 1πιει·ι·ι!
ι·ππ πει· 'Ι'ι!π!ιει· πππ Αιι!!ι!πι·ιιπε· πει· !ιει·ε.πννπεπεειιπεπ.Ιιι
ιιεπ !!πει· π!ε θε!`επι·επ ε" ν!ε1 επ πει·ιπ!οε ειι!ιιε!πεετεπ
!ιιεπεε!ιεπ 1ιιίεει!οπ,πεε ε!ππ π!ε ν!7ιιπ'ειι εεε·επ πε!πε οπεπ
εεπεππι.επ Πεπε1. - Ειπε 8·εοι·ππειε Ρ!!ειι·ε πει. Κι·πιι!ιεπ ιιπι.
εοιε!ιι1ι!8επι8ιιιπ!πιπ πει· ποε!ι ν!ε!ιε.ε!ι πιιπ!ιε1π Ρεγο!ιοεεπ
νει·ε!πι, 1ιι.εειε!επ πιιι· !π πει· 1ι· τε π ε π ε ι ε 1! πιιι·ο!ι!”!!!ιι·επ.
Με Απε!.ιι!ιεπ !πι· Πππειπ!ιτε!ιε εο!!επ νει·ε!:ειιι!!ε!ιι ενει·πεπ,
1ιε!πεε ΐε!!ε ε.πει· !π π!ε !·Πιππε πει· θε!εε!!ε!ι!ιε!!; !!πει·
;.ιεπεπ. Επι· )νο!ι!!ιιιπεππε επιπεπ ε!ε!ι Ρι·!νε.εεπε!ε!εεπ. πει·επ
πεπεπε επε.ιιι!!επε Πεπει·ππιε!ιιιπε· ποιπινεππ!ιι πι! πππ πει·επ
11ε!!ει·πει· ε!π ιιι·ἱ!ππ!!επ νοτςεπ!!πεπει· Ρεγε1ι!πεει· εε!π εο!!!.ε.
Επι· ει.. ει·οεεεπ Οεπει·επ επιπεπ ε!ε!ι επι πεει.επ π!ε εοςεπ.
8ι.ε.π ι ε.εγ1ε. π!ε 2;Μ!2 πειπ Κι·ιιπ!ιεπΙιεπειγρπε επι;ε!ιπι·επ
εο!!επ; !πιε Απ!'€ππε !ε!; !ιιιι·ι πειιει·ππε 1πιει·π!ι·ιιπε·πει· Κι·.ι.π
!ιεπ πππ Ψε!ιει·πε!'6ι·πει·ππε !π πιο ει·οεεεπ νει·ρ!1εε·ιιπεεεπ
ει.ιι.!!.ειι,πιιπε! εο!!επ ε!ε Πππει·ι·!ε1ιπειινεε!ιεππ!επεπ Με πεε
!ιε.!π πι6);!!ε!ιετ επι!. ειιε.ςεεεεεεεε εε!π. !)!ε Αιιι“πε!ιιιιεπεπ!ιι
ε·ππε;επ πιπεεεπ 1ι!ει· πεεοιιπει·ε νει·ε!π!'εε!ιτ εε!π, εο.<:.ε.ι·ω.
πω.. Αιι!πε.ππιε "Με ιιιιπεπ!πιι!ι επ νει·1επι;επ. Ειπε 1ι·
ι·ε π ε· ε ε ε πε ε

· ε π π π ει, !'πεεεππ ει!! πεπ ινε.πιεπ ρεγ‹·π!ει.ι·!
εο!ιεπ 1.ε!ιι·επ, !ε! πι!π);εππ ποτ1ινιεππ!,ιι. ΑΙε πεειε 81ο!! ε -
τοπ; μπει! νν!πει·ι·εεπι!!επε Ει·ε!πε!ι.επει·επ
πππ;; π!ειιιπ!εΑιιεπ!!πππ;ι επε!ιι!εει· Ιι·ι·ειι!ι.ι·πιε
πππ ε!πε εοι·ς!!!!ι!ριε Πεπει·ννε.ο!ιππε πει· Απειιι1
ιεπ, ιιι πει·ειι Βεν!ε!οπεεοπιιπ!εε!οπ πιιιπει· ε!π ει·πιπιεπει·
Ρε ε!ι!ε.πει·8·ε!ιπιεπ εο!1ιε. Εππ!!ε!ι !ιε.ιιιι π!επε μπει; ινωιι
πε επι ινει·πεπ ει!! ε·ι·πππ!!επε Ππ!νει·ε!επτεεε!ιπ!ππιι !π πει·
Ρεγε!ι!επι!ε. ιιπο!ι εο!!!.επ!εεεε Εεε!ι π!ε!ιε πιε!ιι· !π πει· 11!ειε
ε” 8ιεειεειιε.πι!πε !“ε!ι!επ.

νοειι.

Κε!!ει·: ΟιΒεπ!εε!ιε Ρποειι!ιοι·νετπ!ππππεεπ πι! Μπε
!!πεεε!!ει·, !πι· Πιεριππε Με !!ιι·ε Βεπεπτιιπε επ
πο!! Βιο!ϊπεοπεε!. (Ποιιρ ε-8ε!!ει· Ζειιιιειιιιπ ιιπ
ρ!ιγε Οπειπ!ε. Π!. ΧΧ!Χ, Π.)
Ε!π 'Ι'πε!! πεε Ρποειι!ιοι·ε !πι Ηιιι·π νν!ι·π ιι!οπι ιιιε Ρ!ιοε·
ρ!ιει.ε, εοππειπ π!ε οι·πειι!εε!ιε νει·1ι!ππππι;ειι ((!!γεει·!πο!ιοε
ρ!ιοι·ε.!!ιιι·ειιππ Ρ!ιοερ!ιοιπε!εε!ιεππιε) επεεεε!ι!επεπ: Οει·τε!
πεει!πιπιιε !!ιπ ιιπ! 1,θ-4,8 ρΟ!.. πεε θεεεπιιπτο!ιοερποι·ε. νει
πιεεει· »ειεε πε! 8ιοπ`ινεοπεεΙππι.ει·επεπιιπ,<.τειιεπ 8!!ιιε·1!π8επ
πεοπ, πεεε !ι!!πει:!!επ εειιιι!ιιτε Κ!ππει· ει·!ιεπ!!ε!ι πιε!ιι· Ρ!ιοε
ρ1ιοι·επ.ιιι·εειιεεε!ι!επεπ Με ω!! Ει·επεππι!!ε!ι πεπε!ιιτε, επιπ
ι·εππ πε! Ρι·ειιεπιπ!!επ ιπε!ιι· οι·,<ιιιπ!εε!ι8·εππππειιει· Ρ!ιοερ!ιοι·
!πι νει·1ι!!.!ιιι!εε ιιππ θεεειπιιιι-Ρ!ιοερ!ιοι· ε.ιιεειεεε!ι!επεπΜε!!
Με πε! Ει·πι!!ιι·ιιπε πι!!! Κι:!ιιιι!!ε!ι. Βε! ε·1ε!ε!ιει· Ειππ1ιι·ιιπει·
εε!ιε!πειι 1ιι·ιιπ!ιε1ίπιπει· ινεπ!ε·ει· οι·ειειι!εεπε Ρ!ιοειι!ιοι·νει·π!π
πππε·επ ππε Με πεειιππε. π.. πε! πεπ Ει·πϋ.!ιι·ππ8·εε!.ϋι·ιιπ€επ
ε... 8ε.ιιι.ι!!πε·εειπε νει·ιιι!ππει·ιιιιιι· πει· Οιιγπει!οπει!ιπτιε!ιε!!:
πεε θι·ε·ε.ιι!επιιιεπεετε!ιι. 1!εεε ε!ε!ι πε.ε!ιινε!εεπ, πεεε π!ε !πι
Ηε.ιπ ει·εε!ιε!πεππεπ Ρ!ιοερ!ιοι·νειπ!ππιιπεεπ :ιιιε πειιι πω!!
πιιε!ε!πιε!επεπ θειι·επεε. ερεε!ε!! π... Ι.εε!ι.!ι!πε !ιει·νοι·ιιιε!ιεπ.
!)ιιι·ε!ι ε!πεπ !πιειεεεε.πιεπ 8ε!πει:νει·ειιε1ι !4ιπ.);!ε.ιεεεπεο!ιιι.εε
Ηππεει·π) !ιοππιε νει·Γεεεει· πειεππιε!εεπ, πεεε ιν!!.!ιιεπππ!εεει·
Ρει·1οπε π!ε Απεεε!ιε!πιιπρ οι·πειπ!εε!ιεπ Ρ!ιοερ!ιοι·ε !ιπ 1:1ιιι·π
εε!ιπε!!ει· ετε!ι;ι Με π!ε θεεειππιτρποερποιπιεπεε. επ νιε!ι:1ιε
π!ε Ει·πε.!ιι·ιιπε·π!ε!ιι νοπ Ε!ιι!!ιιεε !ε!. Ε!πε Βε!!ιε νοπ Επιπ
!ιεπε·εεε!ι!ε!ιιεπ πππ 'Γε.πε!!επ ε!ππ ε" !πι.ει·εεεεπτεπ Αι·πε!ι.
πε!εεεςεπεπ.

πωπω-ι.
ν. Ν ο ιιπ ειΜ: Τεεοπεππιιοπ πει· Ππτει·επεπιιπεειπει.ποπεπ
πππ Τ!ιει·ερ!ε πι» Ι)ει·ιπειτο!οπεπ πππ Πιο!οπεπ.
Βε!!2 πππ 8ε!ιεπει.
1)ει.ε!ι!ε!πε, εε!ιι· ειπε ειιε8·εε!επτετεΒιιε!ι επτ.!ι!!!ε!π πει·
Ηιιιιριεεεπε ειπε !!πετε!επε!!ε!ιε.π).ιεοι·ππετεΖιιειιιππιεπετε!!ππε
πει· πι πει· πειπιε.το!οι.ι!εε!ιεππππ ιιι·ο!οι;!εο!ιεπ Ρι·ιιι!ε ειε
πιπιιε!ι!!οπεπ Αι·2πε!ιπ!ιτε!. εοιν!ε πεταει Νοε!πεπ !!πει· π!ε Βε
πεππΙππ€ πει· ε!ιιπε!πεπ Κιπιιι!ι!ιε!τεπ πει· Ηει.ιιι.πππ πει· Ηιιι·π
ννεε·ε. ΑΙε Νεπεπεπε!ιε!!πιιι;επ ε!ππ. πεπεπ πππει·επ, Νοτ!2επ
!!πει· Πππει·επε!ιπππειπει!ιοπεπ πει· Ηε.ι·ιιινε.ε·επππ Ηε.ιι!.Με
νοιεε!ιι·ι!ιεπ ειπε πει· ε!!πεπιε!πεπ Αιεπε!νει·οιππιιπεε!επι·ε
ιιιι!',=ιεποιπιπεπ. Βε! πει· );ιοεεεπ .!πειιεε πεπει· πω! ιιππ



νεεει·ειιιιιι εινεἱεεπ ε·ειΓεεε ιπ εεε ειιιεε1ιΙε.ι.:18επθεειεεειι
απο εεε ιι ειιιε Τεεε1ιεπειιεΙι ιζεννιεε ν1εΙειι ΡιεΙιει!ιει·π νοπ
ενει·ε1ι εειιι.

ννιε1ιει·ε.
ΡΜ”. Ο. ν. Ρεεει·εεπ ιιπε Πι·. Ο. ν. 8εϋι·ιπει·: Με
νει·επειειιπε εει· Βγριιι11ε, νειιει·ιεεΙιειι ΚτειιΜιειεεπ
ιιπε εετ Ρτεεειειιειειι ιι

ι

ΒιιεεΙεπε. Κιι,ι·πει· ιεεε_
νει·Ιιει.:επεεε ενω ιεε ειε ετεεε ετε.ειει:ιεε1ιεΖιιεπιιιιπειιεεεΙ
Μπι.: ειεεει· Αι·ε Με επεεεεπε ω θε1εεειι1ιειε εει· Αι·Ιιε1ιεπ
πεπι «Οεπιζι·εεεειιι· Αιιειιι·1ιειειιπεςνοπ Μεεει·εε:εΙπ εεεεπ ειε
Ψετει·ειιιιπε εεε Βνρ1ιιΙιε». Πει· ει·εεε 'Γ1ιε11,ε” ειε νει·ει·ει
ειιιι8· ειιι· νετιει·ιεεΙιεπ Κι·ειιι1ι1ιειεειιεε1ιειιεε1ε. ιεε νειι Ρι·ει'.
Ρεεει·εεπ νει·ίεεεε: εει· εννειιε. ὶιεει· ειο νει·ει·ειειιιι.ε· εεε
Ρι·εεε1ειιειοιι,ιεε νοιι Πι·. Β εἱ1ι·ιπει· ΚεεεΙιι·ιεΙιεπ. Τι·εεεεειιι
ειε Βι·Ιεπ.<.ιιιιιε ειπεε ειινει·ιεεειΕειι, ετεε1ιεεεεπεεπ, εεεειεει
εε1ιεπ Μεεει1εΙε ιιι Ηιπειε1ιε εει· νειιει·ιεε1ιειι Κι·επεΙιε1ιεπ
εεε νιεΙεπ ΙειεΙιε ει·ειεΙιεΙιε1ιειιθι·ϋιιεεπ εε1ιι·εειιινει· ιεε, Ιιε1ιειι
ειε Απεει·ειι εε··Ιι ειπε Μεπε·ε νοιι Πε.εεπ εειιιιιιιε!π 11επιιειι,
ειο επεε.ιιιπιειι€εΙιε1τειιεοε1ι ειπε Βει1ιε νοπ θε1ιΙϋεεεπ 1ιι εειι
ιιι Με ειειιειιεειι Γι·ειςεπ εεεεεεεειι. Πει· Αει·ειε Με Νε
ειεπιι1ε1ιειιοιπειιιεε ειε Βε1ιιιε'ε νοπ ;;ιεεεειιι Ιπτει·εεεε ιιπε
ννωιιι.

ΠΠ ε 1ι ε ι· ε.

Ο. Ιει·εε1: ΕΙειιιειιεε εεε ρεε1ιο1οειεε1ι-επεεειιιιεε1ιεπ
Βιεειιοεε. Α. Ηιι·εε1ιννεΙε. Βει·Πιι ιεεο.
Με ΒεεΙιε εειειιε νει·Γεεεει·. εεεε ειεεε εινειεε Αιιεει.ςε εεε
ΒιιεΙιεε ιιιε1ιε ππι· 8ε1εεειι. εεπεει·ιι ειιι·ε1ιε;εε.ι·εειεεεννει·εεπ
ιιιιιεε, εεπιι εε ει, ννιε εποε ιπι 'Ι'ιεε1 ει·ννε.1ιιιειεε, ειπε «Απ
Ιειειιπι.ς·ειιι· ι·εειειιεΠεπ επεεειιιιεειιεπ ΑπεΙνεε». Με εεΙε1ιε
ιεε εε ει1ιει·πιιε1ι ειπε εεε ννε.ι·πιετεειι ειιιρίεΙιΙεπ πἱε1ιε ππι· εεε
θει1εεπεειι. ε1ε εἰε1ι πιιε ω· ρειεΙιεΙοειεεΙιειι Αιιεεοιπἱε ρεεε
εἰεεΙι εεεεΙιεεειςεπ. εειιεει·ιι ιιιιιιιιι1ε.ιιεΙι _ιεεεπι Απε, εεε ει»
ρε.ε1ιεΙοε·ιεε1ι-ε.ιιεεειιιιεε1ιεΒεειιπεε 1πεει·εεεε Με ιιπε εεΙ1ιεε
εἱε1ιειιι Πι·ι1ιειΙειΙεεπ ννιΠ. 1ιι 1‹ιιε.ρρει·?ειππ εεε ιιι ετι
εε1ιεπ1ιεΙιει·ενειεε ειτε εεε εεεεΜΙεει·ε, ννενεπ ννιι· ιιπε 1ιει
εει·"Βεεεεε1ιεεπε ειιι θεεειειιεειεε1ι 1ειεεπ Ιεεεεπ εεΠεπ. Πιε
εεει·ειεΙιεΙ1ι·1ιεΑπει·επιιπ.ε; εεε δεοε'εε Πιεεε εεε Βιιε1ι ειιε1ι
ειππ ΝεεΙιεε1ι1εεειι ειεΙι ειμαι. ε'πΙΙε εε εει·ειεε

ειιι·θιεεζιιειι·ειεε. ε ε.
Α. Πο Πε:` ΑεΙειε ειπε θι·ιιιιετιεε εει· νει·1ιειιεΙε1ιτε.
Ιιειιιιιειππ'ε ιιιεειειπιεε1ιεΙ·Ιεπεε.εΙειιεεπ, Βεπε Μ.
Ηεϊίε'ε Αε1ειε ω· νει·εε.ιιεΙε1ιτε 1ιεε·ε ιιι εινειεει· νει·
ιιιεΙιι·τει·ιιπε νειεεεεει·εετ Αιιεε.εε νοι·. 'Ι'είεΙιε ιιιιε 'Γεια ειπε
νει·ιιιειιι·ε ινει·εειι, ειε Αιιοι·ειιιιιιι;· εεε θεεε'εε εκει εε11πεει·ε
ινει·εεπ. Αιι€εειο1ιεε εει· εΠεειπειπεπ Αιιει·1ιειιπιιιι€, ειο ειε
ει·εεε Αιιεε.εεε εει'ιιιιεεπ Με, ει·εε1ιε1ιιεειπε επεεε1ιι·1ιε1ιεΒε
ερι·εε1ιιιπι.ς·εεει·εϋεειε, 1ιιει·πιεεε πω· ιιοε1ιιπεΙεεπί ειε ιιιιιεεει·
@εεε Αεεεεεεειιπε ιιπι: νει·ει·είειεΙιεπ Α1ιει1ειιιιε·ειι Μεεε
ννιεεειι εειπ.

Ψ ο 1 ε. Ρ 1 ο Κ.
Πε1ιει· εεε νοι·Κοιπιπειι νοπ Ρεπεεεειι

1111ΗΜ'Πι Η ε ιιε-Θε Ιει·, Ζειεεειιι·ιε'εΠΠ· ρΙιγειΙιε
Ιιει·Ιιε (Ηιειπιε. ειπε ΧΧ Π, Ηεί`ε θ.

νει·Γε.εεει·Με ειιεεεε 1892 Ρειιεεεειι ιπι Ηει·ιι ιιεε1ιε·εννιεεεπ;
ει· εεεε1ιι·ει1ιειπ νοι·Ιιεεεπεει· Αι·Ιιειε ειιιιε.ε1ιεεε1ειΑιε ιιπε
γνειεε ειιι· Πιιεει·ει.ιε1ιιιπε·,εεεεπιι .Με ΒεειιΙειεεε εει· ειι8.ιιε1τε.
εινειι ΑπεΙνεε Με 8 Ρε.ειεπιεπ. Ιπ εεε Μεειειιιι· ειιεεπ ε1ε1ι
ιιιιεεει· εἱεεεπ ιιεε1ι 2 ?Με νοπ ι·ειπει· Ρειιεεειιι·ιε νει·ιειεΙι
πω; εεεεεειι Ιιειεειι Κ 111εεεε ν ο Η ε1 Μι ΙΟ εε1ιννει·επΠιε
Ιιεει1ιει·ππεεειι Τι·ειι1ιεπεεεΙιει· ;;ει·ιπεε Μεπι.=;ειιΡειιεεεε εε
ε`ιιπεειι.ε1ιεπεε Με ειιι·ε1ι Ρεπ1ιι·εε.εε:ιειιι·ιιειεπ ιεερ. ΡΙιΙε
ι·ιειιιιεεει·ειεειιιιιι; ειεεειιεε1ι εειιιεε1ιεεπ ιιιιεεπ. Βεεε ΙιεΙι
εει· Πει·Ιιιιπίε εεε Ηει·ιηιεπτεεε εεετεε1ιεεενει·1'πεεει·ειε εεε
ιπε.ι εειεεΙεειι ιπιε εει· εεε Ρεπιιι·εειε εει·ειεΙΙεει·επ Με πιε1ιι
ει·ννιεεεπ ειπε πει,<;ενιεΙιιιεΙιι· ειιι· Α.ιιιιε1ιιιιε, εεεε ειε εεε ειιι·
θΙνειιι·επεε.ιιι·ε ειιεεεε1ιε.

νν1ε1ιει·ε.
Πιο Κι·ε.ιιΜιειεειι εετ Ρι·ειιειι Με· Αει·ει.ε ιιιιε 8ευειι·ειιεε
εετεεεεεΙΙε νοπ Πι·. ιπεε. Ηειπι·ιεΙι Ρι·ιεεεΙι,
Ρτείεεεει· εει· θνιιεΚε1εειε εεε ε1εειιτεε1ιεΙΓεω..
ΜεειειιιεΙι·εε1ι ιιιιε Πιι·εεεοι· εεε ΚεπιεΙιειιεπ Ε'ι·ειιεπΜε επ εει· Πιιινετειεε.ε ειι Βοιιιι. Νειιιιεε. νε11ιε
ει·πειιτε Αιιεεεε. Με 271 ΑεειΙειιιι€επ ιιι 11012

ἶεἐΪὰϊΒΐΐ$
(Βι·ε.ιιπεε1ιιινειε·.νετΙεε· νοπ Ε'ι·ιεει·ιεΙι ννι·εεει·.

- Πιεεεε ειΙ1εειιιεἰπ 1ιε1ιεπιιεε ιιεά .ε.·εεε1ιε.εεεεΕεΙιτειιε1ι ιεε
μια 1ιει·ειεειιι θ. Αιι11πεε ει·εε1ι1επεπ. Πε Με ειεεεεπιεΙ ειπε
ει·εεεει·ε Πιιιει·1ιειειιπε· ει·ίεΙιτεπ ιιιιε ιεε ειιτειι 2 ΟεριεεΙ ετ
ννειεει·εννοι·εειι ειο ενπε!ιεΙοε;ιεεΙιε Απι1εε ειε ιιιιε ειε Νεοε
1ιε1ιειιεΙιιιιε ιιπε Νε.ε1ιειππΜιειεεπ πεε1ι ειρετεεεπι1ειι. Πιε
ΑεειΙειιιι€επ ειπε νει·2ϋΕΙιε1ι ειιειςεΐ111ιι·ειιιιε ιιιεει·ιι1ιειν. Πεε
εναι: ιεε επ 1ιεινειιι·ε,ιιπι εε ειιιει· ει·ιιειιεεπ Βεερι·εε1ιιιπε επ
ιι1110τ2181ιειι,εε εει εε1ιει ειιι· ειιι' ειο πειιεπ Αιιι1ε.8ε ειιι
Βενν1εεεπ.

Ε
'

τ. Μ ιι 1
ι
Ι ε ιι.

Βε1Κεινε1η:

·-με..τε . --ε·-·-

ΑεΙε.ε ιιεά θι·ιιπετιεε εει· 1.εΙιι·ε νεπι θεειιι·εεεΚε εεε εει·

ερετε.εινειι θεειιι·εε1ιε11ε νεπ Πι·. Οε1εε.ι· 8ε1ιεεϊ

Γ ε τ
, Ρι·ινειεεεεεεε ειιι· θεειιτεε1ιι11ίε Με εει· (ηπει

Ιεε|οειε επ εει· Πιιινει·ειεε.ε 11ειεε1εει·8. Με 16 ευπ
εεε 'Ι'είε1ιι πειεΙι ΟτιΒιιιεΙειι νοε εεπι ΜεΙει· Α.

Ξειιιπιεεειι εεε 139 Αεει1ειιπΒεπ. Ρεπίεε ει·ινειεει·ιε
Αι1Πεεε. (ΜειιεΙιειι 1900. νει·Ιει.ς·νοπ σ

.

Ε". Πειιιιιιιιιιι).
Πιε πειιε Αιιεε.εε ειεεεε Βειιεει· ιεε ειιι·ε1ι ε'ει·ει,ε;ε'Ι'ε.ιε1π
νει·ει·εεεει·ε ννει·εειι. Πει.εεε 8ε1ιννει·ριιπ1ιεεεε· Πειιιιιετιπ'εο1ιεπ
ΑεΙε.ιιεειι ιιι εειι Αεε11ειιιιςειι 11ε.<;ε,εε ιεε πει.ειιι1ιε1ιειιι' ειε
πειιειι 'ΓεΓεΙπ .<.ει·εεεεθετε;ε'εΙενει·ννεπεε ινει·εεπ. Πε. ειε ιιιει
εεεπ πιιεΙι θεει·ιει·εε1ιπἰειεπ εε.ι·εεεεεΙΙε ειπε, ειπε ειε ειιι·ε1ιειιε
Με 8·ε1ιιπε·επ επ εεεειεΙιπειι ιιιιε εεε Νιιειιι· επεερι·εε!ιειιε.
Πει· 'Ι'ειιε ιεε 1ι1ειι·ιιιιε εκει ιιι Κϋι·εε ειε Πε1ιι·ενοπ εει·
θεειιι·ιεΙ·ιεΙΤε ννιεεει·,ειιτεΙιειιε εεπι Ιιειιειεςεπ8εειιεε εει·εε11ιειι
ειιεεει·εε1ιεπε. Βεεεπεει·ε 2.ιι ειιιρεε1ι1ειιιεε ειεεει· Αι.1ειεεεε
8ειιειι·ειιεεπ, ιιιπ ειο ιπ εεε θεεειιιπι εει· θεειιι·ι.ε1ιεΗ'εειιι
ειιεϋΙιι·επ. Πι·. 1ιε111ι1επ.

1.εΙιτειιο1ι ειιι· ΗιεειεΙεειε ιιιιε εει· πιιει·εεεεριεε1ιειι επε
εειιιΞε Με εεεειιεει·ει· ΒετεεΚειεΙιε18ιιπε εεε ιιιεπεε1ι
Ιιε1ιειι Κετρει·ε ειιιεεπΙιεεεΙιε1ι εει· ιπ1ετεεεεριεε1ιεπ
Τεε1ιιιι1ε νοπ Πι·. Ιιε.ειεΙειιε Βενπιεποιν1εε
ε.. ε. Ρι·είεεεει· εει· Ηιεειο1εειε ιιιιε Βιπει·γειοειε
επ εεε Ππινει·ειεεε Ι.ειπΙιει·8. Με 169 Οιι€1πεΙ
ΙΙΙιιεει·εειεπειι ιπι Τειιε ιιπ‹1 81 εεεΒΙειειιειι επί 62
εΙιει!ε εε.ι·ειεειι '1'ειίεΙε. Μείει·ιιιιε Ι.εννϋι·εειιι·εΑ.8ειι
ειπε. νει·Ιεε· (Ο. Κεειεεεε1ι). 1900).
Πἰε εεε νει·Ιιει.τεπεεΙεεε'ει·ιιιιι; ιεε ειε ει·εεε νοπ σε. ό

,

ιιι
ινεΙε1ιε ειο “Με 1·11εειεΙεε·ιεει·εεΙιειιιεπ εο11. Απε εεε Ρι·εε
ρεεε εεεεΙιετι Με, εει.εεεε εεε.εειεΙιειΒ·ειεε ειιι Βιιε1ι επ εε1ιε.ε“
Γεπ,εεε εεεεπεειε ιπ 111ιιεει·εεινει·Αεεεεεεειιπε εΠειι Αιιεει·εε
ι·ιιπειεπ ειιεεριεεΙιεπ εο11.1ιι εεε 'Ι'Ιιεε ειπε ειε ιιι νιεΙιει·ειςει·
Ι.ιεΙιε ι·ερ1ι1εειιεςεεἰ11ιτεειι'1'ε.ίεΙιιΜε μπε 1ιει·νει·ι·εε·ειιεεειι
εειιειε πεπ, ινεΙε1ιε Με ιιι εεε Πεεε11 Με εεε ιπιει·εεεεριεε1ιε
εεε ννιεεει· ε;εεεπ. ΔιιεΙι ειε

ΖειεΙιιιιιπΒεπ
ειπε ν.·ε1ι18·ειιιιικειι

ιιιιε ΐι·ει νοπ ·εεεπι θε1ιειπε.ειειιιιιε. ει· 'Γειιε ιεε ειπε, εεε
θειΙ ειεεεειιε. πιε ε;ι·εεεε Απιιε1ιιιιΙιε1ιΙιειε ννιι·ε εει·ιιι 11ε8·επ.
εεεε ειο ΖειεΙιιιιιιι.ε· ιιιιιπει· εεπι επιερι·εε!ιειιεεπ 'Ι'εκεε εφοπ
11εει· Ζε εεε1ιειι Ιιοιιιιπεπ ειτε. Πει· Πιιιε'ε.ιι;; εο11πω· 20
Βειςειι ει·ι·ειε1ιειι.
ειιι εε νοι·21ιπω. ειιεςεεεεεεεεεε ννει·Ιιι πιιιεε ω. ειε Απ
ειειεπιιιιιιι.ςω· εε1ιεεΙΙειι·ειιιιιιε ειπε ννειεε νει·ει·ειειιιιε· νει·
εεΙιεε'επ. Πει· Ρι·ειε 3 Μ. ει» ε1ε Ιεεεει·ιιπε ιεε επεεε1ιιεεεπ
Με εει·ιπε; ιιι εε2ειειιιιειι.

Γ τ. Μ ιι ιι 1 ε ιι.

Λεωφ εεε εεε Ρι·εεεκε11επ
εεε εειιεεε1ιειι ει·εε1. νει·ειιιε εε εε. Ρεεει·ειιιιι·ε

1289.ΒιεειιπΒ· ειιι 17. .1ειιιιειι· 1900.

1)Ψεπεε1ιεει·ιε1ιεεε εεει· εννε1νειι Μπι ερει·1ι·εε
Ρ'ε.ΙΙε νοιι 'Ι'1ιι·ειπεεεε εεε Βιιιιιε ει·επενει·ειιε,
ιιπ Αιιεε1ι1ιιεε επ Οειιιε ιιιεεπι. (Πει· νει·ει·εε· ιεε :ιιπι Πι·ιιε1ι
εεεειπιιιιεθ.

Πιεειιεειοπ.
ΒεΙι ιιιιεε ει·ιι€ε,σε νειιι·ει;ειιεει· εεε νοπ ι1ιπι ει·ινε1ιιιεε
ειι·ειιιιιεετ1ρεεΟεεεπι 1ιι ιι εει· εειιι Ρι·εεεεειιε ιιιειεεειεειιε εεε:
ΒεεεΙιειι 1ιειΙιε. Βε1ιιιιιει Με ειεεεε 8νιιιρεειιι 1ιει Βιιιιιε
ειιι·επιεεεε επ Κιπεει·π πιιι· ειιιιιιε.Ι εεεεεε1ιεεε.
ννειιιεε π: Πεε 8γιιιρεειιι ενω· ιιι εεπ πιει· ιιιιεεεε1ιειΙεεπ
Ρ`ε11ιειιεεεεπεει·ε εειιει1ε1ιε.ιιεεεει·ε.8·ε,εε εειιεΙιε1ι,Με ει· εε
εειιετ. ιιιεειε .<;εεε1ιεπ; Ιιιει· ννει·επ Βε1ιιιιει·:1ιεε'ειςΚειειιπε

:1)εεειιι
ιιιε1ιεΜε εεπι Ρι·εεεεειιε ιιιειεεειεειιε,εεπεει·ιι ειπε”

ιεεεπι. -
Τ11ιιιι:: δνε Βιεει·ιιιιι; ιιπ Απει·ιιιιι πιεεεε1εειιιιινει·Πειςε.
Με εε ιπε1εε εει· ΡΜ! 1ει, εε ννιι·ε εεε ενπιρεειπ νει·ινιεε1ιε;
ιιι νν.·ε Γε.ΙΙε ννιι.ι·ειππ· εεε Απει·ιιιιι ε1ιΙει·εειι·ε, εεε ειι1ιει·
1ιειιιιεειι Βειιιιιει·2Ιιεεει€1ιειε ιιιιε θεεειιι, Με $γιιιρεειπε ω·
8ιπιιεε1ιτειιιεεεε,1ιιπεει· εειιι Ρι·εεεεειιε πιιιεεοιε. εειιεεεειι·ε
ινει·εειι.

Α πεετε ινειεε επί ειε 8ειιιν1ετιεΙιειε ειιιει· ε1εΙιει·επΠιε

€Ιιιεεε
εει· εεννε ε1ειε1ιεειιιε·νει·Ιιειιεεπειι Βιιιεεε1ιι·οιπ1ιεεεΜε

εεε Βι·ε1ϊιιιιιιε εεε Απει·ιιπι Με ιιιε.π ιπ εε1ε1ιειιΡε11ειι εεε
ειιι· Ιιειπε νειειι1ε.εειιιιε· ε.ιιεΙι ειπε 'Ι'1ιι·ειπ1ιεεεεεε Βιιιιιε επιπε
νει·ειιε ειι2ιιπε1ιιιιεπ ιιιιε εειιιεπεερι·εεΙιεπε ειο Ιιιιιεει·εΒε1ιε.εεΙ
ε·ι·ιι1ιεειι ετεεΐιιεπ; ει·εε ειε Βεετ1οιιννε1εεειπε εεΙεΙιε πε.ε1ι.
Ψε.ιι εεε: Πιο Πιε.ι.>;ιιοεειεε ε.1Ιετειπι.·,·εΜε εε1ιι·εε1ιινει·,
1ιεεειιεει·ειιπι Αιιε'ιιιι8·. Μεπε1ιιπεΙ επεν.·ιε1ιεΙε ειεΙι ειιι εειιι
'Ι'νρ1ιιιε ε1ιιιΙιεΙιεε Β1Ιε; ειε 1εεεΙειι Βι·εεΙιειιιιιιιΒ·επ ειπε Με

1
) Ει·εειι1επειι ιιι Νι·. 4 ε.» «θα. Ρετ.. Πεε. Με. » 1900.



258

π·οπιπ· απερ;περιοοποπ, ιπ ποπι ωποπ πω· ιπιτ ωΙιωΙτοπ ΡιιΙΙο
πω· πιιοΙι πιο Μιι: νοι·πι·πεεοι·ι..Ιπι πιοιιοι·οπ οι·Ιπ.ιιι'επννιππι
πιο Βιοπποεο ιιπ ΒιοΙιοι·πωπ; ννοππ πω· Κι·π.πΙιο π:ιοΙι Βικιπ
ιιππε ποε Απιι·ππι πωπω· ιιπππι·ι, επ Ιιπππ πε ειοΙι ΙιειπποΙπ πιπ:
Ηιι·πππεοπωι, Ποπιππιιιε, εππππιπΙοπ Απεοπεε οποι· Βιππε
τΙιι·οιπποπο. Ε'οΙιΙοπ πιο ΖοιοΙιοπ ποπ Ηιι·ιιοπεοπεεοε πππ πω
ΙΙΙοπιππιιιε, πο ιει πω· 8ιππε ι'ι·πιππΙπποπ, ιπ ποεεππ ΝΙι.Ιιο πποΙι
πιο πιπ·π.ιποι·επππιιι·πΙω· Απεοοεε επ πποΙιοπ απτο.
ΒοΙι πω” οι·ΙιΙπι·ι πε πι» ι·ιοΙιτιπ;οι·πω νω·πποΙιι. πω' 8ιππε
ΙΙιι·οπιποεπ ιπιι·ποι·εππωπιιπποπ. ΒοπιιτιοΙι'ι·πειοΙΙ ,ςΙωοπ πωιιι
πτειοπ ΕΙιπει·ιιΐ ννοιιπι· :π 8·οΙιοπ πιε ιπ πιο Ιιιπιοι·ο 8οΙιππω
Βι·ππο, πιπ ποπ Βιππε ιι·πιπενπι·επεπιι θοειοΙιι επ ππΙιοιππιοπ.
ιππποι·ε: ΙΒε οιπριιοΙιΙιε ειοΙι πποΙι ιπ ππποι·πι· ΒιοΙιτιιπ,<;
ννπιτπι·:ιι ωιοπ πππ ι;ΙωοΙι πποΙι πειιι Τπειποπ η·πιρπιιι ππ ω·
οπο», ι·ιπ οιοΙιτ Ιιπεπο ειοΙι ποππι·οΙι, πω εοΙιοπ οιιι·ι8· ιππι
τι·ιι·τιοπιΤοειπππ, ιπεποΙιπιπΙ πιο ΒιΙπππ,<ι·ωποε Πιι·ποπεοοεεοε
νοι·Ιιπιππ.
Ψ πππ.οΙι Μιι ποπ Βιππε π·οιιΙ ιι·πιπ·πΙοιμ, πιιπω ππω πιω
Υπι·Ιοιππιις ππεεωποπ πιιοΙι Μπρ,·ΙιοΙιΙιοιΙ. νοι·ιιιιοπππ ινιεεοπ
Πιο Βι·πΙΐππππ,· ποε Τοππιπιι η·ιιηπιπι ΙιιιΙο ιν. ιιπ ι;οιππι·ΙιοΙιοι·
ιιππ ινιΙΙ ειο ππι· πω' θι·πππ ειι·ιοτπι· Ιππιοπιιοπ π.ιιεππιιιΙιτι
ικ·ιεεοπ; οι· πω. εοΙιοπ πινω Μπι πιποπ Πιι·ππΙιεοοεε ιιπ Απ
εοΙιΙπεπ ιιπ «πω»ππποππειοΙιτιεο Βι·ϋππππε ποε Τοεπιοπ ειοΙι
ππιινΙοΙτοΙπ εοΙιωι.
Απποι·ε ιπποπτ ποοΙι πιιι·π.πι'π.ιιιιποι·Ιιεπιπ,πο.εε πεε ΓοΙιΙππ
νοπ ΡπΙππ.ιιοπ ιιπ Βιππε ποοΙι πιοΙιτ.οιππ 'ΓΙιι·οπιποεο ππννοιει:.
ννο.ππ.οΙι πππ ΤιΙιπΒ· ωιπιπιππ ποιπ πω, πποΙι πεε Με
Ιοπ πω· Ηιι·πρπΙεπ.τιοπ Ιιπππ ι€Ι.ιιεοΙιοπ,π. Β. πω $ριιππιιππε
ππειπ.ππωι ιιπ θπιιιι·πΙ

.Κ οι· πι;; νοι· οιπω· νοι·ννποΙιεοΙιιπ8 πω· θιππεΙΙιι·οιπποεο
ιπιο"'Ι'γρΙιπε πιιι·ι'ιο πιππ Εππππο ΠπιππεποΙιππι; ινοΙιΙ ιιππιοι·
επιιπιπππ ;.εοΙιινιοι·ιπ·οι·Ιιπππ πιο Ι)ιππ·ποεο ιπ ποπ ΓΙιΙΙοπ πιω·
πππ. πο ειοΙι ιιπ πιποπ 'ΕγρΙιπε οιπο Οιιιιε πιοπιο. π.πεοΙιΙΙοεω,
πιο ιΙιι·οι·επιι.εεπι· 8ιππεΙΙιι·οιπποεπ πιω. ·

2) Ποοι·εοΙιοΙιππππ τΙιοιΙιι'οΙΒ·πιιποπ Ε'πΙΙ ποπ ιππιπω” οπι·ππι·ο.Ιοι· Οοιπρ1ιοπιιοπ ποε ΚοιιοΙι
ιι π ε Ι:ο π ε ιπιτ:

.?_ιπΙιι·ι8·οι·Κππ.ππ; Ηιιετοπ εοιτ 5 ννοοΙιππ; Με Η. ποπ Ρε
Ι.ιππτοπ πω· 2 ννοοιιππ Μιπ ω·ει.οπ ΜπΙ εαπ, ποειιιππ Βι·πποΙιι
πιε οΙιππ Ριοποι·, πω· Ππετοπ πω· Ιιι·ππιριπ.ι·εις, ιιπ ΚωιοΙι
Ιιπεποπ'οΙιπι·πΙιτπι·ιετιεοπ. Οιπιπ.: ΟΙιιπιπ πππ Απιιργι·ιπ. Ι)ιο
πτοποιιιιιεοποπ ΒτεοΙιοιπππποπ ππεεπι·ιοπ ειοΙι ι·π.εοΙι. Βιε 2πιπ
ΙΒ- πππππι· πιπ.ι·ππ πιο ΗπειπποπιπΙΙο πιο! εοΙιοπω πππ πο
πιοπτΙιοΙι εοΙιινποΙιπι·εοπιοι·ποπ. Αιπ 17. πωπω· Μπι ννπι·πο
νοι·πιπ.8·οπποι·ννιπποι·ποιπ Ρπιιοπιππ Β·οι·πιππ: πποΙιποπι πιοεοι·
ειοΙι πω. 14. πππ 15. πωπω· ιι·οΙιΙ πππ ιπππιοι· ππιιιπποπ Ιιιιτιο.
ινιιι·ππ ιιπ Ιιππι'ο ποε 16. .Το.πιιιιι·Ηιι·ποι·επΙιπιπιιπποπ ΙΚορι'
εοΙιιποι·π πππ ΙοιοΙιτο ΒπΙιι·ιππ) π.πι',=;οιι·οιππ;πω Αππππ Ιιπιιο
Πι·. 'Ι'ειππο πππ Κι·ππΙιππ ςοεπΙιοπ πππ ωπο ι·οοΙιιεεοιιιπο
ποΙιΙπιΤπΗπιπιρΙππιο οοπειωιι·ι. Ιπι Ιιππιπ πω· ΝοοΙιι: πιπι·οπ
ο ιΙορτιι'οι·ιπο(ι·ποΙιιεεπιιιεπ) Κι·πιπριο ποιπ ρ,·οΙιοπιπιππ.Οι·πιπ.:
πΙοπιοΙ. Αιπ Π. .Ιπ.πιιπι· ΙΙποι·ποπε Οοπιιι, ΙιΙπιποι·, ΙππΒ·επιποι·
ΡπΙιι. Τωπ οι·πτπι·88,2 'Ι

.

0ι·πιπ.: ΟΙιΙοι·οίοι·ιπιππο.Ιωιοπιινωςοπ
πω· Κι·πιπρ ο). Βιιιτπε Ιοιπ1ιε 1/ε12ΠΙιι· Μιιι.πιζε.

Βιεοπεπιοιι.
Απποι·ε, Χοι·πιπ·, Μειειιι8· π. Α. ΙιπΙπππ πππ,·πειοιιτε
πω· ΒοπιιρΙοΒιο, ΡπΙενοι·Ιππρ,·επιπππΒ·πιο. πιπο Ηιι·ππΙιιιπππ πι»
ποπ ννπΙιτεοΙιοιπΙιοΙιετπ.
Ποοι·ε οΙιοΙιπειππ πωπω ποιπ ,εοποπιιποι·, ππεε πιο Ηπ
ειπποπιπΙΙο, ππεοπποι·ε ιπ πω· Ιπτωοπ Ζπιι, ππι· εοΙιινοοΙι ιππ
τοπ, πω· Κπππο πποΙι Απεεπἔο πω· ΒΙιωπ, επι·ιιπο ιπ πππ Ιωα
τοπ 'Ι'π,ςππ, Ιιππιπ ιππΙιι· οΙιπι·οΙιτπι·ιετιεοΙιπ;οΙιπετω Ιιοιτιο πππ
πωπω· πιππ Ηιι·ππΙπι.ππις· πιοΙιτ ινπΙιι·εοΙιοιπΙιοΙι οτεοΙιιππ.
8οι·οΙα πω νοι· πιπιι.=;οπππ.Ιιι·οπ πινω Κιπ‹Ιω· ιιπ Ηιι·ππΙπ
ιππΒ· πιι.οΙι ΚπποΙιππετοπππιπΙΙοπ επ θιι·ππππ πωιοπ επΙιοπ; ειο
ΙιπΙ.ιοπ πιππι·πποπ ποοΙι ιιπππι·ο ΒΙπι.πππ·ππ (απ. πω· Ηεπτ, πω·
Οοπιιιποιινπ πιο.), πιο ιπι πιω· πιιτεοι:ΙιοιΙιππ Γο.ΙΙπ πΙΙοι·πιππε
ι'οΙιΙτοπ.

Β π πιπ εαπ πω οιπωπ Κιππο "πιω ππε ΚοιιοΙιΙιιιειοπε,
εΙπιοΙιιωτι;.: ιπιτ.ΒΙπιππποπ επι πω· Ι·Ιππι οιπ., Ηιι·ποιεοΙιοιπιιπ

ιζ,·|οπ
(Οριετ.Ιιοτοιιπε, θττειπιεπιιιε, Κι·πιιιω'ο) οιιι'ιι·οιοπ, πιο ποπ
ωπποΙιι: οιπω· Μοπιππ·ιτιε ννποΙιι·ιοιοπ,οποι· ιιι ωπιπωι 'Γειιςοπ
ινιοπω· εοΙιπιπππππ.
Μπ.ειππ οι·ιππωι; :ιιπ πιο πω Ιιι€.πιοι·ι·Ιιππ·ιεοΙιοι·Ι)ιιιτΙιοεπ
(Ρπι·ριιι·ει οπο.) νοι·ΙιοπιιποπτΙοιι Ηιι·ππΙπιππΒοπ, πιο εΙπιοΙιιπΙΙε
οΙιπο πιππ ΕΙι·εοΙιιιττωιιπε ππε Κπι·ρπιε οπω· ππι·ι;ΙωοΙιοιι νω
ππΙπεεπιι€ π.πιι.τοιππ.
Ιπ πωπω· πω· Ί'Ιιοιπ.ριππεε ΚωιοΙιππει:οπε εριιοΙιΙ: Β ο ιι πι ι τ

.
π

:π θππειππ πω: ΡΙιοποοοΙΙιιιπ πγπι·οοΙιΙοι·ιοιιιπ (Ο,Ι-Ο.Β πιο
ποει ιο πποΙι πειιι ΑΙτω·Ι; πιο ΑπιπΙΙο ιιοπωποπ πιιππι·οπ Μπο
επΙιππι.οΙιτ2π ινωποπ. Ιπππιπ επΙι ‹Ιπι·οιι Ι:πιππ ννιι·Ιειιππ·:
8ο το ιι ιιιποιιιπ οε _ιοποπί'πΙΙε πιοπι πιε οιπ θροοιιιοπιπ παπι
ι·ππ. Ηοοι·εοΙιο1ιππππ πππ Μπειππ· 1·οποπ πω· θΙιιπιπ
πωιειππΙπππ ποε ΚοιιοΙιΙιπετοπε ππε Ινοι·τ.
ΝποΙιτι·πιπ·: Ιπ πω· πιιοιιωοπ Βιιππιιἔ, ππι 14. πππι·ιιπι·,
πππ Η ο ο ι· ε ο π ο Ι πι ο π π Ιιιπ2π, πειεε ιπ ποιπ ιιιιι,π·πι.ΙιοιΙιοπ
?Μιπ πιο δω:ι.ιοπ ιιιοΙιτ ποετο.τΙ:ω:ινιιι·ππ. Ζιιπ·ΙπιοΙι ,ποιπ πι·
οιπιιςο Ιππι:οπ οπο ποτ Ιιιτπι·π.ιπι·, ποτι·πιιπππ ποπ νοι·Ιιοιπιποπ
νοπ Ηιι·ππΙιιιππ8·ππ πωπι ΚοποΙιΙιιιετοιι:

ιΑπιοι·ω'οι·πι:) Ι·Ιππ·οππο.οπ (θοι·Ιιπι·π'ε Ηωιππποπ πω·
Κιπποι·Ιιι·ππΙΙΙιοιποπ) πππ πΥπει. π1·ννιι.Ιιποππιο ΟοπιτππΙπι:ιιπ
ποπ πω Χοιιοπιιπειοπ πιο!ιτ.
.πωπω ποππι πιιιω· ποπ ΠοιπΙιι·ππ, πιο πω· ΚπποΙιππειππ
ιπιτ ειοΙι πωπω, π.ποΙι Ηππιοι·ι·Ιιω:ςιοιι,πιο πιι- Ιπππ·ο .Το.Ιιτοπο·
επππΙιοιιεειπι·ιιπποπ :ιιι ΓοΙΒο Ιιιιπππ, οΙιπο ερποιοΙΙ Ηιι·ππΙπ
Ι:ιιπ,ποπεπ οι·ινιιΙιπππ.
Βιιπιπειιι· πο: ιπ πιπωπ ΙΙ'πΙΙ νοπ ΚοιιοΙιΙιιιειοπ ΗππιιρΙο
πιο ποοπποΙιιω ιπιοΙιΙ ιπ Ε'οΙπ·ο νοπ Ηιι·ππΙπιππ8·).

Η οποοΙι πω, πιο ιιΙΙο Αιιιοιππ, ΘοινιοΙιο πω' πιο οοι·οπ1·π
Ιοπ Βι·εοππιπππι.τοπ ποιπι ΚπποΙιΙιπετοπ πππ τΙιοιΙτ.οιποπ Ε'ιιΙΙ
ιπιτ, ιπ ινωοΙιοπι πω οιππιπ ΙιπΙιι·ιμοπ Κιπππ- πω· Τοπ ππιοι·
ποπ θγπιριοιποπ πιπω· Μοπιππιιιιει οιι”οΙειο. Πε ιι·πιοιι Βιι·π.·
πιειιιιιε, ΝποΙιοιιειπι·ι·π,ππ.ππ ιιΙΙΒ·πιππιπο Κι·πιππιο ιιπ ΑπεοΙιΙππε
ιιπ Ιιοιιιι:ο Ηπεποπππιπ.ΙΙο πω, ποιππ Τοπ. Βω πω· 8οοιιοπ
Γειππ ειοΙι ειωΙιπ Ηγ ω·ππιιο ποπ θοΙιιι·πε εοπ·ιοΗγροι·πιπιπ πππ
ωοΙΙππνι·οιεο θππππι οι· Ριπ. πιπ.ιω·.
Ι)'ΕΙεριπο πππ Ριοοι; οιππ.Ιιπππ ινοΙιΙ πω· ΒΙπιππεοπ
νοι·εοΙιιπποπειπι·ΑΝ. πωπι ΚοποΙιππειππ, εο ιιι πιο Οοπιπποτι
νππ, Βριετοιιιε, Ηπιποριγειε, Ηπ.πιοι·ι·Ιιπ.ειοπειπε ποπ Οπι·πιι ιπ
πομπο Βπριπι· πεε '1'ι·οιπιππΙι'πΙΙε,- ππω· πωπω· Ηιι·ππΙπ
ιπππ·οπ.
Ιιο,ποππι·ο πω. Ηιι·ππΙιιιππ8·οπ ππι· πω Κιπποι·π πιο: 3

.Ιππι·ππ ποοπιιοΙιτοι πππ πννοι· πιο Ιιιι.πιι€ωοπ εννιεοΙιοπ ποιπ 1.
ιιππ 2

.

Ιιπποππ_ιπΙιι·ο,ππΒ·οι-ιωιοπνοπ ποπ ιπΙ.ι·π. ροι·ιπιπ πω·
ι·ιι·Ιοπ.
ΝειοΙι πιω Ιπιπππ νοι·ι'π.ΙΙππ οιπιρ;ο Κιππω· εΙωοΙι πιι.οπ
Ιιπι'ιιιι·οπ Ηπει.οπρει·οκιεπιπιι ιιι ΒοννπεειΙοει,ςΙιοιτ. ιιππ Βοροι·,
π.πππι·οιπ ΟυπνπΙειοποπ ιιππ ΠοΙιι·ιππ, ποοπ π.πποι·οιπ ΚΙππ·οπ
ιιπω· Ιιπι'τιποΚοριεοΙιιππι·ποπ. ΑΙΙο πιπεο ΖπιοΙιοπ ειππ ππιςο
ιπωπ ω·πετ επ πωιπιοπ πππ ποιιιππ ετοιε πωπω πιο, πο.εε οιππ
εοπινπιο Ηγροι·πιπιο που Μοπιππππ οποι· ποε θοΙιιι·πε ειωι οπτ.
νιτιοΙιοΙτ οποι· οιπ ΒΙιιιοι·επεε ειπτ.τεπιπππππ ω. Μιιιιπιοι·
Ιπεεοπ πιο εςοπιι.πιιιοπΖωοΙιοπ ωΙιππΙιΙιοΙι π·ιππω πιιοιι; ποοΙι
ΙιΙΙππριπι· ππω· νοι·εοΙιΙιιιιιποι·ι ειοΙι πω· Ζπει:ειππ πιιι·οΙι Ηιπππ
ιι·ωππ ποπ Ρπι·πΙγεο οιπππΙππι· ΜιιεΙιπΙΒ·ι·πρροπ οππι· ππι·οπ
πωπω νοπ ρπι·ιιΙοπτοι·Μππιιι8·ιιιε πππ πω” ποππ πιιπι 'Ι'οπο.
ΝοοΙι π.ΙΙοπ Απποιοπ ππειωιοπ ειοΙι πιο” ποπι·οΙιΙιοΙιοπ πωπ
πι·πΙοπ 8ι·ιππωιπο ΙιππριεποΙιΙιοΙι επι ΙιΙωπο Κιππω· ιπ ποπ
ω·ειοπ Ι.οποπε_ιππι·οπ πππ ιι·οιοπ πιε πππιιιποΙππι·ο πω.. νοιι
Ιιπίτιπ·οπ Ηπωοιιππιπ1ΙΙοπ πω. Ιιι ποιπ νοιπ Ιππιπι·ππιοπ ιπιτ.
πω:ΙιωΙιοπ Ε'π.ΙΙο ιι·πιοπ πιπεο ππιποπ Βεπιπ,·;ππποπ πιοΙιτ επ.
Ι)οπιπποΙι ιιιιιεε πω· Απε,πειππ· ποπ Ε'π.ΙΙοε ιιΙε οιπ πππωνπΙιπ
ΙιοΙιω· ππΖωοΙιποι νι·οι·ποιι,πιιπ Μπιτ Βοιοι·οπι: πε ποποι· ιιιι· ιιπ
πεποι,ω ιΙιπ ιπ Κιιι·πο πιιιππιΙιπιΙππ. Βι· Ιιιιιιιι ιιππ Με πιω·
πιιιιες πιοιιππ, πππ ΚοποΙιΙιπειππ πιο πιο οιππ ΙοιοΙιτο Βι·Ιιι·ππ

Ιιπππ· ππΙ'πιιι”πεεοπ,πωπω ννοιιπ πε ειοΙι πιπ Βι·πεεω·οπω"
πο.πιιοΙτ.πππ πιο Κι·ο.πΙιΙιοιτ.πο πω. πιο ιιποι·ειππποπ πι.

Πιι·ποιοτι ΙΝ. Κ ο ι· π ι π.
8ποι·οιπ.ι·:Β. ΒΙ π ε ε ι π.

Απο:ιιπ ειπε ποπ Ρι·οιοκοΙΙππ

πω· ιπππιοιπιεοποπ Θιοεο11εοΙιεΕτ ιιι 13οι·ρπ.τ.

Βιιπππι; οιπ 3. Νονοπιποι· 1899.
(ιιπ 8ι.ιιπιποεριι:ειΙ.)

νοι· πω· Τοεπεοι·ππππε ειπΙΙι. Ρι·οι'. Ζοο8π οιπο 14_ιΙΙ.ιιι·ιςπ
ΙιΙπιππ Ριιιιοπι.ιπ νοι·. Βω πωεπΙποπ ιι·ειτοπ νοι· ωποιπ .ΤπΙιι·ο
ΙωοΙιτο Ιπιπε:οποιεοποιπππΒ·ππ ω, ππ ποποπ ειοΙι πιππ Απωιππι
ποε Ηιιι'τεοΙππΙιπε εοεοΙΙιπ, πιο πΙΙιππ.ΙιΙιοΙι οιπ ΙπιππειιιΜ ιπ
πωιπι. $οΙιοπ ιιπ Ε'ππι·ιπιι·πεε πππι·πε ννπι·ποπππ Απε,·πιιπι·ιπ·οπ
πω· ΒιιιΙι οι·ιΙιωΙτ, ιιπ ΚΙοιπο ιπε Ηοεριτπ.Ι επ Ιιι·ιπποπ. Βε
επεοΙιπΙι ππω· πιοΙιτ. Ιιπ Ρι·ιιΙιιο.Ιιι· οιπιπ,·π Μαιο ΙωοΙιτο Ποπ
πιορτοπ,ποοΙι οι·ει ιιπ Ηοι·Ιιω ινιιιππ Ρπ.οιππιιπ ιπε Κι·ιιπΙπππ
Ιιπ.πε ποπ1·ποπτιπ ι·οοΙιι: ππεοΙπιοπι, επει·Ιι ι·οπιιοιι·ι.οιπ Βι·ππΙι
ι·ιιππ;εππειπππ, ιπιτ ιιιποι·οιιΙπεοι· Οοκιιιε. οιπωπ Απεοοπε, πω·
πιο μπω Ππιι,τοππππ ποε οι·Ιιιι·π.πΙιιππΘιοΙππΙιπε οιππο.Ιιιπ πππ
πιιεεοεριοοΙιοποιπ Βοιι.2οποπτπι·ι·Ιι.Νπι· ππι.·;πι·ποπτεοΙιΙοεε ειοπ
Ζ. επι· Οροι·πιιιοπ: Βοεοοιιοπ ποπ Ηιιι'ι:Β·οΙππΙιοε,ΙΞΙι·ϋπ'πππεποε
ΑΙ›εοοεεοε, πω· ειοΙι ιπ πεε ΙιΙωπο ΒοοΙιππ ιοι·τροεοΙιι·ιτιοπ οι·
ινοιει. νοι·Ιππιι,ι;ο 'Έππιροπο.ποπω· Ι'ΙΙπππο. Επιιπι·ππππ πω·
πωπω πιιοΙι 24 ΒΙ:ππποπ πππ νωππι.ΙιιιπΒ· π.ΙΙω· ππι·οΙι πιο Ορο
ι·π.τιοπΒοεοτ.2τοπΨοιοΙιιΙιοιΙεννππποπ (οποπ π.ΙΙοι· Οοπιι·πιπροι·
ιπι·ωι) ιιειοΙιπ·ι·ιιππΙιπποι· Απεερι·ιτππππ ιπιτ ποποιοιπιεΙγοω·ιπ.
Πιο ΙιΙωπο Ρπιιιοπιιπ ιιππιννπ.ππο” ΕΙιππι·ιιι' ι·οΙο.τινπω.. Ρπιπ
ιιππ 'Γπιπροι·πτιιι· πΙωποπ ππιππεε πωπω. ΝποΙι Ιπππ·οι·πι·
Ζωι ιεπιππ ρΙπτ2ΙιοΙι πππι·οΙιΙιοΙιο 8γπιρτοπιο πω: Απι'τι·πιπππ8·
ποπ ποιωε, ποοπιις·ι·ιιπιπ,·οΒοι·ιιΙιι·ιιππεοιπριιππΙιοΙιΙ‹ωτ πω Αππο
πιππε, πο.ε ιπ ποπ ππΙιππ,πιποπ Ροι·τιοπ ποππιπριιοπ 8οΙιο.ΙΙ πππ,
π·π.Ιιι·πππεοιππ Κπριιο ιπ Ιαοιει·ιιπποπιοποιοι 'Ι'γιπροπιπ πωπω.
Πειπω ειπι·ποι· νοι·ιοΙΙ, _ιειπ·οπππι·ΡιιΙε. Πει πιο Ι)ιι.ιπριπππ πω·
ππΙιιιιι€ιπππ ΤΙιωΙο πω Ιιπ8οινποπεπΙ ειοΙι :ιπποι·ιο, επ ιππεειο
πιο ι”ι·οιοεΒιιεππειι: ππΒοποπιπιοπ ινοι·ποπ ιιππ πε Μιπ πεπο, οιπο
Ροι·ιιοπιτιε ιπ ΡοΙΒ·ο νοπ Βπι·οΙιπιιιοΙι οιιιπε τπποι·οπΙπεοπ
Ηωππε νοπ πω· Οοιπι Ιιοι· ι·περ. πιπο Ιπιοοιιοπ νοιπ Όπι·ιπ ειπε

_--`. -ς.-- π



ε: εεε

ειιειι::ειιιι:ε::. Πιε Ρ:·οι>;::οεεει:: άει::ε:::ερι·εειιε::ά εοι:ιεει:ι.
Νοει: ει:: Αι:ει::ι άεεεειι:ει: 'ι'ιιιειεε ιι::ρειο:οι::ιε. Ρε:·ιιοι:ει::::
ρει·ιει.ειε εοινοι:ι ειε νιεεε:·ι:ιε νο:: :ιιιιιιι:·ε:: 'Γ::ι:ε:·ι:ειι:::οιει:
ι:εάεει::. ι:ει::ε 8::::ι· ειι:εε Β::ει:άι:ι.εε. Πιε ά:ιεεειι:ε νο:·:::::
εοι:ει:άε Πε:ιιριι::ιε; :::::ι·άε ειιιε άιιτοι: :;ειει:ι:ιτεΠε:·ιι:εειιιιιι ε::
τεερ. άει·ειι ι::ι:ει: ι:ει·νο:·εειι:ιει:. Βιι:εειιιε ιιι::·ι::::.:·ιι€ε ε·
ιει:·ε ε. Τε. οι·Βε::ιειι·ι. ει:: άειετιι,ε;ε:· οι·ςει:ιει:·ιετ Βιιιι.::8
εειιιιιιι·ιε άε:: Μπι:: ειε. Νεοι: Πιι:·ει:::·ε:ι::ι:::8· άει·εειι:ει:
θειιιιιεε ιιει· Βει:ει:ννι:ι:άε. Ρε:ιει:ιι:: ι:ει:::: :;ιειει: ει:: ι”οι;:·ει:
άε:: 'Ι'εΒε Βρειεε ει: ειειι :::ιά ιιι: Βειι:ιάε:ι :ει ειι€ειιιιιιει:ιιει:
ει:: :εοιιτ ιειάιιοιιεε, ει: άεεε ιι: Αιιι:επτεει:: άετ $ειι:::ει·ε άει·
Βιιιι·ε:ιιιιι::ιε άοι:ι: ει:: πω:: ειιιε: ει” εοι:ετειι:·ι; ινε:·άει:
ι:ει:ι:. Ζ:: ετννιιι:::ε:: ειιιε ::οοι:, άεεε ι:: ιετετε:·Ζει: ει:: Πει
ι:ε:· θειιιιι:::εεε.ι:εεεεε ει:ιτι:ει, άετ ι:εειι Ρι:::ειιο:: :πιτ Μάο
ιο:·::ιειγεειιιιιι:_ιεειιο::ε:: ι:ει:ει:άειι πω:: ιει.
νο:: ι::ι:ε:·εεεε ιετ ι:: άιεεε:ι: ?ειιιε άει· ινε:: άετ Ι::ιεει:ιο:ι·
Πιε Ει::::ι::ερι'οι·ιε ισιιάει: ννοιιι άιε Αιι::::::ι:ςεοι·Βει:ε (ειι·.
Αι:ε::ι:ιεεει. άε:::: Βει:: εε ει:ι άε::: Βιι::ννει:ε ει:: Κ::οει:ε:ι
τω:: Θειει:ι:ειι”εοιιοιι, ε::άιιειι ειειειιιιιιιε ιιεει:ιε:οεε::ει: ιιι-
ει::·ι::ιεε ιετ ::νοιιιάιε ι::ιει::ιο:: άετ Ρε:·ιιοι:εε.ιιιιιι:ιε. Βιε Ηειι
νιιιι·ιιι::::;άει· Ι:ερε:·οιο:::ιε ι:ει Ρει·ιιοι:ι:ιε :ι:ι:ε:ιοι:ιοεε ιε: ιιε

ι:ε::ἐ::.
νιειιειει:ε άεεε ειε ει:ειι ι:: άιεεει:: Ε'ειιε ειιιε άε::

ει::: ε ιει.
ι):·. ν. Μει:ι;ει:Η'ει ερι·ιει:ι ει” Βιιιτει·εειε::ιιε
(πιι: Βειι:ο:ιετιετιιι:: ειι:εε Ρειιειιιιει:).
νο:·ι:ειςει:άει· :::::ει:::ει:ϊ άιε :ν:ει::ιει:ειι άει· ι)ιει.::ιοεε ιιει·
Κι·ε::ιιι:ει: ειιι:::ει·ιιεειιι, ειει:τ ι:ιει·ει:ιει::ε:: ιιιετοιιεει:ε:ι Πει:ει·
Με:: άιεεει· Μπιτ: ιιει· Ηεε::ιοριιιιιε ιιιιά ι:ει·ιοι:ιει άε:::: ιιιιει·
εει:ιε:: Βει!. Ε:: ι:::::άει: ειειι ιιι:: ειιιε:: 12_ιει:ι·ιε·ει:Κι:ει:ει:,
ει:ε Βε:ιει:ά 8·ει:ϋ:·:ιε·, άε:· οιιιιε ε:·ιιιιει:ε Βει:ιειι:ι::: ιιιιά οι:::ε
ιι€ει:ά:νειει:ε :::ιάε:·ε 8γι::ρτοι:ιε άει· Η::ειι:οριιιιιε (Μεεει· Νε
εει:ιιιι:ιει:: ει:ιει::νειεει: εειτ εειι:ε::: 7. Ιιει:ε::ε_ιεΙ::·εε:: Θειε::ι:
εει:ννειιιιιι€ει: ιειάει. ι)ιεεειι:ε:: ::·ε:ε:ι :::::ει· θειιιι:ε:·εε:: ι::
νει·εειιιεάει: ιε::,εε:: Ζει:ι:::ει·νειιε:: ει:ι' ::::ά ι:ει:ε:: ει: 0ο::
τ.:·εει:ιτει:ιι: ι:ειάει: Κι:ιεεειει:ι:ε:: ε·ει'ιιι::ι. ι):ιε ιιι:ι:ε Κ::ιε
εειει:ιι εειἔι ::ι:εεειάε::ι ειτε Γιειειιι, άιε νει·ι:::::.ι:ιιει::πιι ειιιε
Υε:·ειι:ειι:ι:Β· ει:ιεε Βι:ιτε:·ιςι:εεεεειι:·ιιει:ειιιιιι::·ει: ειι:ά. ι:: ιιει·
Κιι::ιι: Ρι·οι'. Ζοεεε νει: Μ ε::ι.ειιιι'ει'ε ι:ειι:::ιει. ειει:
άετ ι:ιει::ε Ρ:::.ιειιι. ω:: άε::: 29. Αι:ει:ει ε. ε. ι:ι:ά ιιετ ι:ιει·
ιιι:: @Με 29 Βιιιιι:::πειι ι:: ει:: νε:·εει:ιεάει:ειι θειειιιιε άιιι·ειι
::·ε:ι:εειιε Α::ι:ι: ιι: άιεεειιι ?ειιιε Με εο ι:ειιιι€, ιει. άιε Πι::
Βιιοεε πιει:: ιειει:: :ξεννεεε::, ει:ι::ιιι άιε Αι:ει::::εεε ι:ει::ε:·ιει
Α::ι:ει:εριιιιειε ιπιτ ι::ιά ιιει· οι:ιεει;ινε Βει“ι:::ά εειιι· ει: ειιιε
:::::ιτι::ιε θειε::ιιιιιι:ει·ειιιοεε ει·ι::::ει·ιε ιειτε Ριετει€ε::,εε ιι

.

ΒΧ:: εεει· εε:ι::Βιιιιιςι,ςεΗει:ιεεοιιγιι:οεε:: ιιιι::ιε:ι εειιιιεεειιει:
ει:ι' ει:: :·ιει::.ι:;ε ι)ιες::οεε, ει:: άι::·ι:ιι ειιιε Ρ:·οι:ε:::::ιει:ιο:ιάεε
ε:·ι::·::ι:ιι:ειι Βιιε::ιιοε:ει:8ειε::ιιεε ι:εε:ε:ιει ινι:ι·άε. νοι·::·εεε:ι
άει·Με: άε.:·ε::ι' ιιι:ι. ά::εε :νεάει· άεε εει:::νεει:ιιοιιε ι:ιεεεε
Α:ιεεειιε:: άει· Κι·ι:.ιιι:ε:ι ι:οοιι ει:: :::ιεει:ιιειιε Βαιι:::ειειοειει:ειι
άε:· θειε::ι:ε ιιι:: ι

. 8::ι.άιι::::ι ιιι: άιε Πιεει:οεε ειιοιιιι::ιιιι:
εε:ει:. κ'
::ιε:::::: μι:: Βεά::ε:· επι' άιε Κιι:ιιι.τεει:ει: ::ιεεειεοι:ε::
Πιιτει·ει:ει:ι:::ι.ςει:ιιι:ει· Βιι::ειΒειει:ι:ε ιι: ιιιιι:ιεειιε:· ιιιιά ρ::ι:ιιο
ιοι;ιεει:-ει:ετοι:ιιεειιει·Ηιι:ειει:ι: ειιι. ι:ιάει:: ει· άε:: νοι·ιιεεει:άε::
ει:: άε::::: ::ε:·ειειειι:. Βεεοι:άε:·ε ιιει·νοι·Βειιοι:ε:: ει: ννει·άε:ι
νε:·άιε::ει: ιι: άε:::εειι:ει: άιε _ιεάεε:::ιιιιεε::Βει::::ε:·εει:ιειιε ι›ει:::
::::::::::: άετ Βιι:τι:::8, άι:ε ιι”ειιιει:Με: ειιει· ::::άετε::Βγ:::μιο::ιε
άει· Βεειιιορι:ιιιε ι:ει ειε:: ι:εει::νειει:ε:·ει ειιιιιοι:ε:· Βειεε:ι:::8·
::::ά ει:: νε:·ει:ει·::ι:Β· άεε ιι::ι:ε:: Κ::ιεεειει:ι:εε.
Πιε Βει:ει:άι::::::· άιεεε:· ε:·ει:::ειιεε:: Β:·Βιιεεε εει ει: άιε

ειρειξει·
ει: ει·ειειει:άει: Βεει:ιτει.ε νο:: άετ 8·:·ιιεειε:: ινιοι::ιε

ε .
Ι::άειι: νοι·τιεε;ε::άε:· ει:::: 8ειιιι:εε απ: ειι:εειι:ε:: Τιιεο:·ιε::
ιιει· Αει:ιοιοιειεάετ Ηεε:::οριιιιιε ιιι::·ε ειι:ει::: ι:ι:ά άει·ε::ι' ιιι::
:ιειει, άεεε άιειει:ιςε, ενειει:ε άιε Β::τετειιι:::ε άετ Βιι::::::Βε::
επι' ειιιε ::ιε::Βειι:εϊιε Βιι:ιεςειι:::::::ιε; ειι:::ει:::ιιι::, _ιεάε::ιειιε
πιει:: ι:εννιεεει: εει, μι:: ει· επι άιε Τι:ε:·εριε ερεειειι άει· Βιιι
τε:·ι;ειει:ι:ε ιιι:ει·. ιΒ:::ριοιιιε:ι ει:ιά ι:: ιιει· ετει:ειι Ζει: Βι:ι:ε
ειειιιιι: ιιεε θειει:ι:εε, Οο::ιρ:·εεειοιι,Πιιιεει:ιει:ε, Μεεεεεε ειε.
νο: Αι ει:: ειι:ει:: ιίοιτ:·εε·ει:άει νο:: Γ:ιιι:εει:.ιεε:· ιιεεεεεε
ι:ιιά ::εεεινει: Βε:νερ:::ι:εε:: :.::·οεεε::Νι:τεε:: ε:·ινε:·ιει: ει: Μι::
:ιε:ι. θεεε:ι άιε Βει::::ε:·εει: ιιι:: ειει: άετ Αειι:ει·εριεγ μι: ιιε
ννειι:τ. οι:ειειει: ει· άιε εει:::ειιε Βεεοι·ρ:ιο:: ει:νειε νει·εϋκε:·ι.
Βει::ε Αιιιι·ε::άι:::ε ιιιεει εεει· άιε ιιιει::ει: νε:·ιετε::::ριε::.Με ειε
ε. Β. ειιιε ιιο:ριιι:::::ιι:_ιεε:ιο:: ι:ιιι ειει: ι::·ι:ιετ, νει·:ι:ειάε:ι, ει:ει:
ιετ εε πιει:: ι::::νει:ιεει:ειιιιιει:. άεεε άι::·ειι άιε Κει:εινιι·ιιι:::ε
ειιιε ειι::ει.ιεε Βεειιιιιι:εει::::; ιιει· ε:·ι::·ι:::ι::ε::Θει'εεεννει:άε ιιει·
νοι·ε:ει·ιιιειι ::νιι·ά.Πιε Ρι:ι:ειιοι: εοι:::άε :::ειει ::ιει::. άετΝιιι:εειι
ιει ιεάοει: ε.::ει: ::ιειει: ιιιιιι, ινεει:ειι: ειε ει: νει·ννε:·ιει: εει.
ιετ εε ω:: ειιι:ο:: ει: Οοι:::·ι:ει.ιο:ιε:: άετ θειει:ι:ε εειιο::ι:::ε::,
εο ιειετει. άιε Β:·εεεεεει:ε Β::ιε:ιειο::εειιιει:ε άιε ι:εε:ει:
Πιει:ετε Πιε :·εοι:ιε ι::ιτειε Βιι:·ε::ιιιιι.ι ε:: ι:ει::: ι:ιειιιειι Ρε
ι:ιει:ιε:: επι' άιεεε ινειεε νοιιιιο::ι:ι:ε:: εεετι·εοιιι ννοιάε::. Βει
άετ ιετ ε:::ει: Με: άε::: ει·ειιιει:ει: Κιιι:::ε:: ειιιε θιε::εε εεεο
ιεε:ι. εε Μ: άιεε ι:: άε:: Γιιιιει: άε:· και, :νο εε ει:: νειειιεε
:πως ειιιε: άετε:·:ιεει: θειει:ιιιιιι:τι:ι:ε εειιο:ι:ιιιε:: ιει. Πε ει::
μια ορειειινε ειι:ει::: νε:::::ιεάε:: :νειάε:: ιι:::εε, ει: ιι:: άειιιιι
ει:: :ισειιει::ιει: ειιιε: Ου:·ι:εειιοι: ει:εεεεοι:ιοεεε::.

(Αιιιοιεϋτει..)

ι)ιεει:εειο:ι. !

Ζοεε;ε ι:ιεει:ι: :::ιι`ει:: ι:: Γοιεε ι·εεει:ιει· Βιι::ε:·Βιιεεε ιιοιιιι
ει::ιει:ι:ιιειιιιει: εεεειιννοιιε::ει: θειειιιιε ειιι:::ει·ιιειιι::: εε ειιιά
:Με άι:ε :·εει:ι.εΚι:ιε-. Ειιιε::ι:ο.ε;ει:-ιιι:ά δει:::ιιειεειει:ιι, εοιιι:ιε
Με ιιιιι:ε Με:: ειε::ι:. Πε:: νι7εεε::ι.ιιει:ειει::ιά ει: ενει:ι.ι:ειιε
ιι:ε:·ερειιιιεειιε :ιεε::::ι::::ειι άε:: :νιειιιιεειε Μ: ει:: Βιε
ρει:οεε. Ζιι άειεειι:ειι ιε: Ζ. ρε: εκειι:ειοι:ε::: Βει:ο:ι::::ε::.
θεεε:ι ειιιε ιιιι:ει·ειιιϋεε Ει:·ιι:ει:ι::ι::ε (πιι: ιι:ειι:νειεε:· Αι:ει:ει
ι::ι:8) ερ:·ειει:άιιε Βειιιιιει:εει:: νει·εει:ιεάε::ει θειε:ιιιε :::ιά ιιει·
Π:::ειει:ά, άεεε ι:ει:ει: Με:: ει:ειειει::Γει:ει:Ριοεεεεει: ει: ει::
εειι:ει: άε:·εειι:ει:, εοιοιιε ιι:: Βτεάιιιιι: ι”:·ιεειιει·Β:·ιιι·ιιιιιιιιι: ει:
ει:άει·ει: ει: ιιι:άε:: :νειει:. ω:: ιιιι:·:·ε νε:·ετειιιε :Με ιιιε
εειειιιι ιιεεε ε:: Γοιεε:: ειι:εε ά:::·ει:εει:ιεειιτε:: Βει:::ι·ιεειι άε::
ι:ει:, άσοι: ιιο::::ιε άει::ιι:σε ι·ειειινε Ε'ι·ιεει:ε άετ Αιι”εειιο:: ει:
ιιι:άε:·ει:Ο:ιει: πιει:: ιι: ειι:ει::” 8·ει::·εοι::ννει·άε::.Θ·εειει:ει·ι
ινι:τάε σε: Ι)ι::ε::οεε ά:::·οιι ειιιε Ρι·οι:ερι::ιειιο:ι. ι)ιι:ε·:ιοετιεοι:
ει:ιεειιιεάει: νε:·ννε::ιιιι:ε:· ε: άιε :ιιιιιι:Ριιε:ιε: ιιει· θειει:ι:
ε:·ι:ιει:ι:::::::: ει:ει;ει:ειιιε ει:ιιγιο:ιεειιε θειε::ιιε ::ει:ει: ι':·ιεει:ε::
Ειι·Βιιεεει:ιι: ε::ιιε:·ε. Βει ::ιο::ε:·ιιει:ιε:·ε:· ιΒιι::·ει:ι:::ι:ε ιιιι:·ιιε
άιε Πιεςι:οεε Με:: ω:: εειινι:ιει·ιε·εειι:. ει::ι:ει εε ω:: ιι:ειε:
ιιι:: Ρει.ιε::ι:ει: ι:ει:άει:., άιε πιει:: εεε ει:εεεεριοοι:ει:ει: Βιι:ιει·
ι'ειι:ιιιει: ειιιιιιιιιε:ι. Με :πιω άιε Πιεε::οεε Μ, ιεεει ειι:ιι
εεε άε:: νο:: Η 6 :Με ::::ι:ιιειι·:ε:: Γειιει: ει·ι:ει:ι:ει:. άετ 2 ιι:
?ειιιε ειιιεε ορειειινει: Βιι:ΒιιΠεε ιιι::·ει: νει·ι:ιιιιιι:ιε νει·ιο:·.
Ζ. ::ειε·ι; άε:· Α:ιειειιι. ε:ι, άεεε ει:: Η::ε::ιοριιιιιε ::ιεεε::ι.ιιοι:
ειιιε θει'εεεε:·ιι:ειιιι:::ιε άει·ειειιι;. Με:: ερ:·ιει:ιι, άεεε ει::
νειιει:ε:::ιε· άει·εειι:ε:: άιε ι: :ι ι:: ι ι ι ει:: ε

: τε ε: ιι ι ι: ιι ε: νει·
ιιιιι:ει:ιεενοιι ει:: εε ι:ιειι›ει: ι::::::ει:ιιιοι: ει:: νοι·ιζει:εε,
ννειει:ε :ιο:·::ιειε:· ννειεε ει:: ε:·ετε Βιιιιιι::,ε· ει:::: Βιιιιει.ει:ά
ι:ι·ι::,ε·ε::,ειιιε, ά

.
ι. ιιει· δει:ι::εε άε:: ά::ι·ειιι::·ε:::::ει: οικω::

ιι::::ει:ε άι::·ει: ερεε:ιεειιε Οο::ι.ιεετι::· άετ Θει'εεε:νει:ά. άιε
ιιιιι::οιιιι::ει άετ άι::ειιιι·ει:::ιε:: ι::ι.ιιι:ε:, εοινιε ει:: ειεε:ιεει:ε
()οιι::::·εεειο::ά:ιτει: άιε Νεει:ι:ει·,εε:ιιιει:ε. ι)ιεεε ει::ά εε. άιε
άιε εροι:ιει:ε Βιι:ι.ει:ιιιι:::ις ιιεινιι·ι:ε::, ::ιειιτ ει.:νε 'Ι'ιι:·οι:ιι:ει:
ι:ιιά:::ιε·ι ι)εεε ::ει:ειιι:ει Αε::άει::::::ει: άετ Βιιι:ει:ει::::::ιε::
εε:ει:::ρ; νοι·ι:::::άε:: ειι:ά. ιει :νοι:ι :::ιιιιιιει:, άσοι: Με: ιιε
::ν:εεει:.
ι: ει: τει: Πει ε:·ννει:::ι5,άεεε ι:: ιιει· ιιι:ε:·::ι.:::· :::ο:ιει·ι.ιε::
ιιι.ι·εΒιιιι·ε::ιιιι:::;ςει: ιιεεει::·ιει:ει: ::ιο:·άειι ειι:ά.
άε:: ::εε :ι ι'ι·ε,ιςι,οι: ιιι: άει::οι:ει:·ι:·ιε:: Ρειιε θο:::ρ:·εεειο::
ει:: Α:::νει:ά:::ιε· ε·ει:οι:::::ει:ιει.
:ιι ε ι: ι ε ι: Γ ι ει: Ζι:::: Δω:: άετ εειιι:ειιετε:: Βεεοιριιοι:
άετ Β:·ειιιεεεΜ. ει:: Οοι::ριεεειοι: ννοι:ι ι:ει:::: ιιιιιιιιι;, ά:: ειε
ει:ει: οι::ιε άει·ει·τιε;ειιιεεε::ει::::ει: ειιιιειιε::ά εοι:::ειι (ιι:ειει: ιι:
2-8 Έεεε::: νο: ειοι: εοιιτ. ιΒιενεε ει:άει·εε ιι:: εε ι:ιι: άει·
ρ:·οριιγιεε:ιεει:ει: Οο:::ριεεειοι: :·εερ. :::ι:. θειιι:ιεερ ε:·ει.ε:ι. άιε
ειιιε ννιεάει·ι:ει::· άει· Βιι:τι:ι::: νε:·ιιι::άει·:: εοι ειι. 8οιει:ε
ινιιι·άει: εισι: ε:::ριει:ιει: ει: ει:: ι:εεοιιάειε :ειιιε ει·;:·ιιι`ε::ειι
:·εε::. ι:εεοι:άει·ε ει:εεε:·ει: Ι::ει:ι:.ε:: (θεοεε ειε.: ::ι:εεεεει.ειει:
θειει:ι:ε.
Ζοεεε: Βειιινε:· ει: ιιεει::ννο:·ιει: ε:: άιε Ε':·ει:·ε. ννει·ι:ι::
άετε:ι.ιι:ε Βιι::ει·Βιιεεε νε:·ει:ε:·ι:, :Με άσοι: :ειι:ει:: ι:ειιιιε -
ινε:::: ει:ει: εειτε:: άεε ειπε Πει - εεεειιιει:τ.
Με::τει: Πει ιιει:: ι:ε:·νο:·, άεεε ειιιε νε:·ει:ει::::ε ι:ει άετ
Ηειιιιιςι:ειτ άει· Βιιιτε:·Βιιεεε ει: άε:: εειτει:ε::, ι'ε.ει:::ιε ειι:ει::
ιει:άει: ιΞ:·ει;;::ιεεει:εεειι.ιιιι :νει·άει: ::::ιεε. ιι: άιεεειι: :ειιιε
ά:·ιιι€ε:: άιε ι::ιεει.ιο::ει:ειιι:ε νι·ειιιεει:ει::ιιοι: νοιι ει:εεει: ιιει·
ει::

θεε:·ετε:·: Βεει:εει:εινιτε.

Ζιιει:ιιι·ιιι ει: άιε Βεάι:οιιι:::.

Ζιι: Ζει: ιιει· ειιιιιεειεει:ε:: ιινιι·ι·ε:: ::ι:ά άει· ρει·ιεει·Μ::
ει:εετειιι:::ι.:ε: α:: άιε :ι:εάιει::ιεει:ε ινε:: νο:: δε. Ρειει·ει:ιιιΒ·
ει:: Β:~ει:;ι:ιεε::·ε::ιε ι:ει::ει·ι:: νοιιιι:ει·,=.:εςει:8·ει:,άεε νιοι:ι νει·
άιειιι ε:: άιεεει· Βιειιε ει·ννειι::ι ει: ::νει·άει:. ει:: ::ιειι:ε:: άιε
Βιιιιιι::ιιι:ε άε::· :::::::ι:ει::· ι:: άιε Ζει:: ιιει· :·ι:εειεει:ε:: Ο:::·οιτε
ει:ι'εε::ο::::::ει:ει: Βο::::ι:ετι:·ιεει:ε θεειι·ο:·ετειι. άιε ειιιε:
:::ιι. Βε.::.ε,·ι:ι:ά Κιει:Β· ετ.ε:ττε;ει::::άε::,νο:: ιιει· :::εάιειιιιεει:ει:
Ρ:·εεεε εεει· ιαι::::: ι:ει·ιιειιειοιιιιἔι. ννοιάε:: πι. Πει· Ζ:νεει: άιε
εε: Ζειιει: ε:: άιε ι·ιε:·ι·ε::Οοιιει.ιειι, άιε ειειι_ιει.ει: ι:: Ρετε:·ε
ειιιε· οάε:· ιιι άε:: ΠιιιΒ·εεε::άει: ει:ιι:ει:ει:, ει: ειι:ει:: Βεε:ιειιε
άιεεεε ει: ::ε::ει:: Εεεε:: ι:ει·ι:ι'ει:ει:Οιτεε ει:ει:ιεε·ε::, ιιι:: ειιιε
ι:: Αι:8ειιεει:ει:: ει: ::ει:::ιει:, :Με ::::εε:·ε Αιιιι::ε:·ιιεε:::ι:ει:. νει·
άιε::::. Πε:·Ο::ι·οι·ιθεετιο:·ει:ειι, ά

.

ιι
.

άετ νει:::ι:ειι,άιε Τει·τεεεε,
ει:: ε. 600 Βει::·ι:: ιιι:: ε ιιΨε:ιάειι:ειιε, ει:: εει:ι:ε:·ε Οι::·ρει:ειοιι,
άιε ::οει: Πει:: ι:εε:: ειε Ψεεεει·ι:ειιε::ειειτ ι:::ά άιε ι:ει:·ιιοιιε
Βιι·ει:άρι·οι::ει:εάε,ι:ιιάει. άε::· ιΒι:άρι:::ιιι:ιιει· Βιιιιι:ιι::ιε, άιε ιιιε
ι:ε:·ιεε:: ειιιιι:·ειει:ε::νι:ιει: ι:ιειι:ει: ιιι: Ηιι::ει·,:;ι·ι:ι:ά. νο: ειοι:Βει:
::ιει: ιι: ει::ει· ιιει:ιιειιε:ι Β::ειιτ., άεε :νειιε Με”, ιι::ιιε ει::
:ν::ιι:ε:· νο:: Πιιι:ιιι, :·εοι:ιε Κιιοι:ειε. ει:: Ηοι·ιεο::ι: ει:: Ε'ο:·ι.
νο:: Κ:·ο::ειεάι. 'Ι':·οοιιει:ε:·εει:άιεε:· Βοάε:: ::ι:ά Νεάειι::ιιενι:ειά
ειιιά ι›ει ::ι:ε άσοι: ει:: ::οει: επι ιιει· ιιιιι:ιεει:ει: ιιιι:ιε ει:
ιιι:άε:ι.Με νει·ιει:τ.ει ω:: ι:εει:ειει::ιει εειι:,άεε ιΒιει:ιιεεε:::ει:ι.
εισαι:ιι:: ννι::ιε:· ε:: άε:: Βεει:ει: άεε Ρι:ιιιιει:::ιε οιιε::ει:ι:ε.ι:ει:.
ει:: πετάει: άε:::: ε::άιιειι ει::::ιει ννιεάε:· ει:: ::ει:εε ι)εειι τι::
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ιιιιειιι°ε ιιιιιόοιι Νειιι·ειει1ιοιιι1ιοι·από εοιιετιι;οιι Βι·1ιο1ιιιιςε1ιο- τἱι-ιοΙιειι ιιιι‹ὶ ρ1ιἱ1οΙοΒἱεο1ιοιιΒιιιι1ιοιι 1ιοει:1ιΜΉςω - 0) Όεΐ
τ111ι·ι'ιιςειιιεοΓιιιιιιοιι Ιιιι1ιοιι. 1ιο1ιιιιιιιτοΡ1ιγειοΙοεο 1λ'Η Ιιοιιιι Κϋ1ιιιο ιιιιι- 11. .Τιιιιἱ ἰιιι

Κ ιι.11ιιιογει·. Α1ιει· νοπ 68 .1ιιιιι·ειι. ΙΙι·ερι·ϋιι.<.:1ιο1ιειιο1ιπιιι Νιι.ιιιι·ννιειιοιι
ώειο1ιιιίωιι1ιεεοΜίιιςειιά, οι·ιιιο1τ.ει· 1862 άεπι Ι)οοιοι· ιιιοι11οιιιιω
ι 1ιοιιοι·ιιιοιιιιειι ιιιιι1 Ιε1ιι·τοεοιτ.1871 Ρ1ιγειο1οςιο ειιι άειι· Πει
¦ άο11181°ΒετΠιιινοι·ει$8.ι. Πιο Ηειιιρωι·Ιιειιειι Με 17οι·ετοι·Βειιοιι
1ιει.ιιιι“οιιάειι 8τοΗ“ινοοιιιιοΙιιιι‹1 άιο νοι·Φιιιιιιιι.ς, σ.ιιεεειάειιιάιο
Ρ1ιγειο1οΒιεΜι· Μιιιι1ιο1ιιιιιιτ1Νοι·νοτι. - Βι Ιιι 1ιοιιιιοιιάει·
ΙιεΕιιιιιιιο Νοιιι·οΙοι.ιο.Ι ιιΙ1 ιι ε Α1ι.1ι ιιιι ει. άει·. ειιιε Ποιιτει:1ι- νοι·ει:οιι1ιοιι: 1) Ιιι Β188. Επι Α1ιοι· νοπ 82 .Τιι1ιι·ειι Ιιιιι‹1 ,=ι_·ειιϋι·ι18·,ιιει.ο1ι

Βοοιιὰἔιιιιε
εοιιιοι· 8ιιιτΙιειι 185? ιιιιοΙι

Ψ. Ο ιιΜε” ι., άει· ιιιιο1ιΒοοιιι11ι.ιιιιιςΜε θτ.ιιτ1ιιιιιιειιι Ι)οι·ρειι. 1.οιιι1οιιι11ιοι·ειοάο1το,ινο ει· @Με 1ιιιιιιιιι·ο1ιοἱιιοιιι Κι·ιιιι
ιιι Ηοε1ιιιιι ρι·ε.1ιιιοιι·ωιιιι‹1εαπ 1853 ειο1ιιιι Βιμ. πιιι Ιιἱετο- 1ιειι1ιιιιιειιπ Νοι·νειιΙιι·ειιι1ιονοι·ειιιιιτ1.

Υοι·ιιιιιιοιιιοε.

ῇΔΝΝΟΝΟΒΝ
δΒΒΒΒ.2ΑΒ'Ι' ινιέ?άειιιιι τΙείΒιιο1ι1ι8.ιιτ1111ιιε νόιι Κ.1.ι. Β.10ΚΒΒιιιΈΘ.ΡΘ.18ι81%.Νθιικι·ΒΡΔ·% 891118μι ω” ΪΠΐ_ΠΠΪΙΒ·μἔ!ἔΙ]Φ Α.ΠΕ0Π9Ψ1έΈφρ1·"Ψμ 8"ι(Ψ10Φω.Ψ· -.._. Μ

Βιιιιιιει.ε.ιιοιι: Πιιε2γιιιι-Κι·γιιιαι:
νοπ Κι·ει.|ιιιιι 8 Βι.ιιιιι1ειι
:ι [Δ8"Π)Θϊ812 »
νοπ Βιιιιιι-Ρεει. 12 » ΑΡ01]ιθκθ

- ΚΒΥΝΙΟΑ
Κ. Κ. Οιιι·-Αιιειτα1τ ιιι ΟειΙ12ιοτι.

ιιι άειι Κιι.ιρειΙΙιειι 690 Ποιοι· θεεΙι61ιο. νου άει· Βιι1ιιιει.ε.τιοιιειιιε Βιιιιιτ1ε 801ιι°ιιππ
οι·Ιι8.ΙτειιοιιΡε1ιι·ινεπεε οιιτίοι·ιιι. Αιιι Βιι1ιιι!ιοΐο Ιιεςιιοιιιο ννιι€ειι. Οιιι·ιιιιιωΙ. Βοιο1ι
1ιιι!ι1Βιιιει·ΚιιΠι-. Μιι€ιιειιιιι-, Βοάιι-, Πιιιοιιε11ιιει·Ιιιιε :ιιι πω" Κο1ι1ειιειιιιιιο εοιιι·
ι·ειο1ι1ιιι1ι.ιροΠω άεπι Βο1ιινιιι·2'ιιοΙιειιΒγετειιι οι·ινετιιιι:ε 11ιιιοι·ειΙΒΜοι·. Πο1ιω·ιιιιε
1ιοιΙειιιιιοΜοοιΜιάοι·. Οιιε1ιΜοι· Με ι·ιιιιιοι·Κοιι1ειιειιιιι·ο. Κ. 1ι

.

ιιγάιοριιιιεο!ιο Αιι
οι.ιι1ι.ιιιιτ.ει·άει· Ι.ειιιιιιε Με Οι. Β1ιοιε. ΓΙιιοε1ιΜοι·. Βιιωιοιιάειε ειι1ιιιΙ ιιιοε ΚΙιιιιιι.
Ιιι· πιιι! ιιιιοΙΙ1.ιικ1ιεο!ιοΜιιιει·αΙΜ1εεει·. Κει1ι·. Μο11ιειι. Βωι·ιΙ1ειι·το Πο1ι. Πει!
θγιιιιιιιειἱΙι. Αροι.ΙιεΙιο. ΑιιεωΙτ.ιιιιι·ιτ ΙΙι·. Ι1.1ίσηι1!ιιιιε Κι·ιιιιιι.ιι οι·ιΠιιιι·1:Μοι1ιοιιτ1
ινιι.1ιι·ειιάάει· ι;ιιιιπειι 13ιι.άσειιιευιι.Πε1ιοπιιιιε οι·τιιιιιτειι ιιι Κι·ιιιιωι ιιοο1ι 12 Έτοι
ρι·ειοτιοιι·οιιτΙοΛεπτα
Αιιε;;ειιο1ιιιιο Βιιιιιιοι·εϋ.ιιι,ιο. Νιιι.άο11ιο12ιιιιι·1ιμεθη 100 .Ιοο1ι ΡΜοΙιοιιιιι.ιιιιι.

1500 Ζιιιιιιιοι· πιιι νοΙΙΙιοιιιιιιοιιει· Βιιιι·Ιο1ιτιιιιι>;.Βϋιιι. ιιιιιι ει·.-1ιε.ι1ι.Κιι·ι:1ιειι. Βοετιι.ιι
τιιιιιε-Ροιιειοιιιιτο.1108008116.Οιιι·ιιιιιιε.809.ιιάιμε Μιιει!ι-Οτο1ιοετοι·.8τιιιιάι8·οε'Ι'1ιοαιοι·.
Ρι·εςιιειι2 ιπι διιιιι·ο 1890 5020 Ροι·ειοιιοιι 3-2.

Ροει: Εισαι 8 ιιιιι.Ιάειι Τες”.
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Βτο11'ινοοιιιιο1- ιι- Βι·ιι81ιι·ιιιιΒιιετ6ι·ιιιι€οιι.

Βοο1Ειοι·ιι. ει·πΙ1ο1ιοι·1ιο1τοι·2Βτο ΟΒΙ": Ρ8ιΊ8θι.
Με μη" ω" ;ιοϋΗιιοι.

ΚΜ!! δι 0ο., Βάννι881ιιιΐοιι ιιι/ΙΜ. Χ ΐ.--*έζ ΜΤΗΜ
1οιιιιι1.Βιιι (ΙΜ)

Ηι

. Ε

Π
ι·
.

πιει!. Μι
Βοι·ιιο1ι- ιιιιι1 2οεο1ιιιιο.ο1ι1οεε Βε.6. Ναιι1ιειιιι,

Ιο1ιτ1ι χ· ο1-Β1Μοιεε-11οτ1ιιιιάιιιι€. Μιά"18εω"εθ Π·

Βοειτο Ροι·ιιι Πιτ 1ιιιιοι·ο Ιο1ιτιιγο1-Αιιννοιικ1ιιιιε.
1
1
.

εο;ωιιιιΙ›ει· άειι Βιιιιο1ιαιιεει·ιι.

μ.

Ρι·ειοιιοιι·οννιετ1ετ1ιιοι·εο11ιετΜε Ε'11ι·ε111
ο1ιοι·Βι·ιιιιιιοιιιιι·Μ
Βι·. ιιιε‹1. 1. Μοιιτιιε,

ιτϋ1ιει· ιιιο1ιιιΜιι·12:οι·Αεειετειι2ιιτ2τΜι ι!
.

Πιιινοι·ειιϋ.τε-ΚΙιιιι1ι ιιι Βι·εε18.ιι.
(80) 2-2.

ΒιιιΜιτιιιι€ειοψει·πά - ΒιιιιιΙιεἔοΙιιἀ - .ιιιιιΜιιιιιιι·σμιιι1. -"0---"7 “ η2
ιιιοι1ει·ΒιοΙεεεειιΜΜΜ:

οϊτ νσιι·1ιειιιιι,ννο Β1811ιι1ιεοι·ίο1ιςΙοε; υ.ιιο1ιΒοι Αετιιιιιιι οιιι·ιιιιιΙο, Αιιι.ιιιιιι ι88) 0-6.

000ΕΙΝ. Ρ0Β0Μ-ΚΝ01.1. Μ(ΜΜ

Ηιοι·άιιιοΙι Με ΑιιΖειΒ·ο. (Μιε πιιι ιιιιο1ιιιι

°

1ιοιιιιιιιιιιοε

(ΚΜΠ) 0ιυιΜνιιι Μ. ιιιοιΙ. ΔΙοιειιιιιοι Βιιιιιιιι.

ρωτοι·1ε στο. οιιιιιι'ο1ιΙοιι.

νοι·Μιε1ιο1ι εο8·οιι Ηιι.τοιι1

11'Ιοειιιισ1οιι(Τειιιιιιιεειι·ειεεε22) Με Απε

ιιιάιοιι·1:Βοι Πιάτο” ιιι Ε'ο18·ονοπ 11οι·ι- ιιιιι1ΝΙστοιι1οΜοιι; ιιι Ποιιωο1ιΙιι.ιιάιι. ΒιιεεΙει.ιισΙ8.ρρι·ο1ι.Αι·π

00ΠΕΜ. ΡΗ08ΡΗ0Η.-ΚΝ01.1. Ει·εα1:ιιι11ιο1 Με

ΠιιιιιιΜιο1ιι·ΙιοΙιτω· ΡΜ1ι1ε11ιοι·1
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Βε1νο11111111ο11111111·11ο1111

ΜθΓ18Π1)8(1θΙ' Β1ΐΠΠΠΘΠΗΠ12 (ρ111ν.1111111:11ε1.).111811ιε1111εο11ο118 126 111111250 811.
111111Ρ11ο111:111111115 81. 11111111.

111111ο1111ο11ο11:Α11Βο1111111111ν111111:1111118,1119111111”11111·11111111,1108Η1112ο11ε,Ο111111ρ1111ο11,Ρ1811101'Ε1,
1111111τ1111111ι111811111«Β11110118€11101101111111Α11111111ε1111111)111.11111.εε.. .

Α1Π1Π'0811181)ΐ1.1ΠΠ, ε111111ετ111,1111111111·Β1ε1111εϋ11111·1111ΒΒ111ορ11ε(11111

1111111111111111).Ι11111ο1111ο111111:Α1111ε1111ε,Ο11Ιο11οεο.
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Ι111111:111ο11ο11:Ο111ο111εο11οΟ8181'Γ11θ11111·ΗΒ.1'110Γ88.Πθ,Ν1ΘΓθ118181Πθ,Π11111ο111ε,1111111188.

(52) 17-15.
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Η11.111ο1·1·11ο111ο11,111το11:11,1;υ,Β1·111111νν111111ε11,111111111111111111οιο.
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ΙΙ
Ι Μ! ΚΙιε1πηιιιι.

Ι'ϋι· 111ιι€οιι-,Βιιι·ιιι- ιι. Βτο11°ποο1ιεο11ιι·ωιΕο,Εοττ1ο1Μ8οιιιιι11ιι ά
.

Ει·ιιϋ.Ιιι·ιιιης

Ποι·ιιΙι8οΒοιιιιιιοιιο."θι·δεετοειι. 1111168108Ε11ιι1εο1ιΒο1ο1τοτοεΙιιιιτ11ιιτ:ιπι Ρ1ιιπο. ε

θοοΙΤιιοτ νοιτι 1. ΑΡτι1 Με 15. ΟοΙ.οΙιοι.

'

Ρι·οεροοτ.ο €ι·ειτ1ε.

111. Πτο11ιοι·ι· νοιιβο1ι1ετιι.

νθι·θιΠωθ Ο1ι1τιιτιΓΙοτ1Κοιι
Ζ1ΜΜΕΚ δε (Ρ, ΡΠΑΝΚΡΠΚΤ Α. Μ.

θΙο1οΙιεΗο11Μι·ΙιιιιιςνΙΙΙο(11ιιιιιιιΙιε1ΓιοΙιοι·ιι,Ιιι
11ιιοιι:ει,1ΙΙιι1ειι·1ει,ΈγρΙιιιε, ΚειιοΙι1ιιιετειι,Νειιιιι1
81οιι.Με ΒοΙιοτιιιιιι. Ειιο1ιιιι1ιιει:Ιιτιιοο1σ.ιιιο1ιτ

Μπεστ, Ιιο15.ιιτιειάειι Μο.€οιιιι1οΙιτιι. ιν1ι·1ιτν1ο1ιιοΙινΜο1ιοι·επί Με
Νοινοιιεγετοιιι 8.18ΟΙιιιιιιι.

νοι211;;1.ΟΙιο1ιιςο.<;ιιιιι1
ι.

Θε.11οιιετοιιιιι. πω.

Β Τ

θιι.11οιι-ιι. 1ιοΙιοι·Ιιι·ιιιιΙΙΙι.;Μιά 1ιι?οιπ ι1.Βιι· - ιιιιτι·ο1-ΡΙ11ωιο1ιιιει1ειΙο 11ΙιΙοΝεΙιειιοτεο1ιοι
ιιιιιιι.τιιιοιιο.τ.ε1:ιιιαΒοτιοιιιιιιειι.

Επει·Β·. ιι. ι1ιιΙιειτο121.Αιιιι1ειρΙ.1οιιιιι;κν1ι·1ΙΙ:νοττι·ο111.

1
ι.

1ιγεωι·.ιι. ιιειιιιιιιτ1ιοιι.ΖιιεΙϋ.ιιτ1οιι,εΙιοιιεοπι. οι
Μπι ιςιιτειι8τοπιιιοΙι1ο.ιι. εο1ιι·νν1ι·Ι‹ει.ς.8εοΙ‹ι·ειιι1‹1ι.
Με άιιτοΙιε.ιιειιιιεοΙι€1τ11.Ηει1ιιι1τ.τε1ιι.ΡτορΙι 1ο.ι:11οιιιιι

ΙΙ
Β με. Θ1οΙιτ ιι. Η:ιι·ιι85.ιιτο-1)1ιι.ιΙιοεοοω10Ιιω. Κειιιιι

ιιι Β'οι·ιιιν. 'Ι'ει.Ιο1οτιειι,ΒΙ'8.ι18θ88.12ο‹1. ι·οε1ιι-Ινειιιιιοι·
νει·οτι1ιιοτ.πετάω.

ΟοεοΙιιιιιιοΙΙΙ'ι·.Αιι11ι11ιιι·ι·Ιιο1οιιιιι,ε1ο1ιει·ιν1ι·1ωειιιιΗ

Ε
' Τ Βιιι·ο1ι1'5.11οιιιι11ει·Απ, ποστ., Μιτου. ιι. τιιΙιετοιι1.

1)ε.τιιιοιι.τετι1ι.1ιιιθεέει.εειιΖ :ιι ό
.

Τ:ιιιιιιιιρΜιρε.τω.
Μ εει ειιι ιν1τ1ΙΙιοΙιεεΗειΙπι1ιωΙ. Ε'οι·Ιο1ιι68811218.115881°Φ3Ι11ειιιε Ι›ε‹1ειι
ειιτ1εΜιιΙιι1ειειννΙΙ1τη;ο.Ιιωιτοι·ιοΜο Κτ:ι.Π.
Ρι·οΙιειι, Ι11τοτειτ.ιιι·ιιιιτ111.118ιιοιιετ1εειιΠοω.1Ιε πι 1)1οιιεωιι.

Ροι·ιιοτοβροοικ11ισ.ιοιι:11Μι1ι.01ιΙπι1π-Ριι·1ιπ,Βιιιι1π.0ιπι1ι.Ει1ι·ιιιι,.1ιιιρι·1ηιιιιιιιπι

ο π” · γ.Δ"

1οιιιιιιοι.Μιά ιιιιτ Ει·ίοΙε ειιιεεκινειιιότ:
ΙΜ Β'ι·ειιιοιι1ο11οιιαυτ! Ο1ι1οι·οεο,Ι›οι Θοιιοι·ι·Ιιοο, Ι›οι Κι·ιι.ιι1ι1ιοιτοιιΜι· Μπιτ, άειι·νω
τ1:ι.ιιιιιι,ςιι-ιιιι‹Ι Ο1τοιι1Μ1οιιε-θη·αιιο, Ιιο1 ΒιιιηςειιιιιΙιετ1ιιι1οω, ΙΜ 11ο.1ε-,Νιιιιοιι- ιιιι‹1
Αιι€οιιΙο1Ι1οιι.εοιν1ο ΙΜ οιιτ2ϋιιι111οΙιοιιιιιιι1 τ1ιοτιιιιιιι1εο1ιοιιΑ11"οοτ.ιοιιοιιυι.11οι·Αιι,
11ιο11ε1ιιΓο1ἔο ειο1ιιοι·‹1ιιι·‹:1ιοι: οι·ιιιιοιιτοΙΙο ιιιιι1 1:11ιιιεοΙιεΒοοΙιο.οΙιτιιιι€οιιοι·ινιο
ειιιιοιι ι·α1ιιο1τοιιτ1οιι.εοάο.1:1νοιιιιιι ο.ιιτ1ειι·ιιε1τ.1ι.ι·οιιΒ18οιιεοΙιε.1τοιι,ο.ιιΙ1οιιιιτΙιε11ετ1ιιι·οΙι
εο1ιιοΜε Βοεοτρτ.1οιιΙιοΓ6ι·‹1οι·ιιι1οιιιπι άειι 8το11ννοο1ι801ιιτο11.ςοι·ιιι1οιιΨ1ι·1ιιιιι€οιι.

1)ιε 1οΙιτΙιγο1-Ρτέρειτειτε ννοτόειι νοιι ΚιιωκωΠ ωμά ν1ε1ειι
Αετ2τειι ειιιΓε ννέτιιιετο ειιιρ1οΙι1ετι ιιικ1 ετε1ιτ ὶ

ιι Πιιινοτειτέτε

εοννιε εΙὲΙὸΙἰεοΙιετι Κτε.τιΚετι1ιιιιιεεττι ιιι ετέιιιόι€ετιι θε1ιτειιιο1ι.

ννὶεεειιεοΙιειίτ1ἱο1ιε 11ΒΙιειιιτ11ιιιι€επ Μια 1ΠΗΤΗΥΟ1ι τιοΙιε'τ
Βοοερτ1οτιιιε1τι νετεειιόετ 8Τ21.118 πιιό ίτειτιτ:ο όιε
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Ι.λ Β.θΙ1ΒΒΟΙ.1Ι.Ε
ιιιικειιιι. οποιοι- παει. “πω”
ςιιοΠοιι Μισο", Ποτ! σ.

$ι1ιοιι νοιι: 1. ΠΜ Με .Με 1. 0ο2ο1ι".
ΠΙΟ”. ιι-ΗΣΗΙο11.Πιιιοι·ιΙννιωοι·1.1ιιιιιισιιΜΜΜΗ.ι·ιιπιωΑροιιιο1ωιιννιιυοιι-ΗειιοΙΙιιι·ιμιι:ιι ΙιιΙιειι.Αιιπ1ιιΉιΠοαπόΡωπ ωωνοιιο" Μιιιοι·ιΙννιιι"υ
Υοι·ννιιιιιιι·,ΡΑΝ., , Η." 8ιιιιι-Ποοι·αιω_

88Ι1815ΟΙΡ1Ι1ΙΙ1

Ηιτ1ιιτηιοπΙο1ΜΜε Μπι”
Βεινοε-Βοι·1°.

Βοε1τ.Ζοι·1ιι:?του ΚτομΙΙ' ιιιιι1 ΤοοΙιτοι·,
ΙωθἱτθΠόθΓΑπ:: Ηο1°ι·ιιτ1ιΠι·. Ι'ο11ιιιιΙΙ.

Ν8.Ιιετεε ι1ιιι·οΙιΡι·οεροοω.
(18) 28-21.
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Μ11ιι·οε1:ορε Βιιιε'ο 1.ιο11οι
:ιι
Ρ'ιιΙιι·ιΙΙΙΒ·οιεοιι

οιτιρ11ε1ι1τ111οι·11ι11010
Ιιοι·8, δι. οωι·ειΙιιιι·ς, ννοε1ιι·οεεειιε1ιεψι
Μ 11. (83) 1-1.

Ιιιι 1)οτιτιοΙιοιιΑ1οιιιιιάοι·-Ποερ1τε.1Μιά
Νιιο1ιννοιεοι·ΙΙιε11τΙ1Ιιοι·πι· Ζακ Μειωτ
1'ι·ο1οΡΙΙοεοι· Μιά Ρ11οΒοι·1ιιιιοιι111: ά1ε
ρτ1νιιτοΚτιιιι1ιοιιρ11ομ (ε;οςοιι Ζιι1ι1ιιιιε
νοιι 60 Οορ.1.

Δάτοεεοιι νοιι Κταιι1ιοπρ11ει€οτ1ιιιιοιι:
Γιαπ Π8.ΒΕΠ.ΕΙΙΒΒ Η”, Ποι·ιιιιιοοιι. μ. 14
π. 15.
(Μετα Οιι·1ι·ι·ποιιιι,θορι·1ιιιοι:..μ.Π, πι. 19
Μετα: ΙΆΤ1ιι1ι1ει·.γι. Οο.ιιιιιοιιι-ιπρ. π Πιιιι_
·ι·οιο11ιιοικιιοΙΙΙγι. μ. 4

.,

κι. 11.
Ει·ειι Διιιιι11ο 8οΙιι11ιιι, Φοιι·ι·ιιιιιω119137
ιιι. 119.
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ιιιιιιιιιιιιι εοοιιιιιιιιιι
ιιιιτει· εετ Βει1εεειοιι νοιι

ΗΜ'. Πι·. @τι Πεεει. Πι·. 1εεειιιιεε Κι·ειιιιεε!ε.
.Πιτ ειε Βοιψε.Ε). ει”.Έ (

Πι·. ΜΜΜ ιΝιιιιεεε.
Μ.. Ρετ.ει·εειιι.ε

Με «Μ. Ρετει·εειιι·εει·Πεειειιιιεειιε Ψεεεεεεεει·ιίι.» ει·εεεειιιηεάειι'-" Δεειιιιεωειιω-Αη_ΗΠΒ8ε μη;" “Η Σ;" "εεε ὰ
Βου ιιεεειιιὶ. - Βει·Δεειιιιεηεεεεερ”1εΜειιι Βιιεε1ε.ιι6.8 Β.εΙ.Π1ι·ιι" »Με ιιιειι ειιεεεεΙιεεεΙΜι εε ὸἱε ΒιιειιΙιειιτΙΙιιιιΒνοιι Κ.1ι. ΕΠΠεεειιιω", 4 ΚΜ. Μι· @ε εεΙεε Με: Με!. ΡοετιιιετεΙΙιιιι%ιιι @ιι ειιεεεειι θε.Ρει.ει·εειιι·8·,Νεννεεγ-Ρι·οερεει:.Η14, ιιι ι·ιεετειι.-πε, ει" ει·ηεε
@ΜΜΜ 20 ε!ει·Ιι 3ιιιιιιιειι, 10ε!ει·εειιΙειΒει·Ιιεε. Πει· Σιιεεεε10ηηπειε@Με εΠε ιιιιΜιε Κεεεει.ιοιιεειεΒΙἱεεειι ΜΜεειΙιιιι€ειι ιιιιωι ιιιειι ιιιι
Πει·Με 3πω! εεερεΙτειιε ΖειΙε ιιιΗΜ. Με18Κορ. @οι 85 Ρίειιιι.-Πειι @ιι Ε εε οε ε ίΜειιι ε τε ιιιΙε ιι Κεάεει.ειιι·Πι·.Βιιᾶ01ἰνε1ιΜει Π!Μειω
Διι€ει·ειιενει·άειι25θερει·Δεεειιιεςειει·ετθι·ιΒιιιεΙει·Ι:ιεεΙιιιεεεειιιΙτ.- εει·εειιι·8,Ρεεει·εειιι·χει·εειε. Ρειει·-ΡειιΙεοερΠεΙ ιιι ι·ιεεεειι 8ρι·εεε
Κειει·ει:ε πετάει: ιιιιεε @ιιι @Με ιιοιι18 ΚΜ. ρω Βο8ειι εοιιοι·ιι·ε. εειιιιιΙειι Μοιιι.ιι€.Μιι.εννοεειιππ!Ε'ι·ειιιεςνοιι 2-3 σε'. ·ε
Μ 27 ε.(21.).ιιιιι ως;;; -
1ιιιιε.1:: Πι·. ΨΗεε1ιιι Βόννειιεει·ρμ Βγριιι1ιε εεειιιοι·ι·εεειοε ιιεοιιετοι·ιιιιι.- Βει'ει·εεε: Π. Ο. νοιι Εεει·ειιιιι ιιιιιΙ

δ. Β.οτ.πειιε: Βιετιι·ρε.τ.ιο@ι εεεεεΙε Με.ει.>ι,Οεεορεε.Βο-Βιιοάειιοετοιιιιε. Βιιιιο.<.:ε.εττιτΞεοεΙιτει·ειιε. Αιιε ειιιιΒειι ιιειιει·ειι Δι·
εειτ.ειι @ετ Με Δ1εοεο1ι'ι·ιιε,·ε:1) Κειιάε: Βει· ΑΙεοεοΙ πιπ εεεοιιιιει·ει·ΒετεεεειεΙιτιΒιιιιε @ε ειιιιιΙιεεειι Νει·νειιεγεεειιι'ε. 2)Κι·εε
ρεΙιιι: Με μεγεειετι·ιεεεειι Αιιι'εε.εειι @ε διεε.ε'ε. 8) 0ι·οτεει·ε: Οοιιιιιιειιι.εΙ νιεινε εἰ εΙεοΙιοΙ ιιι ιεει·ιι.ρειιιιεε. 4) Μιιιιιιιιοει.
Ο πι”. ιιεεειειιειιι.ιι·ε ι·ιιι·ιειιιυιεειιιιιι·εεε.ιιιι·ιιιιι.ισι.ιι ε. ιι. 5) Β.οιιιιε: Ο ιιε.ιιι.ιιι·ι.ιιοεειι·ε ε.ιιι.ιιοι·ο.ιιιι.Θ) Ι.ερ;τειιι: 1.ε. ειπε @ε
ειινειιι·ε ε ρι·οροε ιιε εει·ιιιιι ειιιτιε.1εοοΙιειιε.- Ε. ν. Κιιιι ε: Οιιι _ιε.ι·ιιτεεοι·ριιοιιειι(Εεεειιι·εεοι·ριιοιη ι ιετιιιεειιεΙειι. -Βεεεει·
ειι2ειςειι ιιιιιΙ Βεερι·εεειιιι εε: ΟειιτιιεΙεΙε.τεσε Με ινεεεεε1- ιιιιιι νειάειιιιιιεεειειιεεειεεε, εει·ε.ιιεεεεεεειι νοιι Ρωι°. Πι·.
Οε.ι·Ι νοιι Ν οοι·ιΙειι ιιι Β'τε.ιιε ειτε ει. Μ., ι·ει1εζιι·ι:νοιι Πι·. πιει!. ΕΙι·ιιετ Βεει·ειεει·.-Βει Α1εοεοΙιειιιιιε. Εεεε νιεττεΙ_ιειει·εε
εεετιι'ι:πι· Βτϋτεετιιιιἔ @τ ΑΙΙιοεοΙι'ι·εςε εει·ε.ιιεεεει. νοιι Πι·. Δ. Βειι, Ρωι. Βϋειιιετι.. Πι·. ιιιι·. νοιι Βιι·ε.ιιε ιιιιι1 Έστω”

Μ. Ρετει·εειιι·ς,

ιι. ε..- Αιιεειιι.ς εεε @ιι Ρι·οι:οεοΙΙειι άεε τιειιεεεεειι ε.ι·ετΙ. νει·ειιιε ιιι δε.Ρει.ει·εειιι·ε. - Αιιε2ιιε ε.ιιε ιιοιι
Ρι·οτοΙιοΙΙειι εει· ιιιεάιειιιιεεεειι θεεεΙ1εεεείτειι Βοι·ρε.τ.

- νει·ιιιιεεετεε. - Διιεει€ειι.

8γιιει!ιε εεειιιοιι·εεειοε εεεεειοι·ιιιιι.
νοιι

Πι·. ννιΙεεΙιιι Ι.6ινειιεει·8,
Βιμ.

ννε· ειιιιειι ιιιιτετ @ιι Κι·ειιεεειτειι @τ Νειιεεεοι·ειιειι
ειιιΤεΙΙειι@ Β1Ι@ι· νοιι εειιιοττεεειεεεειι Ετετειιειιιι€ειι.
Με Πεμ @σε ιειει Πι·εεεεε ιει νετεεειειιειι ιιι εεειιι
νοττειι. Ειιι ΤεειΙ @τ Ρε.ΙΙε ννειετ εερτ.ιεεεε ο@ι εγε
ιιιιεεεε ΙΕ.τεοεειιιιιιι€ειι επί ιιιι‹1 ιει εεεοιι Ιε.ιιιιε @τ Βερ
ειε ειι€ει·εεειιετ.
Ειιι "ει" 'Ι'εειΙ @εεττ Ζιιτ ΒιιεΙ'εεεειι Ρει.ι.ιΙεεε
ιιετετιειι. Βε @εετ ιιιιιι εεει· ιιτιιτειιε Ρε!Ιε, εει @ιιειι
Μι· ενειιιεει.ειιε ε.ιιε.τοιιιιεεε ιιιεειε νοιι εειιιειι Γεεεει.εΙιειι
Ιι6ιιιιειι ιιιιιι ι1ει·ειι Πιεεεεε ιιιεεε Μαι· Μ. Ιιι εοΙεεειι
Έ'εΙΙειι κι νιεΠε.εε εειε νειεεεεΙΙεεεείιιιιιι; Πει $γρειΙιε
εοιι8ειιιτε. ειιίεείεΙΙειι ιιιι‹ι εει @ι εοιιειι€ειι ΠιιειεΙει·
Ιιεεεειε ιιιιιι @ιιι ΜειιεεΙ ειιι1ετινειιι€ει· Βείιιιιι1ε Με εε
ιιε.εε, ιιτι ΒγρειΙιε Με Πιεεεεεε ειιεε εει· ΒΙιιιιιιι€ειι Ζιι
ιΙειι!ιειι. Τεει.εεεεΙιεε ὶετ νοιι ειιιι€ειι Αιιτοτειι, ιιιεεε
εοιι@ιε νοιι Βεει·ειιιι, ειε εειιιοτιεεειεεεε Ι)ιεεεεεε
Με Ε'οΙΒε Ιιιετιεεεει νετειιιιετιιιιΒειι ε.ιιίεείεεει. ιιιιιι νει·

ίοεετειι ινοτόειι. Ι.ετεπειει· εετ ιιε .!εει·ε 1877 ιιι @τ

Βει·Ιιιιει· Μειιιειιιιεεεειι ΘεεεΙΙεεεειτ, @ΜΜΜ ειιί ειε ιιι
@τ Ι.ιτει·ε.ειιτ ειιεεε!τειιειι ιιιιτ1 @ιεε 8εοι;ιοιιειι εεετε
@και Βεοεεεετιιιι€ειι, ειε ΒιρειΙιε ειε Ηειιριιιιεεεεε
ιιιεεει ΒΙιιτιιιιΒειι ε.ιιεείεει·τ ιιιιιι ειεε @ιιε Κτειιεεειτε

Γοι·ιιι, ιιειιιΙιοε «5γρειΙιε εειιιοιι·ειι€ιεε ιιεοιιετοτιιιιι› νει·

εεεεεΙιιςειι.
ΒιεεεΙεε εεετεετειὶειττ ειεε @εε Βεετειι‹Ι @πιε
ΒεεεχιιιοεειιειΙευιι€.; ειιί @τ ειιεεει·ειι Ηειιτ, εοινιε @Με

ΒΙιιιιιιι€ειι εεε @ιιι ΝεεεΙεϋεεει· @εε ΑεΓε.ΙΙ @ε Νεεε1
εεειιιιι·ι·εετεε, εε @εε ειεε ειεε Ριιιριιιε εγρειΙιτιοε. ιιοιι
ειεε Οιιιρεε.|οιι·Ιιεειοε. εγρειΙιτιοε ιιιιτειεεεειάειι Ιεεεε,
ειε ειιεινει1ει ειιεΙειεΙι @ει εεει·ειιιιτ νοιι ειιιε.ιιι1ει· επί
Ιτετειι @κι .πιπ ρτοΓιιεειι ΒΙιιττιιηζειι ιιε @εειε εεΙιεει€ειι
θι·Βιιιιε εει ειιίεΙΙιεειι νει!ετειιιιέειι νει·ειιιιιιειι εειε
εσιιιιειι.
Βιεεε ΑεειοΙοειε Μι ειιεεεειιιειιιι ιιιεετ νιεΙε Αιιειιιιι8ει·
8είιιιιι1ειι. Ι)ειιιι εεεοιι ιιι @τ Βεετειι‹1°ε νοιττεΒε

ρ - .-..

ΓοΙΒειιάειι Ι)ιεειιεειοιι ερι·ε.εεειι ειεε Ηειιοεε' @τι ει.
ιιιοιι @με εειιιε Αιιεεεε.ιιιιιι€ειι εεε. Βε ίεεΙτε @σε
Πισω ειε νιεΙειι Αιιι1ετειι, Με ειεε @ι ΑιιΠεεειιιιε Βεε
ι·ετιι1'ε εεεειιεεει· εεερτιεοε, νετειεΙτειι ει

.

@εεε Πι·
εεεεε @τ ΒΙιιτιιιι8·ειι Με @ιιε ιιιιιιι€5;;Ιιεε ειεΙτειι. Νοεε
εειιτε κι εε @εει· εειε οιΤειιε Ε"ιεεε: εκει; εε ειεε
θγρειΙιε εεειιιοτιεεΒιεε, @ετ ιιιεεε?

Βε Μ; ειεε ιιιεετ Ζιι ΙειιΒιιετι@ Τεεεεεεεε, @εε ω!
@ιιι θεειει. @τ $ειιΒιιιιεεετεεεεειτειι ιιι ίι·εεετειι @ιε
ι·ειι εκει @ιῇειιιΒε Μεεεετεε ιιε @εκ ιιιιιι εΞιι€εεειιιιει
Ε'οιεεειιιι8 ε.ιι€εΙεειε ννιιι·ιιε, Με ειιϊ @ιιι θεειετε @ε

ερεεετειι ΑΙτετε. Ιιι Ε·'οΙΒε @εεειι εΠεε Με Βιιτινιεεε
ειεε @τ Αιιεεεειιιιιιθειι ειιιι;ει· @ι @ε ερετει·ε Λεει·
εειι·ειΤειιιιειι νιεΠεεε ειιτεεε, ινε.ε @ει @σε @Με ειι
εειιιιιιειιειιι€, @εε ειεε @ιι Νειιεεεοτειιειι Με ειΒειιεττι
εεε ννεεειι @τι εειιιε Ει·ετειιειιιι€ειι εΙε ειι;ειιιιττιε ιιε
εετιε.εετειι 8εννϋειιι νετ. Βε ιει: @ι·ιιιιι @σε Πιτ Με
ιιιιε εεεεεείπι€ειιιιε Πεμ ιιιιι2ΙιεΙι, ετετ ειιιιιιε.1 ιιι ειιι
Ιειι, εε Με ειιεε @ε ερειετειι ΑΙτετε ΑιιειιΙτεμιιιιετε Πιτ
ειεε 8γρειΙιε εεειιιοιτεεΒιεε. 1ιεϊετι..

ΜΗΝ εεε ιιε @Με 1876 εει ειιιειιι 26-3εει·ιΒειι
ννειεεεειιιω ετ.ινε ειε @ετ @σε Αιιίτι·ιττ @ε Ριιιιιιει
εε”εοτεε εεε @ε ει·ετειι Βιιειιτεειιιε ιιιιτ1 ιιε.εε εεει·
εεειιιιειιει· Μει·ειιι·ιεΙειιι ειε ιιιιιοιιΙο-ρεριιι0εεε Βιιειιτεειιι
νοιι εειιιοιι·εε8ιεεεετ Βεεεεε.ΠειιεεΝ. ιιιιτει ι·εειιιιιε.τοιιιειι

δεειιιετ2ειι ιιιιιΙ ΘεΙειιεεεεννεΙΙιιιι€ειι ειιι”ττετειι, @ε ιιι

ΗειΙιιιι€ ειιεειιι€. νετΓεεεει· @ειε εε, εε εει ιιιιιει· @ιιι
Ε)ιιιΒιιεεε @ε εερειΙΜεεεεε θιίτεε, Με: νιεΙΙειεετ ιιιιτει·
εΙιτινιτειιιι€ ειιιετ ιιιιεεεειιιιτειι Πιιεεεεε ειεε εειιιοττεε

εὶεεεε Βιετεεεε ειιτετειιι1ειι.

Ηοι·οινιτ28 εεεεει·ιεε 2ΡεΙΙε νοιι $γρειΙιε @επιστ
ι·εε.8ιεε, ινεΙεεε ετ ειε” @ι εγρειΙιτιεεεειι Αεεεει!ιιιι€
@ε εΙΙΒειιιειιιειι Κι·ειιεεεεεεεεε Ζιι ννιειι εεοεε.εεεεε
εει.τε. Βετ @Με @Η εειι·ιΙΐτ ειιιειι 26ιεει·ιεειι 'Ι'ιεεε
Ιει·, εει @ιιι 6 Μοιιειτε @σε @τ εγρειΙιεεεεειι ΙιιΓεεειοιι
ειεε εειιιοτιεεειεεεε Βι·ιιρτιοιι νοιι ειιεεεοι·ιι- Με Ιιιιεειι

έτοεεειι, ιιιετιι·οιεειι Κιι6ιεεειι πιπ ΝειΒιιιι8 Ζιιτ θειι
Πιιειιε επι 8τειιιιιιε εοννοεΙ Με @σε ειιί @ιι δτιεεε- εεε

Βειιεεεειτειι @ι Ειιττειιιιτετειι ειεε εειιιει·εεε.ε ιιιε.οετε.
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Πιο Με Μι· Οουι1υουυ υουνουΒοεουεουου ΡΙοοιιο υοιιιου
ι1ιιυΙιοιυοιιιοε 1ιιιιυουυιιυοιεο1ιοεΟοιουιι ου Μι· Ρουιρυουιο,
ινο1ο1ιοε ειιι Γιυθοιουυοιι υιοιιι εο1ιινιυοοι. Ιιυ εννοι
ιου Ε'ο.1ιοΜιτου ευι Μι Ηειιιι ιιυό που υου Βιιυυ,
Μυι 8ιιιιυιυο υυυ Μυ Ειιιυοιυιιο.ιου Βιι1ουοεοου2ου νου

ιο1εουΜιυ Αυεεο1ιου: οιο Ιιο;ιιιιυ ευ ιιυϋεεουου 1·`ιοοιιου

οουιιυιυουοου. Μι ιιυυουυε.Βοιουοεεου ενριιιιιιιευ.ιιου Ρυ

ρο1υ Μαιου 1ιιιιυουυυειΒιεουο υυυ. Βου νου1ουι ινο.υ
Ιοιουι ιιυό οιο ΗοιιυυΒ υιοεο1ιο.1ιιυιι ΗιυιουΙυεευυε σου

ιιο1ιιυευυου ΡιΒιυουιΒοο1ιο. Βε νου ιιοιυο ε11Βοιυοιυο
Βιοιιιοεο ειε Πυευο1ιο νου1υιυοου. Βε Ηιοτ. Ηουοινιιυ
ιουυου Ιιιυυιι, Μ.εε <1ιο ΒιυιυυΒ ιιοοιιει ννο.ιιυεοΙιοιυιιου

ευΐ Μιυ ν7ο8ο υου 1)ιειροΜεο ευ ΒιευΜ Μπι. Αυοιο
ιυιεου-ιιιειο1ο8ιεουο 8ιιιιιιου ννυυΜυ ιιιουι υυεοειο11ι.

Ειυου ννοιιουου Ρο11 οοεουυιου Ρυοι”. Νοιιυιουυξ
ιδιου: Ειυο 23ιουυι€ο Νιιιιιουιυ ινιυιι επι 23..ιιιυι 1888
ιυε οι18οιυοιυο Κιευ1ιουιιυ.υε ο.ιιιΒουοιιιιυου. 8οιι 14 Τυ

Βου Ιυι”οοιιου. Ριι.ιιουιιυ απο ε.ιυ 4. Αυευει 1886 Με

8ουοιΙι ουιιυεεου. Αιυ 12. Αυευει οοεεοιοου .Τουυοε νιο
Μυ ο.υιΒουοιυιιιου, Βου οιο Ροιιουιιυ ευ, εοιι 7 Ψοοιιου

ΒιιιιιιυΒου :ιιιε Μι· νο.8ιυο. ευ 1ιε.ιιου. Αυ άου ουουου

υυυ ιιυιουου Εκιυοιυιιιιιου εειιι ιυευ υιωιι ειοιιουιιο, ε.ιυ

8ιο.ιυιυο ευειυ1ιοιιο, 1ιουι1ιουυ- ιιιε ιιυουυουευοεεο' εουιιι·ι

υοετουυιο, υυιου Μιυ Ριυυουουυο1το ειο1ι υιοιιι νουιιιοι
υουυΜ, ιιιοιιε υοι1ιο. ι1ιοιΙε υιιιυιιουο ΡΙοοιιο 1Ηιιιυουυιιο.

Βιου). 1)οε Ζοιιιιιιοιεοιι ινιιυ 8οιου1ιουι υυά οιυιοιο Με

εωυιιιυυΒ ιοιοιιι. 14. Αιιευει που Μι Του υυιου υου
ΒτεοιιοιυυυΒου νου οουιου Αιιιιιυιο οιυ.

Κ. Πιιιυειυ υι νου0ιιουι1ιουι ιοιεουΜ 2 ΡιιΙΙο:
1) 8ι·ρ1ιι1ιε ιυυουΙο-ρυρυΙοευ υυοιυουυυο.ιιιου: Ρο.υυου

Βουι1ιο, 21 .Τουιο ει1ι, ο.ιιίΒουοιυιυου ειυ 18. .1ιιυι 1888.

Ρειιιουι οοιιιιιυιυιο νου 10 1ινοο1ιου οιυου 1ιουιου Βοιιου
Κου. 8οιι σο. 4 Ψοοιιου ιιοειοιιι οιυ Ειιουιιιοιυ. 1υ Μι·

θιοέουι1 Με υοοιιιου Μο.11οοΙυε ιυιουυυε επι υοοιιιου θεου
εοιιου!ιοΙ υυά Μι υοουιου ΟοειιεεΓυιιο ιο οιυ Μιιιιιιου
νουιοιυοιου, ιιπ Πυυοιι οιινειε οιυριιυτ1ιιοιιου Ηυιιιυουιυ1ι.
Βυε Ζειιυιιοιεοιι Ιοιοιιι υιυιουι1, οιινο.ε οοεουννοιιι. Βο
ΜιιιουΜ Αυιιιιιιο. Πιο Ηυιιι Μου Μπι Ιυιιιιυο.ιο πιει
ευ οιυ2ο1υου 8ιο11ου, ιυευοεοιιΜυο ου Μι· υοο1ιιου νι'ειιιο.
ο1οιιυοιυο Με εοιουυιιυο νουΓευυιιιι€ου. Αιυ Ρουιε οιιιοιι
Γυι1ε οιυ 1ιοεοΙυυεειέυοεεοε. ευυουιειυ ιιοεουΜε ιιιιιυουυ1ιο.

ιιιεοιιοε Ιυιιιιυοι. 15. Αυευει. Με Ηιιιιυουυ1ιεΒιου ειυι1

ευοεειουιιιοι1ε ευιιιοιιΒουιΙοοι. Εοι1ε.εειιυο ιιπι 1. Βορ
ιοιιιυου 1889.

2) 8νριιιιιε ιιιιιουΙοευ υειοιυουυιιυοιου: Ε. Κ., ιιιιυ‹1.
51 .Τουυο Μι, ουιΒουοιυιυου οιπ 1. Μειι·υ 1888, οιιιυιιυιιιο
νουουιεου υιιιυ ουειου Μο1ο 1887. νοιυ Ε'υεευιιοιιου ου

Βοίουυου ιιιε υυυ ιιυιτιο Με Βοιυοε ιιιυυιιι ιιυι1ου ε1οιι
ιυ Μι Πειυι υοισ1οι· υυιουου Βιιιυουιιιιιιου ιιυπιιι1ιΒο
ΒΙιιιοιιιυυνεεειιο ιιι νουεουιοιιουειου Ε'ουιιι. Κιοιυο, ειοοιι

υυι1ο11ιοριουοεεο. οιιιιιιο1ιοιυο Εοο1ινιυοεου ινοουεοιυ ιυιι
Με Κιου2ουυυοεεου, υυυοοο1ιυο.εειΒ ι;οειυιιοιου, εοΙουυυιι
Που οοΓουυιου Ροιοο1ιιου υυά ιιο1ιου ου υου Βουευ1εοιιο
υου Πιιιουεουου1ιο1, Μιυ Βιι2ο υου υιο.εει€ειου Ειιιυυνυ
εο.ιιου, οουΒιιιυουυ ιιι οιυ ευοεεοε οιιιυυοε 1Σιιιυοινιιευιυυ
ευιιιιυου, Μεε οιυο Ε'ιι1οιιο νου ιυουυουοιι Ηο.υιιιο11ουυ
ειυυιιυιυι. Νοιιοιι ι1ιοεου εοιιου υοεουυιοοοιιου Ηιιιυου

υιιοειου ιιυΜυ ειο1ι οιυ2ο1υο Ηουιιο. Βιο 2ου1τοιουου
ΒΙυιυυΒου ιυ Μι Ηευι υουιυου ειυ Ρουρο.υι'εουου ΒευΜ
ριϋιεΙιου οιυ ΒυΜ; υυυ Βιιυυ νουοιυ2ο1ιο ιιιοιυο Βοουν
πιοεου ιιυΜυ ειο1ι ιιιιο1ι ιιπι Βιοιυιιιο υυυ Μυ οιιουου
ΕΧιυοιυιιυιου. ΑΜ 11. Μιιι·υ ινυυΜ Ροιιουιιυ Βοιιοι1ι
ουιιυεεου.
Αιιυο.υ ΒυουΙι° ιιιιιυι ιο1Βουι1ουΡο1ι ου: Βοι οιυου
ουιιιυιεοιιου, ιυιι νουιοου υου Πυιουεοιιου1ιο1 ιιο1ιο.ιιοιου
Ρυο.ιι υοιου οιο 15Πιουοεοου2ου ου υου Πυιουεο1ιουιιοΙυ
Με Βιιυ οιυου Ριιυρυυο υυοιυουυιιυΒιου Μ.υ, κνυιιυουιι ιιυ
111ιυιιζουοιυ 8οννουυ1ιουοε ρορυ1ϋεοε 8γριιιιιιι 1ιοειο.υι1.
Ιυ υοιιοειου Ζοιι ινιυιι ιυ Μι· Αυοοιι Ριοουυιιι°ε"
ι1ιοεου θοΒουειιιυο υοοιιιυυ1ε οιυεο1ιουτι ουουιουι. Που
Κυου1ιο,ινοΙουου ιιιιυ Με Μυιουιο.Ι ευ ιιιοεου Πιιιου

ειιοιιυυΒου οοτ, που οιυ 38_ιουυιΒου Ε'ιιυιιου, Μι υυυ 13.
Βουιοιυιιου 1887. πιιι οιυουι ενυιιι1ιιιεοιιου Ρυιυιιιυο.ιιοοι

ουι οιο Αυι1ιοιιιιυε ιιο.ιυ. Αιυ Βιιο1ιου υυά ου υου Βοι

ιου Με 8ιοιυτυοε ι”ο.υιιου ειο1ι Ιιουουε.υιιιιο Ρορο1υ. Αυ
Μυ υυιοι·ου Βκιυοιυιιοιου 1ιουυιο ιυο.υ Βιιιιουειυιιιο 1ιο
ιυου1ιου. Που Ροιιουι »νου ευεεουει υιιιιοιιιυο:ουι. υυιιιυιεου,

ιιιο.Βιο Μου υ1ιουυιοιοιοο 8οιιιυουιου ιυ Μυ θιοιουιιου.
Νοοιι 80 Ιυιοοιιουου 1ιο.ιιο ειο1ι άου Ζυειυυι1 οοεεο11ιοιι

Βο1ιοεεουι
- 8ουιυουυου υο.ουεο1ο.εεου, οιο 1ιο1ιουουιι€ου

Ρει.ροιυ ννοι·ου νουεο1ιννυυΜυ; οιο 1ιιιιυουυυυ.8ιεουου Ρυ

ροΙυ ιιιιιιου Ριοιυουιυιιουου 1ιιυιουιο.εεου, ινοΙουο Μου

οιυιΒο Μουοιο υοειο1ιου υ1ιοιιου. Πω οιο Ρυιιιοεουοεο
ευ ουιουευ1ιου, Μι Ριοουυοι υιειο1ουιεοιιο Πυιουειιουιιιι
Βου Μου οιοεου ΟοΒουειιιυτ1 ε.υεοειοιΙι υυυ υιοιιι ιο!

Βουιιο 8ουιι1εεο:

11 Νουου υου ιυο.ουιοεου, ρορυιοεου. ρυειυιοεου υυά
υιοουοεου Ηο.υιεγριιιιιοου ιυυεε ιιιο.υ οιυ εουυυΜιοε Μι.

ιυουυιιυειεουοε Ηιιυιεγριιιιιι1 υιιΒουου, ινο1οιιοε οιιιοιι Ηι
υιεο1ιο 8νιυριοιιιο υυυ οιυο οοεουΜυο ΙιιειοιοΒιεοιιο ειπω
ιιιυ Βο1τουυυοιοιιυοι ιει.

2)1)ιοεοε ΗειιιιενριιιΙιο ποιοι ειο1ι νουυοιιυιιιου, ννο

Οιυου1οιιουεειουυυΒου ρυυοοκιειιυου.

8) Πο.εεο11ιοαπο οιιιοιι οιυου 1ι1οιυεο11ιΒου 1ιιιι1ιυε

ιιουεριοοοεε Μι· θοΓιιεεο Με Βουιυο. υυυ ΗνροΜυιυο υυά
Με ιιιυου οουυουυευιου θοινουοε ιιουνουΒοουυουι, νοι
οιιου Μυ Αιιειυιιι Με Βιιιιοε ιυιι υιιου εοιυου Βοειυυι1
ι11οιιου υυυ ΡοιΒο Μι, εοι ιιε οιιιοιι νιΠι.υοουυυΒ υου
ΒιυιοΙοιυουιο οιιιοιι οιο ι1οΒουουιι·ιου θοΓιιεεο, εοι εε ιιυυοιι
Ζουυοιεεου Μι· εοιιινου νουιιυτ1ουιου θεμι1ιουου.
ννιι ννοΙιου Βιοιου νουινο8 υυυοιιιυου. Μ.εε οιο ευρω
ΙιεΓουιυ Μι· Ευννοουεουου ειο1ι νου υου Βιοιου ευ Μεμο
οιιουοου ιιο1ιυουυ1ιοΒιεουου 8γριιιιιε Μι Νου8ουουουου
ννοεουιιιου υυιουεουοιι1οι. 1ινιιιιυουιι ι1ιοεο ειο1ι ιυ οιυοιυ

ευυυ οοεουιιουου Κυο.υ1ι1ιοιιευιΙοο ο.ιιεεουι ιιυό Ηιιυιουυιιυ

Βιου Μι· ιυυουου Ουουυο υυά Μι Ηουι οιιιιοι, εοιιου
ννιυ 1ιοι ΙΣυνιιιουεουου, Μεε οιο ενρυι1ιιιεο1ιου Ηιιιυουυ!ιο.

Βιου ευεεου1ιοεε1ιου ου Μι Ηο.υι ιοου.ιιειυι ειυιι υυυ ιιι
σου εοοιιυουι·ου ΡουιοΜ ουιιυοιου. Που νουΙουί Μι·

8γριιιιιε Μ” οιυ ιυι1ι1ου υυυ Βοοιοινο 1ιουυιου νου Μυ
Αυιουου υιουι οουειο.ιιυι ινουοου. ΙΣε ιει ιιιιιιιυ πεπι
εου1ιοεεου, Μεε εε εοιιου υιιιυουυιιο.8ιεοιιο Βιο.υιιιοιυο Μι
Ι.ιιοε οιιιοιι, ιιιιυιιου ννιο ε. Β. υιιιυουυυε8ιεοιιο Μο.εουυ
οιιιειιυοιι. Ου υιιυιοιουε οιυ 'Ι'1ιοι1 Μι· οιιιυιου πιιι
υιοιιι Μου ιιιε ευι”ει11ιΒοΒοουοο1ιιιιυΒου νου Ριιυρυυο. Μι
ενρυιιιιιεουου Ιυοινιιιιιου ευ Μυιου κι, ιιΙοιοι Μου
ιυυΒιιου. . .
ννουυου ννιυ υυε υυυ σου νιοι ννιουιι€ουου Ρουφ Μι
δνρ1ιι1ιε Ιιεοιυουυ1ιεΒιου Μυ ΝουΒουουουου ευ υυυ ννου
ιου οιυου 1ιυυυου ΒιιοΚ ου! οιο υουιιΒιιουο Ι.ιιουυιυυ, εο
ιυιιεεου ννιυ οιο Τιιυιεοοιιο οουειο.ιιυου, Μεε οιο εΙιουου,
εοΙυει ευοεεουου Ηυυοοι1οιιου Μι ΒουιυιιιοΙουιο υυά Κιιι
οουιιι·ο.υιιυοιιου ιιιοεου θουουειουο ουιννοοου μι· υιοιιι
1ιο1ιουι1οιυ οΜυ υυυ ιιιιυυ ειυοιίου. Νυυ Μι Β.ιιυ8ε
ιιυι1ου υου ΒοιυουΙιιιυΒου ιιιιου ιιιοεοε Τιιοιυιι.. 117ουυ ννιυ
ιυοιιιο1ι οιυεουουι1ου ιυ Μυ 1.ιιοι·υιου ευοιιου, εο ιιιιΜιι
ινιι· Μυυοοιι νου πιουυουου Αυιουοιι Βοουυουιοιο υυυ νου
συουιιιιιιω 1·'ιιιιο νου Ηιιιυουυυυειου Μι Νουεουουουου,
οιο ουιινοιιου ενριιιιιιιεουου Αυειοιυιυιιυ8 ποιου, ουυο
ουουυιτιουιειιεουο Ζοιοιιου άου ΕυιιυειυΚυυε Μυυιιυιοιου,
Μου ιιο.ιιου Μυι1ιουο Ζοιοιιου ενριιιιιιιεοΙιευ Ιυιοοιιου.
Αιιου εουου απ. ουεε που Μου οιο ιιυεεουου Ει·εοΙιοι
υιιυ8ειουιυου υου ΒιυιιιυΒου ιιοι οουΒουιιο.Ιου Ι.ιιοε ιυ
ιιιιυιεοιιου υυυ ευυιιιιυιεο1ιου Βουιοιιυυιι οιυο 1οιι11ιοΙιο

ΠουουοιυειιιυιυυυΒ υυιου υου νουεοιιιοοουου Βοοουουιουυ
Ιιουυεοιιι, ειιιεε ο.οου οιο ει.ιιοΙουιευιιου Μοιυουιο ιυ νιοΙου

Βουιουυυις υιιιιΙου ειυο.
Πιο ουειου ε.ιιεί11ιιυιιο1ιου ΜιιιιιοιΙυυΒου Μου οιοεου
θοι.πουειουι1 νοι·Μ.υιιου ινιυ υου ΑιιιουιΙιουουυ διυιιιι'
υυυ .1ου1ιιυεξ οιο υιο1ιι υυυ οιο ιυ Μι· Ι.ιιουο.ιυυ
ουι1ιο.ιιουου Πι11ο ευεειυιυουειο11ιου, εουΜυυ ειιο1ιοι8ουο
ΒοοοοοιιιυυΒου κ1ιοεουΑυι οοεουυιουου, ιοΜυ1ι υου11οιι
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ε!ουιι€του ε!ο !ιοιυοοινομ άου θομυοοτο ουι· οι·υ!ιουου

Ποιυορυ!!ιο. Ιυ Βουτεου!ουι! ννυι·οου εουου νου Βοι·ου
ερι·υυε"' ι!!οοο Β!υτιιυμυ νου Νοιιιιουοι·ουου ιυ!τ μι·
υοι·οο1τοι·ου 8γρυ!!!ε 1ο νοι·υιυουυε μυι·οουτ.
1ιυ .Τουι·ο 1876 υοουοουτοτο Βουι·ουι!" Βοι ο!υοιυ
Κιυι!ο οιυου Ρο!! νου Ρυι·ρυι·ο ενρυ!!!τιοο. Βοι· νοτοι·
ννοι· ουΒου!!ου 2 .Ιουι·ο τι!!υοι· !υ!!οιι·τ, ο!ιοι· υ!ουτ ιιι!τ

Η8 υουουτ!ο!τ ινοι·ι!ου. Ι)οε Κ!υ‹! ποι· ουε.μτι·ομυ,
21οιυ!!ου οοτ μυουιτ, ουοι· τω! μι· (Μπιτ ιυιτ ο!υοι·
8ουυρρου!!οουτο οιυ Βουου, Βυο!ιου ουο Ειιτι·οιιιιτοτου
υοι!οο!ιτ. Μο Τ.ουοι· ιιυ‹! Μι!ο ινοι· νοι·Βιοεεοι·τ. Νου!!
ο!υοι· Ζου! νου Βιιυ!!ιυοτυοι!οι·υ νοι·εουννουι! οοε Ηουτ

ονρυ!!!ι!; ‹!ομμυ ετο!!του ειου ου! !ιοιυο Με ουι· Μου!
υο!μμυι! οτοο!ιυοοο!!ιορτοιοοεο Ροτοου!ου οιυ, ννο!ουο
ε!ο!! Με! Ροι·τμυι·ουου νου Βιιυ!!ιυοτυοι!οτυ νν!ο‹!οι· οιι
ι·υο!ιυ!!ε!οτου. Μο Ι.ουοι· ουο 111112τ!ομμυ υου!ο!του
!υι·ου !υουοι·ιμυ Πιιιίο.υο. Αυοι· υυτοι· ‹!ου Ει·εουο!υιιυ

μυ νου Αυιυομι·ιιυο ουο Ηνι!ι·οοορυο!υε ιυτ. ετοι·υ οοε
Κιυτ! ιιυ Λ!τοι· νου 14 Μουοτου.

2) Βοι· νοτοι· οοε εννοιτου νοιυ νοι·ίοεοοι· υοουοουτο-·
του Κιυι!οε ννοι· ευρυ!!!τιεου ιυ!!ο!ιτ. Ποτε Κ!υ‹! ποι· ουο
μτι·ομο, οοτ μυο.υι·τ, !ιουυτο υοου 2 εουυορρουι!ου
Ατυοιυουμυ Μουτ πιο Ατυιυου μυι·οουτ ννοι·οου. Πυ
ιυ!ττο!υοι· υοου οοτ θουυιτ ννοι·ου υοου (Ιου μυοου Κοι
ροι· οοι·ετιουτο Βοουνιυοεου.

έ!
)

Βοο οι·ιττο Κὶυ‹! ννοι· οιυ 29. Με” 1876 μυοι·ου.
Βοι· νοτοι· ι!οεοο!υου υοττο Μ! .Ιουυοι· ο!υο ειγρυι!!τιεουο
Ιυι!υτοτ!ου ειου ουμεομυ. Βοε Κιυι! ννοι· ουεμτι·ομυ,
υυοι·ουει !τιοίτιο ουτννιο!ιο!τ, νου υ!υυουι!οιυ Αυεεο!ιου.
Βοεεο!υο υο!ιοιυ οιιι ο. Τομ υοου οοι· θουυι·τ, ο1υου
'Με υοου Αυτο!! οοε Νουο!εουυυιι·οετοε ο!υο Β1ιιτυυο
ουο ι!οιυ ννουιο οιτοι·υοου Νουο!υοο!ιοι·, !υι!οιιι οοε Β!υτ

τιορίουννο!εο οοε ι!ουιεο!υου υοινοιειο!ιοι·το. Βοι οιυοι·

μυουου Πυτοι·οιιουυυο υοου νοι·τοεεοι· υ!ουτε Αυυοι·ιυοε.
Ποτε ΚΜ! μυοε, οι!ιιου!ιτο @μου εροτοι·, ουνιου! οε
νου οιυοι· Αυιιυο οι·υουιτ ννυι·ι!ο, ου Μοι·ι·υοο ουο ετοι·υ
ου! 21. Αιιμετ ι!οοεο!υου .Τουι·οε.
Αουυ!!ουο Ε'ο.!!ο νου υοιυοι·ι·υομεουοι· Μοτυοεο του

Νουμυοιουου ιυ!τ οουμυιτο!οι· Ι.ιιοε υυε! !υ τ!ουου μι!
ουοτοιυ!εου υ!ουτε ο!ε 8νυ!!!ο υοουννο!εου !!οεεου. ε!υι!
νου νιο!ου Αυτοι·ου υοουοουτοτ ουο υοεουι·1ουου νιοι·ι!ου.
ΙΒιιυυοι·τ 88! ου άου Ρο!! νου Βοουυο", Βοι ‹!οιιι
ε!ο!! Β!υτιιυμυ οιυοο Κιυοοε οοε Νοοο!, Μιιυο ουο υυτοι·
μι· Ηουτ οο!ετου; Βοουυο υουιυ ου, τ!οεο ε!ο νου
Βγρ!ι!!!ε υοι·ι·11υι·του- ουοι· υ!οι· !!οι.ιτ !το!υ 8οοτ!ουευο
ι·ιουτ νοι·.

Ψοιεε" ρυυ!!οιι·το 2 Ρο!!ο: Βοο ο!υο Κ!υ‹! υοττο
ο!υο ιυτοι·οτιτιοΙΙο ενρυ!!!τιεουο Ι.ουοι·ουτουυουυο ουο
οτοι!ι ου οιυοι· Νουο!υ!ιιιιιυο. Βουετ ποιου Ιιο!υο Β!υ
τιιυμυ νοι·υουι!ου. Νοου οπο” που ειου υιον άιο
Β!υτυυἔ νου μι· υου!υοοιτου Ο1ιου!οτιου ιιι! Ρίοι·τοι!οι·
μυ!οτ υοι!οιτου. Ποο ουι!οι·ο Κ!υι! !!ττ ου Αερυνιιιο ουο
ετοι·υ οιυ 8

.

Τομ. υιοιυιιτ υυοιο!υετιιυιυουο Γουι!ου ειο!!
2ου!ιο!ο!ιο Β!υτυυμυ ιυ οοι· Ουοι·ι!οουο ι!οι· Ι.ιιυμυ ουο
οιι1“ι!οιιι Κυι·ροι·, νοε εουι· ινουι·εουο!υ!!ου ου οοτ υο1
άοι· Βοοτιου ουτοοο!ιτου Ατο!οοτοε.ο σοι· Ι.υυμυ !ο8.
Απ!! μι· Νοτυι·ίοι·εουοινοιεοιιιιιι!υυο 1ο θιι·οο υοι·ιου
τοτο Ευι·ουυουε“ Μου οιυου Γο!!, οιυοε νου ενρυ1
!1τιεουοι· Μυττοι· ουεουο!υου‹! μου μευυι! μυοι·ουου
Κ!υ‹!οε, Βοι άου! υο!ιου οιυοι· υο!”τιμυ Οιυρυο!οι·ιυοΒἱο
ο!υο εουι· ετοι·Ιιο Β!ιιτιιυο ου ι!οιυ ‹!υι·ουεουυιττουου Ζου
μυυουι!ουου οι·ίο!ετ οοτ, ννοι!υιου οοε ΚΜ! ου Θι·ιιυι!ο
οιιιο. 13ο οοτ 0ι·οεενοτοι· ιιυ‹! Ου!ιο! ιυυττοι!ιουοιεο1τε
Β!υτοι· Μιτου, εο εουου νν!ι· υιοι· Με Πιεοουο άοι· ΒΙιι
τυυμυ ο!υο νοιοι·υτο Ηοιυορυ!!ιο.
Ρι!ο!ιοττω ει!!! υο! οιυοιυ 14 Τομ ο!του Κιυι!ο
ιιιου!υοοι·Γοιυιμ Ρ!οο!ιο !ιυ θοε!ουτο οιπ! ου ι!ου Αι·ιυου.
τυο τυπου Μ·ιιο!ι υιουτ νοιεουννουι!ου. Μο Ε'Ιοο!ιου νοι·
ι!ου υοι·τοι, ιυουι· υοι·νοι·ι·ομυο ουο εουννοι·2, εουι· ουυ
!!ου άου Ρ!οο!ιου Μ! υοιυοι·ιυομεουοι· νοι·1ο!ο. Του ‹!ο
ου Πο! οοε Κἱυ‹! ιιυιυοι· ιυουι· 2ιιοουιιιιου ουο ετοι·υ 4

Τομ οοι·ουΓ. Βιμ Βοοτιου ννυι·‹!ο υἰουτ μιυοουτ. Αυ
τουμ !ιοττο Ρι·1ο!ιοττ !ιοιυου νοι·ι!οουτ οοτ Βνου!!ιο;
οιετ ο!ε οι· νου !οι· Βι·υτου!ιυυο οοε νοτοι·ε !υ Κουυτ

υιεεμεοτοτ ννιιι·οο. Βοι· νοτοι· υουυο! υοιυ!ιου υυι·οο
Ζο!τ υοου ‹!οι· νοι·υο!ι·οτυυυΒ ο!υοιι Αυεεου!οο νου μνο!

τ”ο!υοττοι·Νοτυι; ο!υ Βροοιο!!ετ οι!ι!οι·το !!ιυ ιιπ Ροοι·ιο
ε!ε ουο Μουτ εροο!!!εου. Μι. Ρ. 1υ μι· ουε!1εουου Πτο
ιοτυι· !ιο!υου ο!ο1ουου Ρο!! υοτ ουΕυυοου 1ιουυου, 80

υουυο οι· ιυ!τ ι.:ι·οεοοι· !Νουιεουο!υ!ιου!ιο1τ ου, ‹!οεε οε

ε!ου ιιιυ υοιυοι·ι·υομεουο Βιρυι!!ε υουοο!ο.

Αυοι·ουιοο"* εου!!ι!οι·τ ιιυ Βο1τι·ομ πι· Ει·ομ νου
άοι· 8νρυ!!ιο υοιυοι·ι·ιιομοο υοουοτοτυιυ ίο!μυ‹!οε: Ιο
τοοτὶου οοτ Μυττοι· ιπι 2

.

Μουοτο άοι· υννο!τουθι·ον!ι!!τοτ,- Οιουυι·τ οὶυοε Κυουου οιυ ι!ουτ!μυ Τοι·ιυιιι. Βοε
Κιιιι! :ιοιοτ εουου οιυ 3

.

Τομ (Σαμο, οιυ ο
.

!ο!ουτου
Ιοτοι·υε; οιυ θ. Τομ υοο!υυτ ο!υο Β!ιιτιιυο· οοε τ!οιυ
Βοετο οοε Νουο!οτι·ουμε. ννο!ουο νου Β!υτιιυμυ υυτοι·
τυο Ηουτ μτ”ο!ι;τ, οιιι θ

.

Τομ υυτοι· ι!ου Ζο!ουου οοτ
υοουετου Αυοιιι!ο άου Τα! οοε Κιυτ!οο υοι·υο!υ!υττ. Μο
8οοτιου νν!ι·ι! Μουτ μετοττοτ. Ζιιι· ΙΞυ!ι!οι·υυο άοι· Β!ιι

τιιυμυ υο21ουτε!ου νοι·1”οοοοι· ο!υοετυο!!ε ου! ι!ιο νου
Βουυτο"' υοουμννιοεουου νοι·ουοοι·ιιυμυ ιο άου !ι!οιυ
ετοιι ΒΙοτμ!”οεεου.
Οοεο!!ο"' οουουε!ο!το ο!υο νου ιυι·οιυ Ε!υοιυουυο !υ
ι!ο!ι·τοΡιου, ινο!ουοι· τι·οτυ ουτ!ενρυ!!ιτιοουοι· Οιιι· 4 Ριου

μυοιτου υοττο. Μο οι·ετου 3 !ουτου υιιι· 2-3 Ψοουου.
!)οε 4. Κιυι! ννοι· υοεεοι· ουτινιο!ιο!τ ο!ε ι!ιο νοι·υοι·μυου
ι!ου, Μοτο ουου ννουι·ουι! άοι· οι·ετου Ψοουο υιιι· ουυο
οοιιτου‹!ο Ηοιεοι·1ιο!τ, ο!ιοι· !ιο!υοι!οι Αυεεου!ου. Αιυ ο.

Τομ υομ.υυ ο!υο υυετ!!!υοι·ο Νουο!υ!οτυυο. Διυ 10.
Τομ τιοτου 11υοι·άου μυοου Κοιροι· νοι·υιο1τοτο Ροτο
ουιου οιιί, ινο!ουο ετο!!ουννοιεο οου!!υ!ι·του. Αιυ 15. Τομ
υ!!ι!οτο εΙου ου! άοι· !!υ!ιου Οοειο!ιτευο!ττο οιυ !ιι·ο!ει·υυ
οοε εουοι·ίι·ουι!ιμε θοεουννυι·, ννο!ουοε ουουτο!!ε Β!υτ ου
εουι!οι·το. Αυ! 18. Τομ οι!”ο!οτο οοτ Τα! υυτοι· άου
Βι·εουοιυιιυμυ ω· Ιυου!τ!ου.
Ζιι·ιυ" υουιυ ο!υ ιιι!τ οουμυ!το!οι· Ευοε υουοττοτοε,

ο 117οουου ο!τοε Κ!υο, ννομυ εουννοι·οι· εο!τ 8 Τομυ ουί
μτι·οτουοι· Αυμυουτοϋυι!υυΒ ιο οοε $ρ!το! ου!. Ποε
Κιυι! υοττο τνριεο!ιο Ρ!οοιιοε το Μουτ! ουο Νοεο. Ιυι

Βρ!το!ο τιο.του ι·οεου ου νοι·εου!οοουου $το!!ου εουννοιο
!1ουι·οτυ μι"οι·υτο Β!οοοιι υ!υου. Μο Ηοι·υυουτ Μοτο
υοιοοι·εο!τε μουο Ροιουυο. Βοι· Βουο!!υο οτοι·υ ιιυτοι
τ!ου Ει·εουο!υυυμυ Βιοεεοι· 8ουννοουο.

Ει·ινουυτ ει!! ο.ιιου ‹!οι· Ρο!! νου 1ο!! ν”. Ε!υ ο!υο
υοι·οι!!τοι· υο!οετοτ, ιυ!τ 8 Μουο.τοιι μυοιου, ετοιυ υοου

7 Τομυ ιιυτοι· ιιιιι!τιρ!ου Ηοιυοι·ιυουιου οοτ Ηουτ ουο
υοεοιιι!οι·ε ετοι!ιοιυ Β!ιιτνοι!υετ ιιυ νοι·οουυυμτ.τοοτυο.
Ιιυ .!οιιιυυιυ ῖου‹! ε!ου οιυ εο!!τ Ιι!ο!υοε θοεουκνυι· ιυ1τ
ετο!!ου Βουοοι·υ 1ο τυο Τιοίο μυου‹!. Βοι· υυτιμ Βοο
τ!ουευοτυυι! υοτ υ!ουτε ουοι·ο!ιτοι!ετιεο!ιοε, ουουεοννουιο
μ!! ι!!ο μυουο ιιι!!ιτοε!ιοριεουο Πυτοι·ευουυυε ο!υου
ε!ουοι·ου Αυτεου!υεε ιιυοι· άιο Νοτιιι· οοε θοεουννί!τε.
Μο Αυοιιιυοεο οοε νου Οοττυο!!” οιιετυυτ!ιου υο
εουι·ιουουου Ρο!!οε νου Βνου!!!ε υοου1οι·ι·υοο!ου. υουυο
τοι·υιιι ιιιιτ νοι·1οιο!!ουουυ!ιουοι· Ε!ι·υρτιου μυ !ιοιυο ουο
!οο!εουου Μοιυουτο τοι· Ι.ιιοε; οοε μου υοι·ιυο! μυοι·ουο
Κἱυ‹! εο!!›ετ 2ο!οτο !ιο!υοι!ο! $νιυρτοιυο οοτ Βνου!!!ε; ε!ο

μμυ υοττο οε οιιι υυτοι·ου Βυιυριο νοι·εου!ουουο Νοον1.
Αιυ 7. Ι.ουουετομ ττοτ ο!υο ρι·οτυεο ουοουοι·υι!ο Β!ιιτυυο
ουο οιυοιυ ι!οι·εο!υου, υου! οοε ουι!οι·ου οοτ, υοου οοε
Νουο!, Νοεο υυε! Βοι·ιυ. Βουυ υι·οου οιυ νοι·ιοοο!!ου
Β!ο!ουοε Β!οεουουοιιουτυοιυ ουο, !υι!οεε ιυιτ ι·οιυοιυ Μυτ
!υυο!το. Του. Κοιυο Ουι!ιιοτιου. Πυτοι· ι!ου Μοο!!ου
!ιο!του: Βορειε, υοιυοι·ιυομοουο Μοτυοεο ουο νοτιοοο!Ιοο,
οοοι· Βορε!ε ου! θι·υυι! οιυοι· Ι.ιιοε υοι·οο1τοι·ιο ουτεουο!
οοτ ειο!! θιοττυο!! 1ιι·οτο ο!!οι· Μιτου υοου !ουμι·οι·
υ!ετοι·1εουοι· Βοεριοουυυο τοι· ι!ιο !οτ2τοιο.
Μου υοτ Γοιυοι· νοιειιουτ, οι·οιίυοι·ο ΒοΓυυ‹!ο οιυ θο

τοεεενοτοιυ ου υυοου. $υουτ ιυου 1
υ

ι!ουΙ.1τοι·οτυι·, ευ
ννιι·ι! ιιιου Ι!υι!ου, ι!οεε Γο!μυι!ο νοιίοεεοι· Βο1τι·ομ, ι!!οοου
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Οθ80ΠΒΕ8!!!! !ιοττο!Τοπο, Βο!!οίοτι !ιο.!ιοπ. Οοο πιοππε
εστι" !ει: άοτ οτειο, τ!οτ οιπο Βοοιιιιο Βοεσ!ιτο!!›ιιοΒ ι!οε
τπ!!ττοε!τοριεο!ιοπΒοίιιποοε οι ι!οπ Νο.οο!οτιοτιοπ εγτι!ι!!!
!!εσ!ιοτ Κιπι!οτ Βοοο!ιοπ πο!. Ιπ άοτ !πι!ιπο. ινε.τ νοτ
πιο!ιτιοτ Ζο!!οπτο!ο!ιι!ιιιιο, !ιοεοπτ!οτε οι οοεεοπ οιιεεοτε!ιοπι
'!'!ιο!!ο; Μο Ζο!ιοπ οπτ!ιιο!τοπ σ!! Ροι!.!τοτπσ!ιοπ. Ετ !εεειο

οε ο.!ε ο!ποπ οι!ιοτοιπιιιοεοπ Ρτοσοεε επί. Β! τσο
οι τεο!ιίο!ι!” οοετοιιο!;ο τ!οπ ΒοΓιιπι! ουσ!! !π Βοιτο!Τ
τ!οτ Νοοο!νοπο.

Βο!ιοιο" εαπ το οιποιο Ε'ο!!ο νοπ !ιοτποττ!ιιιο!εο!ιοτ
Βιιιτ!ιοεο Μ! οιοοιο Νοοεο!ιοτοποπ ει.οτ!το νοτοποοτιιποοπ
οοτ !τ!ο!ποπ Αττοτιοπ, ιτο!σ!ιο ιο τ!οτ νοτο!σ!τππἔ_ ι!οτ

Μιιεσπ!οτιε οπο Αονοποτιο. !ιοετοποοπ, ινο!ιτοπο τ!ιο Ιπ
ι!ιπο. ιιονοτο.οτ!οτι ιπιτ.

Μτο σο κ” οοοειοτιττο Με! 182 Αιι!ορεἱοο !ιοτοι!!τιιτο
Βγρ!ι!Ιιε, νοτοπτ!οτοποοπ ιιπ οσο Οορ!!!οτοπ οπο νοοοπ,

ινο!ιτοπο άιο Αττοτ!οπ ιο ττοτ!πεοπι Μοεεο οτ!ττο.π!‹ι ντο

τοπ. Βιο !π!!!!το.ιιοο τ!οτΟοίοεειιτοοι! Μαιο επ ο!οοο!ποο

Βιο!!οπ ποτ σοτορ!οιοπ Οο!!ιοτοιιοπ άοε Ι.ιιτποπε 8οΠι!ιτι.
Πιο Βιιιοοττ!ιοε!οπ εο!ιτιοο οτ ι!οο Οιτσο!οιιοπεε!οτιιπιιτοο
2ο, ινοΙσ!ιο ιο ε!οπ εο!ιοπ ποτ 2ο!! ι!οε ιοττο.ιιι.οτ!ποπ Εο

Βοπε νοτοποοτιοο ΠιοΓειεεοπ ιιο ΑιιΒοοο!!σ!το τ!οτ Οο!ιοτι

ε!σ!ι οοινιισ!το!π. »το άιο ίοτο!ο Οιτσιι!ο.ιιοπ τ!ιιτσ!ι Βιιτσ!ι

Ι.τοπποπο τ!οτ Νιι!ιο!εοίοεεο ειειιτι: πιο! οπο τ!οτ εο!!ιετ

ετο.ιιι!!ΒοΚτο!ε!οοί ι!οε ιτιποιωιιοπ Οτειιπ!ειοιιε οο!!!ποι.

Ι.!!οεο Ποοιιιπε πο! Ριεο!ι!” πιο!ιτ !ιοετοιιει. Ετ
ειι!ι !π 7 Ρο!!οπ νοπ οινο!ιο!!οεοτ $γρ!ι!!!ε !ιοοπιοττ!ιο.8ισο
ειιιεεοτ άοτ σοοετοοιοπ Μι!ο!ηροτρ!ειειο !τοιπο οποοτινοιιι

Βοπ άοτ !ιοτοτ!!ιειτοο8)τρ!ι!!!ε 2ο!τοιππιοοτ!οπ Ετ!ττοο!τοπ

.<τοπ;οτ τω! εοιπ!ι !τοιπο Πτεεισ!ιο Πιτ Ηοιποττ!ιιιιτιοο,
ιποοτο τ!οτ θιοΓοεε!ιοιιτπ εισ!ι ε!ε ποττπει! οπ!νν!σ!το!τ στ

ιτ!οε; οι!! θτιιιιι! ι!οεεοπ οι!!! οτ τ!ιο Αιιίειο!!πιι€ ο!οοτ

οιΒοποπ Κτοο!τ!ιο!ιείοτιπ «Βγρ!ιι!!ε !ιοστοοττ!ιοΒισο.» Πιτ

ιιπ!ιοοτοποοι οπο το!!ι !ιοεεοτ 2ο ερτοο!ιοπ νοιι ο!ιιοτ Κ!!

ιιιεο!ι οινοιίο!!οε !ιοοοιισ!ιιοτοο Νο!Βιιπ8 !ιοτοο!ιοτ εγώ!!!
πιεσποτ Κιποοτ 2ο ΒΙιιιοοετοπ.

Ροιπο!οοιεσ!ιο Ππτοτειισ!ιποοοιι οπο ννο!ι!σοοετοιιτιο

τπ!!ττοε!τοριεσ!ιοΒοΙιιπ‹!ο ερτοο!ιοπ τ!ο.!!!τ, Μεε ιιπτοτ οοιπ

-Βιο!!ιιεεο άοε ετρπι!ιιιεσ!ιοιι νιτιιε ειο!ι οιπο ιιιιεΒοερτο
σ!ιοπο νοτοποοτοιιε ι!οτ Οοίοεεο οτο!ι!!τ!, άιο ιο !!ιτοτο

Βοτ!οιιεΒοποο εισ!ι Με νοττ!ισ!τιιοΒ τ!οτ Ιποιοο ι!οτειο!!!:;
‹!!οε οτἔιοοι ε!ο!ι ποο!ι ιιιιε ι!οπ Ατ!ιο!τοπ Αιιεριι.2*"
οπο Πππο'ε” Μπιτ ι!οπ Ρτιπιο.το!Τοσι. οπο τ!οπ Ποιοτ
εοσοιιοΒοπ Ηοιιοποτ°ε” ι!!ιοτ τ!ιο !ιιοι!εο!ιοο Ποτοπ
!τιιοΒοπ ι!οι· Η!τιιἔο!οεεο.
Α!!ο Ετ!τ!οτοποεπτειιο!ιοπ άοτ Β!ιιτιιπε Με οι!! οοπι

!ινοΒο ι!οτ Βιιιροι!οεο ο‹!οτ !!!ιοιτιε άοτ Οοίο.εεο τω! κ!οτ

οιποο, οπο !ιοπιοττ!ιοοιεο!ιοπ Ιπ!οτοι ςΕπιοο!ιο) οι!οτ νο

ποεοπ 8τοιιιιπο πο! ι!οτ οποοτοπ Βοιιο πιιιεεοο ννοΒοο

Μοπεο!ε ο!ποε ]οτ!οπ Αο!ιο!τεροποιοε Πιτ τ!ιοεο Μοτοοπιο

νοιι άοτ Ηοπο Βοο!οεοπ ινοτοοπ. 8ο !ιιοΒο ποσο !τοιοο
Βοννοιεο το οιπο ρτ!ιοιιτο ετρ!ιι!!!.!εο!ιο Αττοτιιι!ε Μ!

ΝοιιΒοοοτοποπ νοτ!ιοοοο, ντο ει!!ο οπτ!οτοπ Μοιποιιτο ε!ε

5γρ!ι!!!ε ο.ιιεΒοεο!ι!οεεοπ, εο !ιιοΒο Με!! !τοιο θτοπι! νοτ

οιοο εο!σ!ιο ο.οοιιοο!ιπιοπ.
Πο!ιοτο!ισ!τοπ »το !‹τ!ι!εσ!ι ι!ιοεο οποο!!!!ιτιοιι Ρο!!ο, εο

οτνιο!ιπο Μι, ινοε εροσ!ο!! άιο Ρο!!ο Βο!ιτοιιο'ε Βο
ττ!!!τι,ι!!ο Απε!ο!ιτ Ροιοτεοο°ε”:
Ρο!! 1. Ειπο εο !ιοοοιιτοποο νοτοτοεεοτοπο τ!οτ Εο

!ιοτ πι!! ε!οτιιιιε ίο!Βοποοπ Βιοποπεοπ ιπι θιοΒιοτο οοτ

ΡΕοττοοοτ Βοο!!ει ιο ‹!οτ 'Ποτ. πιο Με Αιι!ιτοτοπ τ!οτ
Ρο!οσ!ιιοπ οι! οτ!τ!οι·οο.
Ιπι 2. Ε'ο.!!ο τπο!πι Ροτοτεοπ, τ!ιιεε Με! Τοι!τοοοπτ
ιοπ οι!οτ τω! ποσο οοτ θοοιιτι ετοτ!ιοποοιι !ί!πι!οτο Εσ

ο!ιγτποεοιι άοτ Μπιτ, τ!οτ !.ιιιιοοιι, ι!οε Ηοτοοοε πιο!ιτ εο!

τοπ :οι !!ιιι!οπ ειπτ!.
ν!ίο.ε ι!ιο ι!!ιτιοοπ 3 Ρι!!!ο !ιοττ!!!τ, εο ινοτοπ 2 σιισ!ιοσ

τιεο!ι, - τ!ο.ει!τιττο Χοπ! ινιιτ‹!ο πιο!ιτ εοο!τι. Ροιοτ
εοπ οπο! ι!!ο Ρο!!ο πιο!ιτ μποτ; ι!!ιοτοσοοοοι! πιο! οτι!
άιο Βτ!τ!!ιτιιπε Βο!ιτοοι!'ε, «Μεε ινιτ εε οι” το!!
οιποτ οιιτο!ι άοε $γρ!ι!!!εσοπτιιε!ιιιο !ιοοιπετοο Ηοτο.!ι

εοιοιιοτ; σετ θοτιοποποεϊοπιο!τοιι οσε Β!ιιτοε πω! ο!ποτ

οπτσ!ι οιοεο!!ιο οοι!!ποιοο έτοεεοτοπ Ρτοο!!!ιο! ι!οτ Οτο
Γοεεντε!πτ!οοτι “πιο Ιιο.!ιοπιι οοτντοττοι Ροτοτεοο, Φοεο
Βτ!τ!!!τιιπο εοι ο!πο Ητροι!ιοεο πιο! !τοιο Ριι.σι.ιιτο.

Βοοπεο Μεε: άοτ Ρο!! νοιι Βοο!ιπο !τοιποπ οι:!ο!οο!
εσ!ιοο 8σ!ι!ιιεε π, οτι !ιο!π 8οσιιοοεοοτἱσ!ιτ ιτοτ!ιοο!..
Ίο οοπ οπο! νοτο!ΐοπτ!ισ!ιοοΒοο νοπ !!!,οιε ε ετο.οοοπ
άιο Β!ιιι.ιιπ8οπ αιτωι πιο ειρ!ιι!ιοεο!ιοπ νοτοπτ!οτιιποο!
άοτ Ι.ο!ιοτ οπο !.πποο !π Ζπειιτπιποιι!ιοπο οπο ινο.τοπ
ιιπ! Φο ι!ιο!πτσ!ι οοι!ιπι.ιι.ο τποο!ιοπιεσΙιοΒιοι·οοε άοτ Β!ιιι:π
σιτσιι!οιιοπ οπτιιο!τοιιΕιι!ιτοπ. !)οτ Ρο!! νοιι Ε!ιτοο!ιοπ
ινο!ει ε!ε !ιιπτοισ!ιοπτ!οε οιιο!οοιεο!ιοε Μοιποπι άιο τοτε

οτοιο Ηοπιορ!ι!!ιο τω. !!!!!τ εο!ιοπ οπο. Μεε άοτ ΡΜ·
νοπ Ρ τισ!τοττ !τοιποο οιιο!οοιεσ!ιοιι 8σ!ι!ιιεε οιι!ειεει,
οτι. !ο.ιιι Ι)ιοΒοοεο άοτ να!" Ρεοτ!οε!ε Μισο οπο νοιο
Κιποο !το!π 8οσι!οπε!›οτ!σ!ιι νοτ!ιοΒτ. νοιπ Ρο.!!ο Απ
ι!τοπισο'ε !ιοτττ.!τοιπο 8οοιιοπ νοι·. Μο νοτο!ΐοπτ
!ισ!ιιιοΒοο νοπ Οο.εο!!ο., Ζιττο, ..!ο!!γ ιιπά Οτο!!
!ιο!! !ιιεεοο ο.ποιοτπιεσο ο.ιισ!ι ο!σ!ι!;ε ινο!ιοτ ε!ε Βιο!ι!!!ε
οτΙτοπποπ.
Ψ!τ !!!Βοπ !ι!ποιι, οι!" εο!!ιετ άοτ ιιπττ!!8
!!σ!ιο Νοο!ιννοιε νοπ ΘοίοεενοτοποοτοπΒοπ
ποσο πω!! ιιπ Βιιιοι!ο ινοτο, οιπο !ιοττιοττ!ιο.
ειεσ!ιο Βιο!!ιοεο 2ο οτΙε!ϋ.τοπ. 8ο!σ!ιο νοτ
οποοτιιοΒοο ε!πι! !ιο εριιτοτοπ Λ!ιοτ !ιο
Βιιιιιοο, οι! !οσο.!οπ !3!ιιτοποοπ οι!οτ οτι Αρο
ρ!οτιοο Αο!οεε το Βο!ιοο, πιο!ιτ ιι!ιοτ οι! τΙοιο,
οι” Πιτ Μο 5γρ!ι!!ιε !ιο.οιοοττ!ιοεισιι ποοιιιι
ιοτιιτπ ο!ιοτο!ττοτιετιεο!ι, 2ο ιιπειι!!!ιοτοπ
Β!ιιιιιπΒοπ ο.ιιε !τ!ο!πει.οπ Οοπιιοιι!ιοτειτοπ
πππΒοο, Μο πιιτ ιιο! άοτ Βιι.ειε οιποτ Β!ιιι.
νθΓδ.Πι!θΓΠΙ1€ εο!!ιει; νοτει:οπτ!!ιο!ι πιω.

(Βο!ι!ιιεε ίοΙο·2).

~τ~
Βο!οτει!ο.

Ε. Ο. ντιπ Ι.οοτεοπι πω! .Τ
.

Βοιειιοε: Βιτειιτρο.σιο
σοι· Βοοοο!ο Μιιοε, Οοεορ!ιοΒο-Βιιοοοποετοιοιο. Βιιι!ο

Βιιεττιιιε οο!!!οτο.ιι5. (ννοο!το!τιά νεο !ιο!ι Νοοοτ!οοεο!ι
'Ρ!_!τ!ιο:!ιτ!ΐονοοι· Θοποοε!ιτοπτ!ο.1899.Π. Ντ. 2! Θ
.

998).
νοτι. ι!ιο!!οπ το!ιτοποοπ ο.ιιεεοτει ιο1:οτοεοοπτοοΓια!! πιο..
Β!π 22_!. Πο.τ!ο!ιοο !ιο.πι οι!! άειι όχοιριοττιοο ο!ποτ Βιοοοεο
άοε Οοεορ!ιοο·ιιε !ο Βο!ιοιιι!!ιιπο·, ιιιιιιιοο!;!!σΙιΒτοι·οο!ιοπ ιιο
νοττ!ο.ιιτοτ$ροιεοιι. Με οοτσ!ι Γο.ιι!οιεε εσ!ιτ !!!ιο!τιοο!ιοπο
ινοτοπ. νο!!τοτπτιιοοοεΕ`ο!ι!οπ εοινο!ι! ο;ο!ιιιιιοοοοτ Με ΐτο!οτ
Βιι!2εϋ.ιιτο,νοο Ρορειο ιιπά Βο.!!ίοι·ιποοιι,άιο οτοτοο!ιοποΜισο
ιινοτ!ιιιιποτ !!ϋεε!Ε, Μι!ο!ιεο:οι·ο!ο Βοτιπο;οτ Μοοεο ετο!.ενοτ
!ιοοτ!οο. Νοο;ιιτ!νοεΒοειι!το!; ι!οτ θοετι·οοιο.ρ!ιοιιιο.Πιο Βοοι!ο
‹!τοπΒ 41-42 οιπ. νοπ ι!οπ Ζο!ιποιι οιπ. »νο πιο :ιοί ο!ποο
!”οει.οοννιτ!οι·ειιι.πο ειιοεε, ντο.!ιτοοι!Μ! άοτ Ρο.!.!οπτ!ιι νοιι
!τ!ο!ποιτιννιισ!ιε πιο Οο.ι·ι!!ο.!ιο!ιοτ !ιο.<;οπτπιιεετο.Μ! ντιιτάο
ειο ο!πο Βιοτιοεοάοε Οοεοο!ιο.ι.τιιετο!! οιποπι τ;τοεεοπΠινοττ!!το!
οι!οτ ιιο Βο.οτ!ιι!ιττποιτοο.<τοι!οσ!ιτ.Με Ροι!οιιτ!ο τπτ !!ιιεεοτε!ι
ο!ιεςοπιοιτοτι.Θοιιιιισ!ιτπιο· 28,7. Βιιτο!ι Αιιεεο!!!ιιποοπ ννοι·ι!ο
πιο· Βοτ!πΒο

Βοεεοτιιοΐ)
οτο!ο!τ. Οοοτει!οιι. Βοτ Μιιιτοπ !”το!

!ιοννο,ο·Ι!ο!ι,Μοτο τ!ιο !σ!τοο!ιιοε Πιο!τι!ετιπε,Μιι· οιι!ιο! εο!ιτ
νοι·!ιιιι·2σ. Πιο νοι·τ!οι·ο !!Ιοο_τοπννοοι!ινιιττ!ο άοτ Μὶπιτο ποσο
θοερο!τοπ ιιπά οτιν!οε εισ!! ι!!ο ννοιι‹! ί!οι.τοι·ι!ισ!οάοε Ι.ιιπιοο
!ιιιοπι τω· οιιιοπ !τ!οιοοπΡιπο·οτ ροεειι·οοτ. άοτ Ργ!οι·ιιε ιο Με
!)ιιοι!οποιο !ονιιο·ιπιτσ, άιο €8.ΠΖθ 8σ!ιΙοἰπι!ιοιιτ ιιι ιιτοιειτοε
ειτο.!ι!οιιΐοτιπ!ΒοεΒ!Ι1τ!οἔοινο!ιονοι·ντοποο!!:.ν!7ο,ττοοάοε εο!ιτ
εο!ιι1ιο.!οιιΒοιιιπε εννιεο!ιοπ ι!οπ Βιρροπ οπο άοτ ιιιιεεοτει.οτι
δο!ιινιιο!ιοάοτ Ρο.ιιοπιιο ντιιτι!οιιιοι!ο!ιει: νοο ο!ποτ Βιτει:ιτρο
τ.ιοπάοε @οπο !!!ο.Βοοε οοεοεο!ιοιι οπο οιπο ΡγΙστορ!ο.ε!;!!τ
!πι Βιιιοο ντιπ Η οιποο!το-Μισιι!ισο ο.ιιεεοΓ!!!ιτι:.Ηο!!ιιπο·
ο!ιπο Ζιντεο!ιοπτ'ο!!.Αιι!”ιιπι:ςε!3οεεοτοοε;,Με θοννιο!ι!;Μ!! εισ!!
Με 24,5 Κι!ο, οιιπο στοπνιι!οι!οι·νοτεο!ι!ιοιιποι·ιιπο; οιπ οπο! στο
ινιιτι!ο !ο οιποι· οινοιτοπ Οροτο.ι!οπ άοτ ι.τοποοΜο.Βοο οπο·
ίοτοτ, ιο ο!ποι· Βο.πΒο νοο πιο· 7 στο.!)ιιε !)ιιοι!οπιιιιι οιπ! άοτ
Οοεορ!ιοι.τιιενιτι1τοοπιπιτ. οιοιιοι!οτ νοι·ο!οιετ. !)!ο Ρει.ι.ιοποιο
ντιπ οιπ οτειοπ Τομ σπ!!ιιοιι·τ. Ριι!ε 130-14Ο, οι·!ιο!τοεισ!!
οι!ιοι·:οιπ ΖννοιτοοΤομ !οοιι!οι·ο Ροοιιιιιοοιο ι·οσ!ιτε,Τοπιροι·ο.
τπτ 38,9. Ιιι 2νιιο! ννοιτοτοιι'Γοι;οιι οτιοιζοπτ!!ο θγπιοιοτπο πι·
τοσο, τ!οσ!ιετο!!σοεισ!ι πιο. οτ!ιϋ!ιιοτ 'Γοτπροτοτ.ιιτιιπά Ετοοιιοο
τοιο Ριι!ε οιοο Ριιοιιιοοιι!ο !ἱο!‹ε ο!ιι, ινοτοπ ε!σ!ι οιπο οκειιοο·
τινο Ρ!οιιτ!!.ιε εο!ι!οεε. Απ! 11 'Έπεσεοοο!ι ι!οτ Οροτοτ!οπ ινοτ
άιο Τοπιροτιιτοτ ινιοι!οτοοι·ιοει! πιο! νοτο!ιο!ι εε, νοιιι 16. Τομ
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ιιπ ιπιοιι ποι· Ρπ1ε. Αιιι 11. Τιιο·ο νοι·τι·π οιο εο1ποπ200 ποιπ.
1ι1ι1οιιπιο ποιοι πππ πιο; εριιιοι· πιε ιιπ 800 ποιπ. ποιοι ιοει
πππ νοι·ιι·ποι ει6 απο Αποπ νοπ Βροιεοπ ιπ 4-5 11πο1ι1ποιι.οπ
οιπ Τομ, πιιι· εο1ι.οπ16ιο1ιιοπΠπι·οιιιο.11.Ι)ιπι·οιι6 1000-1800
ποιπ. επι Τομ. Ποπ θονιιιο1ιι:1ιοιι οιο1ιιιι 8 Μοπο.ιοπ ιιπι“38
Κι1ο, ιι1οοοιπο Ζππιι1ιιιιο νοπ 48,9 ιιΟι. .

Β π ο ιι (ννι11πιο.πειι·ιιππ).
Απε οιπιποπ ποποιοπ Αι·1ιοιτοπ ιι1ιοι· πιο Α1οοιιο1ιτοπο.
1. Κοππο -- 1)οι· Α1οοιιο1 πιι ποεοπποι·οι· Βοι·ιιο1ιοιοιι
ιιοππο ποο 1ιιππ1ιο1ιοπ Νοι·νοποιει.οιπ'ο. (ινιοποι· ποπ.
ννοο1ιοποο1ιι·.1899 Ντ. πο πππ 1900 Ντ. 1-Β). )

2. Κι·οορο1ιιι - Πιο πεπο1ιιοιτιεο1ιοπ Απιπο1ιοπ ποπ
8ιποιο (.ιοπιι. 1900).

θ. θι·οιιιοι·ε - Οοπιιποπιο1 νιοιινε οι π1οοιιο1 ιπ πιοπο
Ρθ1111θ$-(.16πι·π.οι' Απιοι·. 11ποπ.Αεοοο. ΧΧΧιν Ντ.1
π. πο).

4 Μ ππιι.ιιοπ·π - Ο ποιοι. ιιο.οπιιποιιιιιι·π ι·ιιι·ιοιιιιιιοο
ποιπ ιιοπιι·ι·ιιο.ιι·πιι ι·. π.. (1Εγριι. οποιο. ποιπ. οπο”.
οπο. οιποπ. 1900. Ποπ. οπο. 45).

δ. 1ιοιιιιο - Ο ποιοι” ,ιιοπο.ιι·πο..ιιι.ποι·οιιιι. (οπο. 1οοο
οπο. οι».

ο. 1.οοιο.ιπ - Ι.ο οιπο ποε ιιπνοπι·ε ο. ρι·οροο πο
εοι·πιπ οπιιοποοο1ιππο. (Ρι·οεοο πω. 1900 Νι·. 8 π. 49).
1ι1Πι.ιιτοπιιιπ 1Βπι·οποποι· ιιτπι.1ιο1ιοΒιο.ππ πιιπ εοιποπ ιι6οι.οπ
νοι·ι.ι·οι.οι·πειοπ επι Κιιιιιιιι @ποπ ποπ Α1οο1ιο1ιειππο1ιοιιιοι1ιοι.,
πι ιπ Απιοι·ι1ιο πππ Επιι;1οππ πιιο1ιΟιοι1ιοι·ε (8) πιοεο οι
ι'ι·οπ1ιο1ιο'Ι'1ιοιειιο1ιοπιο1ιι πο οοποιο.ιιι·οπ. 01ιννοιι1ποοιιινοιε
1ιο1ι πιο ι1ιοι·προπιιεο1ιοΒοποπιππο ποε Α1ο61ιο1'οπω· οοι·ιπο·
ιι.πιποοιι1οποππι. ννιι·π οι· ιπ ο.ιποι·ι1ιιιπιεο1ιοπΗοοριιιι1οι·πποοπ
νιο1ιπο1ιπιο '1'οπιοππι. Βοποιοπο πππ Ειιοιιππε ιοοεοποπ. 1)οι·
Αιιιοι· ποιπ ιπιτ Βοο1ι1:πιο Απιποιειιιιοοπ νοπ ινοοπιιωπ
1ιοι·νοι·,κν61ο1ιοι·ο11οΓο.11οεπειιιπιποποοετο11τποιπιπ ποποπ ποι·
θο1ιι·ιιιιο1ινοπ Α1ι:οιιο1οι.ι·ιοι.νοτιιοιοπ εοιιι οο11ιοιιιιπ 1ιοπιπιι.
πιι ποιπ Βοοπ1ιιιτ. ποοε πιοεοε Διιοποιπιιτιο1 οποιο πιι ιπιοιο” ιει. «Α1οοιιο1 ιετ οιποε ποι· οιπ ιιιο1ιιοοιιετοππππ νοτ
ποι·1ι1ιο1ιειοπινιι·1ιοπποπ θονιι61ιοοιιιο πππ εοιπ Θοιιτο.πο1ιιει

ΐζοι'ο1οι
νοπ ποοιιιππιτοπ 2611- πππ θοννοπεποοοιιοιιιιιοποπ».

ι·πορο1ιπ (2) ποιοι ιπ εοιποι· Βο1ιι·ιιι πω' πιο Ριιιοπι ποο
Βιιιιιιοο ιιιπ, ποπ Α1οοιιο1ιπιοοιιι·οποπεπ οτοποι·ππο. οιπ οο1ο1ιοε
νοι·οο1ιοπ πιο 1›οοιο ρι·ορ1ιγ1ποτ.ιοοιιοΜποοι·οο:ο1πιοποπ νιο1ο
νοι·ιιι·οο1ιοπ πππ θοιοιοο1ιτοπ1ι1ιοιιοπ ιπιοιι. Μιιι21ονν (4)
1ιοπιιιιι επ ι'ο1ιοοπποπΒοιι1ιιεοοπ:
1. Αποπ ιιι ποπ 1ιοειοποπο. Νιι.ι.πι·νι·οιποπιιπποπ ειοπ οοιιιι.π·
1ιοιιονοιππι·οιπιι.ιιιιπποπ ππι·ο1ι Βριιιιτπο, ποι· εππιποει.ι11ο.τοι·ι
οο1ιοπιινο)ζο ο;οινοπποπ ννπι·πο ιιππ πιιι·ο1ιΖπο1ιοι·; πιοεο νοτ
ππι·οιπιο;πποοπ 1ιιεεοπ ειοπ πποπιιιοιιν πιιπ τμιο1ιτο.ιινπιο1ιτ
νοπ ποπ πιιιιιι·1ιο1ιοπΒοοιο.ππι.1ιοι1οποιπ ο1ιοιπιεο1ιοιιιννθΒ'0
εο1ιοιποπ.
Π. πππ 111.Ποτ θιο1ιτιιιιο1ιοπο. Νοτιιι·νι·οιποιει πιιι· πιιππ
"οποιοι οο1ιιιπ1ιο1ιπιο ποι· Βι·οπιιι.ννοιποοπιιοο, ινοπιι ποε πιο·
ποεοοπο Ωιιοπιιιιπ νιιοπιοοι·ι·οιποπ Βριι·ιι.ιιεοπτ1ιιι1ιπιο ποι· οπτ
ορι·οο1ιοπποΒο1ιπο.ρε,ποιιπ πιο ιπ ποπ ννοιποπ οπι1ιο1ι:οποπ
Βο1πο. 1Βιιιι·οοιινει.οποαπο. πιοοιιοιι ιιιπ πιο1ιτ ιιιοπιποι· εο
ι'15.1ιι·1ιο1ι.
Π'. 1ι1ιπονοι·πι·ιιποιππο ποε Βιοππωνοιπ'ε ππι·ο1ιποπ Νο.ιιιι·
ποιπ πιο πω· ννιιπεο1ιοπεννοι·ι1ι.νοιι ειο ποπ Βοινοιε 1ιοι”οι·π
ιπ·ιιι·ποιιπ· οιπο Ποιιππι; ποιονο11ιεννο1ι1ειοπποε.
1π οιινοειιιιεονοι·οιο.ιιπ1ιο1ιοι·ινοιοο νοιειιο1ιτ.Κ ο ο ιιο (δ) ποπ
Βοινοιε πιι οιιιι·ιποοπ, πο.εειιιιο1ι1ι1οιπ οπο Πο οοπ Α1οο1ιο1
ποπ θι·οοιιιοπιπε εο1ιιιπιποιι πιιιεει:οπ. ΕΠ· 1ιιιππιο πο( 8. (58
1ιοιπιι1ιοοιποτ 1ιοιποοποτ1ιιοο1ιοπ1)6π1ιννοιοοποεοιιπ1πιετ »νοτ
ποπ.1)οπι Βοι'. εο1ιοιπι'ε πο.ι·ιιιο1ιι;π.περ;οεο1ι1οοοοπ,ποεο 1-2
11ιιι11ιοι·οπιιιιΑ1οο1ιο1πιο πιο πιο 1ιο1ιοπεπο.ιιοι·οιποο Μοπεο1ιοπ
πιο1ιι πιοεοπι.1ιο1ινοι·1ιιιι·ποπννιιι·ποπ. Ποι· ειιιιπ1ιοιιο 11ιοποο1ι
1ιο1ιιο1ιοι·ο·ι·ιι.ποπιοιοπιποπ 1)οεοπ. πιο ε‹:1ιοπ εοιιτ πιο1ι1ιιπ
8ι.ειππο οιππ ποι:1ιο1ο,ςιεοποννιι·1ιπποοιι πιι οι·ποιιοοιι πιο επι
ππι· οι·ιπποι·ι. ιιπ πιο νοι·ειιο1ιο νοπ Επι” ιπι Ηοιπο11ιοι·ι;οι·
Επ1ιοιο.ι.οι·ιιιιπ,πιο πιο ινιι·1ιπποιοπ οιποο θ1:ιεοο Βιοι· ιπι
επιιιι1οπ ρεγο1ιο1οο·ιεο1ιοπΒιιροι·ιιιιοπι οπο: πο.ο1ι2 Τοο,ιοπ νοτ
οοιιννο.πποπι).Πιοεο (.)ιιοπιιιιιιοπ 1ιοιι·οοιιιοι ιπιοιιο1ιοπ1οιποι·
πιο 1ι1οιπ, ιι

ι πιο «1ι1οιιιειο».
ιιπ Βοοιιτ ιιοποιο1ιποιποι· Αυτοι· πο1ιοι·οιιοιι πιοιοιιιοοπ Ροι·
εοποπ πιο«Α1οοιιο1ι1ιοι·»,πιοοιο1ιπιιποοι;.1ι1οιιιοπ(.)ιιοιιιιι:ο.ιοπιπ
ππιο1ιοιιο πιο.οοιο·οι· ννοιεο 1ιοοπιιιι;οιι. «Πιο οιππ; ννιοοοπ
εο1ιοιι1ιο1ι1ιοπιιιπποι, πππ ρι·ο.οιιοοιι ππι·οιιιιι1ιι·ιιπι·οΒιιοπποι
ποι· Α1οο1ιο1ιι·πο6ιετ πιο ειι.π21ιο1ιοΑπει·οτι.ιιπο· πιοοοε πουπο
ιιοο1ιοπθιιι.οο».
ιιι ποι· Αιιιοιι. νοπ Κοππο (1) ιιπποπ πιι· νιο1ο ινιο1ιιιο·ο
πππ ιιιτοιοεεοπιο Ηιπιποιεο. .1οποι·Κιπποι·οι·πι ιιο11ιοειο1ι
ποπ Ροοοπο απ ποιο.ιιι ποιιπιοπ πω. πιο ινιι·1ιιιπο ιιιο;1ιο1ιοι·
ο.πο1ι1ι1οιιιοι·Α1οο1ιο1ιποποοπππι ποπ 1ιιππ1ιο1ιοπΟιπο.πιοιππε;
Κιπποι·ιι εο11ιο ππιοι· 1ιοιποπ Ππιειιιπποπ πιιπ ιπ
1ιοι ποι· Ροι·πι Α1οο1ιο1νοι·π1ιι·οιο1ιιινοι·ποπ. Βοοιιιιοιιιςππο
ποι· Επιινιο1ι1ππο·νοι·1ιοιπποποππππ Ηοινοι·ι·ιιιππο 1ιιιποι1ιο1ιοι·,
πιο 1.ο1ιοπ1ι1οιιιοπποι·, Ν οι·νο οιποτ ιετ πιο ι·'ο1οο ποε Α1
οοιιοΙοοπποεοε ιιπ Κιπποεο1τοι·. ιιπ Αιιοο1ι1ιιεοιιπ πιο Ιοεοπε
ικ·οπ1ιοπ ιι.1τοιιοπ11οιπ πιο'οο1ιοπ Αι1ιοιιοπ @οι νοιι'. οιπο

1ι1οιπο Βιοτιετ.11:οπο» 45 Τιιπ1ιοι·ιο.ιιιι1ιοπ. ιπ ποι· ππο πιο
οι·οοεο Ζιι.1ι1ποι· Αιιοι·ιιο (79) πππ ποι· 8οπιιιιιιι (18) ιιο
εοπποι·ο οπιιιι11ι. Νοι·ιπο1 ινιιι·οπ ιι116ειπ ο.11οιπποι· ιιι Κιπποι·
ινοπ 89). Αποπ ρεγο1ιο1οιιιιεο1ιονοιεπο1ιο ιι1ιοτΑ1οο1ιο1ννιι·1ιππι;
πω: πω. ιιπ Βο1ιπ11:ιπποι·ποιιιςοοτο11τπππ Μ. πιι ι·οοιιι:ιπιοι
οοεο.πιοπ Βοοπ1ιο.ι.οποιο1οπο·ι. -

νοτ πιο1ιτο11ιιι1οποιοι·Ζοιτ πιπιπο πιο ποπ ιπ Αιιι'ι·οο·ππς
νοι·οοιπτ πιιι·ο1ι πιο Νιιοιιι·ιο1ιιο.6ο εοι οιπ Βοι·ιιιπ ποι'ππποπ
ιινοι·ποπ.πιι.εο1ιοι1οπποννιι·1ιπποοπ ιιπι' ποπ Α1οο1ιο1ιοιππεοπο·
πω. πω. πω; πιοοοο «Βοι·πιπιιιπιοιιι: οι·πει: πο1ιιποπ πιο11οππππ
οιο1ιτειοπ πππ ιπ οοιποι· Απποεοππο; πιιι·ο1ιοπε ιιοοτο.ι·1ιτπιιι·ο1ι
πιο ιπιοι·οοεοπιοιιΠοι·1οεπποοπ 1

.
ο ο
· ι· π
.
ι π'ο (θ). Ιπ πιοεοτΑι·1ιοιι

πιιπ ποο1ιο·οπιι6οοπ:

1
) 1)οεε πω· πιο ννοιιιο·οι.οπΑ1οο1ιο1ι1ιοι·οιπ π π ιιο π πιιπ 8

1ιιιι·οο Βοπιιι·ι“ιιιοο πιιο1ι ιιιι·οιπ ο,·οινοππιοπ πιο πιοποπ,
πιο οιποπ πιο Μοι·ριιιπιειοπ, νοπ ποιπ ειο οιπο ιπιοιι ιιιο1ιτπο·
1ιοι1ιππ ινοι·ποπ 1ιι·ιιπο1ιοπ.

Θ
) οι πιο ιο1οιο1ιοι·ιποιεοππ1ιοο;ι·οιπιοιι,πιο οιπ «Βοι·πιπισ

Α ο ε ο 1ι ο π (οιπο πογο1ιο1ο8·ιοο1ιοΖπετοιππειιπποιππο; ο1οο 1)

1ιοι·νοι·ιιι·ιπποπ 1ιοππο πππ πιο πιοεοτ Α1ιεο1ιοιι πιιππ ο.11οπ

Νιιι·ιτπε1ιο.1τιο·οπ
θοιι·ιιπ1ιοπ οο1τοπεο11,ιπιτ Α π ε π ο ιι ιπ ο π ο ι·

ο ο π ι· π· ο ι π ο.
8)1)ιοοο Αποπο.1ιπιο οποιο ο·οπιιο·οππ, πιπ πιο νοΙ1ιπο Απο
ειο1ιι.ε1οοιο1ιοιι.ποι· οορι·ιοεοποπ Βοι·πιπι:ιιοι·οριο επ ποννοιοοπ;
πιοππ πιιε Βοιππι ποπ Θοοοιιιιιιιο1ιιιπ ποπ Νοι:πι·ινοιποπ οποια·
οι·1ιο1ιι,οο πιι πιοεοο π6πο Μιτιο1 πιο1ιτιιπι· πππιιι2, εοπποιπ
πιι·οοι.οο1ιοιπ1ιο1ι.

4
) Ζππι Βο1ι1πεοπιιπ πο.ι·ο.ιιι'ιιιπ8οπ·ιοεοπ. πιιεο ποι· Α1ιοοιιοπ

ιι1οο1ιο1ιοοιιοπθοιι·ιι.π1ιοποιοΒ·οπιι1ιοι·,ποιπ 1ποπεο1ιοππιο1ιι.οιπ
ο;οιιππιτ πιι νι·οι·ποπ ιιιιο.ιιο1ιι.Κοιπ Κιππ πιιππιι: ννοιιι οπο!
Βιοι· πιιπ 6ιετο ιπει1 επ ειοπ ο1ιπο Ψιποιειτοποπ; οι·οι πιο θο
πιοιιπ1ιοιι:1ιι·ιποι.πιοπωπω θοεοπιποο1ιοροινοτειοπ1ιοι·νοι·.«Πιο
1ιοτιππΒ· πππ Ηοι1ππο: ποιπ Α1οοιιο1ιοιππο 1ιοι·ιιιιι:οιπ2ιο ιιι
οιποτ 1ι1οιποπΠοειε ννι11οποοιιιι·1ιοπππ νιο1 ννοοεοι·».

ν ο ο ε.
Ε. ν. Κ π ο ρ ο: Οιπ ιοι·πτοεοι·πιιοποπ (Βιεοπτοεοιριιοπ)

1 ΐιπ1'ΙΠιι€108ιθ0. (Β'ιπε1ω 11ι1ιιιι·οο611ε1ιοροτε1ιοππ1ιπΒιιι·
1899. Ντ. 8.)
νοιι”. οιιποι·ιιποπιιι·ιο ιιπ Γι·οοο1ιοπ πππ π·οιοοοπ Βο.ιιοπ ιπιτ
'Ι'ιποιπιο. πιο ροιιιο.ιο πππ Ιιιπιιοι· ι'οι·ι·ι ο11ιπιπιποιιπππ 1οιιιιι
ππι·ο1ι πιιιιι·οο1ιοπιιεο1ιοΠιιιοιοποιιππο· ποε νοιποπιιποο1ιο.ποιο
επιπ Βοοπιιιιι, ποοο πιο οι·οεει.οπ Μοπεοπ 1Βιεοπ ποιπ Πποπο
ιιπιπ, 8οι·ιποιοι·ονοπ ποι· πιοποπ οποππ πιιπ ποιπ .1οιππππι το·
εοι·1ιιι·ι:"οιποπ, ιιππ "πιο πιιπ πιο Βιεοπ ππι·οιι πιο 11γιιιριι
ιιιιοποίοι·ιοοοο1ιοπι πππ ππιπ 'Ι'1ιοι1 πιιι·ο1ινοι·ιπιιι.ο1ππο νοπ
1ηιιιπ1ιοογιοπ. Β π ο 1

ι

(ννι11ιποπιιοι.ι·ο.ππ).

Β11οιιοι·οπιοιποπ πππ Βοορι·οοιιππποπ.

Οοπι.ι·ιι1ιι1οιι πιι· 8ιοπινοο1ιο61- πππ ν6ιποππποοιιιοπ1ι
1ιοιιοπ, 1ιοι·οποποοοποπ νοπ Ρι·οι. Πι·. Οοι1ιιοπ
Νοοι·ποιι ιπ Ρι·οπιιιπι·ι ο. Μ., ι·οπιοιι·ι νοπ Μ.
πιοπ. Βι·ποι Βοιιτοιιιοι·, Ρτινοιπτιποπι ιιπ ποι·
Ππινοιοιπιι οπιιιπποπ. νοπ” νοιι νοιπποπ1ιοοο1ιπππ
Βιιρι·οο1ιι ιπ θϋιτιιιοοπ.
Ζπι· Βιπι'ιι1ιι·ιιποπιοποπ πιο ι'ο1οοπποπννοι·ι.οποι· Βοποοιιοπι
Πιο Βοποπτππο, πιο1ο1ιοιπ ποπ 16τπιοπ .ιο.1ιτοππιο Ροι1ιο1οιο1ο
πππ 'Ι'1ιοι·πριοποι· Βιοι'ιννοο1ιεο1-πιιπ νοι·ποππιι οιιιοπ1ι1ιοιι:οπ
οιονιοπποιι 1ιπποπ, πιιπ ποι:ιιι·οοιιιιιοεοιπο ι·οιοιιο ιι11ονοπ ιιι
ι.οι·οι·ιοο1ιοιιΑι·1›6ιιοππωπω, πιο ιπ ιιιι1ι1ι·οιο1ιοπιποπιοιπιεο1ιοπ
Ζοιι.εο1ιιιιτοπ2οι·ειιοπι ν6ιιιιι”οπι1ιο1ιιννοι·ποπ πω, ο1ιπο πο"
6ο πιο ιοιιι ιι·ι.οοιιποιποι· 2οπωιιι-ιπ ποε 1π- οποι· Αιιο1ο.πποπ
ιςο1πποπ οποιο ποιπ 11οεοι· οιποπ νο11επιππιιο;οπΠο1ιοι·ιι1ιοΕ

?ποι·

ιο Γιι11ο ποι· ποπ οιοο1ιιοποποπ Αι·1ιοιιοπ επ ι;6Μ11ιι·
οιοιοπ.
ιπο “η ποιιοι· οιπ πποπνν6ιο1ιο1ι6ο Βο
πιιι·ι'πιεο οοννο1ι1 ποο ννιεοοπεο1ιοιι:1ιοιι
ιι.πι πιοοοιιι θοιιιοτο 1:1ιιι.ιιοιοπ 1ι'οι·εο1ιοι·ο.
πιο οποιι οοπο 1›οεοπποι·ο ο" νιο11›οεο1ιιιι`
πιοποπ ρι·ο1ιτιοο1ιοπ Αιιιιοο, 8ροοιο.1ιο
τοπ, Βο.1ποο1ορ;οπ οιπ. πιι ιιοι'ι·ιοπιι.ιοπ.

Πιιι ποπ Δπιοι·ποι·πποοπ ποι· πιι- πιοοοο Αι·ιι6ιτοοο1ιιοι.ιπιοι
οοοιι·ιοπ Κι·οιεο επ οοιιιιο;οπ. ιιο1ιιοπ οο οπι επ·οο1ιιπποεις
οι.οπ, οιπο ποπο Ζοιι.οοιιι·ιιι:ιπ 1ιοςι·ιιπποππππ οποι· ιπ ποι· ιιο
1ιοιιι.οπ?πιιπ οιποο «Οοπιιιπ1111ο.1:ιοο».Α11ο ιι·ι.ςοππννιοι1ιοοι·ο
ιιεο1ι πππ 1ιοεοπποι·οοπο1ι πιο.1ιιιοο1ιικιοιιι:ιο;οπ Αι·1ιοιιοπ ποο
1π- πππ Αιιε1ο.πποοιιιιοι·81ιοι'ι“ινοο1ιεο1-ιιππ νοι·ποπιιπο·ο1ιι·οπιι
1ιοιτοποο11οπ1ιιοι·πιο81ιο1ιειποιπ ιπ 1ιιιι·ποπ,-οποι· ποο1ι ιπιοιι
ικοοοπτ1ιο1ιοννιοποιο·οποπποπΒοίοι·οι:οπ πω· Κοππιπιοε πο.
1ιοεοι·εοοιιι·πο1ιτ.νιοι·ποπ. ιι'οι·ποι· οιππ Πιτ πιιπ Οοπτ.ι·ιι.11ι1οιιι
1ι1οιποι·οΟιιιοιπιι1οι·οοιιοπ πππ νοτ ο11οιπ επειι.πι·
ιποπίο.οοοππο Βοι·ιο1ιτο ιι1ιοι· ποπ ιοννοι1ιοοπ 8ι.οππ
ιινιο1ιτιοοι·ιιπ. οπ οπο ποιπ Οο1ιιοιο ποι· Ρο.ι1ιο1ο,ο·ιοπππ 'Πιο
ι·ιι ιο ποι· Βιο ννοο1ιεο1ιιι·ο.π1ι1ιοιι.οπνοι·ο·οοοιιοπ.
πιοΟοπιι·ο11ι1οιιοι·οο1ιοιπι.ιποποτ1ιο1ιιπ 2 Νππιιιιοι·ιι νοιι
ιιπ-ο Βοο;οπ Ππιι'οποι. Ρι·οιο οιποε πο.1ιι·ποποοε20

ΜοΒιι.-ο.
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Βοι· ΑιιιιιιιοΙιπιπππ @πιο Ι. ποπ 1. Ειιιο νιοι·ιοιιοιιι·
οοιιι·ιιι πι· Βι·σι·ιοι·ππο ποτ Αιοοιιοιιιο.πο ιιοιπποεοπ.
νοπ Βι·. Α. Βοπ, Ρι·οί. Βοπιποι·ι, Πι·. ιπι. νοπ
Βιι·οποπ πππ Τοι·πογ π. π. (])ι·οοποπ ιοοο_ νοι·188·
Βοπωοιπ.
πιο ποπι οιι·πππιοπΙπιοι·οππο πιπππ _ιπποι·οι·ππιποπιιοππο. πιιι.
ποπ Θοιοιιι·οπ ποπΑιιιοιιοΙιιιιπποι·οποπ'ππππ ποιποι· νοιιιι·οιιππο;
νοι·ι.τοπι.οΑι·πι ιιππ ποιο ποπ Βι·ποιιοιποπποι· ποποπ Ζοιιποιιι·ιι`τ
ιιο8ι·ιιπποπ. Επιπο Ε`ιιιιο ποιιοιτνοιΙοι· ΑιιιιοππΙππποπ ιιι·ιπετ
ιοιοιι πππ οιπιο Ποιο. Οιιπο πιπ ιιι πιο οποιο ποι· οιπιοοΙποπ
ι·ποιοοιιποποποι· οιπππιιοιιοπ, πο.οιπο ποΙοιιο Βοορι·οοιιιιππποπ
Επιιπιοπ ιιπποι·οι·Ζοιιποιιι·ιιτ πιιοι·ποιιι·οιι.οπννιιι·πο,ιπιιοιιι:οπω.
ποι· ππι ιποποποπ ννοι·ιιινοιιοπ Βοιιι·οο· οπιιποι·ιιποιπ ιιιοοιιοπ.
κα. Β ο ιι ιπ ο ι· ο ιιοιιο.πποΙι:ιπ οιποιπ Απιποιο «Πιο Δ ι ο ο ιι ο Ι
ιι·οπο νοιπ8τοππρπιιιιο ποινοιιιπννιι·ιπποιιοιιο
ιοιιι·ο οπο.» πιιπ ποιοι: επι πιο Νοι.ιιινοππι ποιο οιποι· Βιο
ιιππ πιιι· θππιπιΙππο· ιιιιοι· πιιι ποιιι Αιοοιιο ιππιππ ποπ πο·
τιιιιι·οπποπ Ρι·ο. οπ πππ Τιιο.ιποοιιοιι πιο. ιιι ππι·οιιοπο πιο»
πιοιπ νοι·πιιι.ιιπιοιιοτ Γοι·πι ιιοππποιοιιποι Επι. οι ι·πω”
«ποπ ποιιππιποπποπ Βιπιιπππ ποπ Διιιοποιπ επι'
πιο θι·ο·οπο πππ Ε'ιιποιιοποπ ποπ πιοπποιιιιοιιοπ
Κο ι· ρ ο ι'π›:. Νοιιοπ ποπ ιιιιιιποπ πιιπποπποποιτ.ιιοιιοπΒοιιι·ιι.ο·οπ
ιιπποπ πιιι· οιπο Ζποππιπιοποιοιιπποι ποι· 'Ι'ι·ιπιιοι·ιιοιιοποιοιιοπ
Βοπιποιι1οιιπ'ο, Οοποοι·ι·οιοιι'ππππ ποι· Βοιωτοι: πππ νιοΙο Απ·
επιιοπ. ποπ 8πιππ ποι· Επιιιοιιποπιιιοιι.πιι·πο·ο ιιοιι·οποππ. Κπι·2
πππο.ιιιιιιοπ8·οιοππι.ιπι πειπ οι·πιο Ηοιι ποι· ποποπ Ζοιιποιιιιιι
οιπο ΒιιιιιιιιΙππο· ιιιιοι·οππππιοπ Μπιοι·ιοΙ'π πι· Αιιιοιιοιιι·οπο ιπ
Βιο.ιοπ πππ ο.ιιιςοιποιπνοι·πιπππιιοιιοι·Γο.ππιιπο·. νεοι ινιιπποιιοπ
ποπι ογπιροιιιιποιιοπ Ππιοι·ιιοιιπιοπ νοΙιοπ πππ νοι·πιοπι.οπ
Βι·ι'οΙ.<;!

ν ο ο π.

Απο:πο οπο ποπ Ρι·οιοιιοιιοπ

ποπ ποπτποιιοπ ιιι·πι1. Τοι·οιππ πο. Μ. Ροιοι·πιιιιι·π

1290.Βιιπππο οπι 14. Εοιιι·ποι· 1900.
1) ποπ πι ι ι ο ιιοι·ιοιιιοι:ιπι Απποιιιιιππ ο.π πιο ιπ ποι· νοι·ιποπ
Βιιοιιποι (17. .Τοππο.ι·)νοπ Υ'νοποοιι ιιιιι.ποτ.ιιοιιιοπΕ'ιιιιο νοπ
οιοποποι· 8ιπιιπιιιι·οιπιιοπο πιο» οιποπ νοπ ιιιπι ποοποοιιιοτοπ
?Μι νοπ οιοποποι· πιιοοι.οι· 'Ι'ιιι·οιπποπο ποπ Βπι
ιιππ νοποοιπΕπιπι·ιπ, οιιπο οιπο ποΙοιιο ποπ πι
ιιππ ιι·οιιπνοι·πππ.
Πιο 'Ι"ιιι·οιπιιοποποι· νοπο _ιπο;πιιιι·ιπιπι, και πιο πιοιι πιιιοιποπ
οι.ιιιποιιοπ Ρι·οοοππ π.πποιιιιοππι,ιιοιιοππιιιοιι οποιο οιπο ιστιοπ
Ιοιιοιο πππ ποιοι· ιπ ποι· Βοο·οι νοιπ 8ιπππ ι.ι·οππνοι·ππο ιιοι·,
ιιππιπιιιπιπννοιποοιποπ νοπι Βιπππ ροι:ι·οπππππροι·ιοι. Βιι·οο οο
οι:οποπο 'Γιιι·οιιιιιοποποι· νοπο ιιιο·πιοι·ιπ, πιιι Πιποοιιππι.; ποι·
οπο.πποοιιΒιιιππ πι πιιοι· _ιοποπιιιΙΙπ ιι.ππποι·πι.ποιοοπ. Ιιι ποι·
ιιοι·ο.ι:πι·ιΠοππΙοι· π. Α.) ποτ. νοι·ι.ι·πποπποι· ιιοιποπ οποιο
ποποπ πιιι ποι'ππποιι, οιιοοποποπ νοπ οιποπι πο ο·οποπτοιοπ
Επι, ποι· νοπ Ροιιιποι· ποιπ Οοπο·ι·οοπ 1896 πιο ποιιοιιι
ποιποππιι·ιι·ι ινπι·πο ωιιιιι Βοι Η ο.ιπ πι οι·π οιι ι πο). ιπππο ποι·
διοι· .Τιιιιι·οιιιιτιο νοι·ιι·οποπποι· ιπι ιιιοπιο·οπΚιπποι·ιιππ ιππ ποπ
Ριιπποπ νοπ Οιποπιιιιι·,π Θοιο οπιιοιι οιποπ ποιοιιοπ ιπι επ
ποοιιοοιιιοπ, ιιι ννοιοιιοπιποι· οποιο ππι·οιι πιο Απιορπιο ιπο
ποιο" πιπι·πο:
Βιιι οιπ_ιο.ιιι·ιποι·Κιιο.ιιο πιο πιοι·ιιιπππ ιπ πιο ΑπιιιιιΙπππ πο
ιιιοοιιι. ΒοννπππιιοπιπΙιοιι. Ογο.ποπο,νι·οιιοΡπρι1ιοπ, Ρπιπ πιοιιι
Γιιιιιιιοι·, Αιιιιπππ.ο οι·ποιιινοι·ι. πιιι Ιοπιοιπ ιππριι·οιοι·ιποιιοιπ
Βιοποποππ·οι·ο.πποιι.νοπ _ιοποπιΚιοιπο·ο, ννοιοιιοι· ιπι· ρ ιι πι· γ π

-
ποιο, πιοιιι πι» Ιοι·γπποπιο Βιοποπο οιιοι·οιιιοι·ιπι.ιποιιπι.
ι οι·ιι·οποπποι· ποιποιιπιι·ιι·ι ποπ Ππιοιποιιιοπ 2π·ιποιιοπ μποτ"
εοπΙοιπ πππ 1οιη·ιιποοΙοιιι Βιοποποπποι·ιι.πποιι; Ιοιπιοι·οπ, οποιι
πιο «Θππιιιοππιιιιποπ» ππ ιιοποιοιιποιι. πιιι ιππ ιπ Ρο.ΙΙοπ νοπ
ι·οιι·ορποι·γπεοο1οπιΑιιποοππ πιιοοι: οπι' πιο ι·ιοιιι.ιποΒιοο·ποπο
ΒιοΙοιι:οι.ι Απ ποι· Ιιπιιιοπ Ηπιπποιοο, πιοιιι ππιοι· ποπι Ρι·οο.
ιπππιοιποιιπ πππ ιιιπτοι· ποιπ οιιοι·οπ Αιιπο.ιπ ποπ Μ. πιοι·πο
οιοιπο-ιπο.πι.οιπ πιοιιι· πιο ιιιιιιιιοι·οιοι·οπποι·'Ι'ιιιποι·; πιο Ηοπι
ιιιιοι· ποπι 'Ι'ππιοι· ιπι νοι·ιοι·ιιτ, ιιι ποι· 'Ποιο »πιο Ε'Ιποιππιιοπ
οοιπιιιι. Βιιπ Κιππ ποιΙ ποιιοιι ιι·ιιιιοι· Βιι.οι·πιιις οπο ποπι ιιπ
ποπ Οιιι· @πιω οπο", πιο θοποιιινπιπτ ιπι νοπ ποπ Βιιοι·π
πω· 10 'Ι'οποπ ιιοιποι·ιιιιινοι·ποιι. ι)ιοι;ποπο: ι·οοι·ορΙιο.ι·γποποιοι·
Αιιποοππ. Ιποιπιοπ ινοπι Ριιοι·γπιι) οιποπ ιιοιποπ ΙΒιιοι·, οποιοιιΙ
οποιι ιιιοι· Ριποι:ποιιοπ οπ ιιιιιιοπ ιπι.: πππ »πιο ποι· Ριπποι·
ιπ πιο Ιποιοιοιιππιπππο οιπποιιιιιι·ι.: ιοτπι οποιοοι·οπ πιοιι Οοο.
επιπ πππ ιιιιππιποπΒιπι. -- Ιιι ποιιιποιιιοπ Αποοπιιιιοιι οιποπι
πιο Αοιιιιιππο. - οπο” 'Ι'ι·ιιοιιοοτοιπιο,Αππποιιπιιππ ποπ ιιι
πιο πωπω ο;οποπποποπ ΒΙπιοπ - νοιο·οπιιοιιο Βοιοιιπποπ
νοι·πποιιο.
Βοοι:ιοπ24 Βι.ππποπ ποοιι ποπι 'Ι'οπο (Αιιιοι·οιοι·ιι.τ.):Βοιοιιο
οιποπ ποτπιπι οποινιοιιοικοππππ πιιι κοπιιιιι·ιοπι πιιι πιοτιιοπι
π'οι.τροιπποι·νοι·ποιιοποπ Κποι.ιιοιι, ποιιι· οπιιπιιποιι. ΐοι·π πιπ
Πο.Ιποπιο ννπιιπο οιποι· Τι·ιιοιιοοιοιπιο ππροι·ιοι. Ππιοι· ποιπ
ιιπΙιοπ Ρι·οο. ποιοι. οιπο ιιιιιιιιοι·οιι.;ι·οπποθοποιιννιιΙπι, οιπο

πιοιοιιο πιιιοι· ποπι ιιιιιιοπ Ππιοι·ιιιοίοι·ινιπιιοι. Βοι ποιιιοιιι.”
ννοιποι·Ρι·προιο.ιιοπ οι·ννοιποππιοιι πιοιιο θοποιιιπιιιπιο πιο οιο
ιππο.ιπιποπιιιι.πποπιιοπιζι·οπποπΠι·ιιοοπροοιιοι, ποπ ιιιιιιοι·. ππι:οι·
πππ νοι· ποιιι. Μ. πιοι·πο-οΙοιπο-πιππο 8·οιοο·οππι. πιο (ιπι·οιπ
ιιοποοιιτπιιπ πιιι ιιιι·οι· ποιιι· νοι·πιοιιιοπ Βοιιοιπο ποιοι.νοι·ννοοιι
ποπ πι. Πιο Βιιιιπιοπο ποι· Ι)ι·ιιποπ ιπο ποιιι· ιιγροι·ριοπιιποιι,
πιοι·ποιι. ιοπι οοι·ιιιοποοππ πππ οοιιι· πιοιιι ιπι: πππ ππι·οιι·
ιι·ο.πιιι; ππι πιο ιιοιππι ιπι ποπ Θοννοιιο ιπ οιπο οιποπ ιιο.ιποι·
ι·ιιο.8·ιοοιιοΜο.ππονοι·ννοπποΙι πππ ιιιιποι οιπο ΗπιιΙο. πιο πιο
οιποι· .οιποπ οπ ιιοποιιιοιιιοπποπ οπιοιιοιι πιιι·οιι οιποπ οπ,=;οπ
Οπως οοιιιπιππιοιι·ι. Ι)ιοπο οινοιτο ποιπο ιιοπι πο.οιι ιιιποπ νοπ
ποι· οι·ιποιιιιτοπ Πιπποπεοποππιπιπτ πππ ιπι πιο οιπ ο ο ιπι·οιπ
πο ιι Η οιποπι: ιπ π , ιιππ ποιιι· πιιι·οιποΙιπιι.ππιπο,ιοτπιπο. οι·
ννοιοιιιο πππ πιο.ι·ιιπιιι Βιπι. ιπιιιιιιι·ιο ννοπππιιοοπ, ιπ ννοΙοιιοπ
πιοΙΙιποιπο πιω ππι·ιι'οι·πιο οι·ποιοιιιο Βιιιιποι·ιππποι ιιο.ιιοπ.
Βιπτοι· ποι· 'Ι'οππιιιο ιπι πιοπο Βιιοιποιοπι-ΠπιιΙο ινιιιιι·οππ ποπ
Ιοοιιοππ πιιι ποπι Μοπποι· οι·ϋπποι. ννοιποιι. ιιππ (ιι·οπιοπ πιππ:
ποιοιι ιπποπ πιο ποιοΙιοιιο(Ιιπιιο) πππ πιο 'Ι'ιιοιι ποι· ιιιπιοι·οπ
Βοοιιοπινπππ; πο.οιι οιιοπ οιπο Ρο.ι·ι.ιο ποι· πιιιοι·οπ Γιοοιιο ποπ
Ροιποιιιιοιπο. νοπ νιοΙοιιοι· ποι· Ρι·οο. πι.γΙοιποιιπ ποπ·ιο οι ιι
'Ι'ιιοιι ποπ Β.π.πποπ ποπ ΟοππΙιπ οοι·οιιο ππ οπι

`ι
ι
ι ο π π τ
.
π π π ι· ο π ιι πιππ; ποοιι ππι.οπ πππ ιιιιοιι ιιιιιιοπ πιο

πιο οποιο νοπ ποπ ο;οποπινοιιοποπ Ποιππι·ιιποπ ιιο8·ι·οπιι. ιπ
ποι· Βιιιιιο Ποιοι πιο νοι·ποι·ο ννιιππ ποπ Βπιιιππ
νοππο ιπι.;πι. οπτιιΙϋππι: νοι·, ποι· Βπιιιππ ιπι.
"πιιι οι·πιοιτοι·ι ππ π οοπιιπππιοιι· ι ππι·οιι οιπο

Ο οιι'πππο· πιιι. ποι· Ηποπιοιοιπ-Ηϋιιιο Νοοιι
οιιοπ επ ιπι οι· οποποι'ιιιιι νοπ οιποπι ιι·ι·οπποπ.
παπι: ιοι·ι'ιιοπποπποπ 'Ι'ιιι·οιπιιππ. Βιπ πιοιοιιοι·
'Ι'ιιι·οπιιιππ 1ιοο·ι ιπι Βιιπππ ροτι·οπππ ιπιοι·. πι·
πιο τ.

,

π. Το. ποοιι πποιι, π. 'Πι. ποιιοπ οι·ιποιοιιι. Α Ιιο
ιιιιιιποπ Βιιιππ πιππ ι'ι·οι, οπτιιοιτοπ ιιιιππιποπ Βιπι..
Ι)ιο Οοι·οιιπ πππ ιιιι·ο Αοπιο πιο ππνοι·ποιιιι, οιιο·Ιοιοιι πιο Ο.
οποιοι: πιι·οοι ππι·οιι πιο Ποοιποιοιπ-Ηπιιιο νοι·ιοπιι. Ιπ ποι·
'Ι'ι·οιπιποιιιιιιιΙο ιπι Βιι:οι·, ιιιι·ο ννο.ιιππποοιι

π ι π π το π ιι, ποπ ΤιοπιπιοιιοΙι πι μια ιοι·πιπι·ι. Ποπ (ιοιιιι·π
οοποπιοιππ, πιο.ι·ιιπι· οι·πιιιιποιι, ιπ ποπ οι·ννοιι.οτιοπνοπιιιιιοιπ
ιιιπι·οπ 8οι·πιιι. Βιο ππποπ ιιιο.ππ, ιπ·οοιιοπ, ιπι πιιι.οι·οπ ΤΙΜ!
ποπ ι·οοιιτοπΟιιοι·Ιορροππ οιιι ιι;ι·οπποι·,ι'ιιποιιοι· ρποππιοπιποιιοι·πω. Ιπ ποπ Βι·οπιιιιιοπ ιππιιο· ι.>;οιο.ι·πιοι·ΒοιιΙοιπι, ποι· πω·
Μπι' ι'ι·οι. Ιπ ποπ ιιιιι·ιεοπ 0ι·οοποπ πιοιιιπ Αιιποι·ιιιοπ.
Αιπο: Τιιι·οπιιιοπο οι" Βπιιιππ νοποο _ιπππιοι·ιπ“ο ποπ 8ιπππ ιιοι.ι·οο πο ιπιοι·ιοι·, Αι·ι·οπιοπ
ποι· νοπο _ιπο:πιπι·ιπ πιιι. ΒιΙππιιε οιποπ Ποοπιιι
το πι π. Πιο Ιπιοοι.ιοιι ιπι ιιιοι· ννοιιι·ποιιοιπιιοπνοιπ Βοποπ ποι·
Ροπο!ιοιιιιιιιιιο ππι·οιι πιο ΟπποΙιοπιι οο.ι·οι.ιοιππιπ π'οι·οιποπιπ
ππΙοι·ο ποινοπποι·ι, ιπιι Πιπο·οιιπιιο· ποπ 8ιπππ ιι·οππνοιπππ.
Βοι· θιπππ ροι:ι·οπιιπιπι`οιιοι· ιπι οιιοποπι· ποοπιιπιι.ι·(ι·οι.ι·ο,ςι·οπ)
νοπ ποι· νοπο. _ιππιιΙοιιπ οπο ιιιι·οπιιιοπιι·ι. Βοι· “πιο Ρι·οοοππ
πιο πιοιι ιπ 10 Το.ποπ πιι,ςοπριοιτ,πο.οιιποπιποιιοπ νοι·Ιιοι·Οιιι·οπ
οιι.οι·ππο ιιοπιππποπ ιιοιτο.

Βιποιιππιοπ.
ιΝοποοιι: Απο ποπ Απποποιι νοπ Μπι: ιπινοπ ποπ!.
ιιοι·νοι·, ποππ _ιοποπνοποππιπιππιοιιοπ πππ _ιοποπ Εγιπριιι.οοιπππ
ιιπ ποι· Βοιιο.ποΙιιο.πιπποι· Ιιιι'οοιιοπ ποπ Ψοο· ο;οιιοπ ιιοιππ. Βοι
Βι·ινοοιιποποπ ι'ι·οιΙιοιι οπιννιοιιοιτ πιοιι ποι· ι·οτι·οριιοι·γπποοιο
Αιιποοεπ ιιιοιπι ιπι ΑποοιιΙπππ ιιπ οιπο Βροππγιιι.ιπ οοι·νιοπιιπ.
8ο ιι ιπιτπ: Αιιοιι πιιι Οι:ιιιπ ιιοπιπιοπ (Βοι Κιιιποι·πι τοπιο
ριιοι·γπποπ.ιοΑιιποοππο νοπ; ιπι Ι·ιοπριι.οι πιο Βοιιιιι. ιιι 5

.!πιιι·οπ 4 Μπι οιπ ποιοιιοπ Ζιιποιπιποπιι·οποπ ποποιιοπ. Απι
ιιοπιιο·πι.οποιιιιιοποι ποπ Βοι Κιπποι·π πΙΙοι·πιποπ ποι· ι·οτι·οπιιπ
ιγπποειιο Αιιποοππ ιιπ οιποπ 8οιιιιπριοπ, ππι·οιι νοι·πιιι.ιοΙππο·
οιιιοι· Ιιγιπριιο.ποπιιιπ ιι·οπρ. Ροιιιγιιιπιιοποπιι.ιπ).
Επιιιιι οι·ιπποι·ι πιοιι οποιοι· ποπι πιιιο·οτιιοιιιοπ ιι.ιιπιιοιιοι·
?οιπο νοπ ι·οτιοριιο.ι·γποοπιοι·Βοοιποιοιποιιπππις; ιπ ιιοιποπ
Ε'ιι.ιιοπ πω· πιο Βιο. ποπο ο.πι' ι·οιι·οοιιοιγπο·οοιοπ Αιιποοοπ εο
πι.οΙΙι:πιοι·ποπ. πιο ποιπιοπ οιποπ ο.ιιοι· πιοιιι Σποτ. ποιιιιοι·π
ΒΙπι. ιπι πννοιτοπΓοΙΙ (Βοι οιποπι Βιιιοποι:ιιοιιοπΚιπποι πιο:
πιο Βιπιπτιιιιιπο ποποιοιιτοσοι.οοιιννιοι·ι,ι.ς.
Βο πι ο ι· ο νι π ιι γ οι·νι·πιιπι .οιοιοιιιο.ιιοοιποπ ποιοιιοπ Γο.ιιοπ,
επ ποπι οι· ιιιπεπεοποποπ ινπι·πο, ποοιιποιιι ποπ Κιππ, πιι.οιιιπ
οιπιοπ οιποπνοι·πιοιιιτΙιοΙιοπι·οιι·οπιιοι·γπποπιοπΑιιποοπποπποιιοι1
πτοι Τομ ιππ;; ππππιοιιιι·οοιιοπ @οιποπ ιιο.ιι.ο. Βιιπ Κιππ
ννοι· ποιιοπ πιοιιιιιιππ: πιο Βιπιπιιιιπιις ποιιπ·οι·.

8 πιο ιι πιο. πιο Βιι·ϋππππο· τοιι·οριιοι·γποοο1οι·Αιιποοππο
πιιι. πιπιππιοπι Ιππιι·ιιιιιοπι νοι·πιιποιιπιοπ. απο οπιιιιιπιιοιι πο·
ιιιιοιο: πιοιπ νοτιποιπο πο πιοιιοι·οι·οιπο πι.οιι·ιιοι·ο Ιπι.ππι;.

Η ο ιι πιιι:: ιππ οιπο πι:πιπριοΒιιιιΤπιιπε ποπ Αιιποοπποπππι·
πο.πιι πι» πινοοιιπιπππιπ πππ Ιοιοιιι: οποιππιιππ, πιοπιι ποι· Απ
ποοοπ ιιοι·οιιπ ποι· Ροιι'οι·π.ιιοπποιιο ιπι. Βοι οιΙοπ πιοποπ ιπι
πιριιΙπτιοποπ ιιπ Βοοιιοπ ειπΚιπποι·π ιππππ ιππ.π πιοιι πιιι· ππι·οιι
ποπ Τοπτπιππ ιοιιοπ Ιππποπ; 2π ποιιοπιπταπο πιοιπι οοι·πιοιιτπ.
Κοιπιο· πιο Βοι 2 πιιιιννοι·οπΗοι·πιιι·οπιιοπ πππ ιπ οιποπι
Β'οιιο νοιιΡιοιιι·ιιιο 'Ι'ιιι·οπιιιοπο ποι· νοπο ππποιονιο

π ππ πο: νοπο _ιπο·πιοι·ι π οοοϋποιιιοι. Πιο οιιοι·πιιι.ο
ι·ιοι.ιποιιοπ8γιπρτυπιο οιιιοι· ποΙοιιοπ 'Γιιι·οπιιιοποοπο: Βοιιπιοι·π
πππ ϋποπιοιππο $οιιννοιΙιιππ οπο» ποι· ΟΙονιππιο; πππ Βιιπ
ιιιοοιιτποπ Βιππι·ποιι οιποι· οπτειιιιπιιοιιοπ Αιι'οοτιοπ; πιο.π ιιιιιιι
Βοι ποι· Ρο.ιρο.ιιοπ ποπτ.ιιοιι πιο ιιιι·οπιιιοπιι·ιοπ νοιιοπ, ποσο πι.
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ι!ο!ιο! οιο ετϋεεεε νοτε!ε!ιι: τ!τιο;τεοάο·ο!ιοτοο,όειιοιτι!!ο'Ι'!ιτοτο
οοο ιο ι!!εεεο αι·οεεεο νεοεοεοειοιοεο ο!ε!ιτ 8·ο!ϋειι ννοτοεο!
νεο οοο 8 ?Ποιο σ!!οεοτΑπ, ι!ετεο Κ. ε!ε!ι οτ!οοετ!: (Με 2
Βετε!'ο!ι!οτ!πι !!οεριτο!, Με Ρ!επτΜε !ο άετ Ρι·ινοτρι·ε.κ!ε,πο·
ιοο!οεοοι !οο. !)τ. !) ο οι ο τ·ο ννε ο γ !ιοο!οιε!ιιοη τεεοτο!ι·ι:οο
ειο!! ο!ο 'Γ!ιτοοι!ιεο ιν!οτ!ετΜ! ε!ιεο!ποετ Βο!ιο πο!! Αοινεο
οπο; νοπ Κο!τε; ι!!ε ε!οο Κτοο!το οτ!ε.ε !!ιτοιοΠοτείε!ι1οτ, τ!!ο
!ιοο!εο ε.οι!οτοο!ι!!ο!ιοοεπι Εε!ιοο.
ιν εο τω!! ετ!οοοτι: επι ο!οεο νοο Ζε!!! ! ο τ !ιοεο!ιτ!εοοοοο
Πο!! νοιι 'Ε!ιτοοι!ιοεοοοτ ν. !ιι€ο!οι·ιε οπο!! Ί'νο!ιοε.
8ε!ιοι!ι.ο ετνι·!!!ιοι:άεε νεο νοεε !ιοι.οοτεο 8νοιοτοοιε
οοτ .Τοε;πΙετ!ετ!ιτοιοοοεο:Ή'ε!ι!εο άεε νεοοο,ε;οτειιεο!ιοε; οπο!!
άεε Ζοεοοιοιοο!'ει!!οοάεε ποτοτοο (εοπττο!εο! Βοι!εε άετ νοοε
Με ε!ιοτο!αετιει.!εε!ι.
2) Ψοεερ!ιο.1οο ερτ!ο!ιι.!!!ιετ«Βοιοτιτ!ε ιοοιο!ιτο
ο ο ο ο ο ».
(Ποτ νοτττοε Μ. Με ε!ο ΤΜ!! ε!οετ ετϋεεοι·οο Ατ!ιο!!;ποιο
!)τπε!τ οοε!;!οιοι!:.)
Β ε 1ο Ο τ οιο οι!!ε!ι!.ε άειιι Νεοιοο «!Βοιετ!τ.!εοεε ο ο ο -
οιοιο!ιτο.οοεοε.»οοο νοτια ο·ε!ιεο, οτι εε ε!ε!ι οπο!. πιο οιο
Αο!οεπο,ε· νοο βεννε!ιεοιοοι!ιτεοεο !οι Βοτοι, εοοοετο ε!ιοο πιο
Ρεοοοοιοοοιοτε.οοο !ιοοτ!ο!ε.

!)!τοετοτ: Ψ. Κ οτ ο ! ε.
8οετοιοτ: Ε!. Β!οεε!ο·.

οποιοι; οπο οοο Ρτο!ο!‹ο!!οο

άετ τοοάιο1ο!εε!ιοο Οοεο11εοοείτ του. 13οτρε.τ.

8!ι.οοοε ειο 17. Νονοιο!ιοι· 1829.
Ρτο!'. Ζοοεο ερτ!ο!ιι !!!ιετ νετ!οτοοοε; άετ .ετω
τ!ο οιε.οιοιετ!ε. !οι.οτοο.
Ε!ε Μοεο οιο νοτ!οιοοοεοο ά!εεεε θοΐοεεεε ε;ενν!εεοτοιεεεεο
ο!π !ι!ετοτ!εε!ιεεΒεο!ιι. οι!! Βοτροι. ετννοτοεο. οιοο!. οοτ ινε!!
ι!!ε ετιιοι!!ε.ε.τοοι!οΑι·!ιε!ι: ποιοι·ειο !ι!ετ οι·εο!ι!οοεοΜε, εοοι!οτο
ειτε!!οπο!!ο!ε!ιτ.ενοο!.ε·οτΜε Μ! οΠοτ ρπο!!ε!τ!;οιι Ρ`ο!!ε !ι!ετ
οοτ Βεοοεε!ιι.οοε Βετο. Ιιο .Μοτο 1884 ετεο!ι!εο Με Ατ!ιο!ι:
νοο ν οεε, οε.ε!ι 5Ο_!ο.!ιτ!;;εοι8ο!ιννε!εεο Με ει·ειο Ρπ!ι!!οετ!οο
!!!οοι·ι!!εεεο Θεο·οοετοοε!,ννε!ε!ιοο.!!οΜε οποι εοοειοοιοο .Το!ιτε
νετϋ!!”επτ!!ε!ιτοο!!"!!!!εεπτ!ι!!.!τ.εοντο!ι1 ι!!ε εει· !!.!τοτοπΕπετε
!.πτ ειπε νοτεοτ!- τεερ. οεοοι!εο!ιοι· Ζε!!:, ι!!ο οο.οϋτ!!ε!ιοοε!οτε
επ !ιοοτε!ιο!!εοεποε!Με άιο οοοετο Οοεπιει!!ι. Με οπο!! ιοο!ι
τοτε πεπο Βοο!ιε.ο!ιτοοε·οοεπε οοο ?Όι;ετ .]ει!ιτεο.
1888Με ιν. Κοε!ι ε!οεο ινε!τοτοο Βεἱτι·οἔ οπο! 'Γ!ιοοιει
εε!ιοΓετε.
Π!ε νοτ!ετοποε ιει. ε!οε εε!ιοοε, ‹!ε τ!!οΑτιετ!ε τε!ε.ι!ν εο
εε!ιοτοτνοτ!!!ο!`τπιο! "νετ τ!πτε!ιοοο Βε.οτ!άεε 8τετοιιιιιε, οοτ
οΙ!ει·‹!!οι.ςεΜε Αι·ιετ!ε ο!ε!ιο άιεεετ,εοοτ οοο!!εο!οι;εοι!!ε!ι οοο
οοο» οπί!!!.οετ, ππά τ!!ο Β!ρρεο!‹οοτοο!. Νοτ !ο οοο Ιοιοτ
εοετο!τοποιοοοι ι!!εεοτ Βο!ιπτο ρ;ει·ιοο·. Ποπ!. Ρεειοι·ο!!ειο
εοττ!οοαπο. σε. οιο !!!ιιεπε!ο ‹!ετ !ιε!ι!οοΒο!τοο νοι·!›!ο‹!εο‹!ε
Εεεειε) πω! οιο 1οιοτεοειο!οιπε!‹ο!ο πο!. ε!οεο!ιο!‹!οο‹!εοππά
!οιοτροο!τ!.οοΓε.εε!ειι άεε!τεπ οεε θείο.εε. !)οεεε!!ιο !!ερ;τ.!οο
τετοοτ εννο!ι.οοΕ'ε.εο!ο!πι ο!ιοτειιΑοεο!ιο!!τ ι!!ιεει άει· Ρ!εοτε.
τω, ννο!τει·οεε!! ποιοιι ευ! άετ !ιο!ιεο 8ε!τε ‹!ειο Ρετ!επτι!.
οεοπ !›ο!ε!οτεε!!;εάειιι Μπεοπ!ιιε τ.τ!εοΒιι!οτ!ε Μοτο!. νετ
Δ!!ειο Μ; ο!εο Με Αττετ!ο !π οοο Ιιιτοτεοεοι!τε.πιιιοο ν".
!ει.οιιοι;οο οπ.ε;!!.πε!!ε!ι,ιοε!ετ εο!ε!ιεο ι!.ιιτε!ι8ι.!ε!ι οάοτ 8ε!ι!ε.,ε·,
πιο εε!ιοτ!'οτ οοο» νοτπτεε.ο!ποο. νεο οοεοιιι!ετετΜοεο
!ιο!!.ποι! Ιοτει·οεεο !ετ οοι!!τ!!ε!ι οιο Εεεε άει· Αττετ!ε οιοο
$!.ει·οο!το.οο,νεο!!- οποιο! Μ! 8τ!ε!ινοτ!ειοοιιεοο - άιο Βο
ε!οοιιοοοε, ο!! ε!ε ις·οττο!ϊεοΜ: οάοτ ο!ε!ιο, οοτ ουτε!! 8·οοεπε
Κε.οοτο!εε ι!!εεοε Α!ιεΕ.οο‹!εεπιοι.;!!ο!ιννιττ!. Πε ειι!ει!ι·εο άει·
!!!ιετ ιοε!ιτετεΔτ!ιειτ.οο, εο με!. Τοπ τι!εε ι!!οεοο Αοετοοι!
το οοο οτει.εο Ιοιοι·εοετοι.!τοπιοοι!! 10 Μπι. ειο, τπτ οοο 2.Με
18 Μπι.. οοο δ. ειο! 11 οι!... οοο 4. επί' 12 Πω., άεπ δ. οι!! 12
!!!Ιοι. !)!ο !ο ε!!εεεοΖο!ι!εο οοτ.!ιο!τεοεΠ!!!“ει·οοοετ!τ!οτε ειο!!
ειπε άειιι νετΙοο!' άεε 8τοι·οο!τοπτ!οε,οοτ ε!οο .<;ε!ιο;;οοο!.!ο!ε
!ο!ι!οι. Ύν!!!ιτεο‹!άεε Μοοιιοι·!οιο !ιι·ο!τ.!ετ, νετεε!ιοιο.!ετ!.ε!ε!ι
Με Βι·πει!ιε!ο !ο άετ Μ!ττε. ποι οιοο Βιιι!ε επ ιν!οι!οτ !οι

ἐοει·‹!ιιτε!ιοιεεεετ
οποιοιο!ιοιοο. Ποε !!ε!”εεεεο!!ιετ ι!ο!ιι, Με

ο!ο οι ο!ο 2!ειο!!ο!ι τ!ο!ιι.!ἔ οοετ!ο!ιτ. νοο άετ Αι·ι!ειι!ε!:!ο
ετοτοο-ε!εν!ειι!ε.τ!εοποτε!. Ιε!ε!ιτ εοονετεοοτ. Με οοτ ό. Β!ρρε,
:οιοο ροτε!!ε! ε.!ινν!!.τι.ε.Ζοεοε πιο: οπο πο! 8εετ!οιιεο, ννο

ο
ι. Βιετοποι πω! πιο ε.πι·.;τοοοοοοεΡειττ!ε οεε Βτοετ!τοι·οοε

εοεεεεο!ιο!ττοο ννοτοοο, εε!οο Αοΐιοετ!ιεε.οι!ιο!ι. οοο! νοτ!οπ!'
οοτ Αι·ιοτιο οιιο·οννεοε!τπω! οοοειοι!τε. τ!εεε ε.Βοοεο!ιεο νοο
Αοοοιε!!εο ιο οοιοεο!!ιοο, εε οοο!! εο!ιννοτ !ιο!ι: οεετ!τοοικε
!!!!ε.ε.εεε:το ετ!ιε.!τεο.οπο!!ι!!εεε!!ιεο ο!ιεο ννεο!ιεε!ο. νει· ο!!οο
Ι)!οοεο !!!.πί!:ι!!ο !!ο!εοΜοοιιοετ!ο ινο!οοι·νοτο 8τετοο!τοο‹!Μ!.
Με Με ι·εο!ιι.ο. !ιο θτσεεεο πο!! θοοοεο !τεοο ιοε.ο οεοειι,
ι!ο.εεοιοο ε!ε ε.ρρτοο!ιοοι!νοεοπ Το ο το εε πιο! Ι! π εε!! πο.
1-1,5 !ιοε!ιετοοεΜε 2 Οτο!. νοιο 8ιετοο!ι·εο‹!ε πιο επε!ιοο Με.
Βε Με!. τ!!εεεε8ε!ιντεο!ιοο ειο ι!ετ νω·ο.ειιοοι οεε Βιετοπιοε,
εονν!ο ‹!οοι νετεο!ι!οε!εοοεοειι Λ!ιετε.οι! οοτ οο!!!εο Αττοτ!οο
νοο ο!οοοι!οτ. Ποτ νετεπε!ι, ε!ιεο!οτ ε!ε!ιοτεΜοε.εεο ιο ο!εεετ
Βεο!ε!ιποιτ επ οτΙιο!τεο. νν!τ‹!ι!εε!ιο!!ι ενο!!!ο!ε!ιτ.εο!!οεοο.

Ι)οτε!ι ‹!!ε νοτ!ειοοοο· οι!τ!ιο!:το!!'οοοπο! νοτ Α!!οοι στοΜε
Ρ!εοι·ε. νοιο 2

.

Με 8
.

Ε!ροοο!τοοτρε! ε.ο !ιετ!!!ιτοο οιοο οιο
Ρ!οοτο!ι!ε.ττοτ!ιο!ε!ει·Βο!!.οο. νεο άετ 4

.

Βἱορε ε.ο εο!οο!ι!.ε!ε!ι
ειιτ οοτ !!ο!ιοο Βο!το άεε Ροτ!εε.τά ι!οοινιεε!ιοο. Ρ!ειιτεινοτ
Ιοι.οιιοΒ·οοε!ο‹! ε.!εο2ο ετννε.τι:εο Μ! Βο!ττοοοοο!ο οεε Ι

. Με

3
.

τοερ. 4
. ΙοοετοοετοΙτε.ποιε,νεο Μ. ο!ιννοτι:ε !!ο!ιε εο!ε!ιε οεε

Ροτ!εε.τι!,τοε!ιτεοοτ ΡΙοπτε. 1ο πεπ επι· Βοο!ιε.ε!ιοποιο·οεοειι!
ιοοοεο Ι<'ο!!οοεοπ! ι!ε.!ιοτοοε!ι οτι ΡΙοοτο, Ρετ!εετ‹!, _!

ο

Με
Βετο εο!!οπ οι!τ.οοι.το!ΐοοννοττ!εο.
Νοο!ι Κ ο ε!ι !τοοο !ιο 1

.

Ιοοετοοετο!τε.ποι :οιοο ‹!!ο νεοι!
κοινο.οοοοντοε. ιο!ι.νοτ!ετοτννει·ι!εο. άοο!ι !ι!ετεο Με.οο!ιτ!οιο
ετοτο! οοτ! ΟΙεν!επ!ε. ι!οτεε!!ιεο ινο!ιΙ ο!οεο πιοοι!!ο!ι οοιοο
8ε!ιπτο.
νο εε !ιε.τ88 ?Με εεεοοιιοε!ο, νεο ι!οοεο Κ σε!! 4 Με
ο!ε!ιτ.εοπ ε!ε!ιοι·ε ειιεεε!ιο!ι!ει, ι!ε.!”!!τ8 ι.νε!!.οτεΓο.!!ε :Με οοτ
Ιιοετοιοι· πο!! ε!πεο νοο οπο εε!!ιετ.!ιοο!ιοε!ιτειοο!ι!οοοε·οί!!!;ς!..
νεο «!!εεοο88 Π.!!εο οοι.τ'ο!!εο ο πιο! Βοτρο!: πιο! Ζ. Μ; οι!!!
!ο άει· Εεεε !!!ιοτ 4 οεπο ?Με Με εε!οετ Ρτειτ!ε :ο !ιετ!ε!ι·
τοπ, εο ε!ε.εεεοιο!ι 9 Ε”!!!!ο επί' Βοι·ρο.ι !ι!!ιοεο, ιι.!εο εε!.Με
εε.οιοι!;!!ο!ιοτοοτ νετϋοεοε!!ε!ιοο εε!ιοοιοιεοοο. Ζ. @ο!π οπο
οιο Κτοο!τεοοοεο!ι!ε!ιτεοεε!οετ !!.!!ε.

Γ ε!! 1. 8ι.πο.Ε!. ει·!ι!ε!τ!οιΓο!ιτιιοτ1890ε!οοοΘε!ι!!!.,ο·οτ!ι!ο!ι
(Ωπετιο) ιο άεπ !!ο!τοοΙοι.οτεοετο!τοποι.Πει· !ιεττο!ϊοοι!ο!Γ!!ε!ιοτ
εοοτ εε!οε 8ε!ιο!ι!!ιτ!τε!τεο ρτοοιρο, ι!εεε Μοτο ινοο!ο·ε'Ι'τοο!'εο
ΒΙπτ. νοτ!οτοο ε!οςοο. Με Ζ. Μοεο Βετο τω!! ετ: !ιτο!τ.εοο
Γεο‹!ο Ηιο!ιετννοοε!οάετ Ι!ο!ιοο 8ε!τε. Με !ιο Βιοτοποι οοι!!ε·οο
ποι! τειο!ι!!ο!ιε!οε οειπ” Ηοο‹! ε!οτ'ο!ιι·οο!!εεε. Πτ. ν. θειι
τ.!ο οοο εοιορτ!το!τιε Μ!. 2 ε!οε:ε!”ι!!ιττοοΡ!οιεοτο Με εοιποο
Βοι!εο οοτ Αι·ιετ!ε εεε;οο οοο Β!οοοο!‹οοτρο! ε!οτε!ι ΠτιιεΕ
νοο !οοοο οοε!ι οιιεεεο. Πε.!ιε! !!ειτ.ιοττοοιο εοιορτ!το!ττο!!ο!το
Ι.ιιο,οε πο! οοο οοιι·ειοεο άνεριιο!εο!ιεο Ατ!ιοιοο!!εεο Γοτι.ννο!ι·
τοοτ!οπο οοτ !ιτε!τοοΟο!!”οπος!ιετε.πε πω! οπο· εο!!οπ !”τἱ!!ιετ
ιο Βετ!!!ιτοοιεΜε ι!ειο Ποιο! άει· Ηε.οο οπο. ι;οτοι.!ιεο. Ποτ!
ο!οεεε οεοπ Β!Ι‹! ε!οο;ο!ι!!!!ειο ‹!εο ο.ο!'ε;ενν!τοε!ιεο8τειι!› εεε
Κοοιρίρ!οτοεε οοτ Οοονεοιεοποι·τ.!ετ‹!!ε!ο. Ζ. !'οεετο εε! οοτ
Βτο!!.οοεε Ιοτοτεοεοο!τεοιοοε ο!ιοο ρτο!!ιο!οε.τοΒεεεετ!οο οοο
Βοηιοο!ιοοτ ε!ε !ε!ο!ιτ !οτ!εεΕοι!ο ‹!οε ‹!πτε!ιιτοοοτεο θο!!!εεεε
πιο: ο!οοιο οοετ!ο πω! οοιει·!ιεοι! ε!ο εποε !!!!!!ιε. Βοι· νοτ
!οο! ννετ ετσι: άεε ειιτ ο!ε!ιο 2ο τεο!ιοεοοεο Β!πινοι·!πεοεε
ειο οο!οτοτοτ. !Βε οτε.ιοπ εο!'οτι εορτ!εο!ιοΒτεο!ιο!οποςοο επί:
Ι)ο!!ι·ιοο, οο!ιο 'Ι'εοιρετε.επτεο. Ρπ!εοεεο!ι!ειιο!εοοε. εο!!οπ οιο
ε.οοοτεο Τοε;ο Ιοιοτπε. Πο!ιε! οιο Ρ!επτο ε!ο.οοεοι! πω! το!ο;
@Μπομπ οοτ Ρ!επτε.!ιο!ι!ο, οιο εοιποο 'Ι'τορ!”εοΠοτ εοι!ι!ο!!ι,
ίτοο!ιτ.!οε. Βιι!επε πιο 4

.

Τομ.
Γε!! 2. ν. θ. ετ.6εει.ε!ε!ι οιο θ. Αρτ!! 1897 !›ο!ιο8ε!ιο!Με!ο
ι!!ο !α!ο!οεΧ!!οιτο ε!οοε Τοεο!ιεοιοεεεοτε, άεε ετ ιο·οεοπ Με
Βτιιετ ,εεετειοοιο,πιο πιο. άειιι εο!”οοεε!ι!ιι€εοοιι Βο!ιτετ πιο·
οοάει·ειι 8ε!ιο ειο Εεε!! επ οο!ιτοο. !ο !!.8ο !!ο!τεο 8

.

Παει·
εοειε!τειιοι. 1 Ποιο. νοιο 8ιοτοο!τοπι!. Πε οτε!εεετ ε!ε!ι εε. !

Ωιιοττ!ετΒ!π!:, Ο!ιοιοεε!ιτ. Με Μοὶοο !!!7ποε!εντο!! νεοι Ατοτ
άπι·ε!ι οιοο Νει!ιτ. εεεε!ι!οεεεο. 1ο οοο ο!ι!ιοοε!εοο 'Πιο
ι·οιηιε.τε!εο!ιοοι!!ιι·ο!τεΠο.ιορτ'ιιοο·.Απ! 7

.
Το.8·ε !ιο.πο Ρο!:!εο!!

ε.ιιίετο!ιεο. Αοι θ
.

ρ!οτ.2!!ο!ιοοεοτετο!εεεττοεεοι!οΑτ!ιετοοοο!ι,
!)ε!οιρϊπο8 !!!ιοτοοτ εο.ποεο !!ο!ιοο !οποοε. Αιο Π. νεοι! το.
ν. Βι·ε.ο!το! ε.ιιί“ε!οο!! οοοεπ!τ.!τ!:.Μ· οπο!! Πεοιρ!”ππο άετ
ιτοοοοο !!ο!τεο Τ!ιοτεο!ιο!!'ιο, ετο!!τε Με !)!ειο·οοεε οι!! νει·
!οι:2πος άει· Ατιοι·ἱε οιοιοιοο.τ!ο.!οτετοο ε!οἱετι·ε. ποι! Νοε!ιο!ιι
τποι.ι·οοο οτεε!ι!.ο οοο Κτο.ο!ιοο οεοπ Ποτρε.τ. Τειορει·οιπτ
88,5°, Ρο!ε 140. Ζ. !κοοοτε!ι!οτ οιο !)!ε.<;οοεεοοτ !σεεεοιοτουι,
ποτοτ!ιοπά !ο Ντιτ!τοεοοοο!! !!'το!!ερ,·ιιοεπο!! Βοεεεο!οπ άετ
!ιο!τ!εο οιι!!οςεο‹!οο Β.!οροο!ιοοτρε! άιο Αττ.οτ!ε ‹!οροο!ο πιο!!
ι!πτε!ιττεοιιτοε!ε, ο!ιοε οιοο οοο!! !ιεετε!ιεο!!εΟε!!οιιοι.τεπ Πο
οεο. Ποε!ι νοιι· ε!ε τοι!. οοο !ιο.ς!ο!τεοάοονεοοο νοι·οοο!ιοο.
Βετο!! οιοο ι!ε.τοο!'νοτι.τοποιοιοοοεΒεεοετιοο οοτ 8
.

Βιρρε !ο
άετ !ι!οτει·οο ΑΧ!!!οτ!!ο!ο ννιιι·ι!οο ει!. ?το Πιο-ιι· εε!ιινοτοεο
Β!π!.εε οοο!οετι:. Πιο Ε!ο!!ιιοε;νοτο68·ετ!.εειο!! ειτοτ!τ,εε οιοεειο
ερει.ετ οοε!ι ε!πο εννο!!.ε Βεεεει!οο νοτιεοοοιοοιεο ινοτοεο,
ννο!ιειοτοεεε οοιιοοο!!κ!ετε Κοοε!ιοοο!εττ.οο εοττ'οτοτννπτοεο.
Βτει. οεε!! ιοοοετο!οοε·οτΒο!ιοοι!!ιιοο !ιοοοιε Ρεο!επτ οιο ετε.τ!ι
ε!οςοοοε·εοοτ 'Ι"!ιοτοο!ιο!!τοεοι;!εεεεο ννοτοεο.

Ε
" ε!! 8. Ρτοειο!ιο!ι·το. '5τ.ε.τπε: απο εεο!!.!ιττε Ρετεοο,

ο!ε!ιι οοειο!εο!ι, πω! !ιοετοο!ιοο πο!! Μοτο !ι!πτοοό οι ο”
8τε.ι!τ!ιοερ!τε.!εε!ιτε.ε!ιο. Ποε Β!πτ οοτ.ετε.ιοοιεοιοοι· 08..1'|ε
Οοο. !ε.οιεεο ο!ε!ιο !ιι!ο!!”οοάοοννοιιοο, 2 Ωποτοοε·ετ !ιτε!ι πο
ιοι· άετ !!ο!‹οο Ο!εν!επ!ε, 1 ει!... νεοι 8οετοποι εο!:ΐοτο!επω!
ρε.ι·ε!!ε!οεοιεο!!ιοο νει·!οπίοο‹! !οι 1

.

Ιοιετεοετο!τε.πιο. Ιο άει·
Ψιιο‹!ο ε!οε ερτἱτοεο‹!οΑττετ!ε ε!ε!ιτ!ιο.τ.8ο!ιο!ετ ιπι 1

.

ΙΟΙ!.
ρε.το.!!ε!οοτ Β!ρρε οι ε!οετ Αιιεοο!ιοποο· νοο 8 Ποιο. Πικετ
!οοι!πο.ε εννο!ετ !τ!ε!οοτ6οΐοεεε. Πε!ιο! ιιο!ετ εε ε!ε!ι, ι!εεε
άεε ι!!ο Β!πτ.ιιοε;ειπε οοτ 'Γ!εΓε !τοιοιοι.οοτ! ο!ε!ιτ.τ!πι·ε!ιΤοοι·
ροοεο!ο ετ!!!!ιετ!ε!:. Ποτ Βοοι! άετ 2

.

Β!ρρο οτεε!ιε!οι.ε!ορτο
εε!ιο!ετοο. Β.οεεει!οο νοο εε.. 2 Οοο. Κοοτρο! άετ Βιρρο 2 -·
οιιε!ι Ε'τε!!εεςποιεΜοεο ε!ε!ι !ο άετ Αττοτ!ε. ιοοοιοιοτ!ε. οιο 8

Μο!. !οο ετ Βο!ι!!το. !)ορρε!ιο Ε!!.>;ε.Επτ.Η.εεεετ!οο άεε νετ
!ετοτοο ι.!!ε!τοε. Ιιο θτοο‹!ο άετ !νιιοι!ε Με ππνοι·!ετ2!.εΠοι
εε!ι!εεεετε!!ε οοτ Ρ!οπτε.. .!οι!ο!”οτιοοε.ει.οιοροποοε.νοτ!ε.πί
!!ε!ιοι·Ιοε. Βοτ!εεεοοο· οεε!! 25ο Ψοε!ιεο.

Ε
' ε!! 4. 8το‹!. Κ. ετ!ιιο!!:επι 16. Οετο!ιοτε.. ε. ο!οεο 8ε!ι!!!·

8οτ!ι!ε!: !ο οοο 8
.

188.. τεο!ι!:ε.Πει· Ε!!ο!ιπιο Με ετε!!οΩιιοι·ι.ο
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Εεεε!!!εεεπ πππ πω!! νει·1!!!πις!επω...!!! !!!πε!ι!πεποπεπ πιει!.
χες!!ι!επ Με ννπππε νω!!ε!' 1 Οιπ!. νοπ! 8!.ε!·πε!!·ε!!πε ει!!!
!!πι·ε.!!ε!πε!πεε!!!ει!. ππι· επππε !!!!π!!!·τ.επ!νειΒεπι. Σε πω·
ειποι·! ε!!! 'Ι'επιροπ πωπω' πε!!!!!!.επ πππ Ρεπεπι πω' ε!ι!επ
'.!!!εε!!πε!επε!·ι: πε!·πεπ. Ι)!!.!!ε! εε!!! !!ε!”τ.!!;εΒ!ιιιιιπις. Πει·
!σειι·ε!!“εππεΡ!!ε!ιει· !”π!!!·,απο!! π!ε ί.)πε!!ε ε..! Β!!!!!!ι!8 ω
Κε!!ι!εππ, πι!!!πει· 8ρ!!πε πεε Ζε!ε·ε!!!!πειε !π π!ε ιν!!!!!!ε, ππ!
πο!! !πι!επ πω· π!ε Αι·τε!·ιπ ι!!!!!πιπει·ιε.επ εο!!!ρι·ι!!!!ιεπ. !)!ε
ννπππε πει!π πω· 'Ι'ιε!'ε !εποε!! εο επιι·. πε.εε ει· ππι· πι!!
πω!. ε!ππ!·!πεεπ !ιο!!πιε.πεε _!εποε!!εε!!!!εεε!!ε!!πε!επε·. πω!
ε!:!!πππ!ο Β!πιπππ·. Νεο!! 8·επεπ 20 !!!ππ!επ ππι· Δ. επι· 8τε!!ε.
Πι!!ει· πεπ! 'Ι"!εε!! ε!πε τω!!! !›ε!!·!!ε!!!!!ε!!εΒ!πι!!ιε!!ε. !)ει·
εε!!ι·ΜΜΜ· 8·ε!!!!πτε.θ Γπεε !!ο!!ε Ρ!!!.!επτ ππι· ε!:πεε ειππ
!!!!εε!!, !ιε!!!ε

Βι·εΤπποε.
Ρ!!!ε 84. 1νε.!!ι·εππ Ζ. ε!ε!! πεε!π!!

ε!!·ιε, ππι·πε π!ε ππι;ε ρειεπτοι·1εο!! !!πιε!·επε!!!. νν!ε πεε!!
πω!!Δ!!πει!!ε!πεπειε.ππ ει! ειπε.ι·τεπ πω, !!εειεππ πε!π 1:!!!επιο
πεππ!οι!!οι·ειι, π!ε Ρ!επι·π !!!εο ππνει!ειει. Νο.ε!!· πω· Βεε!π
εε!!οπ !!!ετεΖ. πεπ εοιππι·1π!!!·εππεπΜεπἰε!πε!· ω!. πω! ει·
πω! Ζε!!.ιε!!πεε!·πω· !!!!!ιεπ Ηεππ ε!π!!!!!!·ιε. Μ!! πει· !·εε!!ιεπ
Ωπει·εε!!π!ιι πω· ννε!ε!!!!!ε!!ε, οε!!π!.επιι!ε Βεεεει!οπ πεε Κποι·
!ε πω· 8 Β!πρε πππ ε!πεε 'Γ!!ε!!εε πω· 4. πι!! Βε!!οπππε π”
ι!!!!ειεπ Ρ!επ!·!!.. 1)ει 8. Β!ρ!·επ!ιπο!·πε! πω· πιι!·ο!!εεεε!!!πε·οπ,
πω· 4. !!.πιςεεε!!!επεπ. Νεο!! πω· Βεεεει!οπ Με π!ε Αι·
!!ει·πιπ!ππ!!!!ει·!ε.!!·ε! νει· επι!!!πι ε!ι!ε!· νεπε. Ιεο!!!·πι!ε πππ
Πι!!.ει·1!!!!ππ!!!;πωπω· Θε!!!εεε. Με Αι·πει!ε πω· !ιπ ππιει·επ
ννππππ!π!!ε!, πω!!! !!!!ει· πω· 4. Β!ρρε επε·εεε!!!π!;επ. Νεο!!
πω· !!!!τω·Ι!!ππππε πω· π!ε !!!!!!!ππε !π! Μεπ!!ιε!!πι!π! Πε! ει!
!!!!ει·εε!!επ. Ρ!επιπ ι!πνει·!ε!2ι. !!π!ιε !!πι.επ π! Ηε!·ε!!επτε!.
!!!›ω πε!!!εε!!!επ!!!ι! ποπ· ε!π Θε!“πεε, πεε !!!πτετε. Βε πιι!·πε
ιοιππ!!·ι. πω! πω· π!ε ννπ!!πε ν6!!!!.ιττοε!ιεπ. Π!! πιε Λεει!
ε!ε οι!! πω· ποι.!!πεππ!ε·επ ΕΠ!!! ε!!ε Μππ!ρπ!ε.!!οπεπ !'ι·ε!;!!ε!!
πι!!! Με!!! πωπω!!! ει·εε!!!επ Τεπιροπππε π! ννπππε. Νε.ε!!
24 8ιπ!!πε!! πω· πει· νε!·επππ ππιε!!!!·π!!!ιι πππ !!!πεειε πε
πεε!!εε!! πε!·πεπ. !πεπιεε!!επ ειπε;;;πιο 'Γεπ!ρε!·πιπ!· ει!!!88.9·
ι!ππ !”πι·ε!!!ειεΖ. εε!!οπ πε! πει· !ε!.” πεπ!!!ε!! νοι·!πιππεπεπ
Αππε!π!ε ε!πε εερι!εε!!ε Ιπ!'εε!!οπ. Νεο!! πεπ! ννεε!!εε! πει·
'Ι'επιποπεπε Με!! π!ε 'Ι'ει!!ρει·πιπ!· ιιοε!! !!οε!!, πεππ εη.!;οεεε!ε!!
ε!πε !!ι·ϋεεειε Πεππε εω·πεει· Ε!πεε!!.:!ιε!!.!π ω! νε!·!!πππ πππ
πι!!! πε! ε!ε ω!. Ππιει· ετ.ε!.ε!·νε!·1ι!ε!πε!·ι!πε· πει· 'Ι'ππ!ροπεπε
εε!!!οεε ε!ε!! π!ε ννπππε ι·πεε!!, ει! πι!" ε!ε πω! ι!!!.ιε!!!οι·πε!!.!
πω!. επεε·ε!!!!!ι ω·εο!!ε!πι πππ ει!!! !.ει·εππ!!ι·ι. Ρ!!!.!επι. πω!!!
π!!!!!ε!·πππ !ιοιπ!πτ.ππε! πεπ 'Με επιπ νει·εππππεε!!εε! !π π!ο
Δι!!!!π!!!ι!2.
Ζπε! π!εεω· 4 Ε'1!.!!εε!ππ !!.!εοΠε!!επι·νε!·1ε!εππεεπ, επε! 211·
011118πεπ!!!!!ι!ε Βιιε!!ππι!πει!. Βε! ει·ειε!·επ - πεπ Με!!επ!·
νει·1ειπππε·επ - !!ειππε!! εε ε!ε!! π!ε!ετ. πιπ !!οι·πιοπιε.!ε @πε!·
ιε!!, ππ!·ο!! πε!ε!!ε πιο Λ!·ιει·1ιι !πιιι!!ιι!ει:!π ε!!!!ει!·ει !›ε!!·ο!!'επ
πππ, 8!ε!ε!!ιε!!.ιπ ε!ππ πε!επεπτ!!ε!! πο! ειε!!ε!π Η!ε!! 1 οπει· 2
Β!πρεπ!ιπο!· ε! ππιε!!εε!!!ππεπ ιιππ π!ο Ρ!ε!!ι·π ειπ!!”πετ. Πιε
!!!!!·18ε!!Ζπ!!!!ενει!ειππ!!πεπ ε!ππ 8!.!ε!!ππππεπ, πππ!! Μεεεε!·,
Ρ!'ι·!επ!επ ε!ε. _(!π Γι!!! 2 ε!πε 8ε!!ιετνει·!ειεπιιπλ πε!!ε! ι!!ε!!ε

°

οοι!!!!!!ε!ι·τπω!! Ε!·ϋπ'πππρ,·π” Ρ!επι·π, πεε Ρει!εε!·πε. Ιπ
Γι!!! Β !!!!ε!!π!ε Ρ!επιπ ι!πνειεε!!!·ι. Π!!! Β!πιπππ !ε!. νει·
εε!!!επεπ ε.πεε!ε!!!π·. !π Π!!! 1 νε!·!ο!· πει· Ρει!επτ πεππ! ε!πεπ
'Ι'ιορ!”επ Β!πτ, πεε (!!ε!'ε.εεπω· εε!!πεε!! πππ ππι!π. !π Γι!!! 2
πω· εε επτεε!!!επεπ επε!! εε!!πεε!! επιπ·1ε!ιε!!, π! Ρε!! 4 εππ
Πε!! πι!!! π!ο Αι!.ει!ε νοπ! θε.!!!!ει·πω· Οπ!!!ιε!!ε, πε!!ι·εππ ε!ε
ι!!ε!ει νοπ πεπ! πω· Βεπιπ!!ε !ε!. Π!ε ννε!!ε πεε θει!!εε!!!!πεπε
εε!!πε!!!!! Με!! ο!!”εποε!·εε!!!·, π! !!'ο!πε πεεεεπ !ει επε!! π!ε
Β1πιπππ νωεε!!!επεπ ε!ει·!ι. Μ! Απί!!.π8· πεππ ε!ε ε‹›ἔπι·,πεππ
πεε θεϊπεε εε!!! ειπε· !ε!. οπει· ω! ε!ε!! ππι ε!πε !ι!ε!πε Εεε!!
νει!ε!.ιππ!.ς·!!ε.ππε!!.,ερο!!!επ ετε!!ει!, ιι!!! επππε! ε!ε Νεε!!ο!π
!.!!πε·ποε!!ιππ!ε ε!πεπεεπεπ ΦΥ!!! Σ!).
Β!!! ει·ε!ε Η!!!'ε πε! πειει·ι!πεπ νω!ειεπππεπ πει· Αι·ιε!·1π
ι!!π!!!!πε!·!!!!ετ πε.!.π!·Ι!ε!! νο!! π!!ε!·π!·6εε!ε!· Βεπεπιππι·;. Ει
ίο!ει. ε!πε ε.!ιες!ε!!!πεΒ!!!ιπππ !π π!ε Ρ!ει!ιε!!ϋ!!!ε, εο Μ; π!ο
Ρι·οπ·ποεε ει!!ερι·εε!!εππ πιι!;!!!!ειιπ, πεπ!πετεπε πεε π!ε !)!!πει·
πεε Κιει!!!ι!!ε!!ενει·!π!!!“εεε.π!!ε!ι!!!!.(Ε'!!!! 2). !πι Κ εε!! 'εε!!επ
Γε!! πω· ε!!επϊπ!!ε ιιππεππιι·εππ εοπ!ρ!·!!!!!!·!;Με...! πππ ε!πε
Με!!! !ιεπεπιεππε Β!ιιιππι.=;!π π!ε Ρ!επι·π ε!·ι"ο!;!..
Βε! πεπ 2π!!!.!!!πεπνω!ειεππΒ·επ πι! π!ε ει·ε!:ε ΗΝ!!! πω!!!

επε!ε!! Νπ!1. πω!! π!ε 'Γεε!!π!!ιω· Ππ!ει!!!!!πππρ; ππ!!ειι!!!”ι,

ει! πε!·πεπ ω!!! νοεε ρι·1ι!ε!ρ!ε!! πιείτε Βε!!!!!!!ε ε!!!!ε!επε
πι!! πεε!!!'ο!Β·εππει·Β.εεεε!:!οππω· Β!ρρεπ!ιποι·ρε!. ππ! πεε επππε
θεί!!.εε ι·εεπ. πεε επππε νει·Ιετετε $!.πε!ι πεεεε!!!επ Με! νει·
ε!ε!! επ !!!!!!επ,πωπω!! ππ!ει·!›!ππεπ πππ ενεπτπε!! ιεεεε!ι·επ
επ !!ϋππεπ. Γε!!!ε!·!!ε!τ.πω!! εε !!ει!!ι!!τεπε ππι· πεε εεπιι·ε!ε
!πππε ει! !!!ι,·ιι·επ,π!ε π!ο Επι!!! Β ε ι· ε; ιπ ει! π

'
ε επε πεπ 70ει·

.!!ι!!!·επ !!επε!εει!, π!ε !!ε!πε επ Νεε!!!!!πιπι!ε επ Θι·πππε
8!!!!!·ε!!.
1νεεεπ!!!ε!! ει·εε!!πει·τπ!!·π π!ενωππππππε πε.!!!!·1!ε!!ππ!·ε!!
Βι·ϋ!!'πππε π.» Ρ!επι·ε.. !)γερποε, θο!!ερε εεε. πε!!!·ε!!πειπ πει·
!!ε!ε!!ει!πεπΑπ: ππε!! ο!!πε πεπε.πε Ππτει·επε!!πππ, πε!π!!! εε
ε!ε!! !ιπππε!!:. !!!!επεο !ε!. ε!πε Οο!πρ!!επ!.!οπππι·ε!! νει·Ιειεππιι·
πεε Ηε!·ε!!επι.ε!ε !!!ι· π!ο Ρι·οιι·ποεε επιε !·εε!!εππ πιι!ι·ππε!.!!μ
πε!π!·!!ε!! !ειειε!·ε μια 1πίππει πε! νει· επππε· πεε Ηει·ι!επε
εε!!!επ νω·ππ!!πππποπ πει· νεπε εειπ!. ε!ππ Με!!! !!εο!!πε!!!ει
πε!·πεπ, νει!ειιππε·επ πει· Δι!. !πεει·εοε!.π!εεπε.!!ερ.·επι·εε!!!.
!!!!.π!!ε·;π!εεε!!!επ πε!·πεπ ιππε!!επ πω!!! επ !!!ι·επ!Πι·ερι·ππε
επε πει· 1!!επιιππτ!εε!!πεεε!!ιι!!!.επε,·είι!ππεπ. Επι· ε!ι!επ εππ
ε!.!πεπ Απεπεπε· !ιοπ!ι!!τ.ε!!εε πιι!·επϊ επ. !ιπ ει·ετεπ !!!οιπεπε
!·ι!.εε!!.επειπιεε!! πππ ι·1ε!!!.!!.ς·επ !!!ιππε!π. νω·ρ!!.εε!. ιπππ π!ε
εεπ Πο!!!επι !ιπ Απίππ!.>;,εε Μ: π!ο Ρι·οπποεε εε!!οι! !!ε!.!·!!ε!!!.·
!!ε!! εε!!!!π!!πει: εοπεεει!!!νε Ρ!επ!·!!!ε, π!ε Β!ρρεπι·εεεε!!οπεπ
ι!!!!!!!Β·ιππε!!!, Βε!!!·ππ!π!”ππε·πει· !!ει!·ε!!'εππεπ 'Γ!!οι·ει!!!!!!!'τε,
Ρ!ε!ε!!!!!ππππεπ ε!ε. νει·εε!!!ερρεππ!ε Πε!!π!!ς, πεππ πω· νει·
ππππε!.ε !!!!ει· πιο Θε!'π!!!·πει·Β!π!πι!!ς πππ εερι!εε!!επ Ιι!!'εει.!οπ
!ιε!·επεε·ε!ιοιπ!πεπ!ε!.
Αππ!!!!εππει· Με!! !ιππ!επ νει!ε!2πι!ε;ε!! π! Απ. !!!!ιιι!πιπ
ι·!ε.Μ! ειππεπτ!εε!!επ !!!επεπιει! Με! ει!. ω!!! 11 .1!!!!!·ενετ:
1886, 1877 (2 Γ!!!!ε!, 1888 πππ 1889, 1899.
Ζπ!!!!!!ε·ε 8ι.!ε!!- πππ 1:γρ!εε!!εΜεπε!!!·νω·!ετεππ!;επ πω· Αι·
τω!ε πε!·πεπ Με! π·ε!επεππ!!ε!! !π!!!!ει· π!επω πε!π Ο!!!!·πι·!ςεπ
επεπεςεπ!!·ειεπ, επ !ε.πε,·εππεει·ε Επππ!!ενϋ!!ιει·ππ8· πε! !!!ι·επ
Βππ!ει·ε!επ πππ! Πεεεω· με!!! πππ ππεε!·ε ε!.ππ!!·ε!!πε.1ι!!ζει!π
!!!!·ε Β!!ι·επ!!πππε! ω!! ω!! 'Βε!!!!!8·ει·επε!!!ε.ε!!!.

θεει·ει!!!·: Επε!ιεε!!επ1τ.ι.

Υει·πι!εε!!!εε.

- ν!!! ε το!!! ε π: 1! 1!! Ποε!ιεπ πω· !”ι·1!!!ει·εΘε!!!.πππ!εε·
απ! α. 'Ι' ι· ε ε !ι ! π ε !ι 1

,

πει· εε!!.188Ορι!!επε!!·τ.ε; 2
! !π Βε!·Ι!π πω!!

ε!πε! Τι·ερεπε.ι!οπ πεε 8ε!!!!!Γεπ!!ε!πεΜ. Β ! π π! ε π !'ε!π. Πει·
εε!!!ε πω· νοπ 1872Με επ εε!πεπ! '1'οπε Οιπ!π!!ιοι· ει!! ποπ
νε!·πεπιεπιε!!οερ!!.π.!επ !(!εε!!!ι!επ. έ!! 1!! !(!επ π.: !'ι!!!!ει·ε
Μεπ1ε!π!ι!!περεετοι·πεε θιοπνει·πεπιεπτε Κεεεπ Μ. Κτἰπο··

ε ε 1
!

πι! !
ι ι π !ιπ Α!τει· νοπ ?Ο.!!!!!!·επ.41Ιπ Ρε.π!οπ·ι·ππ ν!!.'Ι' εἰ·

τ
.
ε Ι !› ε! π πι. πω· επε!·ε!!πι!!!Ρο!γτεε!!π!!ιπ!π !π Κπτ!ει·π!!ε πε

επε!!! πειιε, ω!!! !π Βετ!!!! Μεπ!ε!π ειππ!!·τε πππ πεε!!
Βιιεε!!ιππ πε!ιοιπ!!!επ πω, ππ! εο!π Λ!ι!!!!ι·1π!!!επ !!!!εο!ν!τει!,
επ !!ππ,<;επεε!!π·!!!πεπε!!τπι! 82. .Τπ!!!·ε. ό

! 1π Απε.ρ!! επ 'Ι'π!!ει·
!ιπ!οεε πεε Κε!!!!ιορίε πω· 8!.ππ!.ε.ι·2!. Ρ ε ε ο τ

.
ε ε !! ε ι! ε !ι !.- νν!ε π!ο Βο!π!!εε!!ππ_!!!.(Με. Βο!!ι!ππ π!!ε!!!ε!!ι, ε!ππ !'ο!·

“Με !)οεεπτω! επ πω! πε!!!!!ε!!ε Μεπ!ε!π!εε!!ε !πε!!!.π!: πε
ιπ!'ε!! πε!·πεπ: ει!! Ηππ!:- πππ θεεε!!!εε!!!ε!ιι·ππ!!!!ε!ιεπΡι·ο!'.
'Γ. Ρε.π!οπ, ε!ε πειιε! πω· ι!!ει·πρεπε!εε!!επ ΚΜ!!! Ρι·ο!'.
Μ. π ο! !ι ο π. Με @εκει πει· Ηοερ!!.π!!!!!π!!ιθ. 8 !π ! ι· π ο π ,

ει!! ερεε!ε!!ε Ρ!!!!!ο!οπιε πππ Έ!!ε!·πρ!ε Ρι·ο!”.Ν. '1'εε!!!ε ιο
π!!:εε!!. ει!! π!ε ε!!!!·π!·ρ;!εε!!εΚ!!π!!ι Α. πω! !ιπ, !”!!ι·
Ο!!!·επ-, Ν!!εεπ- πππ Κε!!!!ιο !!ι!·ππ!!!!ε!!.εππ. !νε!·ε!!οπ
ε!!!. πι! Κ!ππει·!‹!·ππ!ι!!ε!!επ . Βο!ιο!ο π πππ επ Ρ!·ι!πεπ·
!ιι·ππ!!!!ε!!ει!πι!!! Θε!!πι·τε!!!!!εΡι·οί. Ν. Ε

'
ε π ο ιπ ε π ο π.- Ι)!ε Ηεπρτνει·πε!ιππε· πω· ι·!!εε!εε!!επ θεεε!!εε!!π!! πεε

!!!οτ!!επΚι·ει!εεε ει!ε.εετ ε!πεπ Απ!'!·π!', !π πε!π ε!ε, !!εεπι;πε!!
!πεππ πω' π!ε Βπ!.εεππιιππ νοπ !!!ο!!!!επ!!!!επι·ε!.!!εππω!!! θετ
πε!ε!!, πιπ Θε!π!!ε!!!·πε.;επππ Βρεππεπ επι· !!”!!ι·πε!·ππε·πει· !!!ι·
επ!”π!!εππεπ Α!!!”π·ε!!ε!!!!.τ.ει.- Νεο!! Οετε.ε!επε!ππ νοι·1!!.!!!!π120 1π!!!!!!!ι·πι·ι!:ε!ιοπιιι!!!.!!
π!!·ι πε!·πεπ, πει·ππιε!· θ!. π!ο ε!ε!!επ π! Μ!!!!.π!ι·-Μεπ!ε!!!!εε!!επ
Α!ιππειπ!ε νε!·νο!!!ιο!!!π!πετει!.

ῇπιιποπεππ1!πππποπει·-νεται!!!
!π πει Βπο!ι!!ει!!π.!!1!!ε νπ!! ΚΪΪ!. !!!εκπιτπ?__ω

Β! Ρε!ε!·ε!!πτε.Νενε!ιγ-!)π.
Μ, εοπ!ε π! π!!επ !π- πππεπε!!!!!π. ἐΑππο!!εε!!-Οοιππ!ο!!·επ ε!!πεπο!πι!!επ.

ν!!!π θ!!!!·!! Ε!π!!!!!
Κπι·ππε!π!! πι! !!!!!πεπ- π. Βε!·πι!ιι·ππ!!!!ε!!επ,
8το!!πεε!!εε!- ι!- Βι·ππ!!ι·πππεε!6ι·πι!πεπ.

Βεε!!πε!· π. .!!ι·ι!!!ε!!ει·Ι!ε!τε!·: ΒΙ'ε 0!!!”!! Ρ!ΠΊ8θΐ
Με πω!!! ω!!! πε!!!!πε!.

ϊ

Απιεεεε!! νοπ Κ!·ε!!!ιεπρ!!ε€ε!·!ππεπ;

Ο18ει Βοπε, Βε.ε. σειρ., 14πππ., ι. 88,
πι!. 2

.

!!πε.ι·ιε Με!!! Β Ο. 1.!. 44_ κι!. 3
.

Α1ειει!πι·ε. Χεεπι·ιποπ. Ηι!!ιο!!πεπε!ιπε
π. π. 81, πι!. 82.

. 8ε!!πεε!!ει· 1Ξ!!!εε '1'ει!!ει!οι!, Ηει!ε!!!!
πεσει!. ι!. 186, πι!. 18.

ϊ



?ΤΙ

κι·οιιΖπτιιτι11, Εξει·πιπειτι

μοιν‹ιπιιππο ιιππιτΙιπΙιο

Μετιι-πιΒειτ1ου Βι·ιιπποπεειΙΖ
ιιππ ι>ιωιωιιω π. πι. Ιπιιιι.Ιτ.

Ιιιι1ιοπιιοιιοπ: ΛΙΙ8επιειπο Υετιεττπππ. νοι·ίπτειιπε πει πω», πεε ΕΙοιποπε, ΟΙιετιριιτιοπ. ΡΙειιιοτπ.

ιι
ι

ΥπτΒιππιιιι;ς πιπ; «ΠιιιΙοιΓεπιιοΙΙο-› πιει ΛΜπι·ιτ.ιε ιιππ οπωω. . .
ΑΠΙΌΓΟ8ΪΠ8ΌΓΠΠΠ, ει.πι·πετει, Μπα ΕιεπιιεειιιετΙιπΒ Βιιτυρειε (ιππ.
πιιππΙππιιοπεπ: Απειοιπιο, ΠιιΙοτοεο.
ΗΠ(ΙΟΠΉ(]ΠθΠθ, Ιιυινοτι·ιιΒοπ‹1 8τοεεπι· θειιΜι πιι ΚοιιΙειιε5πιο, Κ:ι.Πι
Ιπιιιοπιιοποπ: Οιιτοπιεοπο ΟπιπττΙιο π" ΙΙειτποιεππο, Νιοτοπειοιπο, πωπω, ΑττΙιτιιιε.

(πει ιτ-7.

Ζιι Βειάθιππ.

ΜΜΜΜἘ Μωπππ

ΜπῷῇἔΜΜωΜππε
ιιι Κ

Χ

ιπΓΙειεοποπέι.2ΚΠο.
1.ει.::π.έ·5έ.1σ.:5.Β ετρ:ι·φι:>τ 'Ιοει: - · · .ι Μειι·ιτιπ, ΒιιάοιπετιΜε, ΟομΙιοι·Με, Ριιι·ειπιει.τιιιε,Ρει·ιπιετι·ιιιε, Ροι·ιτοπιιιιι, (ΗιΙοιιοπο,Απϋιπιπ, Βοι:οριιιιΙοειιε,ΒιιςΙιιιιε, Βο

δ επιτριιοιινοπ ΒκειιιΙπιπιι, ΡΙΝιιΙ' ΜΜΜ, Ι)ιεμπειτιοπ πιι πωπω”. γιιιι·τιοΙΙεπΙ)ιιι·πιχειοπ, Ρειτοεπιι, θιοΙιτ, Βιιοιιιπιπιεπιπε. Ρο
ιΙιιςι·ιι. Ιεπιιι:ι.ε πω! ]Μ.ιιιοττ!ιοιιΙεπ.ΗειπτιοΙι Μειπτοπ1.

Ρ Η Α Ν Ζ Ε Ν 8 Β Α Π
),

πωω.ιιιιυι 8ειιιετιιιιιππ. Η ι Ε Ν,

Ι(ποΙΙ & Πο., ΙιπἀννἱἔεΙιπΓοπ π/ΒΙι. Χ

δθΒΟΡθΒΜθθΒΝ ικιωιιι
.Ιω!οΓοι·πι-Βιιι·οιεε-νοι·ιιιπιιπως,ει:ιπΒΜιι, ιιΜΜ Ι›πΙΙι>ιιιΙ_πω” ήοιη νω·Ιιππόπ

πιει πει·ποιιιοε!

· ·

ΒἱΙΙἱεετ ιιππ 3 πιπΙ ΙειοΙιτει· Με 3οάοιοτπι.
ΝιιοΙι Ρι·ινπιποοοπτ Πι·. Κτοπιιιγοι·. ΗπΙΙο ει. Η.: Ζιιτ Χοπ

πεειοε Νιιπι1ειι·ευριι!νοικ

ΤΑΝΝΑΒΒΙΝ ικιωιιι
;;ιι.πτΙιοΙι €οΓειΙιι·Ιοε,ρι·οιπρτ ιιππ ειι:Ιιει· ιινιι·Ιιεπό

' ιι α . ο κ' ι .

εεεοπ Βιο.ττ1ιοεπ
°' °'
ιιππ Βι·ιτποΙιεπιιοιι

:ι11τΊιιιι τιιπει·πιιΙϋεπιι ΗΠΙεπ.

Κειπει·ιοι 8οιιππιπιιππ Με Μειιιοπε πάει· 8Ιϋι·ιιιιπ πεε Αρποιιτε.

Ζζίέεταιιιι· Μπι! λίωει'ει· εκ ΒιΪει1.νι'ιιιι.

ΔΕ.1:ιε:.Ν:ιεΔ:ι::
Με 8ϊ:€1τΚετο11 ΟΙιιιιΒοτειιΜινπεεπτ Βιιτορπε (πιπ πιι. ΟΙειιιιπετεπιπ ιιπ πιω) πιι
παπι· νειτετειιΙιιιιις ω” Με Ι·ζι·επιπ Πιτ πιοεεΙποπ. 68% ειπε παπι Ρπιπιπειιιπειιτππποπ

(μπιν. ιιππ οηετ.). Ιιι θΙπεππεοιιοπ π
.

126 ιιππ 200 ετ.

πιΙυπΓεΜοοι£ιῖιπΚΙει[

Μοσιοι.πει-Μοοτι1εισοτ `

ἱιιι Πιιιιππ ιιιιιΙ μα" 1ιιιιι·ι·ΜΗι.
Μεττοπ1°ζΜόοι·επ 12

Μειττοτιὶ°ε Μοοι·Ιειπεο

Ζιι Ιι:ιΙιιιιι ιιι ει.ΙΙειιΑροι;Ιιεπειι, Μιιιοι·ιιΙινει.επει·-ιιππ Ι)ι·οειιοιι-ΗπιιιΙΙιιπε;οπ.

ΥνοΝοιιι·οι·ϊ

(Βϋπιποπ).
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0,17Τ πι. ΕΞεοπιιιω.Νιο

ιιππ ΜπΒιιοεὶπ.

Ειπιφει· πιιιίιιιιοποι· Εκει: Τ

πω· ι

ιι·οι:Μιιυι· Βκιι·ιιΜ
ιετι;:!ι ο ιι π] Η ἰ Πει..

πιιωμι Βιιιι·ειιιι.

ΚΑΒΙ.8ΒΜ).

τ

θεοϋειά ΑωκιΖώ
ΛΒιιΞιτιιιιι€ε-ιιιιε! ΚτέΠιέςιιπΒε
ιτιιι·επ πει εοΙιννειοΙιειι ιιπ(ΙΠιι·(Ξει
τπι°ι°!ιε:· τΠεροπιττοπ Κιπάει·π όεπ

ι μιπΖειι Χινιπτει· Ιιἱ-π‹Ιιιι·‹~ΙιΜ ε
ι ε τ ο ιι ι· ο π

ιιπό πγόττιρετιιιεοπε ειιτειι Η”
Ετιιι·π‹·Ιιεειιε ιιιι

Πτ. ΗιοΒϋ'ει Κιπάετε:ιπειτωτιιιτπ

ι εωωιπ ΑΜ:ιει2ιει.

Ιπι Ποπτεο!ιοπΑΙωω.πποι·-Ηοπριι.ειΙΜπι
ΝειοΙιινοιεοττπειΙτ Μπι· επι· Χοπ Μπειτ
ΐτοἱο πιω” ιιππ ΡἰΙοἔοτἱιιπππ ΗΜ· Με
ρι·ινιι.ι:οΚτππΚοιιρΠοεο (ιςπρ.τοπΖιιιιΙιιιικ
νοπ 50 θορ.).

Απτοπεοπ νοπ ΚιππΕοπρΠο,ςοτιπποπ:

Ρ'ι·ιιιιΒε.εο11Η188 Μπι. ϊΙοχ·ιιπποι:κ,π. 14_
ιιε. 16.

Οπει·ει Οπ:Μποιπι, θπρτἰ:ιιοκ. π.Π, πω.19.
Πει1·18ΨΗ1Ιι1ετ, γτ. Ποιει:οππ πο!). ι

ι Πω:
·ι·ωιοπιιοποποπγι. π. 4

,

πιι. 11.

Ρι·ιι.ιιΔΙ118.ΗΘ80ι:ι1112.Φοι:·τππκιιΗ Ι3'ϊ,
π. 119.

8οπννοετοι·Οοπετ. 8οΙιιΜάι:, ΠοΦερ6. στ.
Μει·τια·ΒεποπιικΠ. π. Θ

,

κια. 20.



ΙΙΘτεΙι1ι8° (ΙΙιΙιιιι1ΜΒΡΙΚοτι
21ΜΜΕκ & σο, ΡΗΑΝΚΡΗΚΤ Α. Μ.

θΙοιοΙιεΗειΙΜι·Ιιιιιι,ι; πιο ΟΙιιτιιιιΜΙΡιοΙιει·ιι,Ιιι·

ΒΠ ΙΙιιειι2τι.ΙΙΙΙιΙειι·ιει,'Ι'ι·ρΙιιιε.ΚοιιοΙιΙιιιειιιιι,ΝοιιηιΙ
ειοιι.ει.Ιει ΙΙοΙιοι·:ιιιε. ΕιιοΙιιιιιιι εοΙιιιια:Ια ιιιοΙιΙ

Ι›ὶι.ιει·. ΙιεΙΙιειι€ι άειι ΙΙΙειρ;οιιιιιοΙιτ ιι. Μπα νΙεΙ'ιιοΙιΜι.οΙιει· πιιι”Με
Νοι·νοιιενετειιι Με ΟΙιιιιιιι.·

νοι·2ΙιεΙΏΙιοΙειςοειιιιι Ι›.Π:ιΙΙειιιιιι.εΙιι ιι. Μιά.

Τ
θιιΙΙειι- ιι. ΙωΙιοι·Ιιι·ειιιΙιΙι.;ινΙι·ιΙ ἱιι Ε”οι·ιιιά.Μ·
ιιιιιι·οΙ-ΡΙΙΙοιι οΙιιιιι _ἱε‹Ιε ΙΙΙιΙο ΝοΙιειιοτε‹:Ιιε·ι

ΗΙΙΠΒ' ιιιοιιιιιεΙειιιε Β'θΠθΙΠΙΠθΙΙ.
ΉΣιιει·ις.ιι.ιΙ:ιΙιοι ι·οΙ2Ι.ΑιιιιΙεριΙοιιιιι; ινιι·Ιωνοι·ιι·εΙΙΙ.

Ι›
.

Ιιγειει·. ιι. ιιειιι·:ιειΙιειι. Ζιιειαιι0οιι, εΙιειιεο Ιω εε
«ιιπιμπαι ΒιοιιιιιοΙιΙο. ιι. εειΙιι·ινιιΚε. ,ερΒοεΚι·ειιιΙιΙι.
ΑΜ όι1Ρτ:ΙιΜΙ8ιιιιεοΙιΜΙ. ΙΙοιΙιιιιιτοΙ ιι.ΡτορΙιγΙιιοιιοιιιιι

Η

εεε. θἰοΙιι. ιι.Ηιιι·ιιεΙΣιιι·ο-ΙΙΙΙιιΙιεεεεπι ΓοΙιΙοιι. Κιιιιιι
ιιι Ε'οι·ιιιν. ΤιιΙιΙειωιι, Βι·ιιιιεοειιΙΖΜ. Ι ι·οειιι-Ι'ν:ιεευι·

νει·οι·ιΙιιει ννοι·άειι.
θέει:ΙιιιιιιΙ:ΚΙ'ι·.Διιι.ΙιΙΙιιι·ι·ΙιοΙοιιιιι_ωωιω· ινΙιΙιειιιιιι Ιι

.

Ι)ιιιοΙιΙ'5.ΙΙοιι ιι.ΙΙει· Αι·ι, ιι.οιιι.. ‹:Ιιτοιι. τι. ιιιΙιοι·οιιΙ_
Πιιτιιισιιι.ειτι·Ιι.Ιιιι θορεπειιιεξαιι ά

.

'Ι`ιιιιιιἱιιιιι·ϋριιι·ιιτ
ιιπ σε εΙιι ινΙι·Ι‹ΙΙοΙιοεΗοΙΙιιιιι.ιεΙ_ Ι·'οι·ιοΙιι ΙιοεΙικτ ιιιιεεει·‹ΙειιιεΙιιο ΙιειΙοιι
ειιιΙε ΓΙιιιΙιιιεενι·Ιάι·Ιευ.Ιιιιο€ει·ιαΜοΚι·ιιΙ'Ι.Β;"Ξ- Ξ. . ·

_ Ρι°οΙι8ιι, ΙΜει·ιι.ι.ιιι· ιιιιιΙ :ι.ΙΙο εοιιιιτΙε:οιιΠοι.ιι.ΙΙε2ιι ΙδιοιιΜ.ειι.
Ιῖοι°ιι4:ι·οερωιωιωιω. ΒΙιιιιΙιι.ΙΙΙιιιιΙιι-ΡιιΙιιι,Βιιι:ιΙιι,ΙΙιΙΙιιιιι.Ειιι·ιι:

ΙΟ

~

Ο
ννιτό ιιιιτ Ει-?οΙ.<ζ:ιτιἔοινπιι‹Ιι:

ΜΙ Β'ι·πιιοιιΙοΙτΙοιιπιιι! φΙιΙοτοειο,Μι θοιιοι·ι·Ιιοε, ΜΙ Κτει.ιιΕΙιοΙΙ.ειιάει· Ιι:ιιιι. άοι· νει·
άπιπιιιιρ;ε-ιιιιιΙ θἱτοιιΙιιτιοιιει-Οι·ἔ:ιιιο, ΙιοΙ ΙιιιιιςειιιιιΙιοι·ΙειιΙοεο, ΜΙ ΗειΙε-, Μιειοιι- ιιιιιΙ

Αιι€ειιΙοιάοιι. εοννΙο Μι οιιι.2ϋιιιΙΙιοΙιοιι ιιπά τΙιοιιιιιιιιιειαΙιειι ΑΙΙ'οοιιοιιοιι πΙΙοι° Αι·ι.,
ιΙιοιΙει ιιι ΙΙ'οΙ;;ει εεΙιιοι· τΙιιιιοΙι ειιροι·ιιιιειιτεΙΙε ιιιιιΙ ΚΙἱιιἱιι0Ιιο ΠεοΙιειαΙιτιιιιΒιιιιοι·ιι·ιο
ιιοιιοπιι·εόιιαΙι·οιιόειι,εεάιιτινοιιιιιιιΙ ιιιιι.ιριιι·πειώι·οιιΒΙΙζειιεοΙιειι”ιειι.ειιιιΙει·ιιτΙιςιΙειιΙιιι·οΙιω” Με Βοεοτρώοιι ΙιεΙϋιπ!ω·ιι6οιι ιιπά Μπι θιοΠινεοΙιεοΙ ιιι.οΙι.κει·ιι6ειιΙνιτΙιιιιι€θΙΙ.
ΙΜ ΙοΙιΙΙιγοΙ-Ρτ5ρειτειτε ννετόοιι νοιι ΚΙιιιιΙαετιι ιιπά νΙεΙετι

Αετ2τειι ειιιΙ"ε ννέιτιτιετε ειιιρΙοΙιΙθιι υπό ετοΙιτ ιι
ι

Πιιινετειτὲιτε

εοννιε ετέιότιεοΙιειι ΚτωιΚειιΙιέιιεετιι ιι
ι

ετέιιιάιΒιοιιι θεΙιτειιιοΙι.
ννιεεοτιεοΙιειΙΙΙιοΙιε ΛΙ:ιΙιειιιόΙιιιι€ετι ί.ΙΙιετ Ι(.ΐΗΤΗΥΟξι ΠΘΙ)8ΐ
ΚοοερΙΙοτιιιοΙιι νετεειιόετ ετει'ειε ιιιιό Ιτειιιοο άιε

ΙΙ
Ι

ΙΙ-ΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ
,

ο
ι ο
ι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ο
..

Ι 2 ι·τὶ 41977 ... .

Έ

Νειιιεε, ιιι Ηιιιιάει·ι,ειι νοιι ΡΙΙΙΙοιι Ιιεετοιιε ΙιεινιΙΙιτιοει ιιιιε;.τοποιοΙιιιει.ω

Ι

ΒειΙ:ιΙ.Ινιιιιι.- Εκει: ΙΠι· 0οε°ι°ιιΙΜ ιιΙΙιιιιΕι·Ιιι·πιιιιιιιιιιοιιαπ: ΔΙΙιιιιιιιιιιε
οιοππο

Βρ. Πιοτιιιι0,8, Αιι. ειιιιγρ:;ιΙ.8.ιιι:1Γ.ΙΜΟ. Βιι. ΠΙοτιἱιι 0,8.
ΑΩ!. ΙΙθ8Ε. 10.0. Αη. ιΙυι«ΙΙΙΙΙ. 10,0.

ΜιΙε. ΑΙιειιιΙε 15-Ά20 'Ι'ι·ορίειι. ΜΙΒ. ΑΙιωιιιΙε Ι Ημι·ΙΙαο2ιι Ιιι_ΙιαΙι·.

Ι

Εκει: Πιτ ΙΙΙιιηιΙΙΙιι ΙιεΙ ΕιιιιΙιιΙιιιιιιιεΙιιιτειι.
νΙάε: Ε. Η ο ε ει, ΡΙιιιι·ιιι. (Ιειιτι°:ιΙΙι. Ι899, Νι·. Ι. - .Ι. Η ο ι· ι ει. 'Ι'Ιιει·.

. ΜοιιτιιιιΙι.1899.Νι·. Ι. - Οι. Η ο Ιι ι· 8 ιΙ ο ι·. 'ΓΙιοι·ιιιι. ιΙ. ΙΙεριιιιν. ΜΙΝΙ.

1 Ντ. 3
. ~ δ. Η ο ι πιιι: Ιι. ινιωιω- ΜοιΙ. ΙΙΙ. Νι·. ΙΙ. -- Α. Β ι· ο ιιι ιιι ω.

έ

Βει·Ι. Με". ιι°οι.ιιωωιι. πω, Ν». Μ.

Ι

Ι.ιτει·ιιιιιι· ;.;τειτιειιιπά ι“ι·ιιιικοΙΙιιι·‹τΙι

Β. Μετοκ - Βει1·ιτιετειστ από Μοεκειι.
ποιπ. ιιειιιιι.Όιι6.Τ141ιόιιιι19ΟΙΙι·.

ι ινωσ-ει.ι.ι:ινικ τ

@ιιοιισιι οποιο",πω” νοιι: 1. Πει Με πιιι; 2. Οο2οΣ:02.
Μαι” ιιιιιιι·ΙΙιιιιηΠιιιοι·-1νσωοαΜιΜιι“Με ΛρωΦσ·!υιιιιπάΑροιιιεΙιοιινιιααι·οιι-Νιι:ιάΙιιιισφππι:@ΔΒΔΑιιικ0ιιΙιοπω!ΡτοκυοσιονοιιΔε:Μιιιει·ΔΙννι...κ
ΙστνιιΔΙιιιι1._Ραπ, ω.

»”ω”.

Ηπα8ιιιιι-Βοοι·εω.

Βειτιειτοτιιιτιι
Πιτ ΙιιιιιιοιιΙειιΙειιιΙε Πειιιιοιι

Πενο8-Βοι·Γ.
Ηειι2ει·ιιι: Ρι·ιιιι Κι·ιηιΙ'Ι' ιιιιιΙ Φω:ιιιι-ι-.
Ι.ιιιιοιιιΙοι· ΑΜΙ.: ΗοΙι·ιιιΙι "τι ΉιΙΗΜ

ΝΙίΙι0Γ08 ΙΙιιι·οΙι Ρι·οερεοω.
(ΙΙΙΒΙ 2Ιἱ--Ι.

ΙΙΙΙΙΙιτοεΙ:ορο Βι·ιιεΙ. ΒειΙΙ.2
πι ΡειΙιι·ΙΙιρι·οιεειιοιιιρΠοΙιΙΙ;ΙΙΙοι·ιτι "Μαι
Ιιι-τει Μ. ΡιιιοιεΙιιιι·,ε. ΝοειΚι·οεεειιεΙυιμ

ς:53ι Ι-1..Μ ΙΙ.

Υι-ι·Ισιε@ιιι ΙιιςιιΡΙΙΙΙι·εοΙιπιιΙ«Ι ιιι Βει·ΙΙιι

ΝοεΙιειι ειι·ε‹:ΙιΙιτιι:

ή ή *ή
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ιιοι·ιιιεΙοιι ιιιειιεοΙιΙΙοΙιοιι Ι(ϋι·ρει·ε
νοιι

Μ” ΙιιιιιιυΙιιιιι.ιιιι.
Ηι·ΙιιιιιιΙειι 812Μ.
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Ε!ο υ ιιυ!ιο υ ό.- 1)οτΑ'οοιιυοηιου!.η"1. !ει!:ιυ Β·υ"1οιι6,8 11.81.Μι· ι1εο!!ι!!.!.ο!ιιιιιιυ υιιεεο!ι!!οεο!ιο!ιου Φο Βιιο!ι!ιουυ!ιιυε νου Κ. Σ. Β101τοτιυ
“ωχ 4 Κυ!. Πιτ Φου!ιο!!ιο.1υ!ιι·Μο!. Ροιι!:ιιιο!:ο1Ιυυε;ιιι (Ιου οιις1,οτουΙ8!.Ροι.οτε!ιυτο,Νοννε!τγ-Ρτοεροο!:.ΗΜ, ιιι ι·ιο!ιτου.--Π ο.υπο ου11ι!ιο
Σιδι:!!1.οτυ20 Πυτ1τι!!!ιτ!ιο!ι,10Μοι·1τ!ιο!!ι!!ι!ιτΙιο!ι.ΠοτΈυποτιιιουερτοιοοοννιου!!ο υιι!'Φο Βουιιο!.ιουυοι!ιο!!ο!ιουΜ!τ!!ιοι!ιιιιΒουιπιοιι Φου οιι
ΠιτΦο 3πιο!Βοερυ!τουοΖο!Ιο ιιι Ρο!!! Μ!.18Κυρ. ουοτ35Ρίουυ.-Βου ξυου ο οοο!ιοΕι;ιιΗ! !ιτουι1οιι Β.ουοο!οιιτΙ)τ. Βοή_ο11'Ωωπ,ο1;ι!υ θτ.Ρο
Αυτοτου ινοττΙου258οτιυτυ!.υ1ιιϋΒοι!ιτοτΟτιειυυ!υττι!ιοΙιιιοοιιουι1!.--·τοτεουτ$Ρο!.οτο!ιυτεοτΦώτο'Ροιοτ-Ροιι!!ιοερι!:υΙευ τιο!ιτου δρωσο
!Κο!οι·υτοινοτυου υυο!ι Φιιιι 8οπο νοιι 18 Κυ!. ρω ΒοΒου !ιουοτιι·τ. ετιιυτ1ουΜ0Π$88°,Μ!!!:ννοο!ιιιιιτ1Ετο!!υε νου 2-3 Π!ιτ.`
Μ πι. (ω.) .Ϊι1!!

ω
1ιι!ιο1ι: Πι·. ιν1Ι!ιοΙιυ Ι16ινου!ιοτ.<,>;:ΒΠι!ι!Ιἱε 1ιει.οιιιοττΙιιι.ο;!οουοοιιιιτοι·ιιιιι.- ΒιιοΙιοι·ο.υ2ο!οοιι ιιιιιι Βοερι·οο!ιιιιι

;;οιι: Τοο!ιυ!!ι ιιυά νοτινοττ!ιιιυ υοτ Βϋυτεουεττο.!ιΙου ω. νοιι Πι·. Ο. Βϋτ!.υοτ που Πι·. Κ. Μἰ!ΙΙοτ. - πιο ειιιι1 θο1ει.οε
!‹του!τ!ιοιτουΖιι ινοτ!!ιου? νου . Ατυάτ. - Ριιτ!ιο!ο,<;ιοιιυ‹1 'Ι'1ιοι·υριοι!οτ Βτ!‹ι·οιι!ιιιτιἔου Με ιιοι·ἱρ!ιοτ!εο!ιουΝοτνοιιεγειοτιιε.
νου Πι·. Γ. Ψιυι!ειο1ιοιι1. -- Ζιιι· 'Ι'!ιοτιηι!οόοτ 1ιυιιοτουτιοΦωτ. νου Ποτ'. Ζυ!›1ιι‹1οννεΙ‹γ. - 8οιιιυουι!ιιι!!ειιιιιε υου δρυ!
1ιευιιιυ. νου Β. 1.ϋινουϊοΙά. - ΡΜ!. Θ. 8ο!ιιιο!άουι!!!ιΙ: Πιο 8.υιτυο.1!εο1ιουΝο!ιτιιυἔειυἱττο!. - Βγνιυ ννοιιο: Π1!:τοι·ιιτιεε
νοτειιο!ιο ω!! Μάο!. - Βου: Πο!ιοτ ινοοοιι πιι!! Πτεει.ο!ιοάετ ΖιιοΙτοι·!τι·ειυ!τ!ιοὶι.- Ν. ΒΙιετοιιι: Ιιο!ιου ιπιτ! 8ττο!ιου ιιι άοτ
1ιιιιοτουΠοΦο!ιι. - Β. ν. Ε'οτεοτ: ΒιιιιΒουιιι!ιοτκιιΙοεο ιπιτ! Ποι1ει!ιτιου!ιο!ιουά1ιιιιο.- Βο!ιτο!!ιοτ: Πο!ιοι· Φο Ηοτυεο;ιιτοιιιιι.οτ
ρ!ιγο!οΙου!εο!ιου υπο ροι!ιο!ου!εο!ιου Βοά!υοιιυι.του.- Ι.ο!ιι·!ιιιο!ιω· !ι!!υ!εο!ιου Ηγάτοτ!ιοτυριο ιιπ Βιιιι1!τοιιιιο υιι‹Ι Αοτπο νου
1)ι·. Μ. Μτι.ττ!ιοε. - Πο!ιοτ Φο Βο!ιειυιι!ιιυο·ιιοι· Ροοι1ο!!ιιο;!‹οιτνοιι Β. νου Ηοοεε!!υ. - Κ!οιυοτο Μιτ!;!ιο1Ιυυιτου ιιυι1
ο!ιοτοροιιτιοο1ιο Νοι.ιΖου. - Ρτοτο!τοΙΙο Με νοτοιυε Β!. Ροιοι·ε!ιιιι·οοι· Αοτ2το. - Αιιιιυιι€ ειιιε υου Ρτοτο!τοΙ

Θ!. Ροιοτο!ιιιτ8,

ιου ι1οτ ιυοΦο!υιεο!ιου Οοεο!1εο!ιοΕι: Ζιι Βοτιιοι;. - νοι·υι!εοΙιτοε. - Αυ2οιο·ου.

8γιι!ι!!!ε !ιοοιιιοττ!ιου!σο ιιοοιιο!οτυπι.
νου

Βτ. 117ι!!ιο!υι 1.6ινου!ιοτεέ,
Βιμ..

(8ο!ι!ιιιιε.!
Βει. υ!εο Φο Μο!υιιυο ι1οτ Ιιἰε!ιοτ!Βου Αιι!οτου, Φιεε
όοε ειρ!ι!!!!!εο!ιο ν!τιιε ο!Ιο!υ Με Πτεειιο!ιο ι1οτ !ιοτυοττ!ιο
81εο!ιου Βτεο!ιο!υιιυΒου ιυ Αυερτιιο!ι Ζιι υοΙιτυου Μ, ου!
εοι1ιτ ιιυειο!ιοτου Ε!ιεεου ε!;ο!ιι, ευ οι οε Βοτοο!ι!.Ιοτ!ιε!;,
2ο υυ!οτειιο!ιου, ο!ι Φο Ετεο1ιοιιιιιυΒου Φου! Φιτο!ι 8ο
ουιιΦιτ!ιι!οο!!ου ιιυτι "οτ Φιτο!ι εορτ!εο!ιο Ιυίοο!.ιου !ιο
Φιιοτ ειιιε!. ν!7!ο εγρ1ιι!!!!εο!ιο Ι&!υι1οτ !!!ιοτ1ιουρι ιιιι‹ι
πι!! Βοο!ιτ Πιτ !ιοεου‹ιοτε ουίο!!ιο Βο!ιο!!ου Μιάου, εο
οτεο!ιο!υοιι ειο ιιοο!ι Φοεοτ Αυεο!ιοιιιιιιε !ιοεοιιι!οτε Πιτ

εο1ιτ!εο!ιο Ετ!ττουΙτιιυΒου ιιτυο!ερουιτι. οιπ Φο ΜϋεΙιο!ι
Κε!! οιυοτ $γρ!ιι11ε !ιοοιιιοττ!ιοο!οο κοπο ιιιιτ Φιυιι οτντοε
!ιοινιοεου, ινουυ Φο Βουιιιιο Πυ!οτευοΙιιιιιΒ Φο Αοινοεου
Με!! του ΒορειεοττοΒοτιι Γοετε!.ο!!!. Ι)!ο !›!ε!ιοτ νοτ
0Που!:1ιο!ιτου Πιιτοτειιο!ιιιυοου ερτοο!ιου
ο1υει.ιιυιιιιο 8οΒου ι!!οεο Μϋ8!ιο!ιΙτο!!.
81ο Ζιι 1τ!οτουυο Ρτο.Βο Ιοεε! ε!οΙι ιιι!!;!ι!υ !τιιτο ιιι Φο
ννοτιο 2υευτυπιου!οεεου: «Ξγρ!ι!!!ε 118.8ΙΙ10ττ!ι88!08.,οι!οτ
Βοοιιυι!οτυΠοοιιου ο!υοε εγρ1ι!!ιτιεο!ιοιι Κιιιιιοε».
Πιε ι.!ιο!.εοο!ι!!ο!ιοΜοτοτιο! Πιτ Φο ΝοιΒιιιιο ‹1οτ 1ιιο
!.!εο!ιου Κιυι1οτ Ζιι εορτ1εο!ιου Ετ!ιιτυυ!τιιυΒου ιιι Φιτ Μιο
τει!ιιτ !ε!; ίο!Βουιιοε: 8ο!ιου 1864 !ιου!ιοο1ι!ο!ο ννο!ιοτ24
ιουο Ι)!ειιοε!!ιου, οι!ιοτ οτε! 1876 ντιιτι1ο ειο Φιτο!ι Φο
Ρτο.Βοτ Βο!ιιι!ο -- Κ!ο!ιε”, Βιιτοτ2'; ιιυυ Βρ
ε!;οιυ2-' ε!ο!ιοτοοετοΙ!τ. Μι!ττοοτοειυιετυου εο!!ιετ Μ! Ζιι
οτε!; Κ!ο!ιε ιυ ε1οτο.τ!;!ΒουΕ'ει!!ου Βοεο!ιου. Ετ Γεω! !ιο
ινοο!!ο!ιο «Μουου!υου» (Μουειε !ιοουιοττ!ιου!οιιυι), ννο!ο!ιο
υιιιοΙι εοιυοτ Αυε!ο!ι! Φο Β!ιιτιιυεου @του νοτειοριιιυΒ
Μοιυοτ Θο!!ιεεο !ιο‹ιιυετοιι.
Αιιο!ι Βιιτοτ, ινο!ο!ιοτ 190 Ε'ο!!ο νοιι Β!ιιιιιυΒου ειι
ειι.τυτυοιιοοετο!!! !ιο.!;, ειο!ι!! ιυ Πιιιου υιιτ υου ΑιιεΦιιο!τ
οιιιοτ ιιιοτυροι!ιτου Ηοοιυορ!ι!!!ο», ντο!ο!ιο ω!! ργοιυ!εο!ιοιι
νοτοο!υΒου 2υεοιυιυου!ιοιυει.
ιν οιΒοτ!” !ιοεο1ιτο!!ι!Φο Ρο!Βου ο!υοτ Νο.!ιο!!υΓοο
Μου 8ο! οιιιοτυ 7 ΤοΒο :Φου Κιυτ1ο. Ιτυ πω» 1883

νοτου”οιι!!ιο!ιτο Ροτοτεου" οιυου Ρο!!, ιιι ννο!ο!ιοιιι Φο
!ιο! οιιιοπι 1ιοτου!ιοτ εΠι!ι!!!!!εο!ιου Κιυτιο Ζιι 8τοιιι1ο ο;ο-_
Κοιυιιιοιιο εορτιεο!ιο Ιιι!”οο!ιου (Ρ1ι!ο!ι!!!ε ιιιιι!ι!!!οο!!ε, Μ!
!ττοοοοοουουι!ιο!!ο ιυ υου Οτοοιιου) Φο Πτεοο!ιο οιπ Β!ιι

ιιιυε Βοννοεου νοτ ιιυ‹1 ντ!οε οπου! !ι!ιι, Φιεε Φοεο Ιυ
Γοο!!ουευιιο!!ο ετο!ε Ζιι !ιοτιιο!τε!ο!ι!!8ου ιιο!.
[Πο 8ττορτοοοοοου!ιοΓυυτ1ο νοιι Κοεεοιινι!2*"' ου!!
!Ιοο!ιειιιοοτ !ιιι Αυιοιιεο ιιοε .Το!ιτοε 1888 ιυ υου
νοτεο!ιιοι!ουε!;ου Οτυο.υοιι νου 5 ου !ιοτου!το!τοτΒγρ!ι!!!ε
2ιι θιτιιυι1ο οοΒουοοιιου ΙιιΦνιι!ιιου ι!!ιιε!τιτου ιιιιε Φο

Ρο!!ιοοουοεο Φοεοτ «Μιεο!ιιυ!οο!!οιι».

Β!οε ινιιτ‹ιο οιιο!ι ΙιοΙ‹1 !ιοοιοτιοΙοο!εο!ι του Ο1ιοτοοιιΜ
ιιιιι1 Κο!!ε!το" !ιοετοι!ο!:, ιτοΙο1ιο ο!ιου!ειΙ!ε υου $!τοιι
ιοοοοουε Με υου ιι

ι Βο!;τοο!ι!: Ζιι υ!ο!ιοτι‹1ου Ε'ειοτοτ Πιτ
υου τϋΦΙ!ο!ιου ΑιιεΒουυ ι1οτ !ιοτοΦ!ι!του Ξγρ1ι!!!ε Μοτ
!τουυτοιι. .

Βο!ιοε'"' !ιοεοΙιτοἱ!ι!: οιυοιι Ρο!! νου Οτιιιι!ιο.!!!!ε !ιο!
οιιιοιυ 5 Τομ υιι.ο!ι ι!οτ Οο!ιιιτ!ι ιιυ!ιοτ εορ!!εο!ιοιι Ετ
εο!ιοιυιιιιοοιι οοετοτ!ιουου Κιυι!ο. 1)ιιτο1ι Φο !ιοο!οτ!ο!ο

ο!εο1ιο Π11ϊοτε!1011!1118ινιιτιιου ιιυ Β!ιι!.ο Με! ιιι ιιι!!ου Οτ

οπου υοο!ι υιο1ιτ !ιοεο!ιτιο!ιουο Βιιο!!Ιου ιιοο!ιοοινιοεου,
ινο!ο!ιο Πιτ Μοοτεο!ιννοιυο!ιου ιιυ‹1 Κου!υο!ιοιι Ρ8.!.!ιοΒου
Μιτου. 81ο εο!ιοιι ο!ιιι!ιο!ι ειιιε, Φο ι1οτ Κορεο!οοοουε
σοτ Ρυοιιιυουιο. 1ιι σου Β1!!!Ζί111ι1!.!!!88118Γ118!1ι1οτ Ι.ιιτιΒοιι
ντιιτυο ιιοτ $!τορτοοοοοιιε οο!”ιιιιυου.
νου Η. ΝοιιτυουυΜ. ε!ιιιι ι1οτοτ!.!ΒοΕ'ιιι!!ο !ιο.οτοτιο!ο
Βιεο!ι ιιυτοτειιο!ιτ ντοτυου. Ιιυ οτειου Ρο!!ο !ιουε1ο!τοοε ειο!ι
ιιιυ ο!υ 14 Τομ ει!!οε εγυ!ι!1!!!εο!ιοε 7-υιοιιο!.!!ο!ιοε Κ!ιι‹!.
Πιο Βοο!!ου οτοοι!ι ειιιεεοτ εΠι!ιι!!!!εο!ιου νοτουάοτυιιοοιι

ΒΙυ!:ιιιιΒου !υ τΙοτ Ηειιι!. ΗΠιοτοτυ!ο πι! Β!ιιι !υ όοτ
Βου!οιιυ!ιου!ι όοε Ττοοτιιε !υτοετ!υει!!ε Β!ιι!; ιιιι Πο!ου.

Αυεο!ινο!!υυο υοτ Μι!2. Ποτ Βοο!!!ιιε ργοογουουε !ιοεε

ειο!ι τυι!ττοε!εοριεο!ιιιι 1ιο!ιοτ, Μ!!Ζ ιιιι‹1 ΒΙιιτ ιιοο!ιινο!εου.
Ποτ υινο!ιο Ρο!! Μπε! ο!τι 8 ννοο!ιου ο!τοε εγρ!ι!!!!!
εο!ιοε Κια!. ινο!ο!ιοε Φωτ Ηου!ειιο!!!ο!!οιιοιι ιιυιι ιιυε!!!!
Μιτου Β!ιι!ι-ιυΒου ειιιε Μου!! ω!! Νο.εο Ζιι θτιιυιιο υιο
ΒυυΒου ντιπ. Βιο Βοο!!ου Μοτο οιιεεοτ εγυ!ι!!ιτιεο!ιου
νοτο!ιιιιοτυυΒου ιιοο!ι Βοο!ητυοεου ου! ε!οιυ Ροτιοοτε! ιιυι1

1τ!οιιιο Β1ιιτιιιιοοιι ιυ υου Πυ!οτ!ορρου (!οτ Ι.ιιυεου. Με

«οί .
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Ηοτ2τιτπιτ,Μττο, Ι.οτιοτ ιιιι‹τ Ντοτο ινοτοοπι $τοπιτιχτοοοοοοο
ιιοετ 8ττορτοοοοοοο Βοο1τοτιτοτ.ΗτοτοΙοετοοτι ινοτοο Οοοοοο
το οττοιι Οτοοιιοπι το ορτττΙτοτιοτΜοπιο·ο οοοτιννοτοΒοτ. Ιιι
οοπ· Ηοιιτ τνιιτττοπινοτοτο2οττο Βτρτοοοοοοο το ετοτ Ροττ

ρτιοττοοοτ ΒΙιιτιιο8 Βοεοτιοπι. Βοτ οτοοπο 6ινϋοτιοοτττοτιοο
Κτιιττο τοπιο ετοτι τοι Ηοποτιτιιτο, Μττο, Ι.οτιοτ ιιοττ Ντοτο
οτο ρτιιππιροτονοττιτοτ Βοοτττιιετο Βοτοοιιττιιτ νοτ, ινοτοτιοτ
οτοτιιιπιτοτ Πποοτοοοοπι οο ττοο Ροτοπι ετοτττοτ 8οτοττιτ
2οτετο. Βοτ οτοοπτι 7 ν7οοτιοπι οττοο τιιοττοοτιοο Κτο‹το
ννιιτττοτοι Ηοποτιτιιτο, Ι.οτιοτ, Ντοτο ιιο‹1 Ι..ιιοΒο 8ττοχιτο
οοοοοο οοοτιτέονττοεοο.
ΒιιοΒοτο" οοοετοττττοτο οοτοοπο Ε'οττο ποτοοτ Βτιι
τιιοΒοο οτιοο Ι.ιιοε οτοοο ΚοροοτοτρΙοτιοοτττιιο, ‹τοο οι· ποττ
οοοι Β'ττοοτττοοοτοοτιοο Ρπιοοποοτιοοτττιιοτττοοττττοτττ.
Ποτοοττιοπιοτοτοοτιοτττοτετοτι οτιοτ @πιο οτοτττονττιιτοοι
ιιο‹1 άτο Ετ8οοοοτιοττ, τιοτ 'Ι'τιτοτοο Ηϋ.1110τττιοετο11οτι οτ

οοιιΒοο, νοο @πιο οτοο ετ0οετοτο Β.οττιο νοο νοτοτιοτιοο
τοοτοοοτοτττο·ιιτττο.

8τνοτιοιτο” τιοτ 2 Ρττττονοο 5τρτιτττοτ18.871101°ττιο8108.
1ιοεοτιττοτιοτι:
Βετο οτοο Κτπι‹1 ιινοτ οιο Θ. Ροτιτιιοτ εοτιοτοο; οτο 12.

Ε'οτιτιιοτ το τττοΑπιοτοττοοτεοοοππιππιοπι. Απο 15. Ροτιτιιοτ
ινοτττο τιοποοπτετ,οοεο Με Κτπιιτ οπο Μυοπτ ιιοιτ Νοεο
τοτοοε Βτιιτ οοττοοτο. .οπο 17. Ροτιτοοτ ττοτ οοπ· 'ΙΜ οτο.
Με εννοττοΚτιι‹1 ινοτ οπο 18. .Ιοοιιοτ Βοτιοτοο; ειιιε
ττοτ τιτπιτοτοιιΒοοτιοτιννοτιιτττοοοττο Βτιιτ τιοτοτ›. Βοτ‹το
Κτοάοτ ινοτοιι οιττ τιοτοττττοτοτΙ.ιιοο τιοτο.οτοτ ντ!τοτετ
τττοτιοποοτπτιοετοοτιοΒτοττιοοο Ιιτοτ 2ο οττττοτοο? νοτ
τοοοοτ οο8τ: «8τοτιοτ τετ, ττοοο οτο $γρτιτττο οττοτο τιτοτιτ
‹ττοΠτοοοτιο οοπ·ΒτιιτιιοΒοο. Πτο Βορετο τετ οοο Ητττο
τοοποοιιτ, ννοΙοτιοοπιτ Βτιιτοοο Π11ιττ Βτοοο ττοοο εοτιοο
οιιτττοτοπι,τιονοτ οοοτι ιττο 8γππιρτοποο οοτ Βορετο ουτ
Ϊοττθτι».

Β'τοττοΙοτοτο” τιοοοτιττοτιοοτιοο νοττιοτ οτοοο8ΤοΒο
οΙτοιι Κπιοτιοο, οοτ ττο 7. Μοοοτο νοο οτοοτ ογρτιτττττ
οοτιοο Μιιττοτ Βοτιοτοο; οτ »Μοτο οπο τ8. Νονοππιτιοτ1894
το τττοΟΙιοτττο οιιΓ8οπιοποποοο. .Με ττοο Ι..τρροο, Β.οοτιοο,
οιιο τοτοττττοτο6οοο8τοΙτοπι ιπο οοπ Αοιιο, Με 8οτοτιιτοο
ιιοπτ ΡτοοριιττιιππιεπιιιττττιιοοτιττιϋτττοτιΒτιιτ. Αππι 16. Νο
νοπιιτιοτΤα!. ΒοοτοττοτοΒτεοτιοΠπιτοτοιιοτιτιο8: τοι Ηοτ2
Μοτο ποττ Ι.ιιοοοπι τοοοοο οτοτιτοτοΙιττοτι,εςοοο νοτοτιι2οΙτ
το Μττο οοε1 Ιιοτιοτ, Οοτοοτοο οτιιοο οτοοοοτττεοο, ποττττοοι
Βοοτττοε τιοοποοτττιοετοιιοΚο1τι τττοοττττοτττοοΒοοτττιιο.
Ποτοοττιοοτιντοο ετοτι ττττΜοτιοο ετοπΙτ ροττιοξ,τοοποιο τω.
τοτο άτο Μοοεο ιιοτοτ ιτοπο Βττττο ιτοι· Βορττοοοπιιτοοοετ

οποοιι€το τιοτΚοοτοοτιοπι τοΒοτποττοοτ8τοττοροτττοιιοτ Βοτ
Βοτιτοοτιτ, οτπιο τγρτεοτιο τιοττιοτττιοΒτοοτιοΙ)τοττιοεο ιιοττ
»ποτ οοοιττ οτε Πτοοοτιο ττοτ νοτττοεοοττοο Βττττοπιττιιοο
οοοιιοοτιοτι.

Ιιι ττοτττ1τιεοτοονοτοΙΤοοτττοτιιιιιο τττιοτ τττοεοπιθοοοιι
ετοπιτΙτοο‹τ Ρτοττοτοτοτο το οτοοππι Ροττο νοο Μποστ
ττιοΒτεοτιοτΠτοττιοοο τιοτοτοοοι τιοτοττττοττττοττοοτιοοΚτπιττο
τοι Βτιιτο οτοο οοοτποο ΜοοΒο νοο ΒτρΙο-8ττορτοοοοοοο
ιιοπτ$ττορτοοοοοοο.

Βοττ ιτοτνοτοττοπιτττοτιιιοΒ‹ττοοοτ Ε'οττο οτπιπτιιοοτι τττοτ
ινοττοτοοιιτ πτοτΒοτιοττορ,οοτιττιοττοο8οοτ Οτιοτττο τιοοτι
οοτιτοτινοτοοιι, τΙοτοπι Ετοοοττιοττοο τιτοτ ποττεοτΙιοτττποτ·
ιτοο οοττοπι.

1) Κοοτιο Θ., 2 Μοιιοτο οττ, ντττο οπο 19. Αρτττ 1896
‹Ιοτ ΒοιιοττοεεοοττιοττιιοΒτττιοτοοτιοο.Πτο Μιιττοτ τιοττοττοτ
ε.τοτιοτι! ‹τοτ οτιττιιτετοοτιοο$τοττοο »νομο οτοοτ Ποτοτ
οοτιοοττοτττοοτιιττο Βοτιο116ττ111θ.Αοοο1ιττοτι ττοτοο Ι.ιιοε
τιοτοοτ Μιιττοτ, οτιοπιεοινοοτοτ›οτπονοτοτ. -- Κτιιττ Μοτο
οτι ττοτΒτιιοτ, τιοτ ετττ οιιο,οοοτπιοιοπι. 8οττ 14 'Ι'οΒοπι
$οτιοορτοο ιιιιετ τοττιο Ε'τοοΙτοο οτι Αττοοπι ιιοιτ Βοτιιοο,
(Πο οιιτ ττοτΚτιιττοτοτοττοοοΙο ροριιτ6οοιιοτοϋοοο Βγρτιτττ‹τ
άτοτ;οοεττοτττινιιτττοο. 8οττ 3 Τοοοιι Εττιτοοτιοο, οοττ

Βοετοτο οιιοτι οτττοο, ττιιτοΙιετοΙιττοο8ττ1τιτο. Βοο Εττιτο
οτιοτι οοττ;το τιοτπττοτοτιττοτιοΒτοττιοτποοοΒιιοΒοο, ττοτοο

ΩτιοττοΝοεο ιιπιττ Μιιο‹ι τετ. θοοτοτιι τιοτπο Εττιτοοτιοο
Ντοοοο ποττ Νοεοπιτιτιιτοτι. 8οττ οοετοτο οιιοτι οοτινποτοο

8ττοττ”οοτππι$τιιτιτ. Μττ Βοετοο άετ ΚτοπιττΙιοττνοττοττο
οοε Αιιοεοτιοπι, Κοτο θοοοτιτοτ, οιιτ τοτοοο 8ττ1τιιιοπι,του
ΒοτιτοΓ. Ντοοτ Μοτο. Κοτο Ηιιοτοπι. Ροτ. τιοτ οιο 11.
ΑρττΙ ννοτιτοπιο ττοννοοοιιτιοττπτοτ Μιιττοτ ποοτιτοτοΠτο
εοτιοτιΜττοτιοοτεοτιιτοοιι,οοεοτιττοτιιπιπιετιιτο οτιποοοτιοετοτ
ττοτ Βτιιετ, οιιοτι ττοτοττττοοεοτ.ΑΜ οοπ· Ατιττιοττιιοεττοτιιο
οο1τοτινοτττοοΕττττοοτειιοΒ. Ροτ. Ποτ οττο ΜοτΒοο ετττ
Βιιοττποοττιοπτοττιοττοο, οοοετ τοοοτττοτιπιτοτιτο. Τοποροτο
τοπ· 88 °. Ρτιτο 138. Αττιποοιιο 66.

Βτοτοο: Ποτ ΒοοτττιττοοτιπιπτοοτνντοΚοττοο Κτοιτ ποττ
τοτοτιττοτιοτπιΕ'οττροτοτοτ, ττοετ ππιοττ, τοτοο ετϋτιοοπιπτοτι;

τοοετπτ Μοτο ιιιιτ Τϋοο, οοτιτοττοιιοτι τιοτττοτΒοττ1τιτιιιιτ
οτοτιτ, ιτοοΙι οοτιτοοτττοο οιιοοπιιτοοο. ΒοννοετιιιΒοο οροπ
ττοτι_Ιοτοτιτ 2τττοτο‹τ; ΑιιΒοο πιιοτοτ ετοττ, οττοο. Κοττιο
Οι·ττοοοοοτιννοΙτιιοΒοο;Ηοιιτ οιιττοττοοετεοτιππιιιτοτε,οπου
τςοττι. Λο Ατοιοτι ιιοιτ Βοτοοπι τοεοοτοοτττΒο, τιτοιιοτοττιο
ε. το. τοτοτιτοοτιιιρροο‹τοΕ'τοοττοονοο Ι.τιιοοτιεποεοο.Με
Κτοπτ οτοτιτοτινοο 8οιτοπιοοπι οπο, οτιτιο ττοοο Οοττοτπιοτο
οτοττ. Ηοοτ τιτοττιτοτοτιττπι Ροττοο οτοτιοο. Ιο οοο Νι
εοοτϋοτιοτο οτοΒοττοοττοοτοειΒτιιτ, οοτιοτ1ΠοΙοοο Αττιποοιι€.
Οοττοο. Βοοτιοοττιοττοοτοτιτ 8οπόττιοτ. Απο τιοττοο6ο
ποοο οτοτΒο Βτοτοττοττοτιοο. ντοτ 8οτιοτιπιι τοι Μοτο.
Έτιοτοττουτε, Βιιτ Βοινοττιτ. ΑττιοιιιοΒ τιοτττοτοοττο@ετττ
ππιτττοετο66. Κοτο Ηοετοο. Ροτοιιοετοο ττοτ Ι.ιιοΒοτι ιιιιττ
‹τοο Ηοτ2οοο οτοτοτιτιιοπτοοΙοο νοττιοττοο, ττοοετοτοτιοοτο
Αιιοοιιττοττοο. Πιιτοτο Ι.ιιοΒοοορττοο το ιτοτ Μοοι. 4.Βτρρο.
Ροτο Μοτο, τιοεοτιτοιιοτοτ,οτοτοο ιιιιτοεοττοοοειτο.Ατιττοιιιοτι
οτιι Μοτο Βοοροιιπιτ.οοτ8οτττοτιοπι,41*/ο οπο. Ππιιτοο8. τέτοιο

Πο.ππιρτοοετο ττοπι οΒοοο8τεοο Ροτττοοο; Νοτιοτ τοτιετ.

Ι.οτιοτ τ1τιοττοετοοπ Βτρροοτοο‹τ 81/2 Ωιιοτττπι€οτ-ττοιιτ

ττοτιροτροτιοΙ. Μττο νοποτσοοοττ, ιττο Βρττοο 11τιοττοεττοι

Βτροοιιτοοττ 2 ΩιτοτττπιΒοπ. Ντοτοπι Ιοτοτιτ ροτροτιοτ,ποιο·

1τοτιετοοο, ιτοτ ιιιιτοτο Ρο! ττοοπτοετ ιττο 12. Βτρροτο

21/2 Ωτιοτοπι€οτ. Πττο τττττιο,τιτοοοττοτι, οπιττιττ.ττΜοτο
Αττιιιτοοο. Ιπο 5οτττποοπιττιτοττοο ΟχΙτπιττοτ, Ι.οιιττοοπττοιι
οοπτ τοττιο Βτιιτττϋτροτοτιοο. 8τοτιτ ιντττ1 Ιιετιιττ8Μποτ

8οορτττ2τ,τετ 8τττοττοτιοοτικοτο,οτοτιτοτεοπιττ. οττοτοοττοιτ

8τττοττοτιοποΒοτιτοτπιι.

Μττιποοττομ.ι οροτττοτι νοτττοττοττοΒτιιτΜηιοτττοτ.
ΜοΒοοοιιοορτττιιπιετϋτοοπτ τοττιττοτιοΡττιεοτοΙτοττιιιι‹τ τ

τ
τ

ττοοιι 5οτιτοτοιιιοτιοπι ττοοτττεοοΟοοοτοεοττοιιοοτο το Ήττ
Ροτ. ντττο πιιοττοτ, Αοοτορττοο -- ττοΒτ οοροτοε Μ. τ
"

Αττιποιπο8ννττπτοτοοττοοιτ. Κοτο Εττιτοοτιοτι ποοτιτ,εττιπτ

οοοτι 6οτττοκιΙτοτιοπιιΑιιτοπιττιοττ.

8οοττοο: Ηοτο τιτοεο,Μιιοττιιτοτιιττττ1τιο,Ιιιτττ8θττΘ”
ττττττιοτττε,νοτοτοοοττο Ι.οτιοττ τ

ο
τιοτττοοΠοτοττορροιι ω·

ττοττοττιΒοίοττιτ. ΜτΙο οτοποττοτιΒτοειο, εοτιτ τιτιιττοτοτιπιο

τοτοτιτ.Ριιτρο, Ντοτοο οτοτττνοτοτϋοεοττ, ινοτοτι-· ΜτΙ"
Ιτιτοοττοο οοτ Θοτοοεο. Βτπι‹το ποττ 2οτιττοτοτιοοΒτιιτ·

ροοοτοο. ΟτιοτττοοτιοτιοΙτοοττι1τοτιποττ2οτιττοτοτιοοΗττττττττ°
ττιοΕ.;τοπι.Ροτοιιοτιγοι εοΙιτ Βοτττττιτ.Ιιι οοο Ροπιτττοιιοττι
Ζοτοο Κο.ττττοτοτοτο. Ι.οτιοπ· οοτιτ τιτοεο. Πτο Βοοτιοττ5·

τ1τοοοοοοτοιιτοτ: Νορτιττττο ροτοοοτιγοιοτοοο τιοοποοτπτο·

οπο; Ηγροτρτοετο τιιιτροο ττοοτε; Μγοοοττττττοροποοοτη·
ππιοτοεο.

ΒοοτοττοτοΒτεοτιο Ποτοτοιιοτιοπιε: ΙποΒττω'
τοτιοττοοοτι το οττοο Οτεοοοο Πτρτοετπορτοοοοοοο.

Μ

Αιιοετττοτι οοο Ηοτοτιτιιτοο, Ι.οτιοτ, Ντοτο, Ιιτττ18θΜ!

ΠοτποτοτιοττοτοτοτιττοτιοΟοοοοο το 2 ιιο‹τ το ττοττοοΚα.

τοο. Οιιττιιτ: Ετο νοο 8ττορτοοοοοιιε ρχοεοοοε σποτ
τω”

πιιοοοοοιιο οτιινοτοτιοοπτοτΟοοοιιο, ιτοτ τττρτοτοττ11το το·
ιοο Κοττοπι. Τοιττοτ Μοιιεο τιοτ οιιτιοιιτοοοτ ΙΠτθω0Π

Π
]

3 ΤοΒοο, οο ττοτΕτοεττοτιοτοττοΙιττοιοτττιοοτοοτιοε
Οθω"·

2
) Κπιοτ›ο Κ., 10 Τομ οττ, νπιιτιτο οπο 27. Πο09ΙΠΤ

νοο οοπ· Εοττιτοετοο8οοοετοττοιιτ τττο Κτπιττοτοτιττιοτττ18

Βοτιτοοτιτ. Μιιττοτ Ιοοττοοτι. Ιιι τιοτ οποτοπι Ν80τπΡο5:
ροττ. ττοΓοτΟοττορο ποττΗοτοροτρττ. Απιι οοοτιοτο1τ Τ

Β
έΠ

Ροτοοτιτοπιτοι Οοετοτιτοο‹τ Νοοττοο, οροτοτ ο!! 8ΠΠάθ:;Π_ο8τοττοο. 22. Οτοοεο Βτοτοο8 οιιτ Ττιοτοιι 111111

ττοποτι $το1τοο. Νοτιοττιτιιτιιο8. Ετ1ιτοοτιοο
τιτιιττεθΠ
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8ο!ι!οττυε. 26.
Ιυττ!ττετο ου οοτ Βοο1το.

8τοτυε: Νοο!τ !οττ!!το!ιΒουττ!ιττοεΚτυττ, εοοτ Μυο
τυοΒοττ, !τοετ τυοτετ ο.ροτυτεο1τ.ευΓΒουοτυπτου, εοΙιτοττ οε

!τ!τ18!το!1.Ηευτ ννο!!τ, 8!ειεε, του! τυττ 8ττο!1 τυε (τευτ
!τοττο. Κορί ο!τυο Βοεουττοτ!τοττου. Ρουτευο!!ο Μοτο.
Κοτυο ινοεουτ!το!ιο Βτττεουεο!1υτο!!υυεου. Αυ άετ τοο!:του
!3υο!το νοτ άουτ Ουτε Με ευτυ Πυτοτ!ττοτοττυυυ ρτο!!ο,
ττυοτυττουι!ο, εο1τννοτυο!ουο 6οεουινυ!ετ νου ΡΠουτυου
τττϋεεο, τ1τ1ϊυεΜ Με Πτυοο!τυυ8 ττ!τοτυο!ιοικ1(Ρυ!οετυουο).
8ο!ι!οτυι!τευτ Μεεε, ο.τυ 6τουτυου οτυτυο !3!υτιιυτ;ου. Ιυ
οοτ Ηυυτ οεε Κϋτροτε οΜο Βτοεεο Μιτου! υυεΒοτ!ουιιτοτ
Μυττ8οτ 8υτ1°υετουου,‹1τοε. τω. !οτο11ττυ!τ!τττττετου ετυ
τττ!ι!ου. Βοεουττοι·ε εο!ουο νου Κτυυοευυυι!ετ6εεο ειιτ τοτ
τ!ου Ί'!ιοτυττεοττου,!τΙοτυοτο, 10ρίουυτο- Με !τυεουετοεεο
υτυ ΙΙο!εο, Ντιο!του. Βτυετ, 17ο.υ8ο, Αττυου, ΚυτοΒοοουτ1.
!υευτυο!το!του εο!ιτνετ28!ου. Νεττο! !οτο!›τ ουτροτυοττ·τοΒου,
υυε οοτ ΤτοΓο ουτ!!τ ερεττ!το!ιοεΒ!υτ. Ατυ!τυ!του Ο!›οτεοΙιου
!το!οτυ !υιττοερ!τ!οοτυου6εοεΙυττ1ττοτ,υυε 2.Τ!τ. !ιτττυοττ1τυ

Βτεοτινοτίοττ›τ τετ. Ιυ ττου Βτοεεου 8ιτ!τυετουου ου οοτ
!τυ!του Τ!τοτο.:τεοττο8 οτυεουετοεεο, εττττ!ττυττοοτ Ητιυτ
νοτννοο1τεουοΟοεο!υντ1!ετο. 1.υυεου υυυ Ποτε ο1τυο Αυ
τνοτο!τυυεου. 111112τ!ουτ!!ο!ι ρο.!ρο.!το!. !.ο1›οτ ίτυοττυο,τ
Μ οοτ Μοτυιυτ!!τιττεττου Βτρρουτουττ υυι 3 1.1υοτττυοοι·.
8τυ!τΙο τοτου!το!ιεο!88τττυ, τ1υτοΙιτττ!!τε.

'Ι'οτυροτοτυι·: 17. Ντιο!ιτε - 40,0, 18. -- Δ0,2/4.1,0;
10. - 40,2/37,6, 20. - 88,2|37,6, 27. Ποοοπτ1τοτ
86,4. 8τ!!!υ!ο τ!υτο!ττττ!!τε.Ι.οτττοτ 8τυ!ι! υυτο!ττττ!!τε,
ι·οττ18το.υυΜυττε, εττυ!ττο.εεΙυ:.1τ. Αυε οοτ Οοτ1°υυυε οοτ

Ρτι!οετυουο :ιτυ Οτ›οτεο!1ου!το! τετ Μπιτ Νεοτιτ Β!υτ Βο
ετο!τοττ,υοεο!οτο!ιου :Με οΜοτ Οοτῖυυυττ Μ τ!ου 8υττυετουου
οοτ τοο!ττου Ιυευτυο.!ΒοΒουτ1; !τυ!τε νοτυ Νυ!το! εουτ Μοε

ετεο Β1υτιιυτ.χ. νοτεοτττοττουουουο ευυουτυυο Β!υτυυΒου.
Ι.τρρου, ΖυυΒο, Ζυτιυ11οτεο!ιΜυττ8 τοΙοετ. 8το.τ!τοτνοτ
το.!!, Κττ!το, Ηο.υτ του!. Οουτυυοττνου υτοτττ τοτοττεου.
28. Ποοοιυτοτ. Ε'τττυ Μοτυουε ο ΠΜ· Τοτυροτο.τυτ 88.
Εττττυε.

8οοττου: 1τΙο.Βοτοτ Κυο.1το τυττ !οτοτττ τοτοττεο!τοτ
Ηουττοττ›ο υυτ1 ο.υεΒοτ!ουυτου, !τ!οΜου Με τυο.!οτοτοεεου
ευττουτουου Β!υτυυ8ου ο.τυ Βυτυρί υυτ1 8ττττοτυτττττου.Ποτ
Νυτο! τετ εοεο!ι!οεεου, τοτ1οουΜ οοτ νουο τ1τον!Ιουτ1υυ

Βου Μ οτυοτ Αυετ1ουυυυο νου ννουτο Μτ!!!τυοτοτυ τυττεετο
νοττ1το!ττ,'υυε!υτουετοττττε,Βο!Μτο!τ τυττ!ττττττυττ τουττοτ
Οτ›οτ11τ1ο!το.Κοτυ Τ!ιτοτυ11υε. Βοτ ινοττοτο νοτΙυυϊ τυ
Αττοττου τυτοοτ. Αυ Ροτυοτο. Οετοοουουτ1ττττετυττ επιτ
1τοτυΒρουεοττ!. Ιυ οοτ 1τυ1του ΚυτοΒοεουτ1 ευ οοτ Ιυ
υουεοττο ευΒουτο.υο Ρ11!ο8111ο118.Ηοτε τυττ Μυτο.ττυοτ
Μυε!τυ!οτυτ υυι! !!11εετυοτυ Ιυττο!το, οττυο 6οτΜυεο!,
εουΙο11;1.υυΒοτυ 8τοεεοτ Αυετ1ο!ιυυυΒ εουτ ττοττττυττ
Β!υτ (8οτουυου) οττ11!!τ,τυ του !υττυο.!ττυουΤτιοτ!ου ουτ
τυ!!ουτ1 ουτττυτεου. 8οΜοτυτ!ιουτ οοτ '1'τοο!ιοο, Ι.ειτνυττ
υυ‹1 Ρ!τοτνιτυ ο!ιυο Β!υτττιίτ!ττυττου,εουτ ουττυττεου. Μτ!2
ευτ οτινοτυυε Βορρο!το τ·οτοτ6εεοττ, εουετ ο!τυο ΑΜνοτ

ουυυο. Ντοτο ΒΙοτο!1τυττεετοΒοττττττ. Ι.ο1τοτ ετοεε, τετο
ττεο!1,υ!οτουυιττεετε, !›τυυυεο!τ›. ΙΜ Μο.Βου υυε! Βο.τυι,
οτννο Μ οοτ Μτττο Με Ι!ουτυ, οτυ υτττυοττ!ιοΒτεο!τοτΙυ
υυ!τ. - Ι)το.ευοεο: Ουτρ!ιο!τττε 1τυοτυοι·τυοετου,Ηοο
τυοττ!ιοετο._τυυ!ττρ!.ουτο.υου οτ ρυ!τυουυτυ. Ηνροτρ!υετο.
!τουτε οτ !1ορο.ττε. Οετοοο!του1ττττε ενρ!ττ!τττοο.. Ιοτοτυε-
Ρ!τ!ουτυουο οτυττε. 1)το Μοτοττο!ουτεουο Πυ
τοτευο!ιυυο οτυο.!α: Β!υτ τυττο νττοτυ ουΓεο1ουΒου,
τυτ!ττοε!τορτεουευεεοτ !οτουτοτ Ροτ!ττ!οοντοεο υτο!ττε Ατ
υοττυοε; οτετ υοο1τ 12 8τυυ‹:!ου Ιω.υτυ υτοτ!τ!τουοΟοττυυ

εο!Μ!‹!υυΒ. ΚοΜο Ηεοτυου!ο!ττυτττυτο. ΙΜ Αυεετττοττ
Ι)τρ!ο- υυιτ 8ττορτοοοοοου (Κττοτ οΜτυοτ Αττεοοεεο,ΕυυΒο,
Ι.οτ›οτ, Β!υτ ε. Τ!1. τυττυοο!!υ!ο.τ). Ου!τυτ υυε Ηοτ28!υτ
υυτ! Αττεοοεε. Βοτυου!τυτ νου 8τορυ. ο.υτ. Μτ!ττοε!το
ρτεο!ι: Ηοτττυυε!τυ!οτυτ: Ωυοτεττοτ1τιυε !”οιετ Μοτο!!
νοτεο!ττνυυττου,ετουΒί6ττυτοο 'Γτ11Μτυο, ετο!!ουννοτεο νοτ

τοττυυε. Ι.ο1τοτυο!!ου: Κοτυο ντο!!οου υυτ1ουτ!του, ευτυ
ΤΙΜ! που νοτεο!υνυυττου. 8το.τ1τοετυυΜΒο 'Ι'τυΒυυε υυι1

Β!υττυο 8τττυ!ο, Ρ!ι!οευτουο υτυ Βοτυ. ! τ”οτυετοΕ'ο!τ!τϋτυουου, !τοτυο 8τοεεου 'Ι'τορίου. 138ουεο

Ντοτουορττ!το!.

8) Κυυτ›ο 8., Βοττυ Το‹το το. 6 Τομ Μ, τετ υυτοτ
Β!υτυυο·ου (8οεουτ1οτε Νυ!›ο!!›!ιττυυΒου) εεττ οΜτε;ου Τει

Βου οτ1ττου!ττ, υυτ Με 1.οτουο υυτοτευο!ττ. Αουεεοτ!του:
Κοτυ τ1ουτ!το!τοτΙοτοτυε. Βτυοοττοο!τυοτοε Β!υτ ου Αυεου,
Νυεουο1τυυυΒου, Μυυι1; Νο!›ο!εττυυ8 Μυττε τυ1ΜΜττ.
Ηοτ2 εο!1!υ!!”,τυττ !111εετεοτυΒ!υτ υυ‹! ννουτο θτυοτ εο
τττ!!τ(Β. νουττ.). Βοο!ττο 1.υυΒο υοττυο!, 1τυ!το τυττ!τυ

εουετοεεου ευΒρ!ουτοΙου Β!υτυυἔου ττυ Οττοτ!υρρου. ΜτΙυ
ινοτου, ριτ!ροε 7:5. Ι.ο!›οτ ετοεε; !τοΙ!εο!8!πτυυυ, ττοττ
τυττυτεεεουττο.ττουτυτ!τοτου Με οττεουτττοεεου, εο!8ουτυ
υ16εου Ιυττ!ττοτου. Ντοτουττυττοττ118ο. Μουου ο!ιυο Βο
τ”υυτ1. !τυ ο1τοτου Πττυυττοττυ ΒοοΜυτ ΜυττΒοτ Ιυτυι!τ,
οοτ· υυτοτ!ιο!Β !το1τοοττουυ ννττ‹1 υυι1 Με ειιτ Κ!υρρο
τοτουτ. Ωυο!!ο υτουτ Μουτ ευ ττυτ1ου, οτυτοο ρυυ1ττ16τ
τυτο,ο8ου!οττυυο.ιιττ!υτυυτ;οτι. 8τοτ!το Οετοοο!ιουτ1ττττεεν
ρ!ιτ!τττοο..Νυττο!: 0!οτο!1 !ττυτοττ1οτυΒΜΒ !τ!οτυννο.!!υυεε
Βτοεεο, τυττ Μυτοττ!τευτεο!τοτυΚττοτ Βοίϋ!!το Ηϋ!τ!ο, τοτυτ

Βου ν!τουτ!υυεου, τυ ννοΙο!ιο Με Αττοττου Ποτ !ιτυοτυ
τυττυττου. Υουο υυτ ΕττυΒ ου1!ττττουτ,τ”τοτνου νοτττυυο

τυυΒου, ο!τυο Τ!ιτοτυτ›ου. Ευτ!ουε τ!ου Αττοτ·του ροττ
νοεου!τττο,ευ!υτΒ Μοτυοτϋεο, ττ11!τοΙυ!τ!ττ·υττου Με ευτυ
Β!ο.εουεουοττο!, ουτ!υυΒ οοτ !τυ!του Μ Βο.υτοτ Ι.ττυοο οτυ

ερττιττοΙίοι·τυτεοε,τοετ Με ευτ Ηό!το οεε Β!οεουεουοττο!ε
τοτουουτ1οε Ηεοτυο.τοτυ. Ατ·τοττου τω, τυττ !οο1τοτου
Τυτοπ18ου, ο!τυο Εττοτ. Αυεετττο!1Με Ατεοοεεοε: 8ττορ
τοοοοοου, 8το.ρ!ιν1οοοοοου, Ιτυτεο 8τττττο!ιου. Ου!τυτ:

8ττορτοοοοουε ρνουουοε, ννουτε8τορ1τν!οοοτουε ειυτ.; ινο

υτο Βο.οτ!!ου - ΒοιοτΙ!. !ο.οττεοιοι·οεουοε.
Ηοτε :Ου!τιιτ 8ττορτοοοοουερνουουοε, ερτττ!το!ιο8τορ!ιν
!οοοοοου. Ντοτο - τ!τοεο!!του,»ντο ττυ Α8εοοεε.

Βου! υεε.
Ε'οεετ Μου υυυ Με 8 Ρο!!ο νου υτττυοττ1τυοτεο!τοτΒυτ
τ!τοεο !τοτΝου8οοοτουου ευευτυτυου, εο υο.υττο!τοοε ετο!1

τουοετυο.! υτυ εουννοτο εορττεο!ιο Α!!Βοτυοτυτιττ`οοττουυοτο

υτττττενρ!ττ!τττεο!τοτΚΜτ1οτ, »ντοουεεοτ ττοτυυυυτοτυτεο!ιου

ΕΣτυουυτεε οοτ Βοτυυιτ νου 8ττορτοοοοοου, 8το.ρ!ιν!οοοοοου
υυι! Βτρ!0εττορτοοοοοου τοννοτετ, τττοετο!ι ττυΒ!υτο τ1τοεοτ
ΚΜυοτ εοννο!τ! υττοοτ, ντο τ!υτοτι οεε θυ!τυτνοτίο.!ιτου
υυουννοτεου !τοεεου. 1)τοεοε ΙΒτεοουτεε ττοεττττττττετου Μιτου
ίτττυοτ υυτοτευο!ιτο !τ'ετ!!ο,ευ τ!ουου υοο!τ Με νου Νο υ
τυο.υυ υυτοτευο!ιτου Ιτουιτυου, ο.!ευ »ντο τνττ_τοτοτεο.Βου
τ1ττι·1ου,Μ ο.!!ου Με τοτυτ !τυοτοττο!ουτεο!ττ!υτουίοτεο!ιτου
τετ Με 6οΒουντοττ οτυοτ εορττεο!ιου Ιυτοοττου οτνντοεου
ινοτττου.
Βτο Ε"τοΒο :ποιου Ετττετουυ οτυοτ 8γρ!ττ!τε !τοοτυοττ1το

Μου τετ Π1τ υυε
- ευ !τιυεο υτο!1τε θοΒουτυοτ!τ8οε το

τντοεου νντττ1,ττο.τυττττυ υοΒο.ττνου 8τυυο οτ!οτττἔτ.
Ζυιυ 8ο!ι!υεεο τετ οε τυττοτυο ο.υθουο!ιτυο Ρ!!τουτ. Ηοττυ
θο1ιοττυτοτυΗουΒυοτ Πτι· Με εττττεο Βτ!ου!›υτεε οοτ
Ρυτ!τουττου νου υτοεου Β'ττ!!ου,εονντο Ηοττυ Ρττνοτυοοου
του Βτ. Ε'τυ!το1ετοτυ 1ττττττοΑυτοευυΒ υυτ1 Γτουυ‹τ
!το!ιο Πυτοτεττ1τευυε τ1τοεοτ Αττοττ τυοΜου !:ιοετουΒου!τ
ο.8ευετοττου.

Ι1ττοτοτυτ.
1. Ηουοου υυο 8ττυου: Βοτ!. Κ!τυ. !!7οουουεο!ιττττ
1878. δ. 140.
2. Βττ!υ: Ατοτττνοοτ !Ιοτ!!τυτιτ1ο1875. 8. 169.
Θ. Ηοτονττυ: Ζυτ Κουυτυτεε οοτ υτττυοττυοΒτεο!του
$γρτιτ!τε. Ατο!ιτν Πτι· Ποτυιο.το!οετο υυτ! 8νυτιτ!τε 1886.

δ. 851.
4. ΡτοΓ. Νουτυουυ: !1Ιοτ!πιτε17οτ!!ιοτττυο.τ:1ι Ιτυοε.
Ματ!. Βοττο!ττ ττοε Κ. Κ. Α!!οουτοτυοιι Κτου!τουυουεοε
τυ νντου (1886) 1888. 8. 116.
ο. Κ. ΠΙ!τυουυ: 8νρτιτ1τε τυοου!ο-ρο.ρυ!οεο. Ιυτοτυοτ
τυο.8του. Αοτετ!. Βοττο!ιτ ττοε Κ. Κ. Α!!τ.;οτυοτυουΚτυ.υ
!τουυευεοε ευ 1Ρ!ττου(1888) 1890. 8. 115.
6. Αττυο.τ Βοου!τ: Ατουτν τι” Ποττυο.το!οετουυι!
8γρ!1τ!τε1889. θ. 286.
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7. Ρ1οοο.το1: 8νρο1116 οοοιιιοττ1ιο816ο. :ιοι111οτιιιιι.
Ατοο1ν Π1τ Π6τιιιοτο1ο816οιιο $νρο1116. 1. Μ.. 116111.
8. 8ιιι1το: Ν6ιν-Υοτο .1οιιτιι. οί πιοο. 1855.

Θ. .16ιι1ι1ιι6: Β6ροτ1 61 8110111811.ιιιιιο111ο.οο6τιιοττ1ι.
61 το6 ιι6ιν1ν-οοτιι. 1858.

10. ν. Β ο τ ο ο ο ο τ ιι πο: 1)18 118Γεο118.ΓΘ8νρο1116.

Β11ο1ιοτοιιι6166ιι

ο
π
ο

Β66ρτοοοιιιι66ιι.

Τ6οοιι1ο ιιιιο ν81°728Γ1:111111Βοιπ Β.011186Ι181.Γ8111811ετα νοπ
Μ. Ο. 13811661· ιιιιο Ι)τ. Κ. 81111181'. Ζινο1το
νοτο6666τ16 ιιιιο ν6τιιι6οττο 1111111188.Νχ·_ 28 1101'1811

ονο1ορ11ο16
οοι· Ροο1:οο·τειρο16.116116τι. 8

.

ν6ι·16ε νου

1 . Κιιορρ. 1900.ΒΘΓΠΠ 1864·

Π Π. 81111118111
ιι

11ιιτ26τρτ11ο166τ?πιο 611661οοοι·61:16οοοπο τοπιο
11_ 1381;το ιιο; ν181'[Β1]21.111'88011Γ11ο1111·Π81'ΙΙ181,010Β10_τ16οο17ιοοιι€6 Πιτ ο6ιι βοιι1:ετοιιιιιι16τειιοο6τιι6οετ 8111ΘΠ1τοι
ντΠθΠ 1884- οοοιι 11ιτοτο1ιιτν6τ261οοιιι66. ν ο 6 ε.

11716 611ιο 86161661ετειιι1το6116ιι2ο ιν6τ1ο6ιι? νοπ Η.

Α ΓΠ 111(01'θ118178-18θ).8ο.ιιιιιι1ιιι1,ε;215'8.ΠΒ'10861'Δο11οτιο
11111Β'811Με ο6ιιι 116ο16τοοτ Ν6τν6ο1ττε.τιο1ι611οιι61.6. νοιι
11111116111ιι 116116.
Διά' 61ιι61ιιιτ261716οοτεει.οοο66 1

1
6 τ ει
.
ιι ο ο ο 81118Ατιτννοτο

81111118881ιιτοτ66οο.ιι16?τομ :ιι 11616ι·ιι.1111188ν6τι1οο161:πινει·

12. 1)6ο.οιιο: 8οοιιι1οτ'ε .Ιοοτο11οο6τ. 1885. 8
.

258.

18. 1176166: Ποο6τ Νοο61ο1ιι1.οτιο6ιι ο6τ Ν811€61101'6
11811.ΡΓ888Γ ν16τ16116.οτεεοοτ11111179.

14. 111ιτ6τιοοι16 ΤοΒοο1. οοτ 48. 76τεο.ιιιιιι1ιιιιΒ οοι·
Νοτιιτ1οτεοο6τ 1ιι (Μα. 1875. 8

.

175.

15. Ρτ161ι611;: 8οοιιι1ο1°εΜοτο. 190. 8
.

148.

16. .1οιοτοιιο1ι1181'Κ1οοοτ1ττειιιοο6116ιι.26. 8
.

135.

17. 8οο1116: ΡΓ88θΓ Μ6ο1ο1ιι. 77οοο6ιι6οοτ111Ντ. 45,
46. .1ειοτοοιι€ 1878.

18. 06666116: .16.οτοιιοο ο6τ Κ1ιιο6τοτοιιοο6116ιι. 82.

δ
.

170.

19. Ζ1τπι: Κοτο1οιιιν11ο66 1›61 61ιι6πι ιιι11 1.ιι66 οοπ
ἔ611118.ο66ιιιοττοο.81οειοοοει11616ιι88ιι€11ιι8. 1716ιι6τΚ111ι.
17οοο6τιεοοτ1111885. Ντ. 84 ιιιιο 85.

20. 1
.

.1ο11ν: 8οοιιι1οϋε .1ιιοτο11οο6τ.254. 8
. 161.

21. (1ο1το611: 8νρ1ι111ει1ιο6ιιιοττο6Β1οτι1ιοοιιο.1οτιιιιι.
Ατοο1ν Π1τ Κ11ιο6ι·ο6111τοιιο6.Βο. 26. 8. 140.
22. 111το.ο61:: Ατοο1ν Πιτ ΒθΓΠ181010818ιιιιο 8νρο1116.
1887. δ

.

117,
28.11'16οο1: Ζιιτ Κ6ιι1ιτιι166 οοι· ο11ιιιοττοοΒ166116τι
1)1ειτο666 ο6τ6ο11ε1τενρο111τ16οο6τΚ1ιιο6τ. Ατοο1ν Πιτ
Κ1ιιο6το611οιιτιο6. Βο. 8

.

24. 1116ο6τ: 1381118188πιτ ρο11ιο1οε16οο6τιΑι1ο.1οιιι16
οοι· Ν811€8110Γ611611.Κ161 1854.

25. Κ16οε: 1Ιο.6ιιιορο111οιιι6οιιειτοτιιιιι8881118111!.1181211.
ΟΟΓ1°88Ρ0110611Ζο18111Π1τ Βοοιιι6ιι. 1874.

26. Β1116τ: Β1θ Β1ι11οιι€6τι 1ιιι Π11ο6ε1οιι Κ1ι1ο66
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.
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δ
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86οοτ6ιι6ιι Κ1ιιο6. 58. .Ιοοτ6εο6τ1οο1 οοι· 861118518811811
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οο6ι1ιοττ1ιτιο1οει1ι6οιιοτοτιιιτι.1888. Λτοο1ν Π1τ 1)6τιτιο1ο

10818 ιιιιο 8711111118.1888. θ
.

508. 1884. 8
.

875.
80. Κ88801171112 ιιιιο Ηοοοε1ι186τ: 1717161161'111611.
13181161·18811.1-4.
81. Οοο126ιι: 81τ6ρτοοοοοοιι ο61 116τ6ο1111τ6τ8νρο1
11ε. ν16τ16116οτεεοοτ1ΠΠ1τ 1)81'111811010818ιιιιο 8711111118.
1887. δ

. 109.
82. Κο1161ω: Β6τ1.Κ11ιι. 17οοο6τιεοοτ111.1888. 8. 242.
88. Βοοοε: 116οετ 1388111811ο6τ 1ιοτιιοττοει€1εοο6ιι1ιι
16ο11οο 1188 Μοιι6οο61ι. 06τιττο.1ο1ο11Π1τ Β8.0101'101081θ
ιιιιο Ροτο6116ιιοιιιιο6. ΙΧ. 1881. δ. 719.
84. Η. Νοι1ιιιοιιιι: Ατο1ι1ν Π1τ Ι11ιιο6το611οιιιιο6.Βο.
Χ11. 8. 54 ιιιιο οι. ΧΙΙΙ. 8. 211.
85. ν. Β11118θΙ'Ι11 Ε11'1 Ρει11 νοιι 1ιοιιιοττ11ειο16οο6ι·
8811818118181118111Ν611861101°θΙ1011.Ο6τιττο1ο1ο11Π1τ Βοο

16τ1ο1ο816ι1ιιο Ρ6τοε116ιιοιιιιο6. 1898. 8
.

541.
86. 8ννοοοοει: Ζιιτ Αθ1101081θο6τ Μ61ο6ιιο.. 11116τι6τ
Κ11ιι. Ψοοο6οεοοτ111. 18116. Ντ. 41.
87. .Ρ1111(θ181361ΠΣ Ζοτ Κ6ιιτι1ιι166 εο11οι1οτ11.τ1ττοιι

1111118611ο6τ Ν81186110Γ811611.Β6τ1. Κ11ιι. 117οοο6τιεοοτ111.
1885. δ. 486.
111τι1Ξ`611νοιι ο11ιιιοττο6816οο6τ1)1οτο666 1161116686
1101811811.0οοτ116-Ατιτιο161ιΧΧΙ1. .16οτειιιι€.

οου. ν.
Ρει1οο1οε16ιιιιο 'Γο6τορ16 οοι· 11τ11τ6ιιοιιιι86ιιοεε ΡΘΓ1
ρ116τ16οο6ιιΝ6τνοτιενε16ιιι6. νοιι 13τ. 111.8111111
66116111(ΒΘ117218).Ν1·.157-169 1181°Μ81110111.Β1ο11ο1:οεο
Π1τρτο1ττ11:οο6Α6τι16. Ε611121Β',Ο. Ο. Νιιιιιιι6ιιιι'ει νε1°18.8.
Β111νν1το11ο1ιοιιτ28616661166ιιιιο οοο1ι τοοο1 1ιι1ιο.11.6νο1166
Β11οο161ιι,οιπο61οοπι· Οτ16ιι11τιιιι;;Π1τ ο6ιι ρ1°11111118011ΘΠΑιτ
κτ61'111οο616661,116ιιοιιο6τεω. 6.ιιοοο16Π10118Π181811το6το.ρ6οι1ι
80116111161οοοοτιοειι·1ιιΒ6τ11ο1161οο11ςιιιι€8810111180.ν ο ο ε.
Ζιιτ 1116151116ο6τ 1ιιιρο16τιτ1ειν1τ1116. νοπ Ρτο1`. Ζει
οι ιι οο ιν 6111 (Β6τ11ιι).
Πει· Αιι1.οτ6οο11‹16ι·1:οιιιεΠ1οτ11ο1ιο16 1116οοο.οο1ο6το.ρ161118581·
Α116ο11οιι;οι· ιν6ι1ο61.ο16Μ8888.12'θ6ι·ΐο1ει·ο1οοειιιοο ο61 Ρο11ιι
11οιι1ετοιι,$ροι·ιιιοτοττοο11ι6τιιιιιιο ο61ει11ε·,6ιιι61ιιοτειι8τϋτιιιιἔειι
ιιο. 08111ρενοο16οο6ιι8111111188ιν1το ιι6οοιι ο6τ Π180118.11180ο·
1ιο1611οιιοοιιιιιιο 818τοΘΠο811ν111ι·1οιιιι8·τιιιοο61ιι6ἔ6νν1666Β0118
Ζ112'880111°1611811.1111116οο1.1

ο

Ν, ο ο ε.
8οιιιιιοιτιοιι116ιιιιι6 ιιιιο 8ο1τ1116τιιιι6. νοιι Ι... Ι.6ινεο
112111(Μ11Πώθ11)- θ1'1.311211'82811οεε Ν6τν6ιι- απο 888·
1681888118.Ντ. 1

.

Β6ι·,<τιιιτιιιιι'6ν6τ16Β·. 117166οο.οοτι1800.
1ιι ο11,ι;6ιιι61ιιν6ι·616.ιιο11ο1ι6τ.1ιιι6το66ιιιι16τΡοτιιι νν1το νοιιι
Αιι1;οτ81118801111118Ι'11118'6.116το16ο6τ6·6ννοοιι11οο6ι1ιιιιο 811588Γ·
κονν51ιιι11ο1ι6ιιΒτεοο61ιιιιιιττοιι2821311811.ονοοι·οιιο ο16 Β.τ1ετετι2
666 ΗΘ1188118118ιιι1ο Ρ6τιιοοι·6ιιει 2188110188”161..188881181011
ἀ18 Β6οοοοο1οιι€6τι 111181'θοοοιιο6ιι11ο6τ1τηιιιιο· ιιιιο τοπιο
11οο6ειΓ6τιι66οοιι 11161118.18111161'111'188811οοοτΜε Β88Γ11€2ϊ81811
οοι·ιιοοιιο ιιονν6166ιι;οεε τ11ιιιιι11οο6Ε'6ι·ιι66116ι1111881.61611ν1ε1
161611111111.1ιιι11ο1ι6τνν81886τ1τ18.τ6ι1.ντ16 ο16 ο6ιιτπι11εια6οο
1‹ιιτιι11ε61170τ118118<<οτοο11ο66'1'616Β·ι·ορ16>›11οτιτοοιι1'6.Με
111116νοιι «Θο1616ι·ιι»16τοο.ο616ιιτο61ιτ11οο.Ζ6111161ι6ειΡοτιι·
8811811181.1116111:ιι66οΒ·6νν1666ιιιιιιο ιιιιινο.οτεοοο1ι111οο.8111ΠΘ8·
7811081188ιιιιο Β6‹16ιι1ιι Γτοιιιο6ιι8111801168Μπιτ-

80θν111111101.ο ο ε.
ΡτοΓ. θ. 8οοιι61ο6ιτι11ο1: 1)16οιι1ιιιο11εο1ι6ιιΝειοτοιιτεο
11111161.111ιι Ηο.ιιοοιιοο 2ο ιοτοτ Πιι16τειιοοιιοε ιιιιο

Β6ιιττο611ιιιιΒΠ1τ'1'ο16το.τ216,86.ο11516ο66ιιι1.6.1116111111
ιιιιο Ν8.111°11118811111161111116τ81161111118811.1Ι11261'.(111-11811@ο
8οοννοιτ26ιιο6το·.Βοι·11ιι-117ιοιι18001.
Ναι· 2ο 61111οιιιιιιτο6ι· Απο 1ιι ο161288888111ΠΙ'1111811.11ο6τ
Ν811Γ11Πε81Ι111101οο2ιιἔ6οοιι. ννο1ιτ6ιιοοτ απο 8811181111τι1νοτ
81Η·1.188Ε111116111118181186111'1.1·6τ1ιι€6Κ6ιιιπιι1666 ιιι1τοτ1ι181.1ιι
Βιι661οιιο 2ιιι1ιο.1,ννο 8:ιιι11816ο66.ιιι1611101813Α6ι·21:6811111,ντο
ο16111111το1ι·οτ2161.11611οοΝιι1ιτιιιιε.·6ιο11161Ζ111168'11138.01118Ποο
11611,1111188οπο: ν01'116Β'8Π118Βιιοο νν1111τοιιιιιι6ιι88111.121866
:1οιιι ιιοτιιτνν1666ιι6οοο.1ι11οονοτ1τ6ο11ο61.6ιιο1ο 118131118'8111116
1170188πιτ Β811Ι°Ε1181111Ι1ἔ816111;61111111ν1616ιιΡ11.111·3116.16Νικο
6οο1ο.1.τοοιιοοο1οιι6ιιοπο.
Ζιιιι5οοετ 11881οοι· ο16 6τ616 Αο11ι611ιιιι.11.·οο6 2.11Β'811181118Π
'1'1ι6116νοτ, ντο νν1τ1τιιτ2ο16(16661ι1οο166τνν11.οιιτ11111166,808718
ο16Β88613211011611Βοο11ιιιιιιιιιιετ.6ιι,11181ιιν6τεοο16οοιι6ι1Μ1ι1ο6τι1
1111·1118Ρ1616ο1ιο66οοοο8Χ181ο1'θ11.1761161·ιν1τοο16Ο1°1·ζ8.11188.1.1011
οοι· 1882881811@που ετ11τ1οτ1;ιιιιο 6οο11οο νν6ι·οοιι 1ιι οοι·
«6118·6τιιο1τιοιιΝο1ιτιιιι€6ιιι111611οιιιιο6»1116ν6ι·οο1ι16ο6ιιοιι1ΐοο1:οι·οο
εινε16ιιι6.11εοοο66ρι·οο1ιοιι.ο16 1161οοι· νοτοοι·.<ζιιιιΒ·οοι· ΒΒ
17611181°1111Β'11111ιιιι6οο11.ο1161ι6ι·Ρ1616ο1ι1ιο.οτιιιιιτ1ιι Β61.τοο1ιο
8018111811.Αιι1' ο16 Ε11128111611501116ο ο1οτ τι1οο1«ο» Οτο 8111·
κιι66ο6ιι, οοο1ι 181 2ο ιν11ιι661ι6ιι.Μεε Με Βιιο1ιτ6ο1ιοοτι1ο
νο116τ11.1ιο188Γ801181Π1.ιιιιο 1813ιι1ο1ιτοο.ι·οιιτουΖ1178118111.Μεε
66 ν1616ιινν1111τοιιιιιι6ιι110111111811νν1το.

Π1.11έθ.
1Σνν1ιι 11178118:Β'11116τιιιιΒενετειιο1ι6πιο; Ιιιοο1. (Ηορρθ.
86ν16τ.Ζ6116ο1ιι·111έ

'.

ρ1ιν6.Οο6ιιι16.Βο. ΧΧν11. 11611θ).
ναί. ιιιο.ο1ι1:1511611ο186ιιοο801111.188101Β'01'1111,2'θ111

1
1 1ιιοο1ιν1ι·ονοιιι Ποτιιιοοιιο11τιιι6τ1ιο.Ιο24 8ι.ιιτιο6ιι οιιτοο

οοιι 1:11ιι·τι8.1181;Θ80111611811.

2
)

1.0 1ιιοο1τιι1'τ11818111811111111.1.811-ξ1'088011Ηιιιιο6 ο6ιι111οο6
ν6ι·ε11οιιιι66ενιιιροοιιι6οο1·νοτ.
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3) Βε »Με εειε εετἱεεετε Μεεεε .εετεετεεεενείε1εειιτεεεε
εεεεΜεάεε Με εειε Ιει1ο1 εεεερι·1εε1:.
4) ΕΜ” Με Ηε1ίτε εεε εεεεεεεεε 1εεοΙε νν1τάΜε 1εά1εο
ε11όεει1εδεεετειιΖ εεεεεεεε1εεεε.
Ε) Νεεεε 1ιιᾶοκγΙεε1ινεΓε1εεετεει=Κε1ειιε ννετεεε εοεε εε
εει·ε εεεεεπε Βε1ιινείε1εειιι·εεεεε11εει.
θ) Πετει· εοττεε1εε νετεε.1ιε1εεεε ΜΜΜ. Με Ιεε1εοειιεεεΙιε1·
Με; εε1 ε·Ιε1ε1ιιεεεε1εετΝε1ιτεεε· Κε1εε εεεε1εετε θι·ϋεεε.
Τ) Πε.ε ΙετΖτετεκι εεε1ι ιιιιτει·εεεεεΙεεε Βεά1εεςεεεεε εεεε
1'ε.1ΙεΜε Με Αετεει·εεεενε1'ε1εε.ετεεΜΜΜ; εει· τω.
8) Ζννἱεεεεε 1εΜεε.ε εεε Αετεει·εεΙπνείεΙεεει·εε εἰε1π εε
Με) εεεετε.ετεε νει·Ιιε11ε1εε.
θ) Κοε1ιεε εει· Ν8111°ιτι1€εειε Με' Με Αιιεεεεε1εεεε νεε Ιε
Μεε.ε εεε θε1υπεΓε1εε.ει·εεεε1εεε Β1ιι11εεε.

π Η71ο εετ.

Εεε: Πεεετ Ψεεεε εεε Πτεεεεε εει· Ζεεεετετεεεεε1τ.
(Η)ι·εεεινε16 1900).
νει·1”. νει·ε11'ειπ11εετἱε Μεεετ 1‹1εἰεεε εεειετεεεεννεττεειι
Ηε1η·111:Με Βεεε1τετε εε1εει· Πιιτει·εεε1ιειιεεε εεε» Με Αε1.1ο
Ιοε)ε εεε 1)1εεετεε. Βι· Με εειε 1›εεοε‹1ετε'Γεεοι·Ξε Μιι·ϋεει·
ε.ιιΕεεετε11ε.εε.εε ινεΙε)ιετ Με 1εειιτΈε1εεΖεει· ΖιιεΙιετνετει·εε
εειε: 1ε εεε θευνεεεε εεε Κϋτρει·ε 1)ιτεΠτεεεεε ἰε εειε νω
1ιειιάειιεε1εεἰεεε €εκ1εεεεε Αι.εεεε ω. εεε εεΐ Με :Με νει·
ει·ε.ιιε1ιεεε Ζεε!τει·ε εετεννεεε1εε Γεεεεἱοε (εἱεετ. εει· Με εεε
ΡεεΜ·εεε), 1ιεπειεεεε εΙενν1ι·Μ. Ιιι όει· Αεεεεειε, Με" Μεεετ
88011”ε1ε1: εεε)ι Με Πτὶε εετ εεωεω εεω, ετε11τεναί'.
εἱεε εεεεεε ΒεἱΙιε νοιι 'Γ1ιἱετνετειιεΙιειιεε Πεεεεε εε.όεεεε ει·
11ιεΠεεετ εε, 1.1ιεΠεεεεεετε.ιι Με νεεεεει ε1εεεεεεη:ίιεε, εεε
τι·ε.11ε1ττεεεεε νεε 0τετειι εεϊι·ε1τεε 11:·1ενει·εετε1εετε.Νεε
Με εε Ζει· Βι·Ζειιειιεε εει· θΙγ1εοειιι·1ε εει· οε ει·ϋεεετει·
Μεεεεε Πειτε εεειιι·1'τε.11εεεεεε1ε1ιω) εει· ειιεειιτεεεε 1Με
κ·ετΙε1εεεε; εεεοε πετ 1‹1εἰεει·εε Μειιε·ειι ροεἱιἱνε Βεεε)τετε
ει·Ζ1ε1εε. Πεεει· Με Νε.τει· εεε ποε1εε1ιεεΑεεεε εεε·τ νετΓ.
εει·, ι1εεε εε 1ιε1ε14”ει·ιεεειΜ; Με Γτε,;;ε, σε εε εἱε1ι εε1 Με·
Β1)εεε:.: εει· εεττ. 8εεεεεεΖ επι ε1εε εεεεεεεεε Ιετεκὶεετἱοε>›
1ιεεεε1ε, ό. ε. σε Με Βιιεεω.εΖ 4:τ1ει·ε1ιεεεετιεε '.1'1ιετ181εε1τ
εἱεεε εεει· ειεει·ει·ετ 1)ι·ξεεεεΜε οεει· ο1ιεε Βεε1ε11εεεεε εεε
Νετνεεεγετειεε» εεεειεεε, 011161·σε Με ΒιιεεεεεΖ Με « ω.
ενεεεεε1ρτοειιει ε1εεε νοιι ε.εεεεε 1ε εεε Κετρει· εε1εεετεε

ἔετεεἰιετεε
ΜὶΚΓο0Ι°ἔεεἱει1ιεε3 «ι·ερτεεεεει·ε - ιεἱτεἱε 1ετε

εεεεε1ιεεε· Με εκο,εεεε Ιετοκἱεετἱοε» ε.είΖιιίεεεεε εε1, Ιεεει
νει·Γ. ο1°Γεε.ΠετεΙι ΙΜενει·1ε1εεεε εει· Ρτοεεειε άετ Ηεΐε
εε.ετιιεε; εε1εεε εε Με] εεεείε.11εεε1 Ηεεεεε θΙγεεειιι·Ιε Ζε
ει·Ζεεεεε.

Ψ 1ε 11ε π·τ.
Ν. Εεετε1ε: Εεεεε εεε 81πεεεε 1ε εετ ὶεεετεε ΜεΜεὶε
(Βτετεεεττ. Ε. Εεεε ΜΜΟ).
Β1ε νοι·ιι·ε,ε· ε118ετεεὶεεε 1εεεΙιε Με επεεεεεε Βϋε1:- εεε
νοτεΙἱεεεε, Με· ι·εε1ιτεεε1 εεε 1ε1:1εεεε _ἱιιεἔεε $τεεεετεε
εει· ΜεεΜε 1εεετεεεε εεε "Ιε1εε Με εεεετε εεΙιεεε Ψ1εεεε
εεεείτ. εεΖιιι·εεεε.

Κ
Β. ν. ΡετΖετ: Ι.εεεεετεεετεε1οεε εεε Ηε)1ετετιεε
ΜΙΜΠ0111ΠΗ.(Βτι1ττεετε.ε. 'Εεεε ιεεε. εε με).
Πἱε νοι·)1εεεεεε Βε1ιι·Πε Μ. ε1εε ρορεΙει· εετεεετε πεεε1ε1·
ε1εεε-εοε1ε1ε8τιιΜε. Με Με ΤιιεετεεΙοεε Με νο1)‹εεεεε1ιε εεε
Με Ιε1'εεε1οιιεετειι1ιεε1τ.Με ΒτΜ1εΜεεἱτ εεε 1)1εροεἱιἰοε, Με
Ηε)1εετεε1ε εει·εε1εεε. Με Ηε1Ιετετιεεεεννεεεεε 1ε Ι)εεεεεε
Με), Με Κετει·ίοΙεε ε. εεε Ηε1)ετεττειι,Με εοε1ε1εΒεεεετεεε
εει· Βεεετοτ1εε εεερτ1εεε εεε εεΜ1εε εεεε ε1εε Βε11ιεεν1ε1ι·
Παει· ωορεγΙεΜἱεεεετ Η1εενε1εε εετε18.Ιτ.Με ΒτΐεΙιτεεεεε
εεει· Με Κιτι·ει·ΐο1ε;εεει· Ηε1Ιετε.ττεεεεεεεε1εεε νεε Εεεεεε
Με.ε1εεε 1ε Πειιτεε1ι1ειιε Γεεει νει·1'. εε.Με Ζεεεεπεεε. εεεε
1) [Πε εεετεεεεε νοΙΙεε1ιε1Ιεπεττειιεε Μεεεεεετεεεε εοε1ι Ζε
_)εεε· εειε, εεε εεεε εεε Μπεν Με ΙΕι·1'ο1εεε» Ηε11ετε.ττειι
εεεεεε1εεε νοτ11εεεεεεΜετει·1ε.Ι"ει" εἱεεεἱ111εε@εεε Ζε
εειετεεεεεετε)Ιτ Μ, Με εεεε εειε Ζε ε)εεει ε1εεετεε Πτε1ιε1Ι
εεε)- Με 1.ε1ετεεεείε1ι1εεε1εΜεεει· ΒεεεετΙΙιιεεεννε1εε εετεεε
Πετ "Με 2) 1)ε.εεεε εεε Ηε11ετεετεερ11ε.<.;11εεεεεει· εεεεεε
τ.1εεεεε νετεἱεεετεεεεεεετεΙ: Με Εεετεεε1$ετ 1ε Η1εε1εΙιτ
Με' Με ΉΠεεετεετεκε11εεε·ω· Βι·ινει·1›εΐε1ιὶεεεἱτάετ Ρ11ε.ε;
11εεε Με ε11εε11εεε Ε1η;εεε1εε ε1ε1ι Με ΜΜΜ. εε.ιιΖ εἰεεε›
ν1εττεΙ ΜΜΜ, Με εε:11εεε εείι·1εε11εεεεεεεεί "Με εε.εΖ εετ
Ηε11τε εεε Με εεεεεεεεεε εε εεε·εε ειε1π Με ε1εεει πω.
τε1εει· 1ε εεεεεεεεε Ηε1Ιειε.ττεεΒε1ιεεεε11εε.Βει· Ζννεε1‹Με
εει· 8ε1ιτ1ϊτ1ετ, Με νει·1'. επι θεεΙεεε ειεε: ε1ε1ιτΜε νοιε
ειιειεεεετεε Βτεεερεεετε εεε εοε1ιΖιιεεεεεΖεεάεΙετει·εεεε Με
Με θε1ιε1°Ειιεε·νεε Πε11ε18.1.τεεΜε Εεεεεεει·εεεε Ιιει·ε.ε
Ζιιετ1ιεειεε,εεεεετε νἰεΙειεει· εετ Ζε νετ1ι1εεει·ιι,άε.εε Ζε ννεἰτ
εεεεεεε Βι·ννεπεεεεε 1ε εοε1εΙεγε;1εε1εεεει·Η1εε1ε1ιτ.εε Μεεε
εεεεετε θεεϋΙ.›ίεεε ιεεεεεΙιεεΐι·εεεε11εΙιετ Θεε1εειιιιε ε;εεεερΓε
ννετεεε.

Κ
$εετε11:ετ: Πεεετ Με Ηετεεεετε εετ.ετ ρεγε1οΙοέ1
εε1ιεε εεε ρετεοΙοε1εεεεε Βεε1εεεεεεε. (ε:Πεε 18εε)_
Βε εἱεετ Ιιι όει· ΡεεεοΙοε1ε εεεει ε1εε ?ειεε Με εε ν1ε1ε
Βεετεε1τει· 8εΙ'εεάεε Με, Με Με πιεί' Με Ηε.τεεε.ει·ε εεε
1ετε ΒοΙΙε εε 0τεεε1επεεε εεΖ11811εεε.Βε1 Δεϊεεεεεε εει· νοτ

·

11εεεεεεε Μοιιοει·ερε1ε εετ πω. εἱεε νεε εει· Αεεἱεεε 1ε1τεε
Ιεεεεε «εειε ΖεεεεεεεεΓεεεεεεε Βει·ε1.ε11εεεεεεετει· εεειἱεεε
Κεεετε1εεε 1ε εει· Ηετεεειιι·εΐτε,ε·ε» Ζε ε;εεεε, εεε 1ε1.εε Με:
ἰε ε" 'Γεω εεΙεεεεε Με ἰ1εετεἰεΙι1Ι1ε1ιει·ερρ1ι·τεεεεε εεε
εε.εεε ν1?ετε εετει· εεει· εοτεΐε1:1εει· Βει·11εΙεε1εεε1εεεεεΙ1ει·
ε1ιιεεε1εεε:εε Πτετετ:ετ Ζε εεεεεεε. Με ει·ετεε θε.ρ. Με) Με
Ο1ιεπεΙεΜε· Ηε.τεεεετε, εε 2. 1111·νοι·Κοιιιιεεε εεε 11ιι·εΛεε
εεεε1εεεεε ἱει ε. ειτε ΒΗΜιες, εεε Με 4. ἰει·ε ΡετεοΙοε1ε
εεερτεεεεε.

εν 1ε ε ε π.
Ι.ε1ιτεεεε σε 1(11ε1εεεεε Ηγετοι)ιετερ1ε Με 81.εεε·εεεε
εεε Αετετε νεε Μ. Μ. Μεκτεεε. (.Ϊεεε.. σ. Η
εεεει·'ε νετΙεε·. 1900).
Με νοτ)1εεεεεε Βεεε 111111:εἱεε ΜΜΜ 1ε ειεεεεει· ε.11ε·ε
ιεεἱε-πεεᾶἱε1εἱεεεεε Β1ε11οτεε1τεεε; εε εεννε1ει εεε ε.ιιε1ι.ννὶε
ει·11εΜΜι Με ν1ε1εεεεειεε.ετεπεεΜε1Μεεεε Ψ1εεεεεεεείτ εεε
νΙε1εερι·ἱεεεεεε ειοεει·εεε Νεεει·εεἰ1ιεετεοᾶεε εΠεε Βι·εεε1ι
εειε εεεεεεεεε εετ. επι εε 1ε ειιτεεεεεετετ. νετει·εεπετει·
?Με ἰετετε ΑτΖεεἰεε1ιετΖε εἰεΖιινεΝεἱεεε. νεε ετϋεετεει Ιε
τετεεεε εὶε‹1 Με εεεοι·ει1εεεεε ΑιιεΓε)ιτεεεεε, ειεε Ζε Μπαρ;)
εεεεεειι εἰειΙ ειε.ιιε1ιεερεε1εΙ1εΜἰεἰεε1ιε 0ερἱτε1 ε.εεε1ιεεεεΠ
(Ζ. Β. εεε· Με Βε1ιεεε1εεε εει· Ηγετει·1ε).
νοτΖ11ε11ε)ιεΑιιεετεετιιεε. τεεεΙΙοεετ Πτεε1‹ Με νἰε1εε εε
εεεειι1ἰε1ιεε Αεε1Ιειιεεεε τεϋ.εεεεεοε1ι 1ιει·νοι·ε·ε1ιο1›ειιννει·ι1εε.
Πεπ ΟΙιἰτει·πεε, Ορ)ιτεε1ε1οΙο,εςεεεεε θγεεεε1οεεε «πετάω
ερεεἱεΙ1ε Μεεεε (ὶε1›ἱειεε εενν1άε1ετε ()ερἱτε1 ἱετετεεεἰτεε.
Ο1ιεε Ζεεει·ε 1:ϋεεεε ννε· _ῇε‹1ειιιε.εε·.εεεεεεε εεε 1'ει·ι1εεε
Ανα Μεεεε Με] ε.ιιϊ'ε Ψει·ειετε εειρ1'ε1ι1εε!

ν εεε.
Πεεετ Με ΒεεεεΜεεε εετ Ε'εττ1ε1ε1εΚε1τνεε Η. νεε
Ηοεεε11ε (Νοε Ψ11τεΙεεεε1ι). (ΜεΠεεω νωεἔ ν”
δ. Ε". Βε1ιτεεεε 1900). ·

ΕΕεε θεε116ετεεε άετ Πι Με· Νεευν1ττε1εεεεΙιει·Οιιτε.εεειΙτ
εεετε.εε)ι11εεεεΒετΓε1.τεεε;εειιι·εε.Με ε1ε)ι εποε) Κει·Ζ Με εειε
Οοιεε1εε.τ1οεεει· Βεετε1ε'εεΙιεε Με (Β'ετι εεε Ε11υνε1εεο1ιεε
0.-εγάτετ.) εετ ΗγΜ·ο- ι·εερ. ιεεεΙιε.εετΙιετερειιτ1εε1ιεεΜεεε
εεεπεεε εεε “Με νοι·ε1ε1ιτ!) Ηεττε1ε1ιιιε;; νεε Τ1ιγι·εο1ε1ε
Ζεεε.ιειεειιΓεεεεε 1ε.εεεε.

ν ο ε ε.

Κ1εΠεετε Μ111εε11εεεεε εεε 1εετερεε11εεεε Νο11ιεε.

- ΙΜεε εεεεετε)Ιτε Πιιτει·εεεειιεε· Με ετεεεεε, εεεε ε1ε1ι
ει εεε Ν1εεεΠειιεειι 20 Τ.)ερτε.1ετεεεε1εεεεεεε. Με εεει· ιιε.εε
ε" Αεε1εετ. άεε θεεεεεεε1τε1εερεετοι·ε Ικε1εε Αεετεεεειιε Ζιι
εειν1ι·1εεεεεεεὶεεε, ινεεεεεΙε Με 1.ερι·ε ε1ε1ιτεεεει·ά)ε εε
ετεεεεεεεε Κι·ε.εεεε1τεε εΖεεΙ1. υνετεεε εοΙΙ: ι1οε1ι»Με Με
ΑεειεΙεεεε _)εεεε εεεεε ε.11εεεε ›νεεεεεεεεννειε.ε ει·ΙεΙει·ι:
εεε εο11εε Με Ε'11Πε,ννε ενεεεε Αι·ειετε νετν«πε1ιι·Ιε)ειιιιεΖε
εεΓετεειεε, αεί ε1ϊεετ11ε1ιεΚοε1:εε νει·ρ11εε·1:ννετεειι. (Νωε
Νεά νεε εετ εεεετ1ειιεε1ι τΜεε1π. ν. θεεεεεεεεεε 1809.Π.
Μ. 23 θ. 1114.

Ρι·οτο1ιο11ε εεε νει·ε1εε ει. Ρετει·εεε1·εει· Δει·Ζτε

εεε. ΒΜΖεεε εεε 11. .1ε.ιιεετ 1000.
νοτείεεεεάετ: Μ οΗ τΖ. Βεει·ετετ: Α ιε ε ε ε ε.
πω» εει· 'Γεεεεοτεειιε; εειεοιιεττ1ττ.Πεπ· Πτ. Ρ ε ε1εε εεε
Νεεν-ΥενΙε νετεεΝεεεεε οι·τεορεά)εεΙιε Πεεειιεεε εε εεει νεε
11ιειει·1'ιιεεεεεε Αρρει·ετ.

Νε.ε1ιτι·εε·Ζειε ΡτοτοεοΙΙ εει· θθΒ. 51τΖεεε νοιπ 28. Ι)εε. 1891).
Πε εε εετεοεεω·)ι·ε8 Ρι·ερει·ετε Με νεε εειε ετεπεε νοιι
117ε ε 1:ε ε ε.Ι ε ε τ·Μ'ει·1ι·τεπι15'ε.Ι1εεειειιεεε.

1) εεε τεε1ιτεε1.εεετΙερρεε, 1ε εειε ειεε εε ε1εει· Βιε11ε
εειι1:11εεΒεεεει· Με· ΒεεἰιιυεοεειιεεΙεεε εεε ε1εε 1Με21ε1ιι1εε·ἱει
ΕεεετεεννεΒε ε1εΙιτ.. Σ) Ι)εε ΜεεειιεεΝιιιιι. ε.εΓεεει ν1εΙε Μεἱεε
Β1ε.εεε ε1τεεε εεε Θ) εἱεε ετοεεε ΒΙεεεεενεεά; Με ΒΙεεε

ε)εεε
εε Ποιι€1εε'εεεεε Βειιε1 εεε εετε1ε11:νὶεΙε ΤοεΜετ

ε.εεε.
Β1εεει· Γε11 εεννε1επΜε Μϋε1ὶε1ιΒεἱτε1εει· Αιιεεεετ νοε εει·
Εεεετ. νεπι Βει·ιε εει· ΙιεΜε Με εἱεε Εἱεινεεἀετιιεε· 1ε εε
ει·οεεετ Ζε1ι1 ετε.ττΠεεεε εϋεεεε. 81ε1ιετ κι εει· ετ1τεϋ.τε
Εεεει·εεε1εοεοεεεε ΒερΙετΖεεεε Με Μιεε Με ι·ε1εεΝε1ιεΛεε
εεε.ε εε ΑετΙοιεεε 1ιετνοιεετείεε.



2?Β

Αεεεεε εεε εεε Ρτε1ε1‹ε11ειι
άει· εεεε11ειιι1εε1ιειι θεεε11εε1ιείτ εε 13ει·ρετ.

81τεεεε· ειε 1.1)εεειε1ιει·1899.
1. νει·1εεεεε· εεε Ρι·εεε1ιε11εεει· 81τ.εειιε νειιι 17. Νενειιι
εει· 1899.
2. Βεε τ.1:ε1ιετ ετε11τΜε νοιι 11ιιιι εε1ιοιι ειιιιετι1 ιιι άει·
811:εεεενειε 20. θεεεεετ νει·8·εεεε11τειι?Με νοιι Ρεετ1εε1ε
νε1ε,ιετιενετ. Με Βε1ιειιι11εει; ΜΜΜ· Ρει1ειιτειι Με ,ε;Ιε1ε1ι
2ε1τ1εεεειειιιιειι εεε εει· Με ιιε.ιιι1ιε1ιε.Με 1ιεεεεεε ιιι εεε·
ειιτε.ιιειι1ιεεεεεεειι νοιι Νε. εεεεεγ1. 4,Ο:20,0 Δε. τ1ιε,1ιε1ιε1ιιε
Ρτενε.2'εεεε Βρτ1τεενε11. Ιιι εειιι εἱεειι Β'ε11ε1ιε.ει1ε1τεεε ε1ε1ι
ειε ε1ιιεΡεοτιεειε εεεειιιεε-εειιεεε-ειιιιε1ει·1ε-ειεεει·ερειεε εε1
νετεε11ε.ιιε ε.ιπ1ετεεΕ'ε11εειε ειεε εειειεε1ειι·ε Ρεει·1εειε ιιπι
ι1ιε1ει·-Με 111ιει·5 Μει·1ιετεε1ιε·τεεεειι ΡΙεεεεε εε άειι Ε111ειι
εεε;εε. 1ει ει·ετει·εε ?Με :Με εε1ιειι ιιι 2 1νεε1ιειι ειεε Μετ
11ε1ιννε.1ιτιιε1ιειεετεΒεεεετειιε· Με. Με ετετ18ειιιιε.1ιιτι,εε ι1εεε
Ρετ.1ειιτιιειιιιιε1ιτ1ιε1 ιιιε εεεειιιιιιι 501ε_ιεει.1οιιειιΜε εεΓ ιιε
ιιιιιιε Βεειεεειι εε άειι Πεεεννει·2ε1ιι εεε ειε Με Με11εο1ειι
1ιετειιι.Με εε1ιειΙε εε 1ιειι·εε1ιτειιΜ. Μεεε ΒεεΜεειι ει·1ι111
ι·ειι ειεε ειιιεε εεεεεειιιε Βεἱεειιρι, ότι Ρε.1.1ειιτ.εεετεεε ειι.<;ε
Με.ιιεε1ιεττειιωε1;ι ειιι1 εειιιε 8εε1ιειι εει·ε1ι Πειει·1ιεεειιΜ1ιιι1ετ
1ιείεετε:ι. Θεεεε ιιε Μεεεε 8ι.ε11εε1ε1εετειεε ιιεε1ιΜε εεει··
επειιιι1ειιεΑ11“εειιειιάειεεεεει·ιι·ειι. 1ιιι εεεετεε ΕΜΠ, ιιι εειιι
:ιεεεει· εεε ΒΙ1εεεορ;ειι ιιεε1ι άει· εε1ιε.ει·Ι.εΚερί' εεε εεε θει·ε
ιειε 1ιεΐε11εεειιιεε. Με ειεε Βεεεετιιιιι.ι·1ιε.ιιιιι ιιεεεεεννειεεε.
εε εε.εε Ρε11ειιεΜε Βε1ιε.ιιε1ιιιιε·1ιι Μεεει· .Με ιιιε1ιτ. ιιιε1ιι·
ιεττεεΓε1ιτειιε·11εεε1ιτ.Πει” Ζε ε1ιετι·εεεε. ιιι1$.ι·εεποε εεε
Ει·1'ε1ιι·εεε·εε.Με ι;ετε.<1ειιιε Μεεει· 11"ει·ιεεει θεεεεγ1εε1ιειιι1
Ιειιει ·8ειιιεε1ι1:ννοι·ι1ει1Με! (11111ε, νν1ειι1εεεει·εε1ιτε;τ.
Με 1ιι_ιεει1ειιειιννετειιεε1ιειει·ε1εε εεε ιιιεε1ιτειι 1ιε1ιιε ιτ
εςεεενι·1εεεειιεεεννεττ1ιεεΝεεεεετεε1ιε1εεεεεε. Βε ε ττ.ε 1ιε τ
ειιιρ11ε1ι11:εεε Νε. εεεεεγ1. εε ιιεινετεε11ετ Ρεετἰεεἰε :ειτε
ννετειετε. Βει ιιιτεεετ1ι·ιει· Ρεει·1εειε 1ε εε1112.ι·εεΡ1ειειιεε
ε·ετε ννεε ειιεει·εε Ζε νετεεε1ιειι.
1.εει ε ε ιτει.;τ.σε Μεεε Απ άει· Βε1ιειιεΙιιιις νει· Μπει
νειι εεΜιεεε.
Βεεττε1ιει· ει·ιν1εει·15,τ1ειεεΜε νετεεε1ιε ιιοε1ι εε 1ιετ2ε
Ζε11.εειιιε.ε1ιωνιιτάειι,ιιιε Με εεεετε.τ1τειιΖε 1:ϋεεεε. Α ρτἱετι
εεΙ εε ιι1ε1ιτε.εεειιεΙιιιιειι. Β οεττε:1ιετ Με εει εεΜειι Ρε
ιιεετεε ετε11ε·ε1εεθε1ιεγ1ερ1ι·1ιεειι:ιε1ι Εεε ,εΙειεΙιεειτιειειιι
ι:εντεεει, ε·εεει εει· Ριεεεεε ε1ε1ι:ε1ιετ νει·εε1ι11ιιιειει·ι.εΜε
ι·ει·εεεεει·ιε.

0
8
.
.Ι ε ιι ιι ε ε ε 12118εε1ιιειιεεε·ε1ιειιι1ιετεενεττ.τε8·«Η ε ε ει·ειεε Ρεει.εριεειιι1ε». (13ι·εε1ιε1ιιετ1ειεε2ε1ιετΜε Ι)ι·εε1ι1

νει·ε1τεειιι1ει·: Κ ε ε ε Ι ε τ.
8ε1ιιἰ1”ιίἱὶ1ιτετ: Β ο ε τ

;

το 1
ι
ε τ.

$ιτειιιιε νοει 18.1)εεειεεετ 1809.

1818)
νει·1εεειιε εεε Ρι·ετε1ιε11εδει·_'51τεεεε·]νειε 1

.

Πεεειιιεει·

2
.

Πε ι.ιει·ιι εειιιειιεττ1ττειιιεε ΡΜ! νοιι Ρε1γεεει·ιτ1ε.
Αεεεει Μιιεε, 10 .1ε.1ιτεΜι, ιιιιε1ιε1ιε1ιει·θε1ιιι ειιιει· ΑΜ'
ενει·τει·ιε,Με Με εε εε1ιιειιι12. Ι2θι)θΠΒ]11111'θνιε1:ἔε1‹τεε1ιε1τ,
ειεε Μιιιιι τζετειιτνι·1ε1ιε1τεεε Με Με νει· 2 11οιιεεειι εε1ετ18·
εει1-1:ϋι·ρει·11ε1ιεε!ιι· ι·ε,εε,ςεινεεεε. νετ; ε1ε1ι;εε 1.1ε.1ιι·ειιΜε
Ρειιεει Βο1ιε.τ1ε.ε1ιεετε1ιε·ειιιεοΜ.
εεε 2 111εεεεεεΖειιε1ιιιιειι‹1εΒε1ιινεε1ιε 1ιι άειι ειιιετειι Μι
τι·ειιιΜπειι, νει·ειιιιεεε ιιιε Βε1ιιεει·κειι. 8ειτ δνε ννοε1ιεε Με
Με θε1ιεεε1ιε εε εεετει.ε·ετε,εεεε Ρε1:1ειιτ.Με Βει.τ.1ι111:ετ.
27. Νετειιι1ιει·ι.νιι·ι1 1

1
ιι Β·ετιι εειιι Κι·ε.εΙιειι ειει·ιιτ'ειι.

Ητετεε: Μεεεε Βε1ι1ειιιιΜιετε,ι;ει·1εεει· Ρειιιι. ε‹1ἱρεεεε. 8ειι
εετιιιιιι Με; Ρερι11εε ι·εεε;ιτειι ιιει·ιιιε1 ειεί ΜεΙιτειιιι“ε11εεε
1ιειάετ ΑεεειιιοΜιιιοιι; εειιι Νγειεεεειιε; 1ιειιιεΑεεεεειιιε1ιε1
Ιε1ιιεεε.ε.τ.Με νοιι 1

1
ε. ε Κ ε ε 1
ι
ε ε· 1 ι ε ειειιιεε1ιτε Αιι8·ειι1ιιε

τετ ι·εεε1ιιιιτει·εεε1ιιιεε·ιει εεε·ε.ειν. Βρι·εε1ιεΜε, Βε.ε1ιεε εεε
Κε 11ιερΓιιιιιε1εε1ε.1.ει·ιιει·ιιιε1.
0εει·ε Βιιτι·ειιιιτε.τειι: Βειιειει11ιε.τεει·ιεε1. Βε11εκε
εειάετεε1Φε1ιει·εει.τεεει2τ:Κι·ε1'ε: Πγεειιιειεεεετ 1·εε1ιι.ε35 Κ11ε,
11ε1ιε50 Κ11ο. Κε1ιιε θε1ιιιιει·εριιιι1ιτε.

ΘεΙνειι1εε1ιε Πειει·εεε1ιειι,ε;.
Ν. ιιιεεε. εεε. 0.5 Μι11ιειερει·ε Βιιιιιιιιε 0.05-0,28
Ν. εεεεεε. 0.4 » » 0.1-0.44
Ν. ε1ιιει·ιε 1,5 » » 0.2-0,θ
Ν. ιιιεΜε.ιι. 2.0 » » 0,8-1,5
Ν. Με. 8.5 » » 0.9-2,θ
Βειε εἴ: Βειιε1511Μιτεεε 1&1ει11Πε.1:ιιει·ιιιε1.
Βε11εχεΞιιει·ειιι1. ¦Β1εεειι-:εεε ΜιιετάετιιιΓιιιιετ1ειιεει·ιιιε1.
Πιιεετε Βιιιι·ειειτετεε: Θειιἔ ιιιειΜΕεεΙι. Με Γιιεε
ερ1ιεεε εε1ι1ειίεε Με ¦Βεεεε. Βειιιεετε,·. Βε11εκε: Οι·ειιιεεΙετ
εεε ΡειεΙ1εττε11εΧε1ιεΜετεειτεετ1εεε1ιειι. Βε1ιιεετιειερεεειιεε·
ιε εει·ιιιε,ιειιιθι·ε.εε 1ιει·εεεεεειετ, 11ειτειι,ςνει·1ειιΒ·εειιιι. 'Γεω
ρετε.τιιτειιιεεεε Βε1·ε1ι1εεεεε;;είιι1ι1ιιει·ιιιε1.

θε1νεειεε1ιε Πεεετεεε1ιεεε:

Β ε ε 1
ι
ε ε: Ν. ει·ετ. 7.0 ΒιιιιΜιιε 0.4-1.7

Ν. ιιεεε 8.0 » Ο,4-2,5
Ν. ρετειι. 12,0 » 02-20

Βε1 Μι·εειει· 11ειεειι8·Με· 111εε1ιεΙεΑεεεετεεε ε1ιιετττεεειι
Ζεε1ιεεε;. ·
Αιιι Ν. ρετειι. Βειιεειεεεεεε Μιε1ιειιι·εεεειοιι.
1.1ιι1ι ε: Βε.ε ε·1ε1ε1ιεΒ11‹1.
Μετ1εεεειι'ε.ε8·: ι·εε1ιτε24113,11ε1ιε24 (Με.
Κε1εε '1'ειιιρει·ετετετ1ιϋ1ιειι€.
Πτἰε: 1:ειε Ζιιε1ιει· εεε Μινε1εε.
11ειι8·ειιεεε Ηετε εει·ιιιε1.

1
.

Πεεειιιεετ: Ρει.1ειιτ 1ιε.ιιιιε1ιεε Η11ίε ιι1ε1ιτιεεΙιτ ι=ιε1ιειι.

θ
.

Πεεειιι1ιει·: Αιι άειι ε1ιει·ειι Βιιιτειιιττετειι: Β11τ1
εενει·ε.ιιεεττ. εει· Πειτε Ρε.τ.1ειιτ.Μιει· ,ε.ιι·εεεεΒε1ινιιεε1ιεει Αι
ιεεε εεε Ηε.ιιι1ειι(Πγεε.ιιιειιιετ.ει·ι·εε1ιεε25,11ιι1ιε231εεε Με·
Θε1ιιιιει·:ειιιιιε θιεΜει εεε Νει·ν. ιι1εετ1ε ι1εεει·. 19ιιι.ει·τεεεε·
ι·εειει.1ειιιι1ε1ιτ.εε.ε1ιννειεεετ.
Πιιτει·ε 1Βιιττειιιιτ1Μειι:
Με Βεεε11:11Μ.τινε1ει. 1ιε1ιιε ννεεεεε11ε1ιεενετε.ει1ετειηεεε
ιιε!.
Με 1.111ιιεεεεεει·εε1ιε1ειιεςειιεεεεετεει1 εεεεεεε1ιετει·. Ενε
ι1ει·τ'ει·ει11εε1ιεεε1ι ι.ζε1νε.ε1εε1ινειιι Νει·ν εεε ειεε Ζεε1ιειιι;
εεειιι1εεειι. Βε1Μιεετετ ε;ε1νεε1εεεετ Βειεεεε· εεε Μεε1ιεΙε
1›εἱι1ει·εεὶιε12.Α. 12,. ι·εε1ι1:εεεει·νν1εει.Α. Θ

.

Ζ. Με Κ. 8. 2

Αιιι 14. 1)εεεειεετ ιτε: εεε1ι ε.ιι άειι .ε;τεεεειι-Νει·νειι·
ετε.ιιιιιιειιάετ εεει·εε Μιτι·ειιιιτετειι θε1ιιιιει:1ιεΐειει1ιειε1ιει·νει·
εεε Ρει1ειιτ Παμε ε1ιετ εε1ιειι 2 '1'εςειι 1ιεετε1ιεεεε Μπειτ
εε1ιιιιει·πειι. Βε1ιννε11εεινει·ι1ιπει· Βε1ιεεε εει· Νε. ε.εεεεε.'

1

εει.ι·19.ε.·Ι.2.0 1ΜΙΙιειιιρει·ε. Βγεεειειιιετει· ι·εε1ιτε12,1ιε1ιε 10.

Ι)Μει·ειιτ1ε1τ11εεεεετ1εε1ιΙιειιιε Πι ετετει· Μιιιε Ρε11ειεγε118.ιε
ιιι Βετ.τεε1ιτ. Βει εει· Ρε11οιιιγε11τ.1εεε1ειι Με Αετ'εεεεει·εε1ιει
ιιειιι.ιειι ν1ε1ετ11ι·ιιιιεε1ιετεεε Με ε·ειιιε εειιιι·ε1ε Νει·νεετ
εγετειιι εεἱἔε άειι Μιιι1ιιεε εει· Κτεε1ι1ιειι ν1ε1 ετειι·1ιει·ιι1ε1ιει
εει· Ρο1γιιειιι·1ι1ε.Βει εει· Ρε11ειιιγε1ιιιε εειεε Με ε.11ει·ι1ιεεε
νοτ1ιειιιειεεεεε Βε1ιιιιει·2ειι(Βε.ε 1

ι
ε) ιιιε1ιι.Με” άει· Νει·νειι

Μι1ιιι 1εεε11ειι·τ.Με 1.111ιιιιειιειεει εει εει· Νεει·1ι.ιε εγιειεεειι·
εε1ιει·Με εει εει· Ρο1ιεειγε11Πε. Πε 1ιειιιε ιειιιιιιιει· ε11ει·ειιιι.ιε
τετ (θε ετει·ε1, Μ;" τγριεε1ιε Ρε1ιειιηε11τιε εεε. ι1ει·ε1ιρει·ι
ε1ιετεΝεει·ιιιε εειιιρ1ιειι·τεει Αικ1ει·ει·εε1τ.εΜι.τ.τε0εεεε
1ιειιιι εε ε11ιε1ιεΠεεεει·Νεει·ιειε 1ε1ε1ιιενετε.ιιι1ετιιιιε;εε εε

εεε νετεει·11ϋτιιετε εει”ιιιιι1ειι. επι εε·1112 1ιε.τ.Μεεεε1ι Με
ΤΜει·εε, Με ΒΙειεε1εε ιιι1ιε.11ει·ι1ιεττειι.ειεε Η ε τε'εε1ιε Ρε·
1ιειιιγε1Με εεΐιιεεεε. Η ο 1 ε ε ε 1

ι
ε 1 ε ε τ εεε Η ο ε τ ει· Με:

εεε Με Ρε1γεεει·ιι1ε Με ε1ιιε Νεετειιει·1ιι·ειι1ιιιιιε· εεί, 1181
ινε1ε1ιει·εει· ρετ1ρ1ιετεεεε εειιτι·ε.1ε'1'1ιε11εεε ις1ειε1ιειιΝεε
τειιε εε1εειάειιτ εε1Μιετ111ε1ιι1ει.ιειιει·ετινει·1ιτειι1ιτειι. Νεε1ι
Μεεετ Αιι1'Γεεειιιιει"Με 1ιι άειι εε1ι1ειι Βι1ιτειι1ιειιιςειι Με
ρι·ιιιε1ρ1ε11νετεε1ιἱετ1ειιεΚι·ειι1ι1ιειτπε εε1ιεε. Με 11ιι·ειιΔιε
‹1τεε1‹ιιι εειιι ιιιε1ιτεεετ ντειι1εει· Βει"ε.11ειιεειεεεε εεεττε1ειι
εάει· εει·ίε1ιει·ειι'Ι'1ιε11εΜΜΜ..
Αιιτίε11ειιεεει εε Μεεειιι Ε'ε11Με εε εει·1ειιιεΒει.1ιε111ε;εεε
εει· εειιε1Μειι Βιι1ιετε, ννε.ε εεννε1ι1@με Ρε1ιειιιγε11τιεΜε
εεε1ι Ηγειετιε εε θειιειειι εει· Νεει·ιτιε ερι·21ε1ιε.Με Εεε·

τ
ι

τγ 'εεεε Ρετε1γεε 1ιειιιε ει11“ει·ειιτ1ε1-ειε.ι.τεεει.1εε1ιειιε1ιΜε
ιιι Βεττεε1ιτ.ειε νετ1ἰεΓεεε Βει:ιιιιι ετει·ιιιιεε1ιετεεε εεει·ε;ε1ιε
ιιιε1ιτ.Με Βειιιρΐιεεε1ιε1ειει·. Θεαεε Με Ε
"

τ1εάι·ε1ε1ι'εε1ιε
1(ι·ειι1ι1ιε1ιερτεε1ιεάει· ι;ειεεε ινεἱτετε Βεενν1ε1ιε1ιιιιεεεεεε·Με'
Κτε.ιι1ι1ιε1τ.θεε:εε ε1ιτοιιἱεε1ιεΑτεειι- ει1ετ Β1είνει·ε1ίιεεε
ερτ21ε1ιεειιιιεειΙ εει· Με.ιιι-τε1ιιε '1'ερετεε ἰιι εειιι ΖἰιιιιιιετΜε
Ρειιειιι.εε. εεε @με Με Β1εἰνετε1ΐιεεε Ε'ε1ι1εε εεε Β1ει·
εειιιιιε. Πει· ΟΓεε ιιε Κτεε1ιεεειιιιιιιει· εει ειεε - εε Κε1ι1ειι
ειιγ‹1ε1εε εεε1ι ιιἰε1ιτΖε εεε1ιεε. 8ειιιἱι. 1ιε11:ε Π ιι ε·ει·ιι Με
Πιερ·εεεε ει» νε11 εεε1ε1ιει·ε.
ΑΙε '1'1ιετερ1ε1ιειιιε Βετττε1ιε, ειιιεε εεε 1ιτείτἱεεε Ε88011ι
1νε.τιιιε,ινιιτιιιεΒει1ει· Με. ιιι Βειι·εε1ιτ. νω- εε τ'ι·111ιει·Και:
εεεε εει ιιε ντε.ι·εεε. Ζιι1ε.εειρ·εε1 1ιεε1ιετειιε1ε1ε1ιτεθε1νε.ει·
ειιι1ειι. Με Ρι·εεεεεε εε1, τ'ε11εάει· Ρτεεεεε ΜΜΜ: Με' Με
Υεςεε εεετει·ε1Γι εάετ 1ιιτει·εει·ι·εεεεΚι·ειι1ι1ιε1τειι1ι1ιιεεει·ειειι.
ιιιε1ιτιιιιε·ειιετ1,ειπε ετεΙΙειι. Ιιι θ-8 Πεεεεειι 11εεεεειεε 11ει
Ιειιε; ει·ι.νεττειι.
Πεεει·ε τεμ εεε1ι ε1ΜΒ·εννει·τε εεει· Με Βειιι1ιε τε·
εε1ιεΡ1ιεεειιιειι Μεεε, άε.εεεε1ιειι νοιι Βεεει11ετ εει Αιιιεε·
τετ11ιει·ιιεεεεεεΜετ ενει·ι1εε εεἱ (Βεει.Μ1ε·εεΒ· νοιι θεε1ιε).
ντε1ιει·εεειιεε1ιιιιεε εει, ειιιεε εειιι νοι·1ιε.ει1εεεειεει1ετ 11`ε1ι1εε
εεε Με1ιτειιιετεε1ιειι1ε1ιτΜε Βε11ε εεεεεε1ιι·ε11ιεεΜ, νιιεΙε11ε
ι1ιει εειςεΙε,ε·ι ννει·ι1ε, εεει1ετιι εε Μ1ι·1'ιε εεεεεε1ιειειι εειιι.
εεεε :ετ Βτ1ι15.ι·εεεΜεεετ Βι·εε1ιειιιειιε Με Μ1εεεεεεεεεε·
μ1ιεεειιιειι 1ιετεεεεεεεειι ενει·ι1ειιΜ1ι·1'τε.
Θε 1ιεεε Πι·. Βεει· εεε1ιε·ειν1εεεε, ι1εεε 1ιε18ε1εντετ1:εεειι·ε
,ειιιεε άετ Ζειι€ε Με Κεειιιιιε1ιιι1ετιιτεετεε1εειιθεπε ειεε Με·
εεννεετειι εεε εειιττε1ιιι·ιειι. Πεει;1ε1ε1ιειι"Με Μεεε Βι·εε1ιει
εεεε εε Μεε1εε1ιιεεε Βειιιρτ'εεεεί εεε πινει· ε.ιι ε·ε1ει11ιιιιτεε·
ινεεεεεε εεε εεεε1ιινεε1ιεεειιι ει.ει·1εετειιιΠεεεεε Με ειε εε·
εεεεεε. Μι ιιει·ιιι:ι1ει·1νειεε Με Αεε:εεεε1ι1εεε άει· Βε11ιεε
εεε1ι εεειι ε.εινε1εΜ. εε ινε.ι·εεε ννε1ι1εειι1ιεει·, Μιεε 1ιιει·ιιιιτ
ιιε Ζεεεειιιιειι1ιιιεε Μιτεεννεεειιτε;ειιεε Βεωρίιεεε1ιε1ε Μίκτε

1
1 Πει Ν. εεε. 1ιιιιει·ν1ετεεποε Β1εε1ιοι' εεε Βε.εε111

Με ιιιειει·1εε1ιει·Νετν άειι Μεε;ειι. Πε εεε 1ιειιιιΡε.τιειιτειικι
1ετεεετΖεἰε Με.εειιεε1ιιιιετΖειι1ιετνετι.ςε1ι·ετειιεειεε. εεἰ εεΜ·Με", ι1ε.εεάει· θε1ιννε11εετειειιιιεεννεττ1ινοιι 0,4 Με 2,0 111111
ε.ειρετεε·εε:ιεεεε πι.
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εεπ ειιιω ε. Β. εποει.ιεινπεεεε, πε.εε ειπεπ·
επεεεεεπτεε εΜε επε·εε, ειινιιεπΙεεεΙιει· εποε εεπ θεειιιιπεε.
ΙπεπΙ.ιππεοεΙιιεεΜε πρεπε εποε νει·ειιι;ι.

νοιεπιπειιπει: Κ ε ε ε Ι ε ι.
Βοει·ππιππειει·: Βο ε τ Ι: ο ε ε ι·.

Βπτεεεε· νοιπι 2. Γεει·ιιιιι 1900.
Ι. π. π ο ε ε ο ε ε ε· πι ε πειεεεεπιπιτ ειπεπ 10_ππειπ,;επΚεεεεπ,
πιε πειπ ει ε·εεεε εοοεε;ιεππι;ει Μι·ερπε ππεδιεει·ορειει.ιοπ νει·
ιιεεπεεε επι. π. πιοε ε ο ε ε ιν ππ:ε ιπιπι·πεεπ ππεεεε πεπι εποε
πει Ορειει:ποπ επιπποεεεειιεεε. · -
2. Πιο νοε ι>ιεπι επεεεπεπιεπε Ι)εειεεεειειποπ ειιιεε επε
Γε.ΙΙεε, ννεπΙΜε” Ιιει·επποΙι νειεπεπειι πει, επειεοεεπεειι.

Π
υξ
!.

πε.εεοεε Με πεπ νοπ πεπι ειεεεεππεπιετεπ νει·τι·ε8

ε ει:
«Οεπιει·πιπεοΙιεΒπεπιππε εεπ επεπεεε ειιιεεειεε ΑιιΒ·ειι
ειεεΙιεεπτεε». '

νει·πιεπεεπει πνεπει:πειεει' επε, πεεε εε επεπε·εΚιεεεεειΙ.εε
πει· εεεεειεε ΘεΙιπππεπεε Απποε @εεε ππε Ιεποεπ εεπ' ιιε επΙε
ιεε, εεΙεει πεεειεε 'ΓεεπΙε πεεεεΙΙιειι ππεει8·ιοπΓεε εεπ πεπιππι
Με Ρεποεπεπι ποε Αεεεε πε εοεειπ θιεπε πε ΙιεεπειιποειπΒεπ
νει·ιιιϋπι·εε εεπ πει· πιιιοε ι·εοετεεπεπεεεοεπιεπεπεοΙιεε επιπ
8·ιεππ'εππε πεπεπ πεπε.τε.ιεπΡοΙεεε εεεειειρπ'ι πνειπεε επεεεπ.
Βεπππι επι Με νει·ρπΙποε π.πιιε επι _πεπεε Απο εει·εε,
επιει· Πιπιειεππεπ εεΙΙιει Ηεεπ ε.εεεΙεεεε. Με εεπε ΒρεοπεΙπετ
πε ΑεεεεΙεππεε ιιππ Ιιετιεπεππεε Οιτε, ειπε πεε ειιπ'πειιι Ιιεεπε
Ιεποεπ νει·εειπιιπεπ ειπεπ. εε πει:επε ι;ειε.πε εεε·εεννπιτπιζειΑπε
Ιιειεπεε ιιι εεΙπ'εε, πει ει·εεεειειε ΠεΙιεΙ νειεπΙιειιε·εε.
νοε πεπ επεεοεΙε.ε;εεπεε Κιεεεεεπτεε πεε Αεεεε εεεριεοε
νοι·πι·εςεεπει Με επι εεπεε : .

1
) επε εεεεεπειε ειιε πεε Ρειεεπε οει·εεε.ε. Βεπ οΙιι·εειεοΙι

πεεννειπεεεει 'Ι'ι·εοΙποιε, σε. Ιιειεπιε επεε·ειι·επεεει ι·εε·ιεεεπνει·
νειε.ιιπειεπε, :οπετ ειοΙι ππε Οοπ_πειιοι. ΙιεΙεπ εΙει·ε νει·πποει,
πιεΙεοεει·Ι:, νοε εεε εεεπΙπεπεε θεϊεπεεεε πιιιοεεεε·εε. νει·
ειιεεννεπεε πεπειππειιι ππε Βπεπεεε.επ ππεεει· νειεεπει·πεπε πε
πεππ Βει·εποε, ινε π·εε εΙιει·ε εππ πειε Απε ειιπΙπεε;π ιιππ ειππ
εεπεει εεεεειπε· νεπεπΙπει.εε, ι·ειεΙιεε Γειοεε εεπ ππε Ηοι·πεειιιι
εοεπιππε·εππεπιιιι·πιει:. Ι)εε θεπε.ει·ει·ιεε·εεπε Ιπεε;ι Ιιπει πειπε,
πεεε εποε επε Ηειεεεει πιεει· πεπ ιεειιι επι πεπι Ιιεππειι εε
ι.εεπΙππιπ.Πεπει ποππ Ερπι.εεΙ πειεεΙΙιεπ ει·επτει επε επε εεπ
εειειεεεεπεε θεπεεεεειε εεε Με πεπιπ Ιποιειεεε πεποει εεοε
πιει” επεςι·εππεεπεΤι·ππειιιι€εε. -
πε εεΙοεεπι ΡεΙΙεε ειπε επεε εποε ιεεπποειπεειεεε Βεεεεπ
ειπε· νπεΙ επ Ιε.εεεειιπ επει· εποε πει· εποΙιι. Αππ εοεεεΙΙειεπ
Με ει·Ιππι.πεετεεετεπειι. πιειε πειπ ΠεΙιεΙ πειοε Δετιεςεεε·
επεεε 8-12 Πει. ει·επτεπ Βιι·εππεεε πει· ει·ει·ειιεπεε Οεπιπεεοιπνε
νεπι ΕΙεεπε πει· θει·εεε. εε εποε πει Πεεει·Β·ε.επείεΙΙιε επε.
.πε εποε Αιιεπεεεεπε· πει· Ιπιεπεεειιεε @πεπι εε πει ειπεπ
'Ι'εεππω· Βπεπεεεει ποιεεεπεειεεε ω" εΙιει· επε πε πεπι εεε
εεε Πιεει·επεε πεε Ηοιεειι.επιπεπεε πει·ιειιεοεεεππεε.
Ιετ Με ΒειρπππιπΙποεεεπεπεε Αεεεε πιιιοε Οοοεπε οπει ΗεΙο
οεπε εεεεειιιιεμπ'ο, εε πεπ εποε πιο Αειιε8·εεε ιεπιτεΙει8οεεειε
ιιππ Ρπεοετι.επεπι ε.εεπππει·επ. Βεπ εει·ιιεπε·εε Ρει.πεπιεε, επε
πει· Απε εποεπ πε θεε·ε.Ιι ΙιεΙιεε, πει ειππ ε;εεειεπειτ πεπ
Βρειι·επενετει· ιιππ επεε Ηπεεερπεοειιε πει· Ειπιπιιιιιε πεε Αεεεε
εειειιεπεπεεεε. Ζε νοΙΙεπιπεππε·ειννπι·επεε· πει Ορειειπεε πει
εε πεπεοε ε.εριεεεπι;τ,επε νοε πει· Οειι_πεεοι. εειεΙϋεει.ε Ρε.ιιπε
ε" 8οΙειε πιπιι:εΙει επεεε εεεοεπεεε 8οε.ΙρεΙΙε (ποππ επε επει
πεε νοε Πεεπεε.ιιεε εε ε.επειειιι ΖννεοΙι νοιεεεοεπεπεεεε
επεεεειοεεε εεει· εεεπε·πει πεπ.)με: ιεπιι εε εοεεΙιεε. Πεεε επι
πεπεε εποε απ! Ιεπειει·ει Με επππςε ειινεπτειιε θεπεεεε Με
Βπεπεε·εννεεειεεπε.
Ι)πε νοπ ΒπεπεΙιεει. εειεΙπεειε Ρειιπε πει· Ιπεπει·εεει ΙιεπεοΙα
επι εποε πει· Ορειει.πεε επ εππει πππεεεε Βοεποει εεΙΙιΙποεεε
Επειιπειεε. Μιε εΙΙιεεεΙποε εοεε·πεπει εεπ επεει· 1·επε πεπεεειι
ΓΙΙιοεε ΡΙετε ειε.οΙιι. ννεει·εεπ επεπεει· 'Ι'εεε ννεππετειπε επε
ι·επεπε·εεπεεΑεεεεινεεεει επ πεπ πεπι πε.εΑειιε ειπαεΙεπ επεεε
Ιεποει.εε νειΙιεεπεε εεεοεΙοεεεε. Μεπει. νειΙεεπι πεε ιιεοεε
πιιιιϋεε (πιπεπιεππειι εεοε ειπε @με πεεεεΙΙιε ε·ειποετειεΒε
εεππΙπες.

θ
) Με ε.εεΙποεεε οεπιιιι·ιςπεοΙιεενειπ'ε.Ιιιεε πει εεπ εεννπεεειι

Ε'ειιιιεπ ποε Πει· εε οοεπεεει. ει. οειεειε ππεπειεππεπ. ΑΙιε·ε
εεεεπ νοπ εεε. ΙΒεπι·οιεπεπ, επε επε ι·οι·ειι8εννεπεεεεπ Κπιιπειε
ειπεπ; επεπ, εεπ ειπεπ Ιεποει:ει·εεΒεεεπιπππεε·, πει· ι.πε·ΙιοΙιεπ
Βεειι·εεεεπι πεπ ΟεΙειπεΙρεΙνει·, ειεποεεε, ππεπεε εποε Ιππ'π·Ιοιεε
οεεεεε επι Βιιππε πει Ηοιεεειιι, ππε Νεππεπιε επι Αεεειεπ
ιεε;; εποε πε επε 'Ι'πεΓε επεεε. Με εει.εεεεεεπεπ ΒΙε.εοεεε
εοΙιε·πεπεπ εποει..Με ιεε. επειεει Ιιι_πεοιποε εεπ Βεπεει·εοεεπ
πιιεεεπ νει·Ιιεεπεε, νεπ·εεΙεεεεε 'ΓιεΙππεεεε πει Οοιιιεε εεπ
:ποποπ ειπεπ εεΙΙιει. Με Ιιπε πε εΙππΙεππεεεοεεϊι.. Πε επεπ Επιπρ
ιπεεεε, Με πει·οε ειεεεεει'τ.ε, πιε Κειρει οπι·οιπππιεππεΒιε
πιεειε εεινει·πειεπεε ινει·πεε. πεπ' θιεεπ εοι·ορΙιιιΙϋεει επει
Ιεειπεεεει·, εεεεειειει ω" εοπεπιπι·τει Απεοιποπ 8πε εεπι.ιεε
επε Νεπεεεε· επ Βεοπππνεε πε πειεπεπιεπεεπε,·εε Ζινπεοεεει·πιι
πεπ, πει' πεε Αιιε·ε τιεπεππε 8οεπιππποεΙιεπιεππω.
Ιπ εεΙοεεε Ε'πΙΙεε πει επεε πεπτ.πιζεορειετπνε Βετπ'οιεεεε πει·
Βιεριπεεειι πει·οεεεε επιπεπεπει:. Με.π πιει; εε Οοε.ΙΙΙΠοϋπ
πεπι πει· Ρπεοειτ.επποεπ ειιι εειρει.πεοεεε Βεπεοεεε εεπ πεπι
Ιειπιειεε εεεεπιπεεε ειππ επεειε πιεπεοεπεεε Βιπποεεπει· Βπεπε
εεετ εε. Με Βπεπεεεετ Μιά εει:π'ειει, εεινεπτεπε επε επει·

πεε. ννεει. πιει επι:ιππεπει ειειεπεπ:. Πεπ εποε επει· πεπι ειππ με, Με επε
εΙεεετε θτεΙΙε ε" ΙπεπειΙιειιτ πεπ ειπεπ εποε νειεε.επεεε Νεοε
εΙεπεεεΙ πει· Βίπειεεοεπε, επε ππΙιει·πεπ Βιιεπ πει Ηειιιεε.ει
εει·ππεειεεειππΐειιεπιιεε, πιιι·οε ΑΙιεοΙιεεειι ιιιππιεπει.επεεε επιπ
οεπ εε 8οιιΙρεΙιε νοΙΙετεεππε επ ι·εππππ.·;εε.
εεε νεΙΙεππεπει Ορειειποπι, επε επιππιπποεεεοΙι εεπ ΑεεεΙΙιε

επιπιπε·ποε Αιιε·εε νοιεεεεπιιεεπ ννπι·π.ΙιερπεεεΙτ ειππ Ιετεπειεε
ειππ:πει.πεεριπεοΙιεπ·Ιιεεεεε·, Ιεει εππεπ ΙεποΙιι.επ Υει·Ιπιεπ επ
εεπ ΙιεΙιε.επεΙΙ. πεε Αεειε επε επ νεΙΙετεππππει ΗεπΙεπε.
Με εεεεε·ε εειιιιιιι. εε Με ειιοΙι επεπε;ει Ζεπτ. επ επεει
εεεεπ Βι·εριποπ επ ω” εππειεπ ΒιεΙΙε πεε Ηειεεειιτι·πεπεε
εεπ ειπε πεπι βετ, Με ειειε ειεοεεππεεπε @εποε πε ιιιιε·ε -
εειιει κνεεε ε.εεπειεππεε. Γοεεεπι εποΙι ιεεειει·ε εεΙοεει· Νέα
ιεεοεεεεε ιεεοε επι' επεε.ιιπει ειιι πεεεειι Βεεπε πει Ποιε
εεει:,πειεπ πει ιιιε.ε ποε! πεπετεπε·Ι:, σε θεε_πειιοι. ιιιππ επι
Ιει.ειει·ε εειιιιπι εεεπειεςεε. πε εεΙοΙιειε πεπι πεπιεπ ειπεπ εε
εεεεεεπει εεππ, επε 8οΙειε ιεεπ πιε Με θοιεεε εειπιπ μπω.
εεωιεεεπεοε επι ΒπΙπεεε; επεεε π'εετει·επΝιιι·Ιιεεεεννεεεε επω
ποποπ.

ει Ιππεε ππ·πιπεΒιει·ε.εεεεις, Με ει" ειιε;εεοΙπποεεεενι·ειπειι
πιιιεε, πει Με Βειπππεπεεε πει εεπειεε.ει, επεε ιιιππιειε ΒοΙειπ
πε. πει εποει ρ;ει·επεειππ νεπεεπιειεππεε Ιπεππεε, ννεΙοεεε
νοιεεεεινεπεε πειοε ΑεπεειΙιεΙι πε Ι‹εΙτεε, πεποεπειι ννοειι
επεεεε εει·νοι·Β·ει·επεεεπ νιειπεπ εοεεπιιι.
Πιο εεπειεε.ιιτ πει εε πει εειεππιιπΙποε ·ειΒ·ιππεεειι ΒεεΙΙε ,πε
εοενιοΙΙεε. νοπ ειινεπτειιεε θεπεεεεε ππιοεεοε·εε εεπ επι ππ
Ιει· πει εεπεοεεεπειι Βπεπεπιεει επεε πιεει πιιε ΒΙππΙποεε ερπε
Ιεεπε π·ειεε ΓειΙιειι€. Ι)πε Απΐεοιποε επει.ιι επιιειι οΙιιεππεοεειι
νει·ειεπ' πε πεπε;εε. εε.ππ εποε ππεει επεεε επεπεει·επι επει·
8·ι·ϋεεει·εεΒεππιε πει· εεπει·Ιιειιτ πιε Πιιιειεπεε πει Ηει·εεειιτ
πεεπεεεεε, ιιππ πιει.Με Νεπιζεπε· θει·ιιεε. ιιππ εεΙΙιει Ιιπε πιι
ΜπιΙεππεπεοΙιεπ'τεε Μεεευ. Βεπ ΜεεπεεΙ τεοει2επιπεςεπ Επε
ι·επΓεεεΙιεειιιιτ εε Ιεποει επ ίειιεοει·επτεεπει ΈιππΙιεεε πει
ειεεειιι, ΙπειεΙππιπιιιιι;ε" Βεπιεεεεεεεεε.ιπ: Με εοΙιΙπεεεΙποε
εεΙΙιετ εε νει·εοεΙιιεε πει· ΡερπΙΙε.
επ ππεεει Ροιιε ε” Βιιιιιππεπεεε· πει· Εεπει·εειιπ πει.εε πεπ
εεε·επεπεε, πειοεπεε εεπιπΒ·ειπποειιει·επεοΙιει· ειπε επιιειι,ε·ι·επ
Με. Με.ε ειπεπ Με ΒπεπεΙιεει πει ποποπ επιεΙπππΙποεειι Βε
ιεποε πεπιπει θοΙιεειε ε.Ιιιιεπ εοεειΙιε πειε.επ' Με εεπει·εειιτ
επειεπεοε ειππ:πεπι $οε.ΙρεΙΙ εε, εε πεεε εεε ΒΙπι€επε.εεε, επε
εποεΜε" θεει·πε.οΙιε πει· εειεΙεεετεε 8ι.εΙΙε πεπε·επ. πειΜε ενειπεπ.
Βεπ Με Βετιππεπεπει εποε Με ιιπι Με Ηειεεεει Ιιειεπι
ειιεπεΙιιεπτει, εε ειπεε πιιεε επεε νοΙπειε.επππε Ρειπι:οιεπε επε
πππειεπ. ΙεΙ. σε Βεεειιεεεεπεειιι Ιιειεπτ.ε ει·ε·ιππΐεε, ΡερπΙΙει
νειεοεπεεε επεεειι·ειεπ, επε ΒειεΙιε.ιιι πε πειεεεειεπι Ππιπεεεε
εεει·ππΙιε,πε.ιιιι πιεεε ππε ΑεΙεπεπε εππει εππεειπποεεε ΡερπΙΙε
επεεεεεειειεε. Ππε θεειειτ.πεε ε·πι·π ιιει.πι·ΙποΙι εποε Αεεεεεε
ειπεπ ποε Δεεεε νοιεεεεπειιιεε, Ιειπιειεε πει·ιιιιπ' ειππ πεεπεπΙ
οππ·εεπει·Ε'Ιππεεπεεεπιε.ΙιεεερπΙτ εεπ επε ρεεεεεπει· νειειιππ
ε.εεεΙεει.
Με επει· ειι€ειιεΙιεπε ΖιπεπιειπιεεετεΙΙεεε ειιπεπετ εε. ιπεπεε
ποε, ,εεεππεεεπ,πεεε ειιιιε νεπεοιπειεε, ινε εε ποποπ Απε Με
νειρπποειεεε εει·ειειι·επεε εεεε, εε Βοεεει·ε ιιππ 8οειΙρεΙΙ επ
πιεεοπ, ποππ εε εποει ειπεπ ΒεεοπεΙπειεε επ Αεε·εεΙεππεπ πε
πει Νεεε επι ιιππ πεεε επε Ιπεεπειεπ:, πει· εποε ΑιιεεεΙεπ
«Με επ ΙιεεεεπεΙε ειιι, ε" επιπιπ8·ειι οεπιειεπεοεεε Ιπππει·ιπ'
ιιποΙιτειιιπεοεπεΙιεεεεε.

Ππεοεεεπειι.

ε ε. ο ε ε ο ε ε ε· π ι ε πει εεπ _πεπεπιΙπιιΒ·ει πεπει·ππεε Ρεεεεε
ππεεεε νοπ .Τεεεεεε επιρπ'οεπεεεπΒπε8·ι·ππ',πει· εποε, πε ει·
Ιεποει ειιεΙΙπειεει·. εεει εεειεειτ.
Βεεεοιποε πεε οεενεπιεε ΚεειρεΙιεεπεε εποε Κ ιι ε ε ι επε
Ι.ε.οεεεεεννπτε εποε επεεεπιπει·π.. Βεπεε επεεει·Ιε;εε ππι
ίεΙΒε εεπ 3_πει.ει·πςει·ΒεεΙιεοει.εει.; πιεεοπ πεπ επ ππεεε Ορειε
Ι.ποε εεει επεε·εεεπιπιεπ εεπ επε ειιιρπεεΙτ εποε πε Γε.ΙΙεε, ενο
ειππ Με Ρε.πιπεετεεεπει:εινπεπει· επ ΟΙεεποετεεεειειεεε εεεπι
εεπ ειπε εποε εει.ι·εεειιιεε, πε.εε εεπειε Πεπιεοπεε εεπεεπ Επι
Με; ιιιεει νει·εριεοεεε.
'Ι'ι·εεει·ο: επ Τιεοεειιι πωπω ειστε εΙΙει Οοεπ:ιενειεεε
επε ερειει.πνε ΒεΙιεεπΙεπΒειπειΙιεπε πεπ 8πεε· πενεεεετιεεεε.
Βπε πεπεΙεε·πεοεεΠεμ εεπΜε ιιποΙιτ εει.εοεπεπεε. Πει Βιι
οπΙΙιιε εεπ εποετ.εεει·Ιιεεει. 1ιι Ιει.ετιειΖεπι εεπ νοε εΙππΙΙε ι·

επε 8τεΙιοεεε ι;επεεπεπ ινοι·πεε. πεε εποε νεπι ΙππεεεεεεεοπΙΙπε
οεΙτιιιεΙΙ Με ιπει·ρεεΙοε·πεοΙινιεεπΒιιπτει·εεεεππε. Εεεε [εποε
εποε εεπ ννεεΙ εεεεεεΙιπιεπ.
Ι)πε Κ ε επι'εοεε επειεοπε Μαιο πε ΠεειεοΙιειεπ νπεΙε (Ξεπ
εει.. Θε Ε'ιιοεε εεπ Ηερρε. Ηεριιε επι: νοπ 800 εε

ε ει·ιι·ιεε ΓειΙΙεπ εεπ 275 οειιτιεΙΙπιπεε Ε'ειΙΙεε Βεοπππνε. Ι)πε

π ε ε ι'εοεε επετεεπε ειιιρίεεΙε εποε ειιι εεπ _πεεεεε Ιεπινπ
πεεπι Με π'ι·πεοεεεε"εΠεε.

4
.

Ι)ει Βοειππιπππειει πεπι.Με πιε επεπ'ε πεε Πεοεπιεει· εεπ
@επει· επεεεΙιιιιπεεειι Βοειππιεε νοι·.

νειεπτεεεπει: διεΙΙνει·τιεπει·

π
·
ι· ε ε ε π
·
τ
.

8οειππιπππει·ει·: Β ο ε ι ι. ο ε ε π.
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νοτιιιΞεο1ιιοε.

- 1λΠεΜε Εεεουιιι·οοιυιιο Με ΧΙΙΙ. 1υιο ι·υ ειι.ιο τιε.
1ου Μοάιο1υ1εο1ιου Οοιι ι·οεεοε ιιι Ρυι·1ε ιυιτι1ιο11τ,
ιετ Με Ριοι.τιιιιιιιιι Με: 1Τοει11ουε1ιου Γο1,2οιιάοι·υι:ιεεουΒιετ
ιιοετε11ι: Βου 2. Αιι€ιιετ ιιιιι1ετε1υ ?εετ υοιυι 1111υ1εωι·ρι·εει
άουιοιι Με νοι·τιοτει· άει· Βουιει·ιιυε ειπα; ι1ευ Αυ.<ειιετιει.
Ευιριιιυἔ (επι Βεεουἀοι·ο ΒιυΙειουυω 1ιοιτυΡι·11ε1οοιιτειιΜε
θουετεεεοε; άου ό. Αιι;;ιιει. ει·ι·υυἔιιτ Με Βιιι·ειιιι ιιυό Με
θη;ευιευτιουεοουιιι€ άοε Οουει·οεεεε Μιι ?εετ ιυι ΡεΙιιιε Μιι
κοιυοουι·,ς; ‹1ευ Τ. ΑιιΒιιει; ,ΜουτΜο ΜΑΜ οιυ Β'οετιιυ 11οιε1
Μι νιιιε ιιυκ1εσυ θ. Αιι;;ιιει 1ετ ΒυιρΓε.υΒ· 1›ε1ιιιΡτοειάουιου
άοτ Βορυ1ι111ιιιυ ΕΙγει€ο.-- 11ουι80. .Τιι11ιιυ ινοτοου1υἀευ Βϋ.ιιυιΙιο1ικοιιευτ1οι·ιιιοάιο1
ιι1εο1ιουΓε.1ιυΙιε.τ1υ Ριιι·ιε 881ο υπ Με νοι·εο1ιιοοευουΝο.
ιιο υ 8.100 ιυ 1οο ε τεεοι·νιι·ι ννοτι1ευ,ενο Μο Οουμεεειιιιη;1ιο
Με ε1ου ιι·ει1ευ Ιιουιιου. Ζιι€Ιοιο1ι Μιά Μιι· Μιι Ροει- ιιυιι

ΤοΙοει·ε 1ιουουι·οε.υοιυΒ·ειιο1ιιοι Μιάου, Με ινιι1ιι·ευά άει·
Πο.ιιοι· εε θουΒ·ιεεεοε Γιιυοτιουιιιτ. Βι·ιεί'ε 1ώυιιευ Μι·οοι ι'ο1
ευάοιιυυεεου ιιόιεεειτι. ινοτόου: Μ. 1οΒοοτοιιι·Χ... Μειυοι·ο
‹ιι ΧΙΙΙε Οουιι·τέε1υτει·υο.τ1ουιι1Με Μ6:1οοιυε. Ριιι1ε.- Πυιοι· άειυ νοτειιε άει· Βιιιιιου Ιιειιιυε1ουςιιε πιιά Βι·οικιι·
Με!Με ειο1ιΜιι Π ειιιιευ οοιυιτεΞ ;;εο11οοι, σ1ουιιυ Μιι· Γει
ου1τἐόο Μοάουιυο ειυ Βιιε.Ι πι· νει·ιϋΒιιυιζ εοετοΙΙΙ. Μ., νεο
Μο Πιιιυου άει· Οοιη;ι·οεειυιτςΙιεάοτ:Με υοιυινουοι€ευ 1ιιειι·υο
Μουου ιιπά Νιιο1ιννε1εοει·1ιο.Ιτ.ου1εϋυυου.- Ζιιυι Ρτοΐεεεοι· άοτ Βοτε.υ11ειιυ ω· ΜΕΙΜιι·-Μοάιοιυιεο1ιευ
Αοειάειυιο1ετΜου άειιι 'Μάο δ. Βοι·οοιυ 'ε άει· Ρι·ινοικ1ο
σουτ Με.,=;ιετοι·άει· Βοτει.υι1ιΚΥ. 1νιιι·11ο1ι οι·υευτιι ννοι·οου.- Νειο1ιΡι·οι'. Κο ι·ε ει. Κ ο ει· 1 ε '1'ο‹ιοΙειωτ Ρι·οι'. Ν. 11ο τ τ.

Με ρεγο1ι1οιι·ιεουεΚΙ1υ11ι ιυ Ποε1οιιι. νν1ι.Ιιτουι1άστυΠιπι
άοοουιου νε. Βοι·οεΙΝ Με νοι·ΙοευυΒευ 111ιοτθοιετοε1ιι·υιιΕ
Μιτου υΒοι·τι·ειΒ·ουειιιι1.

ΔΝΝΟΝΟΒΝ ΞΒΒΒΒ ΔΙΠ' ννοι·οοιι ιιι Μιι· Βιιο111ιο.ιι6.111τιε νου Κ. Σ. ΒΙΟΚΕ¦Β ιι
ι

κΒι. Ρειοι·εοιιι_ιι, Νονε1η-Ρτ. 14, εοινιε 1υ ειΙΙευ1ιι-υυ‹1 ε.υε15.ιιο.Αυυουοου-θουιριο1του ε.υΒουοιυιυου.τ
Βο.1ιυειιιιιου: Πυειγυο.-14ιγυιοιι:
νου Κι·ο.1ιευ 8 8τ.ιιυάου

Ροει.: Μισο 8 υιιι1άοε Τειςοε.

» ΜΙΠΒθηζ Η » '1'οΙε8·ι·ειρ1ιουειοι1οιι,

Ν έΕ&μΞ
νοιι Βυιιιι-Ρεει 12 » ΑΡοί·118Χθ· . Ξ Ξ ἔ

Θ· 2 =·ΚΒΥΝΙΟΑ ς·"..εεεε. ο ο :ι οι Ε·
Κ. Κ. Οιιι·-Α1ιετει1τ ιιι θιει1ι2ιοιι. · @ε ε ό

ιιι ι1ουΚιιι·ρυ.ιΙιευ 590 Μοτο: Βεο1ι61ιο.νου άοτ Βιι1ιυειιιτιου οιυε Βιιιυ‹1ε εο1ιι·με 8:11,. Ξ-= _ ε
:

ετ1ιτι1τειιουΕ8.1ι1°ΙΝ0€88ουυίει·υι. Δευ Βιι1ιυ1ιοΐοΒοοιιουιοννιι€ου. Ουι·ιιιιιω1. Βειο1ι- 3.:: ἔ = =
ΙιυΙιἰἔειοι· Κε11ι-. ΜεΒυεειυ-, Μάσι, 11ιεειιειιιιοτΙιυε ιιυ Ποιοι· Κο1ιΙουε8.ιιτο εο1ι1' .Β ὅ :πιε
τειο1ιιιο1τιιςοΝιου άουι Βο1ιννετυ'εο1ιευ@γεται οι·ενιιτιυτοΜιυοι·ο.1οϋ.άοτ.-Πουει·ειυε α ..- ===1ιο11εε.ιυοΜοοιΝιι1ει·. Οιιε1οϋ.οοι·Με ι·ειιιοι· Κο1ι1ευεε.ιιτο. Κ. 1

ι.

1ιγάι·ορε.τ.ιεο1ιο_Αυ-
ε. π; ==ι=2

πω. υυτοι· Μιι· 11οιιυυΒ·@σε[Π. Β1ιοι·ε. Ε1ιιεεοϋ.:1οι·.Β111ιΜευοεε-ειιυειΙριυεεΚΙιιιιο.. ο = έ-έΗΙυ- ιιυιι ειιιε1ε.υοιεο1ιοΜιυει·οΙΜι.εεει·. Μουτ. ,ΜοΠιειι. βιετι1ιειιιτο-111ι1ο1ι.-ΗειΙ- ο 03 Ξ_= ε:

θγυιυειειιΙα. ΑροΠιθΚο. Αυετ.ε.1τευτιτΒι·. Ιιου11“Πειυε1κι·ε1ιειι-οι·ι1ιυιι·ιαοΙοιοοιιι1 . !|'δ ·έ.Ε<-- ό

ννει.1ιι·ευάάει· @που 1$ει.άοειιιεοιι.Ποοετοιοε οι·ειιυιτευ ιιι Κι·γυιοιι. ιιοο1ι 12 Ι'ι·ει- δ. 3: =ιέ
ρι·ειοι.ιο1τουάοΑοι·2το. . θ * έ έ:: ο.Αυεε·οάο1ιυτο Βρε.2ιοι·Β·ϋ.υςο.Νεάο11ιο1ευυι·1:@Βου 100 .Τσου 1111ιο1ιευιιιυιυ. Ξ‹Ξ_Ξἔ
1500 Ζ1πιυιοι·Με νο111ιοιυυιουει·Βιιιτιο1ιιιιυΒ·. Βου. ιιυτ1;;ι·.-1ιο.ι1ι.Κιι·ο1ιου. Βοειειιι-

1 = Ξ,έ.Ξρή
το.υτε-Ρουειουιιτε.1ιοεο1ιιι11ο.Ουι·1ιιιιιε.8ι18υοιμε 111υει1ι-Οι·οΙιοετοι·.Βι.ειιιι11εοε'1"1ιεειτοι·. ΞΞε
Β'ι·εουευυ ιιυ .1ε.1ιι·ο18995028 1.)οιεοιιευ 8-2. θ ο Η` Αή έ `“ 114

ω ΞΤ«.=
.τιο ο ΦΒ-Η

Π·|επηΒιιη' ν. α!. Η. έ ἑε_εἑ
νἱΠο (Ποιο Ι1ιυι11ιι σ.-0 ἔ”ϋ 1

ε_=ε
Κυι·ιιυειεΙτ Με 111εΒου- ιι. Βει·ιυ1ιι·υυΜιοΜειι, ω :Ξ εεε
8τοι1°ποουεο1- τι- Βι·υ111ιι·υυ8εε26τυυΒου. ω :εἐ ἐ<ι1

υ ο τ
. Ρ

· Με ε
Βοεί1:ιοι·υ. 8ι·ιι.11ο1ιοι·Ι.ιο1τοι·: Το ΠΓ 8ιΊ8θΓ .ἶ εφ

ἐ
ἔ... μ μα.

Με ειπε ΗΜ· οο11Ηπει. ~ Ξἔἑέ 1
11 1 1 _ ι __ _ _ __ 11 1 7-- ')= "=:. Φ β :ι.2^~-~··2"έ--·έ ν- -- -- - ---- - Δ 72-7 α* . 7 .ά - 2 = ΦΦ...”-ηρ ¦ ο ,Φ (θε

1

Πιτ οσο ι80ύ/θΓΠ ε Ηθι|ωιε2'σ/| ¦

εεε-ε

Π . Π 77?έ έ( 77έ7ζ777 .

Έ

' " Β 8 ή κ ' 8 8 ' η Η Β Π
:

ὶ

ΔΜοεεοιι νου Κτοιι1ιουρΠοΒοτιιιυου;
11111 -ΙΙ -.8111' ΙΙΙι1ε °. ”

ή - -
Ηεξι·:ιο2€1ζιοι;ιιυεξι1Σ1:11ι·ϋεεΐοε"ιε.01132εζο:Π1ιΒιι1Ξοἶιτἔΐ1ιο1ἶἔΙἐΠἱ1ιιεἔέκ 1 ΒΓ8ΠοΕΕ5:23$2:ζ %01Ιζε18Γ7Βι

Γ8·Π)·ΡΠΡ

θεόΠιιοτ νοτιι 1. ΑΡΝΙ Με 15. Οοτο1ιετ. _
' ° ° °τ__ Ρ Ι. ο ε ΜΜΜ) Β,1.8Πε. _ι__ ¦ Ρι·ειι 11ίειι·ιο.Κιι1ιει·ιι, Οι. ΒωιΙΙΙιοΓειι·.

Π?) 14-0 ΒΙΟ. ΡΓθ111ΘΡΓ νοΠ Βο1.1ιθΙΊ1- 1

Ηευε σ. Ριυυιεο1ιουΚιι·ο1ιο6-8, (1
.

19.
ΜΑΖ-π - - -ε-->---------------- -ε - "Η ή -ε ε ο ?πάν . 0188· Βοάθ. Με σου». 14:ιιιιι., ιι. 88,

ο 1 . 1 Η .111-η 1-___. κυ.2.

Ϊ Ι11ειτιοιιιιουι ε ο. 1.1. ει, Π. ε.

ν _ Δ1οκοιιάι·ιι Κ8.8υτ11ιονο,ΗυκουεωοΕ88
`· Π

ο · " ο

>

1 γι. ιι. 61, ιιυ. 82.

ν> .ί

Βο1ιενεετει· Ε11ιεε 'Ι'ειιιεεου, Ηωιωχ”

- ε · · ο . 1-·ι- . -. ιιροου. ιι. 186, ιιυ. 18.

επικοε-οειιι.ε υοι>ιπιι.' ζ π. ιι. 24. ιιυ. 7
.

2 Ανοιπ εαπ οι: 1.ιιι:εισ1νεκ :Μ εοτικοε ο Που θι11πειι,ιν.Ο.,17 Μιιιο, Ηειιιε11116,
Ωιι. 10.



Νειιε ?οΙΒε χνΙΙ. .ΤιιΙιιι;.ΠΧ” ιΔΗεθΔιε Π. ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΉΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ
αυτοι· άετ ΒειΙειοιιοιι νοιι

Με Πι·. Και! ΠεΙιιιι. Πι·. 1ιιΙιιιιιιιεε Κι·ιιιιιιΙιεΙε.
.Ιιιι·Ιενν (ΙΜι·ικιιι. ΜΜΜ

Πι·. ΒιιιιιιΙΙ ΙΝιιιιιιοιι.
Μ. Ρετει·ιιιιιιι·ιι.

Με «8ι. Ρειειξειιιιι·8ει·ΜετΙΙειιιιεεΙιεννοεΙιειιεεΙιι·ΙΙιι ετεοΙιειιιηε:Ιειι .” ΑΒοιιηεωεηω-Αμα:5,8ε μεν” $11εΞιιεε:·ει.ε "
Β ο ιι ιιειιιειιΙΙ. - Ι1ει·Α'ΙιειιιιειπειιτηιτεΙεΜ: ιιι 3,ιι"12.ιι6.8 ΗΜ. Με εεπιιΙιιιιει: ιιιιιιι ειιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι ιιιιΜε ΒιιοΙιιιιιιιιΙΙιιιιε νοιι Κ. Σι.ΜΜΕ” ιιι
1ιιΙιι·.4 ΚΜ. Πιτ Με ΙιεΙΙιε .ΗΜ Με!. ΡοειιιιειεΙΙιιιιΒη Ιιι Με Μεά_ει·ειιδι.Ρειει·εΙιιιι·8·,ΝεννεΙιγ-ΡιοερεοιΗ Μ” Ζιιι·Ιτ.Ιιτειι.-πε, ιιπιο:·ΙΡΙ.ε
Σι€.ιιάω·ιι20 ΙΙιιι·Ιι 3Μιι·ΙιεΙι, ΙΟ ΙΙΙιιι·Ι=ιΙιιιΙΙηιιΙιι·ΙιοΙι.Πει· 1ηεε:Ι.Ιοιιη"Ιωεουνιε ιιΙΙε ιιιιι”ιΙιεΒ.ειΙει:ΙΙοιιΙιειΙιεΙιεΙιειι ΙΙΙΙΙΙ:ΙιεΙΙιιιι€ειι ΜΜΜ; ιιιιιι ιιιι
Γϋι·όιε3πιω εεεριιΙτειιεΖειΙε ιιι Ρει.ιικι Ιθ Κορ. εεει· 85 ΡΙ811τι.-Ι)ειικάει1ΒεεοΙιεΠε ΙΙΙ ΙιτοιιιΙ00 κεύεσωιιι Πι-Β11θ.01ίΨΑΜοΙ1ΙΙΙ 8Φ.Ρε·
ΑΜοτειιννει·ιΙειι25θερει·ιιιιιΙιιΙιεειΙιι·ειθι·ιΒιιιεΙετΙ.ΙΙιεΙ ιιιεεεειιΙΙΙ.-`τει·εΙιιιιΈ' ΡεΙ:ει·εΙιιιι·Βει·8εΙΙ.ε' Ρειει·-ΡειιΙΙιοερΙΙεΙ ιιι ι·ιεΙιΙειι θρτεεΙι
Ηειει·ιτε ννει·ι1ειιιιεεΙι ιΙειιι Μπε νοιι ιιι ΚΜ. ρω Βοι,ςειιΙιοιιοι·ιι·Ι:. ει:ιιιιιΙειιΜοιιιιι€, ΜιιΙνι·οοΙι ιιιιιΙ Ρτειιη; νοιι 2-3 ΠΙιι·.

Μ 29 (ε. Αιιιιιιει) 22. .ΪιιΙΙ 1900

1ιιιιιιΙΙ: Ηει·ιιιιιιιιι Ι.οι·ειιι2: ΙΒιιι ΓιιΙΙ νοιι Ει·ειιεΙιιιιιι; ιιι Ε'οΙ8·ε νοιι νειεεΙιΙιιεκειι εΙιιεε ΒεΙιιιιιΙΙει·ε. -- Ριοι.οΙ‹οΙΙε
ιΙεε νιιι·ειιιε Βι.Ρειει·εΙιιιι·ιςει· Αει·κτε. -Αιιεειιε ειιιε ΙΙΘιι ΡτοιοΙιοΙΙειι ιΙεε άειιτεοΙιειι ΙΙτετΙ. νει·ειιιε Ζιι
81. Ρειει·ειιιιι·ιι;. - Αιιεπιιε Με άειι ΡτοιοκοΙΙειι ιιει· ιιιειΙΙειιιιειεΙιειι θεεεΙΙεοΙιιιΙτ2ιι Ποτρει.τ.-Πι·.ιιιειΙ ΡιιιιΙΙιιε

ει. Ρειει·εΙιιιιΒ.

νοιι ·Ι
·. - ΥετιιιιεεΙιιεε - Μοι·ωιΙΙιΜε-Βιι1ΙειΙιι 8ι. Ρετει·εΙιιιι·ε_·ε. - Αιιιει€ειι.

Ειιι Η!! νοιι Ει·ειιοΙιιιιιε ιι
ι

ΡοΙιιε νοιι νει·εοΙιΙιιοΙιειι

ειιιεε 8ι:ΙιιιιιΙΙειε.
νοιι

Ηειι·ιιιιιιιιι Ι.οτειιι2.

Ινειι νετΙιτειιει ιιιιιει ΜΜτειιι ιιιιιΙ Ψ5ιτειιιιιιειι Μ·
Με Πιιειιιε, ιιιιιιιΙιιι;ε ΚιιιιΙει ιπιτ ΗΙΙΙε νοιι νειεοΙιιετΙε11
ιιιι·ιι€ειι 8εΙιιιιιΙΙετιι Ζιι ΙιειιιΙιι€ειι.
δι:Ιιοιι ινει.;ειι ιιει· ιιιιΙιει ιιιινετιιιειΙΙΙιεΙιειι νειιιιιτειιιι

@σε άετ ΜιιιιιΙΙιϋΙιΙε Ιει ιΙιεεε ιιΙΙει·3ιιιΒε τεοΙιι Ιιειιιιειιιε
ΜειΙιοιΙε Ζιι νετινειίειι. Εεεε εεει· ι1ετιιτιιι;ε ΒειιιΙιι

Βιιιι€ειιιιι.ιεΙ ε.ιιι:Ιι εειιιιΙε2ιι ΙεΙιειιεεεΓ5ΙιτΙιεΙι ειιιε ιιιιιΙ ιΙειι
'Με εεε ΚιιιιΙεε ιΙιιιεΙι Ετει.ιεΙιειι ΙιετΙιειΙΙΙΙιτειι Ιιϋιιιιειι,
πιει ΙοΙ8ειιι1ει· ιτειιτιεε ΡΜ!.
ΙΒιιιεε Μοι·Βειιε ιιιιτι1ε ιιιιι· ιιιιι€ειΙιειΙι, Με ΚιιιιΙ ειιιεε
ιιι Μι ιιιι.οΙιετειιΝειοΙιΙιειεεΙιιιΓι ινοΙιιιειιι1ειι Ι)ιειιειε ΙιειΙιε
ειιιειι Βι:ΙιιιιιΙΙει· νειεεΙιΙιιεΙιι ιιιιι1 ετειιοΙιε Ιιιι εεΙΙιειι

Αιι€ειιΜιοΙι ειιεοΙιιειι ιπιοιι Με Μιιιιει· ιπιτ ιΙειιι ΚιιιιΙε,
ειιιειιι 8 Μοιιιιιε ιιΙιειι ιιοι·ιιιιι.Ι ειιι.ννιοΙιεΙιειι ΜΜεΙιειι Βει
ιπιτ. ΒιιεεεΙΙιε ιιει· ριιΙεΙοε, ιιιΙιιιιειε ιιιι:Ιιτ ιιιεΙιιχ των
πω· ιιοοΙι ιιιιιιιι. Ι.ιρρειι ιιιιιΙ ΞΙ:ιι·ιι ινιιτειι εγειιιοιιει:Ιι.
Μιοιι εριιιειει Αιιεειι8ε άετ Μιιιιει· πειτε εε νει· 5Μιιιιι
ιειι ‹Ιειι Ιει2ιειι ΑιΙιειιι2ιιε εειΙιειι.
ΟΙιιιε νιεΙ Ζειι ιπιτ. Παμε Ζιι νει·Ιιει·ειι. Ιειςι.ε .Μι
Με ΙΙιιιιΙ εοΙοτι Ιιιιι ιιιιι1 εεε ιπιτ ιΙειιι ΖειιιεΙΙιι€ει Δεν
ΙιιιΙιειι Ηειιιι1 Ζιιιι€ε ιιιιι1 ΕριεΙοιιιε ιιιι.εΙι νοτιι, ιι·οΙιει
ειινεε ιιιιιετΙιεΙΙι σεε Β.ιιιιιόεε ιιει· ΒριΒΙοτιιε Με Ιιιιιιει·ε
οΙ›ειε ΕΙι1εΙιε εΙιιεε ΚοτΙιε, ιιιιιι;εΙιειι νοιιι Βει.ιιιΙε ειιιεε

θιιιιιιιιιεε.08ΙιΠιοΙιειιε ειοΙιιΙιιιι ινιιι·Δε.
ΙΒε εεΙιιιιε εοίοιι εεε θιιιιιιιιιιιιιιιΙ ιιιιτ ειιιει· ΟΙιτριιι
εεΙιε, ινεΙοΙιε 2ιιΙ5.ΙΙιε ιςετιιι1ε2ιιειει Ιιει`ιιιει· ΗειιιιΙ ιν8Γ,
Ζιι Ιιιεεειι. Με Ριιιοειιε νειΙιο8 ειι:Ιι ]ε‹ΙοεΙι. ΒιιεοΙι @Η
Μι 2ιι ειιιει εειν0ΙιιιΙιεΙιειι εΙιιιιιιΒιεοΙιειι Ριιιοεττε; Ιιειιιι
ειιετειι Ζι1Βε ιιιιι ιΙετεεΙΙιειι ιιεε Μι ειπ ΒιιιοΙιεΙιειι ‹Ιεε
θιιιιιιιιιιιιιιι1εε Μ, εε Ιεει ειιεε ιιει· ΓτειιιιιΙιϋτρει· ειιιεε
ΙιειΙι ιιιιιι ειει Ιιειιιι Ζινειιειι ΖιιΒε εεΙιιιιε εε, ‹ΙειιεεΙΙιειι
Ζιι ε:ιιτεΙιιτειι.

Πει· ΡτειιιιΙΙι6ι·ρει ΙιεεωιιιΙ ειιιε ιΙειιι ιιι ειιιειιι 8ειι·ϋΙιιι
ΙιεΙιειι θιιιιιιιιιεειιιΒιι0ιεΙιειι ΙοεΙειεεΙιοιιιΙειι ΚοτΙι ειιιει Βιετ

ΙΙιιει:Ιιε. Βει· ΚοτΙι ιειΒιε ειινιι 5 ιιιιιι εεει· ‹1ειιΕπι! Με
ΒιιιιεΙιι1τεΙιειιε Ιιεινοτ, ΙΙΙΙΙιε εεει· ιπιτ Με οΙιειε ΙΙ5.ΙΙτε
ι1εε ΒιιιιἔΙιϋιοΙιειι ειιιε, ννι1ΙιτειιιΙ Με ιιιιτειε 1-1ειιιιε ειιιειι
Ιεετειι Βιιι:Ιι Ι›ιΙιΙειε. Αιιι οΙιειειι ΒιιιιιΙε ιπιτ Με Βιιι18
ΙιΙΙιεΙιειι ιιιιτ ω" 5οΙιιιιιι· ιιιιι ιΙειι ΗοιΙι Ιιείεειιετ.
8οίοι·ι ιιιιοΙι άετ Βκιτε.ειιοιι, ιιιιοΙι ΑιιΙιιιιιίι εεε Κιιιι1εε
ιπιοιι ιιιενιιεοΙιειι Ιιιιιιιιι Η Μιιιιιιειι νειΙΙοεεειι, ινιιιιΙε
Με ΜιιιειΙΙι:Ιιε ΑιΙιιιιιιιιΒ ειιι€εΙειιει. ΒιεεεΙΙιε Ιιεειειι‹1
ιιιι ιιΙιννεοΙιεεΙιιιΙειι ΗιιιιιιιΙ2ιεΙιειι ιιιι‹Ι Ηετε.ΜτϋεΙιειι εεε
'Ι`Ιιοι·ιι.ιι, ΗεΙιειι ιιιιιΙ $ειιΙιειι άετ Αιιιιε, ιιιι ΒιιιΙιΙειεειι
νοιι μια από νοιι $οΙιιιΙΜε'εοΙιειι $εΙιινιιιΒιιιι€ειι. Εε
ειιιΙεειιε ειοΙι ιιιιΙιει εεε ΜιιιιιΙ ιιιιιΙ Νε.εε ειιιε θειιιιθε
Μειι€ε εεΙιε.ιιιιιι€ειι ΒΙιιιεε. ΑΙΙε ΜΙΙΙιε που ιει1οι:Ιι ει·
Ιω18Ιοε, ειε Αιιιιιιιιιι8 ΙιεΙιτιε ιιιεΙιι ινιει1ετ, Με ΚιιιιΙ πω·
Μάι.

Ιν:ιε άιε Εεεε ι1εε νειεεΙιΙυεΙιιειι Ρι·ειιιιΙΙιειρειε ιιιιΙιε
ιιιιιι, εε Ιιε.ιιε ειιιε ι1ει νοιιι ΒιιιιΒιιιιτεΙιειι ιιιιι€εΙιειιε
ΚοιΚ ννιιΙιτεοΙιεὶιιΙΙοΙι πιιπ εειιιειιι ιιιιτειειι ΙΒιιι1ε ιιιι Αιι
Γε.ιι€ε εεε ΟεεορΙιε.Βιιε, 2ινιεεΙιειι ΒιιιιιΙιιιοιρεΙ Με Ιιι11ιε
τει· ΙΝειιιεΙ άετ ΒρειεετϋΙιτε ίεει ειιι€εΙιειΙι, ινιιΙιτειιι1 ιιει·
οΙιειε Βε.ιιιΙ όοε ΚοτΙιε άιε ΒριθΙοι.ιιε ΒειιιΙιιΙε ιιιιιΙ ευ
ιΙειι ΚειιΙΙιορίειιι€ειι€ νοΙΙειϋ.ιιιιι€ νειΙεειε. Βει ειιιιΙιε
ννιιΙει·ετε.ιιιΙ, ινεΙοΙιετ ω άετ ΕκτιιιοιΙοιι Ζιι ΙιΙιει·ινιιιι1ειι
ιπιτ, «πω, Με Γεει ιιει· ΡτειιιιΙΙιϋιΡει ειιι€εΙιειΙΙ εειεε.
ΣΙΠε ειε Μιιττει· εεε ΚιιιιΙεε εριιτει· ιιιιΙΙΙιεΙΙιε, Μπε
Με νΙΙΙιτιετιιι Με ΚιιιιΙ ιιιιι Μπι ΙιεεεΙιιιεΙιειιειι ΒοΙιιιιιΙΙει
ιιιι Μιιιισε ιιιΙΙειιιιιεΙειεεειι. Με Με ΜΜεΙιειι ιιεειι ΙΙΙ1Ι'20Γ
Ζειι ννιεεειΙιιιιιι, Μιά ειε Με ΚιιιιΙ υΙιιιε ΒοΙιιιιιΙΙετ ιιι
εΙιεΙιι‹1 ιιιιι1 ιεεεΙι ιιιι‹Ι οΙιειΒιιεΙιΙιεΙι ιιιιιιιιειιιΙ νοτ. διο
νειειιι:Ιιτε ιιιιι εεε Ε'ιιι€ειιι Με $ειιιιιιΙΙετ 2ιι ίειεεειι, εε
ι;ειιιιι€ Πιτ ω" ιιιοιιι. Βιε ΒιιιοΙιτε Με ΚιιιιΙ άετ Μυτ
τει. Ι.ει2τετε ιιιιιΙ άιε ιιΙιιιιέε ιιιιοΙιειε Πιιι8εΙιιιιιε νειΙο
πιο ιειΙοεΙι μια ιΙειι ΚορΙ. Άιιετιιτι ιιιιι ιΙειιι ΚιιιιΙε τεεοΙι
Ζιι ειιιειιι Δω· ιιι ιΙει ιι€ιοΙιειειι ΝιΙΙιε ΙιεΙΙιιιΙΙιοΙιειι Αει·2ι.ε
Ζιι ΙειιιΓειι, ιινιιισειι άιε νετεοΙιΙειΙειιειειι ιιιιι2Ιοεειι νει
ειιεΙιε :ιτιθεειεΙΙι, Με ΚιιιιΙ ινιοιΙει ειιιιι ιιιιιιιιιιΙειι ΑιΙιιιιειι
Ζιι ΙιιιιιΒειι. ΒιιιΙιΙοε ΙιεΙειι ειε ιιιιι ιΙειιι ΚιιιιΙε ιιιιιΙιετ,
ι1ιιεεεΙΙιε ΙιεΙιΙορίειιιΙ, ει:ΙιιιιιεΙιιιΙ ιιιιιι ιΙιε 8οΙιΙιιΓειι πιιπ;

$ριιιιιιε τεΙΙιειιιι. ΙΒιει ιιιιεΙιεΙειιι ιιιιι;εΙειΙιτ 15 Μιιιιιτειι
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Με Επιάεειιιιιιιι άεε εειε:ιιιιιειιειι Ζιιειειιάεε άεε Ειπάεε
νειιιοεεεπ ιιιιιειι ιιπά άεε Ι(ιιιά ειιεπ εειιιειι Ιετιιτειι Αιιιειπ
πι;; 8ειιιεπ Με Ιιειιιεπ:ειε άει·ειιι εε ιιππ ΑΜ; Ζε ιι·εεεπ.
ΟιιεΙειειι ιπ άει· ιπιι· ιιι θειιοιε ειειιεπάεπ 8ρεοιειιιτε
"πιιι Ιιειπ Μι ειιιιιιιιπι Με άει· άειπ ιιεεειιιιειιεπεπ
ιιιιιιιιοιι ινιιιε, ε!ειιιιε κι άεπιπιειι πικάπ, άε.εε άειεειιιε
άει· ειππι€ε ιπ εειπει· Αιτ ;ιεινεεεπ Μ, Ιιοιι'ε Μπιτ, άεεε
άιε νει·ϋιιεπι.Ιιειιιιιιε άεεεειιιειι άειιι ιιειιι·εεεπ ιιπά, νει·
άεπι θιειιι·ιιιιοιιε άειιιιι·ιι€ει· εειιιιιιΙιεΙιει· ΒειιιιιιΒιιιι€ειπιιτει
ιιι υνειιιεπ.

Ριοτο1ιο11ε άεε νει·ειπε ει. Ρετει·ειιιιι·Βει· ΔΜε»

870. Βιι:ι:ιιπε· άειι 25. .Τειιιιιπ.ι· 190€).
νοι·ειπειιάει·: 1ιιω·ιι2. θεει·ει.5.ι·:Α Ι ιι ε.ιι ιι ε.
Πιεειιεειο ιι ιι Πει· άιε ΒειιιιπάΙιιιι€ άει· επω
;ι·ειι Ρει·ιιοπι Με.
Ψνειιιιι ει: Μ. Η. Ιιιι Ιιιι:ει·εεεε άει· ειπεπ 5πειιε ι'ι·ειιι εε
ιπιειι, άε.εε ιιπεει· Ηειι· νοι·ιιιιπειιάει ειιιε Πιεειιεειοπ πω» άιε
ΒειιιιιιάΙιιπ,ειάειι ειιι·ιειειι Ρει·ιιοπιιιε, άιε ειιιε ιιιιεεειεπ θιιιπ
άεπ πειειι ιπειιιειπ επι $ειιιιιεε άεε νοι·ιεειι Θειπεειει·ε ιζειιπΙιε
πεπ νοι·ιι·ιιιι· πιειιιι επ ΒιειπάεΜπι, Ιιειιτε πιιι άιε Τεεεεοιάιιιιιιιι;
αεεειει. πει. Ιειι ι”οιειε,ςει·π άει· ΑιιιΤοι·άει·ιιπ,ε ειπ ιιιιιιεε
Ηεειιιπε πιειιιεε νοι·ιι·εεεε ιιι ;ιεΙιεπ ιιπά Βιιιιιιοε »Με άιιιιιιιΙε

ιινεέειι
Ζειιιπει.ιιςει ιιιιεεεειμ Μειιιεπ ιιιιιεετεει·,ειιπιειιά ειπεπ·

ιιι ιι,ειεπ.
Απ άει· Ηεπά ειϋεεει·ει· Ιιιειιειιιοεει· Ορειιιιιοιιει·ειιιεπ ειιιιζει
πειιει Αιιτοι·επ ιιιιιιω κι ειιιε,άπεε Μι· ιπ άει· Ρει·ιτοιιιιιεικ
_ιιειπάΙιιπε ε·εεεπ ΐι·ιιιιει πιει· ειπεπ ε;ι·πεεειι Ε`οι·ιεειιι·ιι:τεε
πιιιειιι Ιιειιεπ, άιιεε ιιπεειε ΒεειιΙιειε ιιιιει·ιιιιιιιειιποειι επ ιιιι,ε;ε
ιιιιεειιά ειιιά, πιιι ιιπε πιιι. ιιιιιεπ πιιϊι·ιεάειι ιιι ι,ιειιειι. Ππεενειι'ει
Με ιιει·πιιι:άιεεει· Μειι€ει άεε Κιιππεπε ΖΙΙΙΙι ,ειοεεειι 'ΓιιειΙ
πιιι' ειπειιι Μειιι,ι;ειιι.ιι Κειιιιιπιεε άει· ρετιιοΙοειεειιεπ νοι·ε·ειπ ε,
άιε ιιει άει· Ρει·ιτ.οιιιιιεπιιεεει·οι·άεπιιιειι εοιιιιιιιειιι. ειιιά. ιε
Αιιιεειιε άει· Ζιιιιιιιιιτ ιπιιεε εε εειιι άιεεε Ιιιιειιειι 2ιι ιιιιιεπ,
άιε Μι ιπι Βιιι:ειπειι ιι.π2ιιάειιιεπ νει·ειιοιιτε. Βειιιιιε ειπει·
ειι·οιιεπΒιειιιιιιι8· ιιι·ει.ειιιειειι άιε ιιιιιιιπιειιιεΙιεπ $γιπριοιιιε άει·
Ρει·ιτοπιιιε ιπ 3 Β·ιοεεε (ιιππ επ, άιε ε.ιιειι πει ιιιιεει·επ ιιιειιι
ρειιιιεειιεπ Μπεειιιιιιιιιειι ειπε π ιιι ιιειιιοιιιειειιιιειειιειιιά.Νειιεπ
άει· Ι_πιει:ειοπ, άιε ι!ιι·ε Ωιιειιε ιιπ Ρει·ιτοιιειιιιι πετ ιιπά
ιπ ιιιιειι Βπάννιι·ιιιιιι€επ πιιι ειπάει·επεεριιεειιεπ Ει·ιιι·ιιιιιιιιιιεεπ
ιάεπιιεειι κι, ιιοιπιιιεπ ιιι ε ε ιι ε π ι ε ο ιι ε Β ι ε ι· ιι ιι εε π άει·
ρει·ιριιει·ειιΟιτειιιιιιιοπ ιιπά άει· Ηει·πι.Ιιιιτιιιιιειτεον·ιε άει· άιιι·ειι
Ζινει·ειιιεΙΙ- ιιπά Βειιοιιννει.πάΙΜιιιιιιπειιπά Πιιπ,ε·επεοιπριεεειοιι
ειιιε ειιιεεει·ειε,ι;ειιειπιιιι.επ Αιιιιπιιπει ιιι Βειιιιειιι. Πιε άι·ιτιε
θι·ιιρρε άει· ΕιεεΙιειπιιπεειι ιιει·ιιιιτ :ιπι νε ι·Βιιι.ιι πι.: άεε
ιιεεειιιιιιιοι·Βε.πιειπιιεπιιι: άεπ ιιπ ιιεΙιιιιιιιιεπ Πειι·ιπ ειιιιιειιιιιιι
ιεπ τοιιιεειιεπΜειεεειι. Πιε ιιιειιιιιιι;ιεεΙιε Οοιπιιιιιε.ιιοιι άει ειπ
2ειιιεπ άιεεειι 8 θι·ιιπρεπ ιιπε,·ειι6ι·επάεπΒιιιιιριοιιιε ιιεάιπετ άιε
ιιιοεεειι νει·εειιιεάειιιιειτειι άεε νει·ιιιιιι'ε ιιπά Αιιεπειικε άει·
ειιιΖειιιεπ Ρει·ιιοιιιτιειιιιιε; εε Γοιει. άε.ι·ειιε,άε.εε ινιι· πιε πειειι
ειιιειιι θειιειιιιι ιιιιιιάειπ άιιι·ιεπ, εοιιάει·ιι άιε ΤΙιει·ειριε άεπι Ειπ
2εΙι`ιιΙιεειιι2ιιρειεεεπιιιιιιεπ.

·

Με Μι· άιε ιιιεεΙιεπιεεΙιειι Βιιιι·ιιπεειι ιιεεειιιε·ειι, Με Μι·
άεε Ρειιτοιιειιιιι νοπ άειι ιιιι'εειι6εεπ Μειεεεπ ειιιιιιει·π ιιπά ι!ιι·ε
ικειτει·ε Αιιιειιιιειιπε άιιι·ειι ΑιιΙειιιιιιΒ· άεε ιιιιι·ερειιιιιιιειιιειι
Βεεοι·ριιοπεειιοιπεε ιιιιειι ιιιιεεεπ επ νει·ιιιιιεπ ειιειιειι, Με απ·
πω» ιιοεΙι ιιιιεετε 'Ι'ιιειΙε άεε Βιιιειιι·ιιιιιιιεε. πεπιειιιΙιεΙι άειι
πιοινιοιιι:ιεειι ειιιηιιιιειιιεειιειι Βιιιιιιι, νοι· Ιιιιεοιιοιι ιιεινιιιιι·ειι
ιιιιιιιιειι - άεε ειιιά ιιιιεε ιιιπε·ε νοπ 8·ι·οεεει·Βεάειιιιιιι€ επει·
πιειιι πεειιπιεειι-ειιιι·πι·ειεοιιεπιΙιιι.ει·εεεε ιιπά ινιιι·άειι άιιιιει· ιιι
ιιιιεει·ειιι νει·ειπ ινειιιςει· ειπει· άειιιιΙΙιιιειι Βεεριεειιιιιιε; Ζιι
ιιπτειιιεΙιειι εειιι.
ΑΙΙεειιιεεε 1ιιιειεεεε άειι Μι ι1ιιει·ιινοιιΙ ιιπ άιε ρει·ιτοιιιιι
εειιε Ιιει·ιπιιιιιιπιιπ,ιε;ιππ. ιιιι·ει· νειιιάπεπιεει·οιΙει.ειι Ρο18ε, άει·
Αιιεςεπιειιιιιιιοιιιεειιοπ, ιπ Απερι·ιιειι ιιειιιιιειι. Ηιει· πεάιιιιειι
Μι· άιιι·ειιιιιιε άετ ιιιιιιιιτε άει· 'Ι'ιιει·ιιρειιτεπ.

- Β ιιιιιιάεΙτ
ειειι μι ιιιειιτ πιιι· ιιπι άιε ιποιοι·ιεειιε Ι.ϋ.ιιιπιιπε,·εοπάειπ Μπρι
εειειιιιειι πιιι άιε Πιιτει·άι·ιιεΙιιιιιε άει· ιιοι·ιιιειεπ Ε'ιιπετιοιιειι
άει· Πιιι·ιπεειιΙειιιιιιειιιι:, Πει· ΜπιχεπΠιιιιιιι·ιιιιπΙ πω" εειπε
Β'ιιπειιοπ Με Βιπϋ.ιιιιιιιΒ·εοι·Βε.ιιΖειικνειιιε νοιΙειεπάιει ειπ, εειιιε
ι·κειειοι·ιεεΙιε Τιιιιτιε·ιιειι ιιΙειιιτ ειιιειιι ιιιιι·ιε·,Μιά πιιει· επειι
ειιιε εειι»νειειε εεεειιιιιιι,ει·ιάειάιιιειι, άιιεε άιε Βκει·ειε ιιιειιι
ιιιισιι ει.ιιεεειιι;εεειιειιιι πετάειι. Πε Ιιε,ε·τ.Με άει· Παπά Με
εειιι· Μι· νοιπ·ε.ιιεΙιοιπιπεπ ιι·ιιι·άειι ννεππ ει·ει άιε Ε'ι·ιιεε επά
;.ςιΙτιιςεεΙϋει; ειιιε, Με άιε πιοι;οι·ιεεΙιε Ι.ιιιιπιιιιιε ιιι 8ι.ε.πάε
ι‹οιπιπι. Πιιεινειι'ειιιιιιι ειπά εε άιε ιπίεειιϋεεπ Ρι·οάιιειε, ννεΙ
επε άιε Ι)ειπιπιιιεειιΙετιιι ιει.ιιπιειι,ειιιει·ινειειιι·ειιεπ ειε ειιιιιι.ειιετ
απ. άιε ιιιοιοι·ιεεΙιεπ Νεινειι, άιε θειει.εεε οάει· άιε Πει·ιιιιπιιε
ειιιιιΙ.ιι1°άιι·εει? ιιπά επι ινειεΙιειιι Ψεεε? άιιι·ειι Ιιιιιιιιιιιιοιι
εάει· άιιι·ειι Οειποεε οάει Βεεοι·ρτιοπ εειιεπε άει· Πγιιιριι- ιιπά
Βιιιι€ειιιεεε? Με νει·Ιιιιιι. εε ειειι ιει·ιιει· ιππ άει· Βεεοι·ρτιοπ
ιιπ Μιιε;ειι ιιπά Πειι·ιιι? θιεινιεε ιιιιει·ιιιιιεΒιι:άιε Βιιοι·ειιοπ ι;ιει
ινοιιειιι άιε Βεεοι·ριιοιι: άιιιιει· άιε Αιιειι·οοιιιιιιιε άειι (ιεινειιε

Ιιει ιιιιει·ιιιιι.εει,ε·πιιι ειιιιειειιειι ιιείιιΙιτειιι Πιιι·ιπ. πω· ι·εειιι·
ει" νιιι·ά ι.ιεινιεενιεΙεε, πιιι· ιςειιεπ άιε ιιεινιιπάει·ιιιιεεε·ιιι·άι€ειι
εΙεει.ινεπ ΓιιιιιιιιιειΕεπ άειι ιιοι·ιιιε.ιεπ Ιιιιιιιιεριιιιειε ιιοΙιετι-ι.·ιιάιι;
νει·ιοι·ειι; εε ννιι·ά(Μι. ι·εεοι·ιιιι·ι. ΏνεΙειιεε ειιιι- άιιεε ννιεεειι
Μι· πω» ιιπά ειπ Οιιειιιιιιει·, πιιι άειπ πιιι άιιιιιπει· ΒιιεΙεεριειειιε
εειιοιιιιπειι, νειειεΙιει·ι.ε άιιεε νοι·ιιιιιιι;; ιιιοιιι.άει·ιιιι επ άειι”
ιει πιιι. άειι _ιει:2ι;επ Μει.ιιοάειι άιε ΒεεωιπάιιιειΙε ει πει· επ

εοιπρΙιειι·ι ιιιεε.ιιιιιιειιεεεειειεπΕ'Ιιιεει,ε,·Ιιειι,Με άειι Πειι·ιπι ιιπω.
ι;ειιιιιι επ άιιΤει·επιιι·ειι.
Ν”, ιιι. Π., ποτε ιιπεειει· ιιιιιπε·ειιιιιιι.επ Κειιιιι.πιεεε ειιιά
πιιι· άοοιι εκει μια ιιιιιιοε. Πιε ρει·ιιοπιιιεεΙιε Πειι·πιιιι.ιιιιιιιιιε
μπι ιιοειι νοι· ιιιιι·ι:ει· Ζειτ πε ιιιιιιειιιιιιι· ιιπά ειεΙιει· πειπ Τεάε
ι”ιιιιι·επά. Πεπι ιετ. ε.ιιοι εκει εε. Ιειι ιιιϋιιπιε Ιιιιιειι ειιιε
“πιο Βειιιε ι'ι·ειπάει·ιιπά ειιςειιει·ειιιε νοι·ιιιιιιεπ, ιπο εε ,ειε
Ιιιιι8·ειι Μ. άειι εοι;. Πειιε ρειιιΙιτιοιιε »ιιι Ιιεεειι;ι,ε·επ. Ι.ιπεεειι
Βιε ιιιιοιι ιιι ιιΙΙει· @Με ι·εειιπιτιιιιι·ειι Μιε ιιπ ινιιιι'ειι ιιπε
εει:ειι άιεεειι εεΙιι·εειιΙιειιεπ Ζιιειιιιιά επ θειιοτε ειειιειι.
ΟιιιιειΙ ιιειαιιιιρΓεπ πιιι· ιππ, ιπάειπ ω· Με ινειιειεειιι·ειτεπ
άει· Βιιιιιιιιάιιπει ιιειιιιπειι, άιε Επιειιπάιιπςεριοάποιε ιιι6,ςΙιοιιει
νοιιειιιπάι,<.ςιιπά ά ε ιι ε ι·π ά ειιιεάεπιΡει·ιιοιιεΜι·ιιιιπι επιπ'ει·ιιειι.
οιιιιε άιιιιει άιιι·οιι ιιιιεει·ε Μεπιριιιιιιιοιιειι άιε εειιι· ιςι·οεεε Βε

ρπι·ιιιιοιιετ”ειιιιιιιειιάεε ΒιιιιειιιεΙιε επ εειιιιάι,ε·ειι. Πιι.ε Βειιϋι·ι.
Με εεειιι,τι,ιιι (Με Οειριιει άει· ορει·ε.ιιι·επ ιιπά ροει.ορει·ε.ιιι·ειι
Τοειιπιιι. Μιιιάεειεπε ειιεπεο ινιειιιιει πι: άιε ιπάεΙιειιετ εειιπειιε,
ι·οιΙειιιιιάιεε ιιπά - άεε ιπιι·ιε Ιιεεοιιάει·ε ειιιειιι ννει·άεπ -
επειιιιιΙΙε άε. ιι ει·πάε Βιιτιεει·ιιιιρ,·άεε Πειι·ιιιε;ειε ειιιειιι @ειπ
άειπ Πιιιπι άιε ΜϋεΙιεΙιιιειι εειιιε ιιπ άιε Γοιιάιιιιει· άεε Πειιειιε
ιιιιεπιπειιιΙιειιε ιιοι·πιειΙεΤιιιι.ιιρ;ιιειι.ινιεάει·ειιίειιιιειιιιιειι. - Απ
άιε Ριιιιοιιοιι άεε Πιιι·πιε,άιε Ιιιειειοιι ιιπά ιιεειιιοι€ειιάε Μπι. σε
Αιιιεθ·ιιπε· ειιιεε Απιιε ριιιιει·ιιιιιιιι·εΙιε. ιιπ άιε Βιιιερι·ιι2ιιιιε
ειιιεε ιιιιιιιι,εειι Αιιιιιιιιιιιιττειε ιιι ειπε ιιοειιιιε;;επάε Πετιπ
εειιιιιιι.>ιει80,0 Με. ειιιι'.ιπ ινειεεει·ιιιει·Πϋειιιιιι ιιιιοιι Η ε. Ο ο ειπ
ω, Με ειε ιιοιιιννειιάι€ε Με.εεειιε.ιιιιιεπυι·πιιιεπά άει· Ορει·ε.ιιοιι
ποοιι ειιιιιιεΙ ιιιιι·2 ει·ιιιιιει·ι. Ειπε εειιι κι·ιειιιιιζε, ννε!Πι πιειιι.
άιε ινιειιιιε·ετε Αιιιι.ςιιιιεΗΒΗ άει· Ν εε ιι ιι ε ιι ιι ιι ά ι ιι ιι ε; πι.
Πε @ειπ νιεπι,<;εειιιι·ιιι·ι;. Πειάεπ άιε ειιιε εο εοι;Γειιι8ε. Βε
ιιιι.ιι ιιιιειΙεριιε ιιπά πιιιιιειιιιιιεροειορει·ιιιινε ΒεΙιειιάΙιιιιΒ· ειιιε·
άει·ιι, Με άιε Ρει·ιιοπιιιε.
Ζιιπιιοιιετ ιιι6ειιτε ιειι άι·ιπςεπά ειιιιιιειιιεπ, _ιεάε Ζιιι'ιιιιι νειι
Νιιιιιιιιιε ο‹ιει· θειι·ι5.ιιιιπει· σε επ ιιπτειιιιεεει1, ιιοιιι.ιιΕ·εΠειιε
ει·εεΙιειιιιιπΒειι νοι·ιιππάεπ ειιιά. Πει· Βι·ιιιιιιιιιπε άεε Κι·ιιιι
ι‹επ Ιιοιιιιιιι. άενοιι πιοιιιε επ Ουτε, Μ. ιιιειιι.ε, ιιιιειι ινιιεεει·
ιιιειιι, ι·εεοι·ιιιι·ι:Μιά. Απάι·ει·εειιε νιιιι·άάεε οιιπειιιιι ιιιιιιιιΞε
ιιπά εομιϋεε Βι·ι›ι·εειιεπ ποειι ιιιειιι εεειει8·ειι;. Μιε επιιΙεπάε
Πιιι·ει,εει`ιιιιιάει· Ρο.ιιειιιειι νι·ιι·ά«Με άιιιοιι ιειειιΙιοιιεε 'Ι'ιιιι·
ι‹επ ιιιειιι εειιιιΙάειτ. Μειπ Μεεε άεπ Μιιπά ειιιά; ειιιιιεπ.Με
εοι·ι;ε ε.ιιει άιε Γιιιεει;Ιιειτειιιιιιιιι· ειιιιιιιιιιπ οάει· πει ι·εαιιιιι
Αιε ιιιάιιΤειεπτε ΡΙιιεει κει ειιηιιιειιιι. ειοιι Μ” άιε ριιιειοι.
Ι(οειιεε.ιιι6ειιιιε. Πιε εΙ2ινεεεει·ι‹Ιι·ειιιειι ιιπά ειιιιοιιι.ειιεπ ιιι

_ιεειιοπεπ ειιιιΙΙεπ ιιιέΙειειι ποειι ειιιε Ιπάιοπιιοπ: ειε ι·εεειι άιε
Πιιιι·εεε ιιπά ειινιιειΙειι ειπεπ άιε Βειιννειεεεεει·ειιοιι ιιεάειιιειιιι
:ιιι ιιπά ιι·ειιιειιάιιάιιι·ειιπιιι Βιιιπιιιπτιοιι άει· θιι'ιε Με άεπι
θι·ρ;επιεπιιιε ει·ΙιειιΙιοιι πει. Με ιιιιιιιι·ειιιιεε Ιπιεειιοιι νειι
ριιγε. ΚοειιεπΙ2Ιϋειιπ,ε Μ: πιει· Με ιιιιιειιιιΒειε ΑππΙεριιειιιιι.
Με πιιι πεειωειι, ειε Με ω” ιιε8·ειι άει· ριϋι:Ιιειιεπ Αιιιῖιι
Ιιιπ,ε· άεε θειιιεεεγετειπε ι!ιι·ε Θειιιιιι·επ, Επι” "Με ιιιιιιΙιε εε
ιιιιι; ινιεάειιιοιι. "ειιιειιι ιιπά πιιι ε.ιιοιι ιπ ιιιιάει·ειι ΓειΙιεπ (Οικι
Με, Βεριιοιιιιιιε) άιε Ποά“ιιιιπεεπ πιοιιτ ειιιιιιι, άιε πιει: ιι

ι

άιεεε Απ άει· <<ιενει.ςεάιι ειιιι,·ι,»ι;ιεεετει.Με. ιειι ιιιιιιε ειπε
Ζει: Μπι; άιε ιπιιε.ιεπϋεειι Ιπιεειιοιιειι νιει επι,;ενι·ιιπάιι, ιππ
ιιιιει· άενοπ 2ιιιιιειιέεΙιοιιιιπεπ.
Πιε ΠιιτΙεει·ιιιιε·,άεε ευ.ειιιι·ιιιιιςεπιιπά Λεωφ” Πιιι·ιιιιπιιπιιε
πει· ειιιιιιι κι Βοι άει· ρει·ιιοπιιιεειιεπ Πιιι·ιπιιιιιιιιιιιι,ς εαπ ε

ι

ετιι·τ.ειιιε ειιιει ειινιι επι;ειει;τεπ Πιιι·ιιιιιειεΙ ει·ι'οι,ε·ι.ειε ιιιιειι
Ζιιιιιιειιει πιιι· εειιι· ιιπεεπιι,ε·ειιάι Ι)ιιι·ιι·ιεριιιιιιιεειι. ιιε1ι'ειι ειιι
πιοιιιε. Πε ιιΙει`πι ποειι ειπ ινε; ιιιιι·ιε·,άει· πιιειι οιιειι. Πει·
Μπεεπ Μιά ιιι άιειιεπ Ε'ιιΙΙεπ ιιππ Αιιεεειιειάιιπρ,ιεοι·ρ,·επ,άεε
άεπ ειιι·ιιειιιιιεεεεπάεπ ΠιιιιιιιιιιιιιΙι άιιιειι άεε ιιειιιιιιιιτε επε
Ιειιάε εοριιιεε Ει·ιιιεεΙιεπ πεειι ιιιιεεειι Ιιειιιιιάει·τ. Ιιι ιιιι.ιιιι€ειι
Μ π ει

·
ε π ε ρ ι
ι ι ιι ιι ε· ε ιι Ιιειιιεπ Μι· ειπ ππεειιιι.τεισει·εε Βιιιιει

άεπ Πε.ιιιιειιιιε.ι νειι ειιιεεειι Μεπειεπ νοπ (Με ιιπά Ιι'Ιἱιεειε·
ι‹ειι: 2ιι πει'ι·ειεπ ιιπά άεε ειπ ειιιε ΜΜΜ, ιιπι άιι.εΒι·ιιι·εειιειι
τω Βιιιπάειι ιιι-ιο) επ ιιιιτειάι·ιιειιειι. κι ννιεάει·ιιοιεάιε Βρι
Ιιιιιεειι, εοιιιιΙά Με Βιιιιεειιειι ινιεάει· ιιεειιιιιι:. Πει· Βιι”εετ ιει
Με ιινιιιιάει·ιιιιι;άιε Κι·ιιιιιιιειι ι`ἰιιιΙειι ειειι ειιι›_ιεειινεειιι· ει·Ιει‹:ιι
ιει·ι, άιε Πειιειιιειτ. ιι6ι·ι. πιιι, άιε Αιιιιιιιιιι€ Μιά ιι·ειει, άεε ει·
ερειιιιιτειιπά ι·οι·ε;εννϋιιιιε ι£ριεεειι·ιιιιιι Μια ειπ ιιπά Μάι
ινειειι.ειιιε" ιιιιιιιι εε ιιι 24 Βιιιπάειι ιπειιι·ειε Πάει· Ειιιεειειιειι
ιιπά ιιιοεεε Μειιεειι νοιι ειιιε επιιεει·ειι,
ΘεΙιπςι εε πιιι. άιεεεπ ρε.εεειιά νει·τιιειΙτειι ιιπά άοειι·ιειι
Μεεειι:ιιιιιιεπ άειι Κι·επι‹επ ιιιιει· νι'ειεεει·:ιι ιιιι.Ιιειι.άιιιιιι ιιιιιιειι
Μι 2ιιννειιειι άιε θειιιιετιιιιιιιιε,·.ειπεπ ε.ιιεειιειιιεπάνει·ιοιειιειι
Ροειεπ 2.ιι ει·ιιιιΙιειι. θειιι άιε ΒιιεΙιε μι, εο πειπ άει· 1.ειι›
ειπ, άεε Ει·ιιι·εειιεπ Μιά εε1ιειιει·;άιιι·ειιεειιπιττΙιειιειπ 8.Τε.εε
ι‹οιιιιιιι άιε Ρει·ιετπιτικ ννιεάει·ιιι ΜΜΜ. Π.ιιπιι: Μ: άιε Η.1Πρ:
ειιιειιι· επεεινειιάι. Λεει· πιιι· άιε πιιρτε;ειιιιιι·. 8εΙΙιει ι›ει
ειιιιειι,ι,ςειιινει·ιε.ιιτ'ιι·ε.ιιε κι ιιειιιειπ Ρειιι.οπιιιειιι·ειιιιειι εε
ιεειιι, ιιενοι· ει άειι 8.-1Ο. Τε;; ιιππ άει· Ορει·ε.ιιοιι ιιιιει·ει:ειιι
άειι ω. Ιιιιιει·ιιιιιιι άιεεει· Ε'ιιει μπι ποοιι εο Με.ιιειιει πιιι



πέ--Απο ,

Ηοι·οοοιιινιιοιιο,ριιιιιιιοπ οιοιπ·οιοιιποπι Βιιπο·οποποπι, ιιγροετο
τιοοιιοι· Ρποιιιποπιο οποι· οοριιοοιιοι· Αιιοοπιοιπιπιοοιιοιι οποι·
οιιι· ποιοι· ιιποιιιιιιπι·οιι ι)πι·οιιιιιιιοπ 2π (ιτπππο, οιιοΙοιοιι πιο
Ροι·ιτοιιιτιο, πιο πιο Βοοιιοιι ι›οινοιοι ιπ ιιοειιοι·Αιιιιιιοιιιιιιο πο
ι.ςι·ιιΤοιιιει.
Μ. Η. Πο πιιιι·πο ιπιι· οιπο ο;ι·οοοο Βοι'ιιοπι,οπιιι.; Βιοιιιιιιιιι·οιι
πιοιιπ Βιο πι" οιπιοο ποι· ιιπιἔοινοτιοποιι ιθ`ι·οοοπ ιιοππινιιοι·ιοιι
ιιϋππιοιι σποτ πιοιιιι ποι· ιΣιπο σποτ Αιιποι·ο νοιι Πιιιοιι ειππ
2πι· Βι·ιοι·οοιιπιιο; οιποο ποι· νιοιοπ πιιιιιποπ Ριιπιιιο ιπ ποι·

Ριιτ.Ιιοιοοιο ιιππ 'Ι'ιιοιποιο ποι· Ροιιτοπιιιο οποοι·οοι τ'ιιιιιοπ
οοιιιο. ι)ιο Βο.οιιοοι οι: "ιιι-ιπιι ιινοι·ιιι!

(Απτοι·οιοι·οι).

Πιοοποειοπ:
Η οω” ιι·οοτ ιιιιιοΒοι'. ποπ οοΙοΙιοιι Ροι·ιιοιιιιιποιι ο,οο,οπ
ιιιιοι· ιιοιιιπιιοπ πιιιι·πο,πιο πινω· πποιι πιω, _ιοποι:ιιιιιοιιι ιπ
ι'οιοο οιποι· Ροι·ι“οι·οι.ιοποιιιοιιιιιποιι, εοπποι·ιι ι'οι·οι;οιοιτοτπω,
Ροι·ιι.οιιιιιποπ πω' ρποτροι·ιιιοι·,ριιπιιιιοοιιοι· οιο. θιι·ιιππιιι€ο.
πιο π ο ο ιι οιοιιι ιιοιποπ θι·ιιιιπ, πιοεο ειπποι·οεπ ιιοιιππποιιι.
Βιπο Βοπποιοιοιιππ,·.; ποιιπιοιι ππι· πιο Ροι·ιιοιιιιιποπ οιπ, ποι·οπ
Βι·ι·οοοι· ιιιοιιιι πιο ο·οπιπιιπιιοιιοπ οιιτοι·οι·ι·οοοπποπΒοοιιιι·ιι,
οοπποι·ιι θοποποοοοιι ειππ. Βοι ποπ ιπι-ποι ο·γιιοοιιοΙοειοοιιοιι
Ροι·ιιοπιιιποπ οι ποοιι οιπο ,οοπ·ιοοοΑπιιΙοι;ιιο :π ποπ Ροι·ι“οιο
ιιοποπ νοι·ιιιιιιποιι, ινοπιι ποι· ιιιιοοιιοοο 8ιοπ οπο ποπ Τιιιιοιι ιιι
πιο Βιιιιοιιιιϋιιιο οοιιι.π.·;τ. Βοι Ριιοι·ροι·πΙοι·ιιι·οπιιπποοιι ιιοιιιπιι:
νιοΙΙοιοιιι; πιιοιι ιιιιιιιιο οιπο πιι·οοιο Ιπι'οοιιοπ επ Βιοιιπο.

ιιιοι·ι το: Βοι ποι· Ροι·ιοι·οιιοποροι·ιιοπιτιο ιιοιπιποπ οπο ποι·
ΡοιΓοι·οιιοποοππιιπο ιπιιποι· ποιιο Κι·οπιιιιοιτοοι·ι·οοοι· πιοεο.
Πιοοοιι ιιποιποπι πιιπ; ποι ποπ ργιι.ιπιοοιιοιιΡοι·ιιοπιιιποπ ι'οι·τ.
ινιι.ιιοοιι: Πιο Βοοπιιιιιο πιοι·ποπ ποι ποι· οιιιι·ιιι·οιοοιιοιι
Βοιιοιππιππο· πιοποι·ποιο οοιιιοοιιιοι·οοιιι. πο" ποοιι ιιιιι·π ιπππ
οποποο νοι·ι'ειιιτοιιιπιιοοοπ πιο ποι ποπ Ροι·ι”οι·οιιοποιι.

ι)οιιιιοι·τ: Υι”οππ Ροι·ιιοιιιιιο ποι οιποι· ?ιππ νοι·ιιι>οι,
οο πιο νοι· ο.ιιοπ Βιπ,ο·οιι ιιπ οιποπ Ζιιοπιππιοπιιοπο· ποι· Ροι·ι
ιοπιιιιι ιπιι ποιο θοιιιτπιπρροι·οι ο·οπο.οιιιι.Βοι· Πι·ο ιππ: ιιπππ
ριιοι·ροι·πι ιιππ ποιο ρποι·ροι·πιοοιιι. ιιπ ιοι:πιοι·οπ πι! ιει πιιπ
ιιιι.ιιιι,οετοοιοο θοπο‹·οοοοιιροι·ιτοιιιιιο. Ηιοι·οοι ιιι οιπ ποιοι··
οιοοι· οιιιι·πι·οιοοιιοι·Βιιιοι·ιπ πιοιιτ ιππιοιι·ι.

Νοοιι 1-2 '1'ιιοοιιοοιιινιπποπ πιο οοιιπιοιοιι Απι'πιιο·οοι·οοιιοι
ιιπιιοοπ ιιππ .πιο Ρπ.ιιοπιιπ πιιπ οοοιιπιι. Βοι οιιοτποι·ιι!οπ
Βι·ιιι·οπιιιιπιςοπ πιο οιπ Βιιιοι·ιπ'ιιιπιοιι·ι ποι Βοοιιιπ ποι· ροι·ιιοιιι
τιοοιιοπ Ειι·οοιιοιπιιιιο·οιι.Βοι ιιιιο·οιιιοιποι Βορειο ιιπ οποιο:
ι·ιιιοπ Ζποιο.ππο πιο πιιιιιι·ιιοιι ο.ποιι οιπο οιιιι·πι·ο·ιεοιιοΒο

ιιιιιιπιππο
οιποι· απο ιιοοιπποπποπ Ροι·ιιοπιιιο επ πιοιιιο

πιιοπ.
πιω: ιινοιοιιοπινοπ ποπ πι·οι ιιππ Πι·. ιν ο π π ο ιι ιιιιιοο
πο.ιιιτοπ Ε`οιιτοι·οπιπι οιιιιοιποπ ιπιι πιο Ηπιιρινιιιι·ιιππο· ποι
ποιιι Ζποτιιπποιεοπιιποπποι:οοιιπ·οι·οπ Κτοπιιιιοιτοοιιποο Διοπ
οτ·ιιτοιιιοποι. πιο οοιιιιοι· 2π Μοεο Βο οιοιπ ιιιιοι·οπο, ιιι
ποποπ οιποο ποι· πιιοοιιιιιι·ιοπ Μοιποπτο ποιιιιιοιι πιο ΠιιιιοτιοΙιο
οριοιι. Ποιο ειππ πιο πιιπ ιπ ποποπ νοιι νοιιιιιοι·οιιι Ι)ιιιι:ιι
ιππ οοετοιιτ. Ηιοι·οοι ιιιιιιπ ιπ ποι· Βοοοι·ριιοπ νοιπ Ποιοι :ιπιι
πππ ιπι Μοτοοιιοιππο ιιοιπο Οοιιιιιι· ιιοι.τοπ, ιιιιοιιι οιιοι· ιιι ποι·
Βοοιιι·ριιοπ νοπ πετ Ροι·ιιοποπιιιϋπιο. ιει ποι· Πιιι·ιιι ο·οιπιιιιιι,
80 ιει πιο Βοοοι·ριιοπ οπο ποι· ΡοιιιοποιιΙιιϋιιιο οοι·ιπ,ο,·. ιπι
οι·οιοι·οπ Επι! π·ιιι·ποιι ιπιι· οιοο οιιιο ιιοειοπιιοι·οοοι·οιιιιιιοο 'Επι
ιοιι:ο ποι· Βιιποιιιιϋιιιο νοιοποιιοιι, πιοιιπ Μι.πιιιππο ποο Πιιι·ιιιοο
νοι·ιιο,οι πιι- ΒιιιΙοοι·ιιπο· ποοοοιιιοιιΖπ εοι·ο·οιινοι·ιιιιοιιοπ.
ιι ο ι·ιι:οι Πιο Ι'ιιιιοπτοπ ειππ πιοιοτοποπο οοιιοιιιι·ι, πιιοο
πιο Βπιοοιιοιπιιπο, πο οιοο πιο ποοιι οιποπι πο οοιιιιιοι·οπ'Ι'ι·ιιιιιιιο,
πιο οο οιπο Ιπιριι.ι·οιοπιιοιιιιιιιοι·Ιιιπ ιει, πποεοποπ πω, ιπι οοιιι·
οοιιπιοι· ιει.
ιν οιιιιοιι: Πιο Πποιοιιοι·ιιοιι ποι· Ρι·οοποπο πππ πω· πιο
οοιιοποοι.οιιιιιι,εςοιιποι οιιοιι πιο Ποποιοοιιιιιιοι·ιοποιε. Εο “οι
οοιιοιπισπι·νοι·Ιοι·οποπιιπ, πιο ποοιι πιο Οροιιο.ιιοιιιιιιοι·οιοιιοιι
πιιπ ο·οοιιππ ινοι·ιιοπ, οιιοποο οοιοιιο, πιο οποιι οιιπο Οροι·ιιιιοιι
ποοιι ππι·οιιιιοιππιοιι. Ιπ ποιπ οιιι2οιιιοπ ιπιι οιοιι επ οπι:οοιι>·ι
ποπ. πο ιποπ πιο Οροι·οιιοπ ιιοι·ποιιιποιι, σποτ ειο ποοιι ιιιιιοιιο
επιιιοιιοπ εοΙΙ, πιο οειπ· οοιιιινοι·. Πο ιει οπου πιιπιο ποπ ιπι οιπ
2οΙποπ Ε`οιι οιπο ι·ιοιιιιοο Ρι·οοιιοεο επ οιοΙιοιι. ιο νιι·πιοπο
ποι· Ιιιιοοιιοπ οριοιτ οιπο ΒοιΙο ιιππ πιο ιιιπινιππο.Ιιτπτ, -
ιιιπι.ςοπιο οιοιι πιιιιι·οι·Βοπι·ιιιοιΙππο ποι οιπιποΙι,ο,·οι·Ποιοι·
οιιοιιιιιι,ο·,οπι.2ιοιιοπ.
Μοι·ιι2: ΘονιιιοοοΠοιοπ @πιο εε ποοιι ιπι· πιο Ρι·οο,·ποοο,
ιπιπο Βιοιιοι·ιιοιι:ιιιοτοπ πιο παπι· Μια. πω· πιο ινιιιιι·οοιιοιιι
Ιιοιιιιοιτ οιιιοι·ι·ιοιιιιο·,οπΡι·οοποοο ποοιι »νοιιι Βιιιο ι;οπ·ιοοο
Βιοιιοι·ππο·8οοοπ ιι·ι·ιιιιιιποι· ιιοοι ιιι οιοεοοι· ποιοπιιιιοιιοι· ιιι·
ιπιιτπιιο·, πππ οιπ Κι·πιιιιοιιιιπιιειποιοι·ιοΙ ιιιιιι·π ιπι Βιιιιιο ποι·
πιιιιι·ο ποιο Ηοοριτοιοοιι·2ι:πιοοοιιιο ο,·οιιοπιιιιιιποπ. Πο ιιοιιιιοιι

ιι
ι Ιτι·ι.ιιιιιιιοι·νοπ Ζω επ Ζοιι. νοι·ιιοπιιποιι: επ οι·ιπποι·ο ιπιι ιιιιοιι

ι=ιιιοοΒ'ειιιοο,πιο οιπ Ροι.ιοπι ιιπ οιποι· Ροι·ιοι·ιιιιοποροι·ιτοιιπιο
ιιοοιι .-ιρροππιοικιο2π ιιι·ιιππο οιοο. ι·οπ ποπι ιπιι οιιιιποο, οι·
πιιι·ο οιιπο Οροι·ο.ιιοπ πιιτοιιοοιιοιπιποπ, πιιπ οιποο οπποι·οπ
ι·'πιιοο,πιο ποι οιποι· 'Γγριιιιοροτιοτπιι0π ποι· ιιιοιιιοροι·ιι·ιτοΡο.
τιοιιτοτοι·ο, ιιππ πιο ιοιι οιιιιιιιιο, πιιοε` ιιιπ οιιιο 1·οοιιι2οιτιπο
()ροιιιι.ιοπ Βοιωτοι; πιω. Ι)ιιο Αιιοοοιιοιι ποο Ρο.ιιοπτοπ, ποι·
Ριιιο. πιο οι·ιιι·οοιιοποπ ιιιιιοεοπ, ποι· Μοτοοι·ιοπιιιο,- Βιοτοπ
ΑπιιοΙιερππιιιο ιπι· πιο Βπιοοιιοιπππο ρι·οοποι· οοιιτι·οΟροτο.ιιοπ.
ινο.π ο. ιιπ: κι ιιιιιιο ιιιιοιι οο ιιιιπιιο· ιπ ποι Ρι·οι;ποιιο 8ο·

τοποοιιι, πιιπ ιοιι`Ροοοιιιιιει ο·οινοι·ποιι πω. απο, πιο οοιιοιπ
ιιιιι· ο·ιιιιοι:ιοπι.ιι·οιι, πιιπ πιποοι,ιςοπιΠοιοοιιοπιπο, ι;πι:οπι ΑΠ
οιοπιοιιιιιοτιπποπ- νοι·ιιοιοπ ιοιιιι, οοιιοιιιοπι· ,οπιιιι οοιιιοοιιιο
ποιο ιιιιιποπ ππι·οιι.- Πο οπο: ιοποιιιπιΙο οιοο ΒροπιοπιιοιΙπιιο·
ποι πιιοοιιιοιιιοι· Ροι·ιιοιιιιιο οοιιι· οο1τοπιιπ, πιποο ιιιιι.πιπιι. ποι·
οροι·ιιιινοπ Βοιιο.ιιπιιιπο πιοιιι: επ ιηιιιτοο.ιιιποιο.

Η ο τι οι:: Ιπ οιποιιι Ραπ νοπ οιι,ο·οπιοιποι·Ροι·ιτοπιιιο, πιο·
ποι Βι·ιιι·οοιιοιι νοπ πιοιιιοιι Μοοοοπ ιιοετιιππ πππ ποι· μπω
Ζποιπιππ οιπ ποι·οι·ι:νοι·οινοιιοΙιοι· ιιιιοι·, πιιοο ιιιο.ιι ποπ Ιπππο
ιιιιιποπ οιιιι,οοπ 8ι.ππποιι οι·ινοι·ιοτο,οοοοοι·ιοποι ποι· Ροι.ιοιιι
ιιιιπιιιιιιιι;. οι: ιιιιποιο ειππ οιπ ιοιιιιιιοι·Βιιοι·ιιοι·π ποι· οιιοιι (ιιππ
οπιιιιοιι. ποι· οι·ϋπποτ "πιο ιιιιπ Ρετ. @Με ιιιοποιιιιιιιι ιει οι:
ιιιοιιτ.Ιοιοιιι. επ οπτοοιιοιποιι, οι› ποι Επι! πιο πΙΙοοιποιπο οποι··
ιοοιιιο Ροι·ιιοπιτιο επ ιιοποιοιιποιιπο. ποιιιι οο οιοο: :ιιιιοοιιοιι
ιιοιποπ ιιοιπο οιτοποοπ (ιιοποοιι. - Βοι οοινοι·ι:οπποι· 'Γιιοι·πι›ιο
ννοι·ποιιπιο Ιοοιι.ιοπ8γιιιρτοπιο ποπτιιοιιοι·ιιπ οοοοοι·ι οιοιι πιιπ
Βοοιιιτοι:οιποο οπιιιοι·οπ οιιιι·πι·οιοοιιοπΜπι; πο.
ινοιιοοιι: Ειο ποιο οιπο ππιιιιοπιινιιοι·ιιιοΑπΓο,·ιιιιο οιιιο
Βοιιιο πιοιιτ οροι·ιι·ιοι·Ε'ο.ιιο πω· νοι·οΙοιοιιοιιποπ 8ιπιιιοτιιι 2π
νοι·ϋποιιι:ιιοποπ νοιι ποπ οροι·ιι·ιοιιι3'ιιιιοπ ποι Βοοι‹ γ. οο
ιιοιιι, Κοι·ι.ο Μι, Τιοι2ο μι· 'Δ. ιιπ (ιππποπ ιιππιι ιιιιιτι
οιιοοιι νοι·ιππΓι ιιι-νι ποι· οροι·ιι·τοιιπιο οιιιιιοτιο. Βοι ποι·

ιπιοἔιιοπ
Τιιοι·ιιι›ιο πιιι·ιιοπ πιοοο_Βοεπιτπτο ιιο.πιπ οι·ι·οιοιιι

νιιοι·οιι.
Επι: Βοι· θιιοι: ππιοιι οιοοοιπι'ποιιοΙιπροι·οι.οιιιιοπι πιοιιι
ειοοοιιπ·οι·,πιιπ ιιιιι.π οιοιιι: οοοιιιι·,πειοο ιπιοψο ποι· Επιπρο.π
πιιπο· ποι· Βοιιοιιποοιιοπ ποοιιΟοππππο· ποο Αοποιποπο πιο Απι
πιππο οοοοοι·πιο ιιππ πο.ιιιιτ ποιιι Ροτιοιιιοιι πιι·οιιτοι·Νπι2οπ
ι;οιιι·ποιιι:ιιιιι·π.
ιν ο π ο ο ιι ι Ε

"
ι π ο γ'ο Μοιιιοποποι· Βνοπτιιιι.ιοπ ποπ Βο.ποιι

ιπιιιι.ιιιι ιιππ Αιπποι'οιι ποι: Ποι·ιποειιιππποι·Βιιποιιιιϋιιιο.πππ πιο
πιιπΙιοιιο Βοπο'ο ιιιοτιιοποποι· Βιιοιιιι·πιιοιι ιπιι. ποοιιιοιοοπποι·
Βριιιππο πππ Ι)ι·πιπο οοοιΙοιιιιοιποπ Οιιοοιι νοι·πι·οοοιιοπ. πιιπ
τοππ ποι· ιινοι·ιιιοιι οι·ιοοοιπιιο ποο Βιιι·ιποο πιο ποι· Ριιιο
ιιοοοοι·πιιπ (ιοοο οοιιοιι πο, ποοιι Αποπ.ιιο ποι· Αιιτοι·οπ.

ο οιιιιοι·ι: ιπιπο Βνοπιι·ιιιιοπ πππ πιο ιιιιιπιρπιο.ιιοποπ οιπ
Πιιι·πι ιιιιιοειοπ ποσο ιζοοιιο·ποιεοιπ οιποπ (Πισω: ιιοι·νοτππι·πιοπ.
Βοι ποπ οιιπποιιοιο,ο·ιοοιιοπ Οροι·ο.ιιοποπ, πιο :ιπι Ι)ο.ι·ιπ πιοιιι.
ποι ιπο.πιριιιιιι:πιιι·π, πιο οποιι οειπ οοιι.οπΟιιοιι οιπ.
ιν ιιπ ο απ: Βοι· Οιιοιι οπιοιοιιι ινοπιοοι· πιιι·οιι ιποοιιο.πιοοιιο
Βοιειιπο πιο πιιιοιι Ιζιιιιο πππ Ψποοοινοι·πιιποτιιπο;. νιιοππ
πιιιιι πιο Αιιοτιοοι-ιιιππο πιιπ Αοιιιιιιιιιιιο· νοι·ιιιοιποι, 80 ιει. πιι
ιπιτ. οοιιι· νιοι ι;οινοπποπ. 'Ι'οοιιπιοοιι ιει ποι· πιο Βοοιιο
οοιιιινιοι·ιο·.Επι: Ιπ ινοιοιιοι· ινοιεο ιιπ ποπ Βιιι·ιποπ πιππιριιιιι·ι
πιιι·π πππ ιιπ ιιιποιι ο·ο2οι·ι·ι πιιπ, ποι Βποιιοπ οιοοι· Ροι·ιοι·ο.·
ιιοποοππππο; π. Β. πιποο παπι ιπιι' ποπ @μια οιιιοπ οποιοι
ιιιιοοιι ΑΜ' οιποπι ποι· ιοι2ι.οπ Οιιιι·πι·οοποοιιο·ι·οοοοοι νοι· ποι·
Ενοποιοιιοιι οοπ·πι·ιιτ ινοι·ποπ.
ιιΙοι·ιτο: Βοι οοιοιιοπ Οροι·οι.ιοποπΜπι πιο Μοιιιρπιιι.ιιοπ
οιπ Ποι·πι νοιπ Οιιιοι·οϊοι·πιοι:οι·ιιπ ποιο νοι·ιιπιιοπ ποι: Ρπιε.οο
ποειΡο.ιιοπιοπ ιιοιποι·ιιτ.
που ιιοι·ι:: Πιο Πιιι·πιινοππ ιει ινοιιιο;οι·οιπριιππιιοιι, πιιοι·
πιιπ Ηοι·οπειιοΙοπ ποο Μοοοιιιοι·ιιιιιιο πππ ππε Ζοι·ι·οιι πιι ποιπ
εοιποο πιοοιιι οιιοι· Οιιοοιι, πππ πιιπ οοι·οπο πιοοοο _ιοτ2τποι
ποπ ογπιιοιιοΙοοιοοιιοιι Οοοι·οτιοποπ οιοτο νοι·ιιιιοποπ.

Α ι ο ο π π ο: Βιιιο 2πνοι·ιποοιοο Βιιιτιετιιι ιιιιοι· ιιιοιιι; οροι·.ι
τιν οοιιππποΙιο Ροι·ιιοπιτιποπ επ ποποπ ινιιι·ο οιοο οοιιιιιιοι·ιπο
Αιιιοιιιιο, πο οο ποι ποπ @ποιοι νοι·ιο.ιιιοιιοπ Γιιιιοπ ιιιοιιτ
ιιππιοι· ιπιι. ιιιιοοιιιτοι·Βιοιιοι·ιιοιι:Γοει:οι.οιιι,ποοο οι: οιοιι ιπιι οιπο
ιιιιι.ιοπιοιποοιιι·ιοο Ροι·ιτοιιιτιο οοιιο.πποιοποι, οποι· ποι ροι·ιιο
πιι.ιοοιιοΒοι2οι·οοιιοιπππο·οπ.8ο οι·ιπποι·ο ιοιι πιιοιι οιποο Β'ειιιοο
οπο ποιπ ΟιιποΙιοιν-Ηοοριιιιι, πιο ιπιι ποι ποι· Αιιοιιπνιοιιο οιοο
ι.γριιϋοοΚι·ιιπιιο οιπ Βππο ποι· 4
.

νιιοοιιο, πιοιιοι·οιι.οο.οιιοοοι·ιο,
πιο οιιιοι· 'Ι'οιπροι·πιπι· νοπ 39,8 ιιοι·ιο.ιιπ. Οοο ιιοοιοιιι: πω·
ιιοι·ιο.ιιοπιιππ ογο.ποτιοοιι,ποι· Ριιιιι οοιιιοοιιι, ποι· ω» πιπ
ι.τοιι·ιοιιοπ πππ πιιοοοι·οι; οοιιπιοι·2ιιιιιι:. διο οι·ιιι·ποιι πιοιιι
ι·ιοοιιοππο ιιιιοοεοπ, πιιπ ιιιποιο ιιιιοι· ιιοίιιοο ι.οιποοιιιιιοι·οοπ,
πιο νοι· οιι·οπ Ι δι:ιιιιπο οεοπ ριωιιοιι οιπο·οοοικι:ιιιι.ττοιι. Ηιο
νοπ ιπιι· οοιοι·ι ιιιππιιοοιιοιοποπ Οοιιο,οοπ Πι· Ζοιπιοι· ιιππ Πι·.
Βοοιοπι2οπ`ννοι·οπ ιπιι. ιπιι·ποι· Αποιοιιι:, ποοοοιπο Ροι·ιοι·ιιιιοιιο
ροτιτοπιιιο νοι·ιιοο·οιιππ πιο· οοιιιιιοοπ ποι· Ρο.ιιοπιιπ οιιιο Ορο
ι·ο.ιιοπ νοι·, πιο ιπ Αποοτι·οοιιτ ποι· ιιπποιι Ζοιι πιο ποιοΒοοιπιι
ποι· 8οιιιιιοι·οοπνοι·οι.ιιοιιοπιιιοι·, Αποοιοιιι οιιι`Βιιοιο· νοτοιιιοι·ιι.
Πιο Ριι.ιιοιιιιπ πιοιοοι·ιο ειππ εοιπο!:επι οιοο Οροι·ιι.ιιοιι οιποπ
;.τοιιοπ. διο ιιοιιπιιι ππιι πιο ο·οπ·πιιπιιοιιο 'Ι'ιιοι·πριο -- Βιο πιιπ
Οιιιπιπ -- ιιππ ιπι ιιοπιο ποι· πιιοιιοτοιιΤομ ειιι,ο·οπι πιο ω,
πιοιιιιοιιοπ Βι·οοιιοιιιιιπο·οππιιιιιιιιιιιο ιιιιιιοι: πππ ?οι ιινπι·πο
ιιοιιοι·ιι·οι. Βο.ιιιι ιιοιιιιιιι οιο οιπ Βοοιπιν, ιιππ ινιιιιι·οιιπ πιοε
Βοοιπινε,ιιιιοποι·ιιοΙιο ειππ ποι· ΑπΓιιιι, πιιιιοι·ιο @οι νιοι ιπιι·
ποιο Ζοιιι, ιιοιιιιι 2 'Ι'οι;ο.
ινιιπποιι: θιοι·ο.πο ποιοι Τιοιιιιο ι‹οιπιποπ εοιποο Ε'ιιιιο
νοι·. ιπ ποποπ οιοο εοο·οποππτο ροι·ιιοπιιιοοιιο Βοιππιιο οποι·
οιπο εοιποο Ροιιιοπιιιο. πιο ·νοπ τιοιοπ, πιο ιιπ πιο Βοι·οοειτοι
οιιοπποιι θοοοιιιιιιιι·οιι οιιο·οιοοιιτ ινιι·π, οιπο Ροι·ιοι·ιιιιοπ ι·οι·
τιι.ιιοοιιοιι.Μοεο ποιο ιπιπποπ οροιιιιιπ ιιοιιοιι πππ ειππ νοι
ιππιιιιιοιι ειιωι· πιο οιιιιο Οροι·πιιοιι ο·οιιοιιτοΡοι·ιοι·ιιιιοποροι·ι
ιοπιιιποπ ιιοποιιι·ιοιιοπ ιιιοτποιι. Πιο ποοιιοοιι ινιοιιτιο ιει ποι·
Νοοιιπιοιο οιποο Βιιοιιποιο ιιι ποι· οποιιιιϋιιιο; ποι Ροι·ιοι·ιι



ω986

ιιοε ειΙάει εε ειεΙι εεΙιπεΙΙ, ι'εΙι1ι; εε άειιει·ιιά. εε Μιι·άε άεε
εΙιει· ιπι «Ρει·ιτειιιιιεεΙιε Βειιιιιιι.;» εριεεΙιειι. Πιε ΗΜΜ
εεΙιπ·ιει·ιεΙ‹ειι: Ιιε,<.ςιι.;ει·ε.άεάει·ιιι. Μεε ιπι ει·ειειι Αιιι'ιιιιιι. πιο
ιιιε.ιι ειεΙι επ- εάει· @με Με Ορει·ιιιιειι ιιι ειιι.εεΙιειάειι Ιιει:,
Με θγιιιιιτειιιε άει· ρει·ιτειιιιιεεΙιεπ Βειειιιιιι· ιιιιάάει·1ιε;ιπιιειιάειι
Ρειίοι·ιιιιειιερει·ιτειιιιιε ιι1ειεΙιω» ·Ιιειιιιειι. ι
ΒεΙιιιιιιει πιω επεΙιι: εε Με άει· Νει·Ιιεεε εει Μεεειι
εεΙινιιει·Κι·ειιΙ‹ειι. εάει· ρεπιιε·ειι εποε ΙεΙιε.Ιε ΑιιιιετΙιειιεε?
π· ε ιιΜε: Πει ειιιει· ειιιι'ειεΙιειι 1πειειειι @πάει θεεεϊιι.
Μεεε ιιιε.ιι ιιεεΙι ειιιει· Ρει·ι'οτειιειιεεάιιιιιις ειιεΙιειι εάει· εοπετ
ιιι άει· ΒιιιιεΙιΙιεΙιΙε ιιιεπι ιιΙιι·ειι, άειιιι ι'ιεΙΙιεΙι ιιιιιεε ιιιειι ιιιιι·
ΙιειΙειι·ειι. ΑειΙιει· επι εΙι1τειεΙι ινεεειι άεε Ζιιετε.ιιάεε άεε
Ηει·εειιε ιιιεΙιι·, ιιπά επι Ι11ιιι.ειεΙιειινοιι ΑειΙιει·ριιειιιιιοιιιειι
Ιιιιιιιι πιε.ιι άιιι·υ1ινιιεΕπιεεΙιειι άεε ΒεεΙιειιεεΙιΙειιιιε νει·Ιιειιι.ιειι,
Με ιιιιιιι ειιεΙι άεε 11ιιεεεΙιι ιιιεΙιτ ιιι Ιιειειι ΙιεΙιειιιιιιι., πεππ
ιπειι άειι Κομι επι” Με 8ειιε ιιειιι·ι. ιιιιά ι1ειεειι; άειι 1ιιιιπά
ειιιεΜεεΙιτ.
Μ ο ι·ι τι: πω» Μιά άεε ΑΙΜ· άεε Ρετ. ειιτεεΙιειάειι. Βει
ι·ει·εεεεΙιιιιιειιειιι ΑΙτ.ει·, πιο άεεΙι ιπειει: εΙιι·επιεεΙιε Βι·ειισΙιιιιε,
Ιιεεειιάειε εει Βε.ιιεΙιειιι Ιιεει.εΙιι. Μιά άιεεεΙΙιε ιιιιεΙι ειιιει·
ΑειΙιει·ιιιιιΙιεεε €επιιεε εειιΙεεΙιτει·. ΑιιεΙι ειιιε Ριιειιιιιειιιε Ι‹ε.ιιιι
εει εε1εΙιειι 1.ειιτειι ΙειεΙιτ ειεΙι ειιιει.ε1Ιειι ιιιιά ειιιά Με ΓεΙἔειι
άει· Αει.1ιειιιει·Ιιεεε άεεΙι Μεεε ιιι ιιιιτει·εεΙιε.ιεειι.

Αιιειιιε επε άειι Ρι·ειεποΙΙειι

άεε άειιτεεΙιειι ειι·ετ1. νει·ειιιε πο. 8τ. Ρετει·ειιιιι·ε

1291.Βιιιιιι ιι ι: επι18.1Ι1ει·219ΟΟ.
1) ΒΙεεειε· ειεΙΙτ Ζωη πιεεειι θειει·ιιειαε ιιιοΙΙΙε
(ΜΜΜ.) ερει·ιι·τε ΚιιιιΙιειι νει. ΒεΙάε ΚιιεΙιειι. ιπι
ΔΗΜ· νοπ θ .ΤεΙιι·ειι. Ιιετειι επ 1ιειάειι Αιιι;ειι εειπ: πιειεΙιε
ιιιιΙεΙιι€ε θετει·εειειι άει·. Βει άειιι ειιιειι εεΙΙ Με '1'ι·ιιΙιιιιιςιπι
δ. 1.ιεΙιει1ε_ιεΙιι·ε,ΙιεΙπι ιιιιάειιι ιπι 8. 1ιεΙιειιειιιειιετ.ειιιι.ιετι·ετειι
εειπ; _ιειιει·εεΙιειιιι. ιιπ ιιΙιι·ι.ε·ειιμι” ε;εειιιιά, άιεεει· Ιιιι.τάειιι:
1ιεΙιε ΖειεΙιειι νοιι ΗΙιεεΙιιιιε (ειτοεεει· 8ειιιιάεΙ, εεΙιΙεεΙιτε
ΖιιΙιιιε Με). Αιιι 23. ΓεΙιι·ιιει· ιιιιιεΙιτενοι·τι·. άειιι ει·ειειι Κιιιι.
Ιιειι επι 1ιιιΙιειι Αιιι;ε Με ειιιιε.εΙιε ΙΙιιεει·ε 1Βιιιι·ιιειιειι: Με θε
τει·ιιετει·Μεε ειε1ιΜε Μεεε· ΙΙιιεειιι·. Αιιι 1. Μ9.Ι"2;ννιιιάε άειιι
επιειιειι Κιιιι1ιειι ειιιι ΙιιιΙιειι Αιιε·ε Με Πιεειεειοιι εειιιιιεΙιτ, ιιιιά
επι 8. Μπι Ιιειάειι άιεεεΙΙιε Ορει·ειιειι επι τεεΙιτειι Αιι,εε. ΑΙΙε
Μεεε Ορει·ετιειιειι πιιιι·άειι εΙιιιε Νιιι·ΙιεεεεπεεειιιΙιι·ι:. Αιι εΙΙειι
πιει· Αιι€ειι πιει· άεε ΡιιιιιΙΙε.ι,ι.ιεΙιιει: εεΙιειι επι 'Γεω ιιιιεΙι άει·
Ορει·ιιιιειι Βιιιικ ι·ειιι; επ άειι άι·ει άιεειάιι·τειι Αιι€ειι ιει: Με
ΡιιρΙ11ε επε;1ε1ε1ιεειπ ι·ιιιιά ιιιιά Πει ΙιεπιεεΙιεΙι εεε1ιε1ιειι; :ιιι
άειιι ιιιιιιεΙει. Βιιττεειιειι ιιρει·ιι·ιειι ιει. εε, ιιιι”εΙε·ε ιιιιΙιε.ιιειαειι
νει·ΙιεΙτειιε άεε ΙιΙειιιειι Ρετ. ιιε.εΙι άει· Ορει·ιιιιοιι επ ειιιει·
1ι1ειιιειι1ι·ιεειιιΙιειΙιιιις ιιιιά νειΖιεΙιιιιιε; άει· Ριιιιι1Ιε εεΙιειιιιιιεπ.
νει·τι·. Ιιιιιιριι. επ Με Πειιιειιεττετιειι ειιιιι.ιε Ψειτε ιι1ιει·Με
ΔειιεΙεειε, Ρι·εΒιιεεε ιιιιά ερει·ετινε ΒεΙιειιάΙιιιιἔ εεΙεΙιει· Μπά
ΙιεΙιειι θει.ει·ιιετειι Μιά εριιεΙιτ ειεΙι σε Με ΠΙεειεειειι Με Νετ
ιιιεΙνει·ιεΙιι·ειι επε. Βειάε ΚιιεΙιειι νιιε.ι·επ ιιιεΙιτ ιπι ειι·επςειι
Βιιιιιε άεε νΙΙει·ιεε εΙιιιά, Με. ειε ιιεεΙι Βεπιεςιιιι€ειι άει· Ηε.πά
νει· άειι Αιιι;ειι ει·Ιιιιιιιιτειι; άειιπεεΙι πιειάεπ ειε ιιππ πει;
Μεάει· 1ει·πειι ιπἰιεεειι Με ΒιΙάει· άει· Αιιεεειιπ·εΙτ. ρειιεΙιιεεΙι επ
νει·ει·Ιιειτειι,Με ε·εεεΙιειιειιθεεεπετειιάε ι·ιεΙιτιε ιιι ειΙιειιιιειι ειε.
1Ιιι· ενειι.ει·εενειΙιε.1τειι Μιά Μεε νοιι εειιεΙιο-εΙιγειεε1ιεπ θε
ειεΙιτειιιιιι1ιιειι επε ιιι ΙιεοΙιεεΙιτειι εειπ. Πει· ι·ΙιεεΙιιιιεεΙιε
ΚιιεΙιε Με ειιι.ιΙειεΙι Νγετε.Βιιιιιε, εεάεεε Ιιει ιιππ ειπε ΙΙ0ΓΠιιι18
8εΙιεε1ιιιι·ιεΙιιιιιιιι επ ει·ινει·ιειι εειπ Μιά.
Ε'ειιιει· άειιιειιετι·ιι·ι.ΒΙε ε ειε ειιι νει· ειιιιι:ειι '1"ε.ε·ειιεπε
εΙειι·τεε θι1ιειιι άεε Αιι€ερΙ'εΙε ιιιιά άεε ΒεΙιιιει·
ιιειι. Πεε Κιιιά, νοιι πιεΙεΙιειιι άεε Ρι·ιιιιε.ιε.ι. ει:ειιιιιιι. ειιι
3_ιιι.Ιιι·ιεει·ΚιιεΙιε, πιει· Ιιει·ειιε ιπι Πεεειιιεει· ιιι Με Αιιιιιιι1ειικ
εεει·ιιεΙιτ π·ει·άειι; άει.ιιιιι1εεεΙιειι πω· ειιι θ1ιοπι ιιπ ιεειιιειι
Αιι€ε εοιιετε.ιιιιτ ιιιιά Με ΒιιιιεΙειιτιοιι άτιπαειιά ε.ιιεει·ετΙιειι
ποιάειι; Με 1Ι1ιιιτει·πω· εΙιει· ιιιεΙιι άε.ι·ειιι'ειιιεεεεπεειι. ΑΙε
ε1ε_ιετει.άεε Κιιιά Μεάει· Ιιι·εεΙιιε. πιει· άει· @πιο Βιι11ιπενοιι
θεεεΙιπιιιΙειιιιεεεειι ει·πιιιι, ινεΙεΙιε ιιιιεΙι νει·ιι άιιι·εΙι Με Ζει··
πειτε 1·1οι·ιιΙιειιιΙιει·νοι·ι·ει;τειι; άειάιιι·εΙι π·ει· άει· ΒιιΙΙιιιε ει·
ΙιεΙι1ιεΙι νει·ρ;τεεεει·ιιιιιά Με ειπε Αεειιιιιοι· επε άει· ΠιάερπΙτε
Ιιει·ιιει·Βειι·ετειι, (εεάεεε Με 1.ιΙει· ιιιεΙιτ. εεεε1ιΙεεεειι πιει·ιιεπ
Ιιειιιιτειι) άειΙιει εΙιει· ιιοεΙι ειιι1εΙΙειιά με εεπ·εε1ιεΙι. Πιιε :ιιι
άειε Δειτε πιει· εεειιιιά. εε Ιιεετε.πάεπιιοεΙι Ιιειιιε θεΙιἰι·ιιει·
εεΙιειιιιιιιι.ιειι;άεε Α11ε·ειπειιιεειιιιάειιεεΙιιειι ιιειι·ιε‹Ιι,<ζειιά.Πιιιει·
εε1εΙιειι Πιιιειιι.ιιάειι πιιιτάε άεεΙι ιιοεΙι άει· νει·ειιεΙι ειιιεε ορε
ι·ιιιινειι Βιιιε·ι·ιΙΤε εεπεετ. ΒεΙ1ιε εε ειιεΙι ιιιε1ιτιιιεΙιι· ε·ε1ιιιεςειι
άεάιιι·εΙι άεε 1.εΙιειι ιιι ι·ειτειι, εε Ιιειιιιιε άεε Κιιιά άεεΙι πε
ιιιιςετειιε νοιι άειι Βεεε1ιννει·άειιΙιειι·ειτπ·ει·άειι, ννεΙεΙιε ιΙιιιι Με
επε άει 1..ιάερεΙιε Ιιεινει·πιιεΙιει·ιιάειι Ζει·ιιιΙΙειιάειι θεεεΙιιιιιιΙει
ιιιεεεειι νει·ιιι·εεεΙπειι.
Β ιι ιι εΙ εε τι ο ιι επι 8. Με” ιιιιι:ει·ΑειΙιει·ιιει·Ιιεεε. 0101011
Ιιειιιι Βιιι1εεειι άει· Β1ενειει·ειι ειιι:Ιεει·τειι ειοΙι άιιι·εΙι Με Ρει·
Ι'ειει:ιειιεετεΙ1εάει· Οειιιεε ννειεΙιεΙιι·ϋεΙεΙιεε ιάει·«άιο1ιειιπω»
ε1ιιι1ιεΙιε)θεεε1ιπιιΙετιιιεεεεε, άετ Βιι1Ιιιιε εοΙΙιιιιιι·ιε ειιι πιειιιε·,
θεπ_ιιιιιειἰνε ιιιιά 1Ι1ιιεΙιεΙειιεετεε1ιεεεειι ειεΙι άειιιιεεΙι ΙεἱεΙιτ
Ιϋεειι: 1ιειιιιΑιιίειιεΙιειι άεε ΗεΙιιιειι·ειι Μεεε ιιππ άει· ειιετειιάε
11ιιιιιει·Μεεε ιιιιιιει· άειιι ΒιιΙΙιιιε ι·ιιιιάιιιιι επι' ειιιειι ;Ιπιτειι

Τειιιοι·. πιεΙεΙιει·, νειιι ΒιιΙΙιιιε ιιιιιι άπι·εΙιειιιε εειεΙιιε Βιιιιιε εεε
τι·ειιιιι, άειι 8εΙιιιει·ιι πιε1ΙιιΙιιι1ιεΙιιιιιιιιεΙι ιιπά Με ιιι Με '1*ιειε
άεε Αιιι;ειιΙιεΙιΙειι-Τι·ιεΙιι.ει·ε ιιι ι·ειεΙιειι εεΙιιειι. ιιπ άειι ειιι
επεΙιειιάεπννειεΙιι.ΙιειΙειι (1ΙάιιεΙιεΙπ Με.) πιει· Με θεει:1ιπειιΙει
ι.ιει·ιιιεΙιτνει·ιινε.εΙιεειι.εεάε.εεΜεεε ειεΙι νοιι π" ειιιιιιοιι ιιιιτ
άειιι 1!'ιιιιςει·ιιΙιΙεεειι Ιιεεεειι. Με ειπιεςειι 8εΙιεετειιεο11Μεειι
πιιιιάε Με θεεεΙινιιιΙετιιιεεεε εε1ιΙιεεεΙιεΙι ιιι άει· θεε·ειιά άεε
1ι'ει·ειιιειιερειειιιιι εΙιε;ειι·ειιιιι, ιιιιά εε ιπι Ζεειιιιιιιιειιιιειιςε ιιιιι
άειιι ΒιιΙΙιιιε επιιεΙειι·ι:. Πει· Ι›ι·ειιε Ωιιει·εεΙιιιιτι επ άει· Βε1ιιιιιι
ειεΙΙε εεπιειει, άεεε 0εεεΙιπιιιΙετιιιεεεειι ιιπ Γει·ειιιειι οριιεπιπ
ειιιιιεΙιε;εΙιΙιεεειι εειπ ιιιιιεεειι. ιΠειιιειιετι·ει.ιειιάεε Ρι·ει;›ε1ι·ειεει
Πει· ΒεΙιιιειν ειπ·ιεε ειεΙι Μεε ιιι εειιιειιιεειπεπ νει·1ιιιιΕάιιι·ι·Ιι
Με θι·Ιιιτε νοιιι θΙΙειιι ει·ει·ιΙΙ"ειι; Με θεεεΙιπιιιΙει: πετ. Με ι1ιι·ει
εειπεπ ΟΙιει·ΙΙιι.εΙιε ειιιειι ε;Ιεττειι ΠεΙιει·ειι (επεεει·ε ΞεΙιιιει·
ι·ειιεεΙιειάε!) ιιιιά πιει· πειιε ιιιπει·Ιιε.ΙΙι άεε 1 ιιεΙ-ιε1τι·ιε1ιι;ετε,εε
Ιειςειι. ΠιιΙιει· εποε Με ι·ε1ε.ιιι·ειπε Βεπ·ειι1ιεΙιΙιειι άεε Αιιιιεε
ποτε άει· θι·ϋεεε άεε '1'ιιιιιετε,-· ειιι θγπηπειιι, πιε1εΙιεε ειιιι·Ιι
πι» Με ει·ιιιιιιι·ειι ΘεεεΙιΜιΙειε άεε θεΙιιιεινειι ε1ιιι.ι·εει.ει·ιειιει:π
κι. - 1ιιι πιειιει·ειι νει·Ιειιιί πω: Βιιει·ιιιιι;ι ιιπ ει·ΙιΙιε.1ειι θε·
πιεΙιε ιπιτ.'1'ειιιρει·ειιιι·ετειΒ·ει·ππςεπι; ιιεεΙι Πι·ιιιιιεεε άει· ννι1Μι:
ιιε.ΙιιιιΜε 8εει·ετιειι ι·εεεΙι εε ιιιιά πιιιι·άεΜε Τειπρετε.ιιιι· ι.;Ιειεε
Μεάει· ιιει:ιιιεΙ. 1ιι άειι ει·ετειι 'Ι'εεειι ε. ερει·ει. πιιιι·άε Ιι1ε.ιιεε
ΡγεΙιτειιιιι 1ιι ΡιιΙνει·ι'ειιιι ιιι Με Ινειιάε εεεεΙιιιττει ιιπ Βιε
ΙιΙιε1‹Με Με νΙιιι·Ιιιιιιιι·, πιεΙε1ιε άειιιεεΙΙιειι νοιι ειιιιΒειι Αιι
ι.ειειι Ιιει ιιιιιΙιειιειι ΝειιειΙάιιιιε·ειι ειιιιεεε1ιι·ιεεειι πιιι·ά. Πιε
Ρι·εΒιιεεε ιει πιει· _ιεάειιιιιΙ1ε εεΙιΙεειιι. Πιε πιειι.ει·εε Πεεει·
Βι·ειΙ'ειι άεε θΙιειιιε νειιι ιιιτι·εει·ειιΙεΙΙειι '1'ΙιειΙ άεε 8εΙιιιει·νειι
επι' άεε θιεΙιιι·ιι ιει ιιππ 8ΙεΙιει·Ιιειι ιιι ει·ινει·τειι.

Πιεειιεειει1:
'1'ι1ιιι ε· Με ε1ε1ιιιεεΙι ΙιιιιεΙιεΙι νειιι ι·ειριάεπ ΠιιιεΙιετ.1ιιιιιι
εοΙεΙιει· εΙΙΙειιιε ιιΙιει·εειιε;ειιΙιειιιιειι. Πε 1ιε.πάεΙτ.εεἰεΙι επι επι
4_ΙΙΙΙιιιιι·εεΚιιιά, ι.νεΙεΙιεε ιΙιιιι ιιπ ΝενειιιΙιει· Με ειιιειιι οι.
πριεΙει·εεεεπ Τιιιιιει· (θΙιειιι ι·εερ. Θ1ιεεε.ι·Ιωιιι)άεε Αιιεςεε πει
άει· 0ιΙιιτε ειιι;ειιιΙιι·ι; πιιιι·άε, πεε1ιάειιι εεΙιειι· νει· .Τειιι·εει'ιιει
Με 1Βιιιιε1εει.ιειιριερειιιι·ι ειιει· ιιιεΙιτ Ιιει.ιιιΙΙιει ννοιάειι πιτ.
'Γ. ιιιεεΙιιε επι: Με Βκεπτει·ειιε θι·ΙιΙι.εε. Πιιιιε.εΙι `εΙιεΙι Με
Κιιιά 4-6 νεεΙιειι ι·εειάινιι·εΙ. Πιιιιιι ιι·ιι.τειι εΙιει· Βεει·ιιι
Ιιιιειειι επι ιιιιτει·ιι 1ιιάε επι'. Με Με :επι '1'εάεάεε Κιιιάεε Με
ΜΜΜ ιιι ΚιιιάεΙιεει',ε·ι·εεεεΙιει·ειιπιιιεΙιεειι. Πει· '1'εά :πιο Ιιιει·
άιιι·εΙι Βι·ει·1ιερι'ιιιι.ε·ειε; Ηιι·ιιεγιιηιι.οιιιε ιεΙιΙιειι!
$εΙιι·εεάει·: Επι εεΙεΙιει· Αιιεεε.ιι.<.:ιετ. εεΙιειιει·; ιιπ-Μ
ιιι·ειι“ι:άεε 0Ιιειιι ειπε θιεΙιιι·ιι ιιΙιει·ιιιιά πιιι·ά άεάιιι·εΙι ιειιι.ιπιι.
ιιιιεΙι ΠεΙιει·ιιι·ειίειι άει· θεεεΙιπιιι1ετ. επι άεε ε.ιιάει·ε Λεει:
(Μεεε άειιι 8ε1ιιιει·νι Μιά ιιεεΙιει·Ιιτει. _ _πω" Με ει·ιιιιιει·ι.επ ειπειι νοιι 8εΙι ι·εε άε ι· ιπι Ι.ει·ειιι
Ν. Ρεεει·εΙι. Αει·πε ιπιι:ι.ιετΙιεΙΙιειι ΙΐιιΙΙ, ιιι άειιι άεε Ργε1ει.ειάιι
επι εει·Ιιειιιετϋεε Κιιετειι ιπι Οι·Ι›ιιεΙεεπ·εεε ειιιιειι,ε: ΖΩΝΗ!
ιιι εειπεπ εεΙιιειι. (ε. Θε. Ρει.ει·εΙι. ιιιεά. πι. 1892. Με 1ΐιθΙ.
2) Ινιεάειιιειιιι ι·ει”ει·ιι·ι:ΓεΙ;ειιάειι Ρε11 νοιι Πιε·
ι·ιιει·ιιιιιιιι·:
ΝειεΙιε πι.. 80 .Ι. ε., νει·Ιιειι·ειΙιει. ΘεΙιινει·πετΙιειι.ει·ειιειι.
Με: :ιιπ 8. Αιι;; 99 πιπ ΙιεΙΙι 19 ΠΙιι· Πει·εειιε 1ιι Με 8·ε1ιιιι·ιε
ΙιιΙ11ιεΙιεΑΙειΙιειΙιιιιε· άεε ΛΙειω.ιιάι·ιι.ειιιιε ιιπ. Ρετ. ιει. ΜΜΜ
εεΙιειιι, Ιιε.ι 'ϊ ΜεΙ εεεει·ειι, επ1ειετ νει· 8 .ΤαΙιι·ειι; 2 Κιιιάει·.
άεε 1. επε 4. πιει·ειι ιοάι. εεΙιει·ειι. Πιε ΨεεΙιειιεεττειι εεΙΙειι
ειιἔεΙιΙι‹:Ιι ιιει·ιιιε.Ι ι·ει·Ιιιιιιειι εειπ: Επι. Ιιυ.ι εε1Ιιει. ε·εειιΙΙι.

Ιιθ[21θΙΒΕξθ1
Ιι1ιιιε ΟειεΙιει· (η Πει· Βο1ιπιΒ.ιι€8Γε0118Π8Υε1°1ιι.ιΙΙ

ΠΟ1'11ΙΖΙ..
Β τει: εε ρι·ε.εεειιε: Τειπρει·ε.ι.ιιι· 87,7, ΡιιΙε 194. Οιι·
ειιΙιιτιειιε- ιι. Βεεριι·ετιεπεερεπτει: ιιει·ιιιειΙ, εΙιειιεε Με Υετ
άιιιιιιιιε. Πιιιιιιιιε· άεε 1ιειεεε 100 επι. Βεε1ιειιιιιιι.εεε: Βιιιιι
επε. εειι. 26 επι., Οι. εε. 11.28 επι., '1`ι·οεΙι.30 ειε., θειι_ι. εει.
19. θειι_ι. ει". 11, Οοιιι. πειιε 80 επι. - Βει άει· ιιιιεεει·ειι
11ιιιει·ειιεΙιιιιιεΜΙΒ Ιιεεειιάει·ε ιιι άει· ΜιιτεΙΙιιιιε άεε Ιιι·ειτ νει·
ε·επιεΙΙιτειι Αιιάειιιειιε ειε Ιε1ειιιει·ΤΙιειΙ ω, άει· ειπε: άιι
ΒιιιιεΙιάεεΙιειι εει Πιιιιεεειιιιι; πει·πιεΙΙιε ιιιιά άειιι.1ιεΙιπιπ Με
Ιειειει·ειι ιιιιιΒεΙιειι επ εειπ εεΙιειιιι; ι·εεΙιτε Με ιιιιιιι άειι
Βιειεε Μιά ΙιιιΙ‹ε άειι Ιιει·ειτε Γεω. εειιιι·ιιΙιιι·ιειι Πιει·ιιε. - Πιε
ιιιτειιιε Ειιρ1ει·ετιεπ ει·ε;ιιε: νε.ε·ιιιε πιειιι, Ροι·τιο νει·ειι·ιε1ιειιε
θε εει. επι' εει. 5 1Βιιιιιει· ει·ιιιι`ιιει: εΙΙεεΜε;, εεεειιάει·ε ε1ιει·
Ιιιιιιειι, ειε άΙεΙιει· Βιιιιιιι ιιοεΙι ιιοι·Ιιειιάειι: άειι νοιάει·ειι Βιιιιιιι.
ειΙάειε. π·ιε ειπε ε·ειιιιιιει·εΠιιτει·ειιεΙιιιιις εηι;εΙι, ειιιε Β'εΙιε
άει· νεε;ιιιε. άειι ειιάει·ιι ΙΖειιάάεε Μιιιτει·ιιιιιιιάεενοι·τειιεεΙιειιεΙ.
Ρι·ειιιειιΙ:. Ιειε1ιτ:ιι ει·ι·ειεΙιειι.- ΚεριεεεεΙιιιιιιΙει. ιπι ΒεεΙιειι
ειιι€ειιιι. εΙιειιεε Πεμ άει· Κερί εἰειπΙιεΙι ι”εει.άειιι ΒεεΙιειι επι'.
ειιιειι ι·εεΙιι; ιιιιιιιιιιει·ειεΙιειι ΒιιιάιιιεΙ‹ ιιιεεΙιειιά. - Ρετ. ειεΙιτ
επιιιιιιεεΙι, εεΙΙιιΙιιιι επε. Πιε 1νεΙιειι Ιιε.Ιιειινε1ΙΙιειιιιπειι Πειι·Ιι~
,εε1εεεειι. ΚιιιάΙιεΙιε Ηει·ειιιιιε ειιιά ιι1εΙιτ π·εΙιτιιεΙιιιιεει·.
Αιιειιιπεει:ιεεΙι Μ; ιιεεΙι επ ει·π·ιιΙιπειι. άειιι. Ρετ. ιιπι 7' 1ΙΙιι·
ιιιοι·,<.ι.άεε ε.·ν11 ιιι άει· Βε.άειιιΙιε νοιι ει·:ει· «ιιοειι·ι·γιπε ιιιιιει·
ΙιεΙι ιιιιιει·ειιεΙιτ ιιιιά ΒιιιΙιιιιάιιιι.=;ενει·ειιεΙιειιιιιιτει·π·ει·Ι·'ειικει·
άειι π·ει·, πιεΙιει ειε εεει·Ιιε Βε1ιιιιει·Ζειιεπιρι`ιιιιάειι.ΙιειΙά άει.ι·ιιιιΓ
εΙιιιιιιιιεΙιτ.ιειςεπιοι·ιΙειι.ιιιιά εειι.άειιι 1ιειιιε ννεΙιειι ιιιεΙιι· νει
ειιιιι·ιε. Απε άει· ΒιιάειιιΙιε ιει ειε άεπιι ιιιεΙιι·ει·ε1νει·ετ ιιιε
Ρετει·-Ρε.ιιΙΙιεεριιεΙ εει”εΙιτειι πιο ειπε Ηεεειιιιιιε ειε ιιιιτετειιεΙιτ
Με. νοιι άειι ιιΙιεειιιιεεεπ, ειπε ειε εεΙι1ιεεεΙιεΙι ιιιιεΙι 2·#ιειιιιι
Μεεε Ιι·ι·ίεΙιι·ιειι ιιιε ΑΙεκειιάι·ιιειιίε ειε. - Νε.εΙι ε·ι·ϋιιά1ιεΙιει·
Πεειιιιεειιειι άει· νε,ειιιιε ιιιιά άει· ιι.ιιεεει·ειιΤΙιειΙε ππι1°άεΖει·
Ρει·1`ει·ε.τιειι;;εεεΙιιιιιειι; ειιεεειιιΙιι·ι πιιιι·άε ειε που Πι·.

ιτ--Φ



. ?ΒΤ

(Πε ιιι ε ιι ω. Βιιι·ειι ετιιι·Ιιεε Αερι·εεεειι νοιι ειιεεειι εεΙιιιετ
εε ΜειιιΙιεΙι ΙειεΙιτ άεε ιιιιιιιει·Μιι ιιοειι ΙιεινεεΙιεΙιειι Κερΐ Ζε
ει·ειιειιιι·ειι. Βειιννιει·ιε·ει·ε·εειεΙτει: Με Με ΙΒΜι·ειετιειι πιά:
τεΙετ θι·ιιιιιεε!ε.ετ,άετ ιιιειιι·ιιιεΙειιιιει·ειεει, Με 9ε!ιιιΙτε1·ειειιιιιιτ
ειεε εεεειι Με '8γιιι Ιιγεε, Μιά «πετ ιιιι.εΙιω. 5 ιιιεΙιεειιι Νειι
ειι!εεειι ε;εΙιιι,ε·,Ι:εε ειι Χεχε' Ιιει·ε.ιιεειι2ιειιειι. Σε νι·ει·άειιΜι·
ειιϊ Ιιειάε Αι·ιιιε ειιιιΜεΙωΙτ Μιά άει· Μιι·ιεε Κάι·ρει· εκτι·ιιιιὶι·τ.
Βει άει· ιιιιιι ιΜεειιάειι ιιιιιει·ιι Πιιτει·ειιειιιιιιε ει·ιινειει;εε ειεε,
άεεε ειιιεΙιΜε ΡΙεεειιιε Ιιει·ειτε ιιι Με ΒιιιιεΙιΙιϋΜε ε·εινιι·ειι Μ.
Μιά Ιειειιι ειιτΐετιιτ ννει·άετιΙιε.ιιιι. Με ιιιιιει·ειιειιειιάε ΠιιΚε
Πε.ιιά εοιιετεΠι·ε άεε Ήιει·ιιε νοι·ιι Μιά Ιιεἰ‹ὶει·εεἰιε νοιι άει·
ν:ιε·ιιιε ιιΙιεει·ιεεειι, ιιιιά πιει· εε ειιιειιι τεΙε€ἰν εειιιιιει.ΙειιΜΜΜ
Με Μιιιετε Μιιπει·ιιιιιιιάεΙιρρε πιι Με· θειιειάε ω". - Νειειι
άετ· ιιΜΜΒ·ειι νοι·ΙιετεΠιιιις νι·ιι·άεπι· Βεριιι·οτειιιιεε·εεεΙιι·ιτιειι.
Πι·ϋάιιιιιιε· άεε ΑΙιάοιιιειι ιιι άει·Ιάιιεει Με Με άΙιει·ιάειι ΝεΙιε!,
Υοι·ε·ειΙιειι άεε Πι.ει·ιιε; άει·εεΙΙιε κι εειιι· .<.κι·εεεΜιά εε: εσε
ιι·εΜι·1. Απ άει· νει·άει·ειι Β'Ιε.εΙιε άεε [Πειτε εεάιιάετ ειεε Με
Βιιρειιι·ετεΠε. άει· Βιεε ε·εΙιτ.επι άει· ι·εειιτειι θειιε Με Μειιτ επι
άιε Απ. ιιι., Με ΗΜ άειΙιε;ςι; Μιά εκει· Ιιειιάε1τ εε ειεε "Με
ιιιιι ειεε ειαειιΙΙιεΙιε Πτετιιει·ιηιιιιτ, εειιάετιι, Με εειιοιι ι·εΓε
Με, επι Βιιιιτιιι· άεε νοι·άετειι ΐοιιιιιι νιιειιιειε ειιιπΑΜ.τειιιιιιιι,ε
άεε Πι.ει·ιιε νοιι άει· ΒΙε.εε Μιά άειιι 8ειιειάειιε.ιιεε:2. επιτειιι·ε
εΙιειιά άει· νει·άει·ειι ΙιεΠιειι ΡετιρΙιει·ιε άεε Μιιιτει·ιιιιιιιάεε.
Με ΒΙεεε ἱετ. νοΙΙετειιάιε· ειιεετι·ειιιιτ, Μιά Με Ρει·ιτειιειιιιι
ποσά υνειΠιιιι Με ιιι Με ΗΜιε άει· Τι1εειιεεεει2ειεΙΙε άιιι·ειι
ΒιιεειΙΙε.ιιοιιειι εΙιε·ειιο!ιειι. Με Μειι·ιιιια άει· ι·εεΙιτειι ιιιιά
ΙἱιιΒειι Αάιιεκε, νι·οΙιειάεε Ιιιι|‹ιεΟνει·ιιιιιι ιιιιϋεΚε·ειε.εεειιΜιά.
Μιά άει· Αιιειιικ :ιιι άει· Ιιιιιτειειι νεειιιε.Ιινειιά Με: Μιά άετ
Πτει·ιιε ιιεεετ1·ειιιιι. Πιε Βιιτει·ειι ννει·άειι εά.ιτιιιιτΙιεΙιιιι Με
νιιεἱιιε ΜιιεΜεεεεε·ειι Μιά Με διάιιιρΓε εειάει· Με. Ιιι.τε ιιιιι:
Ρει·ιτοιιειιιιι ιιιιειεε.ιιιιιτ. Πει·ιιιιΓ ννιι·ά νοιι οΙιειι Ιιει· ειε ι·ιει·
ι“ιιεΙιει·Μει·ιγάι·ειιι ιιι Με ΨεειιιειιιιιεεεειιιΙιτι. Βιιε ΑΙιάοιιιειι
»νικάεποε ΜϋεΙιεΙιεειι εεεειιεει·ι; εειιι· νιεΙ Μάι. εείειιά ειεε
ιιεει·Ιιε.ιιρεεειε ιιε Αεάοιιιειι, άει· Πιειεε πω· ειιιπ· ειιι εοιι
ιι·ε.ιιἱι·ι ιιιιά Μιιτετε ιιιεΙιτ. Εεε Αεάειιιειι «Με ιιιἱτ.άει·εΙιει·ει
ιεπάειι Μιά εΙιετάεειιΙιεΙιειι δειάειιειιιιιι·ειι ι:εεεΙιΙοεεειι. Αιτω
Ύνεττε-ιιΙειιγνει·Ιιειιά. - Βεί'.`ειιιεειιιοεε εἱε!ι ιιι Μεεετιι [ΜΗ
Ζιιτ Ί'ειεΙειεειιι·εε.ιιειι εει· Ιιερειτοιοιιιιιιιιι,Μι Με ει·Ιιειιιε 'Ι'ειιι
ρει·ειτιιι·,άει· εεΙιι· ι”ι·ειιιιεπιτεΡιιιε. ι'ει·ιιει·Με νἰεΙΓε‹:Ιιειι Πικετ
ειιεΙιι1ιι€ειι, ιιειιιειιτΙιεΙι Με Βιιτ,Μειιιιιιεενει·ειιεΙιε ιιι άει· Βιιά
ειιιιιε νοιι ειιιει· ιιιιεεεεΙιιιΙιετι Ρει·ε‹ιιι, ειεε εειινιιει·εΙιιι'εετιιιιι
εεΙιι· ιι·εΙι1·εεΙιειιιΙἱεΙιιιιειειιτειι,ιιιιά ιιιιι· άιιι·εΙι Βιιιΐει·ιιιιιιε· άεε
Πιει·ιιε Με ,εΙϋεΙΜεΙιει· Αιιεε·ειιιε Ζιι ει·Ιιει"Γειιεειιιειι. -- Με
ΒεειιΙιε.τε Με· Ιιερει·οτειιιιε Με Πτει·ιιει·εριιιι· ειιιά 1ειάει·Γει·ἱιϊ.
ιιιιεϋιιειιεε. άεειι ετεΙιειι Ιιειιιε Με Μειετειι, - εε: Ε' ε ιι -Πες, ΙιεειιοΙά, ?τι τεειι. ΟιιΙειιιιιιεειι, ΑΠΙ
ΓεΙάι;, - ω· άειιι $ιειιάριιιιΙιτ. ΜΗ εοιιηιΙετει· Βιιριιιι· πιά.
Αιιειι·ιετ. άεε Κιιιάεε ιιιιά άει· Ρ|εεειιιε ιιι Με ΒειιεΙιιιΜι!ε,
Με Ιιερει·ειοιιιιε νεπιιιιεΙιιιιειι Μιά άεε Βιεε Μι Πτει·ιιε ιιι
ι·ει·ιιΜιειι, ενειιτιιεΙΙ άεε Πτειιιε Ζιι εΧετιι·Μι·ειι.

- Πει· ινει
ι1ει·ε
νει·ιειιϊ ιιεειι άει· Ορει·ειιοιι πω· Ιειάει· ιιιειιε άει· ειι

οιΤΕε:
Θ. Αιι,ειιει. Βειιιιάειι εετ. θειιΙιιι _
Με Μπι Μοι·εειι 450 αν., ΜΜΜ τιι1,ειι·ι. εετ:ι·ειἰτιιιΜε άετ
νει;ιιιε ειιιι;ιε· εει·ϋε, ι·ειεΙιΙιειι. 'Ι'ειιιρ. Μ. 87,4 Ρ.120. ΑΒ. 88.1
Γ. 180. Ρετ. ΜΜΜ: ΜειιιΙιειι ΜΜΜ, ΕΧρεειοτειιοιι ι·ειεΙΜειι,ω» ετινειε ειιι'αετιιεΙιειι, ετιιι·Ι‹ ειιιράιιάΙιεΙι, Ζιιιιεςετι·οεΙ‹ειι,
ΡιιΙε ΑΙιε1ιάε εε!ιι· Ι;Ιειιι, ινείειι, ΐιειιιιειιι., Αιιειιάε ιιιιιιάμεε
Αιιίειοεεειι, 8 Μιά εειΙΙι,εεε Βι·ει·εειιειι.
ΙΟ. Αιιεεει. ΝεεΙιτε ,ι;ςειιιιαει·ΒειιΙειΓ. Πι·ιιιιιιειιεε 1040 Μ.,
ΜΜΜ ιιιιι.:ιι·τ. ΡιιΙε ει;ινεενεΙ!ει·, 14Ο,'Ι'ειιηι.Μ. 87,6, Αε.87,Β.
ετ:ι.ι·Ιιει·ΜεΕεοι·ιειιιιιε.
Π. Αιιςιιετ. ΡιιΙε €ε;;ειι ΑΚιειιά Ξιιιιιιει· Μειιιει·. θεει·Κεε

Ει·ιιι·εεΙιειι εεΙΙιε·ει· Μεεεειι. Ιιιι Ι.ειιιΐε άεε Τειεεε σε..350 ει:
Πι·ιιι ειιιΙεει·ι.
12. ΑιιΒιιετ.. Ιιι άει· ΝιιεΙιτ εετ άεε Βι·ειεειιεε ινεἱτει· ε.ιιεε
ΙιεΙτειι, ΡΜε ιιιειιι. 2ιι πιω". θεά 11 Πιιι· Δε. Με Ττοιιι'ειι
Πιιιι ειιιΙεεττ. Πει 11Πιιι· 15 Μιιι. νει·ιιιιιτ:ιε·ε ει·ΐεΙετ εε!
Με: ιιιιε·ει:ι·ϋΙιιειιιΒεννιιεετεειιιρΙΜ.Μιε!ιΜε· Βικιιιε ΙειεΙἱε.
Πἱε Βεειἱειι ινιιιάε ιιιειιι ;;ειιιιιεΙιτ. Πει· ιιιιεἱὶιιειἰε·ε νει·Ιειιιι',
Με ι·εριάε νει·εειιΙιιιιιιιει·ιιιι€ ιιεειι σ.» Οεει·ετιειι Ιει.ει Με!. Με
Ρι·ιιε·ε ιιιιιι·ΙΙΙΜιι·Ιιειι ιιε!ιε, Μι εε εεει·Ιιειιρε ι·ιειιιιε· ει, εει
Πεει·ιιει·ιιριιιι·ειιεεΜε ι·οι·ειιςεΙιετι,- ειεε ΑιιειιιιιιιιιειιιιιεΙιειι
ιιειἰὶι·ΙιεΙι Με Ε'ΜΙε, ινε Ιιεάειιτειιάε ΒΙιιτιιιι;;ειι ιιι Με Βε.ιιε!ι
ΙιεΙιΙε Με Εερει·οτειιιιε ει·ΙιειεεΙιειι -, εάει·. σε εε ιιι ειιεΙοεειι
Γει.Πειι ιιιεΙιτ εεεεει· ω. ιιιιι· επ άι·ειιιιιι·ειιιιτιά εε ιιιεε;ΙιεΙιει;
ειιιιετι,εε άνιιιιάνει·ιιεΙιειεεε Ζιι εεΙιεάειι. ΝεεΙι άεε ιιε Μεεει·
Ρετ. εειιιεεΙιτειι Ει·Γ.ιιιι·ιιιιε·ειιινάι·άε ΗΜ'. άεε ιιεεΙιετε Μπι ιιι
ειιιιΙιειιειιι Ρ'ειΠε εειιεει·νεκιν νει·ιε.Ιιι·ειι, ά. ιι

.

εει· Μ·ειιιιιι·ειι
Μιά ειιιειι Πι·ιιεενετεειιά ειι:!ε,ε>·ειι.Βει'. ει·ιιι·ειιιιιτιιοεΙι Με
ΕΧειιι·ρ. ιιτει·ι νεειιιιιΙιε Με εειιοιιειιάειειι Βιιιει·ιά” ιιι εοΙειιειι
ΓεΙΙειι, άοεΙι ιιιεεετε ιιει Μεεει· Ρετ. άεινειιΑεει.ειιά εειιειιιιιιειι
ινει·άειι,Με Με νει·Ιει:ειιιι8·ειι εε ΙιεεΙιει·ειάΙΒ νι·ειι·ειι, Μιά
ιιιε.ιιειεε εει· νει.ι;ιιιειιι εκει. Μιιι·ειεΙιειιά ετιειιιιι·ειι Κοιιιιτε.“

(Αιιτοι·εΓετει).

;.;ει·ιιι·,.ς, Πι·ιιιιιιειιι:ε

Πειιιοιιεττειιοιι άεε Ρι·ερε.ι·ετε.
Βιεειιεειειι;

Αιιάει·ε τ”ι·ει,ι·ι.εε, εε ιιι εεΙεΙιειιι Ε'εΙΙε ΒρειιτειιιιειΙιιιιε
άιιι·‹:1ινει·ννεεΙιειιιιε· άετ Βιιρτιιι·ειεΙΙε Ζιι ει·ννιιι·ι:ειιινιιι·ε?

ινΙεάιιιιιι·ε νι· ι'ι·ιιετ.σε ιιιι Ε'ιιΠε ειιιει· ΗειΙιιιι€ Ιιει εεε
εει·νειινειιι νειιι'ειιι·ειι ιιιεΙιτ. ερειει·Ιιιιι ειεε ιιειιε θει'ε|ιι· ειιι
ειεΙιτ, Μι άοεΙι ειπε ιιιειτει·εθοιιεερτιοιι "Με ειιεεεεειιΙοεεειι ·
ει·ειειιειιιτ.
ΚΥ ι εά επι ε ιι ιι: θροιιτειιΙιειΙιιεεειι
ΒεοΜιεΙιτετ ι·ι·ει·άειι. Για Με Βιηιτιιι· Μιει·ιιιιιιρε ειε εεΙτιιεε
νει·Ιπειιιιιιιιιεε Με, εε ΕειιΙτ εε επι ει·ϋεεει·ειι ΒεεεεεΜ.ιιιιε·ε
ι·ει!ιειι, εεε άειιειι ιιιιιιι ειεΙιει·ε Ιιιάιεετιειιειι Με· ερει·ετινε ιιιιά
εοιιεει·νειιι·ε 'Ι'Ιιει·εριε :ιΜειτειι Ιιετιιιιε. Πιε ει·ειε Αιιιεεεε
ἰει ιιετιιιΙιειι άει· Ιιιάιεειιο ι·ιτε.Πε Ζιι εειιϋε·ειι. Ετι.νειεειι
ερειει·ειι Ρε!εεειιειειιάειι ιιιιά ΘεΓιιιιτειι ννϋ.ι·εενειιιιιεΙΙ άιιι·ειι
Νεειιορει·ιιιιοιι :τι εεεεετιειι. Ύνειιιι ιι·,εειιά ιιιϋ,ε·ΙιεΙι, ίετ νει·
ειΠεπι άεε Κιιιά εει· νιειε ιιετιιι·εΙεε Ζιι ειιιτειιιι·ειι; ει·ετ άειιιιι
ισιιιιι πειιι ειεε Με: Εεεε Μιά Αιιεάειιιιιιιιε άει· Βιηιτιιι·
ει·ιειιιιι·ειι. _

Πιι·εετει·: Ν. Κει·ιιια.
8Θ0ι°εΕἔἰι·.ΕΣ.ΒΙεεει,ε·.

Αιιε:ιιε ειεε άεε Ρι·ειοΚειιετι

άετ τεεά1ειιιιεειιειι θιεεε11εοΙιεΕτ πιι 13οι·ρετ

ειιιπ” νοιπ 16. Ρειιι·ιιιιι· ΙΜΟ.

1
.
Ζ ο ε ε· ε ΜΗ εεἱιιειι ειιε·εΜιιιάιειειι νει·τι·ει,ε: «Η ε ε ε ι·

Ρι·οετνΜι·Ιειιιιε· επι' άεε ιιει·ιρ!ιει·ε θεϊε.εε

ε γ ε ι ε ει».
Ποιοι· άεε ε.ετιεΙο,ε·ιεειιειιΜειιιειιιειι άετ Η ε ιι ε.

:
ι· ε. ε ιι

άιιάειι εἱεΙι εεεειι νιειειι ε.ιιάει·ειιω: ΑΙιει·ε ειιεΙι «Μ ι
ι ι·ειι -

ιιεεειιιιεεε ιιιιά ΙΕτΜιιτιιιιιε;ειι» εε Με Βι·ΐι·ιει·ιιιιεειι
ειιε·είϋει·τ. νει·ιτε;ςειιάει· Με πειιι Β·ει'ιιιιάειι,άιιεε ιιι άεε ειιι
εεΙιΙε.Βιεειι Γε.Πειι εἱειι Μιει·εΙΙ Με Ζειειιειι άετ Αε·τετιοεεΙει·ε ε ε ιιεειιυνειεειι Ιιεεεειι. Μιά Με Μει· ιιι άιεεει· Υετ
εε.ιιιιιιΙιιιιε ννἰε ειιεΙι ειιιάει·ει·ιε Με ΑιιειεΙιτ νει·ιι·ετειι. άεεε
Με ιιιιιιιιι:τεΙΙιει·ε Πι·εεεΙιε άετ θειιιιι·εειι ειπε ει·οεεε Β.ειΙιε
νοιι ΒεΙιάάΙἰεΙιΚεἱτειι ε.ιι2ιιεειιε1ιἱει:. Με ειιιπ: Μιά εειιάει·ε Ζιι
(ὶείειεενει·ὲιιιάει·ιιιιεειι ΓΜιι·ειι. θε άετ θεΐεεενει·εειιιιιεε άιι.εει
άιιι·εΙι νιἴιιεΙιει·ιιιιε· εάε1· ιιιιτει· νει·ιιιιι.τΙιιιιε·άετ 'ΓΙιτειιιεοεε Ζιι
Βιιιιιάε Βοιιιιιιτ, ἰει: νοι·ει.Ιιε·ΙειεΙι;Μτιε. - άεάειιΓιιΙΙε Κειιιιιιι
εε ειιιπ ΘεΓεεει·ει·εεΙι!ιιεε ιιιιά άιιιιιιτΖιι ειιιει· εειε Μὶιιιε‹:Ιι
·.ι·ιεΙιτιπει·9γιιηιτειιιε, Με ιιι άετ Θιιιιει·ε.ειι ,ςιιιιειιι.
ΟΙιει·εοι Πει 1856 ιιιι Αι:εειιΙιιεε πιι Με ΒεοϊιεεΙιειιιιε
εννειει· ΐι·ιιιιεεειεεΙιει· νειειι·ιιι€ιι·ει·2ιεΜε Ριει·άε Με εεεειισετε
Κι·ειιΜιειι άεε ιιιτει·ιιιιιτιι·ειιάεΗιιιιιειι εεεεΙιι·ιεΙιειι. άεε οΙιιιε
εεΙιειιιΙιε.ι·εννεἰτει·εΒτϋι·ιιιιε·ειινει·ἱιεει·ε·εΙιε,Με Αιιειι·ειιε·ιιιι€ειι
ειιιει·εοϊει·ε Μεάει·Κειιι·ι;. '
Νειιει·άιιιι;ε ειιιά άε.ιιιι ιιεεειι νει·,ειΓτιιιιεειι ιιιιτ
Μετ.εΙΙειι, θεεεΙε. ΝΠεεειιι - ιιεΙιειι 8γριι1Μειιιιά
Ι)ιεεει.εε ,·.;ε.ιιΖεεεεεάει·ε ιιει·ι·δεε Α ΙΙ:ει·ε.Μοιιειι
Με Πι·εειεΙιεάετ Ηεθι.εεει·Κτε.ιιΒιιε,ε·ειιεεεειιιιιάἱετ. νι·ει·άειιιιιιά
Με ει·ιιι·ιεεειιε.ιι:ιιεεΙιειι.
ΙΞε κι _ιεάοειι άειΙιει ειιιεεει· Δε: ε·εΙεεεειι ννοι·άειι,άε.εε
ιιεΙιειι Μεεειι εεει;ι·ιι.Ιειι ιιιιά ρει·ιρΙιει·ειι Νει·νειιάε,ε;ει·ετιοιιειι.
εε ειιειι μει·ιρΙιει·ε $εΜιάιε;ιιιιεειι ,ΜεΙιτ.,Με ιιιεΙιι ιι ι·ι πιει· Με
Νει·νειι ει·ει·ειί'ειι, εειιάει·τι εεεειιάει·ε άιι·εετ 2ιι,ε!ειειι άιε
Θει'εεεε εΙιει·ιτειι - κε Μεεειι εειιει·ι. Με ΚεΙτ ε. Π

Βε πιει· ιιειιιιιιεΙι Βεάιιει· εεΙιετι Ιειι,ε·εε.ει”ε·ειε.ΙΙειι.άεεε Με
08.ΠΒ'Ι'20ΙΙ Ιιειιάε· ει·ετ εεΙιι· ειιιπ ειπε άετ ιιι·εεεΜιεΙιειι ΕΠ·
Γι·ιει·ιιιι;; ιιιιΕιι·ιιι. .Βετ2τει·εει·ϊο!ετε ἰπι Μάι·2 νιεΙΙειεΙιι - Μιά
Με θειιςι·εειι Με ειεε ιιιι Μιά - .ΗΜ Με. Ε!ε εει· ειεε επι
Ιιιιει·νεΙΙ Μι, άεε Μεει άιιι·ειιϊ εεΙιΙιεεεειι, άεεε Με ΓΜΜ
ινιι·Ιειιιιε·εεει·ετ Μοε Με θειεεεε νει·ε.ιιάει·1:Μιά άεάιιι·εΙι άειιιι
ιιΙΙιτιάΜιεΙι Με Βι·ιιιιιιι·ιιιι,εεεεεΙιάάΞει ννἰι·ά. Πιιτει·άεε ινειιιε·ετι
Μιιιιεειι Μιά μετάιοΙοΜεειι-ειιετειιιιεεΙι ινοΙιΙ ειιιάιι·ι;ειι Ε'2ι.ΙΙειι
ει;ειιει· ΒεοΙιεεΙιτειιε ι'ιιιι‹Ι εἰειι 8.ιιΜι Ιιιει· άεεεεΙεε Μιά άει·
ΙιιιιιιιεινιιεΙιει·ιιιι,·ι·ίιΙιει·Ιιε.ιιρι άει· Αι·ιει·Ιοει·Ιει·εεε.
Βει Ι)ιιι·ειιιιιιιεεει·ιιιι,ε άει· Μιτει·ετιιι· ἱΙΙιει· Με ΜΜΜ
Μ3Ιιετει· ΚειΙΙ:ει;ι·ειάε ειιιΓάεε Πιιει·ιεειιε θεινειιε ιινιιτΜε Απε
Ιιειιι:ε ιιειιιειιτΙἱε!ι ΜιιειεΙιτιιειι άετ (ὶεΐ€ιεεε ειιεεει·ει.άϋι·ΐτι,·.·;,_ιε
Με Αιιιει·ειι Ιιειι.τειιειεε ειιεεεΙιιιιεΙοε Με θεάι.εεε εει·τιἱεΙιτ ιιι
άεε Βει·ειεΙι Πιι·ει·Πιιτει·ειιεΙιιιιιεειι,εειο,εειι- νεειιοιεεειΙάιιιιε
πιι ειιει·εεεει·ειΐτειι ΜιιεΙιει, Πεεειιει·ειιοιι άει· ΗιιιιτεριιΙιειΙειι- Μειιι:εΙΙιεε ΙιιιιΙιι·ετιοιι ιιι άεε ιιιτει·ειιιιεΙΙειι Ηε.ειιιει·ι-
Μιά πιι άεε θεί:ιεεετι τοιιιε ΤΙιι·οιιιιιειι. ννε.ι·ειιΜε Βι·,;ειιιιιεεε,
Μιει· Με εει·ιεΙιτετ ινιιι·άε.
Ζοεεε νει·ειιιεεετε ιιιιιι άειι Πι·. Β ιι ά ιι ι ιεΙΜ ιιι εειιιει·
Ποετοτεειιι·ιΓε άεε νει·ΙιιιΙιειι άει· ρει·ιριιει·ειι (.άεΐεεεε Με
ΙΜιιεΗιεΙιει· Ει·ι”ι·ιετιιιιεςειπεν εειιιιιιειι Πιιιει·ειιειιιιιιε· :ιιι ι

ι ιιιει·
ΜεΙιειι. Με νει·ειιεΙιε ινιιι·άειι εε Μεει·εεεινειιιεΙιειι εειιιιιεΙιτι
Μιά ει·εεεειι Με εΙιεειιιειιιειι Ηι·ιιιιάεειτ2:Με ιι ε ιι ε ι· ο νεε·
ιιιειι·τ ειε θειι·εΙιε Με, επι εε ει.ει·Κει· ενιι·ά εε
άιιι·ειι Ρι·οετ ;.ςεεειιειάι,ςτ. Α ιι εειιιε ΒτεΙΙε ιιιιι
Νει·εειι;;εννεεε».
ινιιι·άε ειπε Βιιιι·ειιιιιιιτ ειιιεε Μεει·εεΙιννειιιεΙιειιε Βιιι·ιε Ζειι
ειιιει·'Γειιηιε1·ετιιτνειι-16°ειιεεεεετ2τ,ει·,εεε ειεε ιιιιει·οεεοριεεΙι,
εΙειεΙινιεΙ σε Με ΚάΙΙεννιι·ιιιιιιε· ειε Με ε;εεεΙιειι εάει· ννιεάει·
Με νι·ιιι·άε,ετετε ειε ΓιιετεΙοιεΙιεε ΒΙΙά. Ιιι άει· ειιει·εεετι·ειΐτι·ιι
Μεεειιι:ιιιι1· άειι Νει·νετι ιιιιά άει· Ηιιιιι Κειιιιι.ειι ιιιι Νεεειιι·
ΙιεΙιειι Με .ειΙιει·ειι Πιιτει·ειιι·Ιιιιιιεει·εειιΙτετε εεειειιι;τ ννει·άειι.

εοΙειιει· Ε'5ιΙΙε ειιιά_



ι)88
ι

Με Μ ιι ε ειι1ει·ιε πει· θειεεεε πει· ειι·οριιιι·τ. ειπε ειοιι
πιιι.ιιιιιει· εειιιεειιι: πππ πιιι· πιει· Με πε ιιιειπιεΙΙιε· ιιιιιιιι·ιι·ι.
Με ΒΙπειιοπ ιιεττε ειειι ειειιπειεε νει·πορρειι, _ι

π

εοεπι·
νει·πι·ει- ιιππ νιει·ιιιειιι.. Πιο ειτε ιιι·εριιιιιεΙιοιιε Βιιι.ειιεε ιιειιι·ιε
Βι·εοιιειππιι€επ νοπ Ζει·ιπιι πππ πιο πεπεπ πεπιειΙειι επτειε.ππειι'
επιπ 'Ι'ιιειΙ ειε Βιιιιπετ πει· ειιιιεε·εππειι Βιιιπε,ςεινεπεπεΙιειι :επι
'Ι'ιιειΙ πιιι·ειι Αιιερειιιιιιε· νοπ πει· νοι·ιιπππεπειι ΒΙπειιεε.
[Πε Ιιι ιι ιιιε ισιιπετε εειιι:: πιε πει ειι·ιει·ιοεειει·οιιεειινει·
ιιππειιτειι θειε.εεειι ιιι νιειειι Β'εΙιειι ειε ειειιιιιοιι ιπεεειεεε
θιεπειιε. ππε εοε:ιι.ι·Με ε·πιιπε ιιιιιπειι ει·ι“πΙΙιε- ιιι π.ππει·ειι
Ιειετειιιϋι·ιπιπ· ιιι'ε θειε.εειιιιιιειι ιιιπειπι·ε.ειε. ινοι›ει ιιιιιιιιιιοι·
ππε ε·ιιιιΖε Βιιιιιειι πιιι·ειι ειπειι ι·οι:ιιεπ'Ι'ιιι·οιιιιιπε νϋιιις εε·
εειιιοεεειι πιιι·. ινειεεε ινιιππεπιππιε;ε 'Ι'ιιι·οιιιιιειιππι·πειι ιιι
ιιειπεπι Ρ'πΙι ιιεοιιποιιτει. [Πε ΟΜιιι·πιιοπειιιεεεε ει·πιεε ειε!ι
Ντιπ· νεΙΙιε; πιιι·ιιιιπο,ςεπνοπ ΟπριιΙει·επ.
Πε ιει: πιεεε ινιιοιιει·πιιι; Με ειπε εοιπρεπεπτοι·ιεειιεειπω
ιπεεειι. Ι)ιιε θειιιεε πιιι·πε «πω, πεπιι εε ειειι εειιι εειιιει·
ΙιιιΙιε. επ εειιινιιειι εειιι πιιπ ι·ειεεειι, πε ιπ Γοιε·ε πει· Κεπε
πιι·ιιιιπι.>;πιε ιπεπιε πεε·επει·ιι·ι ιιππ ιιι-ιιππ·ε·εεειιπ·ε.ειιτΜ.
Ι)ιιι·ειι πιεεε νει·επειιε εει πει· ειιρει·ιιιιεπιειιε Βεπειε ει·
ιιι·πειιι:, πε.εε πει· Ε'ι·οει:πειι ειιεπ ει·πε.ιιιιιειι Βοιιιιπιιειιικειτειι
επειιι·ειιιειι ιετ.
Με νει·πι·ει- Με νιει·ιπειιιιπε; ω ιπιιιιιιι εσιιειπι. ειιεπεπ
πιο πιο ΙιιιιιιιππιιεΙιει·ιιπε· ειε Βεπε.ι·πιιιιιιεπιιι·ιιιιεε επ εειιι.
Ι)ιιε »ειιιεε Γεειππειιεεπ πει· θειε.εεε ιιιιπιι ειειι Ζεε,πε επι
πεπει· ειε Νεοριπειιιιι ει·ιιΙειι·επ, οπει· ιιιε πιιι·ειι πιε θεϊεεενει·
ε.ιιπει·ιιιι;;ιιει·νοι·ι;ειπιεπε εοπεεειιιινε Τιιι·οπιι›οεε. Πε _ιεπεειι
Τιιι·ειιιιιειι ιιοειι πιειιι: ιπι Βιιρει·ιιιιεπι ε·ειιιππειι πω. Μ. πιεεε
[Νερο ιιοεΙι ειπε επτεειιιεπειι.
Πε. εε εισιι ει·εε.ιι. πεεε πιο ιπ πειι Νει·νειι ππιει· πεπ ε·ιειειιεπ
Βεπιπ,ειιιιπειι ιιει·νοι·,εει·ιιιεπεπ νει·πιιπει·ιιπεειι πεπειιιειιπ πε
πι€ει· ι·πι·,εεεειιι·ιιπεπινει·επ ιιππ πιειιι: εε ιιοειι ιιιππιιιι·ειειιι:ειι,
Με ιιι πεπ θειεεεειι. εε ιει πιιιιιιι επειιιιειιιιιειι, πεεε πιε Θε
Πιεει·ει·πππει·πιι,εεπ ιιι Ιιειπεπι Αιιιιππε·ιειιειτενει·ιιπ.ιιιιιεε νο;ι
πει· Νει·νεπει·ιιι·ιιιιιιιιιις ειειιειι. Πε πιεεε θειιιεεει·ιιι·ππιιιιιιε;
εειιι· ειιιεπ ιιι·ιει·ιοεειει·οιιεεΙιεπ Πιιιιι·ιιιιτει·ιιπι - ιει πει· Βε
π·ειε ει·ιιι·ειειιτ,ππεε πιε Α ι·τει·ιπεειει·εεε ιιιειιι: ιιπ ι·

επι πει·νι3εει· Βπειε ΜΜΜ, εοππει·ιι επειι
ει·ιιιιει.ι· επι εειιι" πιιι·ειιΑ ιι:ει·πιιειι πεεεειιιειι
Ιιει·νοι·πει·ιιιεπ πει·πειι ιιιιιιιπ. -

Πιεειιειυιι.
'Ι'ι·ιιιιει·ι ι·ιιιιι ειε Βι·επιι2ιιπε ιιπ πειι πιεεεεειιε·ιιεΙιειι
νειιιιιιι.πιεεειι επ π" ρει·ιριιει·ειι 'Γιιειιειι πεε Κϋι·ρει·ε
ειε Βειειπτ πω· πιε Πιιτει·ειιειιππιζεπ ιιπ πεπ θειεεεεπ, πο εε
ειεε πιιι ειιι ρει·ιιειιεε ιιι·πιιπιεεε Αιιει.ει·ιιειι επ πειι ιιιιιει·ε ιι

Οι·ειιιιειι ιιε.ιιπεΙι.
Επι θεπειιε εει ω- Νειιιοεε ιιπ πειιει·επ $ιππ ειιιπ·ειιει·
πιιιιιι νετιε.ιΙεπ, πεπιι πειιιεειιιειι πιε Νπιιι·ιιιιε·εεπιπιιι· πειιει·ιιπ
ειιε;εεειιιιιιιειι πει·πε, οπει· πιιει· πεπιι εειιιε 2ε1ιειι πιιι·πιι
ιι·πεππινειειιε Βειιιι.πιιοιιιιειιειι πιε Αειπιιιιε, Ιπι`εειιοιιεεωιϊε,
ιιιει·ιπιεειιε ΒειΖε ειε. ,πειι·οιιιειι,επι· Νειιι·ιιιιεεπιιιιιιιιιιιιε πιιΜε πιιι·πειι. -
νοπ πεπι πιιι·ειι πιο ιειετε;ειιε.ιιπιειι Μοιπεπτε νει·ιιι·εεειιιειι
θεινειιειοπε ιιππ εποε νοιι πεπ Ριιιιειι πει· Οι·;ι;ιιιιιιειιι·οεε,Με
ππι·ειι ειιιιε.ειιε Αιιεειιιιειπιιπε πει·Νιιιιι·ιιιιιιεεπιπιιι· ((ΐοιπρι·εεειωι
πιιι·ειι Νπι·ιιειιειι·επεε, οπει· 'Γιιιιιοι·επ. οπει· οιππι·ιι·ειιπειι Επι
ιιοιιιε) Ιιϋππε πιει· επ,εεεειιειι πει·πειι. 'Γι·πιιιιι·ι:πιιι ειειι ειιιιΙιε
ι·ειειιιν ιιππ; νοι·ιιοιππιειιπειι ιιεει·ετιεοιιειι νοι·,ε·ιιιιε·ειιι πεπ
ιιιιιει·ειι Οι·ε·ε.πειι ιεεεειιι·ιιπιιειι, πει πεπεπ πιεεε ρειριιιιειειι
Πειιεειιιιοιπεπιε πεειιειειι, πιε ιιι·πιιπιχε Βι·ινειειιιιιιε ιιεε
θειιιι·πε, Βιιπιι·ειιΒ·ε.πει·εεπ, νει·ειιι2εΙιε εειιι νοπ ρπι·ιιεΙιει·
θεπειιεπειιι·οεε ιπ πει· ιιιε. ιιι πειι Νιει·ειι, πει· Ιιειιει· ιιππ
ιπειιεεοππει·ε ιιιιιιιιι; ιιι πεπι Ρεπει·επε.
θεετιιιετ. ιιπι ειιι πιεπιιιειι ι·ειοιιεε Πιιτει·ειιειιππε·ειπει:ει·ιπι
ιιειιε.ιιριει: Τι·ιιιιιιι·ι. πε.εε πει πιεεειι Οι·ε·ειιπεει·οεεπιιπι ποπ
ει·ειειι ειπε πιιι εειιειπιιπι· ιιειιιε θειεεεει·ιιιιιπιιιιπε;επ, πιιει·
ειιειι Μι εοι·ειεΙτιπετει· Πιιι.ει·ειιειιιιιιε:ιειιιιιν εειιεπ επποειιτοιιε
οιιιιιει·ιτειιπε Τιιιοιπιιοεε ιιιι ει·ιει·ιειιειι θειεεει·οιιι· εει.ι·επειι
πειπε, νιεΙ ιιιι.ιιιιι;ει·ιιππε ειεε - επ ιιειπειιι Ριιιιοι·επε- Τιιι·ο·ιι
ιιοειι·ππ,ε· ιιι πεπ νειιειι νοι·, πιε ειειι Με ιιι πιε ιιΙειιιειεπ
νει·επειΒ·ιιιι,ε·επνει·ιοι,εειι Ιπεεε. Απ πεπ ιιιειιιεπ Με ιιιειπετεπ
Αι·ιειιεπ πεε 0ι·ε;ειιε ππι·πεπ πππωπιιεειιε νει·εππει·ππι.ιεπ
πιω ππιιπ νει·πιιεει, πεπιι ειειι επι Αοι·τειιει;:ιιιιιιιπειιτιισιιε
Κειιιι2ειειιεπ πει· Αι·ιειιεεεΙει·οεε πππ Αιιιει·οιππτεεε ιιπειι
πειεειι ιιεεεειι. ιιι ε.ιιπει·ειι Γε.ιιεπ ιιι.ιιπεπ ειεε ειιει· - ιιιε
πειΙειι ιιειιεπ Ρετιει·ι:ει·ιιιιε - Βιιππιιει·ιιιιε. πιε πι: πειιι ν0ιιι
νει·ι:ι·εεεππεπ επ πειι εει'ι·οι·επειι Βιιιι·ειπιτειειι ε;εεειιιιπει·ιειι,
πειιεπιι νϋιιιε· ιιιιει·ειιιειιιππιειι. Σε ιιιιππιε επι πειιει νει·
Α1ιειιι ιιιπ ειει·ιιε Ιιιτιιπεπιιειιει·ιιπεεπ, Ρι·οιιιει·ει.ιοπ πεε
Ιππποιιιειε, νει·πιειιι·πιιπ Με Νειιιιιιπππε πει· ειπειιεειιειι
Γιιεει·π ππιει· τιιειιπειεειπ θειιππππ πει· ειιειι 'Γιιιιιοπ ειιιειιεπ.
ινειτειιιιιι ιιιιιπε εε »Με επ ιιεπιπιιειιπει· Αιι·οπιιιε πει· Μειιιιι,

_ι
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εειιιιεεειιειι ειιινειιειι επειι επ νει·Ιιιει: πει· Ριιιιειιοιιειιιιιιις
ιιειτ πει· Βιιιπεπεπιεπειιει·πε πει· Απνειιιιτιπ.
Ειπεπ Πιιτει·εειιιεπ πιόειιιε 'Ι'ι·ιιιιιιι·ι. πεεεπτιιειι ιιειοιιεπ,
ιιπιπιιειι _ιεπε 2ειιιιζιε.εει·ιεε Ιιιτιιπεπιιοιιει·ιιπε· νει·ιπΙιε ιιπι·
ιιιεπ·ειιειι πει· ιινε.ιιπειι Βιιτπι·ι:ιιππ, ιιππ ιιιιιιιειιε ιιειπεεννεε;ε
ιιπ ιιιοι· επ ιιιετεπειιιιειιει· οιιιιιει·ιι·εππει·. _ι

ιι

ειιιειι ιιιειιτειπιιιιιι
2ιι ιιπι· π·εππει:ιιιιπιεει· Τιιι·οιπι›ειιιιιιπιιιιπ ιιι ιιιιιι·επ, Με

ιι·οιεπεπι νει·ιιειειι πιο πιεεειιι θειε.εεεεειι·ιιε ειιιι·ειιϋι·ειιπειι
Οι·ε·ιιιιιιιειιε πει· Νεει·οεε.
Πε ιιεπιιι·ι'ε ειεε επι·πιειιτ ειιιεε ν·οιΙεπιππιειειι Αι·τει·ιεπνει·
ει:ιιιιιεεεε, εε εειιιιεε επειι εειιειι ειπε ιπειιιπειιιπει· ει·ιιειιΙιειιε
ιιει·ιειι€επιιιιιιιε πει· θεριιΙπι·ειι·επιππε·, ιιιε εεε. «Απιιι.πιοι·ι·ιινεεε
ιιπι ιιπι:ει· Πιιιετπιιπειι ιιι·ιι.ππιε,·εεΑιιει.ει·ιιεπ πει· Οι·Β·ειιε πει·
ιιειππιιιιιι·επ.
Ιιι πεπ πεπιε· ειιιιιι·ειεΙιειι Ε"ειΙειι.νοπ θεπειιεπειιι·εεε, πο

ε· ε
. ι· ιι ειπε θειεεενει·ιιιιπει·ιιιιεεπ ιιιιειιππινειεειι ειιιπ, ιιιιιεειειι

ειιπει·ε θιιπεπιπιοιιιειιιε ιιιι· πιο Απιιιιιιοι·ι·ιιγεε, Ιεειιιιειιιιε ιιππ
ενειιι.ιιεΙι νοΙιεπι.ιιπιεε Βιιιι.ιεει·ε πει· θεπειιετιιειΙε νοιιιει;ειι.
Επι· ππε θειιιι·π πειτε θειι;ει ειιει·ει ι'εειετεΙιειι Ιώππειι,
πεεε εε ε;ιιι·ιιειπει·πιιι·ειι Ηει·ειιεετεππ,ε πεε ε.ι·ιειιεΙιειι Ι)ι·ιιειιε
ιιει·νοι·ε·ει·πιεπεπ Ιεειιπειπιε ιιειιιιι·ι'ε, εοππει·ιι πιιεε εοποιιι
νεπϋεε Βιπιιππε·ειινρει·πειπιε, ιιιε ιιιιειι πιιι·ειι Ρει·εεε πει·
Υπεοιποιοι·ειι πεπιιιειε ει·ιει·ιειιε Ι·Ινρει·πειιιιε επι· Απιπιιιοι·ι·Ιινεε
ι'ιιιιι·ειιΜε ιιι Βιειειιει· ιινειεε Βι·ιιε.ιιι·πιη;εειει·ππε·ειι πεε δε·
ιιιι·ιιε ιιεπιι·ιιεπ.
Βενπειιπ ιιπι εοιιοιι νει· νιεΙεπ .ιιι.ιιι·ειιεπι πιο ιππειειιπιι.ε·
πει· ενπιιιιειι·. Νειιι·οεε πιιι·ειι Κι·ιιιιιρι' πει· νεεειιιοιοι·επ πιιι'
ιιιει·ιιεεπι €ειιιπειιι Με Βειιειιε ιιπι πεπει·πιιιε·ε επι πιε
Μϋειιειιιιειι. ιιιπε·εννιεεειι,πεεε νπεοιποιοι·ιεειιεΚι·ιιιιιρτ'ειιι πειπ
Ρειιιιι·επε νοι·ιιιιει·8·ειιεππε ιεειιπειιιιε ιιει·νοι·ι·ιιιειι, πιε ππι·ειι
ειι·ειιιιιεει·ιριε Ειι·ιιιιιιι·ππε·εεεϋι·ππειεπειεε θεπειιεε Αιιιοπι,ε·ε
ειιοπεπεει·οεε πει· Βιιιιειε.ιιπ ιιεινιι·ιιειι.
Βιππιε ει·ιιιιιει·ι. επ πιο ιππιειειιππε εοιειιει· ιιει·πε.ι·τιπει·
Νειιιοεεπ ιιιίοιπε ιοεπιει· Ιεειιπειιιιε ιπ πεπ Νιει·επ Με ιιπ
ιιιιιι.πειιΜε πειει: ιι.πιπιε ειι·επιιιεει·ιριειι ιιεει·οιιεειιειι νοι·ε·ιιιιι·.ςε
ιπι θειιτι·ειιιει·νειιενειειιι, ιιιε πιιι·ειι ειιωι Ιιει·νοι·πει·πι'ειι
ινει·πεπ. πιιι. Απειι ει· πι πει· Αιιειειιι. πιιεε ιιιε Πει'πεειιιιπιπ.ι
πιιι·ειι νιιευιιιοιοι·ιεειιε Κι·π.ιιιριε νοι·ιιιιει·ε·ειιεππ εεεειιιοεεεπ
πει·πειι ιιϋιιπεπ, οιιπε πιιεε πε.ειιτι·ε.ειιοιιιι·ε;ειιπ ππε επ νει·
πππει·ιιπε;ειι ιιπ πειι θει'ε.εεειι ει·ιιειιιιιιει· ινι9.ι·επ Πι· Με νει·
ειιειιι πιιι·ειι Κιιι·επιιπει·ππε. ιιοοιι ιιειιιε Τιιι·οιπποειι·πιιε· ιιει·ιιει
ιιιιιι·ειιπε ιιιιιει·ιιιιιπιιιιιςεπ πει· Αι·ι;ει·ιειι ιιι πειιι Ρπ.ιιιιι·επε
Ι‹ιιιιειιιειι πει Κιιιεειι Κι·πιιιριπππειιιιεπ ιιεειιειιειιιπειιι ιιππ
(,.τιπιιιιιιπ εειιιειι Βεεπ1ιιιι:ειι ειπε ειιιεε ιιπ πιε Πιιι.ει:ειιιιιιε
πει· Ιιει·πει·ιιεεπ Βι·ιιεειιπεει·οεειι ιιι π

.

Ρεπει·εε.ε πιιι·ειι ειιι
ι”ειειιενοι·ιιιιει·ε·ειιειιπεΞεοΙιπειιιιειι επ ιιιιπειι.
Έι·πιι8.ι·ι μπει επιπ 8ειιιιιεε πιιι·ιιιιι' ιιιππειεεπ επ
πιιιεεεπ, πεεε επ πεπ ιπιι ει·ε ιι θι·ε;πιιεπ πιοιιι εειιεπ ρει·ιιε`ιιε
Νεει·οεειι επι· Βεοπειειιιππε· ιιοπιιιιειι. οιιιιε πεεε ειεε επ πεπ
ειε νει·εοιε·ειιπειι Αι·ιει·ιειι Τιιι·οπιιιοειι·ιιπε· οπει· ι'ειιιει·ε Μειο
Ιεε·ιεειιε νει·ιιιιπει·πιιεεπ ιιεειιπειεεπ ιιεεεεπ. Πιο Νεει·οεειι
ειππ πιιπιι ιεπιειιειι ιιιε ?ειπε ειιιει· νει·Ιπιιε·επιπτεπ θεριιι:ι.ι·
ειι·ϋιππιιε·:·ιιιειιεειιεπ,πιε ιιι πεπ ιιειιι·επειιπεπθι·ε·πιιιιιειιεπ ειιει·ει
ιεπιιιιεπιιε. ιιππ ππιει· ιιεεπιιειι,ε·ειιπειι Νεεεπιιπιειιιιιπεπ επιπ
ιιειιε Βιιιιιεει·ε νει·ειιιεεει.
Ζοεπε πειει πιιι·ιιιιϊ ιιιπ, ππεε ιιπειι :ιιι πειι Βιιιι·ειιιιιιιιειι
ι`ππειιοπειιε διϋι·ιιιιε·ειι πιιιιι·ειειι ιιι ΓιιΙιεπ, ιιι πεπειι ππε
ιιι·ιει·ιεΙιε Επιπειι ποειι πιειιι νει·εειιιεεεειι πιο. :ειεε ιιιιι:ιι ιιιει·
ειπε «Απιπιιιοι·ι·ιινεε» ειι:ιιιιιειιιπειι επι. πω. ιιιε 'Γιιι·οπιιιειι
ιιειι·ιιι'ι, εε ιιπι; Ζοεε·ε νει· ιιιιιπει·ει· Ζει: πιεεει· νει·ειιπιιπιιιιιπ
Ρι·πρει·πιε πειιιοιιειι·ιι·ε, πιο πιε Βοιιε πει· πειιπετε.ιιπιπειι
Τιιι·οιπι›οεε ιιιπι·ιεε·ιεπ, Πεεε ειε ιιιιει·πιι 2π ιιιιπεπ εει, ιιπι
Ζοεε·ε ιιιοιιι ιιειιππριει. ε.ιιει·ιΙιι·ε Αιιπεεεπιιειι εει ειιιειι ιιιειιι.
ει·πιεεειι. [Με ειει:ε Ποιπειιι εει Πεεπιιπιιιπ.ιιοιι πεε ΕπιιιιεΙε,
πιιι·πιιϊ πειιιιεπιππιπε 'Ειιι·οπιιιοεε.πιιππ θι·ε·ιιπιειιιιοιι.
Ιιι πειι Βιιιιπιιειιν'εειιειι Ρι·πρει·ε.ιειι ινε.ι·ειι Ιιειιιε 'Ι'ιιι·πιιιιιειι
επ ιιιιπειι. εε πε.εε πιπιι ποπ ιπιππι·ιιειι ειιιει· πιι·εειειι ινπειιε
ι·ππε ιιιιι.ι:ε. Ηνιιιιιιε ιιεεεπει·ειιοιι εει νιεΙι'πειι ιιεεειιι·ιεπειι,
_ιεποειιε.πειι πειιει·πιιιπε Με εειειιε πιεπει· πιιε·,εεπειΓειτπω”.
Απειι πει Βιιππιιειιν ιιοιιπτε πιε ειειι επειι ιιι εειιιεπ ι!'ιιιιειι
ιιιιπεππε ιιοπιο;ι·ειιε Πεε·ειιει·ιιιιοιι ιιιειιι ιιιε ιινιιιιιι ειιιεε
ειιι·οειιειι ινει·πεπ. πε ιιιε πεπειιει·ειι πιιει·οειιειπιεειιεπ Ηεπειιο
ιιειι επι' Ηνε.ιιιι νει·επε·ιειι.

νοι·ειιΖεππει·: Κ ε ε ε ι ε ι·.
Ξειιι·ιιιιιιιιι·ει·: Β ο ε ο τ ε ιι ε ι·.

Πι·. ιπειι. Ρειιι ι.ιενεπ π
ι.

Απι 18. 181.)πππ νει·εειιιεπ πιιι Βιι·επιιε πει Βιμ Πι·. Μπι
Με νε π, ειιι Μπιιπ, πει· πιιειι ειιιιιιιι·ιεει· ει·πιΙιειιει· 1·ιιιιιιε
Με ιιι πι. Ρειει·ειιιιι·π. ειειι νοι· θ .ιπιιι·ειι ιίι·επιιιιειιειιπιιιει·
ιπ εειπε Ηειιππιιι Ζπι·ιιεΙιεεποε·ειιιιιιιτε, πεεεεπ Αππειιιιεπ ιιιιει·
ιιπιει· ππε ιιοειι Ιειιειιιιιιι ιει πππ ποιπ ιιιιειι πεειι εειπειιι Τ0πε
ποι:ιι ιιιιιεε ιιιειιιεπ πω.
Ρεπι [Λενε π πιιι· εειιοι·ειι 18:58 ιιι Κιιι·ιε.ιιπ. - ιιπ
ι‹ιειπειι Βιππιειιειι Ηε.εειιροιιι, πο εειιι νιιτει· διεπιιιιπ πιιι·.
Πιιιει· Η Βι·ιιπει:ιι πει· ει· πειπ Αιτει· ιιπειι πει· επειτα πποιι
ιιιιεοινιι·ιειπ θινιππεειππι ιΜιτιιπ πππ ι)οι·ρε.ι) πιιι·πε ει 1856
Βιιππεπι πει· ιιπεπιειπ ιιι Ποι·ριιι. ΑΜ πει· Πιιινει·ειιιιι. Β·ειιϋι·τε
ει Μπι Οοι·ρε πει· Οπι·οπιπ, ιιι ινειειιειιι ει· ππι·ειι εειιιε επιπ
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ριι1:1ιιεε1ιειιπι1 ειιει·ειεε1ιε Ρει·εϋιι1ιε1ι1ιειι.Μιά ειπε ιιι1ιι·επι1ε
8ιε11ιιιιε,·,ε·ειι·ιιπιι.
Ιιιι Ηει1ιει 1858 ιπιιεε1ε ει· ινεεεπ ειιιεε ιιιηι1ιιε1ι1ιο1ιεπΡι
ειο1ειιιιιιε11ε, ιπ ννε1ε1ιειιιειπει εειπει· θεεπει· Πει, [Μπρικ
νει·1εεεειι; ει· εει2(ε ιιιιιι εειιιε 81ιιιιιε·ιι ιιι Ηει·1ιιι ιιιιιι 11ιιιι·2
1›ιιιε: 1'ει·ι,ει·ι·ειπ,ε·άεπ Ποετοι· πιει1. ιιπιι ιι·ιιι·ιιε ιιι 1ε121ει·ει·
Βιιιι1ι Αεειει.επτ ι1εε ιιιιιπιι1εΜε ε1ει·1·161ιεεειιιεε Βπ1ιιιιεε ετε
1ιειιι1ειι(ιγιιε1εο1οεειιιιπε1θε1ιιιι·ιε1ιεΠει·, Ρι·οϊ. νοπ 8εειι2οιιι.
ιπι .1ε1ιι·ε1888 κι·ιιι·ι1εει· ι·οιι 8ειιιιιοπι ι1ει· Κιιιεει·ιιι Βιιιιι·ιιι
Α1εκεπι1ι·ονι·πειειπρϊοιι1ειι ιιιιι11ιε(ε·1ειιειε‹1ιε 1ιο1ιε11'ι·ιιιιιι:ιε1ι
Βιιεε1ιιπ‹1. 1)ιιιιιιο1ινει1ιι·ι.ιε1ιιεει· εε. 1 Μπι· ιιιιι Βειεεπ.
1ιπ Νοι·ειιι1ιει·1884 Μπι ει· ιιε.ε1ι8ι. Ρειειειιιιι·Β· ιιεά ιι·ιιι·ιιε
θι·ι1ιιιιιι.οι·ιιπ ι1ει· Βιιι1ιιιιι1ιιπεε-Απειει1τ.τ1ει·θι·οεείιιι·ετ.ιπΗο
1επε Ρε.νν1οιι·ιιιι.ιι·ε1‹:1ιειιιιιιιιι1ε ιιιιιει· ιιεπι111ι·ετ·ιοι·ετ νοπ
ΙΒιι1ιπεει· ετ.ιιιιι1.8ειπε Βεπιε1ιιιπεειι επ ε” Κειεει·ιιι ιιιιι1επ
ι1ει·επ11ειιιιιι·2ι.11ε.ει·1ιιιιιιιιπει·ννιι·1ι1επ ιιππ Με Απει·1ιειιιιιιπι;
εειπει· ιπ ινιιι·ε1ιιιι·,ε·ει·ιι·οι·1ιεπειιΜε ιιπ‹111ει·1ιιεο1ιιιε1ι·εειιιι
ειιιε Ρι·ιι1'ιιπε;.

1)ιεεε νει·ι;ιιπετιε·ιιιιε· ιιπιι ιι1ιει·1ιιιιιριΜε άειιι1ιε1ιεΡι·οτεε
Ποπ νοπ 8ειιειι ι1ει· 1ιο1ιειι14"ι·ιιιι1ιεπ·ιι·1ιιειι ι1ιπι ειπεπ 1ιε
ιιιιειιιειι ιιιιιι ι·ε.ει:1ιει.ει8·επι1ειι18ι·1'ο1ειιι (1ει·Ρι·ιιιιιε, 1ιεεοιιι1ει·ε
ιιι ε.ιιειο1ιι·ιιιιεε1ιειιΚι·ειεεπ. 1ιιι.ειειειιοε1ι ιιι ει·ειει· Ζειι ειπε
εεννιεεε νει·ειιιιιιιιιιπε· ιιπιει· εεπ θο11εεειι ειιι· Πο18ε. ι1ιε ιιι
11ιενεπ ειπεπ ιιιι1ιε‹μιειιιειι Βιπι1ι·ιιι€1ιιιι.;εει1ιειι. 8ε1ιι·Με
_ιειιοε1ιι;ειι·ιιιιιι ει· ι1ιιι·ε1ιι1ιεθενι·ε.1ιεειιιει· Ρει·ειιπ1ιε1ι1ιειτΜε
νο11ε8γπιρει1ιιε τ1ει·ει.πι1ιε1ιειιΚι·ειεε, - ει· πω· εε1ιοιιΒπι1ε
1881 Μιιες1ιει1εεε Υει·ειιιε θε. Ρειει·ε1ιιιι·εει· Αει·ετε εεινοι·ι1επ
υπά 1ι1ιε1ιειιι ι·ει;εε 11ιτε·1ιειιάεεεε11ιεπιπ εειιιει· ι;ειιιιι·ιε1ιι1τ“
1ιε1ιεπ8εειιοπ, τ1ιεε1ε1ιερειιει·ειι ειπεπι εε11ιειει1ι.ιιιιιε·επνει·ειπ
επιινιε1ιε1ιε -- ειιπι 8ε1ιιιιεε ιιιιε1ιε. ι1ειιεεε1ι.ιιι·ετ1.νει·ειιιε.
1)ει· 8ε1ιινει·ριιπ1ιτ νοπ 11ιενειιε 80ιιι1ιι·ιε·ει·ε.ι·πι1ιε1ιεπ
'Ι'1ιΜιε1ιει1.ιπ 8ι. 1`ετει·ε1ιιιι·ἔΜε; ιιι εειπει· ιιιιεε;ε1ιι·ειιε1.ειι
Ρι·ινιιτρι·ιιιιιε ιπ ε.11επ Θεεε11εε1ιε11ε-ΟΙεεεεπ. Α1ε θε1ιιιι·ιε
1ιε1ι`ει·νι·ει.ι·ει· ιιπει·ιιιιιιι1ιε1ιιιιιι1 ιιι ιει1επι Αιιεεπιι1ιε1ι 1ιει·ειι
ι1ιιιιιπειι ει1ειι, ενο εειιιε ιιιιιιε πιιι1ιις νι·ιιι·, - πει νοι·πειιιπ
πιιι1 θει·ιπε;, -- ιιπι1 ειπε ι·ιι1ιιι;ιιπι·ε1ιεε1ι1εΐεπεΝιιε1ιι πω· πε
ι1ιιι ειπε 1°ιιειιιι1ιιιιε,εειπ Κϋι·ρει· εε1ιιειι 01ιιιε8ι·1ιΙει'ειιε1ιοιιι
ιιιεπ ειι 1ιϋππεπ.

Α

Ιιιι .1ε1ιι·ε1866 1ιειι·ιιι1ιειεΡ. 1.1ιενεπ ιιπ‹1Με ιιιπΕ;ιιιιι1ιιι
ειπε ει.ειι8 ινεε1ιεειιιιεΚιιιι1ει·εε1ιιιιιι·ιιπι1 εειιι Ηειιε ιι·ιιι·ι1εειιι
θειιι.ιιιιιι ει.ιιε1ιιιπ· ιιιε ειιιιειιιιεειεπ Β'ειιιι1ιεπε11ε‹1ει·.Μ· ιιιιι1
εειπε ?Με (εεε. 1ιο1ι1ιιιειιπ)ειπεπ ιιι ιιιει1:εετειπΠιιιι“επε· εε1ι1;
1ιιιι·11ιιιι1ιεε1ιεΒιιετ1ι·ειιιιι1εε1ιε.Γιιιιι(1_ιει1ει·1.ειιι1επιιιπιι,‹1ει·ιπ
ι1ε1°Βεειι1ειιε :ιι ι.1ιιιιι1111118,και· ννι111ιοιιιπιπει·θεει ειιι Βιε
νειιεε1ιειι 'Ι'ιεε1ι. · -
Ρειι1 11ιενειι ινιιι· ειπε εε1ιι·ΜΜΜ Ρει·εϋιι1ιε1ι1ιει1.
11ιιιιινε.ι·ιεπε 11ιιιιιει·ει:1ιιιιι1ιειτειι;ειι, ιιιε Μι εειιιι,ε·ε ιιιπ 1ιειιιι
ει·ειεπ Βιιιι1ι·ιιο1ικιι Γεεεε1ιι;ι'ειιιεΖιι,εε, ειπ ειι1εεΡι·οιι1,ι1ιιιι1ι1ε
Αιιι;επ υπά ειπε 1ιι·ε:ιιι€ε ρι·οροιιιοπιι·ιε θεειιι1ι. πει Μπε
1ιε1ιινοπ 8ιε1ι1 ιιεά ιιιεε1ιειι εεεε1ι1«Μεπ Βειι·εειιπεεπ, ε"
πω· ει· Με Με νο11ειιι1ειει·Μιιπιι1ιειι1ιειι. 1)ιεεειιι Αειιεεει·επ
ειιιειιιιιε1ι ιιιιε1ι εειιι €επεεε 1νεεεπ, Αι1ε1 ι1ει (.ιεειπιιιιιιιιη
ι·εεε1ιεΑιιιιιιεειιπε·, Βιιτεο1ι1εεεεπ1ιειι,ε1ιεο1ιιιεΖιικιει·1ιιεειι.ι1ιειι
επε '1'ι·ειιειιιι‹1νει· Α11ειπ ε·ι·οεεε11ει·ιειιεινιιι·πιε.
1·1ι·επιριιιπι1Ιιιι· σιε νοπ ι1ιιιι 1ιει·ει1ιειιεπ Γι·.ιιιειι ινιι1ι1ιε1ι
οιπ ιπιεπεινεε ρειεειιΙιε1ιεε 1πιει·εεεε ιιεά εεε Ειι1ι11ειιι1ιεεε
ι1επιι ιιιιε1ιειιι·ε1ι ιιπι11οιιιιτεπ ι1ιιιιπιιι ινε.ι·ιιιειει·Αιι1ιεπε1ιε1ι
Βεπ. Νε1ιειι εειπει· επι1ιε1ιειι 'Ε1ιε1ιιι€1ιειτ,πειιιεπτ1ιε1ι811011
εςι·οεεειιιιιε.πιιε11επθεεο1ιιε1ε1ιε1ι1ιειι,νει·ιιιιπ1ιτ.Βιενε ιι εειιιε
ρςι·οεεεΒε1ιε1›ι.1ιειτνοι·ειιεειι.·ειεε εειπει· ε·ενι·ιιιιιεπι1επΡει·ειιπ
1ιε1ι1ιειτ.εειιιειιι 1ε1ι1ιιιτ'ιειι6ειει ιιπιι εειπει· Βεειι1ιιιπε Με εεπ
11ιιι€ειιε·ιιιιι 11ειιεε1ιεπ. Αιπ Βε1.Ι.ιιει·Κι·ειεεεπι1ειι. 1ιειεε1ιιι·ε
ι·ει· Ορει·ιι.ιιοπ, - ινει· 11ιεν επ ι·ιι1ιιε· ιιπ‹1 ινοι·11ιει·ε, ππι·
ιιιιι·ε1ιειπεε1ιιε Ψνοι·ιε οι1ει·1νιιι1‹εΙειιε1ε ει· εειιιε Δεειειεπτειι
ιιιι(1ορει·ιι·ιε ι·ιιει·1ιιιεά ειε1ιει·,1‹ειιιΖινιεε1ιειι1”ιι111›ι·ιιε1ιτει1ιπ
Με ι1επι (31ειο1ιε;εινιε1ιι,ει· πειτε εοιοπ ιιιιε1ι (ιιε ι·ειτειιι1ε
Τ1ιο.1ι.Ιιιι ε;εεε11ιεεπνει·1ιε1ιι· ειιι: εειιιε Πιιτει·1ιιι1τιιπε1ε1ι
1ιει11,ι;ειειτειο1ι,1ιιεινει1ειιρι1ιιιπ1:,εο ι1εεε ει· ιπ άεπ ιι.ι·ιεω
1ιι·ιιιιεε1ιειιΚιειεειι εειπει· 1ί1ιειιιε1 ιιιιε1ι Με 1ιεΙιεπεινιιι·‹ιι;ει·
θε.ιιεειιι· '<.;ει·ιιεςεεε1ιειιπω. Βι· και· ε.1ιει·ε.ιιε1ι ειπε ι1ιιιιε1ι
εεε· ιιιιεω1ιι·ιιιιεε1ιε Νιιιιιι· ιπι 1ιεει.επ Βιιιιιε, - Γειπι1 ι1επι
Νιειιι·ιεειι υπά θειιιειπεπ, ιιι _ιει1ει· θεετε.1τ.,Γτειιπά ιι11εε
8ε1ιιιιιειι ιιιιι1Βι11επ,εεε ιιππ ειιτεεεεπιι·ει.ι ιιεά ειναι· Ε”ι·ειιιιτι
..ιιι ννοι·ι ιιιιιι Τιιειι. Ο1ι,ε·1ειειιεε1ιι· 1ιεεε1ιε.ι”τιει.ΪιιΙΙ(1 Βιε
νειι ι1οε1ιιπιπιει· Ζειι ειιιπ 1ιεεεπ: ινεππ ει· ειπιιζε8τιιπι1επι·Ιει·
Νει·1ιι 1›ει ειπει· 1νϋε1ιιιει·ιπ ννειε1ιτε,1ιετιε ει· ειπε ιιιει1ιειιι.
Ζειιεε1ιι·ι1τ.οιιει· ε. Βενιιε ιιε ιιειι›ι Μοπι1εε 1ιει ειι:1ι υπά Με.
151ιεπεοεεεε ει· ιει1επ 111οι·ε·ειινοπ 4 Πει· ειιι, ννειιιι ει· ιιι
Ηιιιιεε πιει. Με ειπει· Ιιεειιιι·ε οι1ει· εο1ιι·ι111ιε1ιεπΑι·1ιειι; ειι
ιιιιι·ε1ινει· ει· ιιππιει·Με ‹ι1ε '1'ε.,ε·εει'ι·ιι€ειιοιιειιιιι·τ, - ειιιιι
'Ι'1ιει1εεεει· εε1ιι·ειιιεε1ιεπι1.
Με ?θει·Με 80ει·.1ε.1ιι·ετ1εεεε1ιειι1επι1επ.Πι1ιι·1ιιιιιι1ει·ιεινιιι·επ
Με ε1ειιεεπιιειε Ζειτ. εειπει· 1ιιεει€επ 1.ιιιιι1ιπ1ιπ.(1ιοεεε εεε
ννιιιιιι;ε. 1ιεεοιιι1ει·εε·ε1ιιιι·ιε1ιιι11·1ιε1ιεΡτειιιε υπά Οοπειι1ιιιιιοπεπ,
ειι 1ιιιιιεε νο11ε 8ριεε1ιειιιιιι1επ, - νο11ε Κιιιἀει·ε1ιι1ιε ιιιιι1
Α1ιειι‹1.ε ι·ο11εεΒρειεε2ιιιιιιιει· ι1ιιι·(31ι1ιε1ιε (Ηιετε. 8ο ,ειιι€'ε
ιι1ιει·ιι11επε ι1ειπ νο11επ.
Αιιειι ι1ιειιει.1ιε1ιεΒι·ιο1Βε ιε1ι11ειι πιε1ιι: ιιιιε1ι Ε1ι.1ιιι€ειε
Α1ιε·επε νοιπ Βιιιπιπι1ιιπιζε1ιιιιιεω· θι·πειιι“ιιι·ειιπ,νει·1ιεεειιιιε1ι

11ι ε νε π ε1ιεεεΑπετιι1ι. Πι· ινιιι·ι1εΠοι'-Αεεοιιε1ιειιι·.1880 ιι1101ι
11ιι€;1ιει1εεε 111ει1ιειιιε1-Βιιι1ιεΜε Πε1ειςιι·τει·Με Πιιτει·ι·ιε1ιιε
1111ιιιειει·ιιιιιιε;1ιειι1εΡοειεπ 1ιιιιιε1ι1ειιι1ιιιινιε1Αι·1ιειτιι1ιει·ειιε1ι
Παπε-Αιιεεειο1ιπιιιιεεπ. Ει· και· ειι1ε(.κτινιι·1ι1.8ιεε1.ει·ε.11ιιιπτ1
1ιι·επεεεεπ 8τειπιε1ιιιιε-ιιιιιι Αππεπ-0ι·άεπ 1. Ο1ιιεεε.
Ιιιι 8οπιιπει·.1881 ινιιι·σιεΡε ιιι! Βιενειιε' ιιπι1 εειπει· Ε'ιειιι
8ι11ιει·1ιοε1ι2ειτιπ Κιιι·1ιιιι(1, ι1ει· εε1ιε1ι1επΗειιιιιιιιι, ειιι' ιιειπ
1.ιιιιιιι,ιιιιεεειιιεε Βι·ιι‹ιει·εΜε ειιι Γιιπιι1ιεπιεετ ιι11ει· θιιι·οπειι
ε1ιιπΖειιι1εειειει·ι; 3 861ιιιε ιιπιι 4 Τιιο1ιιει· ιιιιι8811011ι18.8(ειπε
1ιειιε Ριιει·, ι1ειιιι1ιεεει·Τε; Με θιρΓε1ριιπει. ειπεε ε1ιιε1ι1ιε1ιειι
1.ε1ιεπειιει·ειε11τ. ε
νοπ άεπ 80ει·.1ιι1ιι·επιιπ εε1ιιεπ 11ι ε ν ε ιι ε ειιι1ι1ει·ιιει·Κιιι·ρει·
πιε1ιτπιε1ιι·ειιππεο 1`εετΜε Γιιι1ιει·.Πεετει1ι.ειιειο1ιιιι1.ειεΡει·ιοι1επ
εε1ιννει·ει·11ι·ερερειειπιτ ει.ει·1ιεπ8ειιιιιει·Ζεπ ιιι ι1ει·ι·ει·ει·ιιεεει·
1ειι 1ιε1ιει·ειπ. Μι ει· ι”τιι1ιει·ιιιιεινειΓε11ιειι.ΟιιΙ1ειιειειπ1ιο1ιΚεπ
με1ιιι1ιτ1ιιιιιε, ειιι· ιπιιιι ε·επειετ ιιιιε1ι ι1ιεεε8ε1ιιπει·2-Ρει·ιοιιεπ
ιιπι θε11ειιετειιιεπ ιπ νει·1ιιπάιιπε·ειι ει·ιπε·επ. 8ε11ιετι·ειε1.ιιιι‹1
1ιε1ιινιιι· ι1ιε ιιιι·οεεε Ππι·ε,εε1ιιιεεει,ε·1ιειειπ ι1ει· Ιιε1ιειιειι·ειεε,
ιι·ε1ε1ιεειιπι 'Γ1ιει1ιιιιι·ε1ιεειιιεπ Βει·ιιι`1ιε(1ιπειννει·, ιιππ :ι1ιει·
επε1ι ειιειιετε,ειπ 1ιπιιρει;ι·ιιπι1ιιιεεει 8ιιιι·ιιπε. Οιιι·1ε1›ιιι11ιι·ε.ε1ιτε
1ιειπεπ ‹1ιιιιει·πτ1επΕι·ι'ο1ε·;ιιε επιεε1ι1οεειιιιιιι ειε1ι 1ιε.ιιιιτειιε1ι
1ιε1ιειιι' εειιι ειεειιι·ε 1)ιεπε·ειι, - ι1εππ ει· ινο11ιε νο11 ιιιιι1
μια 1ε1ιεπ,οι1ει·ειιι·πιε1ιι,- επ ΕπιιεΑρι·ι1 1894 ιιι ειιιει·
11εριιι·οιοιιιιε,ννε1ε1ιειιπ Α1ειιιιπι1ει·-Ηοερι1ιε1ιιπιει· Μιιιι·ιι·1‹ιιιιε
ειιι· ιιιιιιι1ιεΐτεετεπι1ειι1εε1ιειιΑει·2ιε υπά Ο1ιιι·ιιι·ιζεπιιιιεε·ει'ιι1ιιι
ινιιι·(ιε επε ρει1ιο1οε·ιεε1ιενει·11πι1ει·ιιπθειιιιιπ 17ιιοι1ειιιιιιιεπε
Ργ1ει·ιιε"με, ενε1ε1ιε(Πε Αιιείιι1ιι·ιιπε·ι1ει·θε.ειι·ο-Ε1πτει·οειοιιιιε
πϋι1ιιε; πιιιε1ιτειι.11ιενειι 8επειε νοπ (ιεε Ορει·ει1:1επ1ειπεεε.ιιι.
11πτει·ι1ειπ Ειπι1ιιεε ιιεε δε1ιι1ι1ενοπ 8ε1ινν1ιε1ιε,(Με ει· ποε1ι
1ιιπ,<.>;ειιιε1ιι.1οεννει·.1επ1‹οιιιιτε,1ιιεειε ει· εεπ ετ·1ιιι°ει·εΠΕ1πτ
εε1ι1ιιεεειε1ι ειπε τ1ειιιρι·ε.1ι1ιεε1ιειιΙιε1ιειι επε επε Ρειει·ε1ιιιι·ιε
ειιι·ιιε1ι2ιικιε1ιεπ. . -
Αιπ 5. ·.1ιι1ι1881 νει·1ιειιεει· ιιιιε. 8ειι.ιιεπι ει1ιο1τε ει· ειε1ι
‹1οε1ιι·ει·1ιε1ιπιεειιιιιεειεειιι, 1ε1ιτεΜε ειιιπ 8οπιιιιει· 1885 ιιι
8ιιιιτε·:ιι·ι, νοπ ιιε ιι1ι ιπ Βιμ ιιπ Κι·ειεε εειπει· Γε.ιπι1ιε
ιιπ‹1νιεΙει· ιι1ιει υπά ιιειιει· Γιειιιιι1ε, εο ιιιι.εεει· ιιιιε1ι ιιι Με·
εειιι 1ει:ιεπ Αει εειιιεε 11ε1ιεπειιι·ειιιιι.ενιε1 Ε'πειιι1ιεεε ιιι Ηιιιιε
ιιπι1Ρε.ιιιι1ιε Με ει·1ε1ιειι1ιιιιιπεπ.
8ειιιε θεειιπι11ιειι.1ιιε11.ειο1ιειειιι1ιε1ι ει", πει· ει·εε1ιινει·ιε
ι1ιπι ειπε ε11ιπιι1ι1ιεςειιιιε1ιιιιειιιιε εε1ει·οι1εο1ιενετεπεει·ιιπ.<.ιιπ
ιιειι1επΓεπιοι·ει1εεεεε θε1ιεπ ιπ 1ιο1ιειιιθι·ει1ε. 1ιι ειιι· Νεε1ιτ.
νοιιι 17. ειιι”18. .1ιι1ιιεε ει· ειιιειπ πιε1ιι·ειιιπόιεειι Β1ιιτ-Ει·1ιι·ε·
ι·1ιεπει·1εεεπ.
Ει· πει· ειπε 1ιοε1ι1ιεεε1ιτεΡει·ειιπ1ιειι1ιειι,ειπ τιιε1ιιιε·ει·Αι·ι:τ
ιιιιι1 ει·1”ο1ε,·ιειε1ιει·Ορει·ιι1ειιι·, ειιι ινο1ι1ιι·ο11ειιι1ει·,ιιιιιιιειπει·
111επιι;ειιι ιι·ειιει· 8ο1ιιι εειπει· 1ιε1τιεε1ιεπΗειιιιιιι1ι! 8ειιι Διι
ιιειι1ιειιιι·ιι·‹1ιιιιιει· ιιιιε εειιιεπ Ρειει·ε1ιιιι·εει· Οο11ει;επ ιιπιι
1·`ιΐειιπιιειι1ιοε1ιιπ Ε11ιι·επιζε1ιιι1ιειιινειι1επ.

1111ε ε.

11ει·πιιεε1ιιεε.

-Ι)ιε θεεεπιιπτ ειι1ι1‹1ει Κι·επ1ιειιιιι άεπ Ο1νι1
1ιοειιιι.ιι1ετιι 8ι. Ρειει·ε1ιιιιι.ιε Βεει·ιιι; επι 24..1ιιιιι
ε. .1.7785 ω? πεπ. Με ιιι ό. νοι·νν.), (ιιιι·ιιιιτει 450 'Ι'ι·ρ1ιιιε-
(18 ινεπ.ι, 710 8γιι1ιι1ιε- (14 ινειι.1_1288ε1ιιιι·1εε1ι- (28 ινεπ.).
118 Πιρ1ιτ1ιει·ιε- (4 πεπ.), 51 Με.εει·ιι - (Τ εεπ.) από 154
1°οε1ιεπ1ιι·ιιπ1ιε- (19 πιε1ιι·Με ιπ πιει·νοι·ιν.).

1ποι·τε1ιτει.ε-Βιι11ετιιι 8τ. Ρετει·ε1ιιιι·Βε.
Μι· ‹1ιε 11(οε1ιε νοιιι 18. Με ειππ 24. .1υιιι 1800.

Ζε1ι1 άοι· 8τει·ιιεΓε11ε:

1) ιιεε1ι θεεε1ι1εε1ιι ιιεά Α1τει·:
==ι..ι-ι..ι-ε.ιε..με..:..ιέέ·ΙΜΘεΠΖΘΠ=ΟΦἔΐΐΐἔἔἔἔΐ°ἔΐἔ
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81 πιιε1ι εεπ '1'οι1εειιι·εεε1ιειι:

ΓΠ11ι.εΧΜΠ11.1, 'Γι·ιι1ι.ε.1ιι1.25,Γειιι·ιε ι·εειιι·ι·ειιεΟ, Τι·ρ1ιιιε
ο1ιιιεΒεειιιιιιιιιιπ,<μ1ει·1·"οι·ιπΟ,Ροε1ιειι 1Ο,111πεει·ιι11,8ε1ιει·1ε.ε1ι15,
Πιρ1ι1:1ιει·ιε18. Οι·οιιρ 1, Κειιε1ι1ιιιετειι 8, ΟιιοιιιιϋεεΒιιιι€ειι
επτειιιιιιιιπ,ε 16, Ε1ι·γειρε1ειεΒ,

(ιιιρόιε
4, Ο1ιοΙει·ε ειειει;ιειι

Ο, Βιι1ιι· 8. Βριι1ειιιιεε1ιε11ειιιιιιι·ιτιε , Αειιτει· θε1επ1ιι·1ιειι
ιπε.ιιειιιιιεΟ, Ρει·οιιιιε ειιιι1ειιι1εε.Ο, Βοι21ιι·επ1ι1ιειτΟ.Απι1ιι·ει Ο.
Ηι·ι1ι·οιι1ιο1ιιεθ, Ριιει·ρει·ιι1ιιε1ιει·2, Ρι·ιιπιιε υπό.8ερειεπειιιιε 4.
'1'ιι1ιει·ειι1οεεεεε 1Λ111€81163,'Γιι1ιει·ειι1οεεειιι1ει·ει· 0ι·εειιε 5,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιεαπό Πε1ιι·ιιιιιι ιιιειπεπε 8. 1ιε1›ειιεεε1ιιι·1ι.ε1ιειιπι
Αιι·ορ1ιιιι ιιιι“ειιτιιιιιεε. Μει·εειπιιε εεπι1ιε18. Κι·ε.π1ι1ιειιειι ιιετ
νει·άιι.ιιιιπ8·εοι·εεπε Με, 'Γοι1ιεε1ιοι·ειιε21.
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- Β[@_ἔτ0ΒΘ11 ΗΒΟ. ].ΛτθΙ'8τι111' 8Π-Γ Ψι1Π80Π 8ΈδτιΙ8. -'
Αοτιοιι-θοεθΙΙειοΙιιιίΒ ΠΠ· ΔιιἰΙἰιι-ΡαΙιτἱοειτἰοιι, Βοι·Ι ιι θ. θ. 38.

ΡΙιειι·ιιιειοοιιτιεοΙιε ΑΒτΙιοΙΙιιιι8·.

...ι

οιιιιιιι. Μιι, ιιιιε 8ειιογιοΜοτοΐοιιιι.Βιιοιοιοτω-Ηπευιυιι -ικιιωι
_ Οιι!οι·οϊοι·ιιι-ΛιιωιιΜα Μ: Μι νοιι Βιι!ωϋιιιο. ΟΙιιοι·, ΤΡΟΡΙνοΓΡ10ΠΡΠΠ8-θΙ1°
ΡΙιιιε;;ειι. ΑΠιοΙιοι, Αι:Ηιοι ιιπά ιιοιιετιι;ιειι Υει·ιιιιι·ειιιι- Π· Β· ('· Μ- 2(Μ"- Ί
Βιιιι€ειι, ΒιιΙπ ι:οιισειιτι·.ΒιιιιινεΐεΙΜιιιο ιιιοΙιτΙιειιιι Βοιιϋτ- __ . ΜΙΝΙ' ΜΒ- 11'ΟΡΙΜεοΒθ
ιεΙι1 ιιιιιΙ ιιιοιιιιτοιιι.ιι.<.τειι81:ειιιιιιΜαι· ιΙοτεοΙΒειιι.

γ
ξ ι]ωΜ“Γ θε Β· ἀ·ΑΠἘ^'θ'ΙἀιΙ"ἔ

εΡω. ει” με, Με κι, διιιιιεριιιιΜ ιιι,ει<·. <ιισιιιιι_Ί'ιοιιιι·Γε ιιισιι_ιιιιιιιιι| ΗΒΗ: εἱοΙι ιιιιι·οι·Ξιιιιιιιτιιιι Πει· θι·ιΒιιιιιιΙιιιιοΒιιιι€.
χ δ ΒΜΒΒΕ1ις[68"εθιΒ8ΠωΜΜΒ

ήέ"Μ
~ . . , , _ _ _

9
Μιι' ‹ι

.

Οτι ιιιιιιιι.6. Οιιιοιιο
έώω,____Μ·"-"μ0ι·ι8ιιιειΙΗειεαΙιοιιιι.2ο ιιπά 50;; ΜΜΜ. Απ! ΧΥιιιιεοΙι ΙιεΓει·ιι ι·0ΓΙ.1.ΑΠ8ἔιΙϋΜ υ_ ΜΗΠ1τ2τΜι·

@ιιιιιιοξιιιιιιι-ΑιιεοΙιἱιιε ει.ΒΡιι
ιιι
ἔι·ϋειἶεἔειι ΓΙ:ιειιιιοιι: (Με3θει” Τηρί·ΗΒ80ιΈω"?74_έ *έ έ 7 - Π

Τ Η Η τ. Β Η ι ι Μιιιιιιιιιιιιιιάειι ιιιιιιι5ι·ιιιιιιιι. ι<ἔ Η Β 8 Η Γ ι] ¦ π

ει"ΉιΠε8 @Μι
ιι..ἱῖΪἱῖἔζἶ.ἶ.ἱῖ”ῖἶ“ἔΞῖιι. Μιισιιιιι Μ». Μ” ιι==ιιι=ι

Οε|ειτιηθιωηηω. _ ____Ή
'

Βε50Γω" ι." «ω»"Μάοιιπάι·οιιιικιι.ζ. ιιιειισιιιιιιιιιι.οΡ0Ιιοτιιιι!ειου.
@ΜιιΗιιιιριιιωιιιιιιιιιιιοιιοΓΦΠ18Ε08Μιιιι
ι1ε·ΙϋΙπιιάΚΥιιι·ιιεειιιι1ιιιιι:Ιιιιι;ιιοι.Μιι
Βιοιι:ιιι·ιιι·ιιιΕΙιιΗιΜε 8ΜΜ, Με Μεδει
ιιιιιιοτιιιιιωιιιιι.Ε” καινοιι ιιιιι1ι·οιοιιωι
ιιι·ιιιιοιιοιιΑιιιιιι·ι1Μειιοι·ρι·οιιιιι. ιι..ιιι
ιιοιιιι·ιιιιιιιιιιοιι.ιιωιωι·ιιιτει·Ιειϋιιι·‹ιι·ιΙειι.° Μπι ιιιι·`ιιιειιωιιιι:-εΝωΒ88°"Νη ιιοι·Βοιιιιιικῇιιοἱι¦ιιι4|οιιιι!ιιππ!
οιιιιιιιισιιιιμνιΜι·ιηιιιιι·1Πει.ιιιΡοιιςοι:Ιοεεειι
ι:ισωιιιιισι·ιιΜε ΚιιΙιΙεπΗσοεεισιι;ιιι·ι.»ιιι
Μ2ειι0ιιι1·1ι·Γοιεοιιιιιωιι·οιιι1ι·ιΜι Υετιιι·ι·ιι
ιιιιιιεειιιιιιι1Υτοειεο!ιΜιει1.

σ Ι ῇΔ ιιιι·ιιιειιιιΙ·'ιιιι;οοι·«Με“τηΓ'080ΓΜη Κεεοι·ιιιι·Βιιι·Κυιισ. Ι::ιι1ιι!ειιιιι1
ωιιιιιιιιαπό ειιοι·φει:ιι,ο!ιποιισειιιιιιιιιι
“πι” Μακη” ιιιάιοΗιιιιιει". Μπιεν
Μεε!ιιιιι·ειιιειιιιιιιιιιιιιιιοιιΗιιι·ιΜαιπιιτι
Μιι·ι¦ι·Ι'ειιΗιι·ΙΙιι. ιιπ ιιιιι·ι·ιιΙΙΜ. Μ:ειπε
:ΜΗΝΡειιιιιιιΠι·Μισιιπι· Ηπα!Δι·νι0ιιιοΜ
Μ, ιιιιιιοιιιιοι·ιιιιιιιΜιι.

(1 Η ι_° οιιιιιοικαι” ε
ι οι·ιι·ι>ιιιιιιΒΒ80""Π σοιιιιιιιιιι·ι.ιιιιιιιιιιισιοιιΙ·°ιιοιι

καει·Αι·ιιιισιΚιιηιιιι·ιη:ιιι ΕιιιΓι·ι·ιιιιιιενοιι
Κι·ιιειειιπιιά βοιιιιρροιιΙ›οιιιιΙ·ζι·ιυιιι.
Ρεοι·ιικειο.Ριιχιιιιιωιδ, ΜιιΔενιω
ιι·οιιιιι από τιιιικιιιιιϊιιιιιιιοιιΠιιιιιιιιι8
ω:ιιιιικοιι.εστω πι· Ι·5ιινοιι·ιιιιιιιςιιι-ι
Ηιιιιι.Μι 8ι·Ιειιιιιοι··ιιιιειιιι‹Ιιιιιιιι·ι·οιιιιι
ιΜιιιιιιε·ιιΗιιιιη:ι·οσσει-ιι>ιι.
ΒεεοΓΜη «ΜπιΓοι·ιιοι·ΜεΥοιιιιιι·ΙΜ·

Με ιιιιιιιιιιιιιι.- Π. ιι. Ρ. Ι08130.
Μιι”, ΜΜΜ ιιιιεοΜιιιιοΜε.Μι Μει
“Μιι ιιιιιδειισιιε:ιΠειι·ιιιιι6ειι·ιιιμοιιε,η _
ινοΙοΙιοε Μιι ΙΜ άει· Βειιιιιι‹ι- ι ή" Μ”
Μωβ”πω" .'""$ "Μ"Μ:"€' Ε"-

|

έσιι'ίοτι-θοεε||εο|ιιιίί ΠΠ |ιιι?Μ-Έαύι·Μα!ιόπ,ιοιιιιιιω, ιιοιι·ιεερεοιοΙΙ Μι άειι
0ειιιιιιι·ειιιιιιοιιοιισ

.

Κιιιιιοι·νοι:ἰὶ€- ι ΒΘΡωι 8
.

Οι 38.
ΙιοΙι Βοινιι.ΙιττΜε. _ _ _ _

Μι ωίιι/!τα.ξεάι: .
ι

'Μιαπιι!-Πιψιτιπιι:ι·ιιιιοι
Ήσειιιιιιισιι!ιιιιιιιοι·Με ειιιιοι·ε ιι

ι
ι δ!. .Ριιιστε!ιιιτἔΜάικ! :ιώ ιἰα8 Αιιιξει·ι·ΙΜιΙΩΝ

=""“¦.""" “ει” """"ω Τι""""' ι :Μια Ουιιι·ι·σί-€σιι8αία!||ιιιειι ιι.ἰι:ιι!λιιιἰτιι,Μαι:
ρήιρΕ”.=ω ι!ω· .ῦίαἰἰει”ιιιιἰ-Κιι!ἰι@πώ Ηι]ιαιιιιιρειι ·υοιιι

ι

μ. Π·Ιιιιαιτ πω! ιιοπι 29. 30% α
'.

7. ιϋο Είπ
ίαΙιι· παώ Πιισε|απόστο»Ι,ΤωιιοεοΙ-ΙΜοτΙιιιι",
"£!!ιδΙ.ή"Μ!>Κ8.90Ι&ί!!“,πω! υί.|ι|οι·ο]ιιτιιι-Διι
ιΜιιιιζ··90Π6|ΟΜΙΏΐΜ", Μια ω· ΜιαιιιέιιΕ
π"Ωιικ!·εί||ιι·ι·-Κι·ει>ιΜι" ιιπά "Πι|ιιι·ιι/στιιι
Αιιει:|ιιιΙζ",Με ἔι]ιειιιἰιπἰ!ιιιιἰυ.82ιι!/ι·ι.ιωεζιΙΜ:
Εσύ και.:.,4μιι|.τάι·ιι·ι·ι·ι·ιιωϋ!!Ιωι·ι·ιΜι ι!ιΞς/ωι,
ιιιιι!Με ]):°ιΪ¦ιτυ°ι1!”Ο›Ιιιτο[ιιι·ιιι-ι.4ιι.πϋιΖη"ιπιτΟ
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ευιιο ιιιοΙιιιιιο.Ιιι Μ;ΗοΙι 1-€(2
πιοιιιθ Μ88Μευιι28ιι)ι Κιιω “Μ 'Ϊ'ἶ'”"|'" Ι"'Ό"1"""έ'· ι:ειιισιιισιιιιιι¦ἶἶιἴἔιἶἴἶἶιἶἔ”ιἶξἶ”.ιἔἰ”ι=$
Με
ΙΒιΠιο Μέειι€ε.ΤειιἐοοοΙ

Μιά

Μ
ι·

ιιι;Βθ|18.ΠιΠυ1ικΗιιΒ80ιιί0ϊιι.ι-ιιι-ιιιιι2ιιι· ιι.1·ιειοιιυ :ιιπ ειπε" ιιιιτ “Ψ -ι°ωιιιιιιιιιιι%ιιιι<.Ψι>ιιιιιιιι.Νιιιιι··ἔ Πεν· μθ|'ΙΙ788ρι· Μ. Γιιοει·.Οιιι·ι·ειιιιιιι·ιιι.ιιιιιΙιιιιιιιιι·ειιΖιι·Κα!του ΕΙϋτιειεςΚειτειινει·τϋΙιττ.

.

*Μ*

. άσε δειιστκι|-θοιιεα/αές.
Πιτ |Μει·ιι Τειιοι:οι ιι. Αι ειιιιιι ιιι Να 1728.πειιι·ριιιΜιεοιιιιιι0ι·ιιιιιιιιι·8οιιιιοιιιειιι

ὰ π] Μ- ~
ΠυεπΚεΗΒοι·ΗεεοιΒιπΧ~

88'/:ι"/ο ιιιι‹ὶ 500/0.

ἔνειιι: ι ιιοτΙι :

υΠ8.[. Ηγώ.ΞΗ.Β ωηθωω ο. Ηθ80'.'0. ΕΜΗ". Ι.!ιι€τ. Ριγάι·ει·8. ιιιιΒιιιι·τι ο. Πεεοι·Β. ρειι·αι.ιι

Αιιε Βιιιιοι·Ιιιιι ι”ιιιιι·ικιιιιιεειιι ΙιεισειιιιεΙΙιε. Μιπ ΠιιΒιι- Ι 1)9Γώ2ἱ""0'”η·.Ι-0ΙΙ' εθ[:ΈΓοι·δΙ)θ(5-ΐἶιἰ-ΡΉΙΙΩ,
ινο (Πιιιιιιιι

!”.ά"Η.Β ΜΜ- Π.".ι.€θΗΐιάθιθ ,ξωθοι(8ιιΌθΓΒΜΒΒ

Δ

τει σ
.

Κι·ιιιιΜιειι ιι. Μεάισει.ιιιειιτιΙειιι Ι›ε·Ιιιιιιιἰ‹›ΙιοιιιιιιΙιε·

ι Βιιιιιιτ Μειιιειι εοΙΙειι

ι..ειιοοΚειΙιιοι·.Βοεοι·ιιιιιι·ισιιιιτ ιιιοιιι. εισιιιιιιιτΜ.πιο!ιτ, ω·ι'οιι1οιι; ιιιιι· Βοι·ιιιΒιι

_ πω. Μι· Ειιιι·οιιιιιιι& ιιπά πειιι ιιι ΡοΙΒιο ιιοειεειιι(Με ιιοεειιιΙιαΙιε Πι·
.. ιῦθΗΝΡΙ'!!!!ὲ,"ιιιι‹ὶ Τοι·οιιιιιισ|ιιιιιΒ·σει Ιιιιιιιιισιιοιιειιιοιιιιιι άει·.

ΒΡωιωιιω; Ποειιι·ιο ιΠιιιιιιι!ιοιι Π. Β. θ. Μ. 24925.2θ

¦

Βεεωις]θΓ8εοι-ιἔιιετ

ξ

Μ"πη) Μ: πιο ιιιιιΒιιιιιιιιοΒι·ιιιιιιιιιιιιιιιΜι Ρι·70ι·ιιιειιιιιιπάεωι›ιω Ιωνι·ιιιιιι.
Β°8

' ΙΜΗΟ.Μι·Ιιΐει8ΙιιιιιΜε" Μ·(πω" ιωιιιιωιιΖιιιΜιοιι ωιιιιιι.(]
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ΙΙι!'ΡΙΙ.

Ποειε Πι· Βι·ινιιοΙιειειιε2-8 ;
:

ιιπ ΚιιιιΙοι· ¦ιι~~1!-Ό ]0 ιιιιοΙι

έι 15 ιιπά 80 ε· ι·ιεερ.2ΐι ιιπά ό!) 8 ΙιιιιιιΠ. ω!. Φο-
άειιι ΑΙιε1·.88ιμο/0 ΐθο/-ώ8.. Κιιιιεοιιιιτιικἱε.

Σ
!
θ ι· ο ι· (Ι η ιι η 8
· : Διὶ ιιιιιιιιιι Βιι·ιιιΙιιιιιιιιιι:

Βιεειε ειιιιι (Πω ΒεεωΙιειιάειιιΤιιΙιοιι «Μ. 0ϋ8ιι3ιοΠει1άθΑιιιιιιιιιιιι€) Ιιεειι2οιι οιιιοιι νεϊε0ιιιοΒΒιιι·ειι ΒωΙοιι ιιιιε
Χοι·Ια. ινοΙοιιοι· ιιιΡ ειιιιιιιι άει· 'Ι'ιιΒε Βει€οεοΒοιιειι ΗοΙΖετιιιι ΙιοΙιειιιε ιιοιι·ει.ιι ιι·ω·άειι Ιειιιιιι. Απ άει· ινιιιιά ιΙει· ΤιιΒε
ΙιεΗιιιιοτειοΙι ειπε δοειι8..ιιι άει· @άει· (ΗΜ 1 τεερ. Ιω ε άει· ΒιιΙΥ›οΙιειιοιιτοι. εο Μ” ιιιιιιι ιιοιιι Κιιιιιιιιιιι ιιιιι· ειιι
2ιι€οϋειι Ιιτιιιιι:Ιιτ,ιιιιι νιιιονιοΙ '1'ΙιειΙετιιοΙιε οι· άειι ΒοιΙειι πι» ]εάι:ειιιιιΙψειι (ιιιιιι·ιιιιοΙι νειειοΙιιοϋειι ιιιιιεει,ιιιιι άιο οιιιι·
ιιιι·το θεειιιιιιιιιιιιειι€ε :ιιι ε1·Ιιει!ιοιι.

211 Βο2ΙοΙ1οιι ι1ιιτοΙι ε1Ιο ΑροτΙιοκειι.
-ι



. .Δ.Έ8..:ΕΕ1]Ν-Β.Δ.Β ΝεΙ1-0ετεε·1.

Βϋετεεε α

ΔΔΣε.ε:1ετε.Ίοει.6.ε::· Τ.Ξ:ι:·π:ι.:ι::.τε.ε:αεει.12
ἱε 01ε.ε11ε.εοεεεε 125 εεε 250 μ. εεε Ρ11οΙιεΙιεε ε 6 μ.

0ηετεΙΙ

8οεννεΐο1εεετεεΝειτοε .

ΚεεΙεεεε.ιπεε Νε.τ.τοε

01:Ιοτεετ.τ1επε . . . .

8ο!πνείε1εεετοε ΚεΙἱεει .

Κοε1εεεε.ετεε ΒἰτΙιἱειε .

Κηετε1Ιννεεεετ .

1εε1εεΝοεοε: ΑΙε Βεεετε ω Μετὶοεεε‹Ιοι· ΩεεΙΙοε ὶε εΠεε ΓεΙΙεε, ...Με 1$ετεεειοεΜετὶεεΒεσ1εἱεει
εεΙΙ:ετ εεϊειιοεοε εϋεεοε. Ιε άίεεοει Ε'ο.ΙΙο Και (Με εειἱἱτΙἰοΙιο ΜετΙεεεεεετ 8ε1ε ε1οΙιτ εεε (Με
ΜΙΠ ειε, εοεάσε·εεοε Με Μπε Βτεετεεετω1 Με εΙΙἔειεεἱεει· νοτίετιεε;;, νει·ί'ωτιιιι€ άετ Μεεει·.

1εεεΙτ άεε Μετἰεεεεᾶει· ΒτεεεεεεεΙεεε εε.οε ε" ΑεεΙγεο εεε Πειτε ΡτοΕ ει. εεενν!ε.'Με.
ΡεΙνοι·1ε1ι·1

_ 8οευνοϊεΙεεετεε ΚεΙἱιπε.
Μ.81%

'
8οεννείοΙεεετεε Νετι·οε.

5,46),
'
0εΙοτεετ.ι·1ιιιε
Πορρο1τ:ΒοεΙοεεεετεε-Νετ.τεε:Μ" 1
ά
ΚοεΙοεεεετεε Ι.Π.Μεει .

ΒριπθΠ έ
Βοι·εεετεε Νε.ττ1ιιτε.
8εΙρετ.ετεεει·εεΝειτἰειε.

8111118511Βτοειεεπτἱεει . . .
566,”,

'
0κεΙεϋ.ει·ε εε‹1 Βἱεεεοκἑ‹1.
ννεεεεε. . . .

εεε ει·εσεε, ΟΒετἱυετἱοιι, ΡΙετεοτε.

0,56σε
54,38›ν
20,40»
98,81»
0,08»
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Ί *έΦ -ἑ=.Ξ ί μ
Δ1 -

2,::,ε;;::ε, Αεε!εεεεε
Ιοεεννεττ.ΙιεεΜΜΜ @μεε Δε1:1ιιεε ετοεοΜε.1ο εεε 111ερ1ιχεε1ε.

π' νν1τεεεπεετΕι·εεε2 ΠΠ· .ΜΜΜ

,

ο κ1ετεειιε:ιεἔεεεεειεε Νεεεεννε·Κεεε;ειι. Βτερΐο1ι- Ε
Τεε·Ι1οΙιο;Ποεἰε: Ι Με 5 'ΓΙιεε161"Γε1νοΙΙ.

Ε ©8181.Η. Ψεειστε1τ.2, Ι)ειιτεοΙιε Νεά. ΥνοοΙιεεεο!ιι·Είτ1807. Ντ. 28.

1
,

_ Ο. Ε'τεεε, 11ϋεεεειιοτ Μοε. ΨυοΙιεεεεει·Πτ. 1800, Νε. 7
.

Κ:11 ε18ξειϋΙΙοι·, Βει·Πε.Η(Πε. ΣνοοΙιεεεοΙε·1ϊτ 1800, Ντ. 25.

ξ:1.ἱτετετετ αεί ννεεεοε ἔ:τειτἱε εεὸ ίτειεοο.

111ΈτοΙε,11ετιεεεεό!;εε11 1110811811.

Νεεεε, νοικες
Ι1οΙιεε. 1ε εεει·
επε1τε1εΙι.11'ϋ.ΙΙοε
εΠοιι εεε Με νοιι Ι

ρωαειω σπα δθί6' εα2ατεΙ.9 πωπω Με Ειπα.

ΡΑ8Τ11.1.Ε8Μ1110ΗΥ·ΕΤΑΤ
Βοε1:οεε «:11Ποετ.Πε.

οοινιεειινιεἶνιοι-ιν-ε·ι·ετ
μου: ·ρτερετευ εο1-πιθωε Ι'εειιι ειΙοε1ἰειε σεεειιεε.

Ηεππ11ιευμ ν. α!. Η.
Με (Μπι ΒιεἱΙἱε

1ξετεεετεΠ; Π” 111εεεε- ε. ΒετιεΙπεεεεεεΝοε,
8τοΙΙννοοεεοΙ. ε- Βι·εΕετεεεεετϋτεεεεε.

Βεε11ιει· ε. ΜειΙἱοεοι· ωεω: Βτο 0"Γτ Ρ8Γἱ8θΓ
Με "πιο Με· εο6Ηειε

εωεω Λ88ε:1ε1 '

Α1εΙ15.ττεεΒε-υεάΚτείτἰἔεε8ε-·
οετεε ΜΗ εοεννεεεεε εεόΠ1τ(Ξε
ιεττΙιε εἱεροεἰ-ττεε ΚΕπιεΙετεεεε
@πεε ννιετετ εἱεἀετοε Μειετσετεε
εεε εγὸτορετεἰεοΙιε δειτε “Η
Ετννεοεεεεεἰπι

Πε ΜεΕϋ,ε Κὶεὸετεεεετοτἱιιε1
θεε1:ειε ΑΜπι:Μ.

ι
Ι

ιπεοιικεουιε

~

Μπεστ”. πρεπε- σεει "πω"
0110110!!01ιο-ει, Πο" το.

8ε1.011"Με 1. Π” Με :Με ε. 0.Μπολτ”.
Β:ε="εΐει·11εεοΠ1τιετε!εν·"ΩΡΗΙΗ:εΠοεΛ

Ο
,

Εεε δΔἰε$-ί.ἶοοτῇαε.

881.11 2Δεε!ευ·ε - ι
Η .

μοιεοΙωεενεει·οε-ΗΜΜΙυεμεεε ε!)21=ε:Αεε1κεεΠεεεε
ξεο=ροωσ

νοιι«ΜεΜιεει·εΙννιιεεεε=
νετννεΙιεε·,ΡΑΝ.,

1
ὶ

1
Ι

ι

(58)17-9. _:==τ_,

έΗξ,

@
τ

ΒΕ εε :ε

ε ε ε.Ωω _....,,,_ .

Ό -·σΞΦ ἶ

ζ`‹ ==ε”8 ε.

Ν ..·.€8 ο
83 @ΗΒΟ Ρ

'ευΦ ἔΞἔ .

=.-8··>8--ξ:

50 σ.1ΗέΞ;-Βρ

= °ε
")

`.2ε.:8:~Ε<:ε.
Ξ Ξέ%-1Ω-β-1==: απο

ε ==€:€εε

ζ =..εΞ-8. :Ο

Ξ εεε
==ε
σ.ε 6- 'Ο Ρ..

"· Μ
,

Δ
.

© έ.Ω
'ή

.Ε ί:
εἑἔ Γ·

Ιω Ποετεο!ιοε .ΑΙοκε.εεω·-Ηοερ1ιε1»Ντε
Νεοεννο1εεττεο1Ι8 Με επι· Ζοιτ εΠεεεε
ω.. Ρ11οςοι·εε‹1 Ρ11εεει·Ιεεεε Μ: «Με
ρτ1νε.τεΚτεεΙποεφΠοεο (εποε ΖεεΙεεε
νοε 50 0ορ.).

Δετεεεεε νοε Κτεε1:οερΠοεοτ1εεεε:
?Με Οεεεει·1εο Μ1ο1ιε1εοε, Γεεε.εεε
απ” πεπε. ε. 30, κε. Π.
Πω ΜΜΜ 1ίεΒοτε, Οι. 8τ.εΙ1εοΓετ.ι·.
Πεεε τ!.?ὶεεἱεεἱεοιι Κἱτο1ιε0-8, θ. 10.

· Ο18ε Βοάο, Βε.ο. οοερ., 14εεε.. ε. 88,
καθ.

Ναι.10 Μ0111 Β Ο, 1.1. 44_ ει. δ.
Δ1οπε.εάι·ε. Κ888Πϋποεν, Βεποπε.οεοκε.ε
γε. ε. 61, Με. 359.

,ζ Βο1ιενεεωτ 11.11” "Ι'οιι18εοε, ΠεεεεΝΙ
εροοε. ε. 136, πω. 18.
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ΜΘίε180Ι (8ΟΙΙΙΙ)ΙΙΒ)
(ΜεΙΔ-ΚτεεοΙ-Αιη·ΙοΙ)
επΙΙΙ.:40'ναΜεΙει-ΚτεεοΙ.

ΠεεΙπΐοοϋοπεπτΙττεΙ

Ιιι άει· ΟΜι·ιιτεΙο.
Ραπ: ΠιτΙΜΠΙΜ:

ΟοποπΙιοω ειιΙωι:ιι€ειω οΙιτοπΙαι,
ΠΙρΜΙτοΗε, Βη·εΙρεΙ, Οιιιοπε,
(ΜΜΜΜΜΜ “Με ο! α:ΙποηΙω.

Ψ

~

ΠειΙοἱιιιπ
(ΙπεοΙΙΙΙ:ΙΙε)

οιιΙΙι.: ΟΛΠ.,@Μπα
'ΣΤΙΛΜ. ΙεΙιΙΙιγοΙ-5ιιΙῖοεᾶιιτε.

θετιιοΙΙ- ιππ! ςοεοΙτιππΜοεοεΡιιΙνει·.

ΕΙΙΙ:2180Ι (5ΟΙΙΙΙ3ἰΙ€)
(ΕιιοειΙγρΙοΙ-ΑπγΙοΙ)επΙΙΙ.:25%Επι:ειΙγρΙ0Ι.

`
ΙπάΙΩΜΜΗ

$ΙσππΙΙΒρ οΜετι·ΙωΙΙα,Μειωσα:ετπιει·
·?Ι;ιπ·ΙεΙΒ, Ργοει·Ιιοω αΙνσ.:οΙω·Ι:.

ΜΙΠνΙ0Ι
Ι ' Ι"Μώ.ΐΜΕ: (εοΙιιΙ:5Ιε)επΙΙι.:10%.]οτΙ.
Μπω- από Πιιι·ωΙεΙ:Ιωι,ωΙ"Μ..ΙΒΜ. ΕππιτιππΜεΙ «Με _ΙοτΙοΐοτπω

κποα:Ιιεπει·Μ·επΙειιηεοπ. απόΜάσα 10(ΙυΓΙΙΙΜΜΕ·
ΑΠω,ε5_008.8.3;_5-ΠΙΒΜαξη"ο (Πε- ΙπσΙοΜΙΜ: ΠΙΙ:ετδιεπΡι·οσωιοπ.

ΟΦ ·

ΑΜ ΙΧΖιιπεοΙ·ιάετ Ηεπεπ .8αιτε
νσει·‹ΙειιΙ.ἱΙετειΙιιταπό ΡτοΙ:ετι €ετιι

@Με ἔεΙἱεἘετΙ.

ΑΙΙεἱπἱεε ΡειΙ:τΙΙαειπΙοπ:

(ΖοτΙΙοε, Ηετιιπιππἱ 8 (Σο.

~ ΑΜΒυπο.
.

έ
` ~.

π

ΙΙΙΙΙηωΙ-ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΡεττἱοΜΙτοΙ
(ΙΠ8ΟΙΙΙΙ3ΙΙ8)

ειιΙΙΙ.: 3Ι|ΗΛ.σημα ΒοΙ›.Παπ
(ΚΜ.Μ. ΙεΙΙΙΙη·οΙ-5ιιΙΙοεΞιιιτε..

θετιιοΙι- απο! Κεεα:ΙιπποΙΙΙοεωΜΜΜ.

Ιιι ΤιιΒΙεΙΙεπλ 6
.1

Ε.
Ιπι·ΙϊοΙι·ΙΙΜ: (.ΐΙΙΙστοσεπω! Μ·πιεππΙα

| ΑπΙωιεε-Ποεἱε:3 Τ:ΙΙ.›ΙεΙΙεπμα:τΙΙΙ:.

Με ΙΙππωοΙΙειώνσπ ΙΙ.ΕΧΑΝ0ΕΒ ΠΕΠΗ.. Βτ.ΡοτοτεΙ1ι1τρ,·,ΕτΙ:εει1εΙ.τε.εεο88.
Πεπρτ-ΝΙοι1οι·Ιεεο,

Ι.Μ'οτειιτ Γ
. ά
.

Ι.ειπάεοΙΙαίτ,Βοφωουτοι·, Κι·οιηΙωοΙΙΙΙ.ιιεετ, Α ροτΙιοΙΙου ο.ΠτοΒιιουμεοΙ1Ι5.Ι'το
νετϋε.πά-ΗΜετΙο.Ι,Βιιυόεο.Βοη,
ΜαΒ·οπιν16.τωοτ,κνωιΙωΙου,
θοΙυνΙεωιπο, ΡΙπεοΙιι, 'Πιετ
ιπο1πω:ετ(ΜωιἱπιεΙ-, ΖΙππωοτ
η.Ε'οιιεωι·-).ΒετοωεωΙζΑτεο
τιποτα.ΑΙοοΙιοΙοιποτω·, Βι·ΙΙ
Ιου, Ριποο-ποι, ΒΙιποοΙεε,Βοτε
πεττοεΠΙι·'ε 'Ι'Ιιοειιει·. Κε.ΙΙιο
του, Βοιη;·Ιοε, ΡπΙνετΙωτοτο
πι· ΖΙππιπετρυΙνετΙεπτΙου ο.
ί“ϋι·Με ΠοεἱιιΓοοτἱοτι.

Ιοετι·ιππιειιτε 2ιι νοΙΒΜΙΐοτι
ειπ· Απτιριιωτἰοιι, ΠΠ· Αποπ
οΙιοιιτο ιι. ε. ν. 85.τεο Μ:
»λεπτο ιιπά ΡεΙιΙεοΚεετετ.
ΖωΙιπεοΙΙΙΙΙεεεΙ, Ζε.πεεπι ιιπά
ΖιιΒεΙΙΒι·. Ιπετι·ιιππουιο ΓιΙτ
νετοτἱιιειἱτϋι·2ιε. δοΙιΙεπεη.
ΚορΙ'- π. Ζ:ιΙιοΜΙΙ·εωπ. θιιττει
ρω·οΙι8.-ιι. Ηοτι1ΙΜτητπε.Πισπ
εΙΙΙεπι Γϋι· ἀἱο Μεεεειςε.

Ηειι1ρωΒειιτυτεπ ΠΜ·ΜὶΙοΙιπιεΙΙΙ η
'.

οοτιὸετιεἱτΙεΜἰΙο`Ιι νοπ θ. ΝοεΠο ἰτι γονση.

Ησαυ τιεεε.Οπ6.. 22Ιιο.ππ 19001·
-

<-.ρ»-ω....

Πετ·ειιιιεοΙιο;Πι·. Η ΙΙ τ
!
ο Ι ΙΙΙ] οι πΜ.

8ευετοτ1τιπι
ΗΝ· ΙυπςοπΙεΙΙΙοπΙΙο Παω”

Βενο8-Βοι·Γ.
Βεἱωτοτἰπ: ?πιιι Ι(τορΠ απο! ΤοοΜοτ,
Εοἱιεπἀοτ ΑΙ·2τ: Ηοίι·ειΙΙι Βι·. ΨοΙΙ:ιιιιΙ.

ΝΙΙΙιει·οε άιιτοΙι ΡΙ·οοροοτε.
(108)26-2._
ΜΙΙ::οεΙωΡο Β::ιεΙ Ι.οΜ
ευ ΡειΒι·ΙΙτρτεϋεοπειπρΠεΙΙΙΙ. ΜΜΜ: (ΜΜ
Βοη;, Βτ. Ροτει·εΒιιτς, ΙνοεΒτεεεευεΙΙ:ψιΜ Π. (88) Ι-1.

ΒποΙιότ7υΙ:Εοι·βΙ ν. ΙνΙσπσΙΙ:Εο ΚειΙΕΙιτίιιοπΙΙ. Ρι·..Μ Η.

.ΙΙ



κ” ιι. ιιιιιιιιιιυιιωιε Νειιε Εοὶἔε χνιι @Με

ΜΒΒΙΠΙΝΙΒΒΕΒ ΜΠΕΒΜΒΒΙΝ
πιει· εει· Κεεεειιοιι νοιι

Με. Πι·. Με! Βειιιιι.
.Ιιιι·ιενε (Ποι·ριιτ).

Πι·. Μιειιιιεε Κι·ειιιιιιεΠε.
Βιμ.

Πι·. Μάο" ΥΥειιιεεπ.
Μ. Ρεεει·ειιιιι·ε.

ᾶ6 «Μ. Ρετει·ειιιιι·εει·Μει!ιειιιιεε!ιεννοειιειιεειιι·ιϊωει·εειιειιιηεεειι.' ιΠιοιιιιε1:αειιΜ-Απίει·εΞε “δε” ..Πε 1118028” ···η
θα ιιΜε ειι ε. - Πει·Δωμιιεωεεεεει·ειε Μ: ιιι ΒιιεειειικἱΒΜ!. Μ· (Μεπω, 4.ΚΜ. Μι· εεε ΜΜΜ .πω- ιιιεΙ. ΡοεπιιετεΙΙιιιιε; ιιι Με ειωει·ειι
[|,εύ,επι 20 ΜΜΕ _ῇΒ!ιι·Ιἱειι,10Πιτ! ιιΑΙΜΒιιι·Ιιειι.Πει· Σημει··ι·,1ομη"1.
Μι·Με 3ιιιεΙ εεερεΙτειιεΖειΙε ιιι Ρει.ΙΙ:ιιπ 18Κορ. Με: 35 Ρίειιιι.-Πειι άει:

Ήττα πιιπ ειιεεε!ιΙιεεεΙιεΙι ειι όιε ΒΙ10ωιΜ11'Ηιιιιενοιι Χ.:ι. Βι0ΉεΒιιι
θι:.Ρει;ει·ειιιιι·α,ΝεννεΙη-Ρι·οερεετ.ΗΜ, ιιι ι·ιεΙιτειι.-Ε ε,η ιι εστη: @ο
εοννιεεΠε ειιΓιιιε Β.εεει·.ΗοιιεεεϋΕΙιεΙιειι ΜΜΙιειΙιιιι€ειι ΜΜΜ ιιιιιι εε
εεεειιΜι.ε Η Με ιιτΙειι Κεεεετειιι· Πι. Βιιᾶε1ῖἩειιεε1ιω θτ.Ρε

ΔιιΕοι·ειιενει·ι!ειι25Βερει·εεεεεϋ8ειιιι·ει·0ι·ιΒιιιεΙει·ΜιεΙειιΕεεειιιΗ.- αει·εΙιιιι·Β·'Ρετει·ειιιιι·χει·8ειτε,Ρετει·-ΡειιΙΒοεριτιιΙιιι ι·ιειιτειι Βρισκε
Βείει·ετε νσει·τ!ειιιιεειι άειιι δει.ιε νοιι 18 Μι!. ρι·ο Βεεειι Ιιοιιει·ιι·0. ειιιιιιτΙειιΗειικε8. ΜΜ:ννοειι ιιππ!Ρι·ειτ.εε νοιι 2-3 ει”.

ΜΒΟ ει. Ρεεει·ειιιιι·ιζ. (11. ΑιιΒιιετ) 20. .ΤιιΙι 1900

1ιιΙιε1τ: Βι·. ιιπά. Α. ΚιιρΐΓει·: Πει· Ιιειιάει·ει: ε.Ιε ΒειιιτΜεΙιεειιιτει·. - Ρι·οι:ο!ιοΙΙε άεε νει·ειιιε ει. Ρετει·ειιιιι·εει·
Αει·ετε. - νει·ιιιιεεΙιεεε. - Μει·ωΙιτΜε-Βιιι1ετιιι Μ. Ρει:ει·ειιιιι·Βε. - Διιεει€ειι.

Πει· ιεεεωι Με 8ειιΜιεεεειιιιει·.
νοιι

Μ. πιει!. Α. ΚιιρἔΗετ,
Κιι·εΙιεριεΙεει·π ιιι ΤεΙΙιιιοι'.

ΨνΜιι·ειιά άει· Βειιάει·ετ. ιιι ΜνΙειιά ΙιιεΙιει· ειιτ άει· 6Π'ειιτ
ΠεΙιειι Ηγειειιε ειι ΜΜΜ ιιιεΙιτε ειι ειιιιιι Ιιεττε, Μ: άειιι, Ιε.ιιτ.
Βεεειιιιιιιιιιι€ειι εεε «ΝοειιιεΙετειιικε πι· ΑιιετεΙΙιιιιεςνοιιΜω
εριεΙεπι·πειι» ιιιετ.ειΙΙιι·ιειιΑι·ετε ειπε ΤΙιετ.ιεΙιειτ ιπι Βιι.ιιιτ.ε.τε
ενεεειι ειιτ ΡΒιεΙιτ'ε·ειιιεεΙιτ, εε ει· ιικ·ειιιιεΙ μειωιειι εΙΙε θειιιιΙ
Με ΑιιιιειιΜιιεει· άεε Κιι·εΙιερίεΙε ιιι εειιιιτει·ει·ΒειιεΙιιιιιιις ι·ε
νιιιιι·ειι ιιπά Με Με ΒεειιΙτιπ εει· ΒεειεΙιτιε;ιιιιε·_ιεεεειιιε.Ιάειιι
θε.ιιιτΜεεοιιιιτεεεε Κι·ειεεε Ιιει·ιεΙιτειι εοΙΙ. Αιιειι Μ; ει· νει·

ΒΙΙΙεΙικετ,
ειο 'Ι'ΙιειιεΙιειτ. άει· Ροο!ιειιιιιιρΓει·, Πειιιιιιιιιιειι ιιπά

εΙάεεΙιει· επι εοιιτιοΙιι·ειι.
Με εΙειιιΙιε, τ!εεε«Με Νοι·ιιιεΙετετιιτ εειιι· Με ΒεεΙιε «ΠεοΒειι
ει·ννε.Ιιιιτειι Βεειιιιιιιιιιιιε;ειι ειιιΜΙι, άει όεειιι·ε!ι άει· εποε
εεωιω ,=.;ει.Ιιειιιει, πιιπΜε Αιιι'ιιιει·ΙιεειιιΙιειτ ιιπά Αι·εειιε!ιι·ιιίτ.
εει· Αει·ειε ιιιεεειιι ΜεΙιει· ιιιιεεεεΙπετ 8ειιΙιεΙιειιειι ιιπά άειιιιοεΙι
ιιιεΙιτ. ιιιιιι·ιεΙιεΕεειι θειιιετε ιιιιιιιινειιάειι. Ψιι· Βειιάει·ετ.ε πει·
ο!ειι ιιιιε ιιι Ζιιιιιιιιί'τ.ι1εΙιει· ειιη:εΙιειιάει Με άειιι Βειιιτε.τενσε
εειι εεεε1ιε.ίιι€ειι ιιιιιεεειι. ΙεΙι εε!ιε εε εεειιεΠι ιιΙε ιιιειιιε
ΡΒιοΙιτ ειι, Με ειιιιΜ.τεει·ετΙιεΙιε 8εΠε ιιιειιιει· 815εΙΙιιιιεε.Ιε ειιι
ιιεειι άειιι Νοι·ιιιεΙειειιιτ ιιιιεεεεεΙΙιει· Κιι·εΙιεριεΙεει·ει: ειιιει·
βεερι·εεΙιιιιιΒ· πι ιιιιτει·ειεΙιειι, ιπιι εε ιιιεΙιι· εΙε Με άειιι άιεε
_1Μιι·ιε·ειιΑει·ειετε.ε·ε εεε Νοι·ιιιεΙετιιτιιι Ιιεε·ιιτε.εΙιτει ενει·ι1ειι
Μπι ιιπά Μι ειιι·ειι Βεερι·εειιιιιις όιεεεε ννιοΙιτιεετειιΡιιιιΙιτεε
άεε 8·ειιιιιιιιτειιΒτετιιιεε άεε νει·ΙιειιτΙΙιιιιεειι Με άειιι Αει·πε
τεμ: νοτειιειΙιει1ειι ε·ΙειιιΙιε.
Αιιε άειιι Βιιιιιιιειι ιιιειιιει· Βι·δι·ιει·ιιιι€ειι ΜΙ! Μι :Με ειο
_ιειιι8ειι ΡειΙΙε ειιεεεΙι1ιεεεειι. ιιι ιΙειιειι άει· Απ: νοιι άει· Ρο
Πεεε ειιίεείοι·άειτ Μπι Με άιεεετ ειιεε.ιιιιιιειι εειιιτει.εεε.ιετΙιεΙιε
ΒεεΠε!ιτιειιιι€ειι οάοτΠιιιει·ειιεΙιιιιιε·ειι νοιι ΙιεΙιειιειιιιτ.τεΙιιευε
ιιιΓιἱΙιτειι, εοιιι1ετιιινει·άε, ε·ειιιιιι άεπ Βεετιιιιιιιιιιιςειι άεε Νοτ
ιιιεΙετε.τιιτείοΙςειιτι, ιιει· Βεερι·εεΙιιιιιε ιπιι· ιιιιεει·ειεΙιειι:

1. Ι)ιε Βε!ιιιΙι·ενιειοιιειι.
2. Βιε Δι·ιιιειιΙιειιει·ενιειοιιειι.
8. Με θοιιτι·οΙιι·ιιιις άει· Πεεε.ιιιιιιειι.
4. Με Οοιιτι·οΙιι·ιιιιε άει· ΡοεΙιειιιιιιρϊει·.
5. Με Οοιιτι·οΙιι·ιιιιε·άει· ΡεΙάεεΙιει·ει·.

1. Ι)ιε 8ειιιιΙι·ενιειοιιειι.
·Αιι ει·ετει·βτεΠε ΜΗ Μι Ιιιει· (Με οί'ΒειεΙΙειι Βει·ιεΙιτ Με:
:Ιιε·ν-οιι ιιιιι· .ιει 'Ι'ε.ΙΙιιιοίεεΙιειι Κιι·ειιεριεΙ ειιεςεΓϋΙιι·τειι θεΙιιιΙ·
ι·ενιειοιιειι ιηεάει· ειιειι, ΕκειννεΙε!ιειι Μι Με ιιι άει· «Μ. Ρε
τει·εΒ. Μεάιειιι. οεΙιειιεειιι·ιΐι» 1899 Νι·. 15 ριιεΙιειι·τειι Βοι·
ιιιιιΙει·ε εειιιιτει: Νώε. Πει· Βει·ιεΙιτ.Ιειιτετ ΕοΙ,ςειιάει·ιιιε.εεειι:Βει ιΙει· ΒεειεΙιτιΒιιιιΒ· άει· ΒεΙιιιΙειι ι*ειιάειι ειειι «Πε ιιιιεΙι
εεεΙιειιιιειι εΙΙΒ·ειιιειιιειι ειπε :

Ιιι εΙΙειι 8εΙιιιΙειι ΓειιΙτ εειιϋε·ειιάε ΒιεΙειινειιτι!εϋοιι. Βε
εεΙιΙιη;ειι Με Αιιεςε.ιιε·ειιιϋι·ειι ειιε άεπ δειιιι|- ιιιι‹18εΜε.Μιιι
ιιιει·ιι "Με εποε ειιεεειι επι'. Πἱε Βε.ιιιρειιιιεΙειιεΙιτιιιιΕ· ιιι Με
θειιιιΙει.ιιιιε ιει ειπε ιιι ερει·ΙιεΙιε, εεειιεο ειιεΙι Με ιιετϋι·ΙιεΙιε
Βε!ειιεΙιτιιιις, άει άεε νει·Ιιε.Ιτιιιεε εει· θΙεεΜεΙιε άει· Ε'ειιεεει·
ειιτ ΒοάειιΠεεΙιε άεε 8εΙιιι1ειιιιιιιει·ε ιπιι· εεΙιι· εε!τειι Με Νοι·ιιι
νοιι 1:5 ει·ι·ειειιι. Με ΟΙιει·Ιε.8ε πω! νδίειιικΙενσει·άειι ειι εεΙ
τειι ε·ετιιιιοΜ ιιιιτΙ ι·εΠεετιι·ειι άεΙιει· :τι νοιιι;; Ποια. Βιε
Βε.ιιιιε ειπε ΐειιΙει·ιιείτ εοιιετι·ιιιι·τπω! Με εετει·οεΙιειι. Βε ειπε
άεεΙιεΙΒ άιο 8εΙιιιΙΙιιιιάει· ιιιεΙιτ.ιει Βιε.ιιάε ω: άειιεεΙΙιειι ειιιε
ι·ιεΙιι:ιςε ε. Ιι

.

εεειιιιάΙιειτεεειιιεεεε Βε.Ιτιιιιε· ειιιειιιιεΙιιιιειι, εε
ιιεεε ιιι ΓοΙΒε ιιεεεειι ειπε Αιι:ιιΙιΙ νοιι Πιιιειινει·Ιιτιιιιιιιιιιιιρ;ειι
εεε ΒιιεΙιειιε ε.ιι€ενειεειι.Με 8ειιιιΙΒϋεΙιει· ιιε.εειι ιιιειιι: ιιιιιιιει·

@του
Βι·ιιεΙι ειιτ! Με ιει άεε Ρεριει· πι άιιι·εΙιειεΙιτιι:. Με

Μ$ετ.ιι;ιιιης8
άει· θειιιιΙΙιιιιάει· ιιι άει·ΒεΙιιιΙε ιιι Ροι·ιιι νοιι ιπιι
ρειεειι ιει: ειιιε ειιιΠ$ι·ιιιι ε ιιπά ιιιιεειιιιεειιάε. Ιιι

ΓοΙΒ·ε άεεεειι Ιειάετ Με Βι·ιιΜιι·ιιιιε ει· ΒειιιιΙΙιιιιεει· Βοι άει·
ίοι·εννϋ.ιιι·ειιτΙειιΤτοειιειιάιετ. ιιιισι εε ετεΙΙειι ειειι ΒΙιιτε.ι·ιιιιιτΙι
ιιπά Μεε·ειιΚιειιΙιΙιειτ.ειι ειιι, Με Μεάει·ιιιιι ω· Με ννιιεΙιε
Πιιιιιι ειιιειι εεΜιάΙιεΙιειι ΒιιιΠιιεε ειιεειιιιεειι ε,·εειειιετ. ειιι‹Ι.
Πιε ΒειιιιΙΙιιιιάει· εεεειι ιιιειει; ιιι άει· ΟΙε.εεε. Με νοει·ιεΙιτιιιι
Β·ειι ειιιιι ννεεεΙιειι ειπε ίεετ ιιΙιει·ε.ΙΙ εει·ει·τι,ε·ε, ι1εεε ειε ιιιε
ΔιιετεεΙιιιιικεςεϊειιι· άει· 8εΙιιιΙΙιιιι6ει· ιιιιτετ ειιιιιιιάει· ε. Β. Ιιει
Τι·εε!ιοιιι ιιπά θεεΒιεε ιιιεΙιτ. ειιεεεΙιΙιεεεειι. Πιο Πεεει·ΙιΙειάει·
Ιιε.ιιι.χειιιιιειετ.ιιι άει· ΟΙεεεε οάει· ιιιι θειιΙείειιιιιιιει·. Πιε Διι
τι·ιι:ιε ειιιά ιιιεΙιε ι·ιεΙιτ:ιε·εοιιειι·ιιιι·ι ιιπά ιιιιΙιει· Με ιιιιειιιιεει·.
Βιιε @Με άι·ιιιετ ιιι άεε θειιιιΙειιιιιιιει· ιιιειει: νοιι Β Βειτ.ειι ειιι
ιιπά ιετ Με εΙειιιιειιά. Πιο ΒειιιιΙΙ-ιιιιάει· ειπα! ειιςεινιεεειι Με
ΒειιιιΙι·ειιιιιε ιιι ι·ειιιι€ειι, ινεε ιιι Ε'οΙι;ε εεεεειι ιιιειετ ιιι εε!
τειι ιιππ! ιιι ιιιιεινεεΙιιιιεεειςει· οάοτ μι· 8εειιιιιιιιειεεεεεϋ.άιςειι
εει· ννειεε εεεεΙιιεΙιτ. ΜΗ; ινειιι€ειι ΑιιειιεΙιιιιειι Ιιεεειι Με
ΒεΙιιιΙειι ΒΙ.ι·οΙιιΜεΙιει·. Με Βι·Ιιειειιιις εει· 8εΙιιιΙι·ε.ιιιιιε ιει.
Με ειιιε νοΙΙετειιιιιΒ· ιιιιςειιϋ8·ειιάε. Πιο Ιιειιι·ει· ννεπιειι νοιι
άει· Ιιιι·εΙιΙιεΙιειι ΟΙιι·ιεΙιειτ.άειιι ε.ιιε·εΙιε.ΙτειιΒιιιειιι·Βιιιι€ειι νοιι
ΙιειεΙιειι ιιιιιειιιιιεεΙιειι, εεε Με θεϊειΙιι· άει· Αιιετεειιιιιιε· εει·
ΒειιιιΙΙιιιιάει· ειιτ ειεΙι ει·ιιιετ. Με 8ειιιιΙΙιε.ιιΙιε ινει·άειι εεε
8οιιιιεεεε ινΜιι·ειιά άει· Βετει.ιιιιάειι νοιι Βι·ικεε!ιεειιειι Βειιιιι.ει
ιιιιά νοιι άειιεεΙΒειι πωπω εει·Ιιι·οεΙιειι. Πεεει·Ιιε.ιιιπ πει;" ειειι
άεε Βεεει·εΙιειι, εοΙειιε Βειιιιε ειι Ιιειιιιεεειι. Με ειειι ιιιειιι· Πιτ
Βι·ννιιεΙιεειιε ει8·ιιειι. Βιε νειιιιΙετ.ιοιι ιει ειπε ιιιιεινεεΚιιιεεειεε
ιπιι! ιιιι€ειιϋε·ειιάε. Οι: 1'εΙιΙτ ειε μια. Βει· Ωιιεει·επτειιιιι
ΒοιΙειιΠε.εΙιε με ΒεΙιιιΙΜιι‹Ι ιει: ιιιιει·ε.ΙΙ ειιι 8ειιιιι.;ειιόει·, εεε
ι·ειι‹Ι ιιιε.ιι νοιιι ΟιιΜΙιι·ειιιιι ΗΜ; Με Με: “με Εεεε.
Βει Βεερι·εειιιιιιε άει· ερεειεΙΙειι Μειιιε·εΙ ιιι άεε ειιιιεΙιιειι
ΒεΙιιιΙειι ΜΗ Μι Μει· ιιιιι· ειιιιι;ει· Βι·υνεΙιιιιιιιε· τΙιιιιι. 8ο @ειιτ
εε ΒειιιιΙ εΜιιιάε, ιιι άειιειι άει· θειιινε.ιιιιιι ιιι ίιιιάειι ιει, ειι
άει·ε ιιι ειιειι «Με Μειιτ νοιι ι·εεΙιτε ιιι Με ΟΙεεεε Μπι.
Ψιεεει· ιιι ειιιει· ειιάει·ιι ειιιά ννεάει· Εεεε ιιοεΙι Ψειιιάε εε
ινειεετ. Ιιι ειιιει· Βιιιιε ιιειι ει·Ιιε.ιιτειι ΒεΙιιιΙε Με ιιιειι ποτε

ε·ειιι·εεΙιτειι



294

Ειοπρι·πο!!ο νοπ οοιοποιοοιο!· 8οιιο πιο Αι!ιι·ιιιο
ιο ποο θο!!!οι°

οιιωοοι·π ποο·οοι·οο!!ιποπ πιο !οτπιο!·οο ππο·Ιοιο!!
:πιο Λοιπο

ννο!ι!·ππο·ποτιποι· Πο!!οι·ιι!οιποι·8οο!πο!ιι.. Α·πο·οπο!!!οπποπ
ιιο!ιο

ιο!! ποο!! οιπο Το!!ο!!ο, ννο!ο!!ο οποιο!!τ, πιο πιο! Γιι!!ο νοπ

Τι·οο!!οο! πππ Βοο.!!ιοπιο ποο οιππο!ποπ Βο!ιπ!οπ νοι·Ι!οοποπ

πιο!·οο πππ πιο οπ ιο ποοπο!!ιοπ ππι ποι· Βοποο!!!ιο!!ο ποπ

δο!!π!ιο.πιοοπ, ποο! Βιιι'ιι·οπιο ποππο!!!οο πππ ποιοοο !!ιο!ιινοι·

!!!!!ιοιπποοοοπιο!!ι Μ. Απο!! Μ: πππ ποι· 'Ι'ο.!ιο!!οπο οι·πο!!οο,
πιο νιο! Βο!!ο!!ιιπποι·π!ο 8ο!!ιι!οοοππο!!οο,ποννιοοι! ποπ πιο!ο!ιο

Ιοι'οοι!οοπιιι·πο!!!!οιιοπ οο!!οι·ι·πο!!ιπο!!οο. Ζπι· 11'ο!!ο!!ο!ιο!!ο

πι! ποο!! πο !!οιοοι·ικοο.πο.πππιο Νοι·ιππ!ιποοππ ιπι· ποο !ιπιπ

οπιιππ πιο δο!!π!!ιιοπ ο!ιοποπιοοπ 4 Οπ!!ι!ιπ!οιοι·
οο,ο·οποιοιιιοο

πιο!·ποπιοπππιο, πι! πιο Βο!!π!οο πο πο!!!οο!!ιονοοιι!οιιοο ιιο

πιι2οπ, πο- πιο Βοποοποο!!ο 1 Ωποιπι·ι!.ιπ!οιοτο).ο 8ο!!π!!πιοπ.

Βοι ι·ιο!!ιιοοιο νοι·ι!!ι!ιοιππ πο!! πιο Θ!οπι!πο!!οπιο ι!
πω· Βοποο

πω!!! ποπ Βο!!π!ιιιοιοοι·π,πιο πο!!οο οι·ινιι.!!οι, νοι·ι!ο!ιοο πιο

!:5.

Ε Ε: ο ω α! `ι σ: οι οι ο: οι! ι-· 80ι"Πωι

Αππο!!!πω β Ν) Οι! 'ι
_ιιι) `ι 00 ε' Φ π· ὅ δ? Ν ··· ε) Β Βο!!ι!!οι·ι

Πέ
Φο κ! ο» πιο οι: ο! ω α! οι οι οι! ι·

μ. »ο ι πο πο οι: μ· πο κ! »ο ι ι-· ΚΤΜ”

οποιοπι-·-·ου:··ι··ιοεοιωθ.Ν, Ο Ο οι στ! Οι ο Φ ή `ι ι-· Ο ο;)ι 8.β.'ε! ιζ;Ε'
Η τα"

ο ο ν ν ν ν ο ν ν ν ν ἔ_
ἔἐ

οι. Φε

ΡΡ!ΗΡ·ΡΡ μ' ο'.5^5!!9!.9° Ο
οι »ο Φ ο :ο `ι .8 "οι κ· `ι ιβ ο ,=

. .ο !·°Ξ
σ· '=Ξ

ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ν ·, 2996
ἔ ο
π·

κ·
σ! ει! α! η'
ο ο ο $"βΜ
ο ο π· πο.
..τι ι ι ι π! ι ι ι ι π· πο;
Ξ = 2 '°”οι
οι οι ι: δω·
ε» π» π» οι·

ο ·· -ι_.πο:
τ? κι

κι κ· ι-ι »Η υ πω μ.
==ειΞ2... .. Μ* Η):ο···οοοποππο·ποποπο
Φἔππ
'ιιι:·2Φ

ι:!ιο!·ιπιι πο!!!ιοππιποι· οιιιοιο!!ο Βοι·ιο!!ι. π
Βοι ποο ποο!!ιο!ποοποπ Β.ονιπιοποπ πιο: ποι· Αι·πι πο!·ππι' επ
οο!!ιοο: 1) ο`οιο ποπ Βο!!π!!!!ιι!ποτοπιο ιο! οι·πιοο Βοι·ιο!!ι εο
ποποιοο !!π!!.οεο!οπο!! ΐοτιοοπιο!ιοο, οπο! οι! Πιο!ιππιοο ι·οπο.
Νοο!!οπιοπ πιοιτο·οιππποπ !ιο!!οο ποπ σ!! πιοπο!οοο πννοο!ι
ι!!ιι.ππιο·οππο;οιπ!!ι·ι ννοι·ποπ πιππ, ποννιο οι! ποοο!·πιπο·π πιο!!
οπο!! ποπο Μιι.οοιο!ιπι 8ο!ιπ!!ιο.πποοι·ε;ο!!οοπο!!οο· 2) οι! ποπ
νοο!ο!!οΙοιοοιιοππ!ιι·οοο!ιοιιοπ ποιι ποι· Ιοιοιοο ιιονιπιοο πο
!!οι·ι·πο!ιιπο!!οο, ποπ 8) πιο οπ πιο!! πιο ποιο Οοπποποοιιποπ
πι.ποπο ποι· Βο!!π!!!ιπποι·ιιπ Απ οο!!!ιο!ι ποι· Βονιπιοο νο!·!!!!!ι,
οποιο!!ππι” Ί'ι·οο!ιοο!, Βοο.!!ιοπ, οριο, Απο.οιοιο, θ!!!ο1·οπο.Κγ

Ε!!οπο,
Βοο!ιοπο, Ρπ!·ιι!!!ιι!!οπο, οποιο, Ι!ποπ, Ιιο!!ι·ο.. 'Εποπτ

π!οπο ποπ απο !!οποπποι·π2ο π.ο!!ιοοΜ.
Ψιιοπο!ιοοπννοι·ι!! πιοπ οπο!! Ποιοτππο!!ποποο ποπ Βι·ποοοο
ννπ.πποι·π,ιινο!ο!!οπι! πι!!! Αο!ο!!οποο· πο ποπ Ηποποπο!ι ο"

ο!θοι·οιοοοπιιπο!!οο
Ριπιιιπ νοπ Ποιοι” ππι' πιο πο.ο!!ιο!ποοπο

οιπο επ οιοο!!οο νοι·πο!!!πο;οοννιι!·πο:
1) !!ππο οπο!! ππι' πιο ?οιπο ποπ ν!ιοπποτπ ποιο!! Βοιι·οο!!
ιποπ ο!ποι· 10 Οτο!. πιο!ιοο ινοπποι·πο!!ιο!!ι, πιο ο·οο;οπ πιο
Β!πιι ποιπποπ Ρποιοι·π οο!ιο!ιοο οπο, νι·ο!!οιπο· ιοοι·ιιοπ ιπι.,
ππππΒ'π.ι·οπποππι·ο!ι ι·οιο!!!ιο!ιοοι·,ο·οοιπο!ιοΒπ!!πιππο οποι·ππ!·ο!!
Βιποποιηπππ!πο οοιπιο!!ι.
2) οιπο οιπο ππι Κ!πι·!ιοιι νοι·πιιιιο!πι Ζο!!!οο!οποοπ ποιο!!
οιπο 10 Οοο!. πιο!ιο )νοπποι·πο!ιιο!!ι. 'Ι'ι·ιι!!οπ !ινοπποι· οοι!!!!.!ι
πππροοπιι·ιο '!'!!οι!οπιο 'Ποπ, Μοι·οο!, Ηο!πιπποι·ο οιο.
`Β) ο!πο οπο! πο! Θοιιιο!ι ποιο!! Βο!!ιιιιο!ο ιο ο!ποι· Ε'Ιππο!!ο
ποπ Ε!!·ννο.!·οιοοπο! 40-50 ι)

.

4
) Βοι Ρ!·ιιίποο· πιο! Θοπο!ιπιπο!ι οι πο!·ποι' επ οο!!ιοπ, οι!

ππ!·πο!!!οοι·ι!·ιπο!!οοπσποτ ιππο Μ.

δ
) Α!π !ιο!·πο οο!ριι·ιπο!ιοπιο οοπο!·ο Βοπιιι·ι'οιπποοοοιιοοοπο

Βιοι!!οπο επι· Βι·ιιοποποο· οιοοπ οπτοο 'Ι'ι·ιο!!πιππποιποιπο!ιο!!!ι
πιο!! ίο!ποπποπ νοτιο!!ι·οο: Βιο 'Ι'ι·ιο!φΙππ ννιι·π ιοιι ποιο
ννοππο!· 8οι”π!!ιπω! πιοποο! οι!! .οποιοι ο!ποι· !!!οι!ιοοπιο!»

νοπ 1 'Ι!!!οι! 'Ι'ο.ποιο ιο 4 'Γ!!οι!οο ποπιι!!ιι·ιοιο
!'!'!!οι! ννοιοποιοι επποποιοι. Ει·ι'ο!οι ιο Ζοιι νοπ

6 Βιποποπ !ιοιοο_'Ι'ι·ιι!!ποο, πο ιπι ποπ ννο.ππο!· πιο Επι”
Τι·ιο!ονοπποτ. !)πππο!οο π! Βοπιιππ!!οιιππο!!ππ!ιο!!,οποιοι! οπ
πιο!! ιοποι·!!π!!!ποι· οι·πι.οπ8ιποπο ποιο.. Βι·ι'ο!οι πιο '!!ι·ιι!!ποο·
ιο ποι· πννοιιοπ Βιπππο, πο ιπι ποπ ινοπποι· πιο 'Ι'ι·ιο!ιππιπποι·
οοι·οπο οιο!!ι επ οιοοίο!!!οο. ποιοι πιο!! ποπ ν!ΐοππο!· ιο πρι·
πιιιιοο Βιποπο οι.ποπ !!ι·οπο, ποιοι ποπ 'Ι'ι·ιο!ονοπποι·ποο ιπ!ι

ιο!ι!ιο.ππιπο!·Βοπο!!οποο!ιοιι ποπ οιοιποο!ιο.!ιι€.
ννο- !!ιιοποπ ποιοω!ο!! ποιοι·πο!!οιποο:

ι! πο!!ι·ππο!!οοιοπΤι·ιο!!ινοπποι,

ιοο)
!ιοππο5)Νοππο!·πο

θ
) πο!ι!οο!!ιοπ »

3
)

οιιιτο!ιοπππιο·οπ »

4
) μια »

ποπ ππι·ποο!! πιο ποιοι·πποπιοπ Βι·ποποπ ο!οππιποιι·οο.

Οποιοιπο!!Βοποπο Ρι·ιιι'ποπ ποπ Τι·ιο!!ννοππο!·π οοι οι·οοοι
πο!!οΒοιι!!ιποπππο πιιιιο!πι Κο!. ι!γροτοιοοοποιοιιιο ιπ!ι·-Βο
πιιο!ιοππο· ποπ Ρι·οοοοιοο!!ο!ιοπ πο οι·οποιοο!!οοΒιοποπ ππι·ι'ιο

πιο!!! οοι· πο!ιοπ πππ ππι· πι! ποιοι; ποιο, πιο ποπ ο!!οο πο·
οο!!ι!ποι·ιοΡ!·ιιιπποποο!·ιο!!!·οοοι·οο.οιπο!!οΒπ!!πιοοποπ ιπι ννο.π

ποι· νοι·πιπι!!οο πω.
!ιπ πο! ιπ!ι· ιποπιο.ιιοι ποο!! οιοιπο Βοιι·οο!!ιποοοο πιο· ποπ

'!'!!οπιπποι· Βο!ιπ!!·ονιπιοποπποιππιο!!οπ.

!)ο οιπο Απο!!! νοπ !!ιοπιποο Βο!!π!οπ ιο Βιι!πο ποπ ο·ο!!ππι
ιινοι·ποποιιιπποο, πο !ιο!!ο ιο!! πιο ποιοο ι'ο!8οοπο Ζπποι·οο!οο
πο!!οο; νοιι πο! Νοποποιοο νοπ Ηο!ιπ!οο :ο !!οτιιο!ιπιο!!ιιο·οπ
ποο Ρπο!!ιοο ο·οπιπο!!ι. Βιοπο Ζπποο!ιποοπιο!!ποο· !ιο!!ο ιο!!

ιοοιποο! οΗιοιο!!οπ Βο!·ιο!!ι οο!,ςοπο!!!οπποο,ποννιο πιοπο!!!οποο
θοιοοιοπονοι·ινο!ιποοοο !ποιοοπ Κιι·ο!!ποιο!π ι!!!οι·ιο!ιιο!ι. πιι.ι!!ιι

!οιπιοι·ο νοι!ιοπιιποοποο Γο!!οπ πιο!! ιοίοι·πιιιοο !ιοο!ιοο.
Πιο πο! Νοι!!!οπιοο :ο !!οι·ιιο!!πιο!!!ιοοπποπΡπο!!ιο !ππιοο:

1
) Ποι· Βοπο·ι·οοπ πο!! ι!·οο!ιοο πω! !!ιπ!ιοι· πο!!ο!!οπι πο!!οο·

ποποπ @ειππποιο.

2
) !)ιο Μ! ο ποπ Βο!!π!οο!!!!πποππο!! οιπο οπο ποιο, πο ποππ

Βοοπο πππ Επιι !οοο!ιο!ιπι Ζπιι·ιιι πο!!οο !!ϋποοο. Πιο !·Ιοορι
ο·οι·ιο!!ιοιποιο, ποππ ποπ Βο!!π!πιιοιποι·οπο!!

Οπιοο οποι· Βιιποο πιο οο!οι.>;οπιπι. Βιο!!ο πιιι·ι*οοοιο!!ι ποιοι·
οιπο!!!Ποπ!! οποι· ποιο πο!!οο ποο! Βο!ιιι!πο!!πππο !!οιιππ!ιο!!
ποιο. .

8
) ι!ππ Ποπ!! πο!! ποιο Βιι·ο!!ποο!ιποιο, οιο 8ο!!ιοπο!ππο!! ιπι

ειποι·οο!πιππιο·.

4
) Πιο Ι!ο!!!·οι·ινο!!οππο·πο!! ιπο!ιι·!!πι·ποιο.

5
) ΙΒιο 'Ι'πιο- οποι· 'Γπιοιοο!ο!οι.π πο!! πιο! ιο ποο!!πιοι·Νπ!ιο

ποπ 8ο!!ο!πο!!!!.πποπ!!οποποο.

θ
) Βοι· Αιιοι·ι πο!! οιπο ιο! Βο!!π!πο!!π.ππο.ποοποι·ο οιπο!!

οοιι'οι·πι νοπ ποιοπο!!›οο, πορο!·ιι·ι ποπ πο πιο Βο!!π!!ιιπποι·
!οιο!!ι_οι·!·οιο!!!!πι·,ι!!ιοποπιοοπ !Ο !ποιο!· (32Ε'πππ) νοπ! Βι·ποοοο
οοι.!'οι·πιποιο ποπ οιπο νο!!πι!ι.οπιο·ο.ππο·οιπο.ποι·ιοθι·ποο ππι·
πι.ο!!οοπποπ Β!οπ!·ιοΒοο ποι· ιι!ιιππιο;!ιοιι ιοπ Ει·πι·οιο!ι νοι·πιο
ποι·ο. οι! οιιιπποοιο ποιο Λ!!οι·ι 8 Αοι!!οι!ποι.ςοπ νοι·Ιιο.οποο
ποιο· 1

) το ποο Ι.ο!!ι·οι· (νοι·πο!!!ιοπποει!·); Ε!
)

Π!! πιο Κπο!ιοο;

8
) ιπι· πιο ιιι!!.πο!!οο.- ΝΒ. Βιο οπο: ποοιιοι πο- 40 Κοο!!οπ

ι·οπο. 25 .Ιοπο!ιοο. - πιο Βιιο!!!·οιιοι· ποι· Α!!ο!·ιο πο!!οο
πο!!οο; εοπιο!!ι ποιο ποπ οπο' ποποο!!!οπ ιπι ποο!! οιο ποιοιιοπ
πο!ι!·οεοπΒ!·οιι ππππ!!ι·ιοποπ. Απο!! πιπππ που Αοοι·ι επι. νοο
πιο! ποιο.

7
) Ι)οι· Βι·ποποο, ποι· ο!!οι!ιο!!! ποι· Βποεπιπιιοπ ποπ ποπ
Λ!!οτιοπ εο!οοοο ποιο πιιιππ πιιπ νοπ !!οιποο ιοιω!οπιοοπ 10
Ποιοι· οοιι`οτοι.ποιο πω!. Μ. !νοοο ιι·ιποοπ ιοος!ιο!! π! Ρο!!!

οοοι'οι·πι!!οι·ππι·ιο!!ιοο.

8
) Πιο Ε!ο!ιο ποι· Ζιιοιοο!· πο!! πιο!!ι ποιοι· πιο ιποιοι·(!! Γπππ)

!!οι·ο!!θο!!οο;
πιο Γο!·ο! ποπ Βο!ιπ!πιιοπιο!·π πο!! οιπο ο!!!οοο·ο

ποιοι οι·!!5!ιοιππ 4:8 οπο! ω!). ΑΜ' _ιοποπ Βο!!π!!!ιοπ πο!!
ποι· Ωιιππιπιι·ο.πο! Βοποοπιι.ο!ιοιο ποι· Ο!πππο οιο!!ι ποιοι· οιο
Ωποπιοιπ!οιο!· (!Ο,7 Ωποπ.-Ε'πππ) !!οι·π!!ο·ο!!οοποπ ποι·

Βποι!;!·ι!ππι
Ειπα πιο!ιι. ποιοι· 4 Ο πιιι!ιιο ο οοι· 041,2 Οοο!!!

πππ .

θ
) ιο ο!ποι· Ο!πππο πο!!οο οιπο ι!ιο!ιι· πιο 60 Βο!!ιι!οι·ποιοι·

εο!!ι·ο.ο!!ιννοι·ποο.
ΙΟ) Πιο Πιο!ο πο!! ιιππ ι'οι!ιο;οιπο·ιοπΒι·οιιοι·π !!οπιο!!οο,!ιοιπο

Βρο!ιοο !ιο!!οο ποπ π·οιποο·Ιιο!! ππι ι!ιιππι€οπι 'Ι'ι!οοι· οποοπιι·ϋ
ο!!οπ ποιο. ο .

1!) !)ιο !)ιο!ο πο!! ππι·ο!! Οοποποο·οπ ιπι Γποποιοοοι ποο!!!
!ιι·οοι· ποιο.
12) Πιο νιΠιοπο πο!!οο πιπο!ιοιπ!·ι ποπ !!!ιιο!ιο!ι ποι;οπιι·ιο!ιοο
ποιο, ποννιοοιπο ππο!!!ο Ροοο!ποο; πο!!οο. Πιο ΙιΒΒ'0πο!! ι;!οιι
ποιο πω! οιοοο ννοιπποοΑοπιι·ιο!! οι·ι!π.!ιοο,ποι· οποιο

επ οι·
οοπο!·ο ιπι. ο .
13) Πιο Αππο·ππο;πι!!ιιι·οοιιππ ποπ Βο!!π!- ποπ Βο!!!πιπ!ο!!ποι·ο
πο!!οο οπο!! οποποο ππ!'πο!!!οποο.
14) Ποπ οιπο πο!! οιοοιο; ιιππ ο!!οιο νοπ !ιπ!ιπ ποι· ιο ποπ
Βο!ιο!πιπιπ!οι·!!ιποιοιο!!οο. Πιο Γοοπτοι· πο!!οο ιοϋ8!ιο!!πι ποο!!

πω!! πο!! ππ!!οι πο

ππι· !ιο.οο !!ιοοπ!'!·οιο!!οοπππ ιοοο!ο·πιοοπ 1 Ποιοι· πιο» ποι·

!)ιο!ο οοποο. Νοι!!ιοοοίο!!π πο!!οο !!ο!!ονο!·!!ποι.:οποο·οοι·οο!!ι·
ποιο. _
Η!) !)ο!· Οι'οο ιιο δο!!π!πιπ!ιοοι· πο!! νοπ !οιπιοι·οιο πω! ποιο
πω· ποιο ιιππ πιο!!ι. οοποι· π!ο !,6 Ποιοι· (4,8 !ι'πππ) πο πιο
Βιιο!‹ο !ιοτποι·οιο!!οο. Απο!! πο!! ποι· =Οιοο πο οιππι·ιο ποιο,ο



οοιι
'

Μιοε ιιιιιιι άοιι 8τοιι1ινοιι οοιιιεοΙΙιοτι1οιο1ιτ.πιπ τ'οιιοΙιτοιιιΒιορ
ιιοιι ο1ιπιεο1ιοιι1:ιιιιιι.

16) Πιο Πο1ιοτ1ι1οιι1οι·εοΠοιι ιιι οιτιοιιι1ιοεοιιι1οτοιιΒιιιιιιιο ιιιι‹1

ποο8ι·
ιιι οοτΟΙεεεο ιιοο1ι ιιιι Βο1ι1οϊ21ιιιιιιοτιιιιτοι·ο·ο1ιι·οο1ιτ

ποτ οιι.

17) Ιιτι Βο1ιιι1Μιιιιιιοτιιιιι1 οοτ Βο1ιτοτπο1ιιιιιιιο·,εοπιο ιιοιι
θο1ι1οα1ιιιιιιοτιιεοΙΙοτι ο.ιιετοιο1ιοιιι1ονοιιιι1ο.ι:1οιιενοττιοΜοιιοοιι
ο.ιιιτο1ιτοο1ιτεοιιι, ο. ιι. ιιι Γοτιιι νοιι νοιιτι1ει.οτοιι πιιό 011811
6Ποιιοοι·οιιΕ”οιιειοτιι,ιιιο1ιι:ιι1ιοτιιι Ε'οτιιινοιι οιιιΓε.ο1ιοιι1.6ο1ιοτιι
Ιιι ιιοιι Ψ11ιιι1οιι.

18) Πιο ΒΒιι1ιο εοΙ1οιι ιιι 3 Οτ6εεοιι νοττο.11ι1ιτεοιιι. Πο
1161ιοι1οεΒιιιιοιι οιιιερτ1οιιτ οοτ 1ιιιιιΒιο ι1οε Πτιοοτοο1ιοιι1το1ε,
Μο Βτοιιο οοτ Με Ο1ιοτεο1ιοιι1το1ε.Πιο Βιιιι1ιο οο11οιι ιιιο1ιο
τιιο1ιτΜε οποιειαι εο1ιι. Πιο Βιιιι1τ οοΙ1 οιπο Ι.ιοΙιιιο 1ιιι1ιοιι.
Πιο '1'ιιιοΙιιι1οιι.οεο Ι ποτιι€ει.οιιεεοποιι: νοτι·ο,<:,οιι,ιιο.εοιΙιτ οιιιιι
81ο: Β·ο1το1ιττοτΒοιιιι ιιι οιιιο Βοοιιο ιιιιι. ι1οιιινοτι1οτοιιΒιιιιιιο
ι1οεΒιι·.ιοε111118.81ο τιιιιεε οποιοι: ιιιιτ1 ποιτι681ιο1ι ιιι νοτ
εο1ιιο1ιοτιεοιιι. Πιο Βο1ιιι11ιο.ιιο εο11οιιιιιο1ιτ.νοιι ΕΙι·ποο1ιοοιιοιι
1ιοιιιιαι ποτι1οιι.

19) 1)ιοθο1ιιι1οιιίοΙεο11ιιιοΙιτ ιιτι οοτ Ψειι‹1 1ιιιιιι.τοιι,εοτικ1οτιι
επί οιιιοτιιΒ'ιιεεο, ι1το1ι1πιτ,1'τοι ιιτι Ζιιιιιιιοτ ιιιιτοτςο1ιτοο1ιτ
ποτι1οιι ιιιι‹1ειναι· ω, Μιοε Μο νοιι 1ἱιι1το1ιοτ μι: 1ιο1οιιο1ιτοι
Μ. ιιιιι1 ιιιο1ιτΜοτιτ1οιι.

20) 11οεο11οιιιιιιι: ννιιεεοτ Β·οίιι11τοΒριιο1τιιορίο νοτ1ιο.ιιιιοιι
οοιιι πω! οποια Μιι·οιιτ'ι;οεο1ιοιιποτι1οιι. Μ" 1ιιιειοιιι1οΚιτι
τ1οτΜοοο11ιοιι1ιοιιιιαοιι.

21ι 1νο.ο Μο 2ιαο1ι1 ιιιιτ1θτϋεεο ω Γοιιετοτ ιιιι1οιιι;τ. εο
εο11Μο θοεοιιιιιι Ιο.ο11ο.ο1ιοοοτ 14"οιιοι.οτιιτι οο1ιιιαιτιιιιιοτειο1ι
οιιτ Βοι·1οιιι15.ο1ιοοοεο11ιοιινοτ1ιοΙτοιιπιο 1:5.

22) Βοι οιιιοιιι Νοιι!ιοιι ι·οειι. Πιτι1ιειιιοιιιοε Βο1ιιι18·ο1ιο.ιιάοο1ετ

ᾶοτΙΙΚἴτοΙιερΙοΙιιτΖτ
οτο6ιιιε ιιιιοιιι:οο11.1ιο1ιεοιτιο11οι1ιεοΜιι€οΖιι

οτι. οι οιι. ·

Πιο οΗιοιο11οΟοιιττο11οοοτ Βιι.ιιρ18.ιιονοιι Βο1ιιιΙοιι ιιιιτοι·
ετοΙιτ ι1οιιι Οοιιιιιιιεειιι· τω· Βοιιοτοιιο·οΙοοοιι1ιοιοοιιιιοιι ι1οιιι
Βο1ιιιΙιιιοροοι.οτ.1)1οεοτιΒοοιιιτοιιΠοτ οοτ Απ: εοιιιο νοι·ειο1
1ιιιιετοιιΖιι ιιιοο1ιοιι,ι1οιιοο11ιοιιοε ΜιοτΙοεεοιιι1, ιιιιι: ι1οιι θο
ιιιοιιιι1οτιπο,ο·οτιοοτ ονοιιιιιοΙΙ ιι6ο1ιιοοιιΑοιιιιοτιιιιο·οιι οοτ νοτ

ΒοιιιοΙΙιοιι
Βο.ιιιι1οιιοιιι νοτ1ιοιιι1οΙιι. .1οι1οο1ιοτι.1ιοιΙτοτ εοιιιο

ο81ιεο1ι1Μι·οι1ιι·οοιάοτ Θοπιοιιιιιο, ποιιιι Μοοο 11ιιιιιιιι ι11οοο1
1ιοιι οιιο,·ο1ιτ.Βοιιιι Αιιε1ιι·ιιο1ι νοιι Βιιιι1οιιιιοιι ιιι ιΙοτι 8οιιιιΙοιι
1ιετοοτ Δω, τιο.οΙιι1οιιιοτ Μο ιιοτ1ιποιιάιιτεοοιι1Ιοοετοο;ο1τιοτ
ι;τι11'οιι1ιοι.,ειοΙι :ιιι Μπι ΒοιιιιΙιιιεροοιοτ ιιι ποιιὰοιι, ιιιιι1 ποιιιι

ιιοι.1ιι1,ς,
νοιι 1οατοτοιιι Μο ΒοΙι1ιοοοιιιιις.οοτ Βο1ιιιΙο ιιι οι·

πιτ οιι.

πιο τιοτ1ιποιιι11;@τυπικο Βο1ιιιΙτονιειοιιοιιειιιπ!.εοΙιτ. εο!ιοιι
απο ιιιοιιιοιιι οΠιοιο11οιιΒοτιο1ιτ 1ιοτνοτ, ι1οο1ιιιι6ο1ιτοΜι 1ιιοτ
ιιοο1ιοτιςιιιιοοιιι11ιιιιοιιίϋο;οιι,τα" Μο Βο1ιο.ιιιρτ'ιιιι8Με 'Πο.
ο1ιοιιιε,_ιοιιοειιιιιοτ ιιιιοοι·οιιι1ιοιιάνο11τιιιιιτοττιοιιινοτ1ιι·οιιοτοιι
11οιι1οιιε.νιο1 ιιιο1ιτΑιιεειο1ιιοπιοιιι°1Σττ'ο181ιο1ιοιιΜιττ'ιο,ποιιιι
ιιιοιι ΜοεοΠιο εο1ιοιι "οι οοτ τοςο1τιιιιεειο·οιιΒο1ιοιιι11ιιιι Βο
οϋιιιιο. 1ο1ι1ιο1ιοΜο Βτίο1ιι·ιιιιιτ ι;οιιιο.ο1ιι.,ι1οιιε Μο οποτ
ιιο1ιο.ΓιειοΙι ιιιοιιιτ.οι·ει:ι1οιιιιοτι (1οιι Διακ ποτιι1οι. ποιιιι Με
'Ι'τιιο1ιοιιι1ιοτοιιε ΒτΙιτοιι1ιιιιιοοιι Με ΑιιοιιριοΙε 1ιοι·νοτοοτιιτ'οιι
1ιιιι. Μ: 1ιο.1ιοιιΜο Βο1ιιι11ιιιιιιοτΙοοιιιο Α1ιιιιιιι€ Μι.νοιι, τ1οεε
Μο πιπ 'Ι'τιι.ο1ιοιιι1ιο1ιοΐιοι.ειιι‹1. Αιισ1οτοοιπο Ζιι ιιιιιοΙοιιτ. ιιιιι
ειο1ιΖιιτ Βο1ιειιι11ιιιιεΖιι οιιιεο1ι11οειιοτι.Ποτ Μο Βο1ιιιΙοιι τονι
Μτοιιιιο Δτοι οοιιετ.ειιιτι.Μπος Ζιιτ εΙΙΒοιιιοιιιοιι νοι·ινιιιιι1οτιιιιο·
ιιιο1ιτιιιιτ Μο Βι·1ττοιι1τιιιιο,·,εοιιι1οι·ιιποσοι ο.ιιο1ιΜιι·ιι1ιοτ,ι1ο.εε
Μο Ριιι.ιοιιτοιιοιο1ιο·οιιιιοοιιι1απο 1ιο1ιιιιιι1ο1ιι1οεοοιι. ιιιι1οιιι
ι1οιι8ο1ιιι1ιιιοιειιοτιιΖιιτ Ρ11ιο1ιτο·οπιοο1ιτ.π1ι·‹1νοιι ιιοιι ιιτοο1ιοιιι
Ει·ο.ιι1τοιιΚιιιι1οτιι ιιιιτ εο1ο1ιοπιοι1οτ ειιιπ 8ο1ιιιΙΙιοοιιο1ιιιαιι
1ιιεεοιι.Μο νοιιι Απο οιιι Ζοιιο·ιιιεε νοτποιοοιι, ποΙο1ιοε ι1ιιιοιι
Μπι Βοειιο1ι οοτ Βο1ιιιΙο οοετο.1ι.οι:.Νο1ιοιι1ιοιιι·οεοετ, 1τϋιιιιι:ο
πιοιι Μιτο1ιΜοεο Βο1ιιιΙτονιειοιιοιιοιιι μια 1ιϋ1ιεοΙιοεετοι.ιοτι
εο1ιοεΜε.ι.οτιο1οτΙοιιοοιι. 1)ιιεε Μο Βιιιιοτεο1ιιιτ'ι.ιιοιι Αοτετοιι,
πο1οιιο οιιιο ιιοτιιτι.ιο·οπιο·Με νο11ιεπο1ιΙ εοτιι·οτιι1ο'Ι'1ιο.τ181τοιο
ιιιιο1ι1ιοιι,ιιιο1ιτΒγιιιιιοτΙιιοιι οιιτεοεοιιοτιιιιτι, εο1ιοιιιο ιιιιτ ιιιιο1ι
μια ιιοι.ιιτΙιο1ιιιι

ιιο18.
Βιιιοιι ννιιιιεο1ι ιιιδοΙιτοΜι 1ιιοι·ιιοο1ι

οιιοερτοο1ιοιι,ιιιιιιι1ιο1ι οτι,Μαι: Μο ΒτΒεοοτοιιΒο1ιιι1οιι1ιοιΒιω
1ιι.εειιιιιο·νοιι ιιιιι: 1ιιίοοτιοιιε1ττοιιΜιοιιοιι1ιο1ιο.ΐιοτοιι8ο1ιιι11τιιι
ι1οτιι Μπι θοιιιο1ιιάονοτπο1τιιιιο·οιι,ιιι ιΙοι·οτι Βοο1τ1τοΜο οιπ
1ιιεεοιιοιι Κιιιτ1οτ1ο1ιοιι, οιπο άιοε1ιιαϋε11ΜιοΑιιιοιιι·ο ιιιο.ο1ιοιι,
ΜΜΜ νοι·ειο1ιιειιιοοετοιτοΙιιο·οιτοιι Μο νοι·1ιτοιιιιιι.ο εοτ.τοΠοιι
ποτάοιι 1τϋιιιιοιιιιοιι Μισο ι1οιι θοειιιι1οπιτι:1ιοιιΜο Αιαοιεο
ΜΜΜ ιιιιίοτΙομ ποι·‹1ο. Απ! Μοεο νΨοἱεο 1τϋιιιιτο ιιιο.ιι πιο
ιιιιιιιο1ιο1Βιιιι1οιιιιοιιι ιΙιτοιι Αιιτιιιιοοιι ιιιιτοτοτϋο1τοιι.

Ζιιιιι Βο1ιΙιιεεΜοοοε Οιιιι1το1ειιι6ο1ιτοΜι ιιοοΙι οοτ Μο νοιπ
Ποι1ιοιιιοΙοοροτοοιιιοιιτριι1ιΙιο1τι.ο'Ι'ο1ιοΙΙο ειιιίιιιοι·1τεοιτιιιιο.ο1ιοιι,
πο1ο1ιονοτεο1ιτ1Ποιι ιι1ιοτ Μο 1)ο.ιιοτ ι1οτ 1εο1ιτιιιιο·ειο1τ.ιιοιι
Βο1ιιι1Μιιιιοτιιοιιι.1ιο.Ιτ.εοι οο, Μ" άιοεοΠιοιι εο11ιετ1ιιτ'οοτιοιιε
1ττοιιΜιοιιοιιοιιτο1ιο·οιιιοο1ιτ.1ιο1ιοιι,οοι ω, Μ" ε1οιιιιι οιι οιιιοπι
1ιιτ'οοιιοτιεΙτι·οιι1τΙιοιτ.1ιοιι1οιιι1οιιιιι Βοτιι1ιτιιιιε ι.τοποεοιι εὶιι‹1.
Ιο1ι Ιοεοο ιζοιιοιιιιι.ο'1'ο1ιο11οΜι1ιοτΙιιοτ ιιι ω ι1οιιτεο1ιοιιΠο1ιοτ
εοαιιιιε ΐο1ιτοιι, ιιοιιιοιιτΙιο1ιΜι Μο ποτιιΕ 1ιο1τοιιιιι:οιι οοἱιι

ιιἱοΙιοιιιτ
ιιιιι1 ι1οιιιιοο1ιτω· 8ο1ιιιΙο.τ2τοιιιι‹1 Βο1ιιιΙΙο1ιτοτπιο1ι

ι; πι..

οοιινοτιιοιιιοιιτο·Ζοιτιιιιο·Ντ. 81 (1897)Βο1το375. .

νοτοοιο1ιιιιεε
οοτ· 1εοΙιτιιιιο;ει:οτιιι1ιιο Πιτ Βο1ιιι11ιιιιι1οτ.ΜΜΜ-ΜΜΜ

1)ιιιιοτ Με 1εοΙιι·ιιιιοετοτ
ιιιιιιε νοιι Βο1ιιι11τιιιάοτιι,
πο1ο1ιοιιι Βοτι1Ιιτιιιιο·πιπ
οἱιιοιτιοτιοιιιοτΙιιΐοο11008· οοΙνιτιιιιο οιιιοτ 1ιιίοοι1οιιε1ττοιι1ι
1ιτο.ιι1ι1ιοιιΙ.ιοιτ1οιιι1οιιεο
ποεοιι ειιιπ! οι1οι· πο1οΙιο
τοπ οιιιοιιι οο1ο1ιοιιιιι
οιιιοπι Ωιιο.ττιοτ2ιιοοιιι
πιοιι 1ο1ιοιι.

Βο1ιιι11ιιιιι1οτποτι1οιι ιιιιο1ιΑο

1ιοιτ.ειιιπ Βο1ιιι11ιοειιο1ιπ1οι1οι·

πιιι.το1οεεοιι.

Νιιο1ι θ ν17οο1ιοιι,ιτοτοο1ιιιοτ.νοιπ
Τε” Με Βτεο!ιοιιιοιιο Μι Απο·
εο1ι1ο.,ο·οε,ποιιιι !ιοιιιο 8ριιι·οιι νοιι
Βο1ιο1νοτνοτ1ιιι.ιιι1οιιειιιι1.

ΝιιοΙι Βο1ιοι·1ειο1ι
12-14 Τομ.

Νιιο1ι 4 ννοο1ιοιι. Βοτοο1ιιιο: νοιπ
'1'ο.ι:ςοάεε ΒτεοΙιοιιιοιιε όοε Απο·
εο1ιΙοεοο ιιιιι1 ποιιιι 1τοιτιο8οιιτοιι
νοιι Βο1ιοΙνοτι·οι·1ιιιιιι1οιιειιιπ!.

Νοο1ι Μοεοι·τι
16 'Τομ.

Νιιο1ι 2 ννοο1ιοιι, ι.τοτοο1ιιιοτνοιπ
Αιιτ'οιιιτιιοο Βτεο1ιοιιιοιιοιιοε Δια
εοΙιΙιιοοε.

Μ
Ν8011Βόι1ιοΙιι
16 'Ι'ε.Βο.

Νοο1ι νιΠιιάροο1τοιι ννοτιιι ο.ΙΙο Βοι·1τοιιο1ιο·οίοΙΙοιιε1ιιτ1.
17 Το”.

ΝιιοΙι Κοιιο1ι1ιιιετοιι Νο.ι:1ι ο Ψοο1ιοιι. Βοτοο1ιιιοι: νοιιι
15-20 Το”. Αιιτ'ειιο· Με Πιιειοτιε, ποιιιι οι·

εοιιιοιι 1ττοιιιρϊ1ιοίτοιιΟ1ιοτοΙτι.οτ
νοτΙιοτι ιιιι‹ι ειο1ι οοτ Αιιοπιιτι'
νοιι Βο1ι1οιιιινοτιιιιιιι1οττ.

Νιιο1ι Μιιιιιε Ποσο 8 1λΐοο1ιοτι,ο;οτοο1ιιιοι.νοιιι
22 Τομ. Βτεο1ιοιιιοιιοοτΠτϋεοιιεο1ιποΙΙιιιι€.

Νοο1ι 1111ιτ.1ιοι·11:ιε Β Ψοο1ιοτι ιιιιο1ι.οτίο1ετοτθοιιοειιιιε;
14 πο. ιιοο1ινοτεο1ιπιιιι1οιιοοτΗ γροτο.ιιιιο

ι1οεΒοοιιοιιε, Βο1ιΙιιιιιιοε ιιιι‹1ω·
Νιιεο (ποια ιιι681ιο1ι ιιο.οΙι ι1οιιι
αυτ'1ιοοιοτιο1οο·ιεο1ιοπι1λ'οιτοιιοο1ι
οπιοεοιιοιι νοτοο1ιπιιιι1οιι οοτ
6Η1οι·εο1ιοιιΒιο.1ιο1ιοιι).

Νιιο1ι Ροο1τοιι 1λ1οιιιιΜο Βοτ1ιοιι ο1ιιτοτ'ο11οιιειιιι1.
14 'Ι'ιιο·ο.

Α τιιιι ο τ Ι: ιι τιο. 13ο Μ. πϋιιεο1ιοιιοποττ1ι,άο.εε Μο Κτοιι
1τοιιιιι οοτ Ροτιοι1οοοτ Βοοοιινο1οεοοια Με πι· Ζιι1οεοιιιιι.ι·ιιι
Μο Βο1ιιιΙο2-8 πο.τιιιο1ινε.ιιιιοιι(28 ° 11.)οτ1ιο1τοιι.

2. Αι·ιιιοιι1ιοιιετονιοιοιιοιι.
ΒοΙ Βοερι·οο1ιιιιιο·Μοεοε οποιοοιι Ριιιι1τι.οε άο1· 'Γ1ι11τ181ιοιτ
οιιιοε Ιο.ιιιιΝοτιιιο.Ιειτοιιιοιι.ιιι;οετο11ιοιιΚιτο1ιεριοΙο.τποεπι11ιο1ι
ο1ιοιιτο11εοιιοτει πιοιιιοε οί1ιοιο11οιιΒοι·ιο1ιοοε Ε1τπιιιιιιιιιι8·
τ.1ιιιιιιιιικ1Μιιιιι ιιοο1ι οιιιιιι·ο Βοιιιοτ1τιιιιι;οιιι1ειτοιιο.ιι1τιιϋρϊοιι.
νοτοιιεεοΙιιο1τοιιιιιιιοε Μι, ι1ιιεε ιιιι Το11τ1ιοίεο1ιοιιΚιτο1ιερ1οΙ
οιιι Τ1ιοιΙ ι1οτ Ατιιιοιι1ιο.ιιεοτειο1ι ιιι μια Βοοοιιτ1οτεΒιιτοιιι
Ζιιοτιιιι‹1ο1ιοιιιιι1οι,οο Μι.ειεΜι ποιιιε οιιοαιιοοαοιι 1ιο.τ.ιο.
Αιι Μειιι€οΙιι ποιο Ζιι οτπε.1ιιιοιι, Μιεε Μο Διιεςιιιιοετ1ιιιτοιι
ιιιο1ιι;ιιιιο1ι ο.ιιεεοιιειιϊεο1ιΙοι.τοιι,Μο Βο1τϋοτιο·ιιτιοιιιιά Βο1ιοι
πο;; Ζιι πιιιιεο!ιοιι Παει. ιιιιι1ι1ιι.οειιτι Αι·ιιιοιι1ιο.ιιεοοιιιοει1ιοιΙε
Ροτεοιιοτι 1ο1ιοιι,Μο ιιοο1ιοτποτ1ιείο.1ιιεοιιιιι, ιιοιι ιιιιιιοτιιιιιοιΙο
ειο1ι εο1οΙιοΑττιιονοτιιιιι1οιι.Μο απο οιιει.οο1τοιιι1οιιιιτιι1θοιετ.οε
Κτοιι1τ1ιοιι:οτι1ιο1ιειττοοειιιι1. 1ιορτϋεο ΜΜΜ; τιιο.ιι οποια ιιι
ΑτιιιοιιΙιιιιιεοτιι. Ιιι οιιιοτιι οιιοεοτ1ιο.11ιτιιοΠιο8Κιτο1ιεριο1ε11ο

8·οιιι1οιιΑτιιιοιι1ιοιιοο,Με ιο1ι οιιο1ιπιι 1ιοειο1ιΙ.ιο;οιιθοΙοιτοιι1ιοιτ.
Μοτο, πιι.τοιι νοιι ι1οιι22 1τιιιο.εοοιιθ Ιορτοε. Ιιι οιιιοιιι Μιάο
τοιι ι”ιιιιι1ιο1ι οιιιο 1ιορτϋεο. Πιο νοιιτι1τιτιοιι ιιι ι1οιι Ατιιιοιι
1ιιιιιεοτιιπο: πιο1ετιιιοιιςο11ιο.Ηοι1οτ το1ι1τονοΙΙοτοιιάιο·. Λο
ττιττοιιιι‹1Ζιιιιι 'Ι'ΙιοιΙ οιιοΙι Βο.τ1οει:ιι1ιοιιΤο1ι1τοιιΜισο. Πο.

ιτοοοιι πω· Μο Βοάοιι11ιιο1ιοιιιιι1ω· Ι.ιιτ'τοιι1ιιιειιι ιιΙΙοιι Δι·
ιτιοιι1ιοιιεοτιιπο1ι1 οιιι

οέιιιιιοοιιι1οτ.
ιιιιιιι1ιο1ι8 Ωιιο.άτοι.ιιιοτοτ

τοοιι. 9 Οιι1ιι1τιιιοτοτιιτι: οτεοιι, ποε οιιετοιο1ιοιιοϋτι'το, ποιιιι
πιιιιι 1ιο‹1οιιΙιι,Μιεε ιιι Ποιιτεο1ιΙιιιιι1τιιτ _ιοιιο Ροτεοιι ιιι άοιι
θοετ1ιοιιοοτιι ιιιο1ιι: ιιιοΙιι· Με 10-12 Οιι1ιι1τιτιοιοτΒιιτ'ιτο.ιιιιι
νοτ1οιιο·ι:πιτι1. Βια απο οιιτ1ιιοΙτιιιοιιι Βοτιο1ιτ.
1)ιο οί11οιοΙΙο οο111.ι·ο11ονοιι Βιιιιρ1ιιιιοιι Πιτ Ατιιιοιι1ιοιιεοτ
π1τι1Μιτο1ι ι1οιιΟοιιιιιιιεεο.τΠιτ Βοιιοτοιι€οΙοιτοιι1ιο1τοιιοιιεεο·
οιπ. θεια πιο 1ιοιι1οιι8ο1ιιι11ιο.ιιοοιι_ιο‹1οοΙι1ιο.ιιιιάετ Κ1το1ι
οριο1εοι·2ι:οιπ' ννιιιιεο1ι οοτ Ηοιιιοιιιι1ο1ιοιΝοιι- ιιιιι1 Πιιι1ιοιιτ.οιι
οοιιιο 1:αι.τ1ιεο1ιΙοοοοτι1ιοι1οιι,πιο Με 1ιιοτ ιιτι Κιτο1ιεριο1οο
πο1ιΙ 1ιοι ι1οιιΒο1ιιι1-Με Ατιιιοιι1ιοιιε1ιιιιιιοιιιι1ι1ιο1ιΜ.
Ψιιιιεο1ιοιιεποττ1ιποτο οτι, τ1σ.οεΜο Ατιιιοιι ιιι ιιοιι Ατιιιοιι
1ιο.ιιοοτιι,εοποιο Πιτ Κ6τροτ2ιιετοιιι1 ιιε οι·Ιο.ιι1ιτ,τοεοΙιιιο.εειιτο
Βοεο1ιοϊοιοιιιι,ο·ι'5.ιι‹1οιι,ιιιι1οιιιειο τ1ιοιΙεΜο μια Ηι1Ποεοιιοο
Μοιιοιι, οοτ Αιιτ“πο1ττοι·ιιι1ιοΙιι111ιο1ιειιιά ω. Αιιο1ι εο11ιοιιΜο
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Αι·ιιιοιιεεεεει· ιιιϋε,·Ιιοεετιιιιεο εοι άειι θειιιοιιιάεεε.ιιεοι·ιι οΙο

€οιι
εειιι, εε ιΙο.ιιιιΜε ΟοιιτιοΙΙο οιτιοεεεεοι·ο Μ5.ι·ο ιιιε! Με

ιο Αι·ιιιοιι ειιιεε Ιοιοετοι· ιιπά ι·εεεεεειιιιιοι· Με ιειιοιι ειιεοιιι
ιιιειιιιοιι Νεει·ιιιι€ειιιιιτεΙ ει·εε.Ιτοιι εϋιιιιτοιι. Αιιοε ;;Ιε.ιιεο Με,
τ!ε.εεεε ιιἱοετ ειι ιιιε! νοιΙειιε·ι Μ. ννοιιιι άοι· ιΙεε Αι·ιιιειιεειιε
τενιάιι·οιιτΙοΑι·ει: άιε εει· Αιιι'ιιεειιιο ;ζειιιοΙιιοιοιιΡει·εοιιειι Με
ἱει·ο Βι·ννοι·εεεεειιεεειι Με εεειιιεεειομ @Με ιιι Ζιιειιιιιι ιιπι·
εοΙοεο Ρο1°εοιιοιιιιιι Αι·ιιιοιιεειιεο Αείιιε.ειιιο ειιιὶοιι, σε Μι·ε
εεε ιιιι·ε·ειιάε ειιιιοι·εινο νει·ρεεει. ενει·άοιιεϋιιιιειι. εοΙοεο Ροτ
εοιιειι άε.ε·οε;ειι.Με νιε1Ιοιοετ. ειιιεε ειπε Οσα· ιιοοε οι·ννει·εε
ειιιεε ειι ιιιιιοεειι εειιι, εει· Βοειιιι6Ιιιιιε Με θοιιιειιιόοεοειοιι
οιιηιι'οεΙοιι ινοι·ι1οιι. Βεει· ΜΜΜ; εειιι ειιιεε Βεάοετιιεειι ιιεεοιι
ε!οιιΑι·ιιιοιιε8.ιιεει·ιι. Αιιειι ειεε εΙοιιιο Εοιεεοιιεειιιιιιει·, Με
ειε ειοι· εοι οιιιοιιι Αι·ιιιειιΙιειιεο νοι·εειιάοιι Μ, ιειιι: Βετο
Πιειιειο. Εεεοι·ιιε Βειιειι ειιιά νιοΙ ειιιρίεεΙοιιεινοι·ιεει ειε
ΗοΙεεειτειι πιει άειιοι· ειιιεε ει" ιιι οιιιειιι που οιιι€οι·ιεΙιτοτειι
.-ιι·ιιιοιιειιιιεο οιιςοεεεεε“ι ννοι·ι1ειι. Ζιιιιι θεεΙιιεε ιιιεεειο Με
ιιοεε ειιιιςο ννοι·ιο εεοι· Με Αείννει·τει·ιιιιιοιι ιιι άειι Αι·ιιιοιι
Μιιεει·ιι τ'οιε·οιιΙοεεοιι. Βιε οι·ι'ειΙοιι ιει·ε Ρειοετειι ιιιειει: ειι
ειιτειεεειιό, εε ειε μ.:ειι·ιιιοιιι.€οεοειιΙτ ειιι‹Ι. Ι)ιοεοΙεοιι εοΙΙιοιι
επι”. ίο1ε;οιιάοε νει·ειοΙιειι: 1) ειι ει·ο.άιι·οιι. άειιιιτ ειε ιιιι
ΒιειιιΙο ειιιά, ειεε ει·ιιειει·ε Ει·ει·ειιειιιιε· οιποτ ιει·ει· Ρεοεοεο
ι'οεΙοιιειι ειι οι·εειιιιοιι ιιπά ιοοειεοιιιΒ· "Με οιιιοιιι Αι·ετ εε
εε·Ιιιεεειι; Σ; Κι·ειιεε ιιπά Βοενν:ιειιο ειιιιει.ε·ειοεΙιτ. ειι ει·ε.εοιι,
ιιιιιειιεοτεειι οιπ! ειι- ιιυό ειιεειιεΙοιάειι; Θ) Πι·ιιιςΙϋ.εοι· ιιπά
Βιοεεεοεεειι ι·ιοετιε ειι εειιιιτ.εειι; 4) 'Γιιοε- ιιιιά Ρεεειει·νοι·
εειι6ο ειι ιιιιιοΙιειι: 5) ΟΙγει:ιει·ε ειι εειεοιι; Θ) Ρι·ιοεειιιι.ε'εοεε
ΠιιιεεεΙεεε, εοΜε Τ) Ειιιιι·ε.ιιι'εΙιιιιε·οιιιιι Μο Αιι€ειι πιει Απε
ερεΙιιιιε·οιι άειι 0ιιι·ειι ειι ιιιειοεοιι. Βει·ιιιιε Εεεε εοι·νοι·. εεεε
ειεε εοΙεεο Αιιίνιει·τει·ιιι εειιιε ειιεεοειΙἀοιε Κι·ειιεοιιρεεεει·ιιι.
άιε ιιοεειιεοι εεεεε·ε ειιιεε νιεΙ ειι ιεοιιει· εειιι Μιι·άο, εοικιοι·ιι
ιιιιι· ειιιο νοι·ειε.ιιοεε·ειιιτεΙΙιε·ειιτει·οΡοτεοιι ειι εειιι ει·ε.ιιεει:.
Ειιιει· εοΙοεοιι Μιά εε ιιειιιι ειιιεε εεΙιιιεειι, »Με ιιιιιοεειιε
ιι6ιειΒ· ιετ.,ειεε ιιειιιΙιεε ειεε ε;οΜεεο Αιιιοι·ιιετ ειι νοι·εεεει'

Β
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ιιπά οιιιοιι ιιιοι·ε1ιεοεοιι ΒιιιΠιιεε επι' ιιιε Αι·ιιιοιι ε.ιιεειι
οιι.

8.1)ιο Οοιιτι·οΙΙιι·ιιιιε άοι· Βοεειιιιιιοιι.
Πει κΙιεεει· νοι·ρειεειιιιιε· ιιεεεειιεοιιιιιιειι. οι·εοεοιιιι εε ιιιε·
ιιότειι;. Με Ηοεο.ιιιιιιοεειιι· 1οιιο θοειιιιτ ειεε ειιιεε θεειιι·τε
οεοειεετε εειιι·ειεειι εε ειεεοιι. Ιεε οι·ιιιιιοι·οιειιιοι· επι άιε ιιε
ινΙειιιιιεεεειι Ηοεειιιιιιειιεε.Ιειιόοι· νοιιι .πιω 1894 ειιεειιιιιιοιι
ειοετοΙΙιοιι Γοι·ιιιιιειι·ε, νοιι άοιιειι Με ειιιεε ειει· Μοάει·ιεεεειι
ΜΗ ιιπά Μιι·ιΙο οιιιρΓοιι!ειι άειι Ηεεειιιιιιοιι εει· Ρειωιι ειι
ιιιεεεειι, εοι _ιοάοι·θεειιι·ι: ειιι εο1οΙιεε Ροι·ιιιιιΙει· ειιεειιίϋΙΙοιι.
Πεεεε1εο Ιοιιιοτ Με Με”

Λεει· ειιιεε πιιι· ιιιε Οοιιτι·οΙΙοάει· ιιε Κιι·οεεριοΙ εει·οιτ.ενοι
εειιάοιιοιι Ποεειιιιιιειι εοΙιϋι·ι ευ άειι νοι·ρειοετιιιη;οιι ειιιεε
ιιεοε εειιι «Νοι·ιιιεΙεεειιιτ» ειιςοειοΙΙΙ:οιι ΚιτεεεριοΙεει·ειεε. εστι
άει·ιι οι· κι ιιεεειιεοἰ ε.ΙεΒοι·ετεοι· άοι·Βειιοι·εοιιιοιιιιιοιι ιιι ε.Ποιι
ειιιιιτει·ειι Β'ι·ε8·οιι ειιειιεεεειι ιιπά εεε άειιιιι·οε Με Πϋι;!ιοε
εεε: ειιιεε Με ΑιιετεΙ1ιιιιε νοιι Ι·Ιοεειιιιιιοιι ιιε Κιι·εεεριεΙ Με
εε ε.ι·εειιοιι. Ιιι άιοεοι· Βοειεειιιιιι· ειιιεε οι· νιοΙ ει·ΓοΙει·ειοεοι·
Με οιπ Ρι·ινετει·ετ. Μι·εειι. Μ. ει· ειι άειι Βετε.τειιιιεειι
άει· θειιιοιιιοεεεειιιτοιι εοειιε:ιεειι Με Ειιροτιο άει· θειιιοιιιάο
ιιεειΙιιεειιιειι ειι.ιιιι, νεοιιιι ιι·Β·οιιά ειεε Με 8ειιἰτειεινεεοιι εο
τι·οΙΤοιιτΙοΜεεειεςεΙ οι·αι·ιΙϊοιι ενει·άοιι εοΗ. Βει ΑιιειεΙΙιιιι€
νοιι Ιιειιεεεεειιιιιιοιι άει·Γεε άοι· ΚιιοεερἱοΙεετετ ιιι Ζιιειιιιι'ε
ιιιε εο εειιι· θεΙοεειιεοἱι Ιιεεειι εεειΙΙΙΙοε ειι εειιι, Με εει·οιτε
εεε εειιι

νοι·ιδοιι
.Βετο ιιιε Βειιοι·ιιςοιιιοιιιάοιι Με νοι·ειι1εε

ειιιιε· ιει·οι· οι·εεεοτ.ειοιι Με ειιίε.ιι8·οιι ειεε θοιιιοιιιάοεοε
ιιιιιιιιοιι ιιι .Τιιιήοιν επι' θειιιοιιιιιοεοεεειι ειιεειΙάειι εε Ιεεεοιι,
Με ειιιεε ειεε Β.οιεο νοιι ιΠιει·οιι

νοι·βειοετοι
εειιι άει· θιοιιιοιιιτιο

εποε ειιιεε εεει.ιιιιιιιτοιιΤε” εει· ει·ι'εε·ιιιιε επ ετεεειι. Βιιι
άιεεεεεεεΙιεεει· ειιεΓειιι·1ιοεοι·Οοιιιι·εει πι: ιιι Νι·. 15 άοι· «8ι.
Ροιοι·εε. Μεάιοιιι. Νοεεειιεεει·ιι'ι.» 1899 νει·διΐοιιιΙιοετ ννοι·άοιι
ιιιιιι εειιειιιι. ειεε εε εοΜιει·οιι. θεει· οιιιρίοεΙοιιεννοι·ιε πι,
οιιιοιι άει· Π6ΐο άοε Κιι·οεεριοΙε ειιι· ΒοννιΙΙιε·ιιιι8 ειιιεε .Ιεει·οε
ειιιιιιιε ΙΠι· Με Ηοεειιιιιιο ειι νει·ειιιε.εεειι, πιιι άετ νει·ρειεε
τιιιιε άει· ιιιιοιιι€εΙιΙιεεειι Ιιειιιιιιε· ε1!οι·θοειιι·τειι εειιιι Ποιε
ροι·εοιιε.Ι.
Νοτ.ΙιενειιάειΜει·ο σε ι'οειο ΒορεεΙιι τω· άιε ΑιιετοΙΙιιιιε,· νοιι
Ιιειι6εοεειιιιιιειι ειιι”ειιετοΙΙοιι. Ιοε ,εΙειιεο. εε Πει.μια εοτε.άο
άοι· ι·ιοειιε·ο Ζειτριιιιετ, πιιι εοΙοε' ειιι «Νοι·ιιιεΙετε.τετεει· Αιι
ετοΙΙιιιιε νοιι Ιιειιοεεεειιιιιιειι ιιι ΕινΙειιά» ε.ιιεειιιιι·εοιιοιι. Με
8·οάειιεε ιιε.εοι·οιιιοιι άιεεεοεεε;Ιιεεειι νοι·εεεειε ω! εειιι «ειεε
_ιεει·ιε·οιιΑειειειεεε ειι ιιιιιοεοιι, ινοειι ειεε πιιι· ΙοιεΙιτ άιε
ΘεΙοεειιεοιε ειοτειι Μιά, ιιε άοι·: νοι·ειιεειοετΙιεε οιπο Οοιιι
ιιιιεειοιι ι,ι·οινε.ιιΙεννοι·άειιάειίτο. Με οιο ΑΝ: ιιιιιι ννειεο Με·
εειιιιτε.τε5.ιειΙιοεειιΤεκιιΒιιοιι άοι· ΝοτιιιεΙετε.τεεεει·ετοιιι Με·
Ιειι‹Ι εειιι θο8οιιετειιιὶε πω» Βοι·ετειιιιε· ιιιε.εεειι Μιά πιιι!
ιιειιιι εποε Με 0εοιι ει·ννεειιιο 8ιειιιι: εει· ΑιιετοΙ1ιιιιε νοιι
Βειιόεοεειιιιιιοιι ειιεειιιιιιοιιειοΙΙοιι εϋιιιιτο.

4
. Πιο Οοιιιι·οΙΙιι·ιιιιε άοι· Ροοεειιιιιιρίει·.

θεεΙειοε εε εεε: Μιιιεοεοιιεινοτιε Μαιο, ειιιεε Με Ιιιιρΐοιι
εεοι·εΙΙ πιιι· νοιι Αει·ετοιι εοεοι·ε·ι Μιι·άε, Με άιοε εποε άοι·

β 10 εεε νοιιι ν1ι. ΜνΙε1ιιόιεοεοιι ΑοιετοιιιΒο ε·ιιι οεεἱεεειιοιι
ΒεςΙοιιιειιτε άοι· Βεεετεροοεειιιιιιριιιιιε νοιι Πι·. Μιιιωτι
ειιιεε ειιιεε, εο Μ: εε _ιεάοιι!ειΙΙε νοι· ε.Ι1εοιιιοιιιει·Βιιιίεει·ιιιι€
(Με οιιιιεΙετειιιτε εειιι άιιι·οείεει·εει·, ιιπά εε Μ. Με" άει·
Αι·ει ιιιιοε άειι Βοειιιιιιιιιιιιε·οιι άοε €οιιειιιιτοιι Βιιιτιιτε νει·
ρΗιοετοι;.οιο ιιιι Κιι·εεεριεΙ ειιιεειι·οιισ1οιιΙιιιιιι'οι· ειι οοιιι:ι·οΙΙι
του. Με ειιιεε @εει· ε.ιιεε ιιιιι` οιιιιε·ο Μειι,εοΙ ιιιι _ἱετ.εἱ8οιι

τ Ε
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Ιειρίνεττ'εετειι εεΐτεετεεεπι ιπεο1ιεε, πε1ο1ιε Εεειττεετετεοεεἰ
εεε Με εεεεπει·ειεεε 1Μεττοετπεε πετ Βοεπτεροοεεεἱπιρτππε
:εεετ εο11πετ 1τν1ι·εππιτεοπιπιεπ πε 1πεεεε. Πεετε·εεπτ εειω
ε11επ1ε)εεετεεΜοτεεετε, πεΙοεε ειιτ πεπι Πειετεππε ειιεειπτπω
εεεε·επ. πεεε πεε 1ιερίεεεο1ιείτ πιειετ ιε πεπ Ηεεπεπ επε
εεεεε11πετετ Εεπτε τπετ πεπ ε1ε1ιετ εε1πε ε·επεε;εεπε 'οτι
ττο11εεεετ Μεεε1εω εεεετεπετπετάτε.
Με ει·ετεε Μεεττε1Με ]ειΜε,·επ 1τπρτνεττεετεεπιεεε 1οε πεπ
Ππιετεππ εεεειοεεεπ, πεεε Με ΙιπρΜετω ε1οετ ε,·εεεε πω”
εεεετεττεττ πετπω. Σε τε1ι1εππεπ Μ'τετεε πετ πωεε1εειι
ειπε Αεεεε1 Νεπιεπ νοε Κ1επετε, Με οεπε Οιτετ1οπ πετοε
Με θετιιοιππε νοπ πω 1Β1τετεεπε εετεεειπ Απττιεεε τετ Ιππ
Γεεε· νοτρτεετε11τπετπεπ πππ Με επί πετ οίτιο1ε1ΙεπΙιιιρ111ετε
εεττω νετιειο1ιπετ εειπ πιπεεεε, πε Με ιπι Κιτοεεριε1 Ηετειιτ'τ
πω. Ρετπει· εο11τεεΜε επε ειπετ Βεεετ8·ειπειππε επεπεπεε
πεττεε Κιεπει· πετ (.ΐτεειειεπενετπε1τεπε, ιε πετεπ Βεε1τε Με
επι· Ζε1τπετ 1τερτ'εε1εοπετοε ειιτ'1ιε1τεπ,Με πετ Ιιτιρτ'ιιπε·Πε
τετΙιεςειιπε πιιτ Νειιιεεπεπειιπε εεεε2ε1ετ πει·πεε, πεπιἱτ Με
ποττ 8·ε1ιερττπετπω, πεετεππ ετεεετ Με πιειετ ιτεΒ·ειπιπττ
εΙειεεε, 1επεει Με θεπιεἰεπε. επε πετ Με επεπεπεεπεττ ε1επ,
Μεεε1εεε· ε1ε Απεεεπεεπεττε εεεειοεπετ πεπ ε1οε πεπιιτ εε
τεεεττ. Βεετ πϋι1ιε.τπετε εε εποε, πεεε Με θιιτενετπε1τιιε
ρω :Με πετ' τετετε 'Ι'ει·τ1τοτειιιι1εεεεπεε πππ επ ὶττηιτεεπω
Κἱεπετ πετ τε πεπ Οεπιε1επε1ιεεεετε ετεττπεπεεπεπ 1πιρίππε
2πτεει·τεπ, οπετ πἱεεεΠιεπ πετ πετπ ΗΜ' τπιρ(`επ 1ιεεεεε. Πιο
θεπιε1επε εποε εεει1ε·ε πιιτ εο1οεε Κιεπετ επι· 1ιιιρ(`πε1τΜιτ
τεπ, Με εει τετ επεεεοεττεεεε ετεπ, 1)ε. επε επτ ποε Ηϋτεπ
οτε εεετ νιε1ε επε επττ`ει·πτεεθε,ε·εεπειι ετειπειεεπε Ρετεοπεπ
1εεω, επ εΙετεεε Με Κειπετ 1ετπτετει· πεπε1ιπρτ'τ, τ'εΙ1ε ε"
Ποτ' εε1εετ εὶοετ τει· Με 1ιιιρτ”πεε εοττττ,πεπ Με πεπι Ποτ'
τςεεϋτεεπε θεειεἱεπε Με ειο1ιτ οἱτἱτεε εεεε ιιππ 1ετε ε1εεεε
θεειειεπε ειοε επι Με Με Αεεεεπεεπεττε πιοετ πειτετ επει
πιεττ. Νοοε ε11εεεεπ ετπ·εεεεε, πεεε εποε τε εεε Βοεπ1εε
Με 1ιπρτ'επε·νοτιεπεεπιεε πετε πεπ ῇεπειιτε1Ιε εττειι8·πετειιτ
επ εεεεε τετ,πεεε πεπεεετωε Με Οοπει·τεειιπετιμωρε. πει·
πεε. Πεεπ εο11τεΜε 1τπρτ`εεε, πιο εεε εεω ετπεεπτε Βε

ἶ1εειωτ
νοπ εεετ ε οτί' εε εποε νοτεοετειετ, επιεο1ιεπ πεπι

ό. ΜΜ ιιππ 15. Απ,τ,πετ νο11εο,ε,τωοπετ ποοε τεπειι('εΙΙε πεπι
Ατ2τε Με Βεει1ειειιιιιε· πεε 1τερτ”τει·ιιι1εεεπ1ιε1ιιιεεετε11τπετ
άω. πεπεπτε11επετε εε πεπεο1ιεπεπεττε Με Ηετεετ1ιερτ'επτ.τ
ιπϋε·Ιιεεετ τ“ι·πεεειι1ε;εε εεττιεπεπ πεπ ε1οετ, πιε εε _(ετετοττ
ειπεπ τετ,ετετ εποε πεπι 15. Οοτοεετ. Αποε πετπε πετ ιτπτεπ
θεοεε Με 1)1επετετπτεεεπ, πεπε Με Ρτεπεε;ει· εποε νοτ ποτε
15. Οοτοεει·Με 1τιιρΜετεε 1ιετεπεε·εεεε πο11τω, πεε εειπει·
ειο1ιτ1πιτπετεεεο1ιτε1ιτ.
Βε1 πετ Ιπιρτιιες πει· ε1ε1εεε Κἱιιπετ εο11τεΜε Βεττε1επεε·
ιιοιπιπεπ πετπω, Μεεε1εε επτ πωε Με εεεεττετ ειιιιιεεεεε.
ποππ πεπ18ετεπε 2 ΡεετεΙε πετ επιπ1ο1τε1τειππ. (Οοπ1'.Β.ε·

ἔ1ειεωτποπ
Βεπ ι ε οτί' β 20.) Αποε ενετετι 1τπρτ1τε;;ε,ιεε

εποε πιο ει·ετεΙιερτπες πιοετ ,ςεεεττετεεττ.τε πει·εε1εεπΙπιρτ'
εειεοε ΕΙειοε ποοεειε1ε πἰεπετ επ ιτερτεε πεπ ππτ πωε
ιεεω Με Ζεπε;πιεε πετ ετΐο18τετι1ειρίππε επεεπετεΙΙεε, πεππ
ειε πεοεε·ε1ε1τοε2 ΗΜ ιπ1τ@τετ Ιε·ειρεε εειιπρτ'τειππ. Νεοε
πετ _τετ2τρ,·επετειιΜετ1ιοπε Ιτοπιιπτεε Με νοτ, πεεε, πεπε Με
ετετε 1πιπ1°πεε· Μοετ ετιεοε1ε τ. Με Κιππ πεετεειιρτ ιιιοετ
πειτετ τ.τειειρττπεπ. Με· Με _ῇεπεετ'ε11εεεει· νιεΙε Κ1επει·
τοτεεετε11τποτπεε εΙε πω! ε1πειε1 εεετ πεεε 1Σττ'ο1ε·,ιτε
1τερίτ. δοε11εεε11οεπιεεε ιεε εποε πετειιτ ειππειεεε, πεεε Με
1)γτερεε, πετ πετΜε θειεε1επεε 1ειρτ'επ1εεεεπ,οτι ι·οο1ιτεοε1εοετ
τετ. 111επετε πεεει· εεετ πϋτεἰε·, εποε Ιιἱετιιι Με εεετεεεεπεπ
νετ1ιε1τπιεεεεπ νετεεεεετε, πεε ππτοε 11.τττο1ιτππε·νοπ ειπεπ
Ιπετιιπτ πετ ΗετετεΙ1ππε· νοε Κε1ιροο1τεπΙτιπρ1ιετε Μν1εεπ
επ ει·τειοεεε πει·ε.

ε. 1.)1εΟοεττοΙΙιτεπε πετ Γε1πεοεει·ετ.
Ιε Βεπ;; πετ' Μεεεπ Ρεπετ εεεε ιεε ιειοε εεπ πιεεοπ, πο.
πετ 111. πππ 1ν.1πν1εππιεο1ιε Λετπτετεε εεἱ Βετει.1ιππ,ε·πετ
Ποερττε1εττεττεειοε πεειε επεεεερι·οο1ιεπ πω, πεεε εε1εετ
ετεεπιτε τ1ιετητεΓε1πεοεετει· τετ 1πν1ειιπ πιοετ επιρτε1ι1εεε
πεττε ειππ. 1οε εο1ι11εεεεεποε Μεεεει Πι·τ1ιει1πωε εε πεπ
πι11πιειπετεειτε εποε ειπειιττι,ε;εε,πεεε 1Τε1πεοεετετππτ επ
Ποεριττ11ετεεπετεετεΙΙτ εεετ εοΙΙεπ, ΒΙεπεε εεετ· τετ 1ττειπε
Εεεπεοεριτε1ετ ινε1ε11οεεεΡετεοπε1 :εεετ εειρτε1ι1επεπ επε
1ιεε Ποετ18·επε ετεετ εε πεετεεπρτ 1π Ιπν1επ‹1 εεετ πεπι πε
εεεε Με επε ειοετ νἱε1ε 1ΜεΙπεοεετετ.
11%14"ε1πεοεετει·νοτεεεπεπ ειππ, εεττε πετ Ατετ πετεπί επ
πτιπεεε, πεεεε1εω ε1οε Με Οεε11τεπ ιπι Ηοεπιτε1 εεετεΙ1επ
επ Ιεεεεε πεπ πεπε πεε ε1οετ πιτ3ε11οε1ετ. πειιιεε1εεε ειπε
Βεπεπροτεεεε ε1επει·ιοετεε, πει επ οοεττο1Ιιτεε. πεε ετ εε1
Με· Κτεπεεεεεεεεπ1ππε εεεπτετ, εοπιε πετ ποτε Αποτεεεετ
επ νετεετεπεε, πεεε πειπ 11'ε1πεοεετετππτ πεπιεεε ε1εΜοε
ειεπτε εει·εετειοετ πετάω πεττ'επ,πεετωπ τει πετ Αε1εεεεε
πετ 11ει·ιςεπποοε Με Ππτετεοετιττπεε Δι·ετεε πειτε; τετ
)τνεεπ ιπεπ πππ επι 8οε1εεεε εεεετετ Βεττεο1ιτπεςεπ ετ
εεετ. πεε τετ Με Ροττεοετιττ τε 1.πν1εεπ επί πεπι
πει·οε ειπε ιπ οεεε _8·εεοειΙπετετπωε 8·επετε εεεττετε'1'1ιετ18
εεε
εεἔεεεεετ

πιτπ, επ τεϋοετε1οε ε·1εεεεπ, πεεε @πετ Ατετ
πεπι 5 εεε Νοτπιε1ετετπτεεεεετ εεεοεπετε $γτερετειεπ επτ
Ετε·200ετ1εεεεπιεεετε, τετετ ποο1ι πετο1ι Εττε11επτεπετ ποττ
€ω0Π10ι·τεεΡΜοετεπ 1ε πεπ $τεεπ ,εεεετετπεε Ιπεε1 πει· πιε

Βειιπε

πιο1πτεο1ιεεννιεεεεεοεεττ, Με Κεεετ νοτεεεεεεεε, πετ νετ
π1τε11οεπεε πεεε επ ετιεεεε.

Ρτοτο1το11ε ποε 1ϊετετεε 8τ. Ρ ετετεεπτεετ Δετπτε

671. 81τεπεε πεπ 8. Ρεετπετ 1900.
νοτεἱτεεππετ: Η ο τ ι τπ. Θεοτετετ: Α Ι ε ε.ε π ε.
1) Πι·. Ε"ε 1π (Με θτεετ) εετΙοετετ εεετ Με $επετοτιππι
Ριτ1Μετπι.

1)1ε ε ε ε ε 1ο ε :
Η ε ε ι ιιε: ννεπε πετ Βετιοετ εεετ Με ε1ε1ιετ18ε'Γεετετ1τε1τ
ποε θεπετοτ1πιτιε Ρ1τε"ετπ1 1τε1εε εε ε·πεετεε·επ Βεεε1τετο
επτπε1ετ πιο Με Με ειιτεο1ιετιθεεετοτ1ειι εεεεπ, πο νε πετ
Ρε11ε εε1ιετ1τ.Ή εεεεεεεττ, πετ ψ εοε1εοετετπεπ, εε 1τετττ
πεε πετεπ, πεεε ετ εεεε Με ετετε .Τεετ πεε Βεετεεεεε ποε
8εεετοτιπειε πιτι1'εεετ.Ιιιι Οοτοεετ 1898 πετ πετ Βεπ πωε
πετ Αετ'πεεειε νοπ Κτεεεεπ, πεε τ.τεεειπιιιτεΡετεοπεΙ πετ
νοτεεεπεπ. 111ετ'εε1τεπετ πεε Κτεεεωιπετεττε1. Αππτετεειτε
πε.τεπ εποε θε1πτιιιττε1επτειετ, πεπ εππ11οεποΙ1τε ειπε εποε
,τ.τει·εε,πεεε πεε Βεπετοτ1πτε τε πεΠτετεπ Κτε1εεε εεεεεπτ
π1τπ. 1Βε ιιιε1πετεπειπε εεετ εοεπει·ε Κτεεεε, πεπ Με
ππτπεε ειιτ'εεεοπιπιεπ .Τεποοε 1ιεττεπεποε επ1ετε Μοι1νε Με
Με οεεεε·επεπετεε εεἱ πετ Αείεε1ιτεε πιιτ,ςεπιτετ. Βε1 ε"
εο εεετ επειοεετεε Ρτοπεοεε πετ Τιιεει·οπ1οεε 1ιεττω πἱτ εε1
πιεεεεω νοπ Μεεω εοεπετεπ Β'ε.ΙΙεπ εεεοπ'τ, εε πετπε πεπι
εποε ειπε Βεεεει·επε; ειπττετεε. 1)1εεεε θτ1εεεεπ 11εεεεετετ·
Γεετπεπεπ πο, Με πιω πετ πετ Βεεεππ1ιιεε· νοπ Βοεπιετ1
εποετιςεπ τε Πεε1εεπ (Με πετ τειπω εε11ετε.ΐτ1ιτεεΕπΓτ
ποττ εεειεοετ 1ιετ. 9ο 1εετ ε. Β. @τετ εεεε εποε ποττ Με
Κτεπεει·, ε» 1εεεετ νοπ 'Γιιι·εεε πεπ εεπετεπ επτετεεεεεεποτπεπ πετ, ιιππ εε εεετ ιεπι εεετ πετ. .Τετ2τ.πο πεε εεετ.
τοτ1πτεπιεετ Ζπερτποε Με πππ ιεεε επε πεπι 1πετετ1ε1ειπε
εεεεετε Απεπε1ιΙ ττε11'εε1ιεπε, πει·πεε ποε1 εποε .1ε1ιτεεΕτιετ
Με Βεεε1τετε εεεεετ εε1ε.

π· ε.τιεε ε: Κποοεεε- πππ θεΙεεετπεετεπ1οεε 1ετ1π Εεεε·
1εεπ 1ι11πτ1,ε·,πεπ ειπεπ τπεε πεεετ ποε1 τι1οετπετ τἱπιιἰεοεεε
εεττ Με εε1Ιετε.τ'τ1Βεννιτεεεε; επεοετετεεπ. 1ε πετ Ηε1ειε -
τ”οτεετοε1τπτε1εοεεεΚ11πι1τπετεπ τετ ε1εεπι Βεεποεε πεπ 1ο
ιε πετ ειπεπ πιεοειε (πετ Με Ηε.Ιτ'ιε πετ Κτεεεω 11111:
Κεοοεεε- οπετ θε1εεετπεετοε1οεε εεεε.ττετ. Πιο ποττετειι
Οο11εεετιεεεε.επ ειιτ, πεεε εποε πετ'ποτε πεοεεε 1.τεππεν1ε1ο
εο1οεετΚτεπεεπ εοιοπ.

Μ εε1π ε: Ιιιι πεετ11οεεε Β'ιεε1εεπ τετν1ε1'1.'πεετεπ1οεε,Με
6ετΙ1οεεε θοπνετπεπιεπτε Με πεπι Εεποετε-Βεε ειππ εεεεετ.
Απε πεπ Κιτοεεπεποεετπ 1ιι πεπ εεττ. Θοπνετεειεεετε ,εεετ
1ιετνοι·. πεεε πο Με Ρετ1εε Με Τοπεειιτεεο1ιεεπεεεεεω πετ,
πει· Βεττε11εεπεΜε ειοε Κτεεεεειτ νοε επεπεττε, επε Ρετετε
επι·ρ,τ,ε·εεοΙτ 1ιεττε.
Ε' ε 1π : Β εΙ τε π 1ετπ1ε,'1'πεετοε1οεεποε1 ΠτιΨ1εοτ,ε·'εοεεε
θοπνει·πειτιεετ, εοπτπιτεεετ· ποοε νοτ, πιο Με επ ειπετ ΑεεεεΙ
ετπεπΙετοι·1εο1ιει·1(τεεεετ ε:εεεεεε εεεε. Ποτ Κτε1ε, ἱε πεπι
Ρετιτπετεπ 11ετττετεετ εε επειτετ 8τε11εε1ετετ πεπ Οεττ1ἱοε·
εε1τεπ. Με ε·ετ εειιιε '1)πεετοε1οεεεεεεε. 1)1εεεεπετ ε1οε εε1
πετ Βεει·ετεπεεεεεεπεε ετπιεεεε. Μεπ Εεεε _τεποο1ιεἱοετ
εε,ετειι,πεεε εε τε ε1πετ 1πιιπιιεεε Ζοπε ΙΙεε·τ.
Πιο Βεεεετπεπειι Με ετΜεΙτ ποτπειι εἱεπ, πεπ ποε1 επ1°πειε
Ππτετεο1ιιεπ ιιι πεπ 1ιγειεε1εοεεε τετεε1τπιεεεπ επ εει1εεεε
επτετ ποποπ Με Ρετιεετεπ επ Ηεπεε οπετ ιτε θετιετοτιπιπ
1εεεε.

9)1)τ. οεεπι. θε11εε (Με θτεετ εεε Πεπιεπτ8). Πεεο1·
νεεοεεε.

'

Υετπι1εοετεε.

- Με θεεεειτπτ πεε1πετ Κτεεεεε 1ιι πεπ ΟΜΗ
εοεπιτε1ετε θτ. Ρετετεειιτεε εεττπε· επι 1..1π11
π. .1.7567 (198 πω. Με 1ε π. νουν.), πετεπτετ 462 'Ι'γοεπε
(2 τεεετ),850 8γρει11ε- (θθ πω.), 120Βοεο.τειοε - (8 πω.
99 Βιρετ1ιει·1ε- (19 πω.), 62 Μεεετε - (11 τπε1ιτ)πεπ 1
Ροο1τεπετεεεε- (26|πεπ. Με τε πετ νοτπ.).
Αιπ 8. .Με (1.9. εεττεε·Με Ζεε1 πετ Κτεεεεε-'7628 (61 πιεετ
Με 1ιι πετ νοι·ποοεε.),πετππτετ 459 Έπρεπε - (7 ειεετ), εεε
θγπε111ε - (19 πω.), 124 Βο1ιετ1εοε- (4 ιεεετ), 1Ο81)ιρε
τεετιε -- (9 πιεετ), 51Μεεετε - (11ειεετ) πεπ 185Ροοεεε1ττειιΚε
(87πεεετ Με τε πετ νοτπ.)
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Ποται11τ.Με-Βυ11οϋπ Μ. Ροτοι·ο1:οιπεε.

Πι· Με 77οο1ιο νοπι 25. 10:11 Με πι:: 1. .ΜΗ 1900.

2111111181' 51οτΒοΗ1.11ο:

1) 118011θοαο1ι1εο1ιτιιπά ΔΗΜ:

πωω»28==έ2Ξέ45έέΞέ5έΞέ2
`==>·»ω>π>-=>πηκωη>πεΞ”_" .Φ

Π·1°·8°~ΦΞἶιἶἶ=ἶἶἶὲἶ“ἶἔἶἶ=ἔΔ:""-'Φ.'Σ'.ΞΞΒ=ΒΒΕ'Β:
878%1664248%1%141δ277δδ848378?Β282

2) ιιιιο1ιάειι '1'οάοειιι·εω1ιοιι:- '1'γρ1ι.οιιιιιτ1ι.8,'1'γρ11.11110.24,Β'οϋι·1ετοοιπι·οιιιιΟ, 'Ι'γρ1ιιιε
@πιοΒωτ.1ωπιιιυε;άοτΓοτω1,Ροο1ιοι: θ,Μπεστ»11.8ο11ω·1ε.ο1ι7,
1)1ρ1ιτ1ιοτ1ο17, (Μπι Ο, Κοιιο111ιπετοπ8,Οτοιιρϋπο Βιιιιαεπ
οπτε11Μπι1 14,11.1ι·γρο1ε.ε 1

1
,

θτ1ρρο 2
,

Ο1ιο1οτε.Μ1ιιτ1οε. Ο
,

1111111·2
,

ρ10ωπ1εο1ιο11οπ1ι:ΗΜε θ
,

Αοιποι· θο1οπ1ττ1ιοιιωε.
Ι:Μπιιε Ο

,

Ρο.τοτΜε ορ16οιπ1οσ.Ο
,

Βοτ21κτωι1111ο11:Ο
,

ΑΜ11τω: 1
,

Πγ«11·ορ1ιο1:1οΟ
,

Ριιοτρει·ει111οΕοτ1
,

Ργ14τπἱοπιιά Βορτ1οποπι1ο 8
,

'1'πΒοτου1οεοάοτ @πηρα 81, Ί'πι1:οτου1οεοΜπάστα θι·Β·αιιιο Θ
,

Δ11κο1ιο11οιιιι1εΠΜ Πο11ι·1ιιωττωποπε 2
,

ΒοΒοπεεο1ινώο1ιοτιμά
Αττορ111ε1ιιίαπτυπι48, 14ω·ιιεπ1ι1εειω1111ε30, Κται1111ιο1τοπ«Με
νοτάσ.ππιηςεωπε1ε 177, '1'οι1τμ11οι·οποδ!).

1

11111·Με 117οο1ιονοτι1 2. Με ιιππ 8. .ΜΗ 1900.

211.111άοτ 8τοτΒοί8.11ο:

1
) 118.011θωο1ι1οο1ιτπιπ1 Α1ωι·:

ΙωΘππιοΠ:ΞἔΞΞΞἑΞΞὲ-ΞΞΞ°ΞΞ`ἑ__|ὲ` =ων·»·πωωηωκω>-.»ΞΞο οΜ-Ψ-8·-ἶἶ°ἶἶἶἶἶἶξἶἶῖἶ=ἐΟΝ-Φ.°Ξ'.Ώ33ΞΠΉδίδ:
840278818 2501011401014178747 3822812118 3

2
) ιιιιι:1ιάειι '1'οάοεπιπο.ο1ιου:

'Η, 1
ι.

οπωιτ.11. 1
,
'Γ 11.ΑΜ. 18, Ροϋι·1ε ι·οοιιττοιιιι θ
,

'1'γρ11Μ
ο1:ποΒοετ1πιτυαπε,·«1οτοιπ 1

,

Ροο1κοιι12,Μποστ::18,Βο1ιιιι·1ιπ:114

111ρ1ιτ1ιοτ1ο20, Οτοιιρ 1
,

Κοιιο1ι1ιτιετω 4
.

Οτοκιρ0ιιοΒιιτηςο11-'
οπτε11πάιιιι 10, Β:·γε1ρο1εε δ

,

θι·1ρ 1
,

Ο1ιο1οτο.ε.ε1ιο.τ.10:.

Ο
,

Β.ιι1ιι· , Βρ1άοιπ1εο1ιο11οιι11ης1τ1ε, 1101111.»θο1οιι1ει·1ιοπ
ιιυπ1επιιιε Ο Ρειτοτ1ι1εορ1κ1οπι1ωΟ

,

Βοα1ιτο.ιι1ι11ο1τ.1
,

Αυτ1ιτιπ Ο,
Πγάτομ1ιοϋ1ο Ο

,

Ριιοι·ροτε.1Πο1σοτΟ
,

Ργ16.πι1οπιιά Βορτ.1σωω1ο δ
,

'Ι'ιι1›οι·οιι1οιιοάει· Ι1ιιι:ζωι 58, '1'ιι1›οι·οιι1οεοπάστα Οτρωιο δ,
Α11ιο1ιο11επιιιειιπά Πο1Μιιπι ττοπτειιο 4

,

ΜΒοπειιο11ννϋ.ο1ιοπω!
Αττορ1ι1ε.1ιιϊωπ.ιιιιι88, Παι·ιιοιπιιιι εοιι111ι:20,Κι·ιιι11κ1ιο1τοπό"
νοτάεπιιιιμοτεειιο 208, 'Ι'οάτποΒοι·οπο27.

88..ΡοτοτεΒιιτε, Νονε1η·-Ρτ. Μ, εοννἱο ἱιι π11οιι1ιι-ιιπά ιιυε18.ιι0.Απποιιοοιι-Οοωρ1ο1τοπ απεοι1οπιιπποπ.?-.41ΝΝοινοεπ
112111121211181· "ω... ω «Η Βιιο111ιαπίά1ίιπέ-ν6π κ. ι.. 111οκε:1ικεί..ω”

Ε
.

Μ Ε Η Β Κ
*

ΡτέρειτοΙε

81Π£1 όιπε1ι (Πε δτοεεε1το8υεοΜικετ Κυεε1ειπάε ἱη Οτἱἔἰτιει1ρειεΚυη,ς
20 Βε2ἰε1ιετι οε1ετ ἀἱτε‹:τ :πιε άει· ΡαΒτἰ1‹.

@εεετ π. Κο11το1· 0οτ 1700141: 111 ΜοειΚειο: Μιμ
τὶηε1‹γ ΡετεευΙοΙ‹, Ηειι1ε ΕΜε1ετ.

@εεετ 111 Κ18011111ενν, 001 @κι νοτττοτοτ, 1Ιοττ1ι Μισο
θτ111ι1'ο111, 111161ο Οουνεττιοτηοπτε Βοεεειτο.Β1οιι, 0110:

εο1ι, 1'υ.ιιτ1ο11, .ΤοΒιιτοτ11ιοε1αν, Βοιιδο111οτ.

νο1°131°θωτ ΠΠ· Κ10$π7, ΡοιΙο11οιι, '1'εο1ιοτ1ι1εονν: Ποπ
Δ. 1'τορτο, Ποπ.

ν01.ττθωτ ΠΠ ννετ8011811: Επι· Νειο1ιτ11ο11τ& Κειιιι1οιι
ε1ι1, νοτ11ιιι1ε Μ1ο1ιο.1 1101100, 1ΜιτεοΙιειι.
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Λάι·οεεοιι νοιι ΚταπΚοπρΠοΒοτ1πποπ:
ε°ι1ωωιω- ΕΠ" '1'ω.ι1ικοιι, Ειπα!!
προο11.χ. 186,π. 13.

Ρτειι θι'11ποπ. 11'.Ο., 171..ἰιιἰο,Παω: Η 16,
ΙΕπιταπε1:01τΠι· Καμπ» π. ΙΜι·πι1κι·ο.π111ιοποπ, ω.. 10.
Μο11ποι:1ιεο1- ιι- Βι·ηΕ1ιτπιι€εε1:ϋπηση.

Βοο1τιοι·ιι. 8ι·π1101ιοτ11ο1110τ:Ι)ι'0 0111°13 Ρ8Γἱ8θΙ.·
Με μπω Μιι· ηο11Ηποι.

Βο1ιννοετοτΘου”. Βο1ιω1ε11:,Ποπρ6. σε.
Μετο·1:οεοπω μ. ι. Θ

,

κια. 20.
Βεμ·ι·ει Φοποροιπιο. Πωιοπεμ Οιιιιωκαι
π. μ. 24. Με. 7.

Ειπα Α11181.1ο80111118,Φοεπιππ Η 137,

Ι πι. πο.
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Νοιτοιιι·οι·ι

.ΔμΞΞΞ.1Ξ1Ξ11ΧΓΞΕ3.ΑμΞΞ3 πψωωι~
Βτειι2Ιιτιιιιιι, Ροι·ι11τιειιάεϋτιιιιιι
άιε 8ϋΣτΕ8ωι1 ΟΙειιΒοτειιΙΖνεεεετ Ειιι·ορε.ε (ιπιτ 5 μ. ΟΙειιι!ιοτεε.Ι2 ιιιι Μια) ιιι ,-

ἔ

Ξ ¦

Ηπα· νοτειιιτΙιιιιιε οιΙει· Με Ετειιτε Πιτ ειιοεοΙΙιειι, 6ειεε ειιιε ιιοιιι Ροι·ιιιιιιιιιάεϋτιιιιιιοιι "ἐ ι

Βωνοιιιιοιιο ιιωϋτ!ιοΙιο Σ 'ξ

ι

ΜᾶΐΪθΠΌᾶὰθΙ° ΒΙ'ΠΠΠΘΠΒΕΠΖ (ριιΙν. ιιιιά οι·γετ.). Ιιι θΙ:ιεΠειειοΙιοιι ὅ
.

126 ιιιι‹1 260 8τ. ·°
ἐ

Ξ έ
· ·

πω! Ρ5ιοΙα:Ιιοιι ὁ
. 5 ει. 1ιιιιειΙτ. Τ
:

ῇ Ξ"έ

Δ

1ιισιοιιιιοιιοιι: ΑΙΙέοιιιοιιιο νοτίωτ.ιιιι€, νει·Ιοτειιιιε άετ Ι.οιιοι, Με Ποι·ποιιε, Οϋετὶριιτἰοιι, ΡΙοιΙιοτιι, 2 ῇ =ιἔ
ιιι νοι·Μιισιιιιε πιιπ «ΒιιειοΙίεςιιε1Ιο» Βει Αιιωιιω ιιιιιι ΒΜΙιοιοει. . . . .τ . . . . , . . Ξ ἐ

. ε;
ΑΠΠ)Ι'ΟΒΠ1ΒΌΙ'ΠΠΠ, εϋιτΚετοι, κήποι· ΕἱεωιεΒιιοτΙὶιιΒ Βιιτυριιε (ιπιτ 0,177 ετ. Βιεοιιιιιαι.ι·Βο- ἐ

2

:Ξ

Πω ιιιι 1.ιωτ). Ιιιάιοιιιιοιιοιι: Αιιιιοπιιο, ΟΙιΙοτοεο. ὅ
*

ΗΠ(101ΓΒ(1ΠθΠθ, 118ΓΥ0ΓΓ8.88Πά8τοεεει· θο!ι8.Η επι ΚοιιΙοιιειιιιιτο, ΚειΙΚ ιιιι‹1 ΜιιΒιιοεἱιι. Ξ Ξ

Ιιιε1ιω.ιιοιιοιι: 0ιιι·οιιιεο!ιο Οιιτειιι·Ιιο άετ Ηειτιιοι·ευ.ιιο, Νιοτοιιετ.οιιιο, ΒιιιΙιοτοε, Αι·ι.Ιιτιιιε. .

Ξ έ(52) Ι'7-8.

ειΙΙοπἰΊι Ν[οοι·ειΙι·οιΙιι
Ζιι Βει.ιιοτιι.

-
Ειιιιηιοι· ιιειΙῦι!ἱο!ιοι· Εκει:

Μ.""·8 Μηηι·88|2

Σ

Μθ9.12:2:..ι?.€98.€.2.ισθ1°
Μεττοτι1°ε Μοοι·εειε
ι.ι·οοιιοιιοι·ΒΜι·ιιΜ:

Μπωωϋε ιΜωΝοωπι

ι

Μ&%ιιιι%ιωθ
ΜΙειιι8οτ Ειώτιο.Ιιτ

ιιι ΓΙιιεο!ιοιι ει
.

2 ΚιΙο.
.. 1.ει.:ι:ιέ·5ε.1:.:ι·3.8· οτρι:·οιοτ πω:

πωπω Βιιάστιιετιιτιο.Οο Ιιοι·Με, Ραι·ιιιιιετι·ιιιε, Ρει·ιιιιοπιιιε, Ροι·ιιοιιΜιι, ΟΜοτοεο, Δωι.ωω, θοι:οριιιιΙοειε, ιιωιιιιω, Βο
ιοι·ριιοιι νοιι Βιιωιάιι.τοιι, Ιιιοι· ΜΜΜ, Πιεροειιἱοιι Ζιι »Πιστευω ρο.ιιτιοΙΙετιΡιι.ι·ειΙγεωι,Ρειτοεοιι, θιοΙιτ, ΒΙωιιιιιατιιιιιιιιε, Ρο

άειει·ιι. ΙεοΙιιιι.ε ιιιι‹1ΒΜιιοπιιοιάοιι.Ηοιιιτιο11Μεττοιιι, ι .

ΐιικιιι:εκ ειιιιιι, ΒιοεεΜΙΝ $ειιοτιιτιιιιιι, πισω, κιιιιι.ειιιο.
Ζιι Ιιιιιιοιι ιιι ειΠειι ΑροτΙιε!ιοιι, Μιιιοτο.ΙννΜεοι·- ιιιιά Πι·οριιοιι-ΗιιιιάΙιιιιςειι.

ιιΒουκΒουιε
ΠΠΠΕΠ||. "|δΒΕΠ- ΕΕ.ΕΙ.|..ΒΙΜΈ Ϊ

Ω-ο11οιιΟΝοε", Πο"δι·ο...Μπι Ώοπι 1. Πει Μ. και 1. 0ι·ιτοΠιοτ.πω.. ΜιιικιωιωΠιικι·ιιυπωιοΜππ:"πουΑμοιΕ.Με Μη!ΑμοΗιο!ωπιννιω·οπ-ΠιιΜΜ°οι:ιιι Ι·ια!ιειμΛι.ιΜΗ1ΗΠιοπω!βι·ωροσ.ιωνοιι@οι ιιοι·αιννΜΜΒν"'ΜΜΒ.. ΡΗΣΗ.ω. ΚΜ 8Διιι8-θοοι·εσι.

ι ΡΒΒΒΟΡΪΒΙΝ (κιιοιιι
ΒιεοιιοΙιΙοι·ιά-Απϋργι·ιιι νοτιιιιιάιιιιρ:, ιιιο!ιτ ι3.ι.2ειιά.

Βονιέιιιι·ιεε Ηεοιποεισιιουπι.
ιιιιιοι·1ιο1ι 8·ο8·οιι ΟΙι1οτοεο Μιά Αιιο.οιιι1σ.ι.

Ιιιι ΠοιιτεοΙιοτιΑΙοκειιιιοτ-ΠοευιωΙ Μπι
ΝιιοΙιννοιεοι·τΙιειΙτ πω» πι· πιι Μεικτ
Ι'τοιο Ρ1Ιοεοι· πω! ΡΙΙοεοι·Ιιιιιοιι ΠΠ· οι.
ιιι;ινε.τοΚι·ιι.ιιΕοιιρΠοεο @ποπ ΖιιΙιΙιιιιΕ
νοιι 50 Οορ.).

. ιιεκπιιιτοιοιιιεοιιε ι>ιιιιεε>ιιιιΑτε.
ι ' ιιιιΙϋεΙιοΙι, ιιιιΙά ννιι~ΙιοιιιιωΡγιο€εΙΙοΙ-Ποτινε.τ, Ιιοεοιιά.

Βει ειιιιιιοιιτοιιιΒΜοιιι ιιιάισιιττ.

ΒηΤ0ιήΠ, ἔΒΒΙ;;Βἑἔ$ἑΙὶοΙιοΒ,εω.ι·Ιι ναιι·ΙιοιιάειιθΙιι·γειιτοΒιιι-Βοτινε.τΒει

Ειιςιει!!ο!, Εοιιἰτοιιἱιι, Ειιι·οεο!.

ΌΒΒΑΝθ-ΤΗΕΠΑΡΕΠΤ!8ΒΗΕ ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ
Τ11ΥΡεάΘΠ, (==Βιιτικιιο: Βο!ιΜάιιιεο), ιπιτ ιμι.ι·ειιιιιι·τοιιιοοιιει.ιι.ιιτοιιι
ΝοτιιιεΙ-δοτι-θοΙιαΙι, 'Ι.'υ.ΙιΙεκιειι ο

ι

0,8 ΜεοΙιο Ι)ι·ἰιεο.

.Ον81°εάΘ11 (= ΕΣιιτι·.ειιιεΟνιιι·ιοιιΠιι ΤιιιιΙοαοιι ὰ0,5 ίτιεο!ιοΠι·ϋεο.
Ηοιιε0οιι, Ι.ι1οιιω1οιι, Μοτ1ι.ι11εε1οιι, Ρτοετω1οιι οτα.

Δάτοεεοιι νοιι Κι·ειιιΕοιιρΠοεοτιιιτιοπ8

?πιι Οιιτιιιιι·ιιιε Μιο1ιε1εοιι, Γεωμε
οιπο..ιιγ.ιιιιιιε.ιι. 80, πιι. Π.ν
Πω ΜΜΜ Ειπε”, Οι. 8ι.ιΙΙΙιοΓεπ.
Επι! κι

.

ΠιιιιιικΙιωι ΚἱτοΙιο θ-8, θ. 19.

(Νεο. Βοσ1ο, Μια. οο·ι·ρ., 14Με., μ. 88,
ιιιι,2.

Παι·ιο ΠοΙι1 Β Ο. 1.ι. Μ' ΗΕ. 3
.

Δ1οιιιιιάι·ιι Κεειι.ι·ιιιον, Βπιιοιισ.οιιοΜΜ
μ. ι. 61, πιι. 82. ν
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νω·ω.1ω 0Μτι111Γε1οτ1Κετι
21ΜΜΕκ ε. σ, ΡΚΑΝΚΡΗΚΤ ... Μ

θΙε1οΙιεΠε1ΙΜτΙ:ιιπε Με ΟΙ1ΙΜπ1)ώΡωβετη)[η·
1111451128.,Μ9.18τΙει,ΤΗ111ΙΙ8.Κε11ο111μιετεη.ΝεΙΙΙ81
;Ιε 11.818ΒοΙαοι·ευε. ΕιιοΜΜιι εωωθοω 1111011

Μικετ. ΙπεΙ11ει18Ι.άεπιΜ:ιεειι ιι1εΙιτπ. 01:10. ν1εΙ 801Ιννϋ.01ιετΜε άεε
Νει·νεπενετεω Με ΟΙιΙιιΙυ.

ν0Γ202Ι.011ο18808ΠΠ10.θε1]θηεΙ.Μη ε. εεά.
θεΙΙειι- πι.Βε1νετΙΙτειι1ΙΙΙι.;ννἰι·‹ΙΙιι [Μπι ό. Βυ
ιιιιτι·οΙ-ΡΙΙΙειι 0111101808ἱΙΒΙε Νεϋει1ετεεΙ1ε1

που;; 111οΙιειτεΙειητΒ·ειιοιηιιιειι. -
Επιετε.·.ιι. Ι1ε1πειι·ε12Ι.ΑπεΙερι1ειιω;ινΙι·ΕΙ. νοτττεΐΙΙ.
Β. Ιινειει·. π. ιιευτε.ειΙΙει1.Ζι1ε01Μεο, ε1σειιεοΜ. εε
ε1ι:ειπεπ Β1οιιπιεΙι1ε.ιι. εεΙιτ νν1τΙκε.ε. 8εεΙ‹τει1Ι‹ΙΙ.
.Με άι1τοΙπιιιειιπεεΙ1ΜΙ. ΗεΙΙιτι1ιτε1σ.ΡτορΙιν1εεΙ1ειιω

Β Ι με. ΟΜΕ: ιι. Ηει·ι1εειιτε-ΒΙΙι:Ιιεεε ειιιρΓο1ι1ει1.ΚατωΙιι Ε'οι·πιν. ΤεϋΙετιευ. Βτε.εεεεε.Ι: ω!. Πτοείιι-Νεεεετ
νει·οτάσετ πετάω.

Ρ ΠυτεΙΙΙ11Ι1επΜ" Απ, πω., εΙιτοιι. ιι. τιι6επ:υΙ.
Πε.τωοετιιττΙ1.Ιω θεεεωιετι ιιι ά. '1'επε1ιπρτερετετ..

επι‹Ιε ΐειιΙιιὶεεννἱὸτὶἔε, ΙπιετετΙεΙΙΙε Κτε.Ι':.
Ρτοϋειι, Μτετε.τιιταπό :Με εοιπετ1;;επΒετεΙΙε ει: ΠΙεπεΙ.ειι.

θεεεΙππιπε1:0·.Αιι11ιΙ1εττΙιο1επιπι,ε1εΙιετνν1τΚεετπΒ

ΙΜ εε Με ΜτΙΙΙΙε1ιεε Ηε11το11τεΙ.Ι·'οι·Ιο1ιι1εεεΙΙΖΙ.ει1εεετάειπ«ΜιεΜό”.

Ρεν·πει·ε 9ρεεἱεΙιτ

τ
ΗΓΗ
ννικΙ πιπ Ετίο18· ειπΒεννειτιάτ:

ΜΙ Γτε.ι1επΙεΙάεπ πω! Ο1ιΙοτοεε,Ι›εἱ 0011011000,Ι›εἱ Κτει11ιΙιε1τειιάει· ΠειιΙ:. άει· νει·
άεπι1πε;ε- ιιπά ΟΙτει1ΙετΙοπε-Οτεευε, ΜΙ Βιιιη.:ειιτπϋετΙ:ιιΙοεε, Ι›εΙ Ηο.Ιε-, Νεε.ειι- ιιπά
Α.ν8ειιΙε10επ, εονν1ο Ι›εἱ επ12ϋπάΙ1εΙ1ευ πω! :Ιιετιωει1εεΙιευ Α1ΐεετ1οπειι ε1Ιετ Απ,
Ι511ε1Ιε1η Γο18:ε εε1ι1ει·άπτε1ι

εξΙρετΙωεπτεΙΙε
ιιπά ΙΙΙΙΙι1εοΙιε ΒεοΙ:ε.εΙιτιιυΒεπ ετιν1ε

εειιειι ι·εάιιο1τεπόεη."ΜΙΝΙ... ιπι ΜτΙ ε.τεε118.τειιΒ18επεεΒείτευ,8.Ι10ετ11ΠΙ81180ιιτο1ι
ιεΙι1ε 01οΒεεοηπἱοιι Βείδι·άετπ0ετι πιπ Με δωΙΝ·εεΙιεεΙ επε1ε:ετι1ι1επΈνΙι·Κιιπεε11.
Βὶε Ιο1ιτ1ινοΙ-Ρτέρ.ειτατε ννετόεο νοτι ΚΙἰτιὶΚεττι Με! ν1εΙετι

Αετ21ετι ειιιΓε ννέ.τωετε εωρ1ο11Ιεπι εεά ε1ε1ιτ1ιι Πείνετει1ε1τε
εοννἱε ετ:1άΙΙεοΙιετι ΚτειπΚεπ1ιέιιεεττι ἰι

ι

ετὲπὸἰ8επι θε1πειιιο1ι.
ννἱεεετιεοΒειί1ΙἱοΙιε ΔΒΙ1:.ιπόΙιιτΙΒετι ι1Βετ Κ'ΙΠΤΗΥΟ1.. 1101181
ΚεοερτΙοτωε1ιι νετεει1ε1ετ @Με ιιπά ίτειιι‹:ο ὸιε

οΙΙΙχο!-ΗθεθΙΙΙΙΙΙΙ, Με 11111111 & Π
ο
..

1 ω. Με..Η. @Τ 7” . .-.ω Ι . .ω - ε ε." ω ...
Νειιεε. Ιιι Ηι1ιιόει·Ιεπ νοπ ΓΙΙΙΙει1 Βεετει1εΒεννΙΙ.Ιιττεεε.υεεε2ε1εΙΙι1ετεε
Βε0:Μνι1111.- ΕτωΙι Μ· 0οεϊπ Μ! Μ” Ει·ΙΙι·ιπΙιιιπρεπεει· Νεων".

«πρεπε.
Βρ. 111010110,6, Δε. επηΒά. ειπεπ 10.0. Εμ. Ι)1οιιΙε 0,8.

Δε. Ι1εεΙΙΙΙ. 10,0.Δε. άεετ. 10.0. Ι

1ι1άε.ΑΒεπτ1ε15-20 Ττορ1'επ. 11118.ΑΒειιόε 1ΒρτΙΙιε ευ 1υ_11ε1ι·.Ε ]

ΕτεειΙι 110 11ιιηι1ϋπ 111 Ειιτι1εΙιιιιιηεΙυτεπ.
111‹ω1.. Η ε Β ε ε, Ρ1ω.τω.Οει1ττεΙΙι.1899,Ντ. 1

. - δ. Κ ο π· Ι: ε, Τ1ιει·.
11οιιετεΙΙ.1899.Ντ. 1
. - θ. 8 ε Ιι π· ό ά ε τ. ΤΙιετερ. ά. θε επινν.1899,

Ντ.8. -.Τ. Η ε1ιιι·1ε 11
.

117.011..Μεά. Β1.Νι·. 11.-Α. Ιτοπι πι ε,

ΒετΙ. Με. Ψοε1ιεπεεΙιτ. 1899, Ν τ. 14.
Πτετετιιι· @ΜΙΒ ιιπά 11·ειιιεοόιπεΙι

111.Μει·ε1ι - Βατιι1εωστ 11110 Μοε1ςιιιι.

Μ. Πι·. 1ειΙΙΙΙπιιιιπ Η
:

1161111:
($οΙιΙεεΞεπ).
11ε11επετε.11

Ν” Νει·νεπ-εεά θειιι1ΙΙ:1ιε1:1·ιιιιΕε1·ιοΜετ1ε1
θεεεΙιΙεοΙΙΙ:ε.

Δεπετ1Ιε1πεε Ρ1Με.8ο81ιιω
ΐϋι·1υε;επόΙΙεΙιε Νετνει1- Μιά θε

ιηἱὶτΙιεΙιτετιΙεε.
θεειιικ1ε ΗϋΙιεπΙεΒε, επι1εεΙ:επν.
θει·τειι ιι. ΡετΙωιι1εεεπ. ΑΙΙε 1111111:
ΙΙ:ΜεΙ ά ι11οόε1·.Νετν·ευρετ.1ιο1ος1ε.
Αυεεετ άειι άΙΙΙςΙτειιόειι Αει·ετεπ

_. 211110ΟΙ:ετ51·2Ιε,πιεΙιτει·εΑεε1ετειι2

1
2 ω”, νν1εεεεεεΙιείεΙ.ιι. ΠωιάΓεττΙς

Κε1τε-1.ε1ιτετ.Ρει1ε1οι1250Με 800Π.
ΑιιεΙ'ΙΙΙιι·ΙΙεΙιε Ρτοερεετε !τε1.

·ν -

ειπετοτ·1ι1πι
10τΙυπεεπΙεΠεεεεε 08.ππεπ

Πανω-Ποπ.
Βε1Ι.2ει·1ι1:Ειπε 1ίι·ορ11'ιιπά 'Ι'οε1ιωι·,
Εε1ιειιάετ ΑΜΙ:: Βο1το.11ιΣ”. 1'οΙ1ειικ1.

Ν111ιετεετΙιιι·εΙ: Ρτοερεετε.
(108)20-3.τι
1111::οε1:ορε .1'..ι·πεΙ. 1.012
ειπ ΜΜΜ τε1εειΙειπρΠε1ΙΙτ1Ιοι·1τι (1010
Βει·ε; Θ». επει·ε1επτ8·,ννοεΙιτεεεεπεΙκεήι
.'1011. (83) Ι-1.
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Δάτεεεειι νοπ Κτε.111τοπρΠεεετ1πποπ
Ρι·ιιιι Πε801Η11". Π”. Ποχ·ι."σεκ. π. Μ.π. 16.
(Μεεε. 001ι·ι·.ποιε.0ερι·Ιεποπ.. χ. 17,π, 10
πω.. Ψ1ι11κ1ει·,π. @πισω πρ. π Πει·
ι·ε.ιεΠιιοπεποΙ1γι. μ. έ

.,

πι. 11.

11οεπ.1ιεεε.ΟΜ., 991ιο.ιιε1900 τ
.

ΠετειιιηςεΒετ .ία ο1ί 1117ει η εΜ; Βιπο1ιάι·πεΚει·εΙν. 0. 01111001...ΚΑΙ.Ιιει·1πεπ11.Η.Ν 16.
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81'.ΡΒΤΒΒΒΒΠΒΗΒ

ιιιιιιιιιιιιισοοιιιιιιιιιι
αυτοι· οοτ Βοοιιοιιοιι νοιι

Ριπή'. Μ. Και! ΠοΜο. Μ. 1οιιειπποε Κι·ειιιιιιιοι!ε.
.1ιιι·ιοπ (1)οι·ρει;). πω.

Μ. ΒιιιιοΗ' Μιιιιιοτι.
Μ. Ροι.οι·ειιιιι·ιι.

Με «8τ.Ρο:οι·ε1ιιιι·εοι·Ποάιοιιιιεο1ιοννοο1ιοιιεο1ιτἰίωοι·εο1ιο1Μ_ιοσ1οιι'-" ΑΒ οιιιι"="", ΡΑ ωωι8. “ν” ι”. Π; ο"=Μ·.ο ··
Βοιιιιε!ιο Μ!. - Ποι·Δ'1ιοΜεωομωΡωιειετιιι Βιι,"1οιι6.Β ΚΜ.Πιι· (ΜεΜε” ιιιειι ιιιιεεο1ιΙιοοεΙιο!ιειι Με Βιιο1ιΙιειικ11ιιιιενοιι Κ. 1ι.Β101:οτιιι
.1ε1ιι·.4 11111.τω·ο” 1ιε11ιο.1ε1ιι·ιιιο1.ΡοεπιιετοΙΙιιιιω ιιι Με 51111020118Ε.ΡΜ.οι·εϋιιι·ις,Νοπε1ιγ-ΡτοεροοτΗ Η' ιιι ι·ιοΜοιι.-ιι ε,πι” οιιητο
Βιιι6,οι·ιι20 ΜΜΕ ]111ιι·Ι1οιι,10Μει·1ι1ιεΙΙι_ιΕ1ιι·1ιο1ι.Βοι· 1ιιε01°ΐι1οπ8ΡΝ1.εοπἱε εΠο ειιΠ1ιοΒ.οτ1εοι.ιοιι1ιοεϋ81ιο1ιοιιΜ1ΜιοιΙιιιιεοιι ΜΜΜ. ιιιπιιΜι
ίϋι·ι1ιο8ιιιε1εοερεΙτοιιοΖοιΙο ιιι Ροι1ΗεΜθ Κορ. οάοτ35 Ρίοιιιι.-Ποιι :Με ςοεο1ιΜι:είϋ ιιτοιικ1οιι Κοτ1εοτειιι·1)ι·.Ειωο11'".,ιμο1ι ιιι 8ι.Ρο
Διιιοι·οιιενοι·ι1οιι25Βορει·ΔΜΜιπο11ιι·οι·0ι·ιΒιιιαΙιι·ΜΜΙιιιαοειιιι11.- 1:οι·ε1ιιιι·8,Ροιοι·εΒιιι·ςοι·8οιτο,Ροωι·-ΡειιΙΜοορΗ.ε!ιιι ι·ιοΜειι Βρισκε
Κειοι·εω πετάω ιιιιι1ι άειιι Μαιο νοιι 18 11.61.ρω Βοεοιι 1ιοιιοι·ιι·τ. ετιιιιτ1οιιΜοιιι.ιιε, ΜΜποο1ι ιιπά ΕΝΠ;;; νοιι 2-3 1Πιι·.

Μ δε. Ροτοι·οΒιιι·8, ε. (18.) ΑιιΒιιετ

1ιιιιιι1τ.:Ι)ι·. 'Ηιοοι1οι· Ηειιειιιιιιιιι: Ζιιι·
8γιωιτοιιιιιτοΙοςΙο

από 'ΙΠιοτιιριο6ο: άιιτο1ι ι1οιι '1'τιο1ιοοορ1ιε1ιιει1ιερει ποιοι·
ειιο1ι1οιιθοειιιιά1ιο1τεε16ιιιιι€οιι.- Βοϊοιο.το: 1117. ιιιι.οι·ιιιιι: Μο Ηγάι·οτΙιοι·ιι.ιο Πο1ιοι·Ιιειι'ιοι·Κι·π.ιι1:1ιοιτ.οιι.- ν. Ο. Βιι·οιι.
Οιιι τιι·ιιιεγιοΜΙόπιιη.ιοιι ιιιοιιι Με ιιιοιιεΙι11,=μι.οι·εειιιειιιοιι ιιιιι1οι·ίγειοΙοιιιε1ιο.ί'ϋι·Ιιιι.ΜΜΜ. - ΒϋοΙιοτο.ιι2ο18οιι ιιπά Βοε το
οιιιιιιοοιι: Πιο Οειειτο.ιιοιιιιι ι·οο1ιτ1ιο1ιοι·,εοοιιιΙοι· απο νιω1οι· Βιιιειο1ιτ Ιιοτ.ι·ειο1ιτοτ.νοιι Πι. Ο. Β.ιοςοι·. -- Α1η;οιιιοιιιοε πιι
ιοετοιιιιιι Πιτ οι" 1οιιιιάοειι.ει·Ιπι· οιιει;οάο1ιιιιοιοιιΒιιιΠι1ιι·ιιιιε άει· ίο.ιιιιΙιει·οιι1ι·τοιιρ11οςονοιι Πι. Κ. ΑΜ. - Θι·ιιιιτ1ι·ιεεάοι·
1ιγεἱΙ‹ :ιπιι Θοιιι·ο.ιιοΙιοτου Μο61οιιιοι·νοιι Πι. Βοι·οΙιετάι. - Πιο Ρι·ϋ1ιάιο.ιςιιοεοάει· ρι·οςι·οεοινοιιΡεπι1γεονοιιΡι·οί. Ποο1ιο.
Ρι·οιο!ιοΙ1ο ι1οιι νοι·οιιιε Μ. Ροιοι·εΒιιι·Βοι· Αοι·ετο. ··- νοτιιιιεοΜοε. - Μοι·το1Π.Μο·Βιι1ΙοΠιι 88.1)οτοι·οοιιη;ε.

Χχν. -1ΑΒΒΟΑΝθ
1

Νοιιο 11”ο18οχν11 .Τε11τ8.

Αιιιο18οιι.

Ζω· 8γπιριοιιιαιοΙοο1ο

1
ιππ! Ποταμια: οοτ ιιιιτο1ι εοπ

Τι·ιο1ιοοοριια1ιιε ιΠεροι· νοι·ιιτεοοΜοπ Βοειιιι61ιοιιε

ειδι·ιιιηιοιι.
νοιι

1)Γ.Τ1ι00τ10τ Ηιιιιειιιιιιιιι.

ν1Πι1ιι·οιιιιιιοοΙι νοτ ιιιοΜ ο11οιι!ειι€οτ Ζοιτ ι1οιιι 'ΗΜΜ
οοιι1ιεΙιιε ιοιιο Μὶιιὶεο1ιο Βοι1οιιιιιιιε ιιοΒοεριοο1ιοιι πιιι·άο,
ιιιι‹1 εοΙΙιετ ΙιοινοτιοΒοτιοο ΚΙιιιΠιοτ, πιο 81:τϋιιιρ ο11,
ΕιοΜιοι·ετ ιι. Α. 11ιΙ1@πιο πϋτοιετοιι, Ιιο.ι 1ιοιιτ.οιιιιί
0Ι'Ι1ΙΙ(1 υ.ΙΙοτιιιιιΒε ιιοο1ι νοτοιιι2ο1τοτ, εοοτ ιιιιοποιοοιιιιΒοτ
Βοο1ιιιοΜιιιι8οιι τΠοεοτ Πετιιιριιτιιεἱτ οιοο ιιιι2ποιίοΙΙιείτ

μιιΙιοΒοιιοτιεο1ιο Βοοοιιιιιιιε οι·1ιιιι8ι;, :πιο ιιιιιεε οι· υποο

τιιιιετ. :πιο οοτ ΠοΗιο άοτ σιιιιεο1ιιι!ε1ιεοιιΠοτιπρωιιε1τοιι»
εοετιιο1ιοιι πετάω. Κοιιι Βιιι·ιιιρετιιειτ ιει ιιιιεο1ιιιΙοιε.
Μο ΑΙΙΒοιιιοιιιΙιο1τ οοτ Αοτ21:ο ΜΗ εοοτ Ιιοιιτο ιιοο!ι επι
Πιιε!ειιοοιι τω, οοτ ιιοο1ι Με Με ΑιιΓειι€οιι οιοοι· Ισι
ιὶεοΙι-πὶεεοιιεοΙιιιΗΙἱοΙιοιι Μοι1ιοιιι ετιιιιιιιιι, ποΙοΙιο, οιιι·οΙι

8οορτ.1οιειιιιιεΜε οΙτοιι ΠοΙιοι11οίοτιιιι€οιι ΒοοοιιιιΙιοι· Βο
Γειιοοιι, ειο1ι νοιι άειιι Βετιιιρο.τοειτοιι επι οιιιειιοιρἱτοιι
εττοΙιτο. Αιιι ιιιοὶειοιι Βοιι.οΙιτιιιιε Βιιοοι ιιοο1ι οοτ εο!ιοιι
οιιι·ο1ι εοιιιο εο1ιϋιιο Ι.5ιιιΒο ιιιιροιιιιοιι6ο Βειι(1πιιτιτι, νοιιι
Αεοιιτιε οποιοι πιο ιιιεοίοι·ιι Νώε, Με οι· οιο οιιτιοεο
ΕιΒοιιτ1ιιιιιι1ιοΜιοιι Μι οιιιοΕι εο1ιι Βτεο1ιοιιιοιι επι οοτ
Αιιεεοτιπο11 Με 1ιονοτειο1ιοιι6οιι 'Πιο άεε Ψιτι11οιι ειπ
ειι2οιΒοιι, οοτ 1:Ιοιιιο Οιηιιι·ιε πιω Μπι 1ιοιιιοΚειο1ιτιετ,
πιιπ! άεε, ττοτει1οιιιεο1ιοιι οιοο τοοΙιτ ιοἱοΙιο ιιοιιοι·ο Πτο
τοπιπτ ϋ1ιοτ Βοτιιιρετεειτοιι νοι·1ιιιιιοοιι ιει. Βοι· ΜΜ
εο!ιοιιο Ττιο1ιοοορ1ιεΙυε μαθει, ω ιιι οοτ ΒοΒοΙ ιπι
Βιιι1ιΙο πιο ευ Βιιι1οιι πι, απο ιιιοΙιτ ποιιιι απο ι1ιιι επιε
ειιτιοΗιοιι νοιειιο1ιοιι εοΙΙτο, πιτά Μιοτ1ιειιρτ ιιιο1ιτ ιιι ι1οιι
Κτοιε ε1ιιιΒιιοετιεο!ιοι·Βοτιο.οιιιιιιιιιοιι Βο20Βο11, ποιιιι πιτ
νοιι νοτοιιι2ο1τοιι «1ιοΙι111ιιτ1ιοΙοειεο1ιοιιΟιιροοιΕΜοιι», άιο
:Με εροοιοΙΙ ιυιτ ι1ιοεοι· Πεμ ΙιοεοΜΜΒοιι, ε.Ιιεο1ιοιι.
ΠΜ ιιοο1ι ιετ οοτ '1'τιο1ιοοορ1ιεΙιιεοοτ Μιι11Βετοιι ιιπά πο
εοιιι€ετοιι οιιιοι·.
Νιιο!ι εοπ 8τοτὶειιΚοιι νοιεοΜοοοιιοι ΒοοΒοο1ιτοτ μακι
'οιριτ-τοιιάιο οοο 'Ι'τιο1ιοοορ1ιο.1ιιεΒο1ιοτοοτ8οιιι1οτιΜινι
ι1ιιοιι, _ῇ

ο

ιιιιοΙι 8τιιιιιΙ, ΝοτιοιιοΙΜΒ, Μπιτ, Σνο1ιιιοττ (ΜΜΜ
κ

οάοτ Επι!) ιιιπ1 Ηοἱιιιοτ1ι Με Βοο1ιοο1ιτιιιι€ειιιιιτοτιοΙε πιιπ
2-17 ρΟτ. :ιιι οοτ θιοεοιιιιιι1εοΜ οοτ ιιιιιοτειιο1ιτοιι Βοο
ιοοτο. Ιιι οοτ Η51ιιΕ81ιοιτεεοεΙο ιιιιιιιιιτ ω· '1'τιο1ιοοορ1ιιι
Ιιιε ιο Με οοιιι Βοοοεο1ιιιιιι€ειιιοιοτιεΙ άιο οι·ειο, οποια»
οάοτ Μια» 8τοΙΙο οιιι ιιπά οοιιοιιι·ι·1τοιι πι1τΜε οοτ Αε
οιιτιε οπο! Οιη·ιιι·ιε. 1)ὶο νοι·εοΙιιοι1οιιοιι Βιιιιτ1πϋτιιιοι ιιπά

ά1οϋΙιτ18οιι Ριιτειειτοιι ΜοΠιοιι ποπ 1ιιιιτοιι. Αι·ιιιο ΟΙοε
εοιι εἱιισ 6ϊτοι· οι·ετι11οιι Με πο1ιΙΙιε.1ιοιιάοιο, εποε ειιιά
ΒοτΙΊιοποΙιιιοτ πιο1ιι· ΒοίοΙΙοιι Με 8τειε1τϋοποιιιιοτ. Νιιι·
Με 88ιιεΙ1ιιιέεει1τοι π.: νοιεο1ιοιιτ.
Με Κιο.ιι1:1ιο1τεΒ1ΙΔΜ. ιπι 1ιϋο1ιετοιιθιο.·Ιο νιοΙΒοετο1
ΜΒ, νοι·ιιο1ιιιι!ιοΙι Κοιιιιιιοιι ιιι Βοτ.τειο1ιτοιο νοτεοΜοοοιι
που εΙΙΒοιιιοιιιοιι ιιιι‹1 Ιο1το1οιι Νοιιτοεοιι, θιο1ιιιιιοτεο!ιοι
ποποπ, Μεοοιι- ιιπά Βοτιιιεγιτιρτι›ιιιο πιιιιιιιἱἔίο1τἱεετοτ
ω. Βο.Μ ειπε οε Β.οι2εχιιιρτοπιο, 1πι1τ1Με θοεοιιτ1ιοι!.
Με Μιάου πι: νοι·ειορίιιιιε; 1ιιοι· ΑρροτιτΙοειοκοιτ, ω”
Ηοιεε1ιιιιιΒοι·. Αιιιιιιιιο ιει ιιι οοο ιιιοἱετοιι Ε"ΜΙοιι νοι
1ιειιιοοιι. Αιι11ΜΙοιικ1 εἱιι‹1 οιο ιιι ιιιιιιιοΙιοιι Ρ5111οιινοτ

1ιοτιι1οιιοιιειιεεοάο1ιιιτοιι Ηειιτειιεει1ιοειοιι. Ζιιτ ΕτΜΜιιι1ε
οιοεοι· νιο1εο1τι€Κοιτ Με '1'τιο1ιοοορ1ιο.Ιιιειιιιιεε αποποιε
πιοιι ποιοοιι, άο.εε @

ο Με «Μπι Ιοοιιε ιιιιιιοι·ιε ι·οειετοιιτιιιο
οιο ΜΗ! ιιιοΙιι· ι·οι1οοιοι·ιεο1ιο,ΜΝ ιιιοΙιτ τοι:1εοΙιο') 11%·
Ιτιιιιε Μου :ιιι οιιιοιιι ΟτΒιιιι, @τι :ιιι οιιιοιιι ιιιιοοιοιι πω·

θοΙτιιιι8 Κοιιιιιιτ, οε εκει Μπι 0ι·Βο.ιι, @εε ιιι ε.ΙΙοιι 1151
1οιι οτειι11°οιιπιο, Κοιιι Βιιιιρτοπιι, ι1ε.ειιιιιιιοι· νοι!ιοιιι1οιι
Μ. 1)ειεε οιο νοτιιιιιιοοττο Βοειετοιι2ίε1ιι€Κο1τ οιιιοε Οι·

ι:ςιιιιοε1ιιοτ άιο θτιιιι6ΙοΒο ΜΜΜ, 2οὶετ πιοιιι 111811 2
,

πο

οιοο Αιιι1ετιιοειο απο Βτοο1:ιοιιειιιιΜΙιι€Κοιτ Με θοιιιτοΙε ιιι
Με 11'Ιικτοι·ποο1ιοιι οιιτετιιιισοιι πω, ΙιοΒιιιιετιετ ιιοοιι
ιιιιτοΙι άεε ιιι€οιι6Ιιο1ιο ΑΙΜ· Με 1Σ1ιοιιιε.ιιιιοε.

1
) νοιι οιιιοιιι '1'1ιοἱ1άει· Αιιτοι·οιι πιω οιοο τοικιεο1ιο1Ν'1ι·

ΙιιιιιΒ· ο.ιη;οιιοπιιιιοιι, εο νοιι Ι)οΙιιο ιιπ ι1οιι Βοιι·ιοοοριι:ι1ιιε
(«8ι.. Ροτ.οι·εο.ΠοάΠοιιι. ννοο1ιοιιεο11ι·ιϊτ.»1891 Ντ. 1

,

1892 Ντ.
12. 13) ιιπά Μ; νοιι Ζορρ οι: 1111·Αιιο1ιγ1οετοιιιιιιιι(«Νιοιιοι·
ΚΗ". ννοι;ξιοηεεω·,»1894 Ντ. 46), νοιι Α ι·τ1ιιι τ ιιπά (Πι ιιιι

-

εοπ Η1τΑεοει1ε («ΟοιιτιοΙΙιΙετι Πιτ ΒαΙιτοιιιιΙοειο» Βά. ΧΧ)
ιιιιο1ιεοπίοεοιι. Νιιο1ι Αιιάοι·οιι (ΒοεΙΝιι, Κ1ιιιιεο1ιο Υοι·Ιο
ειιιι€οιι Β‹1.1.- ι·ιιεειεο1ι)Μ; άιο1νιι·Κιιιις οιοο ιοΒοοιοι·ιεο1ιο.
Θοννἱεε εριο1οιι1ιοιάο111οιιιοιικοοιιιο ΒοΙΙο, εοπο111 Βοι [Μπι
ροτεειτοιι ϋΒοι·Ιιο.ιιρτΜε ιιιιοιι εροοιοΙΙ Βοι '1'ι·ιο1ιοοορ1ιεΙιιε.



ε»,
Αεε άετ ίτει!ιεε εεεε θετιεεειι Ζεε! ιεειεετ Βεεεεε!ι
τεεεεε ετε!ίε Με 4 Ε'ε!!ε εετεεε, Με άεε Τττεεεεεεεε!εε
ε!!ετε, εειιε 8!ειεεεεὶτἱτ;ε εεάετε Ι)ετειρετεεττειι τ) εεεετ
εετετειι, εεά εε! ντε!εεεε Με Βεε!εεεεε άετ Κτεε!τεεττε

εγιερτεειε εε άειι«Ρετε.ε!τειι αει: ]ενεετιεεε» ίεετεεετεΙ!τ
πετάω !τεεετε.
Ι. Ι6]εετἰΒετ Κεεεε. Ετετεε!ττε νετ 4 Μειιετεε.
ΒεετειιάὶΒε Ι.είεεεειεετεεε. Με ε!εε νεε Ζεἱτ εε Ζεὶτ εε

εείττεεε !τε!ι!τετττεεε Κτὶεειι ετειΒετε, Με ὶειε ίεετ Με

Βεειιιεεε8 τεεεεε, Μεε! Μεε εεννεὶ!ειι εεεε ΟεενεΙετο
εειι ειεετε!!εε. Αεεεετάεει ε!εετ ετ εεετ εείε!!ενε!εε,

εεεεεεεε!8 νοιι άειι 8εετεετεεττεεεεε εείττετεεάε, νε!Ι
ετεεΜεε νεττεεεεεε άετ Πεεάε εεά Μεεε, άεεε εεε!ι
ιιι άετ Ζνττεεεεεεε!τ ὶετ άεε θείτιε! εεεεετεειρίτ. $ειτ
άειιι ΒεΒιιιιι άετ Ετ!ττειι!τεεε εεετεετ εεεε Με @ε!ιεε
άετ Αεεεεε!εε εεί άεε Εεεεεε, άετ ιεάετ Βε!ιεεά!εεε
ττετετ. Ετ τετ εεετ εεεννεεε εεντετάεε. Ειε Ατετ εετ
ιετε νετ 2 ν!ίεεεεε Βειιτεεἱε εεεεεεε, τνετεεί εε. 10
Αεεεττάεε εεεεεεεεεε, εεετ άετ Ζεετεεά τετ άετεε!!ιε

εεε!ιεεεε. Ετετεεεεε, Πε!ιε!!τειτ εετ ετ τνεετεεά εεΠεετ
Κτεεεεειτ ιιιεετ εε!ιεετ, άεεε !ετάετ ετ εε νετετερίεεε.
Πἱε Πετετεεε!ιεεε άεε Κεεεεε τε εἱεετ νεε Αείε!!ειι
ίτετειι Ζεἱτ ετεεεε ίε!εεεάεε; Βτετε εεεειὶεεεεε Αεεεεεεε,

εεεεἔτεάἰΒε Δεειειεετεεε, ίεε!ετεεε θεετε!ιτείετεε. Ε.ε!ε
ειιιεεεεεεεε, εεί Μεεε ιτε ΕρϊΞεετττεει εειεεεά!ἱεε.
Βτετεετε Εειρίιεά!!εεεειτ ιι

ι

άετ Οεεεε!εεεεεά, ινε εεετ

εεεετιεε Αεεεἰεεεε ρετεε!εειεεεετ νετεεάετεεε ίεεΙεε.
Θετι!ειιεεεεττεεεεε ιιοττεε!. ΡερΠ!ε εεττ εεετ ρτοειρτ
τεεειτεεά. Βὶε Τεετετερεεάεεε ε!!ετεττειι εεάεετεεά
εετεεεεεετετ, εεεεεε Με 8εετεετεετερεεά!!εεεεττ εεετ

εεεεετετερίτ. Κεε!ίειι, Ξτεεεεε ντετάεε εινετ ε!ε εεεννε
ε!ιετ Βεειεετε εεεεεεεεε, τείεε εεετ εειεετ!ετ Αετνεετ
τεεεττεε εετνετ. Ιει $τε!ι! εετ ιεἰετεεεερὶεεεετ ·Πετετ
εεεεεεε τεεεεεεεείτ Ττἱεεεεερεε!εεεὶετ.
Νεεε νετ Βετειιε άετ Μεάτεεττεε εε!!εετ εε άεε Κτεε
εεε τε εειετ θεειιιετεεττεεεε εε εεεεε: ετ !!ε,ετ !ε!εε
ετεεεεεά εε!ττετεειτ εεί άετ Ι)τε!ε, Εεεεε εεά Ηεεάε
!ττειιιρίεείτ εεεειετεεεεεεεεειι, ε!εεὶεεεε Ζεεεεεεεε ὶε
άεε Ειεεετε εεά θεειοετετεεε!τεΙε. Αεί Ετεεεε, Αε
εεετειεε τεε,Μττ ετ ιιτεετ. Νεεε ετννε 20 Μιεετεε εεει:
άετ Αιιίε!! νετεεετ, ετεει!!εε ρ!ετε!ιεε, εεά εείτεετ, ετεετ
άετ Κτεε!τε εε, άεεε ετ ίετεετεετε 8εεειετεειι ιτε εειτε
εεεεετ εετ, ετ ντε!εε εεεε, άεεε ετ εεί άετ Ι)ιε!ε εε!ε
εεε Με. Με Ετ!εεετεεε εε άεε θεεεεεεεεε ε!εε ετ
εε!τειι.

Εε πετά 'Γεγειε! νετετάεετ, άτεὶ Τεεε εὶετετεὶεεεάετ
Μετττειιε εε εεετεεε. Εεε ετετεε 'Με άετ Οε·τ ίεε!τε
ει· Μεε τε!ετιν εεε!, άεεε εεεεε Αεεεά εεεε.ιε ετ εεί
τε;ε Ι.ετεεε!ιειετεειι, Με Νεε!ιτε Μεε ειεεττιιε!ε εε άεε
ε!ιεε εεεεετ!εεεεεε Αείε!!εε εετιντε!τε!τεε.Με Βε!ιειετ
εεε ε·τεεεε ετετ, εἱειε!ὶεε ρ!ετε!τεε, ειε Τερ;ε άετΟετ,
εεεεάεει ετ νττεάετ Οε!ετεε! ετεε!τειι εεά άεεε εεεε
θ!. τιειιιὶ Μεε ετ81εειεε Αεε!εετεεεεεεεετ. Νεεε άετ
Αεε!εετεεε ίτι!ι!τ ετ Μεε νε!!!τειιιειειι ννεε!, εετ
εεεννεε!ι. Β!ε τετετ νετεεεετετεεεε Πετετεεεεεεε ετετεετ
ειεε εε εετ Με εετιεεΙε Τεετ- εεά θεειιιετεετερεεάειι€,
πνετε!ιετ άετ Κτεε!τε εεεεετ ετετεεετ ιετ. Απε 3. Τεεε
ιντεάετ θε!ετεε! εεά άεεε θ!. ΜΜΜ, εεά ιν!τά άετ
Κτεεεε ιε νε!!εεειιεεε εεεεεάετε Ζεετεεάε εεε άετ Βε
!ιεεά!εεε εετ!εεεεε. Ιει ΒτεεΙ !τετεε Ττιεεεεερεε!εεε!ετ
ειεετ εεεεεε!εεετ. Ι)ετ Κτεε!τε ετεε!τ Με τττε!εεεε,
ίεΙΙε Με Κτεεεεε!τεετεεεειεεεεεε Μεε νιε!!ειεετ νττεάετ
εε!ειι εε!!τειι, ε!ε!ι εείεττ νετεεετε!!εε, ε.εί τεάεε Ρε!!

°) Ιε!ι εεεε άειιΕ!εάτιιε!τ εεννεεεεε, ε!ιεε Με εε!ι!ειιιεεεε!ε·
εεννειεειι εε εεεεεε, άεεε άετ Τττεεεεεε!ιε1ιιε εεεεεε εεεεε
εΙ!εἱε Με ιιι θεειετεεε!ιείτ εετ Αεεετιε νει·εειετετι Επι. (Μεγε
τ!εε!ει· ίεετ Με ειιετεεεεριεε!ι εεεεεεννιεεεε ννετάειι !ιτϋεεεε
εει νετεεεάεεεε!ιι νοε ΟΧι-ει·τεεε Πετει, εε !ιεεε άετεε άεε
Μ!ετεε!τερ ε!!ειιι Με Ηε.ιιεεεειτ άετ Οκγιιτ!ε ετε!ιτ ίεετ,ε_·ε
ετε!!ττνετάεε. Αεάετε !)εττερετεειτεε, Με !εἱεετ ειι!ττοε!τε
ρτεε!ιεεε!ιετετεεειχεεάεε Μεε εεάειιτειιά εε!τειιετ εεεειιιιεειι
εετ Τι·ιε!ιεεερ!ιε!εε

ε!ιεε εεε!ι ετεεε ετ εεεεεά ειειει, εεετ 2 ενεεεεε ευ
Ηεεεε Μεε Τεχτεε!εετ άετεεεετιιεεεεε. Ιεε εε!τεει άειι
Κτεε!τεε εεεε 5 Νεεεεε ιΜεάετ εε θεειεετ; ετ ινετάιε

εεεεε Ζεὶτ εεεεεά εεινεεεε εεά εε ίεε!τε ειτε ετεετε
ειεετ; άετ $τεε! εετ ίτε! νεε Ρετεεἰτεεεἰετε.

ΙΙ. 19τε!ιτ!Βετ Βεεετ, νετεεττετεετ εεττ '·|ε .Τεετε,
νετ ίτε!ιετ !τετεεεεεεά. !!!τεετεεά άετ Ττεεεεε εεεετιι
ετ εείτὶεε Ι.ετεεεετεετεεε εεά ίεε!τε ειεε άεεεεε εε εε
εεεεε!εεεε. άεεε ετ !τειιιε τεεετε Ηεεεεεἱτείτεεάε ετε

ρίεεά. Ψεετεεά άετ εεεεετειι 6 Ψεεεεε ίεε!τε ετ εὶεε
εεεετ επεε!, !τεεετε εεεε εεἱεεε ΜεεεεερΜε!ιτεε εετ
εεεεεεπιτεεε, εεττε εεετ εε εεά εε Μεάετ Ι..ειεεεετεετ
εεε. Εεεε εεετ ετεε!τττε ε!εε Μεε Ιτερετεετἱε εεεειιΜ;
Με Ξεετεετεεε Με Ι.ειεε τνετάεε εεετεεάτε εεά ετει8ετ
τεε ε!εε νεε Ζειτ εε Ζε!τ εε άεε εείττεετεε Αττεεεεε.
Βετ Βεεεε εετάε εείειετττεεεε εεά Με 8ρετετ ττετ
εεεε Μεε εεττεεε!ττεε Οεετὶρετιεε εἰεεε,`· Με εε!τεεεε
Ι)είεεεττεεεε ινετάειι εεεεετετ εεετεετεεειίτ.άετ Κετε ετειιι
τω. Νεεε ε!ειεετ Ζεὶτ νετεεεεεεά Ηεττε εεά Αείεε
ττἱεεεεεεἱε άεε Ι.ειεεε, Οεεττρετἱειι εεετεετ εεετ Με εετε

εεετὶεεε Τεεε. 7 ννεεεεε εεεε άετ Ηεεεεεἰτ ετε!!τεε
Μεε εειτε Πτ!εττεε ετεεεεεάε Βεεειετεεε τε άετ Β!εεε
Με, Μεεε εεεινεεεετεε εεετεεάεε 8εειεετε ἰιι άετ Β!ε

εεεεεεειιά ιιεε!ι άειιι Πτἱεὶτεε εετεεε!εεεεεά. Ετ ετὶ
ε!ττε ετινε 4 Με! τεε!ϊεε. Εεε ετιιετ Ψεεεε ε!εά Με
δεετεετεεε εεἱει Πτὶεὶτειι νετεε!ιεεεάεε, άεε εε!ιτεεάε
εετειε τε άετ Β!εεεεΒεἔειιά εεετ τετΒεε!ὶεεεε, εεά ειεεε

_τετετΡετ!εετ !5-20 Με! ειε 'Εεεε εττε!τεε. Βετ Βεεεε
Κετρετ ιετ ει 1ετετετ Ζε!τ Με Με εεεεεάετε εεε!τ Πιε
εεετ Μεε Ειερεεάεεεε!εετε!τε!τ άεε Ρεειε, ετ ίεε!τ εεττ,
άε.εε ετ Μεεε Ρεε!ε εετ. $εινειτ Με εεειεεεετιεε!ιεε
Βετεε.

Πετ Κτεε!τε ἰετ ετετ!‹ τεεεετ εεά εεειειεε!ι, Τεετ- εεά

Βε!ιτεετεεειρεεάεεε εεάεετεεά εετεεεεεετετ, εεεεεάετε
εε εεά ετε Με θεεττε!!εε εετετε, ινε ετ Μεεε Νε.άε!
ετ!εε !τεετε ίεεΙτ. $εεεεετεί!εκε ετε.τε εετεεεεεετετ,
Ηεεττε!!ειτε ίε!ι!εε. Βεε!ετει!ιεετ άεε Ρειιτε εειρεεάεεεε
!εε. Μετὶ!ιτετεετετειιεεε !τετεε νετεεεάεε, άετ Κτεε!τε
εετ 7 Μει!εε νετε Ι.ειιάε εετ 8τεάτ εε Εεεε εετεε!τ

εε!εετ.

Ιτε Αεάειιιεε !εεεεε εὶεε ετεεε!ιεεε εεττε Εετεεε!!εε
άετεείεε!εε. Αρρετὶτ ἱετ εεε!εε!ιτ, Βεε!εί εετεειΒ (Ρετ.
ττεετετ εεετεεΜε νοε ΑερίεΙε εεά Βἱτεεε!). - Ι)ετ
άετεε Ιείεεεει θεεεεε εεειρ. ετεἰε!τε εεεε ννετάε πε
!ττοε!τερτττ. Νεεε !εεεειε 8εεεεε ίεεά ιεε εε ετετεε
Ρτερετετ ειε Τττεεεεερεε!εεεε εεεεάεπι Μι άεε $εεεεε
εεεεε εεττε εείεεεεε ττε!Ιεε. Ιε ειιιεει εντειτεε εεε
ειεειε εεάετεε ιωτειεειι εεεείετττετεε Ρτερετετ ίεεάεε
ε!εε ν!ε!ε ει". Ιεε νετετάεετε εὶεε 3τεετεε Τ!ιγιιιε!
εετ, ε!ιεε άεεε ειε εεετΜε Μεε!τεε!τε!τ!ιεττεάεε Ρετιεετειι
άεεεεε εε εεεεε. Νεεε 8 Ψεεεεε ετε!!τε ετ Μεε τεἰτ
εεεεεά εεά εεε! νετ εεά !!εεε εε Με Οετ Μειωτ
εε!εε. ~

ΙΙΙ. 12ιεετιεετ Κεεεε, εεε ἱετε!!ιἔεετετ Εεει!Πε.
Βτετε εεετειεεε, εεε!εεετ εεεεεττ, ίεεεετεεε θεεἱεετε
ίετεε. Ξειτ ε!εεει .Ιεετ εετρετ!ἰεε εεά Βε!ετιε !ε!εετ ετ
ειεάεετ, εε άεεε ετ ιιι άετ 8εεε!ε εεε!εοετ νεττνεττε
!τετειετ, Νε!εειιε εετ Μεετετεετιεε, εεεεε!τεε ννεεεε
.Ιεε!εεείεε! εε άειι θεειτε!!εε. Οεετὶρετ!εε, εεε!εεετετ
Αερετιι. Ξεττ 4 Μεεετεε εεετεεεε εεετεεεεε!!εεε Ετ

εεεετεεεεεε: άετ Κτεε!τε νετειεετ Με θεετεετετεεε!τε!ε
ίτετεεεεείτ, άτεετ άεε Κερί εετ δειτε, ινεεει Με Βεεε!
τετ, εεεε άετεε δειτε άετ Κερί εεάτεετ εεά, εεεεεεε,
Με εεάετε εεπεετ ειτε. Ψεειεετ εεά εε!τεεετ ειεά
Με Ατειε άεεεὶ εετεει!ιετ. Αεί εττειιεεε Βετείεε !ε.εετ
άετ Εεεεε νοε Μεεετ «Πιιεττ» εε, εει ε!ιετ ἔ!εὶεε ιντε
άετ εεεείεεεεε. Ιει $τεε! Τττε!ιεεεεεε!εεετετ. Νεεε
ε!ιιετ Τεχτεε!εετ, Με ιιεεε 2 τνεεεεε ετιεάετεε!τ ειτε,
Βεεινιεάειι Μεεετ Ετεεεειεεεεεε. Ι)ετ Κεεεε ετεε!τ
Μεε εεεεεεεάε, Νεὶἔεεε εε Μεετετεει!εε, εεετεετιεεεε
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Βοινε!!πππο!! ε!ππ επι!! Βοεο!!ιιιιππποπ πεάι πο!! !!'ο!!οι!
πο! Μπ!!ο!.

Η!. Β!ε!!!!εο! Κπε!!ο, !!!!!π!! εε!! 4 Μοπε!οπ. Απε!

ιπ!εο!!, ε!!ο! ινο!!!πεπε!!!!. 8!π!!!νε!ε!ορ!ι!!!ε, νοπ Ζο!!επ
Ζε!! ππ!ο!!!!οε!!οπ νοπ Βπ!ο!!!ε!!επ πι!! Τεπεεπιεπ. Γεε!
ε!!ο Νεο!!! νιι!!π πο! Κ!επ!!ε νοπ !!ε!!!!.ιοπ !ιο!!!!ε!!!πο!!
Απ!!!!!οπ !ιο!ε!Ιοπ, π!ε πεππ Με επι!! Μο!!ιοπ πε.πο!π.

Νεά!!ε οπο!! !!ο!επ Βο!!!πο!εοπ !π ποπ Κπ!οοπ ιπ!! Οσπ

!!εο!π!ε!ε!!ππε πε!εο!!!επ επ!, ο!!! οπο!! ι!!ε!ε! Με πππ!

Μο!ποπ εο!!!!!!ει!. Ρε!ο!!ε!ιο!!ε!ιο ε!ε!!! ο!!!!!!!!. !)!!!!:!ι

εά!!πε!ε !ιπ Βρ!Βεε!!!ππι. Ιπ! $!π!!! Τ!!ο!!οοε!!!!ε!πεε!ο!.

Ζι!!!!ο!!πο!!επ πο! Ε!εά!ο!ππ!!8επ πεε!! ε!πε! 'Γ!!!π!ο!!π!.

Π!π πο!!! Εεεε! π!εεεε Απ!εε!εεε ο!πο πιπε!!ο!!ε! !!!ε!ο

νο!ε!ε!!πι!Β· νοπ ποπ· επ! Τ!!ο!!οοερ!!εΙπε !ιε!π!!οπποι!

Κιεπ!ι!!ε!!εε!ει:!!ο!π!!π8ο!! ει! πε!!ε!!, πι!!! !ά! π!ε !π!! !π
πο! !!!!ε!!!!π! επε!!πε!!ά! Βοπο!ποπο Οεεπ!ε!!!! !!π!2 ιο

εερ!!π!!!οπ.
ι. (Ροπο!ονιι.) Κ!ιιπ!ιο! Βο!πει!.Βιι!πι!!ο!πο: Βπ!ά!
!”ε!!, Πο!ιο!!ιο!!, Ε!!!!οο!ιοι!, Ιεά!π!!ο, 'Ι'ε!πιιο!ε!π!ο!!!π!ιππε,
Απε!π!ο, Βεπιπο!!!ε !!εππο. 8ο!!ιπο!ποπ !π πο! Β!εεοπ
πεποππ, !ιπ Ε!!!!!εε!!!ππ!. Κορ!εο!!ιπο!εει!, Βο!!!!!ππο!
επ!ε!!ο.

2. (Βπι·ο!!ε!π!.) 40!ε!!!!εο! Μειππ. Κ!!!!οο!!επ,
Βπ!ο!!!!!!!ε, Α!!!πε8ο!ππε, Ιο!ο!πε, ρε!!!οπ!!!ε‹:!!ο Ε)!εο!!ο!
ππποεπ, Α!!!!οπ!ε.
Β. (Ξεππο!.) Ξο!πε!. Βά!ν!εο!!ο, Βο!!ιν!ππο!, ΟΙ!π
ιππο!!!ει!!!!!!!!ο, Ηο!!!!!ορ!οπ, νοιε!ορ!ππε, Απε!π!ε.
4. (8ο!!!π!π!.) πω!. νε!ε!ορίππε, ε!!!!οιπο!!!ο
Βο!!ινεο!ιο, Απ!“ε!οεεεπ, !!!π!!ποε Ε!!!!οο!!επ, Κορίεο!!ιπε!
ποπ, 8ο!!ιποιε !!π Ε!!!πεε!!!ι!ιπ, Απε!π!ο.
5. (Βο!!π!!π!.) Κ!π!!. Βε!π νε!ε!ορ!π!!ε, !!ε!π Μπ

!!!!ε Ππιο!!!ε!!ο. Ι!ο!!!εο!!π!ο!ποπ, Οοπνπ!ε!οπεπ π! ποπ
Ρ!ι!!!,ιο!π, Λ!!ιπεποιππε, Απ!!!π!ε, ειπε!!! !!ε!!!!ιο !ει!πεπ
πεπε!ππο πγεοπ!ε!!εο!!ε Ε!ε!!!!ο!πππποπ.
θ. (Μ οοε!!!ποεο!.) Κ!π!!. Λπειπ!ο, Βγεοπ!ο!!ο
ε!ιπ!!ο!ιο Ππ!ά!!ε!!ο, Οοιινπ!ε!οποπ !π ο!!ειοπ πππ ππ!ε
τοπ Ειι!!οιπ!!ε!οπ.
7. (Βεεεοπιιιν.) Βο!πε!. Ρ!!!!ε!!ε!ιο Ο!!πιι!εε!!!εεπ
!ε!!ε ιο!! νο!!ε!εππ!8ο! Βοε!πππποε!οε!8!!ε!!, Βο!!!ν!ππε!,
Απποεο!!!πεοο!ιο!!, Αρρε!!!!οε!ε!ιο!!.
8. (Βοπεοπο!ιν.) Βιι!πε!. Ε!!!!ορ!!εο!ιο Απί!!!!ε π!!!
ΖππΒοπΜεε, 8ο!!ιποι2οπ !!π Ε!!!πεε!!!π!!!, Πο!!ο!!ιο!!,
8ο!!!!!ππο!, Κορ!”εο!!π!ο!ποπ, Βά!π!ε!ε επ! ποιπ$!ο!ππιπ,πο!
νν!!!!ο!ε!!π!ε. Ι)!πο!ιεο!!!πε!ε !π πο! Βποπει!ε!!,ιεποππ.
θ. (Βοπεοπο!!) $ο!πε!. Ηο!εε!!πππο!,ερ!!ορ!!!ο!π!ο
Απ!ε!!ε, ππ!π!!!εο! Βο!!!ε!”, Ζ!!!!πε!!π!!εο!ιοπ Νεο!!!ε.
Βο!!!πο!εοπ !π! Βιι!ο,εε!!!πιπ, Κο!!!!επίε!!ο, $ο!!!πο!ερππ!!!ο
ει!! Ψ!!!!ο!εεπ!ε, $!ο!ππιπ, Βά!ε!!ε!. !!!!εππε!ππο Ξά!ιπο!
ποπ !π ε!!οπ Κϋ!ρο!!!!ο!!επ.
10. (Βεεεοποπι.) Βο!πε!. 0!!!!!πεο!!!εεπίε!!ο !π!!
Ζπο!!!!!!8επ !π ποπ Ρ!πεο!π. 8ο!!!πο!ερππ!!!ο επί $!ε!
ππιπ, !Ν!!!ιο!εππ!ο, Βο!ιο!!ε!!!ε!π. !!!!!π!!ππε πο! Ρειο!
!ει!ε!!ο!ιο. Βά!π!ο!εοπ !π πε! Πποπεπει!πεπεππ επ! Ι)!πάι.
$!επε!!!!!!!ε! επί Βεπά! πι!!! θεεεεε οι!!!!!ι!, !!ο!ε.!!Ηοεε!ε!
ει!! ποπ Βκ!!οπ!!!ε!οπ. Β!πε!, Β!!ο!ιο!!.
1!. (Βοοεοποπ.) Κ!ππ. Ππιπ!ι!πε! Βο!!!ε!, Ζε!!!πο
!!π!!εο!!επ, Ηο!εε!!ππ_πε!.
12. (Βοπεοποπ.) Κο!!!!εο!!!πο!εο!! !π ε!!! Νεο!!!,
Ηο!εε!!πποε!, Β!πάι !!π Βιι!πεε!!!πιπ, 8ά!!πο!ποπ !π πε!
Ι)ι!οποπε!Βοποππ επ! Ι)!πο!!.
Π! (Βο2εοπο!ιιι.) νεεο 8ο!!ιπο!ποπ !π ε!!επ Κοιρο!
!!!ε!!ει!, 8ο!!ιπε!ερππ!!!ε επ! 8!ο!ππιπ, !ιν!!!!ε!ε!!π!ε. Αρ
ρο!!!!οε!ε!ιε!ι, Ιο!ο!πε.
14. (Μ ο ο ε ο ι π ο ο ο !.! πω!. Β!π!!Βο !)π!ο!!!ε!!ο,
!.ε!!›εο!ιπ!ε!πεπ.
!νο!!ο! !!!!!!ε !άι ει!. πεεε πεε!! !νεεπο! νοπ 79
ποπ Τ!!ο!!οοορ!!ε!πε !!ε!!ο!!ιο!Βοππεπ Ιππ!ν!ππεπ 67 νει·
εο!!!εποπο Κ!επ!ι!!ο!!εεγπ!ρ!οιπε εο!ε!οπ, Με Πο!!ο!!!ε!!,
Ι)!πο!!πε!ι!!!! πππ Βά!π!ο!2 !π! Ερ!!!εε!!!ππ! πππ Λ!!ποι!!οπ,
8ο!!!!ι!ππο!, Ηο!εε!!ι!πεο!, Ηο!ε!!!ορ!`οπ, Κορ!”εο!!!πο!ποι!,
Ριπ!!!ι!ε, 7 επ Αι!ππ!!ο !!!!οι!, 46 επ Υε!ε!ορΓππε, 8 ει! !

!

Βπ!ά!!ε!!οπ. Βεππο! !”εππ 81 πω. ε!!ο! νοπ !!!!π !:!ε
ο!!εο!!!ο!επ Ρε!!ο ε!!ε!π!εο!!.

Κ

Νεο!! Ρε! πο! ο!!!!ο !ά! π!ε Μ!!!!ιο!!ππο νε!!ο!!!'ε,
πεεε ε!!! Τ!!ά!οοορ!!ε!πε !π ε!ποπι Ρε!!ε !ποπ!πΒ!!!εε!!!Βο
Ε.!εά!ο!πππποπ Μ!! !ϋπ!!!ά!επ! Αι!επεπε, νο!·π!εεο!!! !!ε!!ο,
πππ πεεε ε!π Ρε!!ει!! θι!!!εοπ"ε επ ππ!ά! Τ!!ο!!οοορ!!ε
!πε νο!π!εεο!!!ο! Ι.!!!!ιπππε πππ Α!!!!οπ!ο Μ!. !
Απο!! Βε!!!!ε!οεοπ πππ πε!ν!!εο Ε!εο!!ε!πππΒοπ ειπ

Απο!! Με Β!ορ!ιετοερεειπιιε ε!ππ !ιοο!!εο!!!ε! νιο!!!ο!!.
Απε ποιπ νο!8ο!!!!!!!ο!! Με!ο!!ε! πο!!! !!ε!νο!. πεεε νοπ
ο!πειπ ε!π!ιο!!!!άιοπ Κ!επ!!!!ο!!ε!!!!πο Κάπο Βοπο εο!π
!ιει!π. Απο!! !ιεππ ιπεπ π!οεε!!›ο!! 8γιπρ!ο!πο ε!!
εππο!οπ Βε!π!ρε!πε!!οπ επ!!ο!Τοπ, πι!! Απεπε!!ιπε ν!ε1
!ε!!:!!! επεπεπο!!π!ο! Ηεπ!επεε!!!οε!επ. !)ε ει!! ο!πεο!ποπ

$ιιιπρ!οιπο επι!!! πο! εππε!επ Κ!επ!!!!οἱ!οπ νο!ππ!!οιπιπεπ
ρ!!οποπ, εο επ!!! ιπ!!π ο!ε!ππ!ο!! π!ε ε!ποι!!!!!!!!!!!ο!!οΟοιπ
Μπε!!οπ ποιεε!!!οπ επ! π!ε Μπ!!!π!εεεππΒ Βο!!!εο!!!, πεε!!
εε ε!ο!! νιιε!!!εο!!ο!π!!ο!! ππ! Πε!π!ρε!εε!!οπ !!εππο!!, πε
εοππε!ε !ν!!π πιει! !!ο!ιπ Ζπεειπιπεπεε!!επ πο!! Μομπ
Βε!ιπε!ϋι·ππποπ π!!! !!ο!νπεοπ 8γ!πρ!οιποπ επ π!οεο ΜΟΒ
!!ά!!ιε!! ποι!!!οπ !π!!εεοπ. Απο! επά!, ν!!! πο! πεε ο!πο
οπο! ππ! πεε εππο!ο νοι!!!επποπ, εο!!!ο !πεπ π!ε Βε!π!

ρε!εε!!επ Με!!! νο!Βοεεοπ. Με ιπ!!!!οε!ιο!!!εο!!ο Ππ!ε!
επε!!πι!ε ποε 5!!!!!!εε, πο!οπ !!!!πί!Βο!ο νο!πε!!!πο Με!!!

Βοππε επο!πρ!ο!!!οπ ινο!ποπ !!εππ, πππ πεππ επ! !)!επποεο
!!!!!!οπ. .Το πει!!! ποιπ πε!”ππ!!οποπ Ρε!εε!!επ π!!!π πεππ
π!ε Τ!!ε!ει!!ο ποινε.!!!!: πο! Βει!πινπ!ιπ - Γ!!!!ι, πο! Βρπ!
ιν!!!!πε!ι! πππ Οιιγπ!!ε - Βεπ!οπ!π, πο! Τ!!ο!ιοι·ο!ι!!ε!ι!ε-
Τ!!!ιπο!. πο!!! π!ε!! ε!ά! πε!επ Βενιιο!!π!, π!ε π!!!!ι·ο

ε!!ορ!ε!!!!ο Ππ!ο!επε!ιππε ποε $!π!!!εε ο!!οπεο !!επ!!,<!νο!
εππο!!!ποπ Με ο!!νε Τει!!ρο!ε!ι!!π!εεεππ8επ οπο! Πε!π
ππ!ε!επά!ππποπ, Μ!!! ι!!επ !!!!ο!!εεά!! εο!!!, ιν!ε ν!ε! ινο

!!!εο! π!ε8ποε!!εά! ππεπ!“8ο!!!ε!!ο Ρε!!ο ιπεπ οι·Ιο!!οπ
ιιππ. 8ε!!πειπ ω!! εε !!!πο, !!οι!!!πε !ο!! ν!ο! εο!!ει!ε! !π
π!ε @εειε π!επ8ο!ε ποεο!ιο!!ο!!ο! Ι)!επποεο π!ε Ι)!επποεο
επί Ηγετε!!ο οπο! Μεποποε!ε!!!! ε!ε!!επ επ ιπ!!εεοπ.
Β!ο Με!ε!οπ, πππ ω!! εο!!!ε! 8ο!!!!!!ε Με νο! Κάπο!!!
πεεπ, !ιε!!οπ ο!πο Βο!!!εεε 8ά!επ νο! ο!!!ε! Ππτε!επάιππ8
ποε Κο!!!εε; ιπι!π πω! ε!ά! επ ποπ νο!επε8οεο!ε!οπ
Πποοοποπ!!!ο!!!ιε!!οπ πππ νε!ερ!!ο!!!. Με!! πεεπ ει! "Με
ρ!ε!!!!εάιοπ Νπ!εοπ πενοπ. ν!!!ε εεε ποπ! νο!!!ο!Βο!!ο!!
ποπ !ιο!νο!εο!!!, !ε! εε !οποά! π!ά!! ππ! π!εΒποε!!εά!
εοππο!π οπο!! !!ιο!εροπ!!εο!! !ο!!ποππ, π!ε ε!!ε!!!!πεε π!ά!!

πεπε εε!!!ε!!εά!ο Ππ!ο!επάιππἔ επ πιεο!!οπ. Π!ο Ππ!ιο

ππο!π!!ο!!!ιο!! πππ π!ε «Βο!!πε!ποι·ο!» !ε! πο! ινο!!ει!1 Με!!!
ει! ει·οεε ε!ε ιπεπ ε!ο!! ποπ!!! Η!! ιι!ο!εο ποπ Κ!επ!ιοπ
επ, !π ο!ι!ειιι 8ρ!!28!εεο (!.!!!ποπι·- οπο! 8ο!!πορεε!ειε) ιι!!!
ο!πιεε νοπ εο!ιιειπ Κο!!! επ !!!!ππει!, ειπ !!εε!οπ νοπ
!!!ε!!!;ο! ω!!! π!ο!!!!!!εε!8ο!Οοπε!ε!οπε, ε!! ννο!ο!!ο!πΖιιιιοο!!ε
!ά! ποπ Κ!επ!!οι!, !”ε!!ε πο! $!π!!! πι!!! !ε!, Ιπίπει!ιι!
Βοι!πεε οο!πρ. πο!!π!επ !εεεε. Μ!! ο!πειπ Ηο!εε!!!ο!ιο!!επ

!!!!ο!!!!!Β! ιπεπ ε!π !!πεοπε!οεεεε Κο!!!ρε!!!!ιο!ο!!οπ ει!!ε
Ο!!!οο!!νΒ!εε, εε!!! 1-2 Τ!ορ!“οπ Θ!!γοε!!π επ πι!! ε!ι!οιπ
ί!!!εεετε!!ε πππ π!!!άι! ο!π Βοο!!!!!εε πε!επ!`, ενεπ!πο!!
ππ!ε! Βο!!›οπ, ιιιοππ ε!π !!!!!ιο!εε Κο!!!!!ε!!!!!ε!ο!!επ νο!
!!ει!ποι!. 1ε! πο! Κο!!! !!!!εε!ει, εε !ε! πε!ι!!!!ά! ο!!! Οι!!
εε!!πεπεε!ε !!!!ε!!!!!εε!π. Βεε $!!άιοπ πεε!! !!!ε!π Βο
εά!!ο!!! επ! !!οε!οπ 2πο!ε! ιο!! εο!!!!!εά!ο! νε!ει·πεεο!ππο

(π
.

Β. Βο!ε!!ε!! Οοπ!ε! 2, Ο!ποο!!ν 4, - νε!ε!πεεο
!πι!ε εε), ε!εο!!! Με!! ο!ποε εε!”ππποπ επ !!ε!›οι!, επ εο!!ο
πιει! επί π!!!!ε!ε!ε!!ιο (2 Χ θ

,

νε!ε!πεεο!ππε = 220)
οπο! ε!ε!!ιο ποε!. ππ! ποπ Β'πππ ο!πο! Οοπ!!ο!!ο επ πι!
!ο!!νει!“επ. Τ!!ο!!οοε!!!!ε!πεε!ο! !εεεοπ ι!!επ ει!! π!ά!!
πι!! εππο!επ Ρε!εε!!οπο!ε!π νε!νιιοά!εο!ι!. Με !!ο!!,εο!!!επ- !!ο!!!!!ε!!ποπ !!!οοπνο!ιοπ Ε!ο! !!ε!!οπ ο!π Βο!!ϋ!π!οε
Ιππο!ο πππ ο!πο πορρο!!οοπ!π!!!!ο Κερεο!, π!ε νο!!!!οπ!
ιπεπ !επο!π!εεε!πο ε!ε!!ο Κερεο! Μ!!! επ !!ο!πεπ Ρο!επ;
!ι! πω!!! ε!! εο!!!!!!ο!οπ Οε!!!!!πποεπ Μ!!! !!ο!πο!εο!!ε !ε

ε!π !!γε!!πε! $!ο!!!επ, πο! πεε!! !ππεπ πππ επεεο!! π!ε
Ρ!!!ο!!ο πο! Κι!.ρεο! ι!!!ε!!εο!. Ζπινο!!οπ πε!!πε! εε !π!
Ιππο!π πεε Ε!οε π!ε Π!π!!εεε ε!!!οε !Ξπ!!!!γο επ ππ!ο!



εεε

εεεειεεο. Μεοεειοε.Ι εεε εεε ΙΜ εειεεεε ειιιεε ειιιεε
Με ΚειιεεΙ ιιιε Ιοοετε εεεεοεεο Βιεε, ιο ννεΙεεειο Ε"εΙΙ
εεε Ιοοει·ε εεε Εεεε ειε εειοεεεοεε Αεεεεεεε εεε; Μεε
Ιιεοο ιοεο ιιιεεΙ Με εεε Αεεετιιεε ειοεε νεΙ1εοεεεεο
Ιε.τεοε εεε Ειοει·νε εοεεεεο. Αεεετιεεοε1ετ ιιοεετεεεει
εεε ειεε νεο εεε Τι·ιεεεεερεε1ιιεειετο εεεοτεε, Μιεε εἱε
ν1εΙ ετεεεει· - :εεε εεετ ε1ενεΙ - ειεε ιιοε εεεεε ειεε
Ιιεεει·ιεε Οεει·11ε1εεε εε.εεο. Οιηιιτ1εε1ετ ειεε ΙεΙειοει·
εεε εε.εεο ειεε ι·οοεεει·ιιιιι εεεΙιεεεεοεε ΚερεεΙ. Αιιεε
Με Εεεε εει· 11ει·ιεεο Πε.ειορετεε1εεο ειπε 1ειεεε 2ο ιιε
εει·εεεειεεο, Με 1ο ιεεειο ειοεεεΙε818εο Ι.εει·εοεε ειι
ετεεεεο.

Τεετερειιε1εεε εεε ειεε `εε1Τι·ιεεεεεεεεΙιειοιιε Με εεε
εεο εεε ΤενιοεΙ εεννεει·ε, ν1εΙ ινεο18ει· 1ε1εεεε 8εοεοοιο,
ΒεοεεοερεεεεΙ, ΝεεεεεεΙιο ιι. Α. Ζιιει·εε 1εε Με Τεν
ιοο1 νεο Εεεε (Οεοετε.1εΙετε τω· Βεεεει·1εΙεειε 1888,
Ντ. 26) οεεεετεεεΙιεε ειορεεε1εο. Ιο εεε ιοε1εεεο Ρε!
1εο ε11ι·1”τεειεε Βεεε νεο 2,0 οτε Με εειι11εεο, εεεε
εεεεο ειοεε1οε Αιιεει·εο ειε 10,0 οτε Με εεεεεεο.

Ιεε εεοιιεεε Με Πεεει·εεεε ε'ει·ιοε1: Τενιοο1 2,0,
ΟΙ.εΙ1νετοιο 4,0, 0ιιιιοιοι ετε.ειε. 2,0. Δε. εεεε. 60,0,
εεε Μετεεοε εεε ο11εεεει·οεο Με.8εο εεε 8ειιοεε ειοεο
ΕεεΙεεεΙ, Με Αεεοεε ειε εεετεεε ΛεΠ1ετιιιιεεεΙ, εεε εε
ετε1ΤεΒε ειο1.ει·ειοεοεει·. Αιιεε ννεοο Με Οιιι· εεΙοο
εεε εεε ιιε 8ειιεΙ Ιτε1οε Με: ιοεει· οιιεεινειεεει·, εεε
ιοε.ιι εεε Κι·εοεεο οοεε 1ο Βεεεεεεεοοε εεεειι εεε εεε
8ειιεΙ νεο 2ειε εε Ζειε ιιοεει·εοεεεο. Εε εεοο νετεειο
ειεε, εε.εε Με Εεεε ινιεεει· 11ο 8ειιε1 ει·εεεε1οεο, εεε
εεεε ειεε οε.εε ινιεεει·εε1εεο Οιιτεο εοεειΙει€ε Ηει1ιιοε
ετίεΙΒε. Πε ιεε οεεει·Ιιεε οιεεε ιιιε8Ι1εε 1οιιοει· εε1εεεε
ειιεεοίϋετεε, Με Κι·ε.οεεο εοεειεεεο ειεε Βετο, ινεοο ειε
Με εεεεει·.ί11εΙεο, άετ ννειεετεο ε1τεεΙιεεεοΒεεεεεεεεοε;
Μιεει· 1εε εε τεεεεε.οι εο2εειεοεο, εε.εε εεε εεε Ε'ε.ΙΙε
Με Οοι· νεο εεε Ρεειεοεεο ιο εενν1εεειι Ζινιεεεειιι·ε.ιιιοεο
ννιεεετεεΙε ειτε.

Με1οε ΜιεεεειΙοοε εεε εειοεο Αοερι·ιιεε εεε ινιεεεο
εεεείεΙ1εεε θτ11οε!ιεεεειε. 81ε ννεοεεε ειεε εε εεε Με
ειεεεεο Απε 11ο ΑΙΙΒειοειοεο εεε επι εεε ΡεΜε.εει·, εε
εεε Νετνεοετεε, ε.ο εεε ΜεεεοερεειεΙιεεεο 11ο8ρεειεΙΙειι,
ιιιε Με Αοιεεοοε ειι Μειιεο ιιι εε.εεεετετ Βετεεεειεεε1
Βιιιιε εεε εοι·εε Με Βετοιρετε.ειεεο Βεεεεεεεοεο ε.ε1εΙεει
εεεεο Μειοεοεεε εεε 1οεεεεεοοει·ε, οιο εεοι Τι·ιεεεεε
εεεΙοε ειερει· ιοεετ θΘΙΕΙ111Βεε νετεεεεεεο.

θεοε ε1οε ειιιίεοΒΙιεεε 0ιιεΙ1εοε.ο8ε.εε εε εεεεο, οεοοε
Με εειιι 8εεΙιιεε ειιιιΒε εειιι 8ειιΜιιιο Μεεει· Βιιι€ε εε
ειΒοεεε 8εει·ιίεεε:

Π
1. Ι.ειιεεετε: Πιε Ρει·ε.ε1εεο εεε Μεοεεεεο.
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.Ιεετεεεε

Βεεει·εεε.

Ν. 9171ο ε ε τ ο ι Μ: Βιε Ηνετεεεει·εριε Πεεετεείεει·
Κειοεεειεεο. σει. τ. Με. Πνετεεεενεριε ιεεο, Πεε'ε ι.)
Ψ. Με 1ιοιοει·ννιεεει· νεο Νειιειιι εοει·Β·ιεεεΜιεϋι· Με' Με"εΙΙε εεεει·εεεεεο Ιοε'εεειεοεει·εεεεε1εεο @ειεε νοιι Βες·ιοιι
επι ενι1τεεεετερειιειεε1ιεπι εειιε.οεεΙο Με, _ι

ε Μειω- άεεεε
εεεεει·. Βεεοε'ε εεοεοει· Ιοε1νιό.ιιεΙιειι·οε ειιιεε άειι Β·ι·εεεει·εο
Βιοετιε1'εο ειεε

ειιειιιι€Βε
ειιιεε 'ΈεειΙννεεεειιος άοε εε112εο

Κει·ρει·ε νει·ειιεςεεεο. ι·ννε.ι·οιεειεε Με Ηε.ιιε Μιλά' ννιεεει·,
ε.ιιεε εο άει· Ρει·1ρεει·1ε,ιιοε ειιιεε ειοε1εεεεεεε ς1εἱεειιιΜεἱςε
Βετειιοε·, εε Μ. εει· ΚΜ· ει· εειρ,·οεεειι ιεεεε ει·ειι Β1ονν1ι·
ειιοι.εεο; ειειω Μιεεςεο 1

ε

εεε Ιεοε·ε εειιι, ε εεε ειιιεε εεε.
ιο1εεε εεει· εειι;ε ειεε μι· ειεε εεοεΙιεεε ετεεΙει·ε ογειτιοε1εεεε
Β.εεεοιι€, εε 1εε εεε ειε Ζε1εεεο Με Πεεεεειιιινεεεε.
ΒΙειεε Με Ηειιε οε.εε εει· Ψεεε1ιιιοΒ· ΜΗ Με ει.οειιιιεε1ι,
Με 'Ι'ειορει·εειιι· εποε ιιοεεε1οειιεεε εεεε, εει· ΡοΙε :Μπιτ πι1εεε
Μετα ει·εειιεοε, Με Ηειεεειιείε οιεεε εεει·εεΙιε1ι εεεννεεεε. εε
ννει·ι1εοΜε εεε ννε.ι·ιοει·εΒεεεει· ιιπά ετε.ε'ει8·εΒ'τεοε1εοεο Πι
ι1εοεεΙεεο ιτε Αοιειε,ιε 11οεεο. Πεεετ Με Με 30° Ο., πω!
ειιιεε οιιι· ει» Με ει·εεεο Βεθ.ει·, ννιι·ε ιοεο ιι1εεε ι;εεειι.. Ζε18·ε
οεεε εει· ννεεεειιοΒ· Με Ηεοε εεει· εεεεεεεετιεε1εεε ειεε ετε
εΙει·-ενεοεε1εε1ιεΒεεεειεο, εΙειεε Με Ρει·1ρεει·ιε ει12 1κε.Ιε, εεε
Εεεε εεεννεεε, Με Οεοει·εεειοοεο ει·εειιειιε. Με οοειπεπορετει
εει· εεε: εεεε. εε αεκ ειεε εεε' ννετιοετεεεοειεο,Πει·εεεεννεεεε,
Μ·εεεοι1εο ΟεΙΙειοε εεεΙιεεεεο. Η1ει· 1εε εεε Με εεετοιεεεεε
ΒεεεοΜοιι .ε,·ει·εεεεοΙεεεοει·εεεεοε. Πει· Ρει·ιρεετ1ε ν95.ι·ιεε
ποε11ετεο, οιο 8ειιιοιοε ννει·ιοε εοε21εεεο, θεεοιιειιιιιεεεΜΒε,
εεεεειΒιε ι;εοε εειΙεε Ψεεεεοοε;εο εεε ;.ιι·ε.ιιεεοΚει·ρετε εάει·
νεο θεειεεε εεε 8εε.οιοι, ιιιιειιιι€ε Βει;ιεεειιοεειι νει·ε.οεει·ο
Με εειιεετεεεε εεε “Με Κτεο!ιεεειεεει1ε. ΒεΙ‹Ι Ιεειοιι ειεε
Μι.οο Με εει· ιοε1.εεΜεεεεο Αοεἱρντεεε Με εεε1ει·ειι Βε.άει·ιι
εεε Β1ορεεειιοΒεο εεει·εεεεο.
Ιεε Με Ηειιει·εεεε1εο @ειεε νεο νει·οεει·ειο εεε,
Μεε νεο Αοε'εοε; ε.ιι εεεεεεεεο. Βεεειιάει·ε ιιι επορεεεΙειι 1εε
Με ιιιεΙιι·ιιιεΙε οε.ε1ιειοεοι1ετ Με πι· νεΙ11εεο Βι·ννει·ιιιοοε νει·
ετεοειοοιειιε ε118·ειοειοε ε'ειιεεεε Β1ορεεειιοι;. 8ιε εεεεε Με
Τειορει·εειιι· ει·:είειε εετε.ε,ννιι·1ιεεειιιειςειιε εεε' Με ιιετν1.$εεο
Βτεεεειιιοο8εο, εεε' Ριι1ε Με Βεεριι·εειεο. Πει· 8ει·ἱε νοιι Βιο
εεε1ιοοεεο οιιιεε1ιιιιοει· ειεε 1ιεΙεε Ρι·εεεειιι· ιιε.εεεεΙιε,·εο, Με
ιιιιιιιει· ενεο18·εεεοε8-10° οιιεει· εει· Κει·ρετεειορει·ειειιτΠεε·εο
ειιιεε. Αοεε ννεοο Ιεειοε Β1ορεεεεοε·εο, εεοάει·ιι νοιι νει·ιι
εει·ειο ΙιεεΙε Βεεει· εοι;εννε.οι1εινει·όεο, ειιιεε Με 'Ι'ειιιρει·εεει·
εεε Βεεεννε.εεειε ννεοιεεεεοε 8-10° ιιοεει· εει· Κετρεεεεοιρε·
ι·ε.ειιτ11εΒ·εο.Με Γι·ιεειεο 1ιο1ιεεΙεο Βει1ε ειιιεε απο εε Μεί
εινει· εειο. _ι

ε

εεεει· Με '1'ετοιιετε.ειιι·εεε νει·ννειιεεεειι εινεεεει·ε
Εεε, ιιο‹1 _ι

ε

ει·εε'ει;ει· εε1 εει· Ρεεεεννεεεεοοε εεειιε'ε εεοετ ειι
εειι Βεεεε1εο εει· οιεεεεοιεεΙιε Βιιι€ι·111'εειιι ιοιιεεεε.
Βει Με» ε1ιει·ιιι1εεεειιΑοειρνι·εεε ε1ειεε Με ειιιεε άει· ιινιεε
ειι;εεετιΒ'εειει·εο Με ι·εεεεεειιι€ε ννιεεει·εεΙιιιιει; εεε Ι·Βιο,ει·11ϊεε:
Μεινε εεε ειεε εεοο ειε.εεειιειιεεο, ινεοιι ει! Με ιο Π; ε ε ν

ει1ιεΙεεεεετ 8ιεεει·εειε εε ει·ινει·εεοάεο €επιε1.1εεο

νει·εοι1ει·ιιοΒειι
ιο εειιι 8νιοριειιιεοε11εε νν1ει1ει·εεεοε11ιιςειι

εεε·ιιιοεο. εεει @Η ε.εει·Με 'Ι'ειορει·ε.ειιι·εΙΙειο ι:ι1εΙιε άει·
Μεεεεεεε εειιι. «Βε ιιιεΜε εειιι εεεετεεετει· εεε 1ιιε'εεειεεει·
Ρι·οεεεε εεεεοοε, ω εειιι οιεεε ειεε ενετιεε1εεεε Αιιειρνι·εεε
ιιο εεε1Βεννετε».

ε ει·ϋεει· Με Βεεε.οΜεοε· ειοε·ι·ε1ε'ι,εεεεε ε1εεει·ει· εει· εε
εεΙε, ερεειεΙΙ ειιεε εειιιι Τνεεοε. Αεειιι.νει·εεο, ννε1Ι Με Πιε
εοεεε ιιεεε ιιιεεε ειεΙιει· εεε, 1εεεοιεεΙι1εάεο εϋεεεε ιιιι:ννεεεΜε”, ειιεεει·εειο 1εεΜε Με Βεεε.οΜοιις ιιιεεε εε ιοεεεε18,
ειε εεε Ρι·εεεεε εε ιιιιιιοεεεεε1εεο. ειιιεε Με Βιειςοεεε ειιιεε
ειιιεε οιεει· οιεε;ΙιεΙι ενε.ι·ε, ιιοιι εεε11εεεΙ1εεΜ. ε1ιιε Βε1Ιοο,ε
ε1ιοε Ι)1ε,ειοεεειιιιοιει· εεεεει· Με ειε ΜιεεετεεΙ.<.εοεεε @ειεε
εεε: Βιεςιιεεε. Βει Με1ει·1εεεεετο ειε εοεε Με εειιι εεε
ι·1εεεεεεοΖε1ι.ριιιιεεεε νεο εν1ε1ιειΒΙιε1ε;ῇειἰε Οοι· εεΙΙ Με
Βεειοο εεε Ριεεει·εοεε.11εεειιεειοιεεοε'ε11εο. Με ειεε εεεεε
ε1οει·ι·ιεεειΒι νει·ε·εοειιιιιιειιειι θιιι· ειε Ρεεεροοιι·εο εει· Αο
εεε εεΙΒε, εε ιεε Με ε·εοε.ιιεεει·ειΙ1εεεΠεεει·ινεεεοοε εεΙεεετ
Ιζι·εοεεο ιιιιει·1ε.εεΙ1εε.Νεεε 3 εεΙεεο 5 επι ι·ιεεειεεο Μειιιειιε
εορΙ1ειι·εεοΟιιι·εο ειεεε ειεε εεε Με εει·εοεεειεεεεο Με.1ει·ιε.
εοεε1Πεειεεε11ε.
Βε1 εΠεο Ε'ει·οιειι νεο Αοειοεο, ειιιεε ειρεεεει·ιε1εεεεο,ννιι·
εεο εΠεειιιειοε Ι31ορεεειιοεεο ειεε

εεεειεεεε.ο ε ε (ννιΙΙοιε.οεετεοά).

ν. Ο. 8ὶτειι: Οιο οι·ιοεντεειΙεοιοεεο 1οεοι εεε ιοειιεε
11ε,7ε.ετΒε.οιειιιεο ιιοοει· ΓνειεΙε8ιεεε εετεεΙ1εοεεο.
Ε'1οεεε Εεεει·εεεΙΙεεερεεε εεοεΙιο;.:ει·. 1900. Π. 4

.

Ι)ιε εειιι εενειεΙερ,·ιεεεε Αι·εειε ι1εει· Με Ω,οεΙ1εο Με· Ηει·ιι
εειιτε 11οΟτεειοιειοιιε 1“ϋει·εεεεε ειιιεε ιιι πιεοεεειι οι·ε.εειεεε
ννιεεειεεο ΒεεοΙεεεεο. Ηει·εεεεεννεει ειιιεε εεε ειιιεε
Β.ε1εε νεο Πιιτει·ειιεειιιιεεο εεε 8εεΙοεε εεεεεεο, ειιιεεΒ1ννειεε
οε.ει·ιιιιι.;εἱοε εεεεοεειιάε 8εει€ει·ιιος άει· Πε.ι·οεε.ιιι·εεοεεεεει
Μιοε εεΜο ε ιιο‹ι Με Τεεει·ιε εο1'εεεεεΙΙε, εεεε Με ννϋ.ετεοε
εει· επι ει·άειιιιο€εΙειιεεενεεεε ιεειεε1ιεε εοε'ει·εεεοεειι ειι
ε1ειοτειεεεο ννειεεεο ΒΙοεεει·ρει·εεεο :ει·ι“ε.ΙΙεο εεε ειτε Ζει·

εε11ερι·εειιεεεΜε Μεεει·ιε1 εει· Ηει·οεεετεειΙειιιιε ρεεε.

εε Εεεε
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Πιεεε Τεεπι·ιε επε νἰεΙ ΑπεΙεπε εεεππεεπ Με απο ιπ εειι
ιιιειεεεπ ι.ειει.εεεω νει·ει·εεεπ. νεα. ννεεεε ιπεεεεεπ εεετ
ιεπιζεπε εποε, εεεε εεε Πιινειεε επ εει· Νιι.ει·πιιΒ· ιιπ ππε ειιι·
ειπε ειιι ιιιοετ. ειιι· Ηει·πεειιιεππεεοεειεππε εεεει·ϋ.ειι,επ Ιιιπἔε
εειιι ΠΙειεοΙι ,ε;εππεεεπ ινπι·εε. Πει ΠἰινεἱεειπειιΒεπ ιιππ ιιιε
Νοε 18.5 θι·ειιιιιπ Με 145,4 θιεπιιπ ιιιειι πω· ειο εεε:ΙιοΙιε
Βιιι·πεεπι·επιεπι.ιε ιπι Πι·ἱπ νϋΙΙἱει οπιιεειιιιε :ινιεοΙιειι 0,43 ππε
0.48 Οι. Βει ΠΙειεοιιιιειιι·ππε ειι.πεπεπ εεεεπ εεε επί 0,9 Με
επει· πεε.=;εεεε ειπε, εειεε εε πιοεε επε Πιννεἰεε εεε ΠΙειεεεεε
πι. ινεΙεεεε ειεεε Βεεἱπετπιιε· εει· Πει·πεειιι·εει1ειιπε εεειπιι;ε.
εοπεειιι ειο Πιιει·ε.οιινειπεε εεεεεΙεεπ, εεππ πιε ΠΙεἰεοεειεεε
εΙΙειιι πειιεςε. ιιπι ειεεεΙεε εεει.ε·ει·πιιε·εει· Ηετπεεπτεεπεεοεεἱ
εππε· επ εεινει·εεπ. πω. πιιπιπε ειι. ειιεε εε ειε Χεπιἱπ- ι·εερ.
Ρι·ι·ιπειιεεπ εεε ΠΙειεεεεε ππε ΠΙεἱεοεειιει·εοεεε ειπε, ι.νεΙοεε
εει·εοε επ Ηει·πεεπι·ε οιιγειι·ε ιισει·εεπ, πεεεεεπι εε Πιεοεει·
ππε Β π ιιενἰε ειεΙιιπιζεπ ιπι Βεπε·επεπ·Ιεεε Χε.πϋπ ιπ Ηε.ι·π
εεπιε εεει·πιιεεει·επ ππε πιιιεεεεει·ε. Πε @εεε εεετ εποε ειπε
ενι·ειιε ππιπιιεεΙειιι· νοπ εει· Νεειππε,· ππε.εεε.πειεε ΩπεΠε εει·
Ηε.ι·ιιεεπι·ε, ινεΙοεε νει·ι'. ιπ εεπ πποΙειπι·ειοΙιεπ Κει·πεπ εει·
ΖεΙΙοπ εεε Κει·πει·ε εποεε Με πιοεε ιι1ε Ζει·ϊειΙΙερι·πεποεεεει·
ΖεΙΙεπεει·πε εοπεειπ ε.Ιε ΒεπεννεοεεεΙριπεπεεε εει·εεεεεπ ιιπ
εἰεεε. Ρι·ιιΙιειεοε ννιεεειε ιεε εποε εεε νει·ίεεεει·ε Βεε'ππε,
ειιεε ,εεειεπεεει· εει· πεπεπεεειΙεπεπ Βειιιιπρεππε Βππιι·ε'ε
εει· ΚπεΙ ιιι εει· Νεειππε· πει· εειπεπ Πιπειιεε επε' ειε Πετε
εεπι·εε.πεεεεειεππιε Με.

Β π ο ε θεϊιΙΙιιιιιπεειειιε).

Πέ...

Βεεεει·ειι:ειπειι ππε Βεειιι·εοεπιιπειι.

Πιε Πε.εει·εειοπ ιπ ι·επεε!ιοεει·, εποιεΙει· ππε νἱεεΙει· Πει
εΙεεε εεει·εοεεεε νοπ Πι·. Ο. Βιειεςει·. σθΠ8,_εεε;"
Πιεοεει·. 1900.
Απ θι·ιιι·ιπεΙιεε.εππε Πιπεεεεεεεειε Ιε.εεεπ .ιιε Βεει·ιιοεεππε·επ
εεε νειιίεεεειε ννεπἱε· επ ινεπεεεεπ ιιι..ιε, εεει·2επεππ8·εει·εε
Μ.: ιεε εεετ επε εεΙιεΙει·ι.ε Μει.ει·ιειΙ ιιἱοεε. Πει· νετεποε, ειε
νιειιΙε Ππεεεε.εΙιοεεεεε πω· θε.εετειιππ ιιπ εεπ Ιειιοεεεπεεπ
ΒειειιεεΙεπ ειιιεε 0ι·επιπεε. Νειι·εεε ππε ΑεεΙιιι·ε επ εεινειεειι,
ειεοΙιεἰπε ππε πεοεε εεετεπεεε, πιιιεπιπεει· :Με ειε νεΙΙιε·ε
ΗειπιΙπεἱιεεεἱε εει· θεεει·ιιειππ επ ννειεει·π πειιει·ειπΒε πἱοεε
ιπεει· επ ειπννιιιιεεετει ει·εοεειπε εεε ιιππ». Πιε πω· εορρεΙ
εεἰειεεπ Ονει·ιπεπιπιε ΓπΙπεπεε 1πνπΙπειππ (επε Αππ.Ιππππ εεε
πεγειοΙοεπεοΙιεπΟΙιπιε.οεει·ιπιιι)πιει-ι εεεπ επ ειπεπι θεπἱππι πιεε
ο0Χ, εο11ιεειο ενε.<.ιπεεπιεεει· πιε.ππΙιοεεπ Πειιπετεεεπ ινιι·ε
Με επ

ιιέππε
εεεειιεπιι€εΙπε εεἱπ επ επεεει·εοεοεΙεοεεΙἱοεει· Βε

2ιεειιπε πω ιεε ειε Ππεπιεεππιι· ω· Ζεπε·ιιπΒ·εεε.Ιιιιςεειε
ινιι·εΠοε ππι· ειπε Βει·επεπιιι; ιι;εννιεεει· θεπεεεε, ὶεε ιεε
Με" νιεΙιιιεει· Με ειπε Αι·ε νοπ Πιειεεὶεεεετιιπεπιιε πεει· Βε
εεει·ε.πεππι.ι ιπ εει· Απεεειιιιι.=;ε1Ιπεπιειπει· Μεπεοεεπι·εεεεε επ
εεειιιιοεεεπ?
Απε' ειε ιιι εει· 8οΙιι·ιεε επεεεΙεεπε ΡοΙεπιἰΙι πεπεπ ΟΜΙ
Μ 25ειιι ε ειπεπεεΙιεπ, νειειοΙιεε ω., ειι. ιπιννεεεεεπ νοπ Μπ
εἱπ ε ειπε εεει· ει·πεε πεπιειπεε εεπειπε Πιννἱεετππι.ι·
18ο επιιεε'ε .Τε.ει·ε.267, Βεπ. 1) ει·εοειεπεπ εεε, ειε ειπε!
Βιει;ει· εκει ιπ Ζι.νειεεΙ Ιεεεειι νιιιι·ε,Με »Με «εεειι·ιεοε»
εποε εεε ειεεει·επ Αιιεεεεεε νοπ Ρ. Ι. ιιι εειπ ε πειιιεειε
ειπεπ.

Ψπεε

ΑΙΙπειιιεεπεε Βεπιιι·οπτειιιιπ Επι· ειιι Ι.επεεεε.ει·Ι επι· επε

εεεεεπεει·επ Πιπίεει·πππ εεε ΓεπιιΙιει·επ Ιι·ι·επρεοθε
νοπ Πι. Κ. ΑΜ. Με 2 ΤειίεΙπ. Ηιι.11ε ει. ε. Πει·
επΙε. 1900.
πι» ιεε! θπι·πεεΙε ππε ειπΕεεειιεεπ Κεπιιεπιεεεπ, πιιεει·
8ιϋπεΙἰοεει· Βετεοεειοετιεππε εει· επεετινε.ι·εεε·ειπποειεπ Πι·
εεειππι;·επ ιιπ εεε Ριπει·ιιιιιιπ επεεπιπιεπεεεεεΙΙε. Με, Με
Εεεε., ιπ επι Εεεε πειι·εεεπ. ειοε πει·εεπΙιοε νοπ εειπ ιι·ειΤ
Πεεεπ θεεειιιεπ εει· ΠιιπιιΙιε.Ιρεεεε ἱπ ΒοΙεἱεπ (Μει·πεπιι ππε
θεεεΠ επ εεει·πεπεεπ, εει· εε.ππ ππι· ππε εεπι ιι·ει·ιιιεεεπ 1ιι
εεεεεεε ι;Ιειοεει·ειΒ·επ ΒεεττεεππΒεπ ι'οΙπεπ ππε ιεπεπ εεετ
ε.ΙΙ Πιιιιςεπε ππε Ποι·εεπιππιεπ ιινεπεοεεπ.

ν· ο ε ε.

Οιππειιεε εει· ΡεγειΙε επιπ €3εει·εποεε τει εΙεειειπει· ιιππ
Πι. Β ο το ε ει·εε. Ζινειιε πεπ εειιιεεεεεεε Απεεεε.
Βεπεεεει·ε. Πετειιιεπε Ππεε. 1900.
Ρι·ιιεειεοε, επι·ιι Με ιιιιε Βειἰιοεεὶοεεἰεππε πω· πεπεεεεπ
Ποι·εοεπππεπ ιΧ-Βιι·ει.εΙεπ) πεεοει·ιεεεπ.

νοεε.
Πιο Ε'ι·εΙιειεπποεε εει· ριοει·εεεινεπ ΡιιτεΙγεε νοπ Ρτοί.
Ηποεε. Ζινε1τε ειεινειεει·εε Απεεεε. Ηει,Πε δ. ε.
ΜετεπΙε. 1900.
Πεε εεεεπε Βποε εεΙεπεεεεε Με εεεεπεεΙεε, ιπἱεππεει·
επεεει·εε εοειινιει·ιι.ιεΠιιι€ε ιπ ιιΙει·οι· ινεπε. Ποπ ρεγοει

ε οεεπ νει·ϋ.πεει·ππ8επ ἱεε πεΙιειι εεπ εεετ εοι·πεεΙει8·ειπεπ
εει·ε.επεππιπεἱεοεεπ Ρι·εεπειεεεπ εεπ ππι· εεεοεειεειιει·
Β.εππι πεπεππε.. Πποε πω; εἱεεε 'Ι'εεεεεεεε εειιι Ρτεεεἰεει
ιπεει· ι“ειεειΙιοε Με εἱπεετιιε εεἱιι, εειιι Ρεγπειε.εει· ννιι·ε πεε
εποε πει εεεΙεπεειι επιιιεεἱεεεεπ Ζειοεοπ εει· θεεπιιιιπεειιιει·ποε

ρεγοειεοεει· ΒοΙιιι·εοΙιε εει· πιε ΠειΒ·ποεε
επεεοΙιΙειςπεειζιιε

εειιι.
εεε.

Ει·οεο1ιο11ε εεε νει·ε1πε ει. Ρεεει·εεπτπει· Δει·πεε

872. Βιεπππε· επι 22. Πεει·πιιι· Ι900.
νπι·εἰεπεπεει·: Η ο ι·ι εε. Βεοτεεει·: Α Ι ε ε π ιι ε.

1) Ρεεει·ε εειιιππεειιι·τ ειπεπ Πιι.ΙΙ νοπ Πγεει·οπειιε ιιιπεεπ
Ιε.ι·ιε ρι·πει·εεεινε.
Ρετ... 12 ε. π., εει·εεεεει· πιοεε εεΙεεεεε. πω" ιπιιπει· ιεε
εππε, εειιιει·εεε νει· Β Μοπιιεεπ ειπε 8οεενεοΙιε επιι·εοετ.ειιΑι·ιιι,
επε εειεεει· ιιπ Ζππεεπιεπ εεει·εε'επ πι.
ΠποιιιΙιε εειεει·εειιε ππι·πιιιΙ. 'Ρεοι·ιιιι ι·εοεεε ειιοεει·, Ποεπι

εει·πει·εεΙ εεεπεο. εεπεοπειτ.πι· εεε ι·εοεεεπ Οεει·ιι.ι·ιιιεεΜπι
'ΓεειΙ ιι.ειορειεοΙι. Αει·οι.Μι·ε είπε: εεε Μιπ. ρεοεοι·ιιΙεε, εεΙ
επιε., επιιιεεπἱπ., επει·περιπ., επεεοειρπΙ. Πι·ειιΙιεπ: Βιοερε ππε

Ττἱοερε. Πει· Πιιτοιει·πι ιεε εει·πρειεοε. Πιο Ι:Πιπε ιεε ε

`πεπε·ε Με εει εἰιιει· ΒεεἱπΙιεΙεεειπππε·. Πἱε
Βετεοεππἔ

ει·
Βιιπε ειπεπ πιοεε επεεεεεει·ε ινοιεεπ. Πει· 8ειππε Αι·ιπ ειοΙιε

ρε.ι·εειεοε.
Πε εε.πεεΙε ειπε ἱπ ειεεειπ ΠειΙΙε ππι ειπε Πι·ε'εοεε Με·
πιπες. Πιπε Αειπρεἱε επε πεπιεεεεεεει· θι·ππεΙο.εε ινει·εε
ΒΙεεοεπιεεει;ει· εειπ ππε ιιιεει· επι Ρει·ιιιεει·ιε εεει·εε'ειι.

Με ερἰπεΙε ρι·πε·ι·εεεινεΜιιεεεΙπει·πρειε εεεἰππε ειπ Πιιππιεπ
ειιΙΙεπ ππε εεει,ε;τ.επεννε.ι·εε.Βιε ἔἱεεε ε.πεεει·εειιιΠπτει·ειιππε
ι·ειι.οειοπππε εει·εΙΙει·ε ΜπεεεΙπποεππποπ._ Βειεεε εεεΙε ειει·.
ΠπεΙιοε επεειιι·ιοεε ειο θεεΙΙππε· εει· Ηιιπε πἱοεε εει· εει ερε
ιιειΙει· ΜπεΙιεΙεει·ορ!ιιε. Με επε.εοπιιεοεεπ νει·ειιεει·πππεπ ειιι
ΜπεεεΙ εεεεεεεπ ιπ ειπεπ· Αει·πρειε εει· ΜπεΙιεΙΓεεει·π, ινπεει
εἰεεεΙεε ειπε ιιππΙειοειπεεεεε· επεειεἰεεε, ειει· εεει·εει· εε ινε
πη;ει· εεπι·Ι:. Πιε Ρι·πει·ποεεἱεε εεΙιΙεεεε.

2) 'ΓΠιιι : «Ζει θεεπιεειε εει· Ηιι·ποειι·πι·πει».
νπι·ειει.ιεπ ει· εεερι·ιοΙιε εεε ΠπενιεοεεΙππι.; εει· οεειπι·ι;εεοΙιεπ
'Ι'εει·εριε εει εοι·ειοε.Ιει·ΠριΙερειε, εεπ πεΒειιννει·εἱε·ειι 8ειι.πε
εει· Πι·πε·ε νπιιι Ππεει·εοειοεο ιιιιιιιεοεεπ .Πιο ε ε π π 'εοεει· ππε
εεππιπει· ΠρἰΙειιεΙε ππε τεεει·πε πω» ι”οΙ8επεε Πε!Ιε:

π) Ρετ., 20 π. π.. Με νει· 9 .Τεει·επ ειπεπ εοεννει·ειι 8ειιι·ι
εεε”. νι·πεεεεειπ Κπρί` επί ειπεπ Ρι·εΙΙεεειπ επεειιεεε. Πιιε
εινιιεεεεειπ επειε ει· "Με νει·Ιοι·επ. ΒιιΙε εει·πιιε ει·ε.τειι
εεει·εε Ιιπεεεειει.εε Κορεεοειπει·πεπ επε. Νεοε Β Μππειεεπ εἰπ
εοεινει·ει· ε ι1ερεεεοεει·ΑπεεΙΙ. Πὶε Απε`εΙΙε νι·ιεεει·ιιπΙεεπεπε
πιοεε εεετ ειπεπ, εοεΙἱεεεΗοε ιιΙΙε 10-14 Τε”. Πιο επιμε
πεπ ιιι εει· ι·εοΙιεεπ πωε. Β·ιππεπ επε' εεπ ι·εοεεεπ Αι·πι πεσει·
Με εεππ νει·Ιπι· Ρετ. εεε Βεννιιεεεεειιι. Πε ε'πΙεεεπ ννειεει·
Κι·ε.ιιιιιεε εεε πεπιεπ Κει·ρει·ε. Πεεεεεε ΑιιεεΙΙε ππε επιπε
εεπει·πεειπ Βεννπεεεειπενει·1πεε,εειιι·ι·ειπθεεἰοεεεειιεει·ποε ππε
ΙιΙειπεπ Ζιιοεπιιιζεπ ινε.ι·επ Ιιεπει;. Ρειε. εεεειπ Βι·οιιι. Ιπι
ΗπεριεεΙ πιει· ιιι.ειιειι εεπ ΑπίεΙΙ ππε ννπι·εε εε εεπεε.οΙιεεε,
επεε εεε Κι·ε.ιιιρίε ιιπ ι·εοεεεπ Αι·ιπ εει.ιι.ιππεπ,εε.ππ ννπι·εε εεε
θεειοεε, εειιιι εεε ι·επειε Βεἱπ εεεπΙΙεπ Με εεππ εει· μπω
Πει·πει·. Απε' εει· Ιιπεειι ΚπρεΙιε.1εεε Με· εεεπε Νει·εε ειοΙιεω, Με ινει· ιεε @Με Με» εει.πεει·, εει· Αεεεε.πε νοπ εει·
Βιιεπι·π ειπεπ. επιπ ΘεΙιει·πτειι.ιι ΙΙΠι 1 Οειπ. εΙειπει· Με ι·εεεεε.
Πε εεεεε.πε εειιε ΙειεΙιεε ΠποιεΙιεπει·εεε. ΡΜ. ιι·ιιι·εε επε' εει
πειι ννπιιεοε πρει·ιι·ι.Με πινει· ινπι·εε ειπε' εεε Ηππεεεπει·ιιπι
(2. Βιιι·πινιπειιπει. ρι·εεεεπει·ε.ΙεΠιιι·εεε) ειππεπειπ8·επ. Πε Με
ειπε πιοειε Αεππι·ιιιεε, ππε πιεει·Γεοεε Ρπιιοειππεπ εει· Ηπε
ειιεεεεπε ει·επεεπ εποε πιοεεε. Πιο Απεε.ΙΙε εΠεεειι πιι.οΙιω·
Οπει·ετιππ επε ππε Ρετ. πιει· 8 Μππεεε (.Τιιπι,Με, Απιεπεε)
Με νοπ ειπεπ, Ππεε Διι8·ιιεε ει·ιιεεπ νιεεεει· εοΙιννει·ειε Απ
Γε.ΙΙε επε', εε ειιιιι επ ειπεπι διεε.επεειιιΙε ειοπε Πειιπ ννπι·εε
εε ινιεεει εεεεει·, @Με εππιιπεπ ειε Απ ιι.ι1ε ειιιτπιιΙ ιιπ Με·
Με. Ρετ. ?ειπε ειπε εεεεει· ππε ιπεΞπε, ει· εεἱ ι;εεει.ιε·ει·ιεοεει·.
-· Πιεεει· ΠεΙΙ πιει., ειιεε πιιι.π εἰε Ορει·ε.ιιππ πιειιειι πιοεε
εεΙεεπεπ πω.
ε) 2. ΠιιΙΙ. Ριιε., 26 ει. π., Ιειεεε Ιεππε ιιπ εει·ππιεοεειιι
Ποεππρε'επ. επε νει· 4 .]εει·ειι ειπε' εει· ΘΙειεεΙΙιι εεπε εΙειιιε
ΒοεννεΙΙιιπ€ ,εεεπεε. .Τεεεε ειει·ε.πεε ιπι Πεοειιιεει· 1899, εε
επεεεεπε ειπ Αεεοεεε επί εει· 8ειι·ιι, εει· πεερεΙεεπ νι·πι·εε. Πιιε
Πιεεει· εεΙ ιιἰοεε εε, εε ετιιτεπ επεεει·ε πεπι” Κπρε'επιιιιιεπεπ
επε'. Πιε Νιιεε Με· νει·Ιεπε. Πεειιιιιπι.>;επννει·επ ιιιοεε νοι·
εεπεεπ. Πει.εΒεινιιεεεεεἱπ Ι‹Ιει·. Απε εει· ννιιιιεε πειεεε ειπε
εεεννιεοεεπ Με Πιεει·. Πε ινπτεε πππ ννιεεει· πρεπει επι 11.
.Τειππει, ιπ εει· Βιιι·πεεεΙε τ”επε ειπε ειπε. 'Ι'επιιιππει.εε ε.ιιε
εει· θεἱι·πεϋΙιΙε επ ειο Νεεει Βἱε πππι 22. .Τιι.ππει· και· Ρετ.
πει νοπ Κπρε'επεπιει·πεπ ππε πιει εοεειπεει· ειπε' εεπι ννε.ε·ε
εει· θεπεεππΒ·. Αιπ 22. .ϊε.ππε.τ ει·εεεπ Νεοεεπεοεπιειπεπ επε'
ππε θεεεε! νοπ νοι·ειιιιεεεειπ ιπι Ιιπε-ιιπιΒειπ. Απι 28. ιεε εεε
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ε01101000. Μ000011111.100.1011ε 111 ε011Ι100 01000 00100
010 11011001100 100010 80000000 Μεε, 10 1110100001Ρ011
00.ε 100010 000. 11.10ε010 0010080000 Α0εε01100 0111; 0100
111100101101110111Με 000 11000100110100ε ν0110000100
111110000ε 1110018000ε0000. Αε00.1·10000101·0010100001
000 ε100 ν00 000 Τ1·100000110010ε0101·1100001011,011εεε10
ν101 81·ϋεε01·- 1000 0001 01011111- ε100 000 ε101ε 0100
11001111800001011000 011000. 0110110000· 0100 11101001·
000 110.0000100 1000001010 ε00110εε0000Κ1111ε01. 1111011
010 111101·001· 11011800 130.1·101111.1·11.ε1100ε100 101001.20 00
101·ε01101000,1110 10 100010 010ε00108180000010000 20
01·ε0000.

Τ001·11110011ε000111ε1011001 Τ1·100000110011ε100ε0.10000.
100 000 1011001 0011111111,111011111001801·101ε10180010010,
Β0020011.11111001,Ν11.1101001100. Α. 200101 101 011ε 'Πη
1001 1100 1.012 (00011·11.1010111111·Β0.0101·10108101888,
Ντ. 26) 00.0001·0011110000101011100.10 000 1001ε1008111
100 01111100100 130ε0 1100 2,0 1110 010 80011800, 00011
11110000102010011010100Με 10,0 1110010 8080000.

100 0000120 010 Π11.801·'ε000 1'01·1001: Τ011001 2,0,
01. 01111110014,0, 0010011 11.01.1110.2,0. 1111.0001. 60,0,
000 Μ01800ε 11010000101000 Μ11.800 0.110810000 01000
Εεε101101,1111111100000 0111ε101·110εΑ010111·1011101,000 11ο
0101 11180010101·011100001·.Α11011111000010 001· 801011
800 000101 810111110100 13101·10001· 0000001ε00.1·, 0011
1000 000 11111011000001110 Β0000001008 1111000000 000
810111100 2011 20 2011 00101ε00000. 100101.00 1111111010
1000, 011.εε010 11101·1110001·110 810111 0100001000, 000
00εε 01010110110·10001·001100011100 000811118011011008
0110181. 801111 001111110001001 111081101110111101·0010000
00020100100, 010 111110110000121011000100 8010, 0000 ε10
0101100εε01· 11111100,001· 00110100 0121110000Β00011001008,
11111101·1ε10ε 10111011100020010000, 0000 1101 11110110.110
010 0111·1100000 110110010010 801ν1εε00 20·1ε00001·001000
0100010011 111110.

1100100Μ111110110080011101000 11000111000.01 1ν1εε00
ε0110111100001·1100110011011.810 110000111101100 000 1111111
11ε01100Α1·21 110 Α11801001000 000 110000 Ρ0010101·,110
000 Ν01·ν00111·21,11.0000 Μ11800ε110010.11ε100110811001011011,
010 Με 1101118008211010000 20 0110080101·Β01·11011ε10011

8008 00ε 001011010 13111101101·0.ε110080ε0011110000111101081
ε0000 10001001001100 10ε00ε00001·0, 01110010 'Ι'1·1011000

11111110ε01011111·10001·0011008 20 ν01ε000.000.

01100 0100 010111081101100001100008000 20 80000, 00000
10112010 801110εε010180 2010 81001010 010001·13108080

111800108001·11100:
0

1. 0000111111: 1310Ρ01·11.ε1100000 1110000000.

2. 810.00: 13101010ι·1ε0000Ρ11.1·0ε110000ε Μ00ε01100.

8. Ρ011101·: 201· 81100101001010810001· 10101·1ε01100Ρε.
10ε1100. 130111ε011011110010.111700000ε0011111897, Ν1·. 48.

4. Β01·110 0 11ε11γ: 110001· 000 21011000 001· 1301101

11111·11ε1100.17010000-Μ00. 100111111118913, Β0. 3 (1·0εε1ε011),
80110 782.

5. 8011011111: 1) 201· 8101101111001· 1301·1011010ε1100
110111100010. 1898. 131εε01·111.1100.81. Ρ0101·ε01118(10ε
010011),000 2)1.101·11·118,80001100 110 1300100000 1101010
, 81. Ρ0101·ε001801·Α01·210.0080010001 10 000 Ρ10101101100
01000111101·010ε1111·1899.

Θ. Μ00ε 001801: 110001· 'Ι'1·101100000010ε.
11111110001·0011110000,Β0. 38, 80110 187.

17. Β02ε0001ν: 110001·010 1101001081ε0001300001008
Τ1·100000110010ε. 1Ν010000-Μ00. 10111001. 1896, Β0. 1,

80110 622 (1·0εε1ε00).
111000 801100010021701000110000 ε100 100111·0001· 110

01801·110εί1101·1100000011000080.000.

1011100011

1101011110.

1117. 11710101·01 12: 1310 Ηγ01·01001·0010 00001·110ί101·
ΚΙ'811110θ11θΠ.(81. 1

'.

11110.Ηγ01·011101·11ρ101900, 11011 1.)
117.111111100101·11110001·νο0 110000100018111000111111·010. 01100
111100000100000 101001100ε111·0.0111101100810100 1100 13081011
11001011·01001000011001120 00110000100100, _1

0

10111101·00010
000001. 13011011118000001·1001ν1001111ε11·08010εε0011 81·0εε01·00
21081111000100 111100110 1111110'110011ν110ε011008110118110200
Κ01·1101·εν01·001180000. 1·111·111·1010100 0101111111110.10'11110001,
11000110001· Ρ01·101101·10,000 20181010010000110810101111111.0ε180
1111111008,00 1111.001·1101·01· 0018001211111·11.11180ι·0018100111·
11008·00;010111101180800 1

0

11.111111080111101,010.0110110 11011.
011ε000001·201,8111101180.1·0100 110011100011100111100γ00011ε0110
1111111008,00 10100.0010201011001111·1101·200110·11000.
810101010 11001.01100001· 1000011008·110.11000 0001010011,
010'1'010001·0101·81.1020000010110εε111000,001·Ρ011121001·010111
111121111000001,010 11012010110101110001001100ε011εν0011.110
1001·0001001.1·0101110101010Β11001·000 11111111808010110000 111
11000010001111011020180110000. 1101101·Με Με 80° Ο., 1100
11.0000111·1111·010010100Β0.001·,1111101111101110111801100.. 20181
01100001·1070000008·010110.01ε001·00111·11.11101·1ε11ε0110100 11.10
010.1·-0γ1100111101101101101100,010101010Ρ01111001·101102111111,000
110121100111000,01000011·11.01.100001101111001.010 110001010001·11
101·0001·110011,0100111·1'100.011.011111111·1001·01001100,1101·20011ν11.11000,
010110000000111111110001100000.Η101· 101 011 010 1.1101·101ε000
1800000100 80100020 1000001·011000.1301·Ρ01·10001·101117111100
2011111100,001 81111111001117111100001.210000,810.11111101000011180.
111100118081102111111010100011110800000 811020020011000 0001·
ν00 0101110111000 8101010.111100110 Β0810εε1108001101000010
011200001001101111811020Κ1·0.0 1101100110.130.10111101101110
011.00011.201·100111001ε01100Α011ργ10000111111101000013000111
000 Β1000011008001100180000.
1010101:101111·0001100810101111011νο1·0001·010802, 00 110.00
010111100110111081108000110000.Β0ε011001ε20 01001011100101
010000110101001101101000001·01ε 211111111118002111110011108νοι·
1.10001010011011118010010010000101110000110". 810 00121 010
Τ010001·11101·111011181101·00,νν11·11100100180001101'010 001·ν0ε00
Β1ε0001000800,11.01”Ρ0111000 Β0ερ11·0ι100.1301·80110 11001810

1111011008001111101111111001·0100 1111110Ρ1·000001·0000101800, 010
11110101·00018010008-10° 00101·001· Κ01·1101·1010001·01111·110800
100011.Α001110000110100101001101100800,ε00001·0 νο0 11010
1101·01011110101311001·008001100111101000,1111100010Τ0101101·11101·
000Β0.00ν10.ε001ε00018010008-10° 00101·001· Κ0τρ01·100100·
10.101·110800. 1310111101110011011110100131100010011010 00 111111
11ν01·0010. 1
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1)ιεεε ΤΙιεει·ιε Με Με! Αε1ι1ε.ιιε ι;εειιτιάειι Μιά ννιι·ά Μ άειι
τπειεεειι 1.εΙιτειιεΙιετιι νει·ι.τεεειι. νεα. ννειεε ιιιάεεεειι εεει·
ιειιε;ειιά ιιιιε1ι.άει.εεάεε Ειννειεε Μ άετ Νει.Ιιι·ιιιιε·Μι Μιά Μι·
Με εεει· ιιιεΙιε Με· Ηει·ιιεειιτειιιιεεεΙιειάιιιια εειτι·ειι·ι, εε Ιειιετε
Ιιειιι ΓΙειεε1ι ιι·ειιοεεειι ενιιι·άε. Βει Βιννειεειιιειιε·ειι νειι τει;
Ιιε1ι 18.5 θι·ιιιιιιιι Με 145,4 Οτειιιιιι 1ιιεΙε ειεΙι άιε τει.:Ιιετιε
Ηιιτιιεε.ιιτειιιετιι.ςεΜι [Με »ειιιε εειιεει.ιιιε 2ινἰεεΙιειι 0,48 ιιιιά
0.48 Οι. Βει Πειεε1ιτιεΙιι·ιιιιι; άιι8·εεειι εειεε· ειε Με 0,9 Μιά
εκει· "πιο εε εἱε1ι, άεεε εε »Με άεε Βιινειεε άεε ΓΙειεε1ιεε
Με, ννεΙε1ιεε άιεεε 8εει€ετιιιιι; άετ Βιιι·ιιεειιτεειΙάιιιιε· 1ιεάιιιι.ι·ε,
εοιιάετιι άιε Ειτει·εειινετεεϊεάεεεεΜειι, άειιιι άιε Πειεε1ιετιΠιε
ιιΙΙειιι ε,·ειιιιεςε.Με άιεεεΙεε Βεειςει·ιιιιΒ·άει· Πε.τιιεεετεειιεεε1ιει
άΜιε ειι εεννιι·1ιειι. νετ. ιιΜιιιιε επι, άιιεε εε Με ΧειιιΜ- ι·εερ.
Ρμ·ιιι1ιε.εειι άεε Β`Ιειεειιεε Μιά ΡΙειεεΙιεκει·εεεεε ειιιά, ναε1εΙιε
άιτεεε ιιι Ηιιτιιεειιτε ειινάιτε ενει·άετι. ιιεε1ιάειιιεε ΓιεεΙιετ
ιιιιά Β ιι τιάνι1ε ε·ειιιιι,ςειι Μι Βεεε;ειιε8Ιιιεε Χειιειιι Μ Ηε.ι·ιι
ε51ιιιε ἱιεει·2ιιίϋ1ιτειιΜιά ιιιτι.ε·ε1ιεΙιτε.Βε @εεε εεει· Με ειιιε
ειι·ι=ιεεειιιιιιιτεΙειιι· νοιι άετ Νε1ιι·ιιιιιεςιιιιιιεΙιε.ει.:Με 0ιιεΙΙε άετ
Ηει·ιιεε1ιιτε,ννεΙεΙιε νει·ί. Μ άειι ιιιιεΙειιιτειεΙιειι Κει·τιειι άετ·
ΖεΠετι άεε Κετρει·ε ειιεΙιε Μιά τιιε!ιε Με Ζει·ίεΙΙερτεάιιεεε άετ
ΖεΙΙειι1τει·ιιε εειιάει·τι :Με ΒεειΐινεεεεεΙρι·οάιιεεε άετεε1εειι ειι
ειεΙιε. ΡτιιΕεειεε1ινιιιε1ιειε·Με ιπιοιι άεε νει·ίεεεετε Βεε“ιιιιά,
άεεε εε8ετιἰι1ιει· άει· ιεεε·ειιεΙιειΙιςειι Βε1ιεερειιιιπ Β ιι τιε·ε

' ε
άει· Κε1ι1 ιιι άετ Νιι.ιιτιιιιε μι· ΙεεΜειι ΒΜάιιεε εεε άιε Ηετιι
εειιι·εε.ιιεεεΙιειάιιιιιςΜε.

Β ιι ε ιι ΗνιΙΙιιιιιιιεετειιά).

Μ..-..ι-.

Β11εΙιετειι:ειεειι ιιιιά Βεερι·εεειιιιεειι.

Βιε Πε.εετεειοιι ιιι τεεΙιτΙιεΙιετ, εεειεΙετ Μιά νιεεΙετ ΗΜ
εκει εεετεειιιεε νοιι Πι·. Ο. Βιει.ιετ. ]θηΒ_ θι1εων
ΡιεεΙιετ. 1900.
Αιι Οτιε;ιιιε.Ιιε.ε.ειιιιά Βιιιεειει81ιειε Ιεεεειι Με Βεει·εειιειιιι€ειι
άεε νει·ίεεεετε "ειιιε Ζιι ννϋιιεε1ιετιειπε. εεετεειι€ιιιιεεει·εΐ
πι.: Με εεει· άεε εειιεεει·εε ΜεεετιεΙ ιιιε1ιε. 1)ετ νετειιεΙι, άιε
νιεει!ε Πιιεε1ιε.άΙιε1ιΙιειεάετ 0εεετεειοιι ειε άεε Ιειιε1ιεειιάειι
ΒειεριεΙειι ειιιεε 0τιειιιεε. Νει·εεε Μιά ΑΙιεΙετά Ζιι εεννειεειι,
ετεεΙιεΜε Μιε ιιιεΙιε 1ιε;;τϋτιάεε, ιιιιιεεπιεΙιτ ε.Ιε άιε νεΙΙιε·ε
ΗετιιιΙοειεςΚειεάετ θεεει·ιιειειι Μι ΨεΙΙιει·ιι ιιειιει·άιιιι.ιε ιιιεΙιε
ιιιεΙιτ εε ειιιι·νιιιιάει'ι·ειει·εεΙιειιιε Με ειάΙιει·. Με άετ άερρεΙ
εειιιι;ειι Ονει·ιεεετιιιε ίεΙΒειιάε 1ιινειιιειειι (άεε Αιιε.Ιοε·ειι άεε
ριιγειοΙο.ι.ειεεΙιειι01ιιιιεεεετιιιιιι)ΜΜΜ.εΙιειι ιιι εΜειιι Βειιιιιιιι επιε
τ:0Χ,εοΠεε άιε 1ινε;ιιιιΙιιιιε άετ τιι1ειιιιΙιεΙιειιΚεἰιιιάτἱιεειι ΜΜ
Με εε

ιξειιε
εεάειιειιιιε·ε!οε εεΜ Μ ειιεεετεεεε1ιΙεεΙιεΙιεΙιετΒε

πω” Πει! Με άιε Βιιε2ιε1ιιιιιιι· άει· Ζειι8·ιιιιεεεε.ΙιιςΙιειε
ινιι·1τΙιε1ιιιει· ειιιε Βει·ειιειιιι€ ι.εεννιεεετ θειιϋεεε, Με ειε
ιιιεΙιε νιεΙιιιε1ιι·Με ειιιε Αι·ε νοιι ΓτεΜειεεεετε.ιιειιιιε· εάει· Βε
εεΙιτειι1ειιιιιι·ιιι άετ ΔιιεὶΜιιιιι; εΙΙΒ·ειιιεΜει· Μετιεε1ιειιτεεΙιεειιι
εεετεεΙιεειι?
Αεί άιε ιιι άετ ΒεΙιτιε'ε ειιετιιιΙεειιε Ρο1ειιιΠε ε·εεειι ΗΜΙ
Μ εΜε ε ειιι2ιι8·εΙιειι, νετειεΙιεε ω, Με ιιι2ινιεεΙιειι νοιι Μό
ει ιι ε ειιιε εεει· ει·ιιεε εειιιειιιεε ΜΜάι8·ε Ετινιάετιιτις
18ε1ιιιιιάε'ε .Τε.Ιιι·1ι.207. 1·1εί'ε1) ετεεΙιἰειιειι Με, άιε ννεΙιΙ
Βιεε·ετ »Με ιιι ΖννειΓε1Ιιιεεειι ννιτά, »ντεεπιιε; «εεειι·ιεεΙι»
εποε άιε ετϋΙιετειι ΑιιΓεεεεε νειι Ρ. Ι. Η ειιιε ε ε·ετιιειιιε
ενιι.τειι.

νεεε.
Α118ειιιειιιεε Βειιρτεετειιιιιι Πιτ ειιι Ι.ειιάεεε.ενΙ πι· ειιιε
Βεάειιιιεετειι ΕιιιΓϋΙιτιιιιε άετ ίειιιιΙιετειι ΙττετιρΠεεε
νοιι 1)ι·. Κ. ΑΜ. Με 2 'Ι'ειίεΙιι. 118.116ει. ε. Με»
1ιοΙά. 1900.

1άιεΜε 8ετεε'ει.Ιε Μιά ειιιε·εΙιειιάειι Κειιιιειιιεεεε, Μιεει·
ετιιιιάΙιεΙιει··ΒετιιεΙιειεΙιιιΒιιιιε· άει· ειιάετινει·εε ι.ςειιιιιεΙιεετιΕτ
0ι1ιι·ιιτιιζειιιεε άεε Ρτεετειιιιιι ειιειιιιιιιιειιεεεεε11ε.Με. Με
Εεε., ιιι άετ Εεεε εειιι·εεειι, ειε1ι ρετεειιΙιε1ι νοιι άειιι πεθ
1ιεΙιειι θεάειιιειι άει· ΓειιιιΙιε.Ιράειι·ε ιιι ΒεΙΒιειι (Μετιιειιιτ Μιά
(ΗιεεΙ) ευ ιι1ιει·εειιιτειι,άετ Ιιε.ιιιι ιιει· ιιιιε άειιι ενετιιιεεειι1ιι
εετεεεε εΙειεΙιετειΒειι Βεεει·εειιιι€ειι ι'οι€ειι Μιά Μιιειι εεει·εΙΙ Βιιιιζε.ιιε Μιά 1Γετε!ιειιιιιιειιενιΜεεΙιειι.

νεεε.
0τιιτιάτιεε άετ ΡΙινειΙε ειιιε θεετε.ιιεΙιε Πιτ ΜεάιεΜει· νοιι
Πι·. Β ο τεΙι ετάε. Ζινειιε που εεετεειεεεε ΑιιΒεεε.
θειιεεεετε. Ρετάιιιειιά ΒιιΙιε. 1900.

Ρι·ιι.1ιειεε1ι.ειιιε Μιά ιπιτ ΒετϋεΙιειεΙιεΜιιιιΕ άετ ιιειιεεεειι
Γετεε1ιιιιιε,·ειι(Χ-$ιτεΙιΙειιι εεεεΙιι·ιε1ιειι. Δ..νεεε.
Πιε Γτϋ1ιάιεειιεεε άετ ρι·οετεεεινειι ΡιιτεΙνεε νοιι Ρτεί.
ΗοεΙιε. Ζινειεε ετινειιετεε Αιιιιεεε. Βε,||θ δ. .ε
Με.τΙιε1ά. 1900.
Πιιε Μειιιε Βιιε1ι εεΙειιε1ιεεε άιε εε1ιε.ιιάε1εε, ιιιιιι····εν·
ειιεεει·εε εε1ιννιετιι;εΡτιιεε ιιι επιιε

ε εΙιε ιι νετε.ιιάετιιιιεεε Με ιιε1ιειι άεε εε1ιι·εει·,ε·εε.ΙειΒ·ετ15.ιι
εει·εειι εειιιεειεεΙιειι Ρ'ι·ιι1ιεειεΙιειι ειε ιιει· 1ιεεεΙιειάειιει·
Βιιιιιιι ιζει;ειιιιε. Ι)οεΙι ειιιε άιεεε '1'ιιιιεεε.ε1ιεάειιι Ρι·ειιεΜετ
ιιιειιι· Γει·άετΙιεΙι Με ιιιιιάετιιά εειιι, άειιι ΡενεΙιἰεεετ ννιι·άΜε
ειιεΙι Βει εεΙι1ετιάειιεετιιεειεε1ιειιΖειεΙιειι άετθεεειιιιιιεειιιάι·ιιειε
ρενε1ιιεε1ιει·θε1ιενεεΙιετετ Με Ι)Μ8ιιεεε

ειιεεεΙι1ει.ιε·εεευιά
εεΜ.
ο ε ε.

1.)ι·οεο1εο11ε άεε νει·ειιιε 812.Ρεεετεειιι·εετ Αει·πεε

072. διεειιιι€ ειτε 22. Γεει·ιιει· 1900.
νει·ειεεειιάετ: Η ε ι· ι ει. θεετεεετ: Α Ι ε ε τιιι ε.

1) Ρεεετ ε άειιιειιεει·ιι·τεΜειι Γει.ΙΙ νοιι Πνεει·εριιιε ιιιιιεειι
Ιιι.τιεετε,ε·ι·ειιεινε.
ΡΜ., 12 τι. ιι..1ιετεάἱεετ ιιιεΙιε 1ιεΙειεεεε. ι'ι·ϋ1ιετ Μιιιιετ εεε
ειιιιά. Ιιειιιει:!ιεε νει· Β Μειιιιτειι ειιιε Βε1ιννε.εΙιεΜι τεε1ιεετιΑτιιι,
Με εειεΙιει· πιι Ζιιιιε1ιιιιειι1ιεςι·ιεϊειιΜε
Ιέ'ιι.ειεΙιε1ιειάει·εειιειιοι·ιιιιιΙ. '1'Ιιετε.ιττεεΙιεε άεε1ιει·, ΒεΙιιιΙ
εει·εϋι·εεΙ εεειιεο. Μιιεειι1εειιι· άεε τεε1ιεετι 01ιει·ετιιιεε ειιιε
'1'ΙιειΙ ιιει·ορ1ιιεεΙι. Αεωριιιτε ειιιά: άιε Μιιι. ρεεεοτεΙεε, άεΙ
Μιά.. ειιετεεριτι., ιιιι”ι·εεριιι.,ειιεεεεριιι. Ει·1ιεΙιειι: Βιεερε ιιιιά
'1'τιεεεε. 1)ετ 0ιιεει·ει·ιιι Με εετερ1ιιεεΙι. Πιε Ηιιιιά Με ε
1ιειι€ε Με Βει ειιιετ Βεάιε.ΙιεΙΜιιιιιιιι€. Πιε Βετεεειιιι ει·
1:1ειιάεεπιι ιιιεΙιε ιιιιεε·ετ”ϋ1ιι·εννει·άειι. Πει· @Με Ατιιι €ειε1ιε
ριι.ι·εειεε1ι.
Βε ΙιειιάεΙε ειεΙι Μ άιεεειιι Ε'εΠε Με ειιιε Πι·1ι'εεΙιε Μεεε
ιιιΜιι;. ΒΜε Αττερ1ιιε ειιιε' ιιευτιειεε1ιει· 0ιτιιιιάΙε.,ςε ινἰιτάε
ε1ειεΙιπιεεειεετ εεΜ Μιά ιιιε!ιι· άιε Ρει·ΜΙιετιε εεετεΠ'ειι.
Πιε εριιιε.Ιε ετεετεεεινε ΜιιεΙτεΙεει·ερ1ιιεεεΒΜιιτ Με Ι)ε.ιιιιιειι
1ιε.ΙΙειι ιιιιά εεει.εςεειι0νετεε. Βιε @εεε ει.ιιεεετάειιιΒιιεε.ι·ειιιιςε
ι·εεεειετιΜιά ιιει·ΙΙΙετε ΜιιεΙεε12ιιεΙιιιιιε·ειι. Βειάεε τ'ε1ιΙτΙιιει·.
ΒιιάΙιεΙι ειιεερι·ιε1ιεάιε θεεΙ1ιιιιι.τάετ Ηειιιά Με» άετ Βει ερι
ιιιιιει· ΜιιεΙιεΙεετερ1ιιε. Πιε ειιεεειιιιεεΙιειι νετειιάετιιιι8·ειι Μι
Μιιε1τεΙΙιεεεε1ιειιιιι εΜετ ΑετορΙιιε άετ ΜιιεΙιε10ιεει·ιι, ννο1ιει
άιεεε11ιεειεΙι ιιιι€ΙειεΙιιιιε.εεΜ·ειιεΙιτειεεε, Ιιιει· εεει·Ιιει· Με ννε
ιιι,ιζετεεετ1τ. Πιε Ρτει.ιιιοεε Με εε1ιΙεε1ιε.

2) '1'ιΙι τι : 4Ζιιτ 0ε.ειιιεει1εάετ Πιτιιε1ιιτιιη;ιε».
νει·ιι·ει;ειι ει· εεερτιειιε Με ΒιιειντεΙιεΙιιιιι; άετ ε1ιιτιιι·ειεε!ιειι
'ΓΙιετιιρἱε 1ιε1εοι·ειεε.Ιει· ΒριΙερειε, άεε πεεετιννειι·ειεειι Βτε.ιιά
άετ ?τεμ νεοι Πιιεει·εειιιεάε εννιεεΙιειι .Τιι ε ιι ε ε τι'εεΙιετ Μιά
εειιιιΜει· ΒριΙερειε Μιά τεϊει·ιι·ε εεει· εοΙε·ειιάε 13'εΙΙε:
ιι1Ρεε, 20 ε.. τι..Με νετ 9 .ΤειΙιτειι εΜειι εε1ιννει·ειιθειιι·ε
εε1ιειι. ννοεει εεΜ Κερί Με εΜειι Ρι·ε11εεειεειιιϊετιεεε. Πιε
εννιιεεεεειιι Μπε ει· ιιιε1ιε νει·Ιοτειι. ΒιιΙά άει·ε.ιιε ετειεειι
εεει.τ1ιεΙιιι1ιεεειιιι;ε Κορεεειιιιιει·2ειι Με. Νεε1ι 3 Μειιεεετι ειε
εεΙιενει·ει·ερι1ερειεε1ιει·ΑιιιεΙΙ. Με ΑιιίειΙΙε νι·ιεάετιιοΙεειιειωι
εκει εειιτ Μυες. εε1ιΙιεεεΠε1ι ιιΠε 10-14 'Εεεε. Βιε Ιιε,ε·ειι·
ιιειι Μ άετ ι·εεΙιεειι Ηει.ιιά. €ΜΒειι ειιιεάειι ι·εεΙιεειι Απε 111981'
Μιά άειιιιι νει·Ιει· Με. άεε Βεννιιεεεεειιι. Βει εοΙεεειι ινειεετ
Κι·ειιιρεε άεε εειιεειι Κει·ρει·ε. ΒειεΙιεε ΑιιΓεΙΙε Με 1002·
άειιει·τιάειιιΒεννεεεεειιιενετ1ιιει, εεει·ι·ειιι θεειειιεειιιιεάι·ιιοΒΜε]
Μειιιετι Ζιιε1τιιιιι.:ετιννετειι ΜΜΜ. Ρετ.. 1ιεΙτειιιιΒι·οιιι. Π"

Ηεεριεει1 »νετεεε·ΙιεΙι ειε Ατιε'εΙΙ Μιά ννΜ·άε Μι εεεεεε1ιιοε
άειεεάιε Κτειιιρε'ε Μι τεεΙιεειι Αι·ιιι εει.τειιιιειι,άε.ιιιιννυτικέ”
θεειεΙιε, άετιιι άεε τεε1ιτεΒειιι 1ιείειΙΙειι Μιά άειιιι 1101'ἔη:
Κει·ρει·. Αεε'άει·1ιιιΙιειι ΚερΠιε1ϊεε πω· 1ιεΜε Ν801051040..
εεει·,άεεΙι ννετ άιε ,μπε δειεε Εεεε”, άετ Α1ιεεειιά τ0%ωΒιιειιτε Ιειιε·ιε. ειιιε θε1ιετει·Βετι ιιιιι 1 (Με. ΙιΙειιιετΜε η”. -_
ΕΣεεεεεει.ιιάειιιε ΙειεΙιεε Β'ιιειεΙιερετεεε. Με. "Με
ιιειι ννιιιιεειι ερει·ιι·ε Μιά εεει· ννιιι·άε Με άεε
(Σ. Βιιτιιννιιιάιιιιιι·.ρι·ειεεειιει·εΙεΒ'ιιι·εΙιε)ειιι€εεεΠέ
ειεΙι ιιιε1ιιε Αειιει·πιεε, ιιιιά ιιιε1ιτΓεεΙιεΡιιιιεειετνΜΝ”. ιιει·
ειιεεεε.ιι2ει·ΒιιΙιειι ιιιιειι ιιιε1ιεε. Πιε Αιιε'εΙΙε ι·11°”ΜΒ.-ιιιιτιιεε)
Ορει·ειιοιι ειιιε Μιά ΡΜ. ειναι·8 Μοιιε10 (·Ι""Ι'.έι:ετκ·ιεΑεΜε νοιι ιΙιιιειι, Εεεε Αιιι;ιιεε ει·εεειι νν1Θέυ(**
ί”ϋ.ΙΙεω. εε εεπιι εε ειιιειιι 8εε.ειιε«Με Μ” ΒΒΔ] ιιπ 1110·
εε εν1εάετεεεεετ, Με” 1τειιιιιιειιάιε Α!! μ? Η
εεε. Ρεε. ΗΜΙε ειιιε Μεεει· Μιά ιτιειιιι.ετΘ; Μι1ιο1ιιιιε1ιε-- Μεεει· Β`εΙΙ πιω, άεεε ιιιιιιι άιε θΡ"·""
ε1ι1ε1ιιιειιάετι'. (.ΜοΠ;εωιθω
1ι)2.11'εΙΙ. Μ., εε ε. ιι., ειιιε 14;;'.,,ε: Με Μειιιε
890Π"Ρΐειιε Με νει· 4 .1ε1ιτειιΜε σε (Υ1ιει·οιιιεει·1899. εε
8ε1ινι·εΙΙιιιις ιζε1ιεΙιε. .Με ετΙιτιιε10Π' μπω ινιιι·άε.Π"
ειιεεεεεά ειε Αεεεεεε Με ιιει·8001-ό02(ΐα Κορεεειιιιιετεειιπω» ΙιεΙ πω” ω. εε ει·εεετιευε"Βαε ιι·ει·ειιιιιε1ιε νει·ειιι'. Με Νιιεε ενιι.ι·νετΙερε. ΜΒΜ άυτ1Υιιιιάε2ει8εε Με”,.Με . -

Μ· Μεεει· ορετιι·ε Με Π.άειεινιει·· ιιοε1ιΜε". Μ: #10” ΙΜ τ. 'Ι'ειιιιειιε.ά

@Ρετ . Βιιιιιιιϋιι1οεπί ε;; »Σ .Γιιιιιιει·ρΜε*1
0 100111118' Η
"
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Βειπ πει·πιγιιεοπ πππ ωιιειιι ειοιι ειπε Βοιιινε;ο1ιοιω Αι·ω πε
ιπει·ιιιιει·. ΑΜ' ποω ι·εειιτειι Ρι·οο. ωπειοιπεπε οπεπιετϋεο
ΒιιιινιιεΙΙππς. Δω 24. ιει: ειπεπ πει· Αι·πι ππι·ιιι1γι.ιεειι.8οπει
ι‹οιπε ι..ιιιιωππεοπ. Βεπ·ιιεετεοιπ πει. 1(οιπο Κορίεειιωει·2επ.
Ι)επ 25. π: ειπεπ πει· ?εοιπιιε πειιιιιωτ. ?ε ιιοππιο ειοιι πιει·
πω ειπε 'Ι'ιιι·οωιιοεο πεε Βιππε Ιοπιειι.ππιπιιΙιε. οπει· πω οιποπ
Ηιι·πο.ιιεεεεε οποι· οιιπιιοιι ιιπι Μεπιιιι;ιιιε ιιεπποΙπ. Ιιι Αιιιιο
ιι·ε.ειιτπεε ?ειιιοπε νοπ Οοπεω πει· Κορίεειιιινει·ιο, Νεεεπιιιιι
ιειι πππ ε.1ΙΒεωοιπεπ Ηιι·ποτεειιειπππποπ πω· πιε 1)ιπιζιιοεε
Ηιιπποεεεεε πιο π·πιιι·εοιιοιπΙιειιειο. Δω ΑΙιεππ πεεεειιιοπ 'Σ'ε
;;·οεπιπι·πο Ρετ. οροι·ι1·ι. ?ιιι Α1ιεεοεε ιιιιπ1·πεπιοιιτ πείιιιιπειι.
Βοι· Ζπειεππ πεε Ρετ. νοι·εειιιιωωεπε ειειι πππ 9 Τει,ςε ροετ
ορει·πτιοπεω ετιιι·ιιει.
Βοι πει· θεειιοπ ι“ιι.ππειοιι επ·ιεοποπθειεπ ιιππ Ροι·ιοει οιπ·πε
?ποπ Βοι· διππε 1οπ;;ιι.ιιπιπιιιιεΜε :ιιππιΤοι·ειιιπι· νειι Βιιει·.
Απ πει· νοι·ποι·επ πππ ιεειιιοπ δειτε ειιιι.ε;ε Μοπιιι;ειιιε. Κειπε
Τιιι·οωοοεε. Ιω πιω πειπ Απεεεεε. Πιο Ρπποτιοποπ. πιο ιιι
πιο Ηιτπεποει:ειπι πειεΙι νοι·εειιιεπεπεπ Βιοιιιππι;επ επεπειιιιιι·ι
π·οι·ποπ ιιιιιιι·οπ,ειππ Ιοιιιιιι ιπι ποιπει·1ιεπ.
Πιο 'Ι'Ιιτοωιιοεε πεε διππε ιοπειιιιπιππιιε πει ειεε ιπ πιεεεω
?ειιιε πιε 8γωριοπιε ειπεπ· Αιι"εοιιοπ πει· ρεγειιοπιοιοτιεειιοπ
Βριιιιι·ο πεει·οιιεπ. Μιε Κι·ππΜιειιεοι1π πετ ειοιι ίοι,ι;ειιποι·
ωειεεεπ οπτινιοικειτ: ιπ ?οιπο πεε Βειιιιιιριεπε επιειεππ πεε
Βιι·ργεω πει· θιιτπιιϋπιε. πιιππ οι1ποιο εισιι ειπε διπιιετιιι·οω
ιιοεο. οιπο 'Πιι·οωοοεε πει· εοττιεπιειι νειιοπ, ειπε οοιτιεπ1ε Επ
εο ιιε.ιιιιε. .
1ιει·προπτιεε1ιιιιι.ι:τεπιει· ειπεπ πιο Βι·ϋπ'πιιπε πεε Βιιιπιι

ιιιε1ιτεωειιι· €ειιοιι“επ, πο. ιι
ι εο1ιοπειπ πει· Βιππε ιιιοιπε Ηει·πε

επτετιιππεπ ιιιιιιτεπ.

θ
) Ρι·οι'. ΡοειιΙ (ει.Ο): «Ποοει· Απτοιπτοκιεπτιοπεπ». (ιπι·

εοιιειπτ ιπ πει· «Βι. Ροτει·ε1ι.Μεπιοιπ. ινοεπεπεειιι·ιΐτ.1

873.Βιιιππι; πω Τ. Με” 1900.
νοι·ειτ2εππει·: Μ ο ι· ι τ ε. Βεει·ειιιι·: Δ 1 ο ε. π π ε.

1. '1'ιιιπ ι; τοιει·ιι·ι πω: ΐο1ιςοππο?ιιΙΙε:

π
) Ρετ.. 58 ε.. π., ιειπει εειι εοιπει· Κιππιιειτ ειπ Οιιεειρειιοπ.

1)επ 8
.

?οιιι·πει· ε. π
.

περιππτ ειπε Ιιετιπποικιβε Οπειιρει:ιοπ,
ΑΒιιιιιι·ιπιττοΙ νιιιι·ιιεππωπω, εε ετοΙΙΙ. ειοιι Μειοοι·ιεωιιε ειπ.
Αω 24. ?ειιι·ππι· ειειιτ Τ. π" Κι·πιιικεπ, πει·μπι θ 'Γιιι.ς·εΙο.π8
Ιιειπεπ Βιιιιιι πιοιιι· €ειιειιιΕ. Κειπε ?ιε.τπε. Πει· πειπ ιετ ΜΜΕ
ε·ειιΙπ.ιιτ. Βοι ποι· Ππτει·ειιοιιππε·ποι· ι·οοι.ιιπι επϋεει ιιιππ επι
οιποπ ρ;ι·οεεεπ Τππιοι·, πει· μια: ιετ Με πιιι· ειπ εειπει· Μπιε
ιεπ Βειιο επι' οιπο: πιοιιι ει·οεεεπ θττεειιο ινπειιει·ππιζεπ πιιι'
π·οιετ. Πει· Απεπειιςεοι·τ πεε Τππιοι·ε ιετ. Με πειπ ?ιππ·οι·
ιιιι·Ιιτ.επ ει·ι·ειοπεπ. ΑΠο ινιιππε πεε Βοετιιιπε ειππ ι;οειιιιπ.
?ε Ιιεππειτ ειοιι ειεε πιιι οιπο ιιοοιιειιιεππε πιε Βεοιιιω πιιι
ειπι·πἔεππο θεεειιννπΙει ιιππ εποε πω ειπ θειι·ειιιοω. Πε εο
Ιεπε ειπε Βοππο πεοεπ ποι· θεεειιπιιΙει επι” 24-26 Οειιτιπι.
ειπεπίπιιι·οπ, πει·επ οιιοι·εε ?Με ππππ πιιι·ειι πιε Βεπε1ιπεοπεπ
ι-ειριι·ι. π·ειπεπ Ιιοπιιιο. Ρετ. ιιππι·πε ιιοιιιε Π. πω) ο ετιι·ι..
Μιε θε.ι·ειποω ειπε· νοπ πει· ?ιεχιιι· ειπε πππ Μαιο πιο πιπε
επεεερτιοπ ει·ιειιετ. Ι)πε 1ιιτιιεεπεοορτπω νιιπι·πε ειιεειπιπιεπ
πιιι πειπ 'Ι'πωοι· ιπ ειπει· ΑπεπειιπιιιιΒ· νοπ 40 Οτω. ι·εεεειτι:.
(11εωοπειι·ιπιοπ πεε Ρτε.ρε.ι·πτεε.) Ρετ. ιππ πιο Ορετιιιιοπ πιιι
ιιιιει·ετιιπποπ.
?ε πιο ειπ εο1τοπεενοτικοπιωπιεε, πειεε ειπ Πε.ι·οιποπιειπε
1πιιιεεπεεορτιοπ Βεννιι·ιιτ. 1ιοιοιι τοπ Με ι· π , ποι· θα) πειπ
νοπ 1πεπεεπεεορτιοπειιεεωωεπεεετοιιι πετ. ΐει.ππ πιε Πεεεε1ιο
ιιι 5 πω. πει· ?Με επιπι·ι.ιε·ε 'Ι'πωοτειι. Νιιι· Β Μπι ιιε.ππειτο
εε ειο1ι πιπ ειπ Οει·ειιιοω.

ο
ι Ιπ πεπι πινοιτεπ ?εΙΙ. ιπο ιιει`τιεο'Γειιεειιιεπ πιιι οιπιι€εω

ιιππ εειιΙειωιεεω 8ι.πιιι οοειειππεπ, ιιιιιπποιιο εε ειειι πω ειπεπ
ΡιιοΙερε, π·οπει πεε θε.ι·οιποω πω' πεω Ρι·οιπρε επεε. ?Σε ιιιιπιπο
πιο ιιοιιε Βεεεειιοπ πεε Βεει.πωε νοι·βεποωπιοπ ιιππ ιιπειι Μι

ιι ιι Ι ι ο: ορει·ιι·ι.
1

2
.

Πειιε: πω» Κοποπιιιιειεποεειιιοιι.
«Βι. ?οι πω. νΨοεΙι.»)

ε. ?Μπι Ποοει· τπιιοι·οιιιοεο 1)πι·πιτπωιιι·επ. Νεοεπ πει·
ρςεπ·ϋππ1ιεπεπΒι·εο1ιειππιιε·ειοι·ω πει· Τιιοει·ιιπιοεο ιω 1)πι·ιιι.
πει π Με πιιι εειιοπ ?οικω ιεοπιπιτ, ιινοππ Με πει εεΙτε
πει, ειπε επποιο ?οι·πι πω, πιο ππι·‹:ιι 'Ι'πιποι·οιΙπιιπιε οιιει·ει‹
ιοτιειι·ι ιετ πππ πιοιιι πιιειι πιε ιιγρε ι·τι·ορ ιιιεειιε ?οτιιι
ιιεπειειιπει:ννιι·π. Πιοεε ειιιιοι·επΙϋεεπ '1'ππιοιεπ. πιο ιιεωεπτΙιειι
επι Οοεοπω οειι·πειιΙΙιειιε ω·ϋεεε ει·ιειειιοπ ιιοππεπ, ειππ πο·
πιιεε εειιοπ Ιεπε·ε ιιεοοεειιτετννοι·πεπ.ειπεπ ει·ετ εειτ πεω .1ειιιι·ε
1890 πετ ωεπ ιιιτε τ.ποετοπιπεε Νεων ει·ιιιιιιιπτ (1)πι·ε π ι ε,
Ηει·ι:ωπιππ, Ριι1ιει, Κιιπιἔ. Κιιι·το, (Μει·ιιγ). Ιωπω. 1898 πω: 0ο π ι·ε.ιιι ειπε ειιιείιιιιι·1ιειιεΑι·ιιειτ ιιιιοι· πεπ
τιιοεπ:πΙοεεπ Ιιεοοοεοπιτπωοι· νει·ϋπ'επτΙιειιι, ω π·ειειιοι· ει· πιο
πιε πεπιπ ορει·ιτιοπ ?Μιε - πο" 80 - εεεπωωοιτι ιιππ.
Πιο πγροτι.1·οριιιεοιιε?πιω ποι· Ππι·πιιππει·επιοεο ιετ επεισ
ιιιιεοιι πιω Τπωοι·Βιιπππο· οιιιιιι·πισει·ιει1·τπππ Ιοεπιιειττ ειοιι
πιιι νοι·ιιο1ιοεπι θοοεπιπ. Πιιι·οιι Βιπποιιιιπι:;· ειπεπ· τιιοει·ειι
ιϋεεπ ΝειιοιΙπιιπε· ιπ επι Ποιωινοιιπ, πιιι·οιι Ιπιιιτι·πιιιοπ πει·
1ιοιιε.ειιιιειι·ιοπ1)τιιεεπ ιιππ πω· Μεεεπιει·ιειι Ι‹οωωτ εε επ πο·
ιιιι.οιιιιιο1ιεπΤιιωοι·οπ ιπ πει· Βιιππππι·ωπε οππ. πιο ιπ ποπ
Απιππεεετεπιεπ τοπικ. οοιι·ερειισιιεπ εειπ ρἔε€επ. Πιε Ο1ιοι··
ιιπειιο ιετ ιπειετ 1ιϋει‹ει·ιις.πιο Οοιιειειοππ πω. 1)πτειι πιοεο
Ειεεπεειιεπεπ οι·1ιπιτ πει· τιιοει·επιοεο 1ιοοεοεοο.ιιππιοι· ειπε
π·ι·οεεοΑε1ιπιιοιιιιειτπιιι. πειπ ΟοεοπΙοει·ειποω. πιιι ννο1οιιοπιεε

(Ει·εειιοιπι: ιπ πει·

επειι ιιιιιιιεειι Ιειειιτ νει·ινεοΙιεε1τ ννει·πεπ 1ιιιιππ. Με ιιι πιο
Πει·ωπει.ππ οιπι.ι·ε1ιειτοτετποει·επιπεε Νεπιιιιπππε ποιε·τ. πιιι·
εο!ιι· 8·ει·ιπ,ε·εΝοιες·πο,ε·2πω ΖοιίεΙΙ. πιε 'Ι'ιιωοι·επ ιιοιιποιι .Μοτο
ιππ;; οιιπο νιιεεειιιιιειιε νετει.ππετππΒ·επ ιιοεπειιοπ. Πιο Ιππεοε:ι
καιει; πιει” ΠΙοει·ιιιιιοπεπ,πιο ιω θοπεπεπτε επ ποπ “εποπτι
ιιειιεπ Πει·ω,εεεεπννιιι·οπ πει· Ριππιειιιει· ειπε ι·ειιι.τ.ινιζι·οεεε
ΠοιΙππεειεπποπι 2οιροπ. Βιιι·ειι Νπτοεπεειιι·πωρίππε· ιπ πεπ
ιιοιΙεπποπ θεεειιπ·ιιι·επ Με πιοιιι πιιοιι ππι·ειι νοι·ερι·ιπςεπ ποι·
ιιι πει· $ποιπιιεοεπι ιοοιι.ιιειι·τεπΝοπιιιιπιιπε ιπ πεε Π8.ΕΠ1·
Ιππιειι ιεοπιιιιι εε επι· Βιεποεο πεεεειοεπ Με εοπεεοπτ.ινεπ

ἔιγροτιτοριιιε
πει· 1)πι·ωωπειιπ1ειιιι· οιιειιιπιιι πει· νοι·επεποπ

τειιο.
Βοι Ιππι.τει·οωΒεετεΙιεπ πεε Ι.ιειπεπε ιππειιοπ ειειι ποειι ειιι
ωιιιιιιειι Ζει·ιπι1εει·εο1ιειπιιπποπιππει·ιιε.Ιο πεε 11εοεοοεπιτ.πωοτε
,ε,·ε1ιοππ. ?ε ιιοιπωι επ νοι·ιειάεππε· πππ επ νει·ειτ.ει·ιιπ,ε·ιιππ
πεπιιι·ειι επ Ιοοειεπ Βπτειιππιιιιι.ςοιι Με νει·ιιιιιειιππποπ ιπ πει·
Πωε·οοππε. 1)π.πιιι·οιιι·ει·Ιιει·ι.πει· 1ιεοεοοεπιτππιοι· ιπειιι· πππ
πιοιιι· πιο Κειιπιειειιεπ οιπει·θεεειιννιι1ει; ει· ι.νιι·πιιπΙιεινεπ·ΙιεΕι
πππ Βιιοι·πποεπ πππ Αιιεεεεεε ιπ πει· πε.ειιειεπ Ππιἔειιπιιε
ιιιιιι·επ επ ποπι εειιοπ εειτ.Ιππε;ε ιιοιπιππτοπ Βιιπο πει·- Ιπποτ
οπ16εειι Ροι·ιτγριιιιιιε.
Κπι·ι τοεπριι.πιιι·τ, νοι·ειοιιοπ πιιι· ποιοι· πειπ ι:ππει·οιι16εειι
ΙΙοοοοεεει.Ιιπιιιοι·ειπε ιο πιο Βιιι·ωι.νεππ εεΙΙιετ οιπι;οπετι;ειο το·
ιιοι·ειιιπεεΝεπιιιιπππε, πιο πεπ πιιι·οιι ιζε1·ιπι.τοΝειο·πιι€ Ζπιπ
Ζοι·ι”ειΙΙ,πιιι·επ εωιιιοπτιοιιι·οπιεειιοπ νει·Ιπιιι, εοινιο πιιι·ειι Ιππ
ε·εε 1.οοε.Ιιειι·ι.οιειοοπιιππ πει·ιππο Τεππεπιι επι· Πιεεεπιιπε.ειοιι
ειιιε2ειοιιιιοι. Μεεε ?οι·ω πει· Πει.ιωι.ποετοπιοεε πιιι·ι'επ ννιι·
πιιωειιτΙιειι ιπ εοιοιιοπ ?2ι.ΙΙοπ ετινε.ι·ι;επ.νεο πεε τιιοετοπιόεε
θι·πιιπΙοιπεπ. πεε ννοιιΙ πιειετ. ιπ πεπ Βιιιι€επ επ επειιοπ ιετ.,
ππεε,·οιιοιΙτοπει· πει·ιππίιιειρ,· πι. Κοωωτ ιπ εο1οιιοπ ?πικαπ
ειπε 1πι'εεειοππεε Πε.ι·ιπεεεπ 8ι:πππο. εε ειΓοι;;τ ειε επιι.νεπει·
πιιι ειποω ειιπεεειινν-ε.ειιτεπνιτιιε οπει· ποι· ειιιε Αιιι.:οιπειπεπ
ει.ειπππεε Ρετιεπιεπ Με” εε ππι· επ ειποι· Ιοεειιειι·ιεπ ιπποε
ι.ιοπ ιιοπιωειι. ?οιποπ πιιι·ειι ιι·Β·ειιπινοιειιε ιπτετι.ιπι·ι·επτε1Βι·
ιιιππιιιιπεοιι πιο ινιποι·ειιπππειιι·πϊτ.πεε Οι·ι;επιεπιπε, εο ειο11ι.
ιιιιιιι οι: ιπ ι·ειριπετ ινοιεο πιο Ιοεπιε Τιιιιοι·επ1οεε ε.ιΙπειπειπ
ινοι·πεπ. ?ε ιιοιπωτ επ οιποπι ι·πεειιοπ ΖετίιιΙΙ πεε τποει·επιπ
εοπ Τιιωοι·ε, επ ι·πεειιει· 1)ιεεεωιπο.ι.ιοπιω 1)πι·ω. ιιι ιινο1οιιεω
πειπ επιιΙιοεο θεεειιιιιιιι·ο πει.ειιπιειεοει.ι·εειιι Ιππιιποπ ; πιε Μπιεν
τι·οριιιεειιο?οιω πει· Πει·πιιιιοετοιιιοεο πι ιιι πιο ιιτι·ορ1ιιεειιε
ιιοει·ε·επεπεοπ.
Απεεει· πιιι Οοοειιω ιιιιπεπ ειειι επειιοε·ε '1'πωοι·ειι ιω Βιιππ
πει·ω, πιο ειε 1ιπιιιιε;ει·ιιιιιιιιροι επίι:ιοτειι πππ επ ωεπι·Γειο1ιεπ
Ητειιοεεπ ίιιιιι·ειι. Αποιι πω θο1οπ πεοιιπειιιετ. ωειι Μποτσο
ιπεο '1'ιιιποι·οππππ 8τεποεεπ. ποοιι πεπ" πιοεε ποοιι πιοΠιιιιιι
πιιι·ιπτιιπιοι·επετι·οιοιιεπ πε θι·ϋεεο πει· Βοεπιτιιιιιοιειι.
Βεπιιιςιιοιι πει· θγωριοπιε ιει επ πεπιει·ικοπ, πεεε πεε @ειπεπ
Με Ιππε;ε Ζοικ1πτειιτ ι·ει·ιο;πίι; ιιππ πε.εε πιο Κτοπιιειι σε!
πιιι·ειι πιο οεε·ιιιποππε θτοιιοεο ειιω Αι·2τ πωπω νιιοι·πεπ.Η:
πιε Βιοποεο ιιπεπειιιιπει, εο ειππ πιο $γω τοιπο ιποιει εεπι·

ιγριεειι ιπ θεετειιτ νοπ πιοι2Ιιειι επιτι·επεπ επ Κο1ιΙπππΓ:ιιιεπ,
πιο ωιι Αιιιοιπιιιιπε πεε Ι.ει1ιεε, Ιειιιιειτοι· Ρει·ιετειιιιιι πππ
επιι·ιιεω θπι·ι·επ ειιιιιοι·ε·οιιοιιπππ ειιοπεο ι·ιιεειι Με πιιτει· πιιι·
Ιιε.ι·επι Πιιι·οιιερτιτπεοιππεεπ π·ιεποι· εειιπ·ιππεπ. Βι·οι·εειιεπ
πιο Οιιιιπιπειιε ιωιιιιπει·ι πειιει νοι·. Πιε Κοιιιιοπ τι·ετεπ ειπ
ιιιπΒε ιπ ,ει·ϋεεει·οπ1πιοινπΙιεπ, εριι.ιει· :πιει ιωωοι· ιιππίιο·ει·
πιιι”,επ πεεε πιε Ρειιεπτοπ εειιιιεεε1ιεπνοπ οοετιι.ππιο;επΒειιπιει·
πεπ περιπει. ειιιπ. Ιιι πεπ εειιιιιπωειεπ ?πι1επ ιιοιπιπτ εε ιιι
οοιιιριετ.εωΟΙππι·πιιοπειιεπε.
1)ιποι·επιιοΙ-πιπεποετιεοπ ιιοιπωτ πω· οιποπ 1)ιππειι πεε Οπτ
ειποω πεε 1)π1·πιεειπ Βειι·ο.ειιι. Εππεο Πεπει· ποι· Κι·ειπ1ι
ιιοιο,ΒριεεεππιΤεοιιοποπ ιπ πεπ Εππ8·οπ, 8ι·οεεο Βιιιεεε οιιπε
ειΒεπιιιειιο ()πειιεκιο. οππΙιειι πιο εγριεοπεπ Κοιιιιοπ ερτοοιιοπ
ιπι Τιιοοι·οιι1οεειιππ παμπ Οπι·οιποιιι.
Πιε Τιιει·πριε ιετ οιπο ορει·πιινο πππ Με πει ι·ιειιιιεςει·Ιππι
επιιοπεετεΙΙππρ,· ειιιε Β.οειιιιε.τεππι'ιππ·ειεεπ. Ι)πι·οιι Βεεοει:ιοπ
ποι· ει·ιιι·πιιιιτοπΠει·ωρε.ι·ιιε ?πππ Β.επιεπΙΙιειΙππε· οι·ειειτ πιει·
πω. Ποοιι @πεπ ειπεπ πιο ρεΙΙιει.ι:ινοπ Οροι·πτιοιιεπ (1)πι·πι
επεεοιιειιιιπε·οπ, Επιει·οεπε.ειοωοεειι) ιιοΕι·ιεπι€εππε Βεειιιτε.τ.ε,
ιππειπ πιππ ε·ειοε;επιιιειι πιοωΙιε1ι 8ι·οεεε 'Ι'πιποι·επ πιι.ειι πιο
εεπ Βιιιι;τιπ'επ εοιιπιιπποιι ειειιτ.
νοτι;ι·πεοππει· οει·ιειιτει πω” 5 νοπ ιιιω πωπεεπωω πππ
ορει·ιι·ι:ο?ιιιιε, νοπ πειιεπ 2 πεε Οοεοπω,| 2 πιο ?ιεπιιι· πππ
οιπει· ποπ Πιιπιιπε.ι·ω οοι.ι·ειι”ειι.

(Απι.οι·είοι·οτ.)

1)ιεοπεειοπ:
1.νεειριιειοπ: ?ε ιιππ ππεεει· πεω νοπ Βι·. ?Μιε πο·
εειιιιπει·τ.επΚτεπιιποιΙειιιι‹1 ειιειι ποοιι ειπ ειιποι·οε 2π Βι.ε.ππε
ιιοωπιεπ. 8ο ιιεππε ιειι ειπεπ Επι. πιο πει οιποπι εοπει; εποπτ
επ16εοπΙππιι·ιπππω (Ηριτπεποπτει·ι·ιι,τιιιιετοιιιϋεεΜπε·επππι·ιπ
ποιοι) πωπω πεπ Βιιπππε.τωεπτειιππιιπποπ πιιιιιιειιο Βι·εειιει
πππεςοπ ποι'τι·ετεπ,πε ιιιιοιι οιποπι Τι·ιιιιωπ ιεεννιιεΒειιινοτοε
1ιειιοπει.Β) επιετοιιοπ πππ ωπποιιο Βιπεπτ.ιιιιωΙιειιιιειι.επ ιπ
ιπι·οιπ νει·ιε.πιο πει€ειι. Οιιπε πωπω πεε Ρει·ιτοπειιωε. οιιιιε
1πι·ιιι·εοιιεπΜε οιιπε '1'εωροι·πτπι·ει.ει8·ει·ππε·πιω ειπε ειπε
1ιοοιιει·ιε·εθεεειιιινπιει:,ειε ιιι ποι· Ιιεοοοεεε.1,ι.ςει.;οπππιιιιει· πιιι·
πιιωιιιιιιε ω”, πππ ειιιιιιι.ιιΙιειι εοιιινιππει:. Βιιιωειι πιιι·
π·ιιἶπε

πεπ» Πεποιειιππε νοπ Οι. ιιοιπι. Ροτιετπιιιιι πο·

ε ο ιε π.
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Ει·ιι11.1ιτιιιιις
Ποι·ιι1ιμ1ιοιιιιιιοιιο.Θτοεε1οειιι. ιι11οετοε1:1ιιιιεο1ιΒο1ο11:ο1οεΙιιε11τιιτιπιι ΡΙ:ιτιο,

θεό1Γιιοτ νοιιι 1. ΑΡΝΙ Με 15. ΟοτοΒοτ.

Ι31·. Ε1το11ιοτ1· εφη ήΒο1ι1οι·1ι. ι
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Βιιιιιιιιιιιιιιι-Μπ
θπΙοι·οϊοι·πι-Απποπϋπ πει πω νοπ ΒιιΙωπιιι·ε, ΟΙιΙοι·,

Ρπει·πιποοπτ1εο

$θΗ!.!ΤΖ

ΡΙιοει€οιι, ΑΙποποΙ, Αωπω πππ ιιοπετι€,·ιιπνοι·πιιι·οιιιι
πππ8·ωι, ιιππ ιτοποοιιιιι·.ΒοΙιννει'ωπππι·οιιπ:Ιικπωπι Βοιωτ
ιιππ Πω ιιιοιιιιιοΙιι.πι.ιοππωπω ππει·πει·ποΙποπ.

Βρεο. Θων. 1,5 πω 15°, Βιοπωιπιιπτ 61,5°.
ΗΒΗ ποπ ιιιιιιιι·πιιποι·τ Ιιι πω· θι·ΙειιιιιΙριιοππιις.Α

Ο1·ι8·ιπιιΙππ.ιιοποπΞι25πππ 50 Β ΙππιιΙι:. ΑΜ' Ύνππποπ ΙιπΓει·ιιω πω· Οπ1οι·οΓοι·ιιι-Διιιιοπϋτ2πιιοπ ιπ ε;ι·πιιιιει·οπΡπιπππωι. °'

. Πισω!
Επι ι·εἰιιοε -Μ”

Οπωειπιιωειι·ιιιει.
Μπι ιιιπιπιπ. - Π. Π. Ρ. ΙΒΜΙΙ.
που”, πω; ιιιιιιιιιιππιιιιιιωπιι Μπ
πιιιιιιιιππιιΗΜπιποιι!πιι·ιιιιιπιπ·ιιιφιιο.
ινωπΙιεπ πω. πω πω· Βεπει.ππ
ΙπιιΒ· ιιοιιιοι·ιιιιπ οιιι·οιιιιοπιιι·Ειι
Ιωιπποιι, ιιοπιπι πρω:ιεΙΙ πο! ποπ
0πι·ιιιιιιιιι!ιιιοπιιιιπ

. πω" νοιΖἱὶΒ·
ποπ ποιι·πιιι·τπω.

Μιειιιιι!!οπ πιιιπιιιι· Με ιιι·ιποι·ο ιι
ι

πωπω ιΛιιιιποιιιιι·ποι·ιπιιΤιιιιιιιιι
ιιι·πριιι·ιιπι

ποπι: πω Ππιι·ι·ποωι επι- Βι·ινιιοπ
πωιο ιιιεπι·ιπ:ι1ε @ιιπι Ιε(2
ει·οπιιο Μοπιιοι·πριι2οιι); Κιππω·
πιο Ιιιι.ΙποΜωιμ Τιι.ιιοοο1ινιι·π
επι· Πο.ι·ι·οιππππεπιιι Βεειωι πιιι:
πιιΙτιιπ ΡΙππειππεπτεπ νει·ι·ϋιιι·ι.

ιιπ ιΜοι·ιι Τιιιιοι:οι π. Α. ιιιιοιι ιι
ι

ποπι·ιιι·πιπποποπ0ιπιιιιπ!·8οιιιιωιπιιιι

ι ΙΟ πι.

8·ι··επ
Ε.ιιιετ. πγπι·6.ι·ε. οιιιω·πιιι ο. Πεεοι·π. ρειι·ειτ.
Απε Βοειοι·πιιι Γειπι·ιπιιιπεει8· Ιιοι·ροπΦοΙΙιο. ποπι Όπω
Ιιγπι·πι·Β·.οι“πο. ποιοππωιιΙπωο ΩποοπωΙπωεπΙππ

Βρθωιιιιιιιι; ιιωιιω (Ηιιιι€ιιποιι Ι). Ε. θ.-Μ. 24925/2θ

π 15 πππ 80 ε ι·ωπι. 26 πππ Η) Β ΙΒΝ”-

¦

τ? τω
881/.ιο/ο ἔιθο/οἱΒ·.

Πιιιιπιι·ιιιιιιπιιι πιιιπι·πιιι. @Εξ
Κιιιιοι·1ιοπΒπιιιιποποπ
θ8ιιοι·π1-0οιιππΙιτιιιΒιιι·Ιιπ.?οτ π

.

2|Ι5. Μπι ΙθΟΟ.

.έκ .ω

.πο!|οιι-θω·σ|/8ι.·|ιιιί! Μ» πιιί/ίιι-|·-αύι·άα!1πιι,

ποπ/ιιι δ'. θ. 38.

Μι .Λία/παρ π. Μεπἰ:ἰιιαὶ-Βερπτ!ειιισι2:ίπ
ΒΑ Ρεα·πιππτέΜπι πώ :Με Καίιει·Ιίι:|ιΒιιι.ι·ί
.απο δωσα!-δοιιιιιι|ιι2Πιιικιι ιιι€ι'.ιιιι|πιΜι,πω:
πω· ΞΗιπίειιιαΙ-Και!ιἀπό: Ι'ει]ιἑ£αιιρ‹#1πω”

9. Ρεπι·ιιπτ ιιππ ποιπ πρ. Ξδίιιἰ π
.

7. πἰο Επι
πω :ιιππ ΙΜιε|ιιιιπ πο" "ΤιιιιοεοΙ-Κειοτπιιι",
,,ςωιιπωι--ιωθιω··, από ,,()ι|υτο]πι·πι-Απ

.ιώι22(··98ΙΙ6·|ΙΜΙΏίω, πωσ πετ Βεπίιιέιιιι€.
π”Ωιικά.ιί|πει·-&·.ιοτπίνι“ ιιπά ,,(.`πίοτο|ινΜ
.4ιι.ιώπη", Μ: ει]ΙειιΙππ!Μιπε&ο!)*ε ....ωιω
πω) απ: αΙΡυθιεπαι ·ιιι·ταπ|οΙείι.υπάειι πιέι·[ειι,
ιιππ π." Ρπάρα.ι·α!”(.`?ιἰοτο|οιιιι-.Απ.ι:ὐιἱ!ζ":ιιστ

πω] πτζ!Ι·ιώι·Ι'επιτάιιιιιιέ_

θα· Ι/ω·πισ.ε·ε·ι
ω δειιω·ει|- 00Π6'ΙΙ|Π π.

Νο. 1728.~
881/:ιο/ο 11Γιό.50°|ο.

'

τω· π
.

Κι·ωιππωτ

Ωποοπε5Ιπω-Βοεοι·πιπι·ιοιιππ πἱοπΦ,
ποπ πω· Βιπι·οιππιιι;·,

οποιιι. ι·ιιιιι, ππε 8ιιιιογΙοπιστοπιι·ιιι.
Π. ιι. Ρ. '70θΗ

Τι··ορΓνοι·ι·ιοπτπιιπ·ιωι.
Β. Π.. π. Π. 28?θΙ.

πω» Με. Τι·οριππποπο
Μπιτ σε π. π.Αιιννοιιπιιιι€
πιωιοπ Τι·ιιριω·π πιοιιι.;ιιιιιιι
ποΓοετιιτιπωιεωπειι ωιιιιιοπ
ιιπι' π

.

0ι·ιπιιιπιπ. π
.

Οπιοι·ο
Γοι·πι-Απεοππτε π. πεππτει.
πιο” Με Τι·ορίπιιιιοΙιε

1··ππ··

Ε
)

7
Νιιιιοπιιιοιιπ1:ι.· Επιπω: ιιιπποιιιιπιοπιιιιο,Β880","'
ιιιππωι·πιπηοΡωιωιιπιειοπ,

πω” Ηπιιριπωιτειιιπιποιιοι·οιιιωωιΕπιπ
πωσιππππ'ποππειιιιππππ πω” εισπ
8Ιωοπι·οι·ιπΕΙιοπΜεπιιι”, πιο ιιιεΜΙ
ποιιοιιιαπιιιοιιιι.Επ ιιπ νοιι :ιιπιι·ωοπωι
ιιι·ιπιοποπΑπιοι·ιιπιοιιω·ιιι·οπιπ. π.Αιι
ιιωεοπειιιιιΙΙωΜιππω·ειπι·οι·ιωπαινοι·ποιι.° ινιι·πιιιιπω” ειιιιιοπΉπε~ εοι·εοπιιΙππῇποπ!Ιιιποι·ιιππππ
πιιω!ιιπιιιιμιιι|πι·ωπιιπιει.ιπΕπι" πωπω
πωυπποι·εΜεΚι1πΙωιΙποδωιιππω.ΜΗ
πιιειοπιΕι·ίοΙΒιιιιιιπωι·οιιποιπωΥει·πι·οπ
ιιππεειιπππΕ·;ιι·οπτεοππιπειι.6° ι·ιιι8ιιιι «ππεοι·ποιοπιωι8.” Μ" 1·2.πποι·πιι·πιιι·πωιπ.Πιπιπειοιι
επιιιιιιιιπππ ιιιιοηΙππι,οπιιοπωιιι·ιποι·ι
ι1ιιι·ιιιιΠιιιιιιποιιιπιο Ηιιπιπιιι.Οι!ιιὶοι·
πιιι! ιιπιοιιιοιιιιιιι·ιιιιιιιοιιπιππωωωι
ιιπι°παι·ωΙπωιπ. ιπι ππωπΙΙπο.,Μι ο!ι·ιο
"ιιππ Ρωπιιπιπ·ππιιιιπω·Ηπιι€6ι·πιπιιιο0ιΙΜ, ιιωοιιποιειιιπισιι·π

Ά (Ι ΙΙ' ωπιιωπιο π
.

οι·ιι·ωιιιιπΒ08."ω" ποι:ιιπιιιιι·ιπιιι.ιιππωειιιΙ·'ιιωι
πω" Λι·ιιιοιππιροι·ιι):πι Επιίω·ιιπιιενοιι
Κι·πειοππππ 8οπιιριιοιιπωιιι Ι·Ιο:ιοιιι.Ρεοιιιιε1ε, Ριη·ι·ιιιε1ι-ι.πω πω·Ισπ
η·οπι ε

ι πππ ιππειιπΠυι·ιιιοπΗιιππιπε
ιιοπιπεπ. πωπωεπι· Ει·πι·ωι:πππ8πωΗεπτ οι επιω·οπωιιιιοππππιιποι·οππι·
ππι·ωιι·ειιΗιιπηιι·οοοεποπ.

Ι κ
.
ΙΙ μ Ι '· πιωιιι"ω·ιιω·ιιπ 'ο ι·ο πι~πΙο ιιιοιιηιιιιιιιιιιιινοιιΠοπ!

οπιιιοιι9οιιΙι
ι

πιοΜπι ππππω.πιοππωπω·
!πι·πιοΒιιππιιπΙπιιππππποπιω·π. οπιοπΙ
»τοπονΕπιππιοππππω. Ψιππιπι.π.8οπνι·ιω
Μ. τω", Οπι·γεω·οπιιι,πππιιιιποι·ωιΖπ
πιιιιοπ)Μι· πιο ιι.πιππΙππιοΒοπο.ιιπΙπιι;
πω·Ρεοι·ιιιιιιππιιππωπω.

ποἴιππτι.° Ιππωπιοππιωιιι ι ιι !οι·ιποΒΘεω-Μπ πιιιιιιιιιιΖπιπωιιι ωπιπι
ΠΠ'ΩΠ.

π

Βιιιιι:Κει!!ιιιι-Βιιιιιιπιιι.
ι·οτπ:

πιω. πγπι·αι·8. ι·ππι·πι·ιι ο. Ποεοι·π. ρενω.
ΒπτοΙιΉππ0Μι· ιοτπ ποΐπι·πτ.πρωι. Γ

. π
.

Γει.ΙΙο,ννουιΜπ
π. Μοπιοιι.ιιιοπτποιπ Βεπιιιιπωτοιι ιιππιι
πιιπιιτ πΙωπεπ ποΙΙωι

ποπιιιππιτ ιιιοΙιτ, ω·ίοι·ποι·τ ιιπι· πιιι·ιππο
πππ ιιτε1Ιτ.ιιι ΓοΙεπι ποπιιωι ειπε ιι·οποπτΙΙοΠιοΨω

πωιειω·ππ8·πππ Υπι·ωιιιιιοπιιιι8· πω Ιιιιιπιιοπιιιιωιιοππει πιιι·.

Βοποιιποι·ε πεοπ;ιιοτ
πω· πιο

ΙΙιιεεοπρι·ιιιιιπ.
νοι·οι·πιιιιιιΒ·: Απ τππωιι 8ι·ιιππιιτπιιιι

ΠΠ· Κιιιπω· 1/2-1Β', _ἱ
ο

ιιει‹ἔι
¦Ποεπι

Μι· Βι·ννιιοπποπο2-8

ποπι Μπιτ.

πιω ιιππ ω” ποετεπειιποπ 'Ι'πποπ (άι. οπωιετεπωιπο Αππππιιιι€) πεειιΖωι ωιιωι νοι·ωιιιπππω-οιι Βοπωι ιιππ
Κοι·π. ννοΙοΙιω· πιιι: ωιιωιι πω· πι» ποιπο;ι·οποποπΗοΙ2ετιι.πΜΜΜ ποινοε;τ ινωπεπ πω. Απ πω· ννιιιιπ πω· 'Ι'ππο
πωιιιπω πιοπ οιπο ΒοιιΙει. ιιι πω· _ιεποι·πιω 1 ι·οπρ. Πι ε πω· πω.. πεποπτω, πο π." πιιιιι ποιπ Ιζι·ει.ιιποπ ιιπι· ειιι
πιι;ςπποιιιιι·ει.ποπτ,ππι πιωθι 'Ι'πωΙιιτιιοπο ω· ποπ Βοπωι Μι·
πιι·το θεπειιιιιιιτιπωιποεπ ω·πιι.Ιτοιι.

Ζπ πεπιεποιι ππ1·οπ απο Αροτποκωι.

ποποπιππΙιποπ θεπι·πποΙι νω·ποπιεπωι ιιιιιπιι,πιιι πιο οιπι

'9
6
8
Ι
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μ
ο
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θ
ΙΙ
ιπ
ρ
σ
Ν
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ΒΟθ”

ΗοιπΙππ9 ν. α!. Η.
Μ.. (Ποτε Βπιἰ!ἱει

Ι(πι·επεωΙΒ Π” Με;οιι- π. ΒιιτωΕτιιιιΜιοΜοπ,
8ΒοϋποοΙιεοΙ- 11-ΒτππΐΙιτυπεεε$ϋτυπμη.

ΒοηΙτιω· ιι. ει·ιΩ!Η:Μι· Ι.ο!τω·: ΒΤ· 0ΠΓτ Ρ81Ί8θΓ
Με "πιο Μπι· ρο6"πο1.

Ε·
Η. ΚΡΑΡΟΑ προωιιι. ΙΠοΗκει, 42, Ο.-ΠοΤορ6γρτπ..
Φ.ιιΊριικα οιιτππεοιοικι. κ ΠρυιηιεἰοπιιωκΊ. ιιμιι6‹η›‹›ιΠ..

ΜΠΠΠΠΠΠΠΗ .Η ΠΡΠΗΑ,ΙΠΙΠΉΐΗΠΙΠ'Π.
ΒΡΑΡΟ'Β, ΒΔΥΠ1'Έ» Η ΠΟΠ[Β'15, ΤοΒειρκιιιεοΤιιο
1.`ΙΠ δ·οοιεεριι1ει4ο·τι3οτιεικἰπ τιρειιυιεἰοΗΗοἰὶ οιι·τιιι‹κ κι

Μοκεικιικιι.

Μ"ΒΡθθΗΟΠΗ ,ΜΗ Υι|Α!.Ι.["ΧθΠ.
ΠΠει·τπιπ. ΑΑ Ι (οι κοκιιεεω·τοροιω Α66:«), οτ·

Μρεσι Μπι τοκο

τρωικι: Αρτγοι

0.-Πετερ6γρτι.

ΒερσΝο1,ΟΟ......... Ρ.88
Ακροκειτππεοκἱϋ 06'ΒΘΚΤΠΒ'Εέ'= 18 Με. . » 8

έ'= τω. . . . . » 18
θκγπερ°ε 1'ποτεεοε.(ΗιηηςΙιειιε) έ' = 557π 25 πια. . ›> θ

Ι.[Μει 8.πππρεπ ω ΜΜΜ πρππωπεπεοοΦπΜπ Μ.
πιππιτΒ πω. κρει.οικειτοιιεροιιο.. Ρ. 88

ΪΒο.ιιι<ιοπἱ›ι: 80, 87, 415, 580 μι”.
Ηοικ6κκαΜπ κεεωοεοκοπ ΠΜΕΤΕΡΑ-Β0ΧΑ. Οπο
ιιΙεωιωιο με Μεμπιικκοκυικπ., πιιπιοοΦπποεκπτω π

6εικΦορὶο.π‹›ι·ιυιοοκπκπ. π3ο.1ΜοΒειιιἰΠ.

ΩκοΠοΒΈ (Π, ΠΡΗ_
ΙΠ·τε.·ι·ι:ετΒΒ Π (ω. κοπποπσιι·ωροιω Α66ο) στ·

Η:ιτει.ποι·κ 1νικιφο

. Βοροπ·ἱο!,2θ . . . . . . 4. . . Ρ. ?Ο 50

ΗωΙΗΜ(ΗΟΩΤ"ΜΗ Η ΑΧροκειτππωκιΠ ο6·ωκ·υοΒ·1.έ'
=
18 Με.

. . . . » 8 -
£ : 4,3 Με. . . . . » 16 -

. Ε = 2 ΜΉ.(ἱΗΠΙ18Ι°Βἱ0ΠΠεΗΤΡ06ΈΙΚΗΝΧΈ
Ιιουιοςοιιο 12) . . . . . . -. . . . . » 52 50

ΠΡΗ60ΡοΒΈ 6,83_ Οκγπερ·»
Γιουεεω (Πιιγρ;Ιιοι:ε) έ' ·: ό' ιι 25 πι!. . » 6 -

ΡεΒο.πωεορτΜε 8 οκγ.περοιπ, . . . . . . . . » ΙΟ -
η_ηατΗο_ Πο.πε1Μ Μιπε.ρατ·εΜ. ειιςπκ·Ι:απ. κρειοπειτομεροΒιι Ρ. Ιθ2 -

γιιο.τιι·ιοιιἱιι: 80, 87, 290, 885. θΤ5. 900 ρωτι..

Ζω· ΒοΒε.1ιάΙιιιι€,· Με ε.οιιτοιι θἱοΙιτατιίωΙΙε
εονν1ε ε1Ιοι· ειι:1οι·ετι άιιτοΙι Ιιε1·τιεειιι·ε Ι31ετ1ιοεο

υθαιΠΒωΠ ΒοεοΙιννετάοιι 1ετ

ΞΞ:Ε]Ξ!ίῦ]ΣΤ2θμ]ζ.
άειε ΙιΙὶιιἱεοΙι Μιά ννἰεεοτιεοΙωίτΙἱοΙι Βοετ οτρι·οϋτο Μ1ττο!.

Τὲὶς!ἱο!ιε Βοεἱε Μ Απτ'ει!! 5 θι·επιππ πιἱπϋοεἱοπ.

[Μ2'ετα2°υτ Ζει ΒΙΏ2782ΈΠ.
...---._...ἑ.μ_. 7

Βοππο .ΜΕΘ & ΠΕι·ιπετεοϋτά. 'ΕΘΠΟΙΪΠΪΉΌΓΪΚ,
ΜειτΙΞπἱΚοπΤοΙὐο.

ΕἈΒΠΠΒΒΟΗΕΕ
Π|ΠΕΠ||. "|δδΕΠ· ·Ξ.ΕΙ.|.δ(ἔΗ|ΡΪ
ΩιοΠο- 0Ειση", Πο"δυο.

Σι!ποπ "πει 1. Πε! Με επειτα1. Οο$οϋ02.
ὶ Μου..ΜιιωιωωΠΙππι!ν""ω·πι Μω” Αρση”· ΜουπιωΔροιΙιε!ιοι:ννη"·οιι-ΗΜΜΙυπμω:ιιι Ι·ιιΙππ.Λαε!ώπίωυπόΡαπ ω:ωνοεάοι·Μιικι·ιιΜν""πΥστννΔ1ιιιιι.,Ραπ.. δ, Κ" 8Μπι-Οοοτ8ω.

8ιφ
ΐ6·ξ“Ξ. .=ωπ Η:μ'- ο
ΐ·".ἔ ἐ
.2Ξ'-· ==“με =
ἔἔ'.ῖ. ς:

ε=.ε :.:= -

=..=' 255 Ξ
08 ε: 2·όζ@Έ Σ”θ?
Ρ ἔ έ~=Ξξ Η ΦέΠῆ Συ:
.°, εε“8δ!!* =..:ιΒ3 ω"Νο._.ωΜΒ Ο

.=€··ξωἔ ε=··2°·
ΕεεεΣ = Μέ οο -·==ἔΞε
=ἔἔ°
··==τἔ
ἔἔἔΒ·=ΟΦΣ
ἔο··ωη? ΕΒΕ!Μ ν”==0.2=.-ε Με.° Με;Φ .οῷ ω”
·Ξ=-Ξ.ἶω4.7=
=._μφέ.'=ἔΖ Ξ=
€=έ._2κΆ
=ΦΦο-α:-9Φε.,2ώ©. ...
Θ.Ε.2.ε

ΜΙ::οε1:οΡο Ρ:ξιε'ο 1.ωω
:ο ΡεΒτἰΚρτοὶεοιι ειπρΠοϋ1τ.1σωπω (ΜΜ
Βοης, Μ. ΡετστεΒιιτ,ε;,ΨοεΕτοεεοπεΚψι
.Μ 11. (88) 1-1.

Ιω ΠοιπεοΙιοιι ΑΙοκαπἀοτ-ΗοερἱτιιΙ Μιά
ΝεοΙιννοΙε οττΙιεἱΙτ ϋΒοτ πι· ω. άΙοπετ
Γτοἱο Ρποςοτ υπά ΡΙΙο8οτἱιιιιοιι ΙΜ· (Με
ρτἱνειτοΚτω1ΒοπρΠο8ο @εφη ΖιιΜπιι;
νου 60 Οορ.).

Αάτοεεοτι νου ΚταπΕοπρΒοεοτἰτιτιοτι:

?τω Οπιτ.Βιιι·1πε ΠΠοΙιε1εοπ, Ρατεαρπε
απ” πππ ιι. 80, κια. 17.

?του πω.. Κι1Βεπι, Οι: 8ωιικοτω.
Ηιιιιειὰ. ΡἱοιιἱεοἱιουΚἱτοΙιο θ-8, (ζ

.

Η).

ΟΙ8ιι Βοο:Ιε, Βιιο. οοτρ., 14Με., ι. 88,
κΒ.2.

ΜΜΜ ΜοΙ:1 Β Ο, 1. ι. Μ., κι. 3
.

ΔΙειωιάτα Χπεετὶπονν, Βιικοπε.εεοκεε
γι. π. (Π, Μ. 82.

Βο!ικνοετοι·Οοο”. 8ο1ιωὶτ1τ, Πο·ι·ορ6.στ.
Μει·ιΜιοΒοκαε γαι. χ. θ

,

πω. 20.

Βερ·ι·ε Φεποροππιι Πο.εοπε, Οπο.οοκειε
π. μ. 24, Με. 7.

Ε·'ι·ωιΔπιε1ἱο Βο1ιιι1:, Φοε·κωιιω Ν 137
πι. 119.

Ρι·υ.ιιθι“112ειι,ΣΥ. Ο., Ι'7 ΙΛΜο, Πειτε .Μ 18,
Ωιι. 10.
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ΙΒΗΤΗθΡθΗΜ
νν1τι1 11111: Β1·Γο1ε επεεννειπάτ:

Πι·. Μ. 1011ι11:ειιιιιΘ" 11111111:
(5ε1ιΙεε1οιη
Πο11ε.1ιετε.11:

Η: Ποτνοιι-ιιπάθει1101.1ιε1τταπΕοΒοἱᾶετ1ο1
0010110111...1

Δε1·ιτ11ο1πεεΡϋι1ε.εο81ιιω
ΠΠ· _1ιι€επι111οΙιεΝετνωι- πιιά Θε

ιιι1Μιε1ιτειι1ιο.
θεειιπε1ε Βϋ1ιοιιΙπἔε, πιπροϋεπι ν.
(Η1.τιοι1π. Ρετ1ωι:1ιιΕοπ.ΑΙΜ 1111118
ΜΜΜ ά ιποάετ.Νετνεηρε.1.1ιοΙοε1ο.
Αιιεεει· άειι ά1τ1ρ,·11·οιιι1οιιΑω·21επ
"Μ ΟΒοτ·11τ2το,πιο11τετεΔεε1ετει12

. - Ξ . _ _ _ _ _ Μ·ετε,νν1εεεπεαΜι1τ1.ιι.Βο.ιιάίω·τπ>:
Ισα Επ1οτ11ιε, 1υ11οτο. 11ευε, Ροτι1οπι1ιε 11ι11υεε, Ροτι1γρ11Μιε. 1(θ1δΒ·Ι10111°θΓ.Ρ811810Π2506183001!.

ΑυεΓ111ιτ11ο1ιοΡι·οεροσω ΕΝΠ.εοννἱο Βο1 ΠεΝπε116011οποπ 11Βοτ1ιιιυρ1. Γεττιστ

.....πω.....Με Ετεει1: Μ· 1οι1ο1'οι·ω
κ Αϋ1ι5ττυπἔε-ιιικ1Κτ21Γτ1ειιιι€εοιιτειι ϋεἰεοἱικνεοΙιεπ υτΜΠ1τΏε
1τ:ιττΙιε εΠεροΜΜεπ ΚΕπόετιι ε1επ
€ειπΖετικνωιω 111ιπ1ιιτώΜει5τευτεπ
ιιππ! 1ιγάτορετ1ι1εο1ιε (ΜΜΜ ΗΜ·
Ετννειο1ιεεπεΠτι

Πι·. ΜοΒἱΡΒ Κ1τιόετεαπετοτ1υιη

86261166 ΑΕΠ:ει:1ε.

Βεἰ ννιιτιάΒο11από18., Εε2ετιπει, ΩετνἱΧ-ΟειτειττΒ.·

Παει Ι::Μ1ιοίοι·ιπ 181Μ:: Βοτικ:11-από μεα1ιτπιιο1ι1οεοεΡιι1νοι·
πιιά Μιπ! 1πιτω·ιιΜε ιιι 8 ε 'πο Με ο1ιπο εοΜΜ11ο1ιοΝο1›οιι

στεο1ιο1πυιι8ωινετ:1Βτο1ο1ι1.

12109: Μ. λι11Ν20Μ, ΒοτΗΠ ,,ΠοΒοτ ΙοΒτΗοίοτππ°°
Α111.τοπιο1πιοΜετ11ο1ιι.θει1ττΑ1-Ζε1τιιιιεΝο. 28. 1900. 88Π8τοΡ1ΠΙΠ

ΒεΖἰτΚεειτ2τ Μ. ΠΗ:11τ10118011891111',Μτ1τιο11οιι Η' Γ Η' Πο ο Π ' ε ' σ θ η ο Β Π α π' ο Η
Βενοε-Βοι·ί.,,[)ἰο τΙιοτειρουτἰεε1ιο ΑΠννοτιόι1ιμ; νοιπ Ιο1ιτ1ιοΐοτιτι"

Πειιτεο1ιοΠα11ο1τιννοο11οηεοΙιτ111Νο. 12. 191.10.
Βθ8π28Πη: ΡΓΜ Χωρα 'Πω Τ00"ωη
Βο1τ.οπτ1ετΑτ21: Ηο1το11ι Βι·. ΥοΠειικ1.

Ν1111ετεεάιιι·ο1ιΡτοερεοω.
(108)26-4.Ρτο1. Μ. 8. Β800Ή ιιικ1 ΡτοΓ. Μ. θε111-1ΜοΝ0.1.ειυεειΠηο
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ι ` Αν. ΚΗ: ΜΜΜ
. δ” 22 Ι900

αν. ιΑιιεεεεε Νειιε ?οΙειε Μι .ΙειΙιτε.Η'. ΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΠΒ ΙΙΙΙΙΠΒΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ
ιιιιιει· ιιει· Βει1εειιοιι νοιι

ΗΜ”. Πι·. Ι(ει·Ι ΠεΙιιιι. Πι·. 1ιιΙιειιιιιεε Κι·ειιιιΙιεΙε.
.Ιιιτὶενι (Ποι·ιιιιι). ΗΒΗ.

Πι·. ΗιιιΙοΙΙ” ΙΙΙΙειιειειι.
ει. Ροτει·εΙιιιι·ε.

Με «Μ. Ρετει·εΙιιιιΉει·ΜεΙΙιειιιιεεΙιε ννοεΙιειιεεΙιτΙΗ.›ει·εεΙιειιιΙ:10όεε- ΔΒοιιιιειιιειιΜ-ΔεΝτερε εονιιΞε ε1Ιε ΣιιεεεεΙ.ε "Σ
8ο ιιιιεΙ:ε ιι(Ι. -- Ι)ει·Δ'Ι;ιομηεωεωηιωΙεω ιιι Βιιε.18,ιω8 ΗΜ. Μι· ΙΙιιε;ΙιΙΙ:τεΙ:ειιιε ειιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι ειι :ΜεΒιιεΙιΙιειιιΙΙιιιι€ νοιι Χ_]..Β.1εΙ;ει·ιιι
“βη 4 ΚΜ. Μι· (ΜεΙιιιΙΙιε διΙιι· ιιιεΙ. ΡοεΒιιιεΙ.εΙΙιιι1ε;Η!Με Μ1δ.0%11'8Ι.ΡεΙ;ει·εΙιιιι·%ΝεννεΙιγ-Ρι·οερεετ.ΗΜ, ιιι ι·ιοΜΘ0.-πει ει" στΙ.Ρ'ΙΙι8
Ηχώ;;; 20 Πει·Ε _ΙΙΙΙιι·ΙιεΙι,10Πει! ΙιεΙΙήΙΙΙιι·ΙΙεΙι. Πει· Σι:ιεε:Ι·.Ιοιιη"Ι. 80ενΙ8εΙΙε ειιΜιε Β.ειΙιιεΙ.ιοιιΙιεπ.ϋεΙιεΙιειιΗΠΒΙι0ΙΙι1ι18οι1Μι.ΙεΙ.πιω ειι
Ι'Ι5ι·εΙΙο3πω! ΕεερεΙ8ειιεΖεΙΙε ιιι ΡεΙΙτ Μ: Ιθ Κορ. εεει· 35 Ρίειιιι.-ΠειιΚεειτ ε 08ΦΙΙΗίΜΗ ΙΙΗ Ιω θΗ κ."ΜπθΠΓ οι. Β11ΙΙ.01ίΎΜΜεΙ1 ΙΙΙ 8ΒΡΘ·
Διποι·ειιννεπάειι 25Βερει·ΜεΙιεΙΙ"ΙΙιτει· θι·ΙΒιιιΔΙει·Ι.ιΙκεΙιιιεεεειιΙΙΙ.- ΕστεΙιιιτε'ΡεΙ:ει·εΙιιιι·Βει·8εὶω, Ρετει·-ΡειιΙΙιοεριτεΙπιι ι·ιεΙιΜπι 8ρι·εεΙι
ΒΜει·ΔΙ:ε "Γεω ιιεεΙι όοπιω” νοιιΙθ ΚΙΝ. ρι·ο Βοεειι ΙιοιιοιὶτΙ.. εΙ.ιιιιιΙειι Μοιι:τη,ι.ΗΙΙ.ΙνσοεΙι ιπιτ!Ρι·ειιιε νοιι 2-3 ΠΜ.

Μ Μ. Ρειει·εΙ›ιιι·Β, 12. (26.) ΑιιΒιιετ _
1ιιιιεΙΙ: Πι·. ιιιει·Ι.ΒιιάοΙϊ Ινε.ιιεεΙι: Ζει· θεειιιετΙΙι άετ ΑεΙιεειιάιεΙιιιιι€ εεε ΒΙιιιΜει·ιιιεε. - ,Πι·. ΤΙιεοάοι· Ι:Ιειιε

ΜΜΜ: Νιιειιιι·εε Ζιι άετ ιιι .Μι81 νετϋΠειιΙΙιεΙιτειι Αι·ΙιειΙ: νοιι Πι·. 'Η. Πειιειιιε.ιιιι. - Πεξει·ει.τε: Ε. ΘΙειιιιι·‹Ι: ΠεΙιει· άιε Βε
ΜιιιάΙιιιιε; εεε Ί'γρΙιτιε Ιιει ΚΙικΙει·ιι ιιιΙΙ.Ι;εΙετ.Ιιε.Ιιει· ΒΙΙ.άει·.

-
ΒιιοτοΙιοΙΙε άεε νει·ειτιε $$-ΡΘωΓ8ΜΙΙ'ΒθΙ' ΑθΙ'Ζω·

ψ
Μιι.ΙΙιειΙιιιι€ειι άετ θεεεΙΙεοΙιεΗ ρτιιετιεεΙιει· Αει·ειε Ζιι Βιειι.. - νετιιιιεεΙιτεε. - ΑιιιεΙΒ·ειι.εζ· ΨΒιεεει· .Μ Ιιεετ «Με 7 άετ Βενιιε ιιει· ΒιιεειεεΙιειι ΜεΙΙΙειιιΙεοΙιειι ΖειΙεεΙιι·ΙΙΙειι>> Ιιει. τ
Ζω- (Μ$ω8"κ “Η Λο"88"σωω!"9 (Με ΒΙΙ"(Μ8"-"θε ιΙιιιι ιιΙεΙιτε ιΙΗΐει·ειι2ιι·ειι. Ρε.Ι:Ιειιτ ΙιΙΙ.Ιτ Με ι·εεΙιτε Βεἰιι ιιιι

νοιι

Βι·. ιιιεε. Βιιι1οΙϊ Ι7νειιεεΙι.

Ι3ιιτεΙι ειιιε ΒειΙιε εεειιιετιεεΙιετ Μιτ.ΙΙιειΙιιιιεειι, ιιειιιειιτ
Με εεει· ιιιιτεΙι ειε ειιεειιιιιιειιίιιεεειι‹Ιε Αι·εειΙ; νοιι Ψ.
ΖοεΒε νοιι ΜειιτειιΠεΙ, (νοΙΙιιιιειιιι'ε πω.
260) ει εεε Ιιιτετεεεε Πιτ Με ΑεΙιεειιτΙτεΙιιιιιε εεε

ΒΙιιιιΙΙΙειιιιεε ιιι ιιει· Ιει.2τειι Ζειτ ΙιειΙειιτειιι1 ιιιιεετεετ
ινοτι1ειι. Ψειιιι εε ε.ιιοΙι εεΙιειιιτ, Με οΙ› εεε Ι.εΜειι Με
ΙΙΒει Ιει:, εΙε ιιιε.ιι Ι›ιεΙιει ειιιιεΙιιιι, εε ιιι·ιΙΙιιετ ειεΙ1 ειιιειιι
ΙιεΙ ΙΙει· ΒιιτεΙιειεΙιΙε ιιει· ΟεειιιεΙΙΙ: - ειε ιιιιιΓεεετ ιιοεΙι
Κειιι ΙιεΙΒεε ΗιιιιιΙειτ νοιι ΡεΙΙειι - ειε ΠεΙιει·πειιΒιιιι€
επι, ιΙεεε ιιιιεειε Κειιιιτιιιεεε Ιιε2ΙΙΒΙιεΙι άετ ειιετοιιιιεεΙιειι
Ι'οτΙιειΙιιιΒιιιι€ειι, εεε ΜεοΙιειιιειιιι1ε, άεε Ι:ΙΙιιιεεΙιειι ΒΙΙεΙεε
πω! ΙοΙεΙΙεΙι ειιεΙι ιιει· ειιιειιεεΙιΙεεειιάειι ΤΙιετεριε ιιοεΙι
εεΙιι· άετ ΒιιτεΙτετιιιιε ΒετΙΙιτΓειι. ΙΒιιιε ιιεΙΙ:ετε ΒετειοΙιε

τιιιι8 ιΙει· εεει1ιετΙεεΙιειι Ι..ιι:ετε.Ι.ιιι·Ιιει1ετί ι1εΙιει· Ιιε.ιιιιι άετ

ΕιιτεοΙιιιΙΙΙιειιιιε Πιε Ι›εΙ‹Ιειι νοιι ιπιτ ΙιεοΙιιιεΙιτετειι ιιιιιΙ

υρετιιτειι ΡεΙΙε, ειε Μι Ιιιει· ιιιΙΙΙΙιειΙειι ινΙΙΙ, ΙιΙετειι Μεε
εΙιεε, ινεε νοιι ιΙειιι Ι›ἰεΙιετ ΒεΙεειιιιιτειι εΙιινειεΙιτ.

Ι. Πει· Ε'ε.Ιιι·ΙΙαιι·ΙιεΙΙ:ει·θεει·ειει 8._ 84 ε. ιι._ ινιιι·άε επι 22.
ΡεΙιι·ιιειι· 1899 ιιιΙΙ: άετ Πιε;ιιοεε Η ε τ ιι ι ε. ιιι ε ιι Ι ιιεΙιε
εε ι; ει· ιι ιιι σε το ε μι”. Με” ΗοεριιιιΙ ιι.ιιΙ'ςειιοιιιιιιειι. Βι·
ιζιεΙιτ ευ, άεεε άιε Ηει·ιιιε εεΙΙ: εειιιει· ΚιιιόΙιειι ΙιεετεΙιτ.Με
τι·ιιΙιει· ιιιε ΒιιιΜειιιιιιιιιιεεει·εοΙιειιιιιιιΒειι άιιη;εΌ0Ιειι Με. Βια
Βι·ιιεΙιεει.ιιε Με Ρετ. ιιιεΙιτ εεΙ.τεεειι, ννειΙ άετ Βι·ιιεΙι ειεΙι Με
ν_οΙΙετ.ειιτΙιεΙιετ ι·εροιιιτειι Ιεεεειι. Απε 21. Ε'εΙιι·ιιει Μπε Ρε
τιειιι. ειεΙι ιπιοιι άετ €ενιιϋΙιιιΙιοΙιειι ΔΙιειιάιιιεΙιΙΖεΙΙ: νοΙΙετε.ιιάις
ε·εειιι1ά Ζιι Βει.τε εεΙεεΙ;. Πει 4 ΠΙιι· ΙΙΙοι·ειειιε, επι 22. Β`εΙιτιιει·,
ει·ννεοΙιτε ει· ρΙϋι:ΙιεΙι Με Ιιεϊι;ιεειι ΒεΙιιιιει·2ειι ιιιι ΙιεΕΙι ιιιι‹Ι
ιιι άετ ΒιιιεΙιεεεεΙιινιιΙετ, ειε ειεΙι ιιιεΙιι; ειιι·εΙι Ι)ι·ιιεΙι νετΙιΙεἰ
ιιει·ιι Ιιεεε: Ιιε.ΙεΙπει ε.ιιοΙι ΕΙι·Ιιι·εεΙιειιειιΙ”.
Βει· ι·εεΙιτ ειπ 8εΙιιιιιι€εΜε ει·ιιεΙιτκε Ρετιειιτ Ιιοτ ιιοι·ιιιεΙειι
Ηετι- ιιιιιι Ειιιι€ειιΙιετιιιιιΙ. ΡιιΙε 82, ΙΜΠι:ΙΒ ιιιιά τεε_ιεΙιιιΙΙεειε;;
ΑΠ1111ι111€80. Βει· ΙιεΙΙι πεπε ειιΓεεω·ιεΙιειι. εεει· ιιιεΙιτ ΜΜΕ
επι ΙΙικΙΙιεΙι. ΗιιιιΠεε ιιιιιΙ εεει· καιω Κο1ΙΙιειι. Πιε ι·εεΙιιε
Πε. Με εεε Βει·οιιιιιι ιει: νοιι ειιιει· 2Ι'ειιεη.χι·οεεειι.€ιιιεεειετ.εε
ΒΡειιιιιειι ιιιιιΙ ΙΙι·ιιοΙ;ειιιρΠιιάΙιεΙιειιΒιιιεΙιεεεεΙιινιιΙετ ειιι€ει1οιιι
ΠΈΕΠεάειειι οΙιει·ε Ι·Ιε.Πι.ε τγιιιρειιιιιεεΙιειι ΡειειιεεΙοιιεεεΙιεΙΙ
Ιιιετει. ννϋ.Ιιι·ειιιΙάιε τιιιτ.ετεΗεΙΙΙιε ε;ειΙε1ιιιρΓΙ:ιετ. Πιε Βε.ιιτ άεε
8ει·οτιιιιι πιει Ιιειιιε ειιωϋιιιΙΙιεΙιειι νει·ε.ιιάει·ιιιιεειι. Ινεςειι
άετ εΙε1°ΚειιΒρειιιιιιιιε άεε Βι·ιιεΙιεε Μπι εἰεΙι μεΙιιιιτοι·ιεεΙιπιι

ΗΙΙΙ'Ι.€εΙειιΙ: ΧθΙ.”ι8ΙΙΧΙΣ.

Βοί'οι·τιςεΟρει·ετιοιι- ειναι. 8 8τιιιιιΙειι ιιεεΙι Βεε·ιιιιι ιιει·
ΒιιιΚΙειιιιιιιιιιε;. Βει ιιει· εεΙιιεΙιτννειεειι Πιιι·εΙιτι·ειιιιιιιιρ; άει·
νοι·ιΙει·ειι Ινειιιά εεε ΙιεΙετειιειι.ιιε.Ιε οΙιιιε Βι·ϋΠιιιιιιε εεε Ρετι
ιοιιειιιιι ει·ια·ιεεΜε άετ 5.ιιεεει·ε Ι.ιειετειιι·ιιιε· μια @Με με·
ερειιιιτ. - Πε ιιιιεΙι εειιιει· Ι)ιιι·εΙιεεΙιιιεΙάιιιιι; Με Βι·ιιεΙιε;ε
εεΙιιινι1ΙεΙ:εΙιειιεο εεερειιιιτ ΙιΙιεΙι Με νοι·Ιιει·, νει·ΙΙΙ.ιι;ξει·τειεΙι
εεε 8εΙιιιιττ.ΙΙΙιει· Με Βειοτιιιιι: ιιει.εΙιιΙειιιΜε Οιειιιεετει·Γεεειιι
Μιά ειιιε ειπεν ΙΙιιιειι ε;εΙεε·ειιε ΓεεειειιεεΙιιεΙιτ (Β"ε.εειε.ιιιίιιιι
τΙΙΙιιιΙΙΓοι·ιιιιεΙ ΙΙιιτεΙιεεΙιιιΙΙ:τ.ειι ινει·ειι, ρι·εεειιτιι·ιε ειεΙι ειιιε
ιΙΙΙιιιιε, ειιιιΙιεΙΙιΙιιιιε, εεΙιειιιΙιει· ‹Ιιιι·εΙιεεΙιειι:ιειι‹ΙεΘεινεΙιεεεΙιΙεΙιτ,
Με εΙεΙι ιιἱεΙιτ νει· ινε ΙΙιτε Με ιΙειΙιει· νοιι ιπιτ ΠΠ· άεε
Βι·ιιοΙιειιεΙι αεΙιεΙτειι ννιιι·άε. Βει ι·οι·ειεΙιτιε·ειιι ΒιιιεεΙιι1ειάειι
ειιΙΙεει·ιειι ειεΙι εεει· Βιιτιιιε;ειεε ιιιιιΙ ιι·ειιι;;ε 'Γι·ορΓειι ΙΙΙιεειΒ·ειι
ΚοτΙιεε - εε πω· ε.Ιεοειιιε Πε.ι·ιιιεεΙιΙΙιιι;ε, άιε ιπιτ.6.ειιιΒι·ιιεΙι
εεεΙι ιιιι Βει·ειεΙι εεε ΝεΙιιιιττεε ΙειεΙιε νει·ΙιΙεΙιτ ει”. ΝεεΙι
ρτονΙεοι·ΕεεΙιειιινετεεΙιΙιιεε άετ Βει·ιιιϋΠιιιιιιε: Ιει.;Ιε ιεΙι άιιι·εΙι
ειιεειεΙιι;.=;εΒι·ννειτει·ιιιιε άετ Ινιιιι‹Ιε ειπ Ιιι·ει:ει· Βι·6Ι1°ιιιιιις
άεε Ρει·ιτοιιειιιιι ιιιιά άεε Βι·ιιεΙιεεεΚεε ιιιι.0Ιι οΙιειι πω! ιιιιοΙι
ιιιιιειι άεε “Με ΟρετετΙοιιεεεΙιιετ ΐιεΙ ιιιιά ιιιιιι ει·,·;ε.ΙιεΙεΙι
ΓοΙιε·ειιιΙεε: Πει· ειιιεεΙιΙειιιιιιτε Βει·ιιι ιει: Με Με Με· Γειιετ.
;>;ι·ϋεεει.ι;εΙιΙΙΙΙιτεΟοεειιιιι. άεεεειι ΙνειιΙΙ ιιι ΡοΙε·ε άετ ΠεΙι
που; ίε.εΙ: ρε.ρΙει·άϋιιιιιιιιιΙ Ι›ΙειιεεΙιινε.ι·Ζ ςεινει·άει1πω. ΙΒι.ννιι
3/4άετ Οιι·οιιιιιέ'ετειιιάεε Οοεοιιιιι ΙΙει;τ ιιπ Βι·ιιεΙιειιεΙ‹, εειιιε
ΙιιιιΙ:ετε Ινει.ιιεΙΜ: »Με νοιιι Ρει·ΙΙ:οιιειιιιι ΙεεΙιΙειεετ, Ιιεε;Ι: :Με
Μεεει· ιΙειιι Βι·ιιεΙιεεεΙα. ΑΜ άετ Ιειει·εΙειι $ειτε άεε Βι·ιιεΙι
εεεΙιε, ιιιιΒ·είεΙιι· ιιι άετ θεειειιά άεε ε.ιιεεετειι Ιεειειειιιιιι εε
εΙεΙιτ. ιιιε.ιι άετΙιε Ιιι·εΙΙιε Νει·Ιιειι2ϋ,ε·ε, άΙε ειιιει·εειι;ε ειπ' ειε
Ρει·ικοιιειιιιι ρει·ιετεΙε, ε.ιιάει·ει·εειτεε.ιιί'ιΙειι ΙΙιιεεει·ειι Βιιιιά εεε
Οοεοιιιιι άιεΙιτ. ιιιιιει·ΙιεΙΙ: άεε Νινειιιιε ιΙει· Βιιιιιιϋιι6ιιιι,ε,·άεε
Πειιιιι ΙΙΙιει·,εεΙιειι ιιιι‹Ι ΙΙιιι ιιι άετ 'Ι'ιείε Βιιιι·ειι. ΙΙΙΠε ειεΙι ερε
τει· ει·ινιεε, νει·ειι,ετειι όιεεε ΝετΙιειι:ϋΒ·ε :Με Βιιιιιειι άεε Βει·
ιιιεε Ι'ε.ετ.ιιιιι Μ. Πιε ιΙιεεειι ΗΧΜειι Αιιεεειιι·ειιά ιετ Με Οσε
ειιιιι νοιι ΙιιιΙιε Με: νοι·ιι ιιεεΙι ι·εεΙιτε - εΙεο ιιπ ιιιιιειεΙιεΙιι·
τειι Βιιιιι άεε ΠΙιτ2ειεει·ε - ι;εάι·ειιτ; ειε Πι·εΙιιιιιει ΙιεΙ:Μετ Ι'ειετ.
180°. Νιιιι Ιιεεε ιεΙι εεε ει·ϋεετειι 'Ι'ιιειΙ άετ θε.εε εεε άετ
8εΙιιιιΙ.ιόΙΤιιιιιι€ εεε θοεειιιιι ειιτινειεΙιειι, ει·εΙιΙ:ε εεε νοΙνιιΙιιε
'ΖιιτἰἱεΙ‹ Μιά εεΙιΙοεε Με ΟειΐιιιιιιΒ· Πει ειιιΙ,ε·ειι θει·οειιιιΙΙΙιτειι.
διετα Πεεε εΙεΙι άεε Οοεειιιιι ΙεΙεΙιε ιιι Με ΒειιεΙιΙιϋΙι1ε ι·εροιιι
ιειι, ω Με ι·ειτοεοεεεΙε Βιιιεεε·εννεΙιε 5.ιιεεει·εΙ; ΙοεΙιει· ιιιιιΙ
νει·εεΙιιεΙιΙιεΙι ινει·. ΒΙε Οιι·οιιΙε.ιιοιι ιιι άετ ιιιευ.ι·εειιιι πεπε
εειιειι Πετιιιννε.ιιιΙεκεΙΙιε ειοΙι ειιεεΙιειιτΙε ννΙεάει· Ιιει·. Μ. νιω
.<;ειιάετ Ιιιιι·ιειι ΒιιιΒ1ειιιιιιιιιιςεάιιιιει· ειιιε ιιεεΙιτι·ΙΙε;ΙΙεΙιε Νε
Ιει·οεε άετ Πει·ιιιιν‹ιιιἀ Κει.ιιιιιΖιι ίΙΙι·εΙιτειικατ, νει·ιιΙΙ.Με Μι ιΙειι
ΙιειετειιεειιεΙ "Με Πιιτει·Ιιιιιάιιιι,ε·ιιιιᾶ Εκει:Ιι·ρειιοιι άεε Βι·ιιεΙι
ειιεΙιεε ιιιιά ε·εΙιδι·ιεει· ΙεοΙιτιιιιε· άεε Βιιιιιειιετι·ειιε·εειιειεΙι άετ
Βεε ειιιι'εεΙιειι ΜειΙιοἀε. Πιιιει·ΙιεΙΙι άεε Βι·ιιεΙιεεεΙιεε, ιιιεΙιτ
ειε ΙΙιιιι εοιιιιιιιιιιιειι·ειιά. ινιιι‹Ιε ιιοεΙι ειιιε Πγάι·οοεΙε ει·ϋΙϊιιει:.
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ττττε'Γιττττεεντιετττεττεεττεττι·ρττ·τιττιττότε θει·οιεττττττττε(Βι·ιιεττ
Με τττττεΗγάτοι·ετε)ττιτι·ετιεττιεετττθτ·ιτττάεεεε Βετοτ.τττττεττ
.ι.,τετεετ.εθεεεττϋπτιιτττεττι·εττττι·τ:. τ

Πετιετ·εεττινετιετ·ειτνει·τε.τττ'τετιιτετττντεΙ ευ Μεεε. διοτι!
ι.ιετιεει·τ'οτετετιιιεττ6 Τετ.τειι. Βτε Ιτετειετττνιτιιιτεττετττερει·
ρι·τττττιττι.Με άετττττττι·εΠεττιτττεττιιττ·ττεάιιτ·ετιετιτε τιιττ.εετε·ε
Ετι.ει·ιττιεΠτιθετοτττιττ

νει·ετζβιεττ:
Αιτι 18. Α ι·ττννττι·ττεΡιιττετττ

ετιττεεεειι,οτιιιε Βριττ·νειι οι·ικ·6ττιιττττ.;Πτι ετ·ετετιάει· Νιιι·τιε.Μ". ετττ.Τιιτιι·ερτττει·(Με 19ΟΟ)νται·ει· ειτ.ιτεεεειττιά.
Πει· Ρετ! τετ εο ττττΒετνϋτιττττεττ,ιτειεε ει· τνοτιτεει· ΜΠ

ττιεττιιτιενιετ·τττει·εεττετιττ. Οοεεεττιτ·ττεττεεεττϋτ·ειτ2ιτ εεττ

εεττειιετειτ Βτ·ιτετττοττττετι-- τετι Μεεε τιετ 132 Βιιτετιορε
τιιττοττετιιτττι·2 Με! εεττ Βττιιττιτει·τττε.τε Βι·ιιετιτιτττεττ:Βε
τιτττττετι.Πτε Αεττεεττιτι·εττιιιτΒεεε Οοεειττττεττοτττιτττττοεττ
εεττετιει·νει -"τιτ εει· Ι.ττει·ετιττ·ετττττιιοετι τιτετττ 50
Ε'ττττετιεεετιι·τετιειι. Με Βττττττεττιτττιτιτεετιιεε ιτττι εεττιε
Αετιεε εειττ·ετττετιΟοεειτττττττ εττιετ·Ηει·τττε ττττεττετ ετττ
εε τ·ετ·εενοτττοτιιττττττεε,ότι.εεΚ ετ εε τ (Ι)ειττεετιε Ζεττεοτιτ·.
τ. ΟΠΠ. ΙΜ. ότι) εετιτετινετ· Κιιι·2ετττνετ·ϋττετιτττετττετιΓεττ,
‹τει· τττιΙ)εεεττττιει·τ899 τττάετ Κϋτττεεττετεει·ετιττ·ιτι·8τεοττεττ
Κτττιττττιεοτιττετττεττνιιτ·ττε.Πτι· εεττ ετττετεειι ττετε.τττθειτ
ΜΗ; ννειττΒετειιετττττει· τττεει· 1.ττετε.τιττ·ττεττιειτετιιτει·ειτ
τιεεεττττεττειιΒετιτττεεττ. Πει· τνειιτι τττετττει·Βεοτιειετιιιτιιε
ττοτ·ιττττ.εττει· τττετιτετττττττει·Οιτττοεττει,εοιτττει·ιιντεττττετιι·
ττει·ειττ',ττεεε ετε ετιιτεε τττετιει·τνειιτε ττεττετττετεθτεετετιτε

ριττιτττεΠτι· εεττ Μεεττετττετττιτεεει· Αετιεετιττι·εττιττιεττεε
θεεειτττι τττετετ.

Ζιτιιτττ:τιετΜτΙ: άετ· τττεετττιτττεεττεττιετττι,εει· εοττετΜε
ειτοΙοετει·ττεε Μοτττετττάετ· Αεττεειτιτι·ετιιτιτδειττττιετ·ττειτιιτ
ιττιιτ ιτει·τετττΒεττεεε ΟοεειτττιΠτι Βεεοιτττει·εττεττιε εε

ει·οεεε Βοττε ερτεΙτ (τιττ1εττεΒυτττρττιεννεειττι8,Ηεττειτετιτει·
εοτιτνει·ειτΙ.ε.ετ. ττετ ιττιεττιττττεττιΙ)ει·τιτ τι. Δε!). Μεττι
Ρειττετττ.τντττττεττττ$ετιττιτ νοτττ νοτντττττεττετεττειι,οτιιιε
τ·οι·τιει·ετττετιεττττεττεεττεττΕττεεεε ττεεειτεειτ :τι ττετιειτ.
Πτε τ›εινεεειτιτε Κτεττ, τττετεττεότε Αετιεειιιττετιιιττε·ττετ·νετ·
τιτττετττε.ινιιι·ιτε ε.Ιετι ετιι2τε ττιττοτττττειιοι·ιτιεΙε ΡεττειετττΙτ

ι·ερι·εεετιττττ,ντεττετετιτττιτι· ττοετι ιτιιτετ·εττττ2τιτιττ·εττεττιε
ττττ 8ετιτειτ ετιτθειιοτιτττιεττειτετ νει·τεΒετιττιριτετττει·ττετιε

Κίτηιετττεττττττ8.
- Βοττετιτινει· τιετ ττιεττιεττιΡειττειιτετι

ετττεΒετττττειτττειττεττττει·τττττι,οττττεότε τ›τεττετεεε Ζυ
ετεττιτεττοτττιττεττετιτει· Αετιεεττετι·ετιιττιεΠτι· υτττΠϋ8ττεττεε
τιιιττειι ινιιτττε- εεΠι Βττιιιτττετττιττεεεεε ττεττι Μεεειιτε
ττιτττι; »ντε τ

ιι ω· Κτ'ιτΠτ(ΘΠεθ80τττΩτττθει·νντττιιιτ,τνετ·ειτ
τιιττ·ετιιτε Μ εετττετ·Οττ·ειττττΓει·ετιενοτιτ Ρετ·ττοιιειτττττττιετ·
εοι;ειτ, σιτε τττιιτ.ει·ε'μ τη εττττερετττοιιεετ. Βεεε Ποτε
ττεττιετττεΤοι·ετοιτ τττττττεττεειττ80" τττσεττεττεει·, ει·τττττττ
ετεττειτε άετ εττοττιιειτΑττττοεττετ·ιτιιτιιιιιιτ νει·εετττετιτιειι·

ττεττεεε ι·εττερετ·ττοιτεετετιΒτττττεεεινετιεε,ινετετιε τιτετιτ
πιιι· ετττττετ·ετιετετεειτεεε Βττττττττει·τττεεειτε εει· Βε.ιτετι
ττϋτιτετιτ εεε Ξει·οτιτττιτττ νετττεετει· Ρττετιτιττιε,εοιτττει·τι
εττεττετττεττεττειττειιττεττ·οτττετεΕττειττ·ετοιτεινεττεειτττεεε.
Πε Πειτε ετευ τεειτεετι ετττ ιττετιτνοττετττιιιτττινειι Ρει·ττο
ττειτττιτιετττετττετετ·Πε.τ·ιιτεττεετιτττττεε τιεινεεττετι εεΠι' Με
εττττττττετιιετττ τ·τετιι.τΒειτΜεεοιττει·τττττινετεετιεττετ. ΙΕΠι
εοτετιει·Πεττττ Μπιτ ετιετ τιιτι· ετιτε Αι·τ εει· ΒιεττιτιιΒι
νοττ2τετιεττ- ότε Βι·ετιιιιτε «ετττΜε Βιιττττετετιεε»- ιττιττ
ιττεεε τη ειτοτι τττ ττιετττετττΡεττ νει· τττ ετιιετ ττετιιτιεττ,
Με ετε Θετιντεε εετιτ· εεττεττ ετιειτττεττειττετ. ντττε τετι
πνεττει· ιτιττ:ετιειιεττττττειιΠετάτε, εττιιτ ιττττττττετιότε Μετ
τττετετειτΑεττεετιττι·εττιττιειειτεοτιιτττιττι·τεειτε στι: ιτιιρτττετεειτ
Αιτειττττεττε«Πι·ετιιττιε ετττΜε Πει·τττεετιεε»ιιπά αΙ)τετιιτιιει
ιτττιτ1τεΜεεειττεττετεεττεε»ττ·ιτεειτπιιι· ιιιιεει·εττι Βειτττι·τ
ιττεε τιιιοτιετττεττιΞετιετττε Βεετιτιιτττε·ετττ!εεεετετττιετττιιιι
άτε Ηειιρτεοττιροιτειιτε ετττετεοιττμττετττειιΒενεειτιτει.

Ετιι Βετιττιιτ, άει· τττετττετιΚΑΙ νετ· ντετεττ ειττΙετετι
ει:ε2ετετττιετ,ττεττττετι ε.ττει ετιτε ειτεεετττιιετεεττειιιτεΒε

ιτειιτιιιτ8 ειτεετττεττιειτ,τετ τττεΕ'τιτεττοττεεε ττιτεεει·ειιΒ.ε.ττ
εεε εεε Οοεειττττιτιττ·εττΝει·τιετιετι·ετττειεΒτεεετ Βετιτιτι1
ετετ @ετττετιτε τιετι·τειττΒεττττεΒττττττιιτιι€ΠΠ Με 'Ι'οι·ετοτι
εεε Βεττττεε. Ιετι ετττιττιεττττετιιιτετττευ εετιτ·τττειιιε Οτε
τιτετάεε ττγροττιεττεεττειτ2ιτ νει·ττετεττ,ινετιιι τετι εεττνει·
Βετιε τοΙΒειιιτεττττεειεεειιειτττεεεε. Πιττει· άεπι Ετιτττιτεε

εει· εττττττει·ετιΡιτττιτττε εεε Βιιι·τττεεττετετττιιτεει· νει·
εκετττττ.ειτΡεττετεττττττττιετιεει· ΑτιειιτττττετττΖεττπετ άετ·
ιτε.τττετττττετιτττττει·ττειττετΡττετττιτττεεετιι· τιεινεεττεττεΒττττττ
τττττ·τττιττττ·ετττττεττ.ιτεεει·ετ.ετετεττεττττιτττεττι ειτε Βει·οττττττ.
Βιιττιττ·ετιτνιιτττεεει· νοττι Ρετττοιιειττιι ρει·τετετε άει· εεττ:
ττετιειτΒιιιιετιντε.ττιτετττ'εεττ Βε.ι·ιτι τττιει·ετεττεττιτεΝει·τιεττ

ειτε εεερε.τττττ.ιττι·τ τττττττεεεττ Λιτεεεττι·ειττττττεεεετττειτ.
Βετ ειιιτεττττιεττττεΜετεοι·τετττττενει·τεεει·τε Με τιειιιιε8
ττετιει·ειτΤττεττεεεε Βετ·τττεε, α

.

τ
ι.

εετττενοι·ιτει·ε ιιπά τιτ
ττει·εντ?ε.ιιιττττάει· τω, ττεεε ετε ετετι τττιετ·εεττ ττετι·τειτ
τιιιιει·ειτ Βιττιτ1τιιτεττειιτεεετι τεετειτ τττιττεεττττεεεττετιΗττα·
τττττττττιτττιει·τττερρτειτ.Ι)τε 'Γοι·ετοιι εεε Ι)ειττττεε ττεττε
εεττ νετεετττττεεεετιιεε τ.ιιτττετιεετττιτετττεπι τιτετει:ειτετττ·
τεττειτε ττιιτ·ετιτττεΝετΙιε ετιτεεειτετειι Οτι, σ

.

τ
ι. Πι άει·

θεμιτά εεε ειτεεει·ετι Ι.ετετειιτττιΒεε ετττ· ΡοΙτςε, άετ· Με
τεοττεττιιτεττειτιττιττειτιιι·ετττιοετι ιιιετιτ· ω, Με Μτεενει·

τιεττιττεεειντεετιετιάετ· θτττ3εεεεεε εετιτττττττειτΒττιτττττει·ιττεε
ετττ!εει· θετττιιττι8‹τεε Ιτετετ.ειττττιεεεττιεετττ:ετττε Ηττε
ττοτιάει· τοτειιττ·τειι Βοττττττε)εετττ· ιιοετι νοττττοττττττειτει·,

ειττττε.τιτε εει· Ι.ετετετιτττιε ετεττ τττττ2ιτττετιτττεττττειττνετα
τιτετιεεε Πει·ττιεεΜε ττιττιτετ·εττττττετ·ερε.τιτττε.- Βτε
εει· Αιτττττεειιιιε τντττετειιτ·τετιτ.τττετιτιτει· Πτττετεττττ,ττε.εε
τττε 'Ι'οτετοιτ εεε Ι1ιτι·τιτεε ττεετττιτ·εττει Βρεττιτττ8·εεε
Ι.ετετειτοετιε.τεετττ!Με Βτ·ιτετιεττεττεεετετι ιττοτττεροτττε.ιτ
2ιττττετττττετιτ.ε'ττεττιτετττ· Ζετι εει· Ορει·εττοιτ πιιι· άει·
Βετττι εεττοιττιι Ροτεε άει· Οττ·ειττεττοττεττετιτττττεττττι;.ιρε.τ·ε
ιτεετι. Ι)ιτεε ττιτι·εττεεττ νετ·τεεει·τειι Ι3ττ.τ·ιττειιεττ ττει τω·
τεττ‹τεΝεττιετιεττ·ειιε Πι εετιιετ· εεεριττττττειτ@εεε ετ·ττεττειτ
ινιττ·ετειτιιιτ ετττ ινεεειττ.ττεττεεΒ.εροετιτοττετττιτττεττττεετττ!
ττετε,@τα ττει·ε.ιιετιετνοτ·, ττεεε ετετ τιεοτι εττοτετει· Βε
τοτετοιι άει· Ι)ειτττιττττοτε ττετιετττετττΝει·τιεττειιε ττ·ετΒε

ινεεττετι ττιιτι·ττειτιττττιιτι Ι.ετετιττεττεττττι ιττε Βειτοττττϋτττε

τερειιτι·τ τιιετττειιττοτττττε.Ι)τεεε Ι.ετεττττεττεττεει· Βερο
ετττοτττδ88τΞΜε ΑττΒετιε εεε Ρεττεττιειτ, σει· Βτιιετι Πειτε
ετοττιττεμια 2ιττ·ττετττιττττ8ειττεεεετι, ετττεττεττιεττετ·εεττετ
εεττ; άει· Κιετιττε τνττ·ιτινοτιτ Με τΙγιτι·οοετε, ινετεττεάειι
ιτιιτει·εττ'Ι'τιεττ‹τεε 5ει·οτιιτττεττιττετιιτι,Πτι ετιτειι ττ·τερο
ιιττιτετιΤττεττάει· Ηεττιτε εεττεττετιΜεεε.
Βτε ΕιττετετιιτιιΒ εει· ντεττεετι ετ·ινετιιττειτΝετ·τιειτ τετ
ινοτιτ ττιττετιτττετεττνιετιι·ειτιτεττ·ειιτττεττεετιεΒ.ετειιτιε εεε
Ρετττοιτειττττετττττιτεεει·ετιττετετετιι·τιτεττετ άεπι ττττ.ιτττεειτ
Αιτε- ιτιιττΖιιτττεττττ·ετετιεει· Ηει·ιττε ειτ ει·ττττττεττ.Πει·
τνιττ·τιιτοττεετεκατ· μια τιοιτττετ.

(8εττΙιτεε τ'οτιετ.)

Κ εεε.
Νεοτιτ:τε.ε πιτ άει· τι: Νε 81 νετ·61τ'ετττΙτετττεττ

Α1·τιεττ νου Βι·. ΤΠ. Πε.ιτετττειτιτ.

τττ Βιετ4.ιτειιτιςττιετττεεΑτττεετεεε: «Ζει ΒγττιμτοτττετοΙοε·τε
ιιιιιτΤττετε.ρτε‹τει· ττιιτ·ετιεεττ Τι·τι:ττοεερτιεττιτενει·ιιτετιετττειτ
Κι·τιτιτττιεττεετϋτιτττειεττ>>τι·ε8·ε τετι τ'οΙεεττιτεττΡεττ ττιιετι,άειι
τεττ2ινε.τ·νει· Ατιττιεειτττεάεε Ατττ'ετιιεεετττΒετιε.τττττιτττ8·8·ε
τιοτιιτττετι,ττοετττιτεττττττιτει·ότε ετιειττεττεεττετιττττΙΙεετττε·ειιοιττ
τττετι,ννεττΡεττειιτ ττε.ετινει·οτ·ιτττττττεετττετ·'Ι'τητττοτειιτ·ετετι
τττ.ττιςει·εΖεττ τιτοτττ.8·ε2ετ8·τ.Πει σιτε ετεττετ·ετ _τετ:τ, ιτεετι 8

τν°ωττω νοτειετττε:

14]8.Ιιττι:ετΚτι:ιττε:Βεττ 8 Μοττε.τετιτετττετ.ει· ετττΚορτεετιιττει·
εεττττιττ.Ατττττ.ττεττνειι ετττειετττεττιει·Βιιτττνττετιε.Βετο 2 ννοεττεττ
ετττιτάτε θετιινε.εττετττττττΙτενει·τιιττιττετιτττττ.τιεττττττε.ει·ττε;εττΑττι
τττττττ,ι:εετϋι·ιττιεετι,τ›εειετιετττττττ ττοεττετ·ε.τττετιεεετττειιτιτε·τειιτ
Αττιττιεττ(4Ο-5Οτττ άετ· Ιττττιιττετ.τνττ.τττ·ετιιτεοτεττει·ΑιτττττΙε
τντι·ιτΡεττετιτεε εεττντιεεττ,Με” ει· τττετττ.ετεττετι.ιιτετττ.εττ2ετι
Πειτε, εεττττει·ττ,ι.τ;εεννιτιτ,ε;ετιτετ 2ιτ Ιτεεετι. Πτε Ατιί”εττΙεττττεττετ·
ττοΙεττετετι2-8 Μιτ.Ιτ.τττ.εττεττιιπά τττιιτει·ττνειι ξε-2 θτ;ιτιτττειτ.
$τε ττοττιτττειιιιπά νετ·ι.ιεττειιτττετττΙτετιρτϋτ;:Ιτεττ.Ηοεττει·ιττττΒε
νει·ετοιττττττε.Ντιετι εττιτ·ττεττΑτιττττιτ·ττττττετττΒεεεετ·ιτττΒ·άεε
Ιτετιτειιε. Αρρετττ: τττ,Βι·τιττ.τιι·ιτιιςμι. ττετττεΑτιττ.ττττε.Κετ
ιτει·Ιετ εετττεττεεττεει·ττττττει·ιιιιΒεττ.τττι θτττττττΤι·τεττοεερεττιτε
ετετ·.

'Ι'τιγτιτοτειττ·.Νεετι ιτεττιΒει·τεΙιτ εεε Κιτιιττειττετ. ει· εεττ
άει· θτττ·νοττττοτττττιεττ€εειιιτά. ΙιετττεΚορτ'εετττττετ2ετι,ττετιτεΑττ
Γετττετττετιτ·.Ιω 8ττττττττεττιεΤι·τεττοεερτιετιιεετετ·- 3 Ψοετιειτ
τιιιετιττετετ·ετετιΠιττετεττεττιιτητ.

........τω--*έωιέ



Με

Ηιεεοεειι ιιιιοοεο ει.ιιειι τιιε Αειιιοιεερεειειιειεο νεο ειοει·
τοιιιεοειιεριεειιεο Ποιει·εοειιιιο;; εεε Βιοιιιεε ιιιιε Νιιιεεο (ιε
ιιεειιειι οιεειιεο.

1)ε. 'Ι'ιιεειιεε Βειιιειιιειι ο.

ιιειει·ειε.

Ε”. (ιιιειιεειι: Πεεεε ιιιε Βειιιιοιιιιιοε εεε '1'γριιοε ι›ει
Κιοιιεεο οιιιιειει ιιιιιιεε Βιιιιει·. (Βιιιιωι- εει- ιζιωιεεεθ
Ηνειεειιιεεεριε 1900 Νε. 2.)

νεει”εεεεε ννειιιιει.ειειι εεεεο ιιιε νεο ειοιεεο Βειιεο εε
ι·ιιε.ειιτεΒειιειι ιιιοιε. οεε Κιοτιεειν ιιοε ειιειιε ειειι οιειιι: εεε
ννεεεεειιειιιιιι ιιιοε, »νει ιιιεεε πως ()ειιερε νεειιεειιειιε.
Βιοε νιειε ι:ειιεε:ιτιειιιιε οιοι'εεεεο‹ιε Βιει;ιειιιι @ειιτ ιιιιιι ιει
Βιεοιιε Βεειιιτε.ιε: Πει· Τνειιιιε

ιιει Κιοιιεειι, εειο οιειιιεε.ιιιειι
Με ιιειιεοιιειτ, ειιεισιειοε Μει·ιιιιειιικειτ νοιι 15 ρ(ιι..; ιιει εε
ιιιιεειιιεε Βειιεοιιιιιοις, ε. ιι.Αοινεοάιιιιιε νεο Βιι.ιιεεο οεε ννεοο
οεε ειεεει· ειοε εεεεεεινε Ηϋιιε εεεειειιι. ιει Με Βιεειιιιειιιιειι
11 εθι. οοιι ι›ει ιοειιιειιιεειιεε Ψεεεεεεειιεοιιιοοε 2,5 Με;
ιιιεεε Βειιιιιιιιιιιιιε; ιπιι εοοιιι εοοεοιε νοεεἰιΒε. 1)ιε Πεεεειιε,
ινεειιιιιιι ιιιεοειιε νεει'ιιεεεε ()ει1ερε ι.εεεειιεο, νειιιιιοιιιει ει· ιο
Γοιεεοιιεο Πιιιειιιοιιειι: 1) 1ιιιιο ιπιι 2ο ιιιοριε εεινε.ειει. ιιοιι
ειιτ εεε Βιιιιεειιειιιιοιιιιιιιιε ιιεεεοοεο Με ιιιε Κεεοιιιιειι εειιεο
ειοειι ιιι>εεειιιιειιεο Οιιε.εειιτει· ε.ιιε;εοειοιοεο. εεε Ηεεε εε
εειιινιιειιι; πεε. 1ο ιιιεεειιι Ε'ειιιε ιοιιεεεο ιπι Βεε·ιοο εει· Κνω
εεεειιι· Βιιιιιιιιεοιιεο. ννειε Αειιιει·, ι·εεεειειειιι ινεειιεο. 2)
Μ” Μι 2ο ινιιι·ιιιε Βιιιιεε εεε;ειιεο, ιιεοεο Με ειιιιιιιιιεειιιιε
νιΠειιιιορ,ιΜε εεε Πεεε εειιιι. 8) νιειιειειιι ιιοειι ινιιι·ιιεο ιιιε
ιιιιιιειι ΠεεεεειεεειιοΒ·εο άεε Χορίεε νεεεεεεεεο, (Πε ιιι1εειιιιιεε
Βειεινιειιιιοιε εεε ιιεο Κερί ειοε ειιεο εε ι.εεεεεεΒειιε εριειεο
Με εεε Κιι.ιιει·ειε εεε Βιιιιεε. 4) 1)ει· Οειιερε ιιιιιτε νιειιειειιι:
ειο εειιιιιοιιιεεεε Αοεεειιειι ε.ιε ει· ιο ινωιιιιειιιιειι νετ.
Πειιεε εειο ειρ;εοεε νει·ι"ειιεεο ιιιιεεει·ι. ειειι νεει"εεεεε Γει
εεοιιεειιιιιεεεο :

Πιε Βειιεοιιιιιοει ειιτ. ιιιιιιεο Βιιιιεεο οιιιεε ενειειιιειιεειι ευε
μπειτε ενει·ιιεο, ιιεοο ιιιιι· ιιιιοιι ιει. ειο ιι·ιει-ιεε.οι.Με Βιι.ιιεε
οιιιεεεο ειιε 8 Βιιιοι1εο ιι·ιε‹ιεειιειι ινει·ιιεο, Τε; οο‹ι Νεειιι..
νεειιιεεεε ιιενεεεοει. Βιι.ιιεε νεο 22° Ο. ιιοιι 10 ιιιιοιιτ.εοΠε.οεε
ιιιιι. ιιεειιιιιιιιεεε ΠειιεεΒιεεειιοιε οιπ ινεεεεε νεο 15-16° Ο.,
εε Μοεο :Με ιιιε Β.εειιιιιιιειιι εεειιιιι· νει· ιιεοι Βιιιιε 89° Ο. ει·
εειειιι οιιεε ίιεεεεειιι·ειτει. ει ιιιε Τειιιρεεειιιι· εννιεειιειι 88
οεε ΒΘ° Ο., εε εοΙΙ εεε Βιιιι εε νιειε ιιιιιοιιι.εοιιε.ιιεεο Με εεε
Τιιεειιιειοετεε 'ΖεΜε 88" Ο. πιει.
νιιεοο οεε Ηειε νει·ιιιιειιιιιε ιει, εε @εεε ποιο νει· ιιοιι ιιιι.ειι
άειιι Βιι.ιιεειοειι 1.ειιε1νοιι Βεεεεειιιι ειιεε ερεοιεειιεο ινειοεε
ιε οεειι ιιειο Γειιε. Ζειει ειειι ειοε Αοι1ειιιιιοε; νεο Οειιερε,
εε ιοιιειιε ιοιιο Με Πειιει·ι;ιεεειιοεεο ιιιιιτει·. ιιιιι·Ζε εεε εεε εε,
εειιιε ιιο‹ι ιοιιεειεε εεε Κιο‹1 ιοι Βιιιιε; οιι.ειι άειιι Βειιε εειι εε
εεννιιειιιτινεειιεο. οϋι:ιιιεειιι'ειιιε ιιιεειιε ιοιιιι ειοε Αει.ιιει·ιο_ιεε·
τιεο. 1ο ιεειιιειιιΡειιε Με ιοεο, εε ιεοςε ιιιε Τειιιοει·ει;ιιι·
νει· άειιι Βειιιιι οεειι 8(1°ει·εειειιι, ιιιε Αοινεοτιοοιε άεε ιιειι.εο
ινεεεει·ε ειιεεεοιιιι·εο. .Τειιεε οειιε Βιιιι νει·εειιειιειιι: ‹ιιε (ιε
εω- τιεε (1οιιιιοεεε.
»Με άειιι Βιιιιε ιιειοε,·ι.ιιιιιο εεε Κιοιι ννιει1ει·2ιι Βειι, οιιοε
εε ιιεεοοιιεεε ιιι εεινει·ιιιειι, ιιιιεεεε ιιει(1οιιερε; εει.ιιο ιιειωιοιιιι.
εε εειοε ιιιιεειεςε.ιιειιι2ειι.. ειιιε Βιιερε ιπιι (ιι·ιεε, ι'ειιιεο Νυ
ιιειο, ειιτ. εειεεειιι.εε'1'ιιριεεε.Κιοιιει·ιιιειιι, Ηει.ιεειιεειιεοειο. ιιοιι
25 ειιοοι:εο ιιιιειι άειιι Βιιιιε ιιιιεει: ιιιειο ιιιε Β.εειιιιιιτειιιρεεε.ιιιε.
Βιε Βειιιιοειιιοε επι οιπ ειοειιι Βιιιιε νεο 82° Ο. ει·ϋιΤοει,"Με Τειορει·ειιιε ιιει ιειιειιι ι”ει€εοιιεο Βιιιιε ιιεεεεεεεειει.Μπι Με οεειι 12 ετιιιιιιεο ειιει· εειιιι 4. Βε.ειεΜε εει'ει·ιιεειιειιε
'1'ειιιρει·ιιιιιι· εει·ειειιι ιει. Βει ιεεειιειιει· Ζιιιιιεε εειι οιε.ιι
ιιειεειε; ιειιιιιειι ιιιεεειι, ιιει Πιιι·ειιι`ιιιι οιιει· Βιετεεειεοιιιε ιιιιιτε
()οιιιρεεεεειι ιιο‹ι 2ειτινειιιἔ ιιιιειι ειοε ιι)ιειιι:ιεε ποι' εεε Αιιιιο
ιιιει1 ερριιειι·ειι, ω ιιει·ιοιιειιιιεεε()ιιετιριιιιιιιι ιιειιτεΒιοιειεεειιο
ιεειι οιε.ειιεο Βει ιιειοεε (ιειιιριιειιιιειι. ιιιιι Αιιεοιιιιιιιε νεο
Ρει·ιι;οοιιιε, ιιϋει”ειιΜε Βιισει· ι'ει·ιεειιιεεεο ννει·ιιειι.
(Βειε;ειιεεε Βοτιε εεε Κεειοιιιιειε, ιινεοο ιιιε Βεειιιιιιιειορει·ιι.
ιιιε 4 Τει.εε ιιιιιιιιιεειι 38" θ. Με” ιιιιει·ετιεςεο ιπιι, ιιειοο ιοειιι
ι1εο ιιιειοεο Ρε.τ.ιεοιεο ιιοι'ετειιεο ιιο‹ι ετινεε Βεννεε:ιιοε πιει.
ειιεο ιιιεεεο; οιιιο εεε? ιιιοι ιιιιιιο ειιειι ειοε εειιιρε.ειεεε Νεο
πιοε, Βειιιιιιει. Πει; Γιειεειι 8ειιεο. νεειεεεει· εεειοοι. ιιι εει
ιιεε Ρι·ειιιε ιιιιι Ειει·τι ιιοιι εοιιειιι Β'ιειεειι, ειοιιιιι1 εεε 'Ι'εεεε,
ινειιιι ιιιε Βεειιιιιιι;ειιιρεεε.ιιιε οιειιτ ιιιειιε ιιιιεε 30° Ο. ει;ειιε;ι;.
Νειειι ιιεο 4'Γεεειι ιιοιει· 88° Ο. Μπι ιιιε Βεετιιιοιεοιρεεειιιε
ιιεειι ειιιι·ειι 2 'Βιμ ει1ε 3 Βιιοοιιεο εειιιεεεεο, ιιειοο Με οιι.ι·ιι
ει.ειι 2 'Βιμ ιιιοεε Με πιοε Διιεοιιε. Ποε Κιιιιι ιει: ιι.ιειιιιιιιι
ι.εειιειιι ιιοιι εειιιε Β.εεεονειεεεεοε ιιιιιιεει ιιιιιιιιι ιιιοεεε ειε 8
'1"ειζενεο εεε Ζειι ειο εει·εειιοει, :Με ιιιε 'Γειορεεειιιιε οοιεε
88" Ο. ιιιειιιτ.

Β ιι ε ιι ιινιιιεεεεεωοε).

Ρεοτο1εο11ε άεε Ψεεειιιε 8τ. Ρετεεειιοεεεε Δεεει:ε.
674. Βιιειιο,ει ειο 21.Με” ι900.

Ψεεειι:εοιιεε: Μ σει Μ. Βεεεει:εε: Αιιι ιιιι ιι ε.
1) Ψ ε ε τε ιι ιι1 ε ο: «Πειιεε ερειει.ιεειιε Οιιειιρετιεο». (Βι·
εειιειοι. ιιιι Πειιειει

Ι) ι ε ε ο ε ε ι ο ιι :
Μοειιε Γεω”, Με εεε ω» νοι·ιεεε;ειι‹ιε πιο (ιειιι·ειιιειι
νεο ιιιιοει·ειιινιιεεει·οεεε1ιε --- ειιει· '1'ι·ιιιιιιιιιεειι ιιι ιωιειιιεε,
Κιεειοι.εεο ο. ε.
ιν εε τ.ιιιιιιιε ιι: Πιιε Βεειε ιει ιιιε ιιεειειιεοιιε Νεοεει.ετιιε
Με 2ο εειιιιοιιειο, ειπε Μεειειιε ειοεοιειιεο ειιεε ειοε Ηνεεε
ιιιεεει.ριειιοεοννεοιιεο, ιιιιεε ιο ιιιιιτιεε ινειεε. Αιιίιιιιεοιιιι.ει
νεεεειιιιιοοιεεο εεε Βειιιειι, 1ιιιιιεεε.ιινε.εεει·ιιειοεςεο ιιοειι ιει
οεο Νοεεεο. 'Ι'ειιιιιεοι·εο ιιι άεε Βιιιιεεετεο ιιειϊεο οεε, εε
Μοεο εεε Ρετιεοι: ιιιε (Με ιιειιιιειιι:; ιιοιιιιοι.εε ειιειιοιι, εε εε
ειιιοι ννιει1ει·εεε ειιε 1.ειιιεο.
Η ιεεειι: ινε ειοε οοι·ειεειιιιε.εειεεΡιιιιει:ιεο ‹ιεε Πεειοεε
νει·ιιεςι. ιιε.οι1ειι.εε ειειι εειιι· ιιιι.ιιιιε ιιιιι ειο Εεεεειει(ιεο. Ηιει·
ιει ιιιιοο ιιεειι ιεειιι ειοε εειειιε (Με εοΒεπει,ιετ. ννιι-ιι ειιεειι
ιιιεεειιιε ιιιε θειιεοεεεεειιοο ι·εειιιιει:. εε Μιά Με ιιιε Πεπο
τιιιιι;ιςιιειι οοεοιει.
ιν ε ε ι ρ ιι ειι ε ιι : νει·ιιιιεεεειιεοάε Βειιεενεεεεεεεει·οο8·ειι
ιιειιιιοεο νει· ιιιιιι σε ΒειιινειιιιοΒι 8ειιι ειιειιειι, ινεοιι ειιε
Πεειιιιιιιιιι),ςιιειι. ιιεειοε.ι ε;εννοι·ιιεο ιει. ιΞε Πεμ ειειι οεε,
ινειειιει· νοεςιιοε εεε ρειιιιιι.εειει. Ιειι ειο Βιεοει;;ι, ειο ρε
ειειιιεειιε ι.ειιετνεεεεεεεεειιιιε Με εεε 8ει·ιιοιιιιι·ε :ο ιιειιεο.
Ηιι·εειι: 'Γεεοιιεο @τι ιιιιιτι ιιιεεε νειχειιοςε εκει νεο
ειοειοειεε ιιιιιι ιει ιιε.ιτεεε Με ιιιει.ειιειι, ιιιιεε ιιεειι ιιε.ε εθεω
1ειιιειι εεε Ρειιοϋ.ι·ε ιει.
Ψ ε ε τ.ρ ιι ε.ι ε ο: 1ειι ιιεοοε ειοεο Ρει.ιεοιεο, εεε ινε.ιιι·εοιι
ειοεε (Με ιο νεων ιιοιι θειιενεοιοςεο εειιιεειιτει· ινιιειιε οοο
ιιιει· ιιεειι ιιειο (ιιειιεε.ιιειινεο ι)οοειιεο νειιειιιοιιιε ,ε;εοε.ε.
θε ιι ιιιΜε: Βει Ηειιοιοιιιιεειε ιεειοιιιτ.ειο εοιειιεε Νεοε
εει νοιι Ποεειιι”ειι ιιιιιι νεεειοριιιιιι.τ νοι·. Νεειι ΑΜεειιιοοε·
άεε Βειιιι»νιιειοε "κι θεοεειιοε ειο
θειι οιιτ2: Βε ιει ειιιιειιωω. Με ιιιι.οιις ιιιιιιι ιιππ Οιεετι
ρειιειι ιιει ΒιιοειιιιΒεο Μπι-ιει. Με ιιιειειεο Κιοιιεε ιιειιιιε(`ειι
πωπω· ()ινετιεεε Με Βε,ιεειοοε ιιιεεε Βιιι·ιιιιιιετιεςιιειι..
ιν ε ε τ.ε ιι ε.ι ε ο : 1ο εοιειιεο Ε”ιιιιιειιιιιιιεειε ιιιιιο ιιιε Πε.ειο
ιιιιιτιε;ιιειεάει· ιιιιιιι.ει· εεερ. ιιεε Αιοιοε εεειιιιι·ειι ιιοειω εε·

ΐιε1ιιεοιιεε
(ιιιει.ιρειιειι ειοε εειιιιιεεεεειειιει·ε Νειιι·ιιιιε :ιι

ο ι·εο.
2) 8ειιιιιιιιι ι1ειοοιιειειει; εννει Βειιιεεοιιιιιιει·. άεε ειοε
Βιιι1 ειιιιοιιιι. νεο ειοειο 5_ιειιειεεοΜιι‹ιειιειι, εεε ειο ι-Κορειιειι·
ειἱιει‹ ιιιιειι Μιιει:εεε νει·εειιιιιει‹ι ιπιι; Με ειιιάει·ε νεο ειιιειιι
2)ιιιιειιχεο Κοιιιιειι. εεε ειιεοιιιιιε 1-Κορειιεοειιιειε ειιει· οεοειι
ιιιιιιειεεε νεεεειιιιιειιι:ω. 1ο ιιειιιεο Ε'ε.ιιεο ινει· Με ιιιιιοεε
ιιιι Οεεεριιεειιιε ειεει‹ειι ε:εειιειιεο ιιοιι ιει άει· Βιιε ιιεεεειιιεο
εοΕ ιιειι ε·εεει.ιειειιΒιιιιεεο εειιε ‹ιεοιιιειι 2ο εειιεο. Με ιιιιιιι
εεο ινιιιιιιεο ιο ιιειι1εοΕ'ιι.ιιεο ειιιεε.ιιιει. (ι)ειιιεοει.εετιεο.)
Νεοιιιεε.;; ιιι άειιι Ρι·ει;ειιειι εεε 672. ΗιτειιοΒι

νεοι 22. Ε`ειιειιεε 1900.
Ηε1ιει: Με Ποεειιιειιειιτιιος άει· Βιιεοιιειιιε »Με ννοιιι
εειιειι ειιεεειιιεεεειιεοιιε 5γιιιρι.οιοε ιιιιι”ιιεειιειι. Βει Πειιειε
οιιεειιειιι εεε ιιιει·Βο ειιρι·εεεειτιιιιε ιει: εει· 8ειιιοεεε εειιεο :ο
ιιοιιειι. ινοιιΙ ειιιεε ινεοο ιιιειο εεε Πεοειι νεο ιιιιι.ειι ιιι-ιε,ιιοι:εε
ιιειιιι άεε Μπεεε ειιρεειει·ιιιι.ιιιιε εεεεο Με Βιιεο ιιοειιει:. Πε
Πεμ ιιιεε ειο εεε ιι`ιειιεετιοο εεε Κοοειιειιε, εει· ειστε εεονειι
ιιιεε εεοεε.ν ω.
ειπε ε: Πεε Βειιιοριεο ιιει· θι:ιειι ιοϋεετε ιιοειι ννοιιι ιιει
Βιοιιεεοιργειο $ειιιιιει·2εο νεειιεεεειιεο, _ιειιεειι ι'ειιιι;εο ειε
ειιιειι ιιιεειιει. νεο Βιιιιιιιεε Με (Με ΒιιεειιΙεοειιι:ιιοΒειιιιιι ιει.
Με Πιει‹ε εεε Βιτει·εειιιοιιι.
Βιεεειει: 1ιιι Αρι·ι1 1897 ννιιειιε νοιι 'Ι'ιιιοε ιιοιι νοιι
ιοιε ιιιιεε ειοειι Επι! νεο Βιοονειιι εεε θτιι·ιιιιιιιιιε ειιτ ι)ιιεειι
ιιειιειι ιο ιιιε Οειιιι:ειιιοιι ιο ει» θειιε.εειιιϋιιιε ι·ει'εειει ω. Ρεο
ωιωιι νοιιι 29. Αρειι 1897. 8ι:. Ρετεεεε. ιιιειι. ννοειιεοεειιι·ιι'ι.
1897, με. 247). Ι)ε.ιιιειε ιει ιιει εει· θεειιειι ιειιιεε ιιιειιι Με
ιιεο Βιιιοε ιοιι€ιιιιτιιοειιιε ιεεεειιτει. ινοε‹ιεο, εεε νιειιειειιι; ιιιε
ΠεοιιιΒ·ιιιε νεειιιιιτειι: ιιε.ττε. Πεε Βιιιρνειο ινε.ι· ιιιιοιεειι νοιι
ι‹οιιιιοειι ιε.ιεοι. εε ι“ειιιιειι ειιε Βγιοριειοε ειοεε εοιειιεο; Κορι
εειιιιιει·2 Γειιιιε Με 2ιι1ει2ιε,Μετα εει· ιιιειιιοςιιιει
'Ι'.ιιιιι8: ιιι άειιι νοιι Βιεεειε :ιο;ειιιιιι·τεο Ριιιι ινε.ε
νειιε Βεειοοιιο.ιε,ειοειΒιιειι:νεειιιιιιιιεο. Ηιει· »Με (Με Βεινιιεει.
· εειιι Μι ιιιιιι ιιιε ()ειιιεεο ννοι·ιιεο εειιεεειιι.ιν ιιει'ειιειι. Βει
εει· Ορεειιιιειι Με ιειι ιιιειιι·ει·εΗιιιιιειι. 1)ιε Βιιι·οιιϋιιιε ιιιετει;
ειιειι ιιιιοιι,ε;Αιιοεειιιιιειεο Με, ειε ιει εειιι· νιιειιιιιει. εεννοιιι
ιο Βεειιι.ε πο( ιιιεε θεϋεεε Με ειιειι ιιιιεε.ιιι'.ιιιιεε ειε ιιιεοειιιιιιιι
ιι.ιιε 2 οοιι ε.ιιειι ιιιειιε Αιιιιιειιοοεεο ιιεει;ειιεο ιε.ιιιο. ;ι1)ει·
Κ ο ιι οι'εειιε Πεοειηιιιιιιιι ι‹ειιο οιιι· οι» ιιιε ιιοιειι Βειε,ειεοειι
Ηϋιιιεο Βιε1ιεοοοο ιει ε.ιιειι οιειιτ ιιεινειεειιιι.
ιιιιοιο ιιεειιιι:ιει.. ιιεεε Με 8ειιιιιει·ειιειιιι€ιιειτ οιειιτ εειιι·
ειιεἔει›εε.ει 2ο εειο ιιεε.ιιειιτ.Με Βιιι·ειιιειιειιιιιο; ,ιειειιτινεοι;ε
εεε.ιιειιιιει·ε Βεειιιτετε.
Πει ιει τ.: Πε. Με ιιιΐεετιεο νεο άει· Νε.εε ε.ιιεειειιι,ννεειιεο
»νοιιι Με ιιιιι:εο ιιε.<;ειιι1εοΗειιιειι εοεεειειιειιι.ιιεο. ιπι Δομο
ινιοιιει ννϋειιε ‹ιεειιειι› πιο ειιεειεο Βειιιιιει·ειιιιιιιι;ιεειι 2ο εε
ννει·ιειι εειιι.



Με

'Ι'ι1ιπΒ: Βει επι1ει·επ Κποε1ιεπιιϋ1ι1επ,Με ιπι Ιππειπ ππι
1νειπι1επεπειι;εετιιι.τει.ειππ, εε1ιεπΜι· ι1οε1ιπιιιιιπτει·, Μεεε Με
ππι.ει·επ ΑΜ1ιει1ε Πει εειπεπ πππ ιπ άεπ ο1ιειεπ ειε1ι πω»
:ι.πεπιπιπε1τ. Βε Μ. Μεε Με Ι)ιεεεπι πιεΙιι; ππ1ιεΜπει. εειπ·
ρι1ιε1ιτεπ.

Μιιιπειιιιπεεπ
άει· θεεε11εο1ιείτ ρτεετιεε1ιει· Αει·πιιε επ Β.188.

8ιιιιιιπε· ειπ Θ. Οετ.ο1ιει· 1899.
1. 1)ι·.Θιει1ιει·ά Κιεεει·ιτε1ιγ ι1επιοπειιιιι. ειπ πιι1ιιο
ε1ιοριεε1ιεεΡι·25.ρει·ειπππ Οιι1τιιι·επ νοπ Βε.οτει·ιεπ πει· Ο ο π

-

_ιιι π ε τι ν ι ι ι ε ε ρ ι πε ιπιε ει.. (Πιε ειπ1ειτεπάεπ Απειιι1ιι·ιιπ
εεπ εο11επιιπ Πι·πειι ει·εεΙιειπεπ.1
Πι·. Μεπι1ε1 ε τειπιιι 1 1ιιιιιριι. επ άειι Ρειεειιε πεε νω
ιιε.ε;επι1επεπ, Μεεε Κτεπ1ι1ιειτειοι·πι εει εειπεπ; 11ι·.Μεε
ι1ε 1ε ι ε ιπ ιπ ιπειπι, Μεεε εε1ιειππιιιε 8εΙι:επ1ιειι ειιιΙιιι·ε ειε1ι
ιιεΜιι·ε1ι,Μιεε Με ειιει·ει; νοιι ν. Θι·εειε ειιιι.ιειιιιιττε Βε
2ε1ε1ιπιιπ€«Οοπ_ιιιπετινιιιεεριιιειπιεπ» εριιι.ει·πιπ ννεπιιι·ει·ιι111ιε1ι
,ι.ιειινοιάεπεει, ιπιι.π ιπ1ιιιειιε και Με 1ιει;ι·ειΤεπι1επΕ'ιι11ειιπτετ
«ΓοΙΙιεπιπτεε.ιπιι·1ι». Πι·. Μ π π ά ε 1ε ι ειιπ ιπ 1ιεεει·ειτειΜε Βε
ιεε1ιιιεππε επι· Αιιιει.ε1Ιππιι ειπει· Οοπιιιπειινιι:ιε εριι1ειπιεε.
Με ειπετ 1ιεεοπι1ει·επΚι·ε.ιι1ι1ιειι:ειοτιπ;εΙ1ε Με ιιπιει· Μεεεπι
Νειπεπ 1ιεεε1ιιιεπεπειι111811611ιιιε1ιεπάοε1ιιιπ Βιι1ιπιεπ πεε θει
ιπιι·1ιε; Με 1ιεειει·ιο1οπιεε1ιεΠπτει·επειιιιιιε πιει-ε επ νιεΙόειιιι
εειι Βεεπ1τει.επ ππι1Ιειει.ε επ Με Ρι·ιιιιιε πιειιιε; ιι

ι και
1ιιιιιιεεε ι1ει·επι επ, Με Ριο.ι;ποεε ιιι Βεπιι8 επι' ΗειΙππειε επει·
ιπει:1ιεπεπ Μπιιεπ ππι! Με εει πιιι€1ιειι Μιιειι ειιιιιιο1ιε Βε
ιπε.εΙιτιιιι,ε·πει Οοπιππετινε; πειιε πιιιιι 1›ειειπεπι Οιιιιιι·ι1ι πε
εοπι1ει·εεπ πει Πεεει.ειεπεειε.1τει·ειειι1ιε1ιεΒ'ο11ι1ιεΙ,εοειιι·εε1ιε
πιεπ νοπ Ρο11ι1ιιι1ετεεωιι·1ι,εεε·επιι1ιει·ιιεπι ειπΓεε1ιεπ@πειιε
πιο Με 8ε1ι1ειιπ1ιπιιτ@Με εει.
Πι·. 1)π1ι1ιε1 π: Πιε ΒεπειεΙιπιιπΒ·Οπιι_ιππετινιιιεεριάεπιιεε.
ινει·ιιε ιπ άει· 11ιτειιιιιιι· νιε1ι“εε1ιπεππ ιιιιιιιιιι·ιιειι πεπιειιεΜ,
πεππ νοπ 2ε1ι1ιειεπειι εΙειεΙιεειιιε;ειι Οοπιππειινε1ει1ιι·επ1ιπιι
εεπ ιπ 8ε1ιπ1επ.Κε.εει·πεπ, θει'ε.πεπιεεεπ 1ιει·ιε1ιτειπετάει, ινο
1ιει ννε1ιι·εο1ιειπ1ιε1ιεε1ιι νειεειιιει1επε Κι·επιι1ιειιειι ιιπι.ει· Με
εε: Βεεειε1ιπππ,ς επιιειιιπιπιι·ι ενιιι·ιιειι. 1Σιπε Οοπιππετινιιιε
εριι1επιιεεπιπ ερεειε1Ιεπ Β:ιετειιεπ μπε εε πιε1ιι.
:Πι·. Ζεν ι π ι; ιιι :ιιι π Με νει· .1ιι1ιι·ειιπει εειπειιι Μι.ιππΙιςεπ
Ο1ιεί Πι·. Βε1ιπιι πι. ιπ 0ι1εεεε. πειιιιειειιε Π111ε ειπει· οοπ
_ιπποι.ιιππ1ει·1ιιππ1ιππε·ιζεεε1ιεπ,Με 8ε1ιιιιιάτ Με μι. ειιιιι·ε.1ι
τει·ιειι·ιε ΚιππΚιιειτειοιπι ππιει· άειιι Νεπιεπ Οοπ_ιιιπετινιι:ιε
εριιιειιιιεει1ιεεειιιιε1ιεππειιε. Μεεε 11ιι.ι1ιειΙππε·8ο ι

ι πιΜ τ ' ε

εε1ιειπε πε.ε1ι1ιει·ιιιιππ ιπ νει·εεεεεπ1ιειι ;;ει·πι1ιεπ επ εειπ.
Πιε ?Μπι ιπ Ο:1εεεειπει τεπ ιι11εειιιεπ ,ςιιιε.ιιιι.ιειι νει1επι'.
Πι·. Πε.ιιΙιειι1 ει·ι.νι ειε, Μεεε Π1ιι.1ιοιι' πει· θε1ιιπιιιι
εε1ιεπ νει6ι1“επι1ιε1ιιιπεΒιννιιιιιιιιπι>;<έετιιιιπΜε... Βιεεε Ε'ε.11ε,
Με Πι·. Ζννιπ επιιιπ π πιειπε, ιι6ππτεπ Μιιε1ι 1ιιιειειιο1οι;ι
εε1ιε Ππτετειιε1ιιιπρ,·Με επτε.ιιιι;ε εοπετειιι·ι πετάω.
Πι·. 8ι.ενεπ π ει,ι:_επ »επ ιιπειι πιε1ιι άεπ Νπιπεπ Εεεε
εει:επ επι” θιι·ππ.ι νοπ 1ιεεεει·ιο1οςιεεΙιεπΒειιιπι1επ. Μεεε
εειειι ιι1ιει·1ιε.ιιρι,Με Μεε πεπει·Μπειε νιιεπει· 8επειει. 1ιε.1ιε,Με
Με οριιτ1ιπ1ιπο1οειεεπεΡτειιιε ιεειιι. ιιιιππνει·11ι.εει;;,νιεπιεετειιε
80 »πιο εε ειο1ι ιιιπ Με ιιιι1ιι·οε1ιοριεε1ιεΒεειιιιιπιππε νοπ ΗΜ:
τειιεπ ιιιιπΜε επι θιιιιπά πει· ιι1ιΙιειιεπ Πιι·πειπετιιπάεπ; ιιπ
ειο1ιει·επΒεειι1ι:ει.τεπ1ιιιιιιειπεπ ι·ιε1ι`ε.ειιειει: ιιιιι·ε1ιΒειιιοιιΙιπ
τω. Βιιιπιτ εει ειππ· εειπ Ρι·ε.1ιιι1ιει·πιε1ιτ εεΜεπι, πει· εε1ιπε11
1)ιπεποεε πω! Ρτοεποεε ιιιιι.ε1ιεπιπιιεεε.

π
. Ζ. θεει·ετε.ι·ι Πι·. Ρ. ν. 11ιενεπ.

8ιτεππε επι 20. Οι:ίο1ιει· 1899.

1
.

Πι·. Ε”. ν. Βετε; ι1ειποπετιιιι: ειπειι εει ε" Ορει·ει.ιοπ
8ειιιπι1ειιεπ πππ επιι'ει·πτεπ δε.ι·ιπι.πιποι·.
Βει πει Ρειιιεπειπ ινε.ι·ειι ίπ πει· 1ετ2τεπ Ζειτ 5 πει Βι
εε1ιειπιιπε·επνοπ 11επεεπιπετιετειι, Με ειππ _ιει1οε1ιπεε1ι Αιι
ιιι1ιτιιιιιιε1π ιιππ 1ιο1ιεπ ΒιπΒιιεεειιπ,ε·επ ππιει· ι·ειε1ιΙιε1ιειι
Βιιι1ιΙεπι1εει·ιιπειεπιπιπιει· ινιει1ει ε;εΙ6ει 1ιιιττεπ. Απι 18. θειο
πει· 1ιε.ιιιΡιιιιεπιιπ ιιππει· Ει·εε1ιειπιιππεπ ειιιει· εε1ιννει·επΡετι
ι.γριι1ιιιε 1ιει·ειπ,εε πεειιιιιι1 ε·ι·οεεε 8ε1ιιπειεπειιιις1ιειι. ιπ πει·
11εοεοεειιιεεεεπι1; πιπ 19. π·ιιι·πε ορειιι·ι; νοιιιει· ινε.ι·ειι Με
8γιπρωιπε νοπ Ρει·ιιγρ1ιιιιιε 2ιιι·ιιε1ιεεεεπ,εεπ. Βει άει· Ορε
τιιιιοπ ινπτιιε άεε Οοεπιιιπ ε·εεππό. 1ιειππάεπ, :πιει ειπε !ιπιπε
ιιοριε;ι·οεεε επιποι·ετιιε·ε Ρειι·τιε1ιιιιιει·ιπι πωπω". Πε.ε ΡΜ·
ριιι·ειτΜεεεε νοιι ι1επι 'Ι'πιποι· ειπι;εποπιιιιεπεπ ΠιιτιπετιιοΙιεε
πιει: ειπ νει·επετεε 1ιιιπιειι, (Με ειπ ειπε: 8τεΠε νοιι ειπεπι
ΡΒιιπιπεπιιει·ιι ;.ιειπε νειεε1ι1οεεεπ Μιά ιιππ επι.2ιιπά1ιε1ιεΒε
εειιοπ ιιπ Μεεει· 8ιεΙΙε. Όει· 'Ι'ιιιιιοι·, νιεΙΙειε1ιι θιιτειποιπ, Με
ιιιιιιι·οε1ιοριεειιπειιε ιιιι:1ιτιιιιτειεπε1ιι.
Νεε1ι ειπε: 1)ιε ιπι1ιιοε1ιοριεε1ιεΠπιειεπειιιιπἔ
Βιιιεεπ1ιι·ε1ιε.

2
.

11ι.ννο1οε1ιιιιε1ιγ 1ι5.1ι.εειπεπ νοι·ιι·ε.ε; «Ροιγ
ειιιιιι·ιι:ιε ε.ειιιιι πειειι Απειπε1ε.ειιπειιε».
Αιιιπι· 1ιεο11πεΙιτειειιι Παει εννιεε1ιεπ ι1επι 8
.

Βεεειπ1ιει· 1898
πππ 8
.

.Πιιιιιιιι· 1899 ειπε Πε.ιιεεριπειπιε νοπ Απε·ιπε. 1ιι.ειιπει·ιε.
Βε ειιιι·ε.π1ιτεπΜε πω”, ι1ειεπ θ Κιπι1ει· ιιππ Με Κ6ε1ιιιι ιιι

πειιε

`ι
1.

·β6-?ΜΜΒ εειι-ΜΒΜ! Ν-Ε-1νήΡ[· Η -·^ει·. Η ιι ν@Με

Ζννιεε1ιεπιιι.ιιπιεπνοιι_ιε ννεπιειεπ Τε.ειεπ πεε1ι ειπιι.πάει·. Βεὶ
εννειεπ πει· Κπεπεπ εειι1οεε ειε1ι ειπ εειπεπ εει άει· Χϋε1ιιιι
ειπ ειιισεεπτει· θειεπ1ιι·1ιεπιπειιεπιπε Μιεει. επ Με Απειπε. επ.
Ι)ιεεε 8 ?Με ειππ:

1
.

Κπειιιε Α. Β., 9 .Τε1ιτεΜε. Αιιι 19. Πεεεπι1ιει· 1898 Βε
ι;ιππ πει· Αιι.ε;ιπε Ιπειιπει·ιε, επι 28. Πεεειππει· Βεε·ιππ άεε εειι
ιεπ θε1επιιι·1ιειιιππτιειππε νοπ 9ιε.ιιιε·ει· Πειιει·. Ε”ιε1ιει· Με
:πιπ 28. Πεεειπ1ιετ. Βι·ειιι1επ ινιιι·επ (ιπι: 8ε1ινι·ε11ιιπωπιεσε
Β'ιιεε-, Ηππιι-, Μει.εεει·ρορΙιε1επεεε1- ιιππ ι·εε1ιτεεΚιιιειι;ε1επ1ι.
91.91νοε1ιεπ πε.ε1ιπει· θεπεειιπι; ειπε Ρπειιιποιιἱε Μπι πεκι:ι·ιε
ιπιει·ιοτιε νοπ Βιιιε·ιπει· Βιιιιειι οιιπε ειιιιι·ειιιτει·ιειιεε1ιε8πιιι.ει.
Π. Κπε1ιε 9.13., 12 .Τε1ιιε Με. Αιπ 8

.

.Τιιιιπιιι·1899 Απ
ι::ιπει.1εεππειιε; επι 10. .Τππιιιιι·116ιιιιιπιι ιιππ 8ειιινε11ιιπε πειω ΡιιεεεεΙεπ1ιε πππ 8ε1ιπιει·πειι ιπι ι·εε1ιτειι Κιιιε. Απι 14.
.Τε.πιιε.ι·Θεπεειιιι€.
111. 1)ιε Κιιε1ιιπ θ. 8. Απαιπε. επι 8

.

.Τεππει· 1899. νοιπ

9
.

.1ε.πιιιιι·ιιπ ειεΠιε ειο1ιειπ 1ιειι·ιπιιεΙειαει·επ1ιεπιιιει· θειεπ1ι·
ι1ιειιιιιιι.ι.ιειπιιεειπ, άει· πει εειπεπ 1ιιιπιιε;επ ΒεειΜνεπ ετε.ι·1ιε
θε1επιιεε1ιενε11πιι€επνετπι·εε.ε1ιι. Βειιει ιπειιι·ειε Ποπιιι.ε.
Πει· 1ιιιιιιεε1ιενει·Ιεπι Μεεει· Αιιειιιπ-Εριό.ειπιε πω· ιγριεε1ι
ιπιι: 1ιο1ιειιι8-1:ιε 4ιε.ι;ιε·ειπ Ε'ιε1ιει. Αιιι1'ει.Ιιειιι1πιει· πει· εειι
ε·ιεπϋεε εεππιιει·ιε·-ειιι·ιεε Βε1ιιιαεπι' άεπ 'ΓοπειΙΙεπ. Πιε Ρο1γ
ει·ιιιι·ιιιε Με ιπ άεπ 8 14”Μ1επ 9, 4 ιιππ ε Τα” πειεΙι Βεε·ιπι:ι
άει· Απειπε επι'. Πει·εεοπιπΙιεε.ιιοπεπ αιε.ι·ειι πιειιι ππε1ινιιειε
ω. 1)πε 8π1ιεγ1ννιι1ιιε Μιτειιιιπε ε·ϋπειιε· ειπ. Πιε ΓειιιιΙιε
ιετ ι1ιειιιιιετιεε1ιπιεΙιτ 1σε1ε.ειει,ννο1ιΙιι1ιει·Με Με Απειιπε. Πι
πει·εε11ιεπω!. Πιε ννοιιπιιππ ιπι 3

. Μπα· ιιοειιεπ. 1ιε11,ιπ
ειπειπ ειιι:επειειπει·πειι Ηε.ιιεε. Ζει Ζει: πιει· Απι.ιιπε. εριάε
ιιιιεειι, ιιε.‹ι1ιιιειιιεοε1ιεπΜε 1πι1πεππε ειε.ι·1ιι.ιι·ε.εειι·ιπειτε.
Απεεειάεπι πεο1ιεε1ιι;ετεΑυτοι· ιπι 8οιπιπει· 1899 4 ε1ιοι·ι;ινε
Β'ιι1Ιενοπ ειεπτειιιθε1επ1ει·1ιεπιπετιειππε1π ιιιιεειειπ Απεε1ι1πεε
επ Απειπιι Ιεειιιιιιτιε. Μεεε ειππ:

1
.

Ε'ι·Ι. Μ. (15. Αρι·111899) 5-9 Τε” πε.ε1ι ειπει Απειιπει
1πειιπετιε ιπι1; 1ιΙειπεπ ινειεεε,ι·ιιιιεπ ΓοΙΙι1ιε1π 8ε1ιιιιει·Ζεπ ιιι
άεπ ιπειειεπ ειι·οεεειι θε1ειιιιεπ ιιππ εειπεπ Νει·νι ιεειιιπόιει,
ε:ετιιιεε 8ε1ιενε11ππε ιιι εειπεπ Ρπεεε,ε1επιιεπ. Τειπρει·ειττιι·
ειιΜ'επιι1. θεπεεππι; πε.ειι ειπιεειι Τε.εεπ.
Π. Π: Α.Π.(10.111π.ι 1899.) Αιπ 2

.

Έπεσε ειιιει Αιι€ιπιι
1ειειιπει·ιε ππι Β·ιιιπεπι εε1ιιπιει·ιπειιι Βε1ιιι,ιε Βιιι1ιιιπε ππε
θε1ιινε11ππεπεε 4

.

ιιππ 5
.

Μειεεε.ι·ρορ1ιε1επεεε18ε1επιιεεπετ
Ιιπ1ιεπ Παπά. θεπεειιπεςΜε 9 'Ι'ιιι;επ.
ΙΙΙ. ΓΗ. Β. 8ε1ι. (19. .ππι 1899.) 8ε1ιιιιει·πεπιιι άεπ Κιει'ει·
ιιιιι1-Ηιι1εννιτ1ιε1ι.ι·ε1επ1ιεπΜε ιιι άει· Νιι.εΚεπιππεεπιε.ιπι. Νεπ
ιιε.1ειε 1ιειι1ει·Νει·νι οεειριιε1εε. θιειο1ιεειιιες εγπιμιοπι1οεε,
ππιε.11ιε:επι:άεειιιε Απ,ςιπιι. 1ειειιπει.ι·ιεπειιε Γιε1ιει·, 1ιΙειπε
ιι·ειεεε·ι·πιιεΒε11ι.ι.·ε.Θεπεειιπες πε.ε1ι 2 '11.ιι·;ειι.
111. Ηει·ι· Μ. Ψ. (21. Απ πει. 1899.) Βιιιι·1ιε 8ε1ιενε1ιππ,ς
πεε 1ιπ1ιεπΡιιεεεε1επ1ιεε πω. ιιεε1ι1ιιι.ιεε;ιιε1ιετιι·ει,εγιπριοιιι
Μεε Απαιπε1:ιειιπειιε πιπ: ,ε:τϋιι-ειιιι επι Βε!ε.ε Μιά ιι1εισ.ιι
πειι.ιε ειιικιεε1ιτ..Θεπεειιπει πιιε1ι 10 'Μει.ιεπ.
Πιε Απειππ 1πειιππι·ιε νιιιι·ι1ιιιιο1οειεε1ι ππι' Με ργοιςεπεπ
Οοεεεπ 2πι·ιιε1ιε;ειιι1ιι·ι,Με νιε1ι'ε.ε1ιεπε άεπ Βε1ειεεπ ε·επιιε1ιι.ει.
ννοι·ιιεπειππ. Με" ειππ εε 8ιιεριο- ιιπά 8ιει.ρ1ιγ1ο-,εεΙι.επ
Ρπεπιιιοεοεπεπ. Πει· ειι·ι.ιπ-ειιι·ι,ι;εΒε1πει πότε πιι.ειιΚορ1ι1ι
ιιιιιεΙι Βιι·εριοεοεεεπ νειιιτειιε1ιι.. Ιιπ Απεο1ιΙιιεε :ιιι Με Απ·
ιιιπε.1πειιπειιε εειπεπ Με νειιεειιιεπεπετεπ Νεειιιιιε.π1ι1ιειτεπ
1ιεο1ιιιεΙιτει: Τοπειι1ει·νετειιιιιππεεπ. ειιι·ιε·ε Μεάι:ιει:ιπιτιε,
Ργε.ειπιε, Βιιιργειιιε, Βπτ1οεει·ι1ιι.ιε.ΒιγιΙιειπιι. Ρπι·ριιι·ιι, επτ
ι“ει·ιιτεΑ1ιεεεεεε ιιππ εεπεετ θε1επ1ιι·ιιεπιπετιειιιπε.
Β1ιεπεοΜε εε ειο1ιει·.Μιεε Με εοπτε Ρο1γει·1:1ιιιιιεειπε Ιπ
Γεειιοπε1ιι·ιιπ1ιιιειιιει. 8ε1ι ιιει'ει· ππ‹1Ροεοε1ι νιιιεεεπ Με
ιπιι·επτ.ει·ιπε1πι'εει:ιοππε.ειι. Πιε Οοπτ.ειαιοειτ.Μπειιε επε πιει
πει· ει·ειεπ Κτε.π1ιεπεεεε1ιιε1ιτε1ιει·νοι·. πεππ άει· Β'πιειειιιιπ8·
ιπιοΙειε ειπει· εοπτεε1ϋεειι Απειιιε. 1ε.ειιιιιιιιε. Πιε πεει.ει·ιο1οπι
εε1ιειι Ππτετεπειιιιπεεπ Μεεε, πεππ ειε ροειιιν ειιιειιε1επ, εο
ννο1ιι1ιιιθε1επ1ιειιεπάει. ΒΙιιι. ιιππ Ηειι·π πει άει· Ρο1γειιιιι·ιτιε
πεπιε. Με εποε εει ε11επι1ιι·επΟοπιρ1ιεει.ιοιιεπ:άει· Ριειιι·ιιιε,
Ρει·ιεειάιτ.ιε. Βπι1πειι.ι·άιιιε, Βι·γι1ιειπε. Ρπι·ρπι·ει, Ο1ιοι·ειι.ιιππ
Ο1ιοι·εεροειι·1ιειιιιιιι.τιοενειεε1ιιει1επε ργοι.ιεπεΟπεεεπ ει·,ε·ε1ιεπ.
Με Μεεεπ ,ειεΙεπε εε ειιρει·ιπιειιτε11επ '1'ιιιει·επ Βπάοεε.ι·ιιιιιε
νει·ι·πεοεειεπ ει·πειιι.ιεπ πππ Κι·ε.π1ι1ιειτειιιιπει·,Με άει· Ρο1γ
πιτιιιιιιε ει1ιπΙιε1ιπει·επ. Πιτ Με ργο,ε·επε ΑετιοΙοειε ε"
Ρο1γειι1ιι·ιειε :ι.επιπ εριιε1ιι πιιε1ι ιπι· ιιιιπιἰπεε νοι·Ιιοιπιπεπ
πει ιιππ πειειι πει· Απαιπε. 1ε.ειιπε.ι·ιε.
Απιοι· ει.ειιι ιπιτΒπι1εγ,Βιιεε,8ιπε·ει· ειε. επ Με Αιι
εε1ιιιιιιιπει,ιιε.εεΜε Ρο1γε.ιτιιιιιιε ιιιιε1ι Απε;ιπιι Με 8εειιπόιιι··
ετιιιππιιιιπε ειιΓ2ιιιιιεεεπ εει, 1ιεΜπε·ι. ιιιιι·ι:1ιΜε ιπ ι1ιιει· νι
τιι1επε ει1ηεεειιιιιιιε1ιτεπργοι;επειι Οοεεεπ πεε ε.πειπϋεεπ Βε
Ιπειεε, Με Με ιιιι·επ 89% ιπ άεπ Β1πτετιοπι ιιιιι1επ. Πιε 1801),
ει·ιιιι·ιι.ιε ε.ειιτε. εει ε.ιιοιορ;ιεε1ι1ιειπε ειιι1ιειΙΙιε1ιε Κιειπ1ι1ιειι,
εεπι1ει·π ππι· ειπ 8γιππιοιπειι1Μά, πεε Μιτε1ι νει·εε1ιιεπεπε πιο·
μπε Οοεεεπ 1ιει·νοι·ιςειιιιεπνιτει·ι1εππεππ. 1)ειεενετεε1ιιεπειιε
8τερ1ιγΙο- ιιπά 8τι·ερτοεοεεεπειεεπάεπ εειπεπ θε1επ1ιι·1ιειιπιπ
ιιεπιπε 1ιει·νοι·ι·πιεπ 1

:

ιιπ π επ , Μ! 1ιειιιε ειεΙιει· ει·ινιεεεπ; Μι
ιιπ Με ιιιειετεπ 11'ιι.11εειπ ειιιει,ι;ει· ερεειιιεεπει· Μι1ιι·ο
οι·Β·ειιιεπιιιενετεπιννοτι:1ιε1ιεπ ιιιπε1ιεπ πι. Μεεε ειε1ι πιε1ιι:
1ιεειιιιιιιιεπ,Μι. 1ιιε1ιει·ειπ εο1ε1ιει· ιιιε1ιι ππι'ε·ειιιιιπεπ ινοι·ι1επ
ιει. Με.π ιππεε επι εεπ εειπεπ θε1επ1ιιιιεππιετιειππε ιιιιο1ο
ι;ιεε1ι επ εε1ιεπ, Με πι” επι' Με Ρπειιπιοπιε, Βπτιπεε.τάιιιειιππ



ειε

Οειεειυνε1ιτιε ευ εευειι ειου ε,·ευ·ευυι.Μι, ειε ευευ ειιου ειυε
εευι· νει·εουιειιευο ΑετιεΙοΒιε ειιιιι·ειεευ ιιιιυυου.
Αυτοι· ι·ε.τΙιειιιυ θουΙυεε, ιιιουι εει· εει ιειιειυ ε.οιιτευ (ιε
Ιευιιι·Ιιειιυιειιευιυε, εουεει·υ που υει ε.ΙΙειι ριεωιιειι ευιιι·ετευ
εευ θεΙευυεουιιιει2ευ, θειευυεοιιννεΙΙυυε;ευ υυά Νειιι·εΙΒ·ιειι
ειιιε εοι·ι.:Γε.ΙτιΒεΙυερεοτιου εεε Ρυει·νιιιι νοι·ευιιειιιυευ, ννειΙ
ειε τιιεεεΙυειι νει·υι·εεοΙιευιιε Αυειυε Ιεουυει·ιε Με ενιιιιιιευιιοε
ι·ει·ιε.υίτ. ·

(Α υι:οτείει·ει.).
Βι·. ν. Βειυρειιι: Πει· ιυτει·εεεευιε πω” εει Μαιου
ειε νει·ειιου. εευ Ζιιεε.ιυιυευιιευε; εννιεοιιευ εερι.ιεουευ ΕΠ·

ιιι·ευιιυυΒειι υυά εει· εοιιιευ ΡεΙνει·τυι·ιτιε ι'εειειιειειΙειι; εε
εει ιυ πιει·ειιιεουιι€ειςευ Βιτειιιιυι· εουευ Ιευιςε εεε Βεει.ι·ευευ
νοι·υευκιευ. ειιιευ.εεΙουειι Ζιιευιυιιιειιιιευε· υεοιι2υννειεευ, όει··
ειιι.ιιιιυ. εεεε ε.οιιιε ΡεΙνει·ιΙιτιι.ιε ιιειιιε Κι·ειιυιιειι ευι ε;ειιει·ιε
εει. νεοι υιιυιεουευ Βιε.υιιιιυιιυι ιι6ιιυε ιιιε.υ ευει· Μου υιουι
ιυι· ειε Ιοειιιιτε.τ.ειυτι·ετευ, υιευ υοιυιιιε Μουτ ιιυει· ειε »νιου

Με υυά ευυε.ΙΙειιυε 'Ι'υειεεουε υιυννες, ιιεεε εει· εουτ.ε θε
ΙευυτΙιειιιιιοι.ιειυυε ιυ ευεεεουυ·υοιιιει Ρει·ιιι ιυιι: ευιοι·ι.ιεειιι
νει·Ιε.υι' ευυε Ειτει·υιι εε Με νοι·υειυυιι, ενειιιι·ειιάάιε εεριι
εουειι Ε'ει·ιιιοιι εειιι· εε του ειυ‹ι. Πειυει· ιιιιιεεε ιιιιι.υΒειιευιιευ
ει·ει.ιευ,ιιιεεε Μιάου Γει·ιιιευ ε.ιε ειεε ειυιιειτΙιοιιε Κι·ευιιυειι
ειιίευι”ειεεευ: νοιυ ιιιιυιεο!ιευ θτειπιριιιιυι; εει άιε υ'τεεε _ιεεευ
Ι'εΙΙε υεου Μουτ ευ ευτεουειοευ.
Πι·. Ρ. Κιειιιιυ εουΙιεεεε ειου Μ: ν. ΒευιρεΙυ'ε Αυ
ειουτ.ευ. Πε εει Μουτ ει·Ιειιυι, ειε Βιι·ερι;οοοοοειι, ειε ιυευ
οικω οΙιιιε ΥΝειιει·εεΜε άιε Βι·ιεε·ει άεε ιιοιιτειι θειειιυι·ιιειι
ιυει:ιειυυε ιιι υειιιου. εε υΒυυε ειεε Μιεουιιιιεοτιου νοι·Ιιεεειι.
Μου υιιιεεε υιει· ευ ειε ΑυεΙοΒιε ει·ιυυει·υ, ειε ε. Β. άιε οικει

ρ.ιευθειευιιει·υι·υιιυυυε;ευ υειιυ θουει·υιου υιειευ. Βιυ ννιου·

τιΒει· υιιιιιεουει·Πυιει·εοιιιευ υεειευε ει.ιιουιιει·ιιι, ιιεεε εει· ειιι
ε.ι·τιι;εεοιιτε θεΙευυι·υευιιιετιειυιιε @του ΒειιονΙειιιιι·ε Ζιι ιιε
ειυιιιιεεειι ει, ννειιτευσι άιε θειειιυει·υτε.υυιιιιο;οιι υειιιι Βουε.ι·
Μου ιιε.ειιι·ουυι ιι

.

υεειυιιιιεευει· ειυιι. Μιτου ειε ΑΙΙΒευιειιι
ει·ιιι·ειιυιιυε ννει· ε εει· εει· Βειιευ ε;εεοΙιευευ ΠΠ· ειε Βιοπ
ει·ι·ε;;ει·. ινιουτιε εειευ ειε Πιιιυειιιιυεευ εεε νοι·τιεεειμιου
ιυεοΐει·υ. Με ειε «Με ειυυιο.Ι άιε ΨιοΙιιιευειτ εει· 'ΓουειΠευ
ειε Ειυεειι·,ςεριοι·ιε ι`ιιι·υιιυι·οοι·ρ;ευιειυευ υεινειεειι; ειε Μου
τευ ιι:ι.ιιει·Ζει· ινει·υιιυ;;, υιιτ εεε ΤουειΙΙευ Μουτ εο Μουτ·
ειυυιρ; υιιικιικευευ, πιο εε νιειίεου ι;εεοιιευε, ειε υιουι. ευυε
ειι·ευεε ιιι‹ιιοειιου Ζιι ειιει:ιι·ριιευ. .
Πι·. ν. Βιυιεουε: Ιυ ιιειυ ειυευ νειιι νοι·τιο,ε·ευιιευ ευκο
ιιιιιι·τευ ?Με Ιιευιιιε νιεΙΙειουτ ειε Ει·υπιυιιυυε ευ εει· Βε
οιιουιοιιειιιε ευεεΙειιιευ εειυ, άε.ιιυ ιιυιιετ ιιιε.υε.υο” 'Ι'ευειΙΙειι
υιουτε. Με. Πι·. Κιευιιυ ετιιιιιιιτ ει· τιειι·ιιι ιιυειειυ. άεεε ειε
'Ι"ευειιΙευ ιιιιιιιιε· ευυε εευιιε·ευιιε Ιυειοειιου ευιί”ειιυτννεπιευ,
ειιάει·οιεειιε υουυε ειεε ευει· @του Βιιειιι·ρειιευ εει· 'Ι'ευειΙΙευ
νιεΙευ Αυι;ιυευ νει·ιιευ ευ.
Πι·. Ο. Κ Ι ειε ιιι πιι· ε Με Ρι·ε.8ε ω, ου ιιιε.υ υει·εοιιιιο;τεει.
νοιι ειυει· ειιιυειιΙιο!ιευ Κιε.υΙιυειι «Αιιςιιιει ιεουυε.ι·ιε» ου
ερι·εουου, ευου ιυ ιιευ Β'ειΙιευ, άιε, Με ειε νει·εευι·ειουτειι,
ειΒευιιι·ιιε:ε. Μουτ ειιιιι ςεινευυΙιουευ ΒιΙτιε εει· Αιιε·ιυε Ιεοιι
υειιε ,ςευει·ιε·ε Βεειειιει·εοΙιειυιιυΒ·ευ ειι€'ννειεευ. Πι· ει·ιυυει·ι.
ευ ειε Βιιιιει· εει” άεε ΤοιιειιΙευ εει Βουι·ιε.ι.ιυε, Μεεει·υ, 'Γν
ιιυυε, Πιιιυι.ιιει·ιε, ειε ιιυιει· Πιιιειιι.ιιιιευ νοΙΙει.ειιειε ιιοιιι Ιεοε
Ιου υει Αυε;ιυε Ιε.οιιιιει·ιε Βιειουευ ιιιιυυευ ιιιιτι 8εΙεεειιι.Ιιου
ε.ιιου ειε οτι-ιιεΒτεουειυιιυε· ε" υειι·ειΤειιιιευ Κι·ευυυειτ. Με
ποιου. Μειι ννιιι·‹ιε εε υει ιιευειει· Βι·ιιευυτυιεε νι.εΙΙειοιιτ
Αυε·ιυε. υιοιιυε.ι·ιε υε ιι ι ,ευ ε

. ιι·ευυευ ιυιιεεευ νου ιιευ Ρετ
ιιιευ, ειε εει· ιιοιι· νει·τιε.εειιεε εεεοιιιιιιει·ι. υε.τ υυά ειε ιιιε.ιι
εευυ Μουτ Με Ρεινει·τυι·ιιιε ι

ι ει: υ ΑιιΒιιιε υιοιιιιε.ι·ιε,εουιιειιιι
ετννε Με ΑιιΒιιιει ιΙιευυιοιιοε, υε2ιν. Βιιειιυιε.τιειιιιιε ιιιιι Αιι
ειιυε. υε2ειουυευ ιιιιιεετε, ιιι Αυε.Ιοειε Με Αυι;ιυε. εοε.ι·Ιε.τιιιοεε,
ι:νευεεε ειε. Πιο Ιυιεει.ιειιεει·ιεε;ει· ειιιει· Αυ.ε;ιυε Ιεοιιιιε.ι·ιε
ειιιιιιΙειι ννε.ι·ευυοου ιιιοΙιτ εεΐιιιιτιειι,_ εευιιει·ιι υιευει· ννιιυι·
εουειυΙιου υιιι· εει·ιιυιιιιι·ε ΑυειειιΙει· ιιοιι πινει· νει·εουἱε‹ιευ·
ειιι:ιε·ει.ει·θευτιιυε.

(Αυτοι·ει'ει·ε.ι).ι

ΙΝ. Ψειοευιυευν εεε;ευ Πι·. Ο. ΚΙειυιυ:
Πι·. ινοι ο ευιιιευ ν ιιιεειιτε ειε Αιικιιιε Ιιιουυει·ιε νοιι
ετιιυ(ιιι; ,ι.πειι·ουιιιννιεεευ νου εεε Αυειυευ υει $ουει·υιου ειε.
Αιι,ςιιιει Ιε.οιιιιει·ιε εει ειυ ενριεοΙιεε Κι·ευυυειιει.ιΙε, Με Βιετ
ει.ειιι: ιο εειυειι ε.ΙΙΒειιιειιιευ Με ειιιου Ιοοο.Ιευ Βγιιιριευιευ:
;ινοι;ευε Οοοοειι ννιιι·ιιευειιιπ εευει εειιιυιιευ υυά ινει·ιιε Αυ
ι;ςιιιεΙειουυειι·ιεε.ιιοΙει;ιεοΙι ιιιιτΒεουι; τιει·ειιιιευι·ιιουι;εΐιιιιι·τ. ε. -
θεεευ ι)ι·. Ρ. Κιειιιυι: ινοΙεευιυευν πειιι. :ιυι εειε
Βιευτιριιιιυτ. εεεε Με ει ιιειιιι,ι;ευ Βεί'ιιυιιε εει· ργει;ευειι Οοο
οοιι υει ΧΡοινει.ι·ιιιι·ιι.ιευυά υιιευ θειιιρΙιοειιουειι ιιει·εεΙυευ (ΗΜΜ
οει·ιιιιιε, Ρει·ιοε.ι·ιιιιιε, ΡΙειιι·ιτ.ιε, Βιντ.ιιειιιε. οπο.) Μουτ Με Ζιι

Ι) ΝυοΙιειε.ε;Ιιουε Βευιει·υιιυι.ι Πι. ινε Ι ο ευιιι ε υ ν'ε: Πει·
Βει.>;τιιι'εει· Αυε;ιιιε ι·υειιιιιετιοε ιει ιυι νοι·ιτεοε νου ιιιιι·
ιιιιτοιιειείιιυι·ι:ννει·ιιευ. .Ιεάεοιι Με ιυ εει· Γοιεςε2ειτ ειε ιιιιυι
εοΙιε Βι·Γευτιιιιις τω· ειε ινειι.ειιε .=.ι;ι·ϋεειοΜευι·Ζειιι εει· ΈΊιΠε
εεε ειουει·ευ Βεννειε εεΙιει'ειε, εεεε ιιιιιιι ειε Αυειυε. ειε ιιτι
ιιιιιι·ε εεΙυειετιιυιιιιζε Βι·υι·ειιιιυυς ειιιιεεεευ ιυιιεε, ιιι εει· ειε
Ρεινειιτιιι·ιιιε ειε Οευιριιοε.τιου ιιιυ2ιιιιιττ..
Μειυε Κι·ευυευεεεουιουιε Ιιείετι. ιιιεεειι Βειινειε ευειιΓειΙε
ιιιιι ε.υεειιιιει· θιουει·υειτ.

ιεΙΙιευειιειι ειιι”εείεεει. ινει·‹ιευ εει-τει, ιιιιιεειιιευι· ειε υιευει·
ιιοιυ ειιεοιίιεουει·Μιοι·οοι·Βιιυιειυιιε ιυι· Ροινο.ι·ιυι·ιτιε ιζεΐιιιιιιειι
«σώου Μ. 8ιεΙΙΙ. ιυευ ειου ειιϊ ιιοιι Βιευιιιιιιιιοι νου Ρι·ι

υ ι·ιιιιι ιι. Α., ιιεεε ιιΙΙε ‹ιιειευι€ειι πω, ννο εει· υε.οτει·ιοιοςι
εουε Βει'υιιε ρεειιιν νοιι· (ροειτ.ινεΒεΓιιυ·ιε ετΒευευ ετετε εει·
ιινοιχευε θοοοευ) Με υιιεοιιιυιεοιιου οιιει· ΡεειιιιοιΙιειιιυιιιιειιιυε
ειιι'ειιιεεεευ ειεε, εε ειιιιιε ιιιιιυ ιιυι· ιιιειευιεευ 15°ε1ιεΜε εε
υιιιυευ θοΙευυι·υειιιυειιειυευ ιιιιιΤεεεειι,υει ιιειιευ άιε υε.οτει·ιεΙε
;;ιεουε Πυι.ει·ειιοΙιιιυε «Με υεειετιν ειιεεει'ε.ΙΙευ πο. Ρι·ι

υ ι·ειυ ' εει· ειιι θεευει· όει· ργει.:ευευ Αει.ιοιει;ιε ιετ, ιιιιυιρίε
ιιι εειιιουι ννει·Ιι ιιυει· εοιιι.ευ θειευιιι·υειιιιιετιειιιυε Με ειιιυ
8οιιιιιεε @με ιιιεεεΙυε, υιιιεε 2ιι1ειει ιιυει· άοου ευεευευ, εεεε
ΒτεριιγΙεοεοοευ ειε Κι·ευυυειεευιΙά ει·ιειιε;ευ ιιϋυυευ, εειε νου
Ρεινε.ιιιιι·ιιιε ε.ουτε.Μουτ. ευ υιιτει·εουειιιευ Μ. Ρι·ιυι·ε.ιυ
ι'εεει. οπου ειε ΡεΙνει·ιυι·ιιιε υεου Αιιειυε. υιοιιιιιιι·ιε Με Ρεου
τιει·Ιιευιυειτιειυιιεεει; θει·υει·τι ιιιιεεεευ ειευι εουου Μ.
εεεε ΡεΙνε.ι·τιιι·ιιιε υε.ου Αυειυπ ειε εουιοι· θεΙευυι·υειιιιιειιε·
ιιιιιε ευΓΖιιΓεεεευ ιετ..
Ιυτει·εεεευτ ννει·ειι άιε Βει'ιιυ‹ιε νου Ιιιττε υ, εει· ιιιιε άιε
Βιιιετειιπ εει· βιιιιεοει·οιι.ιε ι·ιιευιιιει.τιοε.ιιιειι3·υε. υεευννιεε, ειε
εΙιει·ιιιυ,<.τενοιι όει· εεριιεουειι νει·εουιε‹ιειι ιετ. υει εει· ει·
Βιι·εριοοοοοευ ε·ει'υιιτιευΜε, ειε εκρει·ιιιιειιτειι θειειιυει·εουει
υιιιιο·ευ υει·νει·ι·ιει'ειι. Ευευεε ει·υ·ειιυευεννει·ιιι εειειι ιιιιου άιε
ιιε .Ιου ε. ο. νει·ου"ευτιιουτειι Βει'ιιιιιιε νου υ'νε.εεει·ιιι ιιοιι
που ινε ε τ.ιιιιο.1, ειε ιυ ειιιειυ ΓΑΠ νου Οιιοι·εε ροει.ιυειιιιιε
των οοιιιριιοιι·ειιιιι Βιιιιοοετοιιιε. ιιει όει· Ουάιιοιιευ ειυι Εεεε
οει·τι.ιυι ΒΙυτ, ιιι εει ΜΗ: ειυειι Βιι·εριοοοοουε υειουννιεεευ.
άεεεευ Ουιτιιι·ευ ειε εειε υιοιιιιιευ ιυ ιιυευεεεοιιινεουιει· Γοι·ιυ
ιιι Ηιιυυειι ιιιιιιευ ιιοιι εει ειιρει·ιιιιευιεΙΙ εει ΚειιιυοΙιευ ειε
Κι·ευυυειιευιιιι ει·Ζειιε;τ,εεε ιιιειει: τϋιιιιιου νει·Ιειιιε ιιιι‹ι ιυι:
εει Ρεινει·ιιιι·ιιιε πειιι ω. ΜειιεοΙιευ ειιιεεει·ετεειιτΙιοιι νιει
ΑευυΙιοιιυειι Με. - Ειυειιεο Με εε Ιιειιι.ε ΓεειειεΙιε, ω” εει
εειε εευυιυευ θιεΙειιυι·Ιιευυιιιιιειυυεθειειιυειτει·ιιυε,· ε.ιιιτ.ι·ειειιυυά
εεε Με εει· Ργειιιιε ειοΙι Με" ειιιεουΙιεεεευ Ιιευυ, εε υουυευ
ιιιιιιιευευι·τ.ι·ειυ ενε:ιιιιεοιιε Ρι·οοεεεε ιιιιι.ει·εειυ Βιιιιε ω· Ροιν
ειιτυι·ιιιε ειιι'ι.ι·ετειιιιοιι ιετ εε εεΙυετ ιιιιτ ειπε εει· Ουευοτιοιι
ιιι ειιιεεΙυειι ΓειΙΙειι ιιευιιι ιεειιιιειεΙΙευ, ου ειε Ροινε.ι·ι.υι·ιιιε
Με: ειε Ρνιιιιιιε ειε θι·ιιυιιιιι·ευυυειτ εει·.

(Αυτοι·ει'ει·εε).
Βι·. Ρ. Κιειιιιιι: Πιο υεοτει·ιοΙοε:ιεουε Αει.ιειοειε εει· Αι·
ι.Ιιιιιιε εει Μουτ. εε ειυι'εου; ιιε Μιιιιειε, Με ιιευ 'Ι'ευειΠειι
ι'ι4.υτιειιιειι εευι νιειε, νετεοιιιειιειιειτιἔε Βεοι.ειιευ. Βερειε εει
ειιι Βε.υιυιεΙυειςι·ιιι',ειεε ιιιιιεεε ιυυ ιιι εειυε θειιιρευευτευ εει·
Ιοε·ειι, ειεε ινιοιιι.ιεε εει _ῇ

ε
πειιι κιευει ειυε Αι·ουι·ιτιε.- Ι)ιε

ΜουοιυΕεει.ιου εει εεΙιειι, ιυευ ιιιι‹ιε Μουτ υιιι· ιιιιιιιει· εΙΙειιι
8ι.ι·εριεοοοοειιετιει· Ηιερυν1εοοοοευ Αιιου υει Ει·νειρεΙ #ειυει·
Βιιιιε η·ριεοιιευ Κι·ειιυυειιι ιι·ετε υιιιιιι8 Ροινιιι·ι.υι·ιτιεΜε ειε
ιιυει· υιοιιι. Με ε·ευιιιυει· Ωειευυι·Ιιευυιετιειυιιε ευΜιιιεεεευ εει.
Πι·. Ψ ε Ι ε ε ιι ι υ ευ ν: Βι·νειρει εει εεΙυει: ειυε ειιιιιιιειτ.εν
ειιιιεουε Κι·ειιυΙιειτ, @του Βιι·εριοοεοοευ νει·ιιτεεουε; ειε θεοι
ριιοε.ιιου εεε Σιγειρειε ιιιιτ Ροινε.ι·ιιιι·ιτιε ιιυτετειιιιυε υιιι· άιε
Αυειουι. νου εει· ιινοεευειι ΑειιοΙοειε ειεεθειευιιι·ιιειιιιιιιτιειιιιιε.

ε. Ζ. Βοοι·ειιιι: Πι·. Ρ. ν. Βιενευ.
Βιι::ιιυ;; :ιυι 3. Νονειιιυει· 1899.

1
.

Πι·. ν. Βιιιι εουε. εειιιοιιετι·ιτι: ειεε Ριιιιευι.ιυ. ειε ω»
Η .Πιιιι·ευ ευ Νει.εειιροι ν ρου Μιάου. Ζει· Ειυεϊει·υιιυΒ
ιιει·εεΙυευ ινιιι·‹ιε νοιι ειυειιι θιιιιιιιι·ε·ειι ειε Βι·υυε'εουε

Ο με ι
· ε.τ.ιε ιι ε·ειιιιιοΙιτ,ιιεου ειειΙυειι ειοΙι Βεοιεινε ειε. Βου:

2 .Ιειιι·ειι Μου!. Ρειιειιιιυ ιυ Πι·. ν. Β.ι ιυ εουε'ε Βευευτιιιιυις;
εειειειιι ειιι‹ι ινιειιει· υιευι·ει·ε Ροινιιευ ευι.ιει·υι:.
ΙΖιυευ ιιυιιιιοιιευ πιι, ιιευ ει· Μου ννε8ειι ιεοιεινιι·ευ‹ιετ
Ροινρειι υεΙιευάειτ Με. υιετ.εειε ιιευι·ει· εεε ΜΜΜ, εει εειυει·
Ζε” νου Ριου ν. ννειιι (ιιιουι Μου Βι·ιι υε) ερει·ιι·ι.ννοι·‹ιευ
ιετ-ιιυε ειιιε ε18.ι·ιιεΕ.υιει.εΙΙιιυε ιυΓεΙΒε άετ Ορει·ειιου Με
ννειεε.
Με' ΒετεουιιιευυΒ· Ζιι εε ειιι,=;ι·ειΕευ‹ιειυνοη.ιεΙιευ ι;εεειιιιυοι·
ιιοιι ΝεεειιρεΙνρευ εει ‹ι‹ιοΙι ι`ι·ιιοιιου, ιιε. ννεεευ όει· Βεοιιιινε
ιιειυ ᾶειιει·υ‹ιει· ινεεευιΙιουει· Ει·ι`εΙἔ ει·ειειτ. ινει·‹ιε ιιοιι Ιιιιιιίις
ειεε Μουτ οιιει· ννευιεει· ετει·υε Βιιτει.εΙΙιιυς Ζιιι·ἱι‹:υυΙειυε.
Πε.ιιοι ιυἱιεεε ιιιιι.υ ννευι νου ιιιεεει· Ορει·ειιιου Αυετε.υιι υευ
ιυου. Αιιου εει ιιι υει·ιιουειουτιε·ειι, εεεε υιιιιι ιιυει· ειε Βυτ
ειευυυεειιι·εεουε εει· Ροινρευ υιουιε Βιουει·εε ινιεεε. εευυ ινειιυ
ευου Μου; ειυ Βειε υεεουυΙειει ννει·ιιευ Μου. Με 2.13.
υειιιι Ειυργειιι εει· ΝευειιυϋυΙου, εε εει άεε άεου Μουτ. ιιιιιυει·
εει· ΡΜ; νιεΙε ΡεΙνρευ ευιει:ευιιευ ευυε ειιιειι ιιε.οΙιενειευετειι
Βει2, Μου ευι·ουιεοΙιειυ 8οιιιιυρι'ευ; ε.ιιου εει ειιιευι 8ννϋοιιευι.
Ιιουευ Κιιιτιε εειειι Ρειγρευ υεευεουτεε ννοι·ιιευ. Πιεεε εειε
Ιοε;ιεοιιεΠιιειουειιιειτ εει ιιιιου ειε θι·ιιυιι ε;εεευ άιε ειυ,ι;ι·ει·
ι'ειιάε Ορει·ειιου.
Πι·. Θειιιιει·ει· εουΙιεεει. ειου Πι·. ν. Βιιιιεουε. νοιι
ειιιυιιιρ; ευ. Μειι εει ε.Πεειυειιι νοιι εει· Βι·ιι υε'εοΙιευ Ορε
ι·ετιευ υιιι·ιιου ευοιιιυιευ, ειε ᾶοου ε;ι·οεεε Ευι.ετ.εΙΙιιυεευ εεεεε.
'1εουιιιυ υυά υεει·ιιιιιειιτε.ι·ιειιιιυι· ειε Βυιιει·υιιιιε·· εει· Ροιν·
ιιευ εει υιιτ εει· Ζειι εε νει·νεΙΙΙιειιιιυιιετ ινει·ιιειι, ω" ιυειι
ιιυει·ειΙ υιυυε1ευεευ υευυε. Βιε Πι·ειιοιιε όει· ΡεΙνι›ευ εει
ιιιειει: ιυ Βι·ιιι·ευυιιιιεευ εει· ΝευευιιουΙευ .το ειιουευ; ιιευει·
ειιου Με Βεοιτιινε, εε Ιευε;ε ειε θι·ιιιιάυτε.ιιυιιειι ι'οι·ι.υεετευε.
Πιο Βι· ευ ε 'εουε Ορει·ειιευ υευυτε οοου εει· όεπ Ζινεου Μ·
Με, εεεε ιυε.υ υεειιειιι ιιυοι·εΙΙ ιιιυεειε.υι;ευ, ΑΠεε ι·ιιιιιοει



ειε

ινεε·εειιιεεε εϋεετε. 1):ιε ννει·ιιε εεει· εεεει ειπε πετ ει·ιει‹·ει.Ε: εεεε ειε Με! Βιε ε ε ι.ιειιιεεει, εε εει ειεε εεεεεεεΙιεεε
Ορει·ετιεε ειε εε ειει·ιιει· ΒΙετεες, εε.εε ειεε εεε 'Ι'ει·ι·ειε
ειεε: ιιεετεειιεε εεε ειιιεε· εειιι ιε ιιιε '1'ιει'ε @εεε Με”.
ενειιε ω· Ρετιεει: ειεε εε ειεει· ι.ει·εεεει·εε Ορειει.ιοε εεε
εεειιεεεε, εει εε τ:οεε εεεεει·, ειε Βι·ειιεεεε· εει· Νεεεεεεειειι
εεεε εεε εε ε νει·πεεειιιεεε. 1ιεε Ι.εετει εεε Μιι.εε @εεε ει·
εεεε, Με ιιιε ινε,εεε νιειει· Βεειιιινε εεεεειιεΙι. ει· εει εει·εε
ιιιε Ορει·ετιεε εειιι: εει;ειεΙΙι.

|1)ι·. ν. Βει·Β·: Πιε Βι·ειιε'εεεε Ορει·ετιεε εεΙιε ει»
ιει·εεεει·ε'1'ειεει·εε τεεει·νιι·ι. ιιιεει: εει· 1Βει:ιει·ιιεεε νοιι Ρε
1νρεε ι.ι·εειεεεεννειι1εε. ·

ε. Ζ. θεει·ει.ει·: 1)ι·. Ρ. ν. Με νεε.

8ιτεεεεεει 18. Νενεειεει· 1899.
1)ι·. ν. Βε ι· ε,ιε εε ε ΜΙ: εειεεε εεεεεεεειμεε νει·ιι·ε.ε·
επι Πειεεεειι·ειιοε: «Πεεει· 1)ε.ι·ειεεεεεεεΝεες»
(Βι·εεεειει: ιιε Πι·εεε).
Αεί ιιιε Ε'ι·ε,εε Πι·. Κι·εεειιε1ε', σε ιιιε Τι·εεειιεε· εει·
Πεεεεε νεε εεε ιιει·ιεεε θεειεετεε εεε εεεεεεεεεΙιετ.ειι Μπει
εεεεεειΜ.εε εεεειρι' ειιει· Με." νεη;εεειειεεε "ειιιεε εει,
εετιινοτιει νει·τι·εεεεεει·. ι1εεεειε Δεειεεεεε· ετεειρι' νει· ειεε
εεεεει:εε ω. Μειι εεεε εεε ΜεεεεεεειιΙειιεε ιε ιοτ.ε, Με
ει· ιιε Ριειιει·ει: νετΙιειει:.Με ειεεε ειεεεειιιΙριεε Ηε.ειιεεεεε
1:ιεεει·εεε εειιι 8ειεεε-ειιιεειιΙει·ιε-Βεει· Ιιει·ε.εεειεεεε εεεεεε,
ενεεει εε εΙΙει·ειεε;ε ετε.ι·Ιιεεειετ.ει: εεεε, εε ιιε.εε ι'ει·τ.ννε.ει·εεε
μωρε. ιινει·εεε ιειιεειε. Με εειειιιιαΙιεε νετεεεει·ιε 8ειοεε.
εει νιει ενειιι,ςει·ινιάει·ετεεεετ'εειε €εινεεεε. ειε ειε ειεεε εε

τ
.ε
ι·
1

εει·ιεειειι Εεεε.ιιι·εεεενει·εε.Ιιειεεεε ετειιειιιιεε Πει·ιεε.ε
εε ειιεεε.

ε. Ζ. Βεει·ει.ει·: Ι)ι·. Ρ. ν. Ιε1θνθ11.

Βιι.εεεε· ειε 1
. Πεεεειεει· 1899.

Βιι·εετει· 1)ι·.Τι1ιεε· εεε εειεεε εεεεεεεειειειι νει·ιι·εε·:«Πεεει· ιεει·ε1ιεεεειτ.ν».
Πι·. εεειιειι ννειετ ιιε Αεεεειεεε ιιιε εεε νοι·τι·εε· εειιι
ιιιε ετεεεε ρι·εειιεειιε Βειιειιτιιεε ειε, ιιιε ειε Αεει·εεεειιεε;ε» ιεει·εΙ ιεεε.ιιιι:ν ειε εειεεεει.8.εάιεει·,νειι1ετ.εΙΙιε·εεεεει”εειεε
εεεεεειιε·ιεει· Κι·ε.ιιεεειτ ιιι ίσιο ειιιεε. Ιε εει· Θεεεεεεεειιεε
εΙΙει· Οειιει·ετεε.ιεε εΙειει ι1ιεεε ε'ι·εε;ε ειεεει· ιιεεειιιιειιειεε
πιει; ιιεεει· ειεε εει εει· ι'ετεεειεεεεε ΕΧρει·τιεε άει·ει·τι€ει·
Ε”ϋ.11εΜε θειεει·ειι εει.εεεεε ιιιιι·εε εεε νοε _ιετιετιεεεει·.8ειτε
εειεΙΙιε νει·ιε.εεεε ειεε Νεεεε·ειεεε ειιιεε ΙετειιιΒιεεεειεεεειε.

ιε ειεε θεϊειει· εει ιιιε, ιιε.εε εε εε .ιεεειειεει·ιιειι εειιιιεε, Με
ιιι εειιι Ρε1ιε ειεεε ΙΙιε.εεεε ειιειιεει·εεε ιε Ρι·εεει·εισε. ννοε"
Τεει.ιει· ε.ΙΙε Βγειρτ.εειεεει· ιιιοι·εΙ ιιιειιιιιιν ειιτ'ε·ιεε, ειεε ε.εει·
εεε Αειει·ι1ει·ιιεεειι εε εειεε 1ιιι:εΙΙιεεεε εεννεεεεεε εει€ιε, εε
ι1εεε άιε Βιιρει·ιεε ιεε ειεει τει ει·ειιε ει·ιιι1εζι·ιειι.Ει· ει·ιιιει·
ειπε ιεεεεεε1ιι ειεεε .Τειιιιεε 11 Ρει·εεεεε νει·εεειειιεεεε ειε
εοεΙεεετεε, ιιε ιιει·ειι [.ειεεεεειειι ει, εεννειε εειεε Ιιειιιε ειεει:
εεεειι ιιιιι·ειι εεε Ηιεεειιιεεειεε εει· Οριει· εειιιειιιετ Με
εειιιιεΙιε Λεω εεει”ιιει·τε. Πι· ννιιι·ιιε εειιι Τοιιε νει·ιιι·ιΙιειΙτ..
θε εεε;ι·ειιιιεε εεε εεεε Με Βειιιιι·ι`ειεεάει· ιεεεεεειιεεεε θε
εε11εεεειτ.εει, ειεε εεΙεεει· 1ειιιι·ιιιιιεε εε εειΙει1ιεεε. εε ειιιεεε
ιιιε Ηιειιεετιιεε ιε ειεειε εειεεεε Ε'ειΙε νεει ρεχειιιειι·ιεεεεε
Βιεεεειιεει. εεε εεεε ειε .ιιιετιειεοι·ιι εεεειειιεει ενει·εεε. Πιε
Βιιρει·ιεε εειειι ειεειε εεεινειεε θεννιεεεεεε»ι·ε.εεε εεεεεεειει.- Με ενι·ειτεθειεετ εει άει· Βειιι·ιεειιιιει; νεε ιιι ειε Κεπε
Βοι·ιε άετ ιεει·ει ιεεειιιιν ΓειΙειιεεε Κιεεεειι εεειεεε εε.ι·ιε,
ειιιεε εει ιιειε Βεειι·εεεε, ιιιε νει·Ιε.ει.πτειι ιιιιεΙΙιεειιετιειεειε
ιιεεεεειι·ειεεε, ιιιε ρεγειεΙε,ε:ιεειιε Πειειεεειι Ζε ιιιεεετειι εεε
εει.εοιε;ιεεεεε θειιυνεειιειεεε νετειιι·ει. νιιει·ιιε @ΜΙ νεε 1)ει
εει·ει - εε εει εεεει· νοιι εενεειειι·ιεεεει· δειτε ιιιιιεει· ννιε

ιετ νει·ιιεεεεε. Ζεεεειιετ ιετ εε εει εειε ειεεει·ι,ςεε 8ι.ειειισ
εει· θεεετη.τεεεε,ε;εει εεε εεε εεεε ιιι ννεετεει·ε ε ειε ρεεε
ιιεεεεετειι. ιιιεεε Κι·εεεειι ιε ιιιε Πι·εερε εει· ιεεεειΙΙι :ιι
ι·εειιεειι. 1)ει Βιειιιιεε εει· 1ειεΙΙι€εεε ω ιιιε Αεεειε ειιιεε
νειε Βιι·εεεει· 'Ι'ιΙιε ς εε εει·ιεις·εεεεεεειεεεε.
Βιι·εειοι· Πι·. 'Ι'ιιιες: Πιεεε 1ίι·ε.εεεε νει·ι'ε11ειι ιιιιιεετ
ιε εεεεεΙεειι Β'ειιΙει·. εεε εει·ειιι ε.εει·ειιιεε εει·ιιει', ειιιεε ιειιειι
ιιιε Ειεειεει Με. Ιεεεεεοεάει·ε νει· εειιι Βιεειει·, νεο ιει·εΑιι”εειε ειιιεε εει· θε1ι.ειη; 1ιειιιιεεε, εεεεεε ειε εεειιεεειι ιε
ιεΙΙιεεετ ει·εειιειιιεε, ιιεεε ε;εΙιειπ εεεε εει· Νεεεινειε ειεε
θεειινεεεειεεε ειεει. Αιιειι πι. εεε» ειε εειιινειιι€ει· νΨεεεεε1
εει· Ιετειιι€ειιε εε εεεεεεει.εε. Βει· 8ιεεεριιιιιιι, ιε εειεεειι
Πι1ιεειιιιιιιετ ΙειεΙΙιεεεεειει·ειιε· εεειιινειεεε εε ενε1Ιειι, ειε
ιιιε Βιεει.ει· νεε άει· Κιεεειιιιι'ι:ιε·εειτ εεε· Ιειιινιάειιειε εε
ιιεει·εεεε·εε. Μ. ιιε.ιιει·ιε Με ειι·ει: ιιιιιειιοιι, ω» ετ Με ειιιεε
τεεει·ετιεεε εεε ρι·εετιεεε ι'ειεειι. - Πε εοειειε εεεεει ειιιεε
ιιει·εεί εε, εε εειΒ·εε, ννιε ειεε ειεε ιιιιιει· εειεεεε νει·εε1ε
ειεεειι εε άει· θεεειεεεεεεε· νει·ιιειτειι εοιι,εεεεει·ε εε ιετ ειεε
Βει'ει·ιιι εε ει·ειι·εεεε, εει· 8ιε.εερεεετ εεε θεεετεεε εεε ε.εεε
ει·ιιι“εεενει·εεε.

Βι·. Βει1Ιιειι εεεετιινει·τει ιιιε ειιιεε 1)ι·. δε ε ε ιι ω ι ε τ. 'ε
εειιι". εεεε εε Ρεειιρενειιιει:ει· εεννεεεε ειεε, ιιιε εεε 1ιεει
ιεει·ιιει· εεειιιεειιιει. εεεειι. 1)ιεεεε πε.ειε ειιιεε ει· ιιιεει. ιιι
άειι ιιιει·ειιεεε Ιι·ι·εε, εοειιει·ε εεε ιιιε εει· ειιιεε ιειρειεινεε
Βεεεεει·ιι·τεε. Ε.ι· εεε ιιιεεεε ΓεΙΙ εεεειιιει·τ. επι εε εειεεε.
.εε ινεΙεεεε Οοεεεειιεεεεε εε ιιιει·ι, ι.νειιιι ρενεειεειιεε Κι·ειιιι
εειε εει· εειιι εεεεεεειειεε ννειιιεε εεε, ειε ειε ιετεΙιεει.εειΙει·
Μεεεει εεειιε·ειεεε.ι Μ. Πεενι,εεεε εεειειεε ιε άει· ι'ει·εεει
εειιειι Ρι·ειιιε ιιεειει·ιιιε εεεε εειιε νει·, ενο εει· θεεινεεεειιιε
ειι:ει εε εεειοεειι·ιι·εε, εειιι ω” άει· ειει·εΙιεειιε 1)ει”εοεευ
εεεεΙΙεεε ει, ι1εεεεε

ἔεΙιεετ,
εεε Βιεετετ νοε εειιι εεεει·ιεεε

ρενεειεεεεε Ζιιει:ιε‹ιε εε Βε1ιΙεε·τεε ιιι ιιεετεεεεεε.
Πι·. 8 εεε ε ΜΜΕ: νει·ειιιιιιιε·εε νει·εειεεε νει· εειιι
Βιεετει· εεινειετ ιιιιιιιτΙιειι εΙΙειε ειεειε; ινε· νει·Ιεεεεε. ι1εεεε" εε Βειι·ιιιει·Ιιτειιιιε ιιιιειει· νει·ειιεΐτις εε.ει1εΙε. Σ'νετιε εει·
εεει Βιεει:ει· εεειιυνειεεε ειιεεειι, ιιε.εε ιιει·εε1εεειιεεει·εε.1εάει·
θει·ιεετενει·εεεειιιιιε· 1ειεΙΙιε·ειιιιεεεεεΙ ιεεεει,ιμ εεεε, εε
ιειιεεε Με ι.εεειιεεε.
Πι·. Βεειιειι εειιι εε, εει.ει· εεε 1ιερεΙεινεε εεεε εε
νιεΙε, ιιιε €ειιειι ινιεεεε, εεεε ειε πιιι ιει·ειε '1'εεε ιεε νετ
ιιει·Ιιεε ι·εεεειι εεε εεειι ιιιεετ ινιάει·ετεεεε εϋιιεεε. Πει·
Αιι”εει ιιιεειε εεεε ειε Βιεειεετ.

Πι·. Β ε ε ε ε ?ε Ι ει εεειει·ει. ειει·2ε, ε.ιιεΙι :ιιιε νει·ει·εεεει·
ενιιεετειι,ι1ε.εεειε ειεε εε εεε θιιιε·εε ει·εειιεε.

Πιι·εετοι· Πι·. 'Ι'ιΙιει.; νει·ι.νειετ ε.ει' εεε ιε εειεειε νει·
Με” εεεειιιιιιτε Βειεριει ιιει·ΑΙεοεειιεει·, ιιιε ιε εΙεεεεΠιειει·
Ζειτ, ιεεεεεοιειει·ε ννειιι·εειι ειιιεε Εειειεειιει.;εεει· ιε εει· .εε
ετεΙι: νιεΙιεεε ι·ει·ειιειι.ιι.ε ι·ειεεεειι·εε ιιεει· ειεε νει·ι1ει·εΙιεεε
εεε ΑιεεεοΙειιεεετειιεεεε εεε ι1εεε ιιειεει· νι·ιει1ει·Με» εει
ιιεεεειιείτ νει·ι'εΙιεε; ειε εε.ειιεΙτεε ειεεει·Ιιεε ειεε: τω.

ε. Ζ. θεει·ετε.ι·:Βι·. Ρ. ν. Με νειι.

Υει·πιιεεειεε.

Αεεεεε. 1)ιε νοι·ει·εειιεε ειε ιιιε 72. νει·εε.ιειεΜε; Πειιτεεεει· Νεεει·ιει·εειιει· επι! Αει·ετε ιιι

Α εεε εε ειειι_ιετει: εεεεε εεννειι ε·ειιιειιεε, εεεε εεε ειιιεε
ιεειεε ννιεεεεεειιείιιιεεε Ρι·εει·ειειιι ι'εεεειεει. Μοει:εε· εεε 17.
Βεριειεεει· ιιειΙετ ειεε ε.Ιιε;ειεειεε 8ιτεεει.ι· πω, ιιι ννεΙεεει·
ειε Πεεει·ε1ιεε ιιεει· ιιιε Γει·ιεεει·ιετ.ε εει· Νεεει·ννιεεεεεεεειτ.εε

άει· εεεεειι·εεεε, ιιεεε ειε ι·ειεεε Αιιεετειει·ειιεεε ιιι εει· θε
εεεεεεειιει.ι·εεειι,ι.ιεεεε Βει·ιιεεειοετιεεεε ιιιιιιιεε. "Με “ο”
εει· Κε.ειρι ιε ιιιεεει·θεειιε ειεεει· ιεειιτ εεεειειιτειεε ετεεεειεε;
νιεΙΙειειιι εειειι·ιιεεε ειε εεεετεε νοε εεε ειιεει·ιιεεεεεΙιεε
Ρενεεειεειε ι1ε.ι·ιεΕι·ι“ειειεεε ει·ιιεεεε.
Βι·. ΒειιϋιιΕεΙι1ι.: Βει· νοιι 1)ι·. Βειι1ιεε εεεειιιιιι·τ.ε
ΓεΙ1 ιετ.ιιε.ιιιι·Ιιειι νοιι ειεε Βιιρει·ιεε ιιειοι·ιεεε ΐεΙεεε εεει·
ιεειΙε εει·ιιεε. Εε εεεάε1ι. ειεε ω" ιιιει·εει εεεε ινοεΙ εεεει
ειε ειεεε Ρε1Ινοε ειοι·εΙ ιεεεειτγ, εοειιει·ε εει ειεε εεετε
Ειιτει·ιεεεερενεεεεε. Πε.ε θετεεει.εε ιει εει'εεειιειι. Ιει εει·
ΓειΙΙ νεε εενεειειι·ιεειιειι Διιτει·ιτετεε εεει·ιιιειιε ινει·ιιεε ? Με·
ιε τεεοι·ει.ιεεε-ε·ιεεεεεεεειιιιειιει· Βεειεειιιιε εε ιετει·εεεεεεε
νοι·ι.ι·εε· εεε Ηει·ι·ε Πιι·εειει· Με ιι ε· Ιεεεε Με» άιε ?ειιιεε
ιιεε·εΙεει, Με ειεε εει εεε ιε Βεεειειιε εει· ρτειιτιεεεε Αι·ετ.ειε Βιιρει·ι: εεΙεεεε ε":ι.ιΙεε εεε·εειιεει· νει·ιιε1ιεε εοΙΙε. ΝεεεΒεεϋει'ε1άε'ε Αιιειειιι ειιιεε ειεε εειεεε Κι·εειιε ειε εε
εεεοι·ειιε Κι·εεεε εεε εινει· ειε Βειιινεεεειιιιιιι.ι·ε εεεειειιεεε;
ειεε εειιει·ε 8ιε11εεε πει νει· θει·ιεει ειεει: ιεεε1ιειι. 8ειιινει·ε
1ειεΙΙιε·ειιεετει·εεεεε ειεε εεεε ιειιιιει· νει·εεεεεε, ι1ιεεεΚι·ιιε
1ιειι1ιεεεε "Με ιιιε Βιεειεει ιε εεε Πεειτ.1:Ιιεεε, ειε Πικετ
εεεειεεεε ιειι ιεεεε εει· ιεεεεεειεειι εεεε1ει·ει. Με ιιεεειιιε Βεειιε.ειεει επεΙε.τειι εει· ι1ιιι·ειιεεε εεεειιιειεειιε 'Γεωμετειιιιεεε; ειεε ει·ιιιεεεε θεεννεεεε. ιεεειΙεεεεεΙΙε Ιεεειιιι·ιεεε

εεε άει· Μεάιειε ιιε Π). .Τε.ιιι·ειιιιιιει·ι:νεε εει·νει·ι·εε·εεεεε νει·
πετει·ε εει· ΒιεεειΓεεεετ εει.εεεεε πιει. - εε ινει·‹ιεε ειπε
εεεε:

1
.

νε.ιι 1:'Ηε ιι'-ΒειΙιε: «Πεεει· ιιιε εεει·.εεειεεεεε Νετιιι·
ννιεεεεεεΙιείτεε».

2
.

Ο. Η ε Μινι Β·-Βει·Ιιιι: «Πεεει· ειε ΠεωνιοεΙιιε,ε· εει·
ΒιεΙεε·ιε».

8
.

Ν ιι ε ιι ε· ε - Βιι·εεεεεης: «Πεεει· ιιιε ιιιεει·ε Μεάιειιι ειε
εεειιεεειιεε Βεει.ει·ιεΙε,ε·ιε εεε Ηγειειεε».

4
.
Ο ειιιι·ι- Πε:: «Πεεει· ιιιε ρετιιειοειεεεε Αεε.τοιειε πιιι;

Βετιιεεειοετι,ι.ειιεεάει· ε.ιιεεει·ειι Μειιιειε».
1Σιεε εινειιε ειιεεειειεε Βιι:εεε;; ι”ιειιεε11'ι·ειιε.ει1εε 21. Βερ
ιεειεει· εειιι, ιε ινε1ειιει·ειιιιεεειιι· Ζειι. ιιιε ιν ι ε ε ε ε ε ε ε ε τ

'
ι:Ιιεεε ννει π ε ε ενεε·εεε ε Ε” ι·εεε ε εεερι·ε‹ειειι ννει·εεε:

1
.
.Τ εΙιεε νεοι ΓΕ-Βει·ιιε: «Πεεει· ιιιε ΨεεΙιεεΙεεειεειιε·

_ εε 2ιειεεεειι ε`οτιε εεε Ε'ιιεει:ιιιι εει· ειεεειεειι θεειΙ‹ιε
εε θι·εειιιειιιεε» (ειε ι)ειιιεεειι·ειιοει.

2
.

Ε. ν ο ε 1
)
ι· ν ε· ε Ι ε ε ι -Βει·ιιιι : «Ρ1ε.ε εεε Αει"ε·εεειι

άει· εεειεεεειι ΒιιερεΙει·εκρεάιτιοε».



Μ? ι

8. Β. Η ο ιι ε ο ιπ τιιι ιι - Βοτιιιι: «Βιιιιιτο ΖοιΙρτοιιιοιιιο ιιιιιι
ιιιτο Βοιιοιιιιιιιιρ,·Πιι· πιο Μεεοπεοιιοιτ1ιοΙιο Βοο·τιιιιιιιιιιο·
Μι· Οτο·ιιιιιιιοι·ο.ριο».

4. Ηοιιτιοι'οι-Αιιοποπ:
ιιππ;; Μι· Μιιιεοιιοπ 8ιοιιιιιοιιΙοπιοΙοοτ».

Πιτινι·οοιι Μιι 19. 8ορι.οιιιιιοττιιιτοιιάιο ιιιοιιιοιιιιεοΙιοοπο πιο
ποτ.ιιτινιεεοπεοιιιιΠιιι·ΙιοΠιιιιιιι.8τιιρροι;οι;ι·οπιιτ.
Ιιι Μι· ιποάιοιιιιεοιιοπ Ηοιιρηο·ι·ιιρροΜπι ιιιιοι· ποπ Ιιοιιτιεοπ
Βιιιπιι Μτ «Νοιιι·οποπιοιιτο» ιιι ειιιι.ι.οιιιιεοιιοι·,ιιπ ·ειοΙοειεοιιοτ
υπο ριιι.ιιοιοο·ιεοιιοι·Βο:ιοιιιιιιε, νοπ Μπι Ηοτι·οιι ξ7οτννο το -
.Τοπιι ιιπι! Νιειε ι - ΠοιιιοΙΙιοτο·ειιεΠιΙιτΙιοιι τοι'οι·ιττ.
ιιι Μι· ιιο.ι.ιιι·ιτιεεοπεοιιιι.ΓιιιοιιοιιΗοιιροετιιρρο ινοι·ιιοπ Μ
εοιι‹ιο νοτιι·1ιοο ο·οιιιι.!τοι1:
1. Μ. ιν. Βογοτιπ ιι· ΠοΙΠ:
ιιι:οιι“οειπι οι·οοιιιεοιιοπ Βοιιοπιι.

2. Ε. Γ. Πιιτι·ο-Αοοιιοπι «Πιο ποιιοετοιιΒ`οτεοιιιιιι€οτιΜε
Μιπ θοιιιοιο Με 8τειιιε».

δ. Ρ ι οΜ ιι οι· - Νοι·ιιιιο.ιιεοπ:
ιιιιιοτι·ιοιιι» (νοπι πιι.ιιιτινιεεοπεοιιιιιτιιοιιοπ8τιιιιιιριιιιΜ).

Ι)ιο ιιιιιιιζο Ζοιτ ιετ Μι· Ατιιοιτ ιιι Μιι 38 Αιιιιιοι1ιιιιοοιι
ν οι·ιιοιιο.ιιοπ.
ιιιοιιιοι.
οιοιοιιιοιιιο τιι;;ι οιπο ΒοιΙιο ντιεεοπεοιιοιτιιοιιοι· νοτοιπο:
Ι)ιο 5. .Τειιιι·οενοτοοιιιιιιιιιπεΜε νοι·οιιιε οιιιιιτιποιιτοτΑοι·πι.ο,
Μι· νοτοιιι Πιτ Βοιιιι1ιιμιιοιπο π. Α.
ιιι νοτιιιιιιιιιιιΒ· πιιτ. Μι· ΝιιτπτΓοτεοιιοτνοτειιιιιιιιιιιιιςιιιιΜι
οιιιο Α ιι εε τοΙΙιιιι ο· ριιτειιιοΙιεοιιοτ, οιιοπιιεοιιοτιιιι‹ι ιιιοτιιοι
ιιιεοιιοι·

°Ρι·ει]ροι·οτο
ιιιιιι Αρρο.τιιω ειοι.τ.- [Με « οιιτιιιιΙ οι' ΒιιτγιιοοΙοτη. ΒιιιιιοΙοτη ιιιιιι θτοΙοεγ»,

199, Βιιιιιιοειιιιτγ Ανοιιιιο. Ιιοιιιιοιι, »πιω πιο Βροοιιιιιιτειο Πιτ
ΚοιιΙιιορι;. Νιιεοπ- ιιιιτιΟιιτοπιιτειπιιιιοιι.οπιιπι Μιτι.ιιοιΙιιπο;ιιιτοε
Νιιιποιιε ιιπι! ιιιτοτ Αιιτοεεο ιιοιιιιΓε Αιιιιιοιιιιιιο ιιι Με νοιι ιιιιιι
ιιοτειιεπιιιτοιιοπιιο«Ιπι.οι·πιιιιοιιιιΙ Πιτοοιοι·γ οι' Μιτγιιι;οιο,ο·ιετε .
:ιιπι ΟιοΙοειειειι›.
-- Βτιιιιιιπι.: πιο ινιτιιι. Βιιιιιι.ετΜιιο: ιιοιιιοιιιι·ιιτΒ·Με
Αιιοι·ιιοοιιειοιι Ηοΐοε Χ'ΨοΙ_ιεπιιιι 0νν ιιιι‹Ι Ποιο, οτιιοπιι.
Ρι·οΐοεεοτοιι Μι· ΚειεοτΙιοιιοιι πιιιτει-ιωιιοιιιιιωιοπ ΑιιιιΜιιιιο;
Εοιο-Αοοοιιοιιοιιι· Με Αιιοι·ιιδοιιετοπ Ηοτ'οε Ο Μ.. Πιι·οοιοτ οοε
8ι.. Ροτοι·ειιιιτεοτ ννοιιιιιοιιοπ Μοιιιοιπιεοιιοιι Ιπειιιιιτε, υπά
Αιιιιιιοιπιιιοτ ιιπι! οι·ΜιιτΙ. Ρτοΐοεεοτ οιιιοτ. Ι)τ. μι”. .Ι ο [το -
τον. Οοιιιιΐο Με Οιιοιε Μι· Οιιοι·-Αιοιιιτοπιιιιοτ-- επ ιιοι·ιιιιι.
Μιιο;Ιιοσιοι·π Με θιοΙοιιι·τοιι ιιιιιιιι5.ι·-1οιιιοιιιοΙ-Οοιπιτοε. ποιοι·
ΒοΙιιεειιιιε ιιι ιιιι·οιι βιομπννο1ττιμοπ Αοιιιτοτπ, υπά Πι·. πιοιι.
Π ιιιιι2ονν . Βινιειοπεο.τετ Μι· 81. Ιπιοιιιτοι·ιο-Πινιειοπ, ιιπι! .
Μο Βτεοιετιιιιιο: .Ι ο ιν τιο ιι ι πι ο ιιι , Οοι·ρεο.ι·πιΜε 8ιι›ιτιεοιιοιι ι
Ατιποοοοτρε; Πι·. ιιιο‹ι. Βεοιιιποιν, Οιιιεεοπ-Ιπεροοι.οι· Μι·
Μοειτοιιοι· ΜιΙιΠιτ-Β`οΙιιεοΙιοι·εοιιιιΙο, ιιιιιι Ι.ιειτιο ιι ο ιν, Βιι

«Απειιοιιιιιιππ ιιπι! Ζιιειιιιιπιοιι- ι

«Ποτ ΚτοιεΙιιιιι' Με ΒιιοΙι- ·
. ννοι·ιιοιι.

«3ρτιιοιιιιιιτοττιοιιιιιιιιι Γε.οιι-
·

. . _ _· ιιιιτοι·ΒοιιιιΒιιιιε Με θιιττιοιιιιιπι νιιιιο ιιιιιι Μι· οο1οιιι·τοιιΑι·

Βε ειππ εοΙιοιι πω· 800 νοτττιιπο ιιιιιτιι ιι.ιιτςο-.

ε,·οιιιοο.ι·ετΜι· 86. Βοεοτιιο-ιπΓει.ιιιοτιο-Βι·ιοοιιο- 2ιι Οοι·ρε
ιι.τ2ιοιιΜε 2. τοε . 1. ιιππ δ. Βιιιιτιεοιιοπ ιιιιιι Με Βιι.ιιιιιιππε
Ατιιιοοοοτρε; άιο οιι.-ΒΜιιοΒΠτ.ιιιοιι. Οοιιιι ιιιι‹ι 'Τεοιι ιι ιι
ιιο νιιειιι. Οοιιιιιιιιιιπτοπ Με Κιοινεοιιοιι τοεο. Ί'ιιιιεοι· 1ιιιιιιιιιι
ιιοεριιιιιε - ιιι Ποτρεοιιιτιιι·οοιι Με 1. ι·οειι. 2. Βιιιιι·ιεοιιοπ
Αι·ιιιοοοοτρε.ΒοιΜ ιιιιτοι· ΒοΙοεειιιιε ιιι ιΙιτοιι ιςοςοιιινιι.ι·τιεοπ
Αοιιιτοτπ.- Ζιιιιι Ιιιε οοτοι· Με ΜοάιοιποΙινοεοιιε ιιπ Μο Απει.οιτοιι
Με Βοεοοι·τε οτ Κιιιεοτιιι Μο.τιιι πιτ τω. Ε. Ψ. Ρο.ννιοιν
οι·ιιο.ιιιιτινοτιιοιι.- Αιιι' Μο Βοιιι·ετιιιιι οοτΑιι€οιιιιιτοπιιιιοιτοπιιπι ννοιιιιιοιιοιι
ΝοτιιοιιιιεοΙιοπ ιπετιιιιι: ιιι Μ. Ροιοι·ειιιιτε
Μι· Μιιιτιιι·-Μοάιοιιιιεοιιοιι Αοοιιοιπιο Ν. Ι. Α π ιι ο ο·ε ιιι οο
ι·ιιιοιι ννοι·ιιοιι.- Βοι· ειιιιτοιιιιεοιιο Ιιοιιι·ετιιιιι εοΙΙ ειιι Βι.οιΙο
τοπ τω. Β οτιι_ιο ιν Μπι Ι)ι·. ιν. Ρ. Το ιι ιι τινν ιιιιοι·ι.τοΒοιι

(Βοιιι. (Με.)- Βιο Ρι·οι`οοειιτΠιτ Αιιο·οπΙιι·ιιιιΚιιοιιοπ ιιπι Κιιιιιεοιιοπ Ιιι
ετιι.ιιι.Μι· θι·οεειιιτειιπ ΗοΙοιιο Ρ:ινιιιοινπο. ιει νιι.οπιιτ. ιπποε
ιιιιι.οπ ποποπ ειιιιι ιιοιπι Πιι·οοιοι·ιιιιιι Με Ιιιει.ιιιιι.ε επ τιιοιΜιι,

ιιοιτοιι. ανω- Απ Μι· ιιιοιιιοιιιιεοΙιοιιΒ'ιιοιιιιΜ Μι· ιΤπινοτειιΜ Το πι ειι
ειππ "οι Βοιιι·ετιιιιΙονιιοιιιιτ: Ι) απ· Κιιιιιοι·ιτι·ο.πιιιιοιιοπ(ιποΙ.
κιιιιιιο ιιπι! 2ι Πιτ οιιιτιιι·ο·ιεο!ιοΡιι.τ.Ιιοιοοιο ιιοιιει Ι)οεπιιιι·πιο
υπο Μι· Ιιοιιι·ο νοπ Μιι Ρ`ι·ποι.ιιτοιιιιιιιι ΙπυΧδ.ΠΟΠ.ΘΠ.Ι.οιπτο
Ε'ι·ιετ.Πιτ πιο Βονι·οι·ιιιιπι.τ1. Οι:τοιιοι·1900.- Απ Μι· ιποάιοιιιιεοιιοιι Γο.οιιιιιι.ι. Μι· Πιιινοτειιιιτ οπω
ι‹ ο ιν Ιιιι: οοτ Ι.οιιτειιιιιι πιτ οροι·ιιιινο Οιιιτιιτι;ιο υπά το οιιιο·
ιιιιιεοΙιο Αιιιιιοιιιιο ιιοιιετ. Οροι·ιιιιοιιειιοιιιιιτοπιιπ Μι· οιοιιο
ντιοειιιι.- απο πιο ΤιιιτοειιιΜτοτ ιιοτιοιιτοιι, νι·ιιιι Μι· Πο.ιιιρί'οτΜι·
Βιιεειεοιιοιι θοεοΙιεοιιο.Π απ· Πιιτιιριεοιιιιιι”ο.ιιττιιπι! Η:ιιιΜι
«Ζιι.ι·ιηιι» ε.Ιε εοιινιιιιιιπιοιιιιοεΤπιποι·οτιι Πιτ Οειοειοιι οιπο
τιοιιτοτ.- Βιιιο ΗοιΙοο1οιιιο Πιτ 25 ιιιιιιιιιΙιοιιο ιιιιιοιιοιιιτοι· εοΙι νοπ
[Π. ΟΙιιοι·οιτο ιιπι Μι· ιιιεοΙ Κιιπειιτι, ιιι Μπ ιιπι1ιεοιιοιι
Βοιιοτοιι, θ Κιιοιιιοτοτ νοπ πωε οιιιι'οτιιτ, οιιιι.τοτιοιιτοτενοτ
άθΠ_ (Β088ι]Α.- κνΙ'.)- Πιο ιιιιιιιιιςοι·οιι Ροοιτοποτιιι·οπιιιιιι;;οπ ιιι δι.. Ροιοτειιιιτ8
ιιιιιιοιι πιο Βιιιιιι.νοι·ινοΙτιιιιτ; νοι·ιιιιΙοειιι, οιιοι·ιτιεοιιο Μιιεε
ιιε.ιιιιιοπιιι οι·ετοιιοιι, ιιπι οιπο ινοιιοι·ονοι·ιιτοιιιιπε Μι· Κι·ο,ιιιτ
Ιιοιτ.:το νοτιιιιτοιι. Ποιιι νοτιο.εεετ Μι· ιιοιτει.ιιιιι:οπΓοειεοΙιι·ιίτ
2ιιιπ .Ϊοιιιιοι·-.Ϊιιιιιιὲιιιιπ Πι·. Πιιιιοτ Μ: άιο Βοιιιιιιο· ιιιοεοτ
Μιιεεποιιιιποπ ἱιιιοτττ.ιἔοπ ινοι·Μιι. ΟοεοιιΜιτι;ις ειοιιι ιιιιι.π
οΙΙοιιιιιιιιιιοιι ιιι Μι· θτο.άι; ΑιιεοιιιοΒο, ιιι Μιιοιι άιο ΒονϋΙιτο
τιιιιιι· ιιιιί'ο;οι'οι·ιιοι·τΜπι, ειοιι οιπ Μο ιιε1ιιοι·ιιοποιοιιιιοΕοπδιο.
ιιοιιοπ ιιιιιιι'οπ επ ιιιεεοιι. Πιο ΙιιιρΠιιιι.; Βοεοιιιοιιι. ιιποπτεοΙΕ·
Ποπ ιιιιτοιι άιο ΒιιιιΜ.ιι·2ιο.=~

:ΔΝΝΟΠΟΕΝ
.ΤΒΒΒΒ ΔΙΠ' ινοτιιοπ ιιι οοτ ΒιιοιιιιοπάΙι1τιε νοπ Κ. Ι... Β.ΙΟΚΕιΒ ιιιΈ

ΗσειιιιΒιετ9 ν. τ!. Η.
νιιιιι (Ποιοι Βιιιιιιιι

Ιίπτιιιιειιιιτ Πιτ ιιιιιΒοπ- ιι. Βιιτπιιιτιιιιιιιιοιτοπ,
8τιιΠιτοοιιεοι- 11- Βτιιιιιιτιιιιεεετϋτιιποοιι.

Βοειτιοι· ιι. ιιι·ιιιιοιιοι· Ιιοιτοι·: ΒΓ- 0"Ρτ Ρ8ΐἱ8θΓ
Με οποτε Μπιτοοοιιιιοι

ι ΠΑ οοτ; δο/ι2οτπ98

ιι
ι

Βοι! Κιτειιιιιιιι.
Πιτ Πιι€οιι-, Βιιτιιι- ιι. 8τοπντοοιιεοΙΙιττιιιιιο,

Ρτοεροοτο ι:;τ:ιιιε.
(7'7)Ι4-12.

Ωιι. ΙΟ.

ιιπ. 119.

γαι. ιι. 24, πο. 7
.

8ι.ι?οιοτειιιιτε.ιιονειιτ-Ρι·.ιο, εοιι·ιο ιιι οιιοιι ιπ1πιιιιιιεΒιιιι. ΑιιιιοποοποΟοπιριοιτοιιιιιιοοιιοπιιιιοπ.

ποιο...ω ι

__ · ΡΗιΜΒιι;0 ιιπι! ιιι π. Ετιιιιιιτιιιιο·
Ποτιιιι€οιτοπιπιοιιο. (ιιτοεειοε ιι. ιιιιοετοε ιιιιιιιεοιι ;;οΙοιτοιοε ΙιιεΠιιιτ ιιπι πωπω.

ΟοόΠιιοι. νοτιι 1
.

ΑρτιΙ Με 15. Οοι.οιιοτ.

13τ. Πτοιιιοττ τοπ 8οΙι1οτιι.

Αάτοεεοπ νοπ Κτετικοπρί'1οΒιοτιπποπ:
Γ'τοιι θιίΠΒΘΠ. π. Ο., Ι'7 Ιιιπιο, ΠειιιεΜ 16, Βοιιιινοει.οι·(διεπει. 8οιιωιαι, Ποτορθ. στ.

ι Μ· 'Β . . . .Ρι·ιιιι ΑιτιοΙιο 8οιιιι1ει' Φοιτ·ι·ιιεκπΗ 137, Α1οκε.ΐιιιτζΒΐεΐ:ειΧιΣποπιτ0'ΗΙ:ι:οι€2οΒοΕ88
Η. ιι. 81, πο. 82.

ΒΘΡ°Ι°8- Φεπ0Ροιιπο Πεποεο._ Οποιοοκιι..εΜε.τιο Ψιτικ1οτ, ετ. Οο.ιιιιιοειιποο. ιι
ι Με»

τοιιοπιιοποποιάμ. ιτ_ 4
.,

τω. 11_
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ΒΙ8

μ.ο:
Ψέ

Ι ΙθΗΤΗΥΟΕ
ννἰτό πιἰτ ΕτίοΙ8ς ε111Βενναηότ:

ΙΜ Β`τειιιοιιΙοἰἀεππω! ΟΙ1Ιοτοεο,ΙΜ Οοιιοι·τΙιοο, ΙΜ ΚτειιιΙΙΙιοΙωπ άοτ Βο.ιιτ άει·νοι·
ΙΒιιιυπε.·ε-πω! Οἰτ011Ι8ΕἱοΙ18·Ο1·ἔαπο,ΙΜ ΒιιιηςειιιιιΒω·Ι:υΙοεο. ΙΜ Ηο.Ιε- Νζιεοιι- ιιπά
ΑιικοιιΙωάου. εοννἰο ΙΜ οπωτϋιπάΙΜιειι πω! τΙιειιππωΙεοΙιεπ ΑΙΐοοτΙοιΜ1 ιιΙΙοι· Απ
τΙιοἱΙε Ιιι Ε'οΙΒο ιΜι1ετ ΙΙι1ι·οΙι εκ οι·1πΜπεΙΙε πιιά ΙΙΙΙι1ΙεοΙιο ΒοοΙσιιοΙιτιιηἔοιιοτινἰε:
80ΠθΙΙ Ν5άΙΝΠϊ8ΠόΘΠ.εεΙΙιιτΙνοιιυπ ΜτΙ ετε.εΙΙ:ΜουΒΙΒουεοΜ.ΐΙου ευάεπ·πΙ:ΙιεΙΙε τΙιποΙι
ιοΙιιο Με Βοεοηπἱοιι ΙΜ'ϋικΙοτπάει1 ιιυ «Ιου ΒτοΙΐννοοΙ1εοΙειοΙΙ.ξέτι1ιΙοιιΙδ'ὶι·Ι‹ι1ι1ἔοιι.
Βἱο
ΙοΗΙΙιγοΙ:-Ρτὲρειτειτε ννετάει1 νοτι ΚΙὶτιὶΚετιι Με! νίεΙειι

Αετ;τεο ειιι['ε ννειτωετε εωρίοΜεπ ιι11ό εΙεΙιτ Πι Ππἰνετεἱτὲτε
εοννιε ετέ1άτιεοΙιετι ΚτειΠΚει1Β2ΙυεοτΠ ὶι

1

ετέτιώΞεπι ΟοΙπειιιοΙι.
ΙΜεεεπεΙ:ΜΙΙΙΙΙ:Μ ΛΒΙ1:1τιόΙιιπ8ειι ΙΙΒρτ ΙΟ'Η'Ι'ΗΥΟΕ πεΙΜ
ΒοοερτίοτιπεΙτι νετεετιόετ €τει"πιε ιιικΙ ίτ:.ιτιοο εΗε

ΙΙΙΙΙχο!-ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ, ΒοτΠθε ΗΙΙΙΙΙΙΙ & Π
ο
.,
1

Ηεωϋυτῳ

ΚιιοΙΙ & 0ο., ΙιΙ1ΙΙΙΙΙΙΒ'8Ι18ΐθΙ1 8.9ΒΙι. Χ
1οΗΜ1.Β1Ν @010

ετιιοΙ1- από. εεεοΙπωιιοΒΙοεε

ΙοΙιΙ:Ιι;ο1-Βὶπ'οἱεε-Ι7οτΙ›ὶ:ιιΙιι:ιε.
Βεετε Εστω ΠΠ· Ιτωοτο 1οΙιτΙ1γο1-ΑπννεηάαΠε.

Βι·πΙΙΙ1τι1τιΒ·ειεἰΒ·ει·ι1‹Ι- ΒΙΙΙΙΙΙΙ"888ΙΠά - ΑρροΙΙΙιιπτσ8ουΙΙ.

ΒΙΠΒΒΤΙΝ (Κ1ιοΙΙ) ι......Ι.......

' - ΙπάΙοίττ ΙΜ .Ημι·9ρε Η: ΡοΙ,ςο νου Ποι·π-`υπά ΝΙοτοιιΙοἰἀοιι;
011:ννιι·Ι‹εο.τπ,»νο ΙΙι€ιτ:ιΙιε ει·ΓοΙ;;Ιοε; ειιιοΙιΜΙ ΑεΙΙιιιιιι ωι·ΙΙΙ:ι.Ιο, ΑιιςΙιω η

ρωτοι·Ιε οτα. επιρΙ'οΙιΙοιι. Ι

Ι.:0ΠΕΙΝ. ΡΗ08ΡΗΠΒ.-ΚΝ0Ι.Ι. ΕτεεΙΖωΙΙΙεΙ Με

ΒΠΠΕΙΝ. ΡΙΙΒΙΙΜ-ΚΝ0Ι.Ι. κωυΗΜ
νο1·2Ι18·11οΙι εοεο11 Ι·Ι11ε.τοπΙ

ΠιιωιτϋεΙ1ι·11οΙιΠΠ· ΡΙιΙΙιἰεἱΙεετΙ

ΙιοννΙΙΙιτΙοε
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Ζω· ΒοΙιαιιιΙΙιιπ.<; άοε @σώου θἰοΙιταιιίωΙΙε

εονν1ε ειΙΙοι· ετιάο1·ετι Ι1ιιτοΙ1 Ι1ετιιεειιιτο ΒΙετΙιεεο
ΒοαΙι18ρτωτι ΒοεοΙιννετκ1ετι 1ετ

ΞΞἱ]:]:>ί):ΕΠ-ῳθμ:Ε4
άοε 1:11ι1Ιεο11 πιιά νν1εεοπεοΙ1ε.ϊτΙΙο11 Βοετ οι·ρτοΙστο Μ1ττοΙ.

ΤΙΙΙΙΙΙΙ:Ιιε ΒοεΙε Επι Α..ωι 5 Βι·ειωπι πιπιτΙοεΙοπ.

£170το2°ατ .92°0Λί /808ΐ0Π/08 Ζει ΒΙΌΠ82ιθΠ.

Βοππο 18% & ΠξιΙΙΙΙἐΙΙεΙότΙΙοτ. ΙειτιοΙἰηἴΜΒΓἱΚ,
Μω·ΙΙπΙΚοπί Με.
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ΙΙΙ. Μ. ΙΙΙιΙΙΙΙιειιισπκι ΕπτΙΙΙι
(ΞωΙΙΙοεἱετη.
ΠοἰΙωιετε.Μ

Με Ποι·νωι-ιιπάθειιιΙΙΙΙιεΙππ.ιιΙιοΒοΙὰοτΙοΙ
θοεοΜεοΜε.

Δεπτ.1Ιοϋεε ΡΙό.άε.εο8Ιιιω
Η ΠΠ· _Ιιιέ;ει1άΙΙΙ:ΙΙεΝετνοιι- ιιπά θε`

ιτιίΙΙΙιεΙιτιιπΙιο.Ι

. θεειιιιάο ΗϋΙιει1ΙειΒο,ιιτι1εοΙππι ν.

: Θϋ.ττοιιιι. Ρειι·ΙοιπΙΑΒ·οτι.ΑΙΜ ΠΙΙΙΙ"8
.Ϊ π1ΜεΙά 1110661:Νοι·νεηρετ.ΙιοΙοςΙο.·° Αιιεεετ άει1άΙι·ΙεΙτοιιάεπ Αει·2Ιου
"ΙΜ ΟΒετ2ΙτεΙο,ιπεΙ1ι·ετεΑεεΙετωιι
Μ2το, ΙνΙεεεηεοΙιαϊιΙ. ιι. ΠειιιάΐεττΙΙ.2
ΙωΙτε-Ι..ε·Ι1τω·.Ρο:Μοιι 250 Με 300Π.
ΑιιεΙΙΙΙιτΙἰοΙιο Ι'τοεροοΙο ΗΜ.

Π.

>.ισοιικΒο
ΙΠΕΠΑΙ. ΙΥΙ88ΕΠ· ΏΕΕ£ΕδΟΗἈἘΪ
Ωτιο11οιι(Πιο-Δι, Πο"δι·ο.

ΒαΙιο1:ινοιπ 1. Π" Με πω: 1. Οα!.σΙ:ΜΜ
Βω-οιπ-ΗΠΙΙΙ:ΜοΠΙιωτώνν"οω·Ι"ΙιιΜπι: ΑροώουΜιι ...ωΛρωπωωι·ιννιιτοπ-ΗΜΜΙππςοπ:ιι ΙπΙκιι.ΑυεΙΗΜΠε...ωΡι·οερω:Ι.ονω:ΙΔω·Μιοω·ΔΙννΜοουΥπννιΙιιω., Ραι·Ια,80.Η”

8.Επι-Ο.οοι·έοΜ.

ΜΙΙ:τοεΙ:οΡο Βι·πεΙ. Ι..εΙΙΙ
2ο ΠιΒτΙΙπρι·οΞεοιιειπρΠοΙΙΙΙ; ΙΙΙοι·ΙΙι (ΜΠΙ
Ικει·8, Βι. ΡοιστεΒιιτς, ΙΥοεΙατεεεευεΙΜπ
ΙΙΙ Π. (88) 1-1.
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1111Ι)οιποοΙιοιι ΑΙοκειιιάοτ-ΗοερΙΙΙΙΙ ΙΙΙ"Ι
ΝειοΙινΜε οττΙιεΙΙτ ΙΙΙσοτπι· Ζω ΙΙιοπ5Ι:·
ΐι·οΙο ΙΙΙΙοεοτ ιιπά ΡΠο8οι·Ιιιιιοιι Πιτ ΙΜ

ρτΙνειτοΚωιιΙωιιρΠοε;ο (_Β·οΒοι128ΙΙΙΒΜ
νοιι 50 θορ.Ι.

Αάτοεε.ο11νοι1 ΚωπωρΒοεοτἰτιτιετΙΙ

?πια ΟιπΙ1ει1·Ι::ιοΜ3οΙ1ε1εοπ, Γετ8ΡΙΙΙΙ"
οικω;Μπακ π. 80, ιιΒ. Π'.

Πω ΙΙΙΙιιτΞε ΚιιΙ;ωτο. Οτ. 8Ι.ιιΙΙΙιρΓεπ
Παω κ!.ΡΙω1Ιει·.ΙιοπΙ(ΙτοΙιο6-8. 9.19



Δοτιοιι-θοεοΙΙεοΙιαίτ Πιτ ΑιιιΙΜ-Ε'ε.ΒτιωΙ:ιοιι, Βοι·Ιιιι 8. θ. 86.
ή ή ΡΙιειττιιειοειιτ1εοΙιε ΑΒΒιιο11ιιιι€.

8()ΗΝΤΖ
Ξ

Βϋἱπτπἱοτω-Ηπεπῇἑῖι
ά ι (3ιιΙοι·οΙοι·ιιι-ΑιιεοΜΠι κι πω νοιι ΒιιΙ2εΒιιτο,ΟΙιΙοι·,' Ριι0880ι1,ΑΙΙιοΙιοΙ, ΑετΙιοι ιιιιά ιιοιιιιτιμιι νετιιιιι·οιιιι

; > ςιιιι€ειι, ΠιτΜ.οοιιωιιιι. ΒαΙΜεΐεΙ85πιο ιιιοΙιτΒοιιιι ΒοΙιἰιτ

Μπι. τεἱιι, Με 8ιιΙᾶογΙοΜοτοΐοτπι.
ιι. π. ι·. :Μπι

ΤΡΟΡΓν0ΕΡΙΩΒΒ11Πεοη.
ΙΙ. Ε.. Θ. Μ. 26701.

Βιιιοι Με. Τι·ορτΠιιιοΒο
ΜΜΜ' σε κ. 6.Αιιννειιιιιιιι€
Οἰεεεε Τι·ορτοι·ειιιοΙιτ;ιιιιιιι
Βοί'εετιειόειιεοΙΙιειι εἱιιπιοΙι
πιά'6. ΟτιΒιιιιι.ΙΒ.ά. ΟΜοτο
ίοτιιι-ΑιιεοΙιϋΜ ιι. Μιιιιιεκ
ιΠεεε Με Τι·οριΠιιευ!ιο

ΈΗεεοτϋΙη
θοπει·ειΙ-θοιιειιΙιπιιιΒοι·Πιι. ό”215. ΜΜ 1900 “ΑΙΜ

[σε80==ι2ί.° | '_..·.__ · ιετοιιοιι·ι 0ιιιι ΓΟΣΕ”θ_'Ἐ@ νιιιιοι·ιιιιΝ!μοιΡειωιιιιι1ε1οιι:
@τουΗιι.ιηπΒοεπειιι0ιι·ιοιΙοι·οιιιιιιοεΜΜ
ιιο16Ιιπιτ!ΥΝ'εισιιιιειιιτΙυπό ιιιΒιιοιειιοΙι
ΙοιοΙινοτι08ΙιοΙιΜε“Π”, Με Με81!

ιι-Ιιι ιιιιτΙ ιιιοιιιιτοΙαπεειι ΒωΙιειι ϋΒετ άει·ιιοΙΒοιι.
δικο. Θεων.1,5 Με 15ο,ΒΜιοριιιιΜ θΙ,5°.

ΕΜΗ ιπιοιιιιιινοι·ϋιισ1οι·Φἰιι Μι· θι·ΙειιιιιΙριιοΚιιιι8.

ΟιιΒιιιιιΙΠειεαΙιοιιἐι25Μιά 50ς ΜΜΜ. Αιιϊ ΎνιιιιεοΙι Ιιείετι1
πιι· ()ΙιΙοτ91°οτιιι-ΑπεοΠϋτ2

ε.ιιο!ι ιιι 8ι·ϋεεετειι Β`ΙπειοΙιειι.

Ϊ δ " Η Ε Η ' ΜΜιπιιιπι Με ΛιιΜτΙΜπ. ΟοιπΘ.

ε....τ......8 -·=··Μ·-·~

θε!ε°ιἱηοτεπτιειϊ.
Μπε ιοει:Μιιι1.- Π.Η. Ρ. ΠΙΝΩ.
Νειιοε,"Μια ιιιιιοΜ14ΙΙοιιει.ιιπ Με·
“πω” """?ω“=Με-0ω·Μιά"""9ο"Σ

¦
ά· αποσιιΜΗιιστω.Π: Μ. νοιιπ.ΙιΙι·οιοΙιοιι

αΐέΡε:“¦ΐιοΙΙ""Εθια.:18Γ_ ἔἰωΗΠἑΦ
Η
“ή” Μ ΜιιΝοιιοιι

Αιιι€ι·ιι=ιοιι
οι·ρι·οΜιι.α!.Ατι

ι° ΜΜΜ Η Π· · -· · · · · ιιοιεοΙιιιιιιιΙΙοι·Μι οι·οιιιι·ει·ιοιΣιωνοι·Δοιι.
ΜυΗΜοπ.ι·ιονι·ιεΜΜπ:ιεΙΙ Βει όοπ Ι

#0ΐ|θη-8680||8(=ύα,γκ" #”|||"-Ρ°ὐρἀ°ΐ|°"' Μεοι·Μπ "'"""ὲΠ.Γ°ἔἔεΚῇΞΒΠ°ῖ:ΧΒΒἑ- ·· - ϊ ' 80ι-80Β 8 "Η
βει·πι!κι·επιιιιο!ιοιιΔ. Κιιιι!ει·νοιαιι€ | Βοπ|πι δ. θ. δ'θ. ~°"”""°“"°8"'°¦|°ιιΠᾶ'ειῇΙΙΜ." 4088....
ΙΙΒιι ΌΜΥΜΙΙ'ΕΜπι. . Ι:ιοειοιιτΙοι·εΜε ΚιιιιΙειιΙΜ8οοιειιω.ΜΗ.ι 7 . ° - ' 7 ° ι ._"* ιιιω" Μι ε άι: λΐιάιοίιιαΙ-Βεια!ειιιειι2.:κι ωωθωΗΜ” ιιιιΒου.ιειιι1οποιΣοι·6ι·οιι
· - 2 ρ Μ!Ρι·οε1εοιιΜειι""0""."* ΜΜΜ' Ξ"$ -Μω'θ 'Η ` δ!. Ρε:.·ιεύιιτέιΜελ” :Μι άα8 Ιίαόω·Ιίε|ιΒιι.9:ί-

ΠΠΠεω1Η `

σελ: Οειιι·παἰ-(Ϊοιι8ιιὶΜ'Μαι ιπἰι':ιι£Ϊ:‹ἰἰεπ,:Μπε
ότι· :ιωεω·..ω-κωι άσε): Γει]ιαιαιφεπ να”

9. ΡεΙυιιατ Μιά νοιι: 29. $δίιιίά. 7. ι!|ο ΙΜ
ίιι|ιι· Μισή ΒιιοεΙαιιόνοιι ”Τωαιοεο!-Κε.τοτϋίιι",

Η@ιιιε|ε:ίΙΖωι·-Κεευι·ϋίιι'^,ιιιπἰἶπ›~
:ε|ιιΕη“εεπ6|ΙΜΪ9ἰ ΜΗ, ιιιιΙετ έ” ΒΜίιιΣιιπέ,π., ΩιιεσΒίἰὐετ-Κε.τοι·Ι>ίιι"από _ΕΙ:Ιοτο[οτοιι
Αιι::ΙιάΙζ", Μ: Εεχω.ιωιι.-ω δΙοβε ιιιι.πσΙ:Μ::- η <
Ιἰώ απ: α!Ρ0ϊβάεπ ·υπιιϋ|οΙΕΙ €υα·άσειιΜτρπ_. Ζ'ξ·8;';.'.;Σ..2ζ.ἔΕἩ-θἑιῖ]ὲ=|;|ἔΠ

Μιά Με .Ρτάρατα2"Οι|οτο/οικι-αέπε:βάα"πι”
σ'"'"1"" ΗΒ"""0"Β880"°° ι!ιοιιι1'οι·ιιοι·ΜεΐοΙιἱΚοΙω.

απ] άιἶ!ΪίσἰιεΪ'αοτἀιιιιοιἔ_
Βθ80"Π" Με !ιιοσηιοι·ιΗοιινοιιΜΜ
“ΜΜΜ ιι

ι

ΜεΗπαιιιιι1Μ: ειοπεπιιε"
Μι·«ΜεΒειιιιιικΙΙιιιιειιιιιιιιοιιιοιιι.οΙιι·οιιι
εσΙιοι·Ει:ιειιιο(πω.Ζιιιιι,ΨιειιιιιιΙι,$οΙινω
Μ. ΤΙιοοι·,Ο1ιι·ι·ιιιιιοΒιιι.ιιιιιιιιιιτιοι·οιιΖιι
ιιΜ2011)ΗΠ:ιιο ιιιιιιιιιΜιιωΒο!ιιιιιάιιιιι8
ω· Ρε.οι·πιειειιιιιι

8οιι62.;εΧιοννιιιιι·ι.Β· ΜΜΕ.Μ» ε!ΜΗ η Μι οΒ880""" ΚιιιιιιοιιΖιπΒιιοι·ιωιιιΜ

Κιιιιω·ΙιοΙιΒιιιιιιιιιοΙιοιι
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° ιιι·ιιιι;τιιιΡοΙ8οσω-ΜοιιιοιιΒ88°[Μ" Βοεοι·Βιι·Βιιι·ιιο1ιΔ.ΕιιιιιΙειοιι
εσιιιιεΙΙιπιτ!οι·ισηι!ει:Ιι.«ΜιαΜιοικιαπ
“ειιιεΜπακ” ιιιΦο Ηειιιιω”, ΜΜΜ·
Νιιι€πω·οιποπιιι!ιι!ιπε!οπΡωι-ιιωωιωσ
ω· άετ:48Πι0ιιιι. πιι ιιΙιει·ιιΙΙω, πιοο!πο
πω” ΗΙΗΜΙΠι·Μιοπα!"Ηιιυιέι·νυ!.1ιιοι:Μ
Μ, ιιοωιιιπτιιιωιωιι,

Η ά ΙΙ ό° ΜΒΜ:Με: ιι οι·(πιο ο .ΒΒ80""Π οοιιιΝιιιι·ιπι”.ιιιιΙει·οιιΜαιο"
οεΙοι·Αι·ιιιοιΙαιι·μοτιι):ιιι ΕΠΙΠ9Γ11Βιι8νοιι
Κι·ιιειεπιπιω 8οιιιηηιοιιΜΗ» Εοιοιιι.
Ρεοι·ιιιιΠε,ΡΗ.χι·Με18.Μ! Μ: ΜΒ
ηεοειε πω! τιιιιΒΜΙ!οι·ιιιοιιΗιιιιι.ιιιιι

ιιωιιπωω "ω" Μι·ΜΜο Τειιιιιιι-
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0οεἱε Βει Ι)Πιι·ι·Ιιοοιιαπ· Βι·ννε.οΙι
πω: ιιιειιιιιιιε.Ιε τ5$ΒΙΜι Ι ἔ(2
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·~-- άσε δωιεπ:|-θουσα/αίε.
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ΠυευΚεΝϋετἔΠεεοτΒἱπ
881/:ιο/ο Μιά 500/0.

ε·Ρ8η; 1°0Π1 2

Ηπε°τ. Ριγότειι·8. οἰπετιιπι ο. Ηεεοι·Ε:. ρενω. υ"ει ”γώεΓ8· Ρω)""" ο· ΗΘεοΓΒ· μπω·

έ Απε Β.οιιοι·Μιι ι'αΙιι·ιΒιπΙιοι·ι.ωεωΙΙιο. όοιπ Πιιμ.
@πώ 2Η!"οικ”.."ΗΒ εθ"ϊΤΜ-ΒΡωι.6.Ρι1ιωνο‹:ι.ιι-ωι· . Ι.ΝΙ.8η,Γ ΜΝ. ΠΠο.'Βθω!(ΙθωΩΠθοΚ8ἰ1ΒθΓ8ΜΌθ.
ιοι· ό

.

Κιιιι.ιιΙιΙιειτ.ιι. Μεάισε.ιιιοι1τόοπι Βο!ιιιιιάεΙωιι "Πω
Βιιιιιιτ ΒΙειΒειι εοΙΙειι

@ιι€οΙιειΙΙιοι·-Βειοι·υιιιι·Ιοι:Μ ιιιοΜ, ιιοΙιιιιιιτιτιιιοΙιτ, ει·Γοτάοι·τπω· ;;οι·ιιι8·ο
ΜΗ ιιει· Βιιιι·οιΙιιιιιΒ·, πω! ιιτ.εΙΝιιι ?οΙ.ι;ο όεεεοιι ειιιε ΝοεοιιτΠοΜ Υετ

***ηκ Μ88θΙ'"Π8 Μιά νθΓΘἰΠΗΝΠΠΙιΒ άεε ΙιιιιιιιιοΠοιιειιιοιΙιιε άετ.

ΒΡΩθωΙΗΜ: Βο8ἱπθ θω8"ωο” 1)· Β· θ· Μ· 24925/28

¦

Βοεοιιιιοτεεεειειιω.

ζΠοιιιε

Μι· Βι·ννεο!ιεειιο2--78 ι;;

ιι 16 "Μ 80 ε τω» 26 Μιά Μ) € ΙΒΜπ- κι» Με ειπ Κιιιόει· !ι.-ι κ, ὶο ιιιιοΙι
881Λοβ
"

-60ο701Β. Κιιεειοιιρι·ιικιε.

.

ν ε χ· ο ΠΙ ιι ιι η ε: Διὶ τιιΒιιιιιετιιαΙιιιιιιιιιι:
Πιεεε ειιιε (Ηειε ΒεεωΙιειιόοιι ΤιιΒοιι (άι. οϋειιειοΙιοιιτιοΑΙΜιιιιιιι€) Βοειιιοιι ειιιοιι νετιιοΙιιοΒΜτοιι Β0ιὶ0Ιι ειιιε

Κουκ υνοΙο|ιοτιπιτ.ειιιοιιι άετ 'Ι'ιιΒο ΒειεομοΒοιιοιι ΗοΙιεΙ.ιι.Β Ιιο!ιοϋι8 Βοινορ;τ.ποτάειι Βιι.ιιιι.Απ ιιει· ννιιιιά άετ 'ΓιιΙιε
ΙιεΗιιόοτ.ω. ειιιε θαιΜ. ιιι ω” @άετ θτειά Ι ω”. Μ: Β @τ βιιΙΒο Ιιςάοιιι.οι, ιιο @Με πι” όειιι ΚτιιιιΒοιι πω· ειιι
ιιιςοϋειι ιιι·ιιιιοΜ, ιιι» ωιωω ΤΙιοι1επτιοΙιεοι· άειι ΒοτΙοιι Πιτ 1οιιοειιιιιΙιιςοιιθοϋι·ιιιιο1ινετεοΙιιοΒοιιιιιιιεε,ιιιιι άιε οι·άι·
ιιιτιο θεεειιιιιιιτιιιωιιι.ζειιι οι·ιιιι!τοιι.

όοιπ ΑΙιοι·.
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ΞΝ_~··· .-.-·;-.

ΔΒ1ΞΝΒΔΒἶΐἑἰἙἑἔδἶ
Κτοι12:ϋτατιτι,Ρετι11τιειιι(1εϋτυηπ[·

-

Με 8ϋϊτΙ18Ι:011 ΟΙαι1ΒοτεεΙωναεεετ Ευτορειε @Η 5 μ. ΟΙειιιΒοτειιΙ2 Μι Ι.ἰτοτ) πι
Ηποτ νθωεΓκυΠΒ Μα· Με Ετειιτε ΠΠ· άΙοεοΙΒοιμ Μεε Με Μπι ΡετάΙιιιιι1680τυπποπ
Βοινοπιιιοιιο πεπϋτΉοΙιο

ΜΒΗΘΠΌΠάθΙ' Β1°ΠΠΠθΠ881Ζ (ριιΙν. υιπΙ οηετ.). Ια θΙ88Μ80Ι16τι ε. 126 ιιΜ 260 μ.
ΜΔ Ρ81οΚο1ιουὁ. 5 ετ. Ιι1ΙιειΙτ.

ΙΠὸὶ0Μἰ011οΙ1: ΑΙΙΒεωοὶιιο νωτωΗΠΒ, νωθωυΠΒ άετ Ι.οΒοτ, άεε Ηοποπε, Οϋετἱρετἱοι1, ΡΙειΙιοτε,
ὶιι νετΙΜσυιι€ πυπ «ΠιιάοΙίεςι1εΙΙον ΙΜ ΑττΙιτἱιἱε υπά ΒΜ)οτεε. .

ΑΙΙΙΌΓΟΒἱΠΒΌΓΠΠΠ, ετϋτΚετοτ, τοἱιιοι· Εϊεουε€4.ιιοτΙϊι1ΒΒιιτορειε. (ιώτ.0,177- έ. ΙἐἰεἑιιΒὶΩιιιΣΒοΕ
πετ Μ 1.πωη. Ιιιἀὶοειτὶοιιοιι: Ατι8.εΜο, ΟΜοτοεο.

ΗΠ(10ΠΈ(1ΠθΠθ, Ιιετνοττεεουά Βτοεεετ ΟοΙ18.!τ»κι Κο!ιΙουεϋιιτο, Κε.ΙΚ Μιά Με8ι1οεἱπ..
Ιπὰἰοειιὶοιιοιι: ΟΙιτοιιἰεοΙιο ΟειαιττΙιο άει· ΗΜ'Π0Γ88.Πθ, Νἰοτοιιειοἱιιο, Ι)1ε.Βοτοε, ΑττΙιτἰτὶε.

(52) Π-9.
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ειΠοπΓε ΜποτυκΙτειΚΙε-~- ι

`·

ΖιιΒετάθττι. 8

Εἱπ2ἰ9ετ πειΙϊιτ!ἰοΙιοι· Επ·επϊι

Μο61ο111ει1ΤΜοοτϋ'8:1οτ

Ν

ο,

!

ΜειΙΙοπιε Μουτ!ειιηε

·

. ,

Μ . Η π ι2ΙΙ::ΐ2 'ἐΧἔ"`ἔ'Κ. ι ο.

)

ΓΠΑ ΠΣΕΝ 8ΒΑΠ, ΒὶοεεΙιΙΜ 8ειυετϋτυππ, ΥΥ!ΕΝ, ΚΜΠ.8 ΒΑ Π
).

Ζιι ΜΒου Π: ιιΙΙοιι ΑροτΙιοΙοεπ, Μἱιιοτειὶκνειεεοτ-Μιά Βτοεποπ-ΗιιυάΙιιπςοπ.

!ιπ Η:ιιιεο πω! 1οσΙοι·ΜΙιι·ωιοΠ.

Μεττοιι1°ε Μοο1·εεΙε

. €τοοΚοιιω·Βιι€ι·πιΜ
Μι ΚὶετοΗεπ ὰ Ι ΚἱΙ0.

1.ε.:αΒ·56.1ι:1€ οπ:_ρ:οΊοτ Σε: · - . ·
ΠοιτΜε, Βιι6οιποΜτίε, 0ο ΜΜΜ, ΡειτιιπιεττΜε, Ροι·Ιωεκτϋι1ε,ΡοΗτοιιΜε, ΟΙιΙοτοεο, ΑΜϊ.Ι1118,501:0ρΙΜΠοειε,ΒειρΙιιτιο, Βο· ν
εοτριἱοιι νοιι Βκειιόετοιι, Ιιιοι· ΜΜΜ, ΠΙεροεΜοτι :ιι ΑΒοι·τ.ιιο.ρα.ι·ϊ.!εΙΙει1-ΡΔι·α!μου,Ρειτοεοπ, θιοΜ, ΒΜιιπωωεωι1ε. Ρο-

.

Με”. ΙεοΙιἰε.ε Μιά ΗΜιοπΙιοιάω.

Μεττου1°εΜοοτΙεπεο

Ι-Ιο11ιτ1ο11Μεττοιι1, ι

Θεωετοι·1τωιΒ` Ι Ντ !ιιπροπΙΝάοη6ε Μωοπ
Νειιεε, νοτ2ὶὶς-

Πενο8-ΒοΗ'

Ϊ ΜΜΜ Π] εθω Βορἰιεοτἱιι: Γτε.κι Ι(τορΙΙ' πω! 'Ι'οσ:ΗΜ'ο

ΖΒΒΙΓΘἱὡ_ΕΉΙΙΘΠ Ι.ειτοπτΙω· Αι·.πτ.: Με...» ΙΜ. ΨοΙΙιιιΦ
ιΙιι·ιΝιιιυε ' ' ννΙΛεοιπει· ι:.-...ω ΠΜ· .ΙοἀεΙΒεΙἰοιι από Γτοὶνου Ν ΝΜετοε άιιτοΙ1Ρτοπροοω.
ΒἑννΜιτωε άοι·ωι ιιη:ιτη;οιιοΙιπιουΝοϋουνν1τΕυυεου.ΒωρΓοΙι- ¦

(108)2θ-5.
“°""°"Μ Μ' Μ" Ν

ΔετΙιπιπ ΒτοιιοΙιὶειΙο Μό Επιμ1ιμο1ιι. Υ

'ΠιεΙἰοἱιο Ποεἱε: 1 Με 5 ΤΙιοοΙϋΙΤεΙ νοΙΙ. ί Δωθ"ΘΠ "Μ ΚΪΒΠΚΟΒΡΠΘἔΒΠΜΘΠ=

Ν

8ο1ινσεετοι· Επι.. Τεπιπιοτι, Βουοκἱ·νοι·81. Η. Ψὶιι ιετιιΙ ω, Ι)ειιτ.εοΙιοΜα!. ννοοΜειιεοΙιτΠτ1897. Ντ. 28. Ν

Ο. ?το ε ο, ΠϋπιοΙιοιιοτ.Μεά. .ΨυοΒεπιεοΙιτἰΕτ Ντ. Τ
.

( προοπ. ι- 186, 2.8. 18.
ΚΗ ιιεςιπ ϋΙΙοι·, Βοι·Ιιιι. ΚΜ. ΨοοΙιεηεοΙιτΜ 1899.Ντ. 26. Π” Ε8ωΠωεε κ”. Πο"Ποοι π. “_
Ι.ἰτ:ετειτιπ πο! ννυωω. €τειτἰε ιιηόίτειτιοο. 1 απ·;

Ο.ιιιι·α ΟιΕ·ι.νιοικι,ΟορΙΤ:Βοι:.. χ. Π, π. Η

Ε. ΜοτοΙι, Βω·πιετωΠ από ΜοειΙωιι, .

018· ΜΜΜ Μ- Μ>-· 14··"·· ι· ω

4 κι:.2.

· Πιιι·Ιο ΜοΙ:ι1 Β Ο. 1
. ι. Μ. κι. δ
.

πο”. πο”. δ.?.. 1ΐΑμηνο·ι·ΞΈ5ΟΟτ. 6ι·.*ΒΗ ο Ι τ'Ψ ει. ιι α Μι. ΒιὶοΪιἀτιίοΚοτοἱν. Δ. ΝΝΜιδΚο ΚειΙιετὶπΕυ Ιιῖῇ] 15·

ί
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Νοιιο Ε'01,Βο ›ινιι. εει-ε.

ΜΒΒΙΠΙΝΙΒΠΗΒ ΜΒΒΒΝΜΜΗ
ιιιιιοι· ιιοι· Βοιιιιοιιοιι νοιι

Ρτιιι°. Πι·. Και! Ποιιιιι. Πι·. 1οιιιιιιιιοε Κτειιιιιιιειε.
ΜΜΜ (Ποτρε.ιι. κι".

Πι·. Βιιιιιι!ι' ιΝειιιειοιι.
Μ. Ροιοι·ειιιιτρ,

Με «οι. Ροτοτειιιιι·εοτΠοιΠοιιιιοοιιοιΝοοιιοιιεοιιτιι°ι›οτει:ιιοιιιηοέ8ιΠ- Δ'οοιιιιειιιοιιτε-ΑπΗτεμ ιιοιιιτιοε11ο Ξιιε οι·ε.τε "Χ
'εδοτιιιοιι ο τ

ι

τ!.- ΒοτΑΒοιιιιοηιοιι£εΡ:οἱεοι ιιι Βιιεε1ε.ιι6,8 ΗΜ. Μι· άεε ΜΜΜ ιτιιιιιειιεεο!ιιιοεε!ιοιιοιι :ΠοΒιιοΜιοιιιΙΙιιιι€νοιι Κ. Ώ.Μ0128τιιι
.ΙοΙιτ, 4 ΗΜ. Πιτ Με ΙιεΙιιο .Πετ Μο!. ΡοειιιιειοΙΙιιιι% ιιι ιιοιι ειιάστοπ88.Ροιιοτειιιιι·α_ΝοινεΙη-ΡτοεροοιΗ 14' ιιι ι·ιοιιτοιι.-Π ε. οι” στη;ι·,ο
1.Βοή,ει·ιε20 ΜΜΕ ]8ιιτΙιοΕι,ΙΟ Ποτε ΜΙΒιιιιιι·Ιιοιι.ΠοτΣιιεοπ1οηε1ιτο1ε'εοννιοεΠο οιιΜιο ΗοιΙοοιιοιιιιοιιι8Ιιο!ιοιιΜιι.ιιιιοι1ιιιι€οιιΜιιοι:ιιιοιι ειι
ι'ι1τιΠο8 ιιιεΙΒοερεΙΙ:οιιοΖοιΙο ιιιΡοι:ιτιει:18Κορ.οιΙοι·35 Ρι'οιιιι.-Ποιι ιιοιι ε οει·.ΜΔΠεΗ ιι τοει! ο ιι ΒοιιοοιοιιτΠι·.Β·ιιάο1ίΉε.Μο1ιιιιΗι.Ρο
Διιιοτοιι ννοτιιοιι25Βορετοιοιιτ.ϋεοιΙιτοτΟτιειιιοΙιετϋΙτοΙιιιεοεειιιΙτ.- ιοτειιιιτε,ΡοιοτειιιιτεοτΒοΗ:ο,Ροτοτ-ΡωιΙΙιοεριιοΙ ιιι τιοΙιτοιι ὅμοιο
Βοιοτιιιο ενει·ιιοιιΜαιο Μπι Μαιο νοιι18 ΚΜ. ρω Βοεοιι Ι·ιοιιοτιι·ι. ετιιιι6οιιΜοιιι.ιη, ΠιιπποοΙι απο Ε'ι·οιωε νοιι $-3 οι".

Μ Μ. Ροιοι·ειιιιι·8. (1. Βορτοιιιιιοι) 19. Αιιιιιιει:

4

1ιιιιιι18: Πτ. πιω. ΒιιάοΠ' ινε.ιιιιοΙι: Ζιιτ θε.ειιιετΙΙι άετ Δοιιεοιιάι·οΙιιιιιε άεε ΒΙιιιάόετιιιοε. -- Βοίοι·ειτο: Ν. Μειω
ιιιι:2 ιιιιά Α. Βιι·ε.εεοι·: Ποιιοτ ειτοιιο·οΜιΙοιιοιιτοιι »οι Ι)ιεΒοιοε ιιιιοΙΙιιιιε. - ΜιιτιιοιΙιιιι€οιι οοτ θιοεοΙΙεοΙιο.ι“ι ρτιι.οι:ι
εο!ιοι· Αοτει.ο Ζιι Βιμ.. - Ρτοει·ειιιιιι Με ΧΙΙ. Λοι·ειοτ.ιιειοε οοτ θοεοΙΙεοΙιεΕι ΙινΙιιιιιι. Αοτει.ο ιιι ννωιιιω νοιπ
81. Αιη;ιιει Με ειιιπ 2. ΒορΕΘΙΒΜΤ 1900.- νοι·ιιιιεοΙιιοε. - Μοι·τε1ιτε.ιε-ΒιιΙΙοιιιι 8ι. Ροιοι·εΒιιι·ε,·ε. ·- Αιι2οιεοιι.

Ζιιτ 0ιιειιιειι!ι ω· Λοιιεοιιιιι·οιιιιιιο Με Βιιιιιιιιιιι·πιοε.
νοιι

Βι·. πιω. Βιιι1οιι” Ψειιεοιι.

(ΒοΙιΙιιεε).
Π. κι” ΜΗ Μ., Γεοι·ιΙιοι·Βοιτοι·,26 .Βιιιι·ο Μι. ινιιι·άο επι

θ
.

8οιιιοιιιιιοι·1899Με Ποεριι.οΙ ε.ιιίεοιιοιιιιιιοιι. Βι· οι·Ιιι·ειιΜ.ο
οιιιιο _ιοιΙοιιέιιιεεο1°οι1ΑΜΑ” ιιι άοτ ΝεοΙιι νοιπ 8

.

επι ιιοιι 4
.

Βοριοπιιιοι·πω; Βο!ιιιιοι·2οιιιιιι Βθἰϋθ ιιοιι Βι·ιιι·οοΙιοιι. 8οιτάοιιι
ειιιιΙ ννοάοι·ΒιιιΙιΙ ιιοοΙι Ποιιιιι€ειεοεϋ,εοε;ειιιεοιι επικοι- κι οι·
ιιιιιιιοτ εοειιιιι1 ε·οινοεοιι.- Ρειιιοιιι. ιει κι·ιιι'ιιι; εοΙιε.ιιι ιιοιι εει.
οτ11Μιτι:.Ηοι·ιτιιιιά Βιιιη.·;οιιοΙιιιε νοι·ιιιιόοιιιιιις. Βοι· ω» Με"ΜΚ 9Μέθιι·ιοΒοιι, ειιιπ· ιιιοΙιτ εοερειιιιι. Βοι άετ Ιι1εροι:Ποιι
ΕΜΗ οιιιο ιιοιιιΙιοΙιο Αειιιιιοιτιο ιΙοε Ι.οιιιοε ω, ιιιιιοπι ι·οοιιιε
νοιπ Νιώσε! οιιιο οιτοιιιιιεοι·Ιριο νοτννϋΙΒιιιιο· ιιοιιιοι·Μιε.ι· ω.,
άιε 8·ο;οιιιιοοι· ι1οιιι ιιιιι·ι,ειοιιΑΜοιιιοιι νοι·ιιιοΙιτιο Βοεἱειοιιιι
Βιοτοι.;Ιιιοι· ιει: ε.ιιοΙι οοτ Ροτοιιεειοιιεεο!ιοΙΙ Ιιοοιιιγιιιρε.Βιιιεοιι,
ποιι ιιιοιε.ΙΙιεο!ιοιιιΒοιΙιΙει.ιι8·,ννΜιι·οιιά ιιιιι.οι·Ιιε.ΙΒ. ιιι άοι· Ποσ
σοοεμ.ι;οεοιιά,ω· ΒοΙιειΠΒοι15.ιιιρΙ'τΜ.
Πιο νοι·ννϋΙΒιιιιο:Μιά ιιΙεο άιιι·ι:Ιι οιπο Βιιιι·το, ε.ιιτ'εοιτιοιιοιιο
ι1ιιιἰεοεροιιιιτοΠειιιιιεοΙιΙιιιΒο εοιιιΙάοτ, άιε ειοΙι »οι Με ιιι ωιο
νοτιιιοιιι·ιοιι Ροι·ιετε.ΙιιΚ εωιι·ι ιιοιι άειιιιι ιιοοιι ιιοιιτΙιοΙιοι· Ιιοι·
νοι·ιτιιιι.ΐΕιιΙε μι, Τοιιιροτειιιτ 86.7.-Ι)Ιο Βιιι8·Ι1088ΙιοιιιιιοΙιιοι· πιπ: Βιο1ιοι·Ιιοιι:επι' ν ο Ι ν ιιΙ ιι ε τι ο ε Ο 6 ο ιι ιιι εοετοΙΙι.νι·οι·ιιοιι,Μιά ειναι· - ιιε άιο Ροι·ιειο.Ιιι!ι ιιοοιι πιο δ. Τοιοο οιπ·
ΒτΙτι·ε.ιιΒιιιιοοιΙιεΙτοιι νεοι·- επι' οιιιο ιιιοοιιιρΙοτο Πτοιιιιιιε·,
ναοΙοΙιο61ος)ιτοιιΙειιοιι ιιιοΙιτ ειιέ'Βο!ιοιιοιιΙιιιιιο. Μο Ι)1ειρ_·ιιοεο
ΒθΒΐ-ἔΨΒϊ:ΘειοΙι »οι οοτ εοίοι·ια νοι· οιιοιιιιιιοιιοιι Ι.ε.ρει·οιοιιιιο.
ΒοΙιιιιιι. ιι

ι

οοτ Ι.ιιιιοειοΙιιιε.. Νασο ι·ϋιϊιιιιιιε άεε Ροι·ιιοιιοιιιιι
Βιοεει οιιιο τοιοΙι1ιοιιοΜοιηε·ο ιιιιιιιιο1 ε;οι'ειι·ιιι.οι·,ΜιιοΙιινε.εεοι·
Μιι1ιο!ιοι: ΓΙιιεει,ςΙιοιι ω. Απε οοτ ΨιιιιιΙο πιω άεε Με Ζιιτ
(ΐιτι1εεοοιιιοε Κιιιι1εΙιο Με ιςοιιΙϋ.ΙιιοΟϋοιιιιι Ιιοτνοι·,άοεεοιιΜω
ιΙοε Βιιιιο ιιιιι ιὶοιιι ιιτιιιι'οι·ιεει.ιεπιεσε οιιοιι 8οι·ιοΙιτοιιει:. Βοι

Βοιιειιοι· ΒοιτειοΜιιιιΒ·
εκει; ειιιπ. Μ". άεε Οϋοιιιιι οιπ πιι: άοιιι

ειιιπ εοι1ιοιιιεειιιιοεΜοεοιιιοτιιιιιι Ιιοειτπ πω! ιιιιι άιοεοε, ειι
εειιιιιιιοιιπω. ιιοιι Ιοι2τοιι Β Με 4 ΙΙοιιιιιεοΜιιιι;οιι ιιιι Βιιιιιο άεε
ΠΙιτιοιεοι·ε (νοιι Πειτε Ποιοι·1ιιιιιοιι ιιιι.οιιι·οοΙιτε) ιιιιι ω. 150°
ι.;οι1τοιιιιιοιι σει›ω ποσο οιιοιι Β·οΙ-ιΙειρρτιετ επι άοι· διοΙΙο. νεοΜε Μοεοιιιοτιιιιιι ἱΙοοοϋοιιΙο οοιιιιιιιιιιοιιιιΠιϋτι. ιιοιι άεε θοΙοιι
εεοοιιι1οιιὲ ιιο;;ιιιιιι. ΠΙοεο ΠοΒοτεε.ιι€εει.οΙΙοΜε θϋοιιιιι ιιι Με
ΟοΙοιι ιιιει·Ιιιτι ειοΙι άοιιι:ΙιοΙι@πιο οιιιοιι οιιοι· ιιιιοι· άιο νοτ
άοι·ινειιά Με Ι.)ετιιιοενοι·Ιειιιτ'οιιιιοιι2-8 Ωιιοι·ιιιιςοτ ιιτοιτοιι
ΒιιιιΙοεοινοΙιιι,ιοιι8τι·ιιιιΒαάετ Με Βιιιιιοιι άεε Βιιτιιιοε νοτοιιο·ι.
Βιο ΜΜΜ ΙΙοιιιιιεοΙιΙιιι€οιι ειιιά οοΙΙειιιι·ι."ιιτι ΙΙοε·οιι ιιιιτοι·ΙιεΙΒ"Μ εποε τεοΙιτε νοιιι Οσοιιιιι. ΝεοΙι Β.ϋοΙιάι·οΙιιιιι€ Με ?οινο
Ιιιε ιιιΙΙοιι ειοΙι εοννοΙιΙ άεε ΟοΙοιι ειεοοιιιΙοιιε ιιιι‹Ι τι·ε.ιιενοτειιιιι
ειε ειιι:Ιι άιε οοΙΙιιΜποιι Ιοιετοιι Ι1οιιιιιεοΙιΙιιι8·οιιΜε (Με. Πιιτοιι
οιπ μοι· ειιιιιιι οιιιΒοίϋΙιττοεΠο.ι·ιιιι·οΙιτοιιτΙοετοιιειεε θε.εο από.

2ιοιιιΙιοΙι νιοΙ ιΙϋεειο·οι·Κοτιι πιι: οιιιοι· ΑιιιιειιΙ Ιι1οιιιοι· ινοιεεοτ
ννϋτπιοι· (Οιιιγιιι·ιενοτιιιιοιιΙοι·ιε). Αιι άετ οιιιο·οοιιιζιοιιΠοιιοι·

8ιιιιι;εειοΙΙο
ιιι Με θοΙοιι Βοινο8·ι: ειοΙι άεε εοΙιι· οι·ινοιτοττο

όι:ιιιιιΜε ιιι οιιιοιιι Οιιιιι·ιιιοι·ιιιιιΙ ΙιΙο.ρρι:εοΙιτ Ιοἰοιιι: ινιοιιοτΜε οικου. Πιιν:ι νι Ποιοι· οιιοι·ΙιειΙΙι ιΙοε θϋοιιιιι ειοιιι: ιιιο.ιι
ιιοιιιΙΙοιιιιι οιπ ιιιιοοτΙειι€οε ΜοοΙιοΙ'εοΙιοεΠινοι·ιιΙτοΙειιι'ειι2οιι.-
Πε ω· Πει.ι·ιιιΙτοιιιοεο!ιννοι·οιιΒτιιεἱιτιιιιεεειϋτιιιιεοιι ιιιιίννιοε,

εξΙιβοεε
Μι ιιεοΙι Αι1ετιιρί'οιιω· ΒειιοΙιΙιϋιιΙο άιο ῖνιιιιιὶο άιιι·οΙι

Με.
ΑΙε Μι άεε Κι·ιιιιΙτοιι επι ιιιιοΙιετοιι Μοι·;;οιι Με, ιιιιιιιο οι·
ειεε ειιιήοοιιν νοΙΙΙιοιιιιιιοιι νεοΙιΙ. Πι·ιιι·οοιιοιι ιιιιά $οΙιιιιοι·2οιι
Ιιειτοιι ε.ιιϊεοΕι6ι·ι,Ι)ει·ιιι,ςο.εοινιιτοιι ιιιιοΙι οιιιοιιι ΚΙγειιιιι ειιι
εοεει.ιιοοιι,οοτ ΒοΗ› »νετ ινοιοΙι ιιοιι ιιιιοιιιρΒιιάΙιοΙι. Ιιι Β·ι·οΙΙ
ει:οιιιθο8·οιιεειτιιΙο2ιι πειιι! Μι· Ριι!ε: οι· νεοι·ΐοιΙοιιίϋι·πιιεςιιοιι
ιιιι2οΙιΙΙιε.ι·,Μο Ι.ιρροιι ογειιιοι.ιεοΙι.Τοιιιροι·:ι.τιιτ88,5. Πιι1 Τ Πει·
ΑΙιοιιιιε οτιοΙειο Ιιοι νοΙΙετ:5.ιιιιι€οι·Πιιριιοι·ιο Με 'Μό.
Βοιω· νοιι Πι·. .Ι ο Ι ο ιι ο ο Ιιι Ο τ· Με: ιιιιεο·οίϋΙιττοιιΒοοτἱοιι
τ'ε.ιιάΜε ιιι όει· Βο.ιιοΙιιιϋΙιΙοοιπο 8·οι·ιιι€οΜοιι€ο Ιι1ιιιιο·-εοι·ϋ
εει· Ε'Ιϋεειο;!ιοιι, ΙιοοΙιο·τοάιςο ρει·οιιοιιγιιιιιιδεο Ποε:οιιοι·ειτιοιι
ιΙοε Ποτ2Ποιει:Ιιοε,άοι· Βοιιοτ Μιά οοτ Νιοι·οιι. - Ιιιι ()ϋοιιιιι
Με οιιι Ηειιιΐοιι Ζιιειι.ιιιτιιοιιΒοϋεΙΙτοι·Αεοε.ι·ιάοιι πω! Τει.ιιιοιι.
Πιο $οιιΙοιιιιΙιειιι Με Οϋοιιιιι πω! άοε ιιιιτοι·ετοιι ΑΙιεοιιιιἱτιοε
Με Ι1οιιιιι ε·οΙοο!ιοι·ι,εοι·ϋιιιοι, ινιιΙει.ιε ιιοιι πιπ ιιιιι·ο,ςοΙιιι5.εει
8οιι θοεοΙιιι·ϋι·οιι ιιοιΙοοιιι.

Ψε.ε ειιιι5.ι:Ιιει Μο Πτεοοιιο Με Μι· ιιιιι:Ιι ιιιιοι·ινοι·τοιοιι
ΙοιειΙοιι νοι·Ιε.ιιιοε ιιι ιΠοεοιιι Β'ε.ΙΙο ε.ιιΙειιει, ευ ΙιοΒοιι
νοτει:ιιιοι1οιιο ΜϋεΙιοιιΚοιτοιι νοι·.
τοι· ιιοιι Ει·εοΙιοιιιιιιι€οιι οιιιοι· ειι:ιποιι Βορειε. 'Ποτε Με
Ε'οιιΙοιιε ροι·ιτοιιιιιεοιιοι· 8ι·ιιιριοιιιο (8οΙιιιιιι:Κοιι, Ει·ιιι·οοιιοιι,
ΠετιιιΙΜιιιιιιιι8, Βρειιιιιιιιε εει· Βιι.ιιοΙιιιιιιεΚο!ιι) Πεμ οοτ·
θιοιιοιιΚο ε.ιι ροιτὶιοιιοεΙο Βορειε στο εο ιιειιιοι·, Με
εοιιοιι »οι οοτ Οροι·ειιοιι τοιοΜιοΙιοε Βιιειιι1ει: ιιι οοτ
ΒοιιοΙιιιϋΙιΙο νοι·Ιιε.ιιτιοτιιιππ. Βε. Μπιτ οιπο Βει:ιοι·ιοΙοει
εοιιο Πιιτοι·ειιοιιιιιιε τΙοιτεοΙΙιοιι ιιιοιιτ νοι8οιιοιιιιιιοιι Μπάσο,
Ιιειιιι Μι ιιοτιιιιοι· ιιιοιιιε Ροειιινοε ειιεεε.οοιι. Βιιιο ειιι
οοιο β)ιιοΙΙο Πιτ ι1ιο εοριιει:Ιιο ΙιιΓοοιιοιι ΙιοΒι ιιι ιιοιι
Βιι.ι·ιιιεοεοΙιννϋτοιι, @κι ποσο Ρι·οιινοτιιοιι οοτ Βετιιιρεεεε.εο
νοιι τοιο1ιΙιοΙιοιι Μοιιοοιι Ι(οιιιοε ΒοερϋΙι πατάω. Ζιιτ

ΒιιιειοΙιιιιιε ι1ιοεοι· θιοεοιιινιιι·ο ιιι6ι:Ιιτο κι Βοιιιοι·Ιιοιι, ιιιιεε
ειε Ιιοιιιο ΑοιιιιΙιοΙιΚοιι. πω; ιΙοιι θοεοΙιννϋι·οιι Μιτου, Μο
πιι· ιιι ΒειιιιοϋεοΙιιιιιιοτι Βιιι1οιι, ιιοτοιι Οιτοι1Ιο.ιιοιι ιιοιιιιι
ι1οτι: οιιοτ ιιιιίεοΙιοΒοιι Μ; (Κοοιιοι·'ε Ποιιιιιιιιεεεο
εοΙιινι1το1. Με 8οΙιΙοιιιιΙιειιιοΒοιβεο!ιο εειε νιοΙιιιοιιι· πιο
ιιιιι·οεοΙιτιοεειε 2οι·ιιει.8'ιΜε, πει· Ιιγροτειιιιεο!ι απο εο

Βοτ Κιιιιι!ιο ειετΙ› ιιιι- .
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ΙοεΙιεττ; ιιιεεε νετειιεετειι€ειι εεεειιτειιΙιτειι ειεε επι ειε
Βετιιιρετιιε, ινε ειε Ρετεειτειι Ιεεειι ιιιιιι ειεε Ιιειιιιτε
εειιι ειιιεε εειιιιειι, ειιιεε ειεεε ειε Πτιιειιετ άετ $ειιΙειτιι
ΙιειιιιιΙεετε ινετειι. θε ειιειι εειιετ ιιεεΙι ειε ΑιιννεεειιΙιειι
ειιιετ ετεεεετειι ΜειιΒε άετ 8 Ατιειι νεο Ρετεειιειι (ΟΧΥ
ιιτιε, Αεοετιε_ Τειιιε) ειιί εεε ΚτειιιιιιειιενετΙειιι Βιιιιιιιεε

εεΙιεει., ιιιεειιιε ιειι εειιιιιεεειεΙΙι εειιι ιεεεειι.

νοιι ετϋεεετειιι Ιιιτετεεεε ιει άετ επειεπιιεεΙιε Βειιιιπι
εεε νεΙνιιιιιε. Ινιε ιιι ιιιειιιειιι ετειειι Ε'εΙΙ ι”ειιιι ειειι
ειε άειι Βετιιι ειιιειι€ειιεετ Βιιιιιεεεννεεεεες ινεΙοΙιετειιιε

νετΙεεςετιιεε εεε πιιι ειιιειιι ετειιειι Μεεειιιετιιιιιι νει·
εεΙιειιειι θεειιιιι ειιι.εειιιειιειι εεεεεειιΒιε. νοιι εειιι νετ
Ιειιί εεΙειιετ ιιετειεςετ ιιιιιι ειιιεεεεννεει€ετ 5ιτειι€ε ιιιι‹Ι
ΡΙεττειι ιιιι‹ι νοιι εει· Αττ. Με ειε Βεινιεεε ΤΙιειΙε εεε
Βετιιιεε τεΙετιν ιικιτειι ειιιεε ιιιε Αττ άετ νετΙεεετιιιιΒιιι
ΙιεΙιετιι ΙΙΙεεεεε εεΙιειιεεε. Βε ειτε ειεε ιιει ]ειΙ8Πι νοι
νιιΙιιε ειιι εεε νοτιιειιιΙειιεειτι ιιιιιι ιιιε ΒεεεΙιειιειιΙιειτ εει
εΙιετ $ιτειιΒε ι.πειιειι εε εειιτειι εειιι; ιιιτε Βεεεετιιιιε Πιτ

εεε νεΙνιιΙιιε άετ ΡΙεΧετε ειΕπιειεεε ιει ι1ει·ιεειιε εεΙιειι
εειιιι€ειιιι ΙιεΙιειιιιτ, εεεε ειε Με επι Οεεετιι νετΙτειιιιιιειι
εεε ειε Ι.εΒενετειιεετειιΒ Ιιεειιιιιιιιειι, εειΒειι ιιιειιιε εει
εεε Εειιε. Βει άετ Ορετει.ιειι ειτε ειεε ιιιεΙιτ ειε ιιιε
Ιιετ εετειιι εειιτειι πιιιεεειι ιιιιτειι ΒιιιετιιΤε, ειε _ιειΙειιι
ΡεΙΙ Ι›εεειι‹Ιετε ειι2ιιρεεεειι ειεε. ιιιτε ΙΝιτιιιιιιε Πιτ ειε
ΖεΙειιιιιτ 2ιι εΙιιιιιιιιι·ειι.

ΟΙιειι ΙιεΙιε κε εεΙιειι ετινειιιιι, ιιεεε ειπε εειιειιετε
Ρτεειειτειιε εει· Ι.ε8ενετειιιιετιιιι€ειι εεε Ι1ετιιιεε εει εειιι
νεΙνιιιιιε εικνι1ιιεεΙιτ ιετ εεε ιιεεε ιιιεεε ιιιειετ εειιιρΙιειττε
ειεε. ΠετιιΙιετ ιιιεεΙιτε κε εειιι 8εΙιιιιεε ιιεειι ειιιιςε
Βειτιετιιιιιι€ειι τιιεεΙιειι. ειεε ιιιιιετεεΙιειιΙει εεινειιιιΙιεΙι
Ι)τεΙιιιιιέιειι «ιιπι ιιιε ΜεεειιιετιεΙε.εΙιεε» ιιπά Ι)τειιιιιι€ειι
«ιιπι ειε ΒετιιιεεΙιεε». Βιε ετετ;;ειιειιιιιε1ι Ιτειιιιιιειι επ
εεε ΒετιιιεεεεΙιιιιιτειι. ντεΙεΙιε τιειιτιεε 8εΙιΙιει;ειι ειΙιιειι,
ειεε επι Βιιιιιιτιετιιι ιιιι‹Ι ειι άετ Ε'Ιειιιιτε ειετιιειειεε, Με!.
.ιιιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι εεε ιιι ι·ειιιειετ Ρετιιι νετ ιιιιιι ειεε ΙειεΙιι:
νετετιιιιιιιιεΙ1. Βεττεειιιετ ιιιειι ειεε ΠετιιιεεΙιιιιιΒε πιιι;

ιιιτειιι ΖιιμεΙιετιεειι Μεεειιτετιιιιιι εειιετιιετιεειι ειε ειιι
Κτειεεεμπιειιτ, εε νετΙειιιτ ιιε Βτειιιιιιεεεειιεε. ε. ιι

.

ιιιε
Ι.ιιιιε, ινεΙεΙιε ιΙιτε Εεεε εει εει· Βτειιιιιιε ιιιεΙιτ νετειι

εεττ. τιιιτεΙι εεε θειιτ.τιιιιι εεε Κτειεεε ιιιιτι ειιιεε ΡιιιιΙα
εει· ΡετιρΙιετιε;ιιιε Πι·εΙιιιεεεεεΙιεειει ειεε ειε Βετιιιιε ειεε

Κτειεεε8ιεειιτεε. Ζιι€ΙειεΙι ετΙειιιετ ιιιε ΒετιιιεεΙιιιιιεε ιιε
Ιιει ειεε 'Ι'ετειειι, ειε νετΙιειιειιιεενοΙΙ ειτε, ινειιι1 ειε
εειιι θειεεενετεειιιιιεε ειε ΡιιεεριιιιΙα σετ $ειιΙιιιΒε ιιιΙιττ.
Με Βιιειιτειειιεινειτε ειεεετ Ι)τειιιιιιε Μ. Με: ιιιιεεετεεει.,
ειε Ι‹ειιιι ίετιεείιιΙιττ ινετεειι ειε ειε ΞειιετιιτεΙ σετ

8ειιιιιιιςε ιιιεΙιτιεεΙι επι ειιιειιιιετ ειιιεεννιιιιιιειι ειεε. Βειιιι
θϋειιιιι ιει ιιιεεε ΑΜ; ιιετ Πτειιιιιιε ιιιιτ ιιι68ΙιεΙι, ινειιιι
ειε Μεεειιιετιιιιιι ιΙεο-εεεεΙε σειιιιιιιιιιε ΙιεετεΙιτ. Βεεε ειε
εεετ Ιιιετ πιω εε ειιιΓεειι νετιιιιιιτ Με ειπε επι εει·
Ιι'Ιειιιιτ εειιι εειιειι ιιετειιε Ιιετνετ, εεεε. εενιεΙ ιειι εε
εεΙιειι ΙιεΙιε, ειιι εειοΙιεε μειιιειιιεειιιεε Μεεειιιετιιιιιι ιιιεΙιτ
ειεε ιιι ειιιετ ΕΙιειιε Ιιε,ε.ιειιιιε Πειτε ΙιιΙιΙει; νιεΙιιιεΙιτ
ειεετ. ‹ιετ εειιι θεειιιιι ειι€ειιετειιεε ΤΙιειΙ ιιετ ΜεεειιιετιεΙ

ριεττε ιιιιιετ ειιιειιι νετεεΙιιεεειι ετεεεεε ννιιιΙιεΙ νοιι εειιι
Μεεειιτετιιιιιι εεε Βιιιιιιιιετιιιε εε. Με Ι)τεΙιειιεεεεΙιεε
Ιτειιιι ειεε ιιιεΙιτ ειε Βετειιε Ι.ιιιιε Βειιεειιι ννετιιειι, ειε

Ι›τεΙιιιιιε εεΙΙιει ιει: ιιιειιτ εε ειιιΓεεΙι εειιειιιετιεεΙι Με
Ιιει άετ Ε'Ιειιιιτ,

Ψεε ιιιειι ειε «Πτειιιιιιε ιιπι ειε ΠετιτιεεΙιεε» ΙιεεειεΙι
πει. ιετ ιιιεΙιτ ιιιιιιιετ Ι‹Ιετ. $τεΙιειι ιιτιτ εεε εεΙιειιιειιεεΙι
εεε Πειτε ειε ΗειιΙεγΙιεεετ νετ, εε κι ειι”ειιΙιετ ειιιε τειιιε
Βετειιοιι επι εειιιε Αειιεε, ε

. ιι
.

ειεε ΒτεΙιεεινεειιιιΒ, ιιει
άετ ει· νεεεετ εειιιε θεειεΙτ ιιεεΙι εειτιε τεΙετινε Εεεε ειιτ

Πιιι€ειιιιιιΒ νετειιιιετι, εετιιιεΙιτ τεϋΒΙιειι, ινειιιι ετ ειε
Μεεειιι.ετιιιιιι εεειτει. ΙΣτ Ιτειιιι ιιπι· τοτιτειι. ενειιιι ει·
ειεε ΒΙειεΙιΖειιιΒ ιιι εειιι Μεεειιιετιι:ιιιι ειιιιτιεΙιεΙΙ, ειεε ειιιεε
ιιι τοτε εειιιε Εεεε εε:ιεττ; ειε τιιιιειι‹ιε Ι.ιιιιε ιιει ιιιεεει·

ΒεντεΒιιιιε Ιιεει. επ άετ ΒεΓεειιΒιιιιεεετεΙΙε εεε Μεεειιιε
τιιιιιιε ειι εει· Ιιιιιτετειι ΒειιεΙυνειιτι. Ιιι 8εκτιεεειιι θτε‹Ιε
ιιειιΙιεετ κι ειπε τιειιι;ιεε Βοτειιειι. υνειιιι ‹Ιετ €ετΙεεΙιτε

θγΙιιιιΙετ Ιιειιιε ιιιεεειιιετιε.Ιε εεετ εοιιετιδε ΒείεειιΒιιιι8· εε
εετ Βευειιενειιιι Ιιετ. Βιεεε Ι3ειιιιιΒιιιιε ιιιιιΙει ειεε ειι
νιιειΙειι επι Πεειιιιι, εεεεειι ιιιιι.ετετ 'ΓΙιειΙ ιιιε ιιιι‹ι ινιειιετ,
εΙιιιΙιειι Με ειε ΒριιΖε εεε ινιιτιιιΓετι.εετεεε, Πει ιιι ειε
ΒειιοΙιΙιειιΙε πιει. Ιιιιιιιετ ιιιιιεε πιιι εετ Β.ειετιειι ειιιε
'Ι'ετειειι ειι άετ ΒιεΙΙε νετειιιιεειι εειιι. ινε ‹ιετ Γτειε
ΒετιιιτΙιειΙ ιιι εεε επ εετΒειιεΙιινεεε ιικιττειι ιιεετεεΙιτ..
εε εετ Τετειοε ειιιεε ΟγΙιιιιΙετε ειτιιιιιι ιειιε εειιιει· ΑεΙιεε
ρετειιεΙε εετειιε Ι.ιιιιε 5ριτε.ΙΙετιιι επι, ιιιιτ ιιιε ΑεΙιεε εεΙΙιετ.
εΙειΙ›τ ιιιινετε.ιιεεττ. Διιειι ειεεε Βεινει;ειιε ιετ τειιι πιει·
ειι ιιιιεείεετιετειι ΒετιιιεεεεΙιιιιττειι ιιιεΞΙιειι, ειι εΙΙειι ειι
ειετειι ειιιεε ειε ειεΙι πιιι. ειιιετ Ι.εεενετειιεετειις ειεε
Πετιιιεε ιι

ι

ι.ειε εετιιιιιιιιτειι, ιει ειεε Κειιιε ειιζειιΙΙιεΙιε
«ΒτεΙιιιιιε ιιπι ειε Βετιιιεειιεε». - ΕιιιιΙιειι κνει·ιιειι εειιι
πιιι· ()ει:ει;ετιε ιιετ Βειιειιιιτειι νετιεεετιιιιε ιιεειι ιιιε Βτε
Ιιεεεειι εετεεΙιεει, ιτεΙεΙιε ιιιιι ειεε άετ ΠετιιιεεΙιεε ρε.
τεΙΙεΙε, ειιετ εε εει· ΡετιρΙιετιε εεε Ι)ετιιιε, επι Μεεειι
τετιεΙειιεειε ειιει· εε εετ ΒειεειιΒιιιιεεει.ειΙε εεε Μεεεε
τετιιιιιιε ειι εετ ΒειιεΙιντειιιι νει·Ιειιιειιιιε ΑεΙιεε ετΓεΙ

με: σετ Ι)ετπι ΙιΙερρι ιιεεΙι ‹ιετ ειιιεε οτΙετ ειιεετειι
δειτε ι1εετ. Με Εκειιτειοιιεινειι.ε ειιεεετ ΒεντεΒιιιιε; Εεεε
Με πιειιτ ειε Με" εειι·εεειι, εε εει· Πειτε εε εει
ιιεπι ει€ειιειι Μεεειιιετιιιπι ειε ΙΙιιιιιετιιιεε ιιιιιιετ. ΙΞε
ιετ νετετειιιΙΙιεΙι, εεεε εΙΙε ιιιεεε Βι·ειιιιιι8ειι «επι ειε
ΠετιιιεεΙιεε» - Βοτειιειι. Τετειειι, ΠεεετΙιΙερρειι ιιεειι
εετ $ειτε -- ιιιιτ εεπιειιιιττ νοτιτειιιιιιειι ιιιιιι ιιπι εε τει
ιιετ εεεεεειΙεει ειιιιι μ

ε πιεΙιτ ειεΙι ειε Γιειιτειιειι ειεε
Πετιιιε εειιι $εΙιειιιε ειεε Οιιιιιιιιετε ιιειιεττ. Απ εεε εο
ιε;ειιιότιιιιε νετΙειιΓειιιιειι ΠιιεεεετιιιεεΙιΙιεεειι ιιιι‹ι άειι
ΓΙειιιιτειι ιιιιι. ιΙιτειι Μεεειιιετιειι ιιικιειι πιτ σε” τιιεεε
Βενεειιιι€ετι ιιιιτ τνειιιι; εεεεερτεει, ιιιεειετιι ειε ιιιιτεΙι
ειε ΠτεΙιιιιιε ιιπι ειε ΜεεειιιετιεΙεειιεε ιιιιι.εεειιημ ειεε;
εειιιι ετιιιιεετΓετιιιιεεε Οεεειιι Ιιετιιιειι ειε ειε Ηεερτ
εειιιρειιεειε άετ ιιιιιιιετ εετιιρΙιειττειι νετΙεεετιιερ; ειΙιιειι.- Ιιι ιιιειιιειιι εινειι;ειι ΙιεΙΙ εεεεΙΙιε ειειι Ζε ιιετ Ι)τε
Ιιειιε εεε Οεειιιιι ιιεεΙι ειπε ΚιιιεΙιειιε ιιπι ειεε ιτειιτεΙε
ΑεΙιεε ιιεεΙι ειιειι.
Ρεεεε ιεΙι «Με ΒεττεεΙιτιιιιι:ειι ιιιιε εεε εεε ιιιειιιε
Ιιειιιειι Με» Ιειιτειι Ιειιτε εεεεπιπιειι. εε ετΒιειιι ειεε Ι5"εΙ
Βειιιιεε. Αειιεειιιιτειιιιιι€ειι εεε θεειιιιι Ιιειιιιειι εΙιιιε έτει:
ιιιεεΙιειιιεεΙιειι ειιεεετειι Ιιιειιιτειι Βιειιιιε Ιωιιιιιιειι. - Πετετ
Πιεετειιεειι Ιιειιιι εει ιειιΙειιιιειιι Μεεεεεειιιιι ειε ΒεινεΒΙιεΙι
Ιιειτ εεε ΒΙιιιιιιιετιιιε εε ι;τεεε εειιι, εεεε ειεε Αειιεειι

ιιτειιιιιιε Ζε Βτειι3ε Ιεειιιιιιι;. - ΑΙΙε ΑεΙιεειιιιτεΙιεεε:ειι
ειιιιι εειιιειιιιτιε νετΙεεετιιιιεειι, ιιετειι ΟΙεεειίιειτιιιι;: ειι
τετ ιιιε Με ιιιιΙιεΙιειι ΒιιιντιΙιειι ιιιιτ πιιι; ΥοτεεΙιεΙ1: ευ
εεεεριιτειι Μ. - Ι)ιε νετΙε,ςετιιιιεειι εεε οικω ενετ
άειι ιιιειιτ ιιιιτ ιιιιτειι ιιιε ΜεεειιτετιεΙνετΙιεΙΙ.ιιιεεε, εειι
‹ιετιι ειιινειΙειι ειιειι ειιτειι ειιιιετιιιε Νετεειι- ιιιι‹ι Βιιτειι8
Ι›ιΙ‹ιιιιιΒειι ιιι εει· Πιιιεεειιιιε ειεε ΒΙιικιειετιιιε εεετιιιιιιιτ;
Ιει;ειετε ειιεειι ειε ιιιιειι Ριιι1Ιτιε εεετ Ι.ιιιιειι, ιιπι ειε
ειεε Ι)τεΙιιιιιε εεε Βετιιιεε ιιπι εε Ιειειιιετ ετιεΙει, ιε ιιε
ενεεΙιεΙιετ ετ ιιι εειιιειι ιιιιτιεειι 'Ι'ΙιειΙειι ιετ. - Ιιιι Αιι
Βειιιειιιειι ειεε ειε ΑειιεειιετεΙιιιεεειι εεε Οϋειιιιι εειιιρΙι
ειττετ ειε ιιιειειιιεειι εικιει·ετ ΠετιιιεεεεΙιιιιιτε. - Βει εει·
Ορετειιοιι ιει ειε Βεεειτιειιιιε εετ ειιετειιιιεειιειι νετειιεε
τιιιι€ειι, ινεΙεΙιε ιιιε ΑεΙιεειιιιτειιιιιιε εεΒιιιιειι€ειι, ειπε
εκτεΙιειι.

Βειετειε.

ει. Ψιει;ετιιιτε ιιιιτι Α. 8ιτεεεετ: Πεεετ εττειι8ε
ΜιΙεΙιειιτειι Βει ΒιεΙιετεε ιιιεΙΙιιιιε. (ΒΙΜ;μετ η” Πω
ΗγάτετΙιετεριε 1899,Ντ. ΙΟ.)
Αιιε·ετεε_·τιιιιτειι ειε ΡιιιιΙιεειιοιιειι νοιι Ι)ειιΙιιιι Με
'Ι'Ιιετιιε Με ννιιιτετιιιτε ιιειιειι εειτ 20 .ΤεΙιτειι ειε
εττετι€εΜιΙεΙιειιτ Ιιει ΠιεΙιετεε ειη.τενειιιιτ ιιπά ει1ιρίεΙιΙειι.
.και τ.ΙιειΙειι άιε νει·Γεεεει· ειεε Αιι2ε.ΙιΙ νοιι ΚτειιΙιειιι.;ε
εειιιεΙιιειι "πι, ιιι άειιειι ιιιιτ.ετ εειιι Βιιιιιιιεε άετ ΜιΙειιειιτ εει·
ΖιιεΙιετ ειιτννεεετεειιι: εεΙιννειι‹ι εάετ ενειιι€ετειιε ειπε ειιιεε
εεπτεειιιΙιεΙιε νετιιιιιιιιετιιιις εεε ΖιιεΙ·ιεηςεΙιεΙτε ιιπά νετΙιεεεε
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ι·ιιι:ιεεεε Λ!!εειιιειιιιιιετ.ειιι!εε ει·τ'οΙιε·,·τε.Με Οιιτ εεετε.ιιιι ιιι
εεεο!ιιιει· ε!ι!εειιιιιτ Με ετετειι 2 Με 4 Με θ 'Ι'ει.>;ε,ννοιιεειι
Μιιιιι εει ε·τοεεειιιΗιιιιι.τετεείιιιι!ιιι !Μιτει.ς οιιει· Μιι:πειε;ειιιι‹ι
Αεειιιιε ει.ννεε !!!ειεεε (50θτειιιιιι) οιιει· εει εεετ 8·ι·οεεειιιΠετι
Βει· ειιεε ει.ινιιε Βι·οά εεετ θιετιιιιεε ειιιιιιεει.χεεειι ννιιτιιειιιιιι
ειιι θ!ε.ε ννειιι. Πιε νετΠιεεει· Γοι·ιιιιι!ιτειιίο!εειιιιε Βεε!ιιεεε:
1) Ειιιε εττειιι.:ε3Μ!εεειιτ ιιιιιεει ιιι ειιτεεετετ Ζει. ιιιειετ
εε!ιοιι εποε 48 8τ.ιιιιάειι,Με Μεετεεε! εει· !)ιε.εειι!ιετ ειιε!ιετ
Πει εεετ νετιιιιιιιιεττειιιιι Μιιιάεετειι Με Ζιιεεετειιεεεεειιιιιιιε
εεετ εειι·ιι.εει!ιεε.
2) Βε ,Με Μεε εεννοε! Πιτ Με εει ιιι€ειιιι!ιεεειι ΙιιΜνιιιιιειι
νοτεοιιιιιιειι6ειι ιιιειετ ιιε εεετ εε!ιννει· ,εε!ιει!τειιειιΒιεεετεε
Γετιιιειι,Με Με Πιτ Με ειιι εεετ Ρειι!ειειεειι οι!ετ ιιε.εε
'Γτιιιιιιιε.οάει· Βεοε ειιΠτει.ειιε!εΖιιεεει·ετιιιιεεειτ. Αιιεε Ε"ιι!Ιε,
Με εει εττειιειει·Πιεεετεειιιε.ι:ιιιι‹ι ιιε.εε Κιιτ!εεειιετΟιιτειι ιιιεετ
ιιιε!ιετιι·ει ννιιτιιειι. εειειειι ιιιιιετ ειιτειι ετ Μι!ε!ιειιτ ειπε
ννειιετε Δειιιιειιιε, εε!εει. νοΙ!ειε.τιιιιε;εε ει·εεεννιιιάειι άετ
Ζιιεεετειιεεεεειιιιιιιε· Μιτεε Με Ηει·ιι.
8) Βει ειιι: Α1ειιιιιιιιιιτιε ιιιιιι Νερετιι.ιε νετειιιιιιειιειιι !)ιεεε
Ιιεε εεεειι ινε· Μια ιιιιεε ιιειιι νετεεενιιιιιάειι εεε Ζιιεεετε εεε
ειπε !!τιτι εποε Με Α!ειιιιιιιιιιτιε ε.ειιεειιιειι ιιεά ιιι ειιιιι;ειι
Β'ιιΙ!ειι νετεεεννιιιιιειι.

4) ιιι ιιιε.ιιεεειι !!'ε.!!ειι ειεει. ιιιιιιι ειιι ει.ι·ειιι.τετει·Μι!εεειιι·
ιιιιεε Βεειι·ιιι‹!ειι οιιει· ε!οεεει· Αειιε!ιιιιε ι!ετ Ζιιε!ζετειιεεεεει
ιιιιιι.ε;Αεειοιι ιιιι Πτιιι ειιιιτειειι εεετ, ει!!ε εε νοτ!ιε.ιι‹ιειιεει·.
2ιιιιε!ιιιιειι. Βε ννιιι·ενιε!!ειεΙιτ ιιιϋε!ιεε, Μεε Με Αιιιοριιεε;ιε
ειι ιιειιτειι ιιπ Βιιιιιε δεε!εειιιε·ει·'ε ιιιι‹ι θεε!ιει·τιτ'ε,
Με ρ.>;ει”ιιιιάειιεεεειι, Μιεε εει εοιι!ε!ινάτετιτειει·Νεει·ιιιιε· ιιεά
!ιιιιιρρ εειιιεεεειιει· Βιννειεεειιι'ιιει· εειιιι Ηεειιιιι!ειι ε.ιιεεΙιειιιειιιι
τεεε!ιιιεεειε· Αεειοιι, Αεειεεειεεειιι·ε ιιεά Οιηειιιτετε:ι.ιιτε ειιι'
ττιι:τ. (Αι·ειι. έ

'. Ρετε. ιι. Ρεε.τιιι. 1872,Βιι. 2 Η.)

ε) Ιιι ιιιιιιιεεειι Β'ε.ι!ειι Με ιιεε!ι Ζιιε·ε.εε νοιι Ε'Ιειεεε ειιι·
ΙΜΙε!ι εειιιι Πεεει·Βειιε·ε νοιι εει· ιιιιειι ειιι· εειιιιεεετειιΜε
ω· εετειτε νοΙ!ετε.ιιιιιε· νετεεεννιιιιιιειιε Ζιιεεετ ιιι Με» εεετ
ινειιι€ει· ι;τοεεετ !!ι!ειι€ε ι.ι·ιει!ει·ω. Με εΠιι!ειιιιιι,ε ειιιει·
ιιειιετ!ιεεειι ετι·ειιε·ειιΜΜΜ» »ιιπι ι!ιιι ννιει!ει·:ιι νε!Ιετε.ιι·
ιιιε·ειιι νετεεΙιινιιιιιειι.

ε) Βειιιι Πεεετεειιε·ε νοε ετι·ειιεετ Μι!εεειιτ ειι ε·ειιιιεε!ιτετ
!)ιιιτ ιεε εειιεεε ιιιεει. ειιι. Βιειιετεειτ. :ιι ειιτεειιειάειι, σε Με
Διιεεεε νοε ει·ιιιιειιι Ηειιιιιεε ιιιιιι θει·εεΙιειι ιιιιτ ειιιει· εοΙοεειι
νοε !!!ειεεε νοτειιπιεεειι εει.

'Η Βιιι2ε!ιιε Πιεεει.ιεετ ννιιι·ι!ειι ι!ιιτε!ι Με !ι!ι!εεειιι· νο!!
ετ.ιιιιιιι,ε·_ε;εεει!ι:ειιι! ε!ιεεειι εε εει εεπι€ιεειΒ·ιει·Κω ειιι "Με
!ιεεετ ΖιιΠιετ νοε ΑιιινΙεεεειι (5ιιιοιιιιιΙιε!ιε Βεοεεε!ιτιιιιε!.

Β
)

ΜΜΜ Πιιι!ει;εει ω- Μι!εεειιι· ιιπ ΑιιΠιιι€ε ειιιε ε·ιιιιε ειι
ννεεειιι.!ιεεεΑειιιι.ειιιε εεε Κετρει·ε;εννιεεεεε "Με εεε Με;
Βιι!!ετειιιι ι!ετ Αειιιιετιιε ειιι! εεΙεετ ειιι Αιιεεει€ειι εεε Κιιι·ρει·
εεννιειιιεε ειιι.

9
)

Βιι.ε Αεειιιιι!ειιοιιενετιιι6εειι Πιτ Κοε!εενιιτετε ε.ιιιιετει·
Ρτενειιιειι2 πι. εειιι Μεεεετεε Πιτ Με Αεειιιιι!ε.ιιοιι εεε Μεεε
ειιε!τει·εειιι ειτειι€ετ Μιιεεειιτ.

Β ιι ε ε Ονι!!ιιιειιετι·ειιά).

Μιιιεειιιιιιιιειι

εει· θεεε1Ιεεεειτ ρτεετιεεεετ Αει·ει:ε ειι Βιεε_

5ιτειιιιε· ειι·ι15.Ι)εεειιιεετ 1899.

Πτ. ιιε πετά 8εεννετε ετεΙΙτ. ειιιειι Κι·ειι!εειι νοιι 80
.!ε.ει·ειι νοτ, εει· νοιιι 11. Βερεειιιεει· ε. ε. ιιε ιιι εειιιετ Αεεεει
!ιιιιε εεοεε.ε!ιι.ει.ννοτάειιει.
Ρετ. Ζειι.ι·ιεοεεετειιιε·ετε Α ιιιιιι ε, τιιιιιιειιτ!ιε!ιεει· Βειιιε,
Με εειτιι ννειιάειι - Ρει. !τειιιι ιιιιτ ειιι” εεειειι $ειιειι ιιιιτετ
ΜΒΜ: εεεειι - ιιιι‹:! εειιιι Κιιιε-Πεε!ιειινετειιοε εοοει;τεΜε
εετνοτιτιττ; εε εεε οεετειι Βιιττειιιιτειειι ειιι‹ι ιιι Ιειετ.ετπι:
Με τεεετειι Οοοτειιιειιεεεετετιιιιε;ειι ιιιεετ ειιτιιεεςειτετειι.
Βει ετ ΑιιΠπε!ιιιιε Πιετ Ρετιειιτ, ειιΠ;είοτάεττεειιιε Νιιεε εεετ
εειιι θετ ειι εετιιετειι. !-·11/ι Β`ιιεε ειιι ιιειιιεε!εειι νοι·εει.
Βεειιεο ινετ ειιεε Με Ατειιιε εει· Βειιιε ειιιε ειιεεεεινετε; Με
ειιείε.ετειισειι Βεννε8·ιιιιι;ετιννε.τειι εε εοεεει·ειιιις, ιιεεε εε εε
Πιετ!ιεε ννε.τ,ειεε ιιεεειι ιιειιι Βεπ εεε Ρετιειιτειι ιιιιι'ειιεε!τειι.
υνειιιι ετ ειπε ειεε ιι.ιιετ!ειιιεε!εεε ετ!ιεεει·ιινε!!τε. Βεεοιιάετε
ιιειιτ!ιε!ι ιεε Με Δεννεεειιεειτ εεε ΒιιιΒιιεεεε Με Απιστι
εεε!ιιεεεε, εεειιεο Με ΠτεεΙιιιιις εει· Μεεευ ΚτεΠ;. Βιεεε
Βι·εεεειιιιιιιεειι εειειι εε ιι τ

.
ε επε εεε ιιε ιι. ΡΜ.. εει ειιιεε

Αεειιι!ε εεειιιιτ! νοιι εει· Ατεειτ 88!ι0ιιιιιιειι; Με ει· ειιι ιπποε
ειετι Μει·,ιζειιειιίειεεειι ννε!!τε, εειειι Με Βειιιε εεειιεο ιιι Με
@Με 8·ει!οεειι ννιε εει εει· ΑιιΠιεειιιε ιιιε Κι·ε.ιιεειιεειιε. Βεπ.
ιιειιι 21. .Τεετε επε.ι·εετΑ!!ιο!ιοΙιειιιιιε; ιιεεε εειιιετ Ει·ετε.ιι!τιιιι.ε;
νει· Β'/ι .!εετειι εειειι ειιι· Με Βειιιε εεττοιιειι εεννεεειι, Με:
ιιι Μεεειιι .!εετε εειειι ειιεε Με Ατιιιε ιιιιεε ειιιειιι Βεετεεε ετ
ει·ειιει:. Ιιι Με 8]/ε .!εετειι ειιι; Ρετ. εεετ ιιιιιιιει· ινειιετ εε
ι;τιιιι!ιειι, ννειιιι εποε ιιιεει: ιιι εε ειιεεεεινετ ν!!ειεε ννιε νοτεετ.
Νιε εειειι Β!εεειι- ειιι! Μεετάετιιιετϋτιιιι€ειι νοτεε.ιιιιειι μεινε

εεε, τεεεετοι·ιεεεεΡιιρι!!ειιετεττε εεει.εεε ιιιε!ιτ, εεετ· Ννετε,ς
ιιιιιεΜε Βιιε!τ εποε ειιεεειι. Κειιιε Αιιεειιιιιιιεεε!!ειιιιιιιιιε·ειι,
ε1ρι·εε!ιε,Κιιιιεεεεεννεε·υιιςειι Πει. Ρενεειεεε εει Ρετ. Με,
ερεεἱε!! εει εεε θεάιι.εει:ιιιεε ειιι ρτοιιιριεε. !)ιε ΒειιειεΙΙιτετ
εει ειιιΠιιιειε ιιι Με ιιιιτει·ειι ΕΙιτει·ειειιϋ.τειιιιιιεε·ειιεειιι; ιιιι‹ι
εοειιε·τεΜε ε;εειεττ ι;εννεεειι. Ι)ιε Βε!ιιιιετεειεριιιιτ!ιιιιεεει ειι
«ιεε ιιιιιει·ειι Βκιι·ειιιιιετ.ειι νετ!ειιεεε.ιιιι ;εινεεειι; ε.ιι ιιειι Πιι
τετεεεειιεε!ιι Με τιιετι!ε, Με ενιιτιιιε- Με! Κε!τε-Βιιιριιιιιιιιιιε
άειιι!ιεε εετεεεεεεεετ. Ιιιι ερετετειι νει·!ειιι' εει ‹!ειιι.!ιεεε Πει·
ιιετεειεεειε πιει Ηνιιετεεε_·εειεεε εεε ιιιιτετειι Βιιττειιιιτει.ειι
ειιιι:εττειειι; Με !Ξεί!ειιε εειειι ,ςεειει,ε;ετι:,νοτ ΑΙ!ειιι εει· Ε'ιιεε
εοεΙειιτεί!ειι, εεειιεο Μιε Κιιιεριιε.ιιετιιειι, εει· θτειιιεειει·- ειιι!
Βε.ιιεετειιειτ. !)ιε ιιει·ιε·ειι Ωιιε!ιαι.τειι ι!ετ $ειιειει!ιτΜ. ερεειε!!
ε" εοι;ειιιιιιιιι.εΜιιε!τε!ειιιιι,Με Μεινε ιιεά ρε.εεινεΒεινεε·ιιιιςε
ειιιριιιιι!ιιιιε;.Με !ιεεεεείιιε! εειειι ιιεεο!ιιτ.ιιιιιιετ. !Εεειιεοεει·
Βτιιεεειιιιι, Βε.ιιιιιειιιιι (Με Πιιι:ετειιε!ιιιιι ιιιιτ άειιιΤιιειει·ειτεε!
ετιιιιεετεπι ιιειι Βειιιειι ε·ετιιιεετε Ζει.εειι Με ιιι εει· Νοτιιι,
άετ Ηνρετεετεεειε ειιτερτεεεειιιι), θττεειιιιι, Με ννετιιιε- ειιι!
Μπι Κε!τεειιιριιιιάιιιιε·. Πιο εΙεει.τιεεεε Ρτιιι'ιιιιε· ει·ειεει. εει·
ιιιε!ε νετεε!τιιιεεε. Πιε τιιιει·οεεοριεεεε Πιιτετειιειιιιιιι; (!)τ.
.Το ε ιι ε ο ιι) ειιιεε ιιειιι Ρετοιιειιεεεειετ. ειιιιιοιιιιιιειιειι Μιιε!ιε!
εΠιεεειιειιε ετεεε ιιοτιιιε!ε Μιιεεε!ίεεει·ιι.
Πτ. Β ε ε ινε τε ειιι” ιιε ενειιετειι επε, Μιιιε Με ειιι2ε!ιιειι
Τεει!ε εεε ρετιιιιιει·ειιΝει·νειιενει.ειιιε νοιιι Α!!ιο!ιο!ἱειιιιιε νετ·
εεειειιειι εοεεε;τειιιε εεΠι.!Ιειι ινιιτάειι. 5ο εεε Η. (ιιιιιιιιειι
Με Νετι·ειιετιιιιιιιιεΜε!. Πει. Με ιιιιιεειι!ιιτειιΑεετε εεε!ιετει!ε;
εεΠι!!ειι - ιιι νινο Αιειιιε ειιι! Ρει·εεε; ειει· ειιι Με οειΒ·ειιι
ΒεΠιιιιιε ειιι· ιιι εεε!ιεεεειι, Μιεε Με Μιιεεε!εειε Με εεΓε!!ειι
εειειι. - Απ εριιιιι!ε Ατειιιιε εει ιιιε!ιτ ειι άειι!ιειι, Μι. ειιεεετ
εει· Βι·ε.εΙτιιιιε;εει· ε·τοεειι Κι·ειΠ ε!!ε ιιει·ι,ι;ειιΒνιιιριοιιιε εει·
Τειεεε Πιε!ειι ειιι! ιιετ ε.ειιτεΒεειιιιι ε" Κτειι!ι!ιειτ ειι·ιετ.ε·εε·ειι
'Ι'ειεεεερι·εε!ιε. νοι·τι·ειεειιτ!ει·εε!ιιειει·1:Μιιιιι Με Βνιιιριοιιιειι
Με ω· εειιτειι Ατειιιε, Με εε!τειι ιιεά ινοει ι!εεεε.Ιε ιιι Με
ε·εετειιε!ιΙε:Ιιειι Ηειιι!ειιε!ιετ ιιιεΙιτ.εεετε·εεειιεειι εει: ι!ειιιεε!
εεε Με” εκει Ρτοοεεεε ειι ϋτιιιιιιε, ειιιε Ροινιιειιι·ιΠε (Με Α!
εοεοΙιεετιι) ειιι! ειπε ιιιεεειιιιιιιτιε Ηει·άει·ετε.ιιειιιις εεε Ηιι·ιι
ετειιιιιιεε ιιιι.εε ε.ειιιειι !ιιιεεΠειιεετιιιιεεειιειι (εειιτε ειι!ειι.τε
Ατειιιε!- θειιιειεεειιι εειειι εεε!ειι Ρτεεεεεειι: Με ΒεΓε!!ειιεειιι
ιι!!ετ 4 Βκιτειιιιτε.τειιεει ε.ειιτειιιΒειςιιιιι. Ννετεε·ιιιεε. Βτειιιςε
τιιιιε· εει· Βειιειτε,Με τε!ε.Πνε Ζιιι·ιιεεττετειιι!ετ Βειιειει!ιτε.τε
ειϋτιιιιε·, εεε Ε'εε!ειι Με Βιιιιιιιεεεε τ!εε Αιι,ε;ειιεεεΙιιεεεε.
Ρειι!ειι νοιι Β!εεειι- ιιιι‹ι Μεετεετιιιεεϋτιιιιεειι ιιιιεΙ Με εεεε
ει·ει!ιε;ε Αιεκιε, Βει ιιετ εειιι:ειι ειι!ε2ιτειι Ατιιιιιε εεετ »νετ
ιιειι Με 4 ΕκττειιιιΙ:Μειι Ζιι ε!ειεεετ Ζει: εειε!!ειι, Με Αιιιιιιε
εει· ιιιιιετειι !Βει.τειιιιτ.ε.τειιρτιινιιΙιι·εΜε νοτ ω· ω· οεει·ειι;
!ει2ιετε εειειι εΠετ !ιοεΙιετει!ιεςετεεΠι.!!ειι Με Με ιιιιιετειι,
εποε ι'εειε Με $νιιιιιιει:ι·ιε. Με 8ρτε.εεε 2ειΒε ιιιειει.8ι.6τιιιι
εεε. Βιιε_ἱεετ.ινεΒειιειει!ιτειεεεϋτιιιιε;ειιΐεε!τειι ιιιιιιιετ, εε_ιεε·
τ.ινεεειειι ε!ειεείει!!ε εεετ Εετιιιει'ιι,εις, ιιιειει: .εει· ιιιε!ιτ.νετ
εειιιιειι, εε Με εει· Ηιιιιι, εποε εοΙΙε ιιι εει· Αετιο!οειε εει·
ε.ειιιειι ειι!εει·ειι Ατιιιιιε εει· Α!!‹οεο! !ιειιιε Βο!!ειι ερἱε!ειι.
Βει Ρετ. εειειι ειεει· :Με .Τεει·ε Με Βειιιε ιι!!ειιι εεΠι.!!ειι εε
ννεεειι, Με θειιειει!ιτετεεεϋτιιιιεεε εειειι ειιεειιε!ιε!ι!ιο!ι ιιοεε
ειιεεει!εεετε ειιι! Γτιιεει· ιιοεε ειιεε·εεεειιτετε ιιεά εοεεετε.Μ
ι.ι·ετεεεννεεειι. Βε!ιιιιετ2ειι !ιεεε Ρετ. νιε! εεεεεε; ειπε που:
Ιιιιεεειοιιεει·ειι!ιεεπ εει ννοε! νοτειιεε·εε·ειιεειι -- εειιτετ Θε·
!ειι!ιτεειιιιιετιετιιιιε- ιιοεε 1εεε ετ !ιιιιεει·ε Ζειτ νοι· ι!ετ ιιι
!ιτειιειιιιι; ειιτἱιε!ι ιιεά Εεεε ε·εε·ειιιιεετ ιιειιι Ιιοεεε·ι·ει!ιε·ειιΑ!
!τεεε!ιειιιυε »Με ιιιε (ιεινιεει. Πει· Θε!ειιετεειιιιιεΠειιιιιε
ινετ‹ιε ειιιεΙι ιιι Με· ΑεειοΙοειε άετ εειιτειι Ι›ιιΙεε.τειιΑι.ειιιε νοε
Βενιιειι ιιιεει ετινεειιτ. Βοιιιιτ ιιιειιιτ νοτιι·ερ;ειιιιετ ειπε
εειιι.ε ρε!νιιειιτιπιεεεε Α ιε.ιιιε ε.ιιιιεειιιειι ιιι άιιτι'ειι- εε !ιι,εε ε!εο εεετ ινειιτεε!ιειιι!ιεε ειπε εειτ.ιιιιε;εετε.ιιιενοι·.
Βειιι ειιιιιεε!ι εεει·ιιειιτ.ετ.!ιεεε ιιιε.ιι ειπε ιωιιτω Βι.ϋτιιιιις
εει· Οοοτιιιιιιιιιοιι οειιε !.ι5.!!!!!!!Πεεεε Βεννεειιιιεε- ειιι! Εεεε·
ε;ει'ιιΙι!ενοτ ειοε: ιιιιεε εει Με ει·οεε Κτε.Π ιιιεΙιτ. ε!τει·ιττ,
ειιι Βιιιιιιιεε εεε θεειεετεειιιιιεε ειιι ιιιε!ιτ:νοτ!ιιιιι‹ιειι Βιεεεε
Κτειιεεειιεειε! ι!!ιιεττιετε ε·ειιιι.ιι Με Αιιεεεειιιιιιεειι Ο ιι

εεε ιι ιιε'ε, ιιετ ειεε εεεειι εειιιετ Ζει: @με Με εορ;ειιειιιιι.ε
εειιεοι·ιεεεε Τ!ιεοι·ιε εει· Αι:ειιιε Βεννε.ιιΜ.εεεε, ννε!εεε Τεεοτιε

ιι
ι εε!τειιιιιΙιεε ειπεπ ιιι·ειι.εε!ιεεειι Ζιιεειιιιιιειιεειιε· 2ινιεεεειι

Βεννεειιιιεεειιιριιιιι!ιιιιι; ιιιιιι
Βο!εεε Ρε!!ε ερτε.εεετι

εεεειειιιειι, ερεοιε!! 2ννιεεεειι
ΟοοτάιιιιιτιοιιΜε εεει.εεειιι! επειιιιτε.
ιειΙειιΠι!!ε εεεειι Μεεε Αιιεεεειιιιιιε :ιιπι Ιιεεεειι Με Διιειο!ιτ
Βιιεεειι ιι ε'ε, ιιεεε Με Οοοτειιιε.τ.ιοιιιιιιε.εεε.ιι8ιε εει νοιι
άειιι εεε;ειιε.ιιιιτειιΜιιε!τεΙειιιτι ιιιιτι θεειεειεειιιιι ννε.ετεεεειιι
Ιιεεετ ετεεεειιιειι. 1)ιεεε Αιιεεεειιιιιιε, Ιιεεεε ειεε εεετ ετετ εε
ετεΐτιεειι. ννειιιι εε 8·ε!ιιιι,ι;ε.εοΙεεε ειι!!ε ε;ειιιιιι ειιε.τοιιιιεειι
Ζιι ιιιιτετειιε!ιειι. Ι)ιε Ρι·οΒιιιοεε ινετι!ε Με ειιιε ιιιεει: ιιιιι;·ιιιι
ετιεε εεεειεειιετ; ειει· εει τΙετ Ιε.ιιειε νετ!ειιΕ ννοεΙ ειιι' ιιειι Με
ειιι· Αιιιιιιι.ειιιε ιιιεει: ιιιιτετετεεεειιειι Οοιιειιιιι νοε Α!εοεο! ιιι
εε:ιεεειι ιιεά εει Με Ρτοειιοεε, ννειιιι εε Με» ε·ειε.ιιε·ε.ι!ειι
Α!!‹οεοΙεοιιειιιιι Πιτ ειιι ει·ε Ζειι ε.εεο!ιιτ2ιι ειετ.ιι·ειι,Με Πιτ
Με Ζιι!ειιιιΠ:ιιι Μεεειιι ει!! !τειιιεειιιιετι,ε;ε.

(Αιιτοι·εΓετει:.)

!)ι·. Βεε ειιτειε ερτιο!ιι:εεε ιιεειιι Με, ι!ε.εε Μεεει· Με
Βιιοετιεεε εεεννιετιε :ιι ιιειιτειιιιε Γε!! εειιιετ Μειιιιιιιε· ιιεεε
εεετ Με ειπε ε.ιγριεεεε Μεεειιιιιιιι·ι.ε 8!ι!ετοεε ειιιιιεεεειι ειιι.
Με ιιιιτοε ΛΙ!ωεοΙιειιιιιε ειπε εεεειιτιετε Ε'ε.τειιιιε· ετεε.Ιτ.ειι
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Μεεε. Μεεε ΜΠει·επτιεΙΙάΙει;ιιοεΙιεεΙιε Βι·ννπεπιιε· ΙιεΙιε ιιΙεΙιτ
πω· ιΙιεοι·ειιεεΙιεε Ιπτει·εεεε εοπάει·ιι επεΙι ρι·οιιιιοετΙεεΙιεΒε
ιΙεπιππε, Μ. Ιιει πιει· ΑιιιιεΙιιιιε εΙπει· τΙΙεεειιιΙπιι·ιεπ ΒΙιΙει·οεε
πιιτει· ειπει· ετΜιοιιΙΙ.ιεπ ΒεΙιειιἀΙιιιιε Βεεεει·πιις ινοΙιΙ ιιι6ε·ΙΙεΙι,
εΙιει· Με νοιι Ιειιςε τΙεπει·πάει· ΑΙΙιοΙιοΙε.Ιιειιιιειιε ειιιε Πει
Ιππε ιιιεΙιτ.επ ειινει·ιειι εει. ΕΜ· Με Βιιιιιιιοεε ειεεΙιειιιε Πιιιι

ΙιεθειιιππεςενοΙΙ Με πιει· νοι·Ιιεπάεπε Έ'ει·ΙιΙππιιιιε νειι .ειιιειιι
πιιι Νγετε.ιςιππε. Βει· Νγει.εε;ιιιιιε εεἰ ειπ εεΙιννει· ννΙεπεπεεε

Βνιιιρι.οπι. Μεπ Ιιι·πιιεΙιε ιιιεΙιτ :ιιι εειιτε
ΙιπΙΙιε;ι·ε .ΜΜΜ επ

ιΙειιΙιεπ, σΙειιιιΜε Απιιιιιιιεεε, ιΙεεε Με Ι.εΜεπ Μπιτ επτει:ειιάεπ
εει, εεΙ ιιιεΙιτ πιεεει.ιεΙιεποΙ. Ρε.ι.ιεπΙ. Ιιδιιιιε ειεΙι @Με ιι·ι·ειι.
πιιι εε ιιιεΙιι· Με ει· ΑΙΙιοΙιοΙΙΙιει· εει. Ειπε ΜΙιοΙιοΙιεεΙιε εισ

ι·πιιε ΙιεετεΙιε ιιεΙιειιΙιεΙ. Με εΙιι·οιιΙεεΙιε ΑΙΙιοΙιοΙιιιιοιιιεειιοιι
,ε·εΙ:ιεΜεεει· ΜνιιιεεΙιειι ΒΙιΙει·οεε εΙιιε Ι›εεοιι‹Ιει·εΠ.ι·Ιιππε. Πιε

ιιιεεειπιιιιιτε ΒΙΙΙει·οεε κι·ειε ιιι εο ιπε.ιιππ:Ι'εεΙιει·θεετεΙΙ. Με
τΙεεε ειιεΙι Μεεει· ?ΜΙ ειεΙι εινεπεΙοε ιιι Μεεε ειοεεε Κι·επΙ-ι
ΙιεΙΙ.εΙιε.ιεεοι·Ιε ειιιι·εΙΙιειι Ιεεεε.
Ι)ι·. ν. Ι..ιενεπ ερι·ιεΙιι: εΙεΙι ι.ιεεειι Με Αιιιιε.Ιιιιιε Βι·.
Β εΙι ΙΙ ιιΜΙ ιι τ' ε Με, Μιε ΕεπΙειι Ι:ϋπιιε εἰεΙι ε.ΙΙιιιεΙιΙιεΙι, εΙιι·ο
ιιἱεεΙι επιννιεΙιεΙτ. Ιιε.Ιιειι. ΙΙΙΙεπιι ειιεΙι ιπι ΑΙΙιςειπεΙπειι πιιι' Με

νειι ΑΙΙιοΙιοΙΙΙιετιι εει.ιεΙιειιειι Απε.ιππεεεπ ιιιεΙιτ. νιεΙ θεννιεΙιε

ρςε1ει.=ιτ."ειπεπ Ιιϋπιιε. Μ. Μιε θεάΙιεΙιτιιιεε πει Μεεεπ Κι·επΙ‹ειι
εεΙτεπ μπε ιιιιιιει. εει, εε εεΙ ιΙοεΙι Ιιεπιιι εΙππΙιΙιεΙι. Μεεε ειιιε
εε εεΙιυνει·εΒτϋιπιιε·, Με Ιιει;ιιιιιεπάε Αωιιιιε. πειπ Κι·ι.ιιιΙιειι
πιεΙιι: επίε.ιεΙ'εΙΙειιπιιι! ιιπ θεΜιεΙιτιιΙεε ε·εΙιΙΙεΙιειι ειιιε, Μι ει·

ιπ εειιιειιι Βει·πΙ' άειι ιζειιεειι ΤΜ; επ ιιεΙιειι πππ επ εΙεΙιειι

πειτε. ΙΜ· ειιι.ι·επειπ Ιιεειιιιιιιιι. επε, Μιεε ει· Μεεε Μει·ε·επε
πιιι άει· νοΙΙ επεεεΙιΙΙπετειι Βεινεεππεεετϋι·ππε· ει·ινεεΙιτ εει.

ιιε.εΙιάεπιει· πιιι Τε.8ε νοι·Ιιετ πω· ειιιε ΙειεΙιτε ΒεΙιννπεΙιε πππ

ΠιιεΙεΙιει·Ιιειι ιιι άειι ΒεΙπεπ νει·ερπιτ. Ιιε.Ιιε. Ζπάεπι Πεμ ειπε
Με Αιιειππεεε πεε Ρε.ιπειιτεπ Ιιεει.ετιπειιάε Αεπεεει·πιιε· άεε

ΓεειΙΙιει·ειεε νει. Πει· Ννεπιεπιπε Μεεε _
Ιε
.

ινοΙιΙ επ ΜεεειιιΙ

ειιιε ΒΙιΙει·οεε πειιΙιειι, εει ε.Ιιει·Μι· ειεΙι εΙΙειιι εΙπ επ νΙεΙιΙειι

πω Βι·ιιιιιιοιιι, Με Μι.εεπειπ ιΙει·επί Με Ι)ιεειιοεε εΙιιει· Με
εειιιιιιιιτειι ΒΙΙΙετεεε εΙΙΙΙ.2επ ΙιΙ5ιιιιε.
Ι)ι·. 'Ι

' Ιι
.
Β εΙι νι ει· τε εεΙιΙΙεεεΙ. εΙεΙι άει· Βιιιε;ιιοεε πεε νει·

τι·ιιι;ειιτΙεπεπ. Γι” ΒΙ‹Ιει·οεε ειιι·Ι.ιεΙιε ιιιεΙιΙε Με άει· Ννετε.<,>;
ειπε, π·ειΙιι·ειιιΙΜε ΒεπεΙΙιι1ιτ.Μεει.ϋι·ππε·επΜε Με εΙεΙεΙιπιεεεΙε;ε
ενιιιιιιετιιεοΙιε νει·ιΙιεΙΙππιι άει· ΑτειιΙε επι' ειιιε ρει·ιρΙιει·ε

Ι.ι0°

ειιΙΙειιτιοιι πεε Ιιειἀειιε Ιιιιιννιεεειι. ΝιιεΙι Απειιιιιεεε ιιπά νει·

Μπι' ιιιΙιεεε ει· ιΙεΙιει· Με Κι·επΙιΙιεΙΙ. Με ειιιε εΙΙιοΙιοΙιεεΙιε ΡοΙν
ιιειιι·Με επεεΙιειι.
Πι·. Β. ΒεΙιπ·ειε ει·ινιάει·ι. Πι·. 8εΙιειιι'εΙάτ, Νγετε;
ιππε πεΙιθι·ε εΙιειιεο ιιι Μιε ΒΙΙιΙ άει· ΡεΙι·πεπτΙτ.ιε Με ἰπ Με
πει· εΙιι·οπιεεΙιειι ΒΙιΙει·οεε. ΔιιοΙι πει θεεπιιάειι ενει·ιΙεει· εε Με

ε.ιιρειι·οΙΙ'επ,_όιι.εεει· Επι· εΙεΙι εΙΙειπ εει· ΙιεΙιιειι ΒεΙιΙπεε επ?

επι ΕεπΙειι άεε θειιΙ.ιεΙιιει·νεπενετειπε επ ιιιιιεΙιειι ει·ΙεπΙιε.
Πι. Βε Ιι ε

ι π Ι`εΙ‹Ι τ
. πιειιιι:, πει θιεεππάεπ ΙΙπιΙε εΙεΙι Ννετε,ε_·

ιιιπε τΙοεΙι πω· ιιι ε;ει·ιιιΒεπιΜεεεε, π·Μιι·επά ει ιιπ άεπιοιιετι·ιι·
ω» ?ΜΙ τΙοεΙι νι·οΙιΙ εε ε.ιιεεεει·ΙΙ.).ιι.εει, Μεεε πιειι ιππ Πιτ εΙιι
μειΙιοΙοπιεεΙιεε Βι·ιιιιιτοιιιΙιεΙτειι ιιιΙιεεε. Ρειιιει· ννεΙει:

ει·ω
επί πιιι,Μ" ΙιεΙ άει· ΑιιιιιιΙιιιιε ειπεν ε.ΙΙιοΙιοΙιεεΙιειι ΡοΙνιιεπ
ι·ΙΙιε Με Βεπιιεεἱοιι. Με ΙιεΙπι ΡειΙεπτειι επ Πει.ιιεεεΙιιςετι·ετειι
πιει, εεΙιινει· επ ει·ΙιΙΙΙ.ιειι εεΙ, Μι ΑΙΙιοΙιοΙεΙιετ.Ιπεπε ·ννΙι.Ιιι·ειιιΙ

πει· ΙιεπεΙΙεΙιεπ ΒεΙιεπἀΙιιιιε; όοεΙι εεΙιι· ιιιιννεΙιι·εεΙιειπΙιεΙι εεΙ.
Βι·. Ε. ΒεΙιννει·ε Με Ιιειιιι ειιιίεεΙιεπ Βειιινε.ι·τεΙιΙιεΙιεπ
θεεπιιάει· εΙπειι εΙιειιεο ετε.ι·Ιι επεεερι·πετεπ Νι·ειε,ε·ιππε Βοοε

εεΙιι.ετ Με πει ΙΙιεεειιι Κι·ειιΙιειι. Με επ Ηεπεε ειιιιςει.ι·ετειιε
Βεπιιεειειι εει π·οΙιΙ πωπω επ ει·ΙιΙετεπ, ω.. Ρε.ιιειιτ πεπ
ι·ειιιΙ άεε ΖπΙιεττΙιεεεπε πεπ ΒεΙιπερενειΙιιιιιιεΙι εω.ιΙι επιπε
εεΙιι·ειιιΙιτΙιεΙιε, Με ει· Μιε .Με ιι.πεεΙιε.
Πι·. Ζε· ι π πιιι ε1ι ι

ι ΙιεειιιτΙιει, πεεε ΙειεΙιτει· Νι·ετε;ςιιιπε πει

εεπιιπειι Ρει·εοπειι εε »Με εει. πειπ: όιιι·ειιε πωπω Βεεοιι
ειεε εεΐοΙςειτ ννει·πειι Ιιϋππε. Με ινε.ι·ε ιι

ι ιιι6ΒΙΙεΙι, Μ
ε.

εοειει·
ιι·Μιι·εεΙιειπΙιεΙι, άεεε ΙιεΙ Μεεειιι Κι·ειιΙιεπ εεΙιοιι νειι ιεΙιει·
Νγετε.ειιιπε ΙιεεωιιιΙεπ ΙιεΙιε, ιΙεπιι ι“ι·ιεεΙιει·Ννετε;ι·ιιιιιε ειιιειιι

επιι·Ιιει·επ θι·ε:Ιεε νει·πιεεεΙιε άειι ΒεΐιιΙΙειιεπ Μπες εππ_ιεει.ινε
ΒεεεΙιπ·ει·ι·Ιεπάπι·εΙι ΒεΙιεἰπΙιεινεεπιιεεπ άει· ΒεΙιοΙιῇεετε.
Πι·. Ε. Β Μινι ειε Ιιειιιει·Ια ιιοεΙι. ιιι άει· ΕΙΙ.ει·Μπι· πετάε
Ννειε,ειιιπε Με Βνιιιριοπι άει· ε.ειιτεπΑι.ιιιιΙε άει· εΙΙιεΙιοΙιεεΙιεπ

ΡοΙνιιεπιΙΙΙε ει·πτεΙιππ.

ε. Ζ
.

Βεει·ετε.ι·:Πι·. Ρ. ν. ΜΙενειι.

Ρι·σει·επιπι πεε ΧΙΙ. Λει:ΙεΙεπεε

άει· θιεεε11εοΙιείτ 1ιν1ειτιά. Δε1·ιιτε ιιι ΙΙΙ7ετιιΙειι
νοτιι 81. Απειιετ Με ειιιε 2. ΒειιτειιιΙιει· 1900.

Ποππει·εΙεπ πεπ (Μ. ΑπεπεΙ Ι900
πιιι ε) ΠΜ· Μοι·ειεπε.

Ει·ϋΙΙ'πιιιιε· «Με ΧΙΙ. Λει·ιτεΙε8·εε.
'Ι'εεεεοι·πιιπιιε:

Ι. Βιτειιιιις νειι 9-2 ΠΙιι·.

1
) ΕεεΙιεπεεΙιεΙ'τεΙιει·ιεΙιι Με νει·ειιιιιιΙε.

2
)

Βεει:ιπιιιιππε Με 0ι·ι:ε πππ άει· Σεπ: Πιτ άειι ιιε.εΙιετειι
Αει·πετε;;.

3
) νΙίε.ΙιΙειι Μπι. Β Β άετ Βιετπτειι.

4
)

ΙΙΜΙΙ.ΙιεΙΙιιιιιι· πεε νει·ννεΙτππε·ει·ε.τΙιεεπι· ΒεΙιειιι Με άει·
ΒΘΡΡε. Ψ.ν.Ζοεεε·ΜεπτεπίίεΙ,

Ρ ε

δ
) Βει·ιεΙιι ΙΙΙιει· Με ΤΙιϋ.Ι:ἰι;Ιιεἰι. άει· ιι.ιιϊ άεπι Χ. Αει2Ι.ετε.,ις·

εννεεΙιε Απεει·ΙιεΙΙππε· ειπει· ΟεΙ:ϋΙιι·ειιοιάιιππε ιιππ ΑιιεεΙιΙπε
εεε επ πεπ «Βτ..Ρει.ει·εΙιπι·εει· ΙΙ.ι·2Ι.ΙΙεΙιεπ νειειιι επι· ,παμπ
εειιιεεπ ΗΙΙΙ'ε» ),ιεινιιΙιΙιειι θοιπιπΙεειοπ. Η. 'Ι

' ι· π Ιι ε ι· τ
.

θ
) Βει·ιεΙιι ΙΙΙιει· Με 'Ι'ΙιετΙεΙιεΙτ πει· επι' άεπι Χ!. Αει·ει.ετε.ε

ε·ενν18.ΙιΙιεπΟοιιιπιιεειοιιΙπ ΒεεΙιεπ πεε Νοι·ιπεΙετει.πτεεπ Κιι·εΙι
εριεΙειΙΙ.ι·Με. Α. Κ π ρ Πει. Ι)ιεειιεεΞεπ,

Τ
) Βει·ιεΙιτ ΙΙΙιει·.Με 'Ι'ΙιΙΙιΙ πεπ πει· ΜΗ' άεπι νιι1. Αει·ει.εωε;

ε·επΙΙΙιΙτ.επ Οοπιιιιιεειοπ ιιι ε.εΙιειι άει· ΓΙΙτεοι·Βιε Με (Μεταπ

ΙιτἔιιΙΒε.
Κεττ.ειι'εΙά.

) ειπεπ ΙΙΙιει· Με ΙΙνΙΙιπΜεεΙιε Ιι·ι·ειι-ΙΕπ πει:ε πεε .ΤΜιι·εε
ιεεε. Ο.ΒΙ:1·ΙΙΙιιπΙιει·8.

(ι

Π. Βιι.ειιιιε νειι ΙΙ-8 Πει· ΔΙ:ιειιι1ε.
νει·Ι.ι·ΙΙΒε πιιι! Ι)ιεειιεειοιιεπ ΙΙΙιει· ίοΙε·ειιιιε ΤΙιειιιεΙ.ε:

1
)

Ει·εει1εεΙιει· ΑΜΙ. πππ ΒρεεἰΜἱει
- ειπε Ει·ιιε·ε πιιεει·εε

ιιι·ε.ειιεεΙιειιΒει·πίεΙεΙιεπε. Ο, Μ, πω” ι·_

2
) ΠεΙιει· Μιε νειΙιοπιπιεπ νειι Μεε·επάει·ιιιΙιι·εΙιεειι ιιι πω·

ειπεπ ΜεΙιεπερετΙοθειι. Ψ. νΙει·Ιι π Η'.

8
) ΠεΙιει· ΡπΙεεπινειι ιιπά ιΙει·επ άΙεε·ποετΙεεΙιειι Ύνει·ΙΙι ΙιεΙ

ΙΙει·2- ιιπά ΘεΓε.εεει·ΙιιεπΙιππεειι. .Τ. Θ ι
· ΙΙ ιι Ιι ε ι· ε.

Ρ
4
)

ΕεΙιει·
νει·Ιιπάει·ππε άεε ΒΙιιτε Ιπι Ποι·ΙιεεΙιΙη;ε. 'Ι.'Ιι.

ει: .

5
) ΠεΙιει· Με ΙΙιει·ερεπτΙεεΙιε Ψιι·ΙιεειιιΙιεΙτ Με ΒΙΒΙΙ.οτοιτιπε

πιιτΙ άεε ΠΙεπε.ΙιειΙΙεΙ ειπε. Η. Βοε εε.

θ
)

νει·Ιεεπιιε· πεε ι·ει.οΙιοΙΙε άει· ΙιεπΙΙ).ιειι ΒΙτιππςειι.

Ρι·εΙΙιιιι πεπ Ι. 8ερΙειιιΙιει·.
Τε.εεεοι·ιΙππιιπ.

111. Βιτειιιιε νοπ 9-2 ΠΙιι·,
νοιΙιΙιε·ε πππ Πιεειιεειοπεπ ΙΙΙιει· ίοΙε·επτΙε 'Ι'Ιιεπιιιτε:

1
)

Βειιιει·Ιιππεεπ ΙΙΙιει· Με ΑεΙιγΙΙε πεε Μεε·ειιε. Α. Η ε ι
· τ
.
ε· ε.

2
)

Ιιετεπεενιιιρι.οιιιε πει· ΒγρΙιΙΙΙε. Ο. Β τ ι
· 6 Ιι πι Ι) ει· ε.

θ
) ΠεΙιει· ΙιοοεΙιιιιιιετΙιεεΙε πε.εΙι ΒεΙιΙεΙεΙι. Βει'ει·ειιτ: ΙΙΙἴ.

ΜιεΙεννΙΙ.2. Οοι·ι·εΙ'ει·επι: Α. ΚιιιιΙΙιει.

4
) Ζπι· εΙιιι·πης·ΙεεΙιεπ Βιε.ειιοετΙΙι ιιιΙΙ.ιεΙετ Εθιιι.εειιετι·ε.Ιι1ειι.

Β.. ν. Βειιε·ΙιιιεεΙι.

θ
)

ΠεΙιει·Ορει·ε.ιιοιι άεε ΡΙειι.Ι'πεεεε ιιιιεΙι θΙειοΙι. Α. Η ι Ι

‹Ι ε Ιι ι· ε π ιι
.

θ) Βειιιοπετι·ετΙοπ ειπεε ΒιιοΙιοιιΜοιιιε πινκοπιΜοεπιιι Νιο
ι·ε.εΙε ιιεΙιετ ΒεΙ'ει·ει. Α. ν. Βι· ει: ΙιεΙ.

Π. Βιι.επιιε νειι 4-8 ΠΜ· ΔΙιειιι1ε.
νοι·Ι:ι·ει;ε ιιπά Ι)ΙεεπεεΙοπειι ΙΙΙιει· ΐοΙεεπιΙε ΤΙιειιιΜε.:

1
) Ζιιι· ρειΙιοΙοειεεΙιειι ΑιιειοιιιΙε πει· ΑρρειιιιΙεΙΙΙε. ιν.

ν.Ζεεε·ε-Μεπι.ειιΓίε1. .

2
) Ζπι· ΒεΙιειιᾶΙιιιιε άει· εΙιι·οιιιεεΙιεπ ΒΙΙπι·Ιόει·ιπειιτ:ϋπιιππς.

Ρ. Κ Ι ε ιιι πι.

θ
) ΠεΙιει· ΡειΙΙ.γρΙιΙΙιιε. Ο. Β ι
· π Ι: 2 ε τ.

4
) ΙΙεΙιει· πεπ εεεειιινΙΙι·ιιεειι Βιειι‹Ι άει· ΝΙει·ειι- ιιπά Ι·ίε.ι·ιι·

Ιειτει·-ΟΙιιτπι·ειε. ιν. Ο ι· ε 5 Ε Ι' ε ιι Ιι ε ε· ε ιι.

δ
)

Ορει·ειΙνε ΟΙιιτπι·επε πεε Πιει·περι·οΙερεπε. Α. (Πι ειιι
ιι ε. π Ι.

θ
) ΠεΙιει· εΙιιιι.ιε ειιωπιιιΙΙΙεΙιε Βι·Ι‹ι·ειιιΙιπιιεεπ πει· ινεΙΙΜεΙιεπ

ΒεεΙιεποηι·ε.πε. θ. Ψ ε Ι π ε ιι Ι) ε
. π πι.

Τ
) Ψει·Ιεεπιιι; άεε Ρι·οτοΙιοΙΙε πει· Ιιεπιιι;ειι ΒΜπιιε·ειι.

8επιιεΙιειιιι πεπ 2
.

ΒερΙειιιΙιει·.
ν. Βιτειιιι8 νειι 9-8 ΤΙΜ· ΠεοΙιιιιιι:ιε.8ε.

νοι·τι·ΙΙειε ιιπά ΒΙεειιεεἱοιιειι ΙΙΙιει· Ι”οΙ);επάε'ΓΙιειιιΜ;ει:

1
) ΠεΙιει· Εκτιεπτει·ιιιιμενιάΙΙΜ. Βεί'ει·επι ι ΙΙΙ. Κ ιι ιι ρ ι Π) τ.
Οοι·ι·ει'ει·ειιτ:Α. Κ ε ι Ι ιιι ε ιι π.

2
) ΠεΙιει· εΙπειι ?ΜΙ νειι ΝετιιιΙιεΙΙιιιις νοπ ΙΒΜ.ι·επτει·Ιπει·ε.

νΙΙΙΙΙ.Μ. Α. Κ ιι ρι“Γε τ.

8
) ΠεΙιει· ειιιι€ε εεΙτειιε ?Με νειι ΒεεππΜιι·-θΙεπεοπι πιιι:

μιαΙιοΙοςιεεΙι-επεποπιιεεΙιειι Βεπιοιιετι·ετΙοπεπ. Θ. Ι ε ε Ιι ι· ε γ τ..

4
)

νει·Ιει.επιιεειι πεε Απιιεε εΙπιεΙι ιιιετεΙΙιεεΙιε Βι·ειιιιΙΙιδι·ρει·
πιιι! Βιιτ.ιεειιοιι πει·εεΙΙιεπ. Η. ν. Κ ι· ΙΙ ιι ε ιι ε τ.

ό
) 1)ε.οι·γοενειΜε πιιι. Πειποιιετι·ε.ιιοπ. 'Ι
' Ιι
. Ψ ε ι· ιι ε Ιι ε.

θ
) Βει'ει·ε.τ.ΙΙΙιει· ειιιε θε.ετ.ιεετοιπιι·εε. Ψ. ννοΙΐι·επι

7
)

νει·Ιεεπιιις εεε Ρι·οιεΙιεΙΙε άει· ΙιειιΙΙΒ·ειι ΒΙΙ.επιιε·.
ΒεΙιΙπεε Με ΧΙΙ. .Λει·ιτεΙεεεε.~Μ `

ΙΙει·ιιιΙεεΙιιεε.

.Ιιι.Ιιι·εε-θειιει·εΙνει·εεπιιιιΙππε άεε ΕΙνΙεπι·ΙΙ
εεΙιειι Αει·ιτ.ΙιεΙιειι ΒεεΙιι.εεεΙιπωνει·ειιιε επ
ΙΙΙΙεπι1επ επι ΒοιιππΙιεπά πεπ 2

.

ΒερτειπΙιει· ε. ε.,

4 ΠΙιι· Νε.εΙιπιΜτε.εε.
Τε.εεεοιπιιππι.::

1
.

.ΪεΙιιεει·εεΙιειιεεΙιπΙΙ:εΙιει·ΙεΙιτ.

2
.

Αιιιιιιε πεε Β.ενιιΙει· Αει·ειΙ. ΒεεΙιτεεεΙιιιαι·ει·εΙπε.

8
.

ΒεΙιἔιΙΙἔεπ
άει· ΜεπιειπεΙε.ΙιτΙιεΙΙιιιιε ΙιετιειΙ“ειιάΜε ΒεΙιΙΙΙΙιιΒ·

τ
ι ιππιι;.

4
.

Απιι·ιι.<ι·
πεε νει·ννεΙτππεειειΙιεε Ιιει.ι·ειϊειιά Με ΟερΙΙ.Μειι

εεε.

5
.

ΒιεΙΙππειιεΙιιιιε πεε νει·ειπε ιιι ΚΙεεεεεεΙιειι άει· 1Μι.ε·ΙΙειΙει·.
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θ. 8ιε11ι11ιευε1ιωε1›εεἰἱε·1ἰο1ιάει· επενε18ει1Οτϋπάιωε ε1πει·
Πτιτοι·ετ11ωιιυεεεεεεεΠΜ· Ψ1ιτινειι ιιπά 1νε1εει1 άει·
Αετ21.ε.

7. 21111111άει· Βεν1ε1οπεεοπιιυ1εε1ου.
8. 228.111Με ΙΕΙιτευι·1εΜετ.
Θ. ν17ε1τετεΑπιτ11Βεάεε νοι·εωπάεε.

Ρ1·11.εεε:Μ: πιω. Η. 'Ι'1·ιι 11επι.
θεστεε14.τ:Βι·.ωεά.Μ.. 11εο11εο11εν11τ2.

1111Γε11ε άεε ΝΙο1ιτειιετεπάεΒοτειιιεπεάει· θειιετεΙνετεειιι1πι
Με;; ννε,ε,·επυιη;ευ118,·επάει·Βετ.1ιε111ειιι18·Μ. Μπι 2 24 Λεει.
άει· 81:ο.1.ιι1;ε11Με 1ιεε1ιετ(ο18ε11άεθει1ετε.1νει·εεωιιι1υιφ,·Βε
εε111ι1εε1'111118,ιιιιε1›1ιει1Β1,ςνοιι άει· Ζε111(Μ: ε.1υνεεεεάειι Μπ
811ετΙετ.
-1)1ε θεεε.ιιιωτ ιε1ι14ει· Κι·επ1κειι 111άεπ Ο1ν11
1ιοευ11.11.1ει·ιι 81. Ρε1:ει·εΒιιι·1.>;ε Μετα;; :Με 22. .ΜΗ

σ
!.

17647 (87 και. Με Ιιι ό
. 1104117.),άει·ιι111:ετ452 '1'γρ1ιιιε

(20 πεπ.), 575 Βγρ1:111ε- (44 ννειι.1,1255ε1ιιιι·1εε11- (θ Νεο.),
107 Β1ρ111:1ιετΙε- (15 νεπ.), 43 11Ιε.εετιι- (5 (που.) από ΙΒΟ
Ροε11ειι1ιτε.111ιε- (5 πιε1ιτΜε Ιιι άει· νοι·ν·.).
Απι 29. 11111 1

1
.

δ. Μπαρ; ‹Ι1ε Ζει1ι1άει· Κτειι1ιει17641 (θ που.
Με Ιιι άει· νοτννοε1ιε.).‹1ει·υπτε1·472 'Ι'γρ1ιαε- (20 τιιε1ιι·),678
δγρ11111ε- (ΙΟΙ πιε1ιτ),188 θε1πιι·1εο11- (Β πιε111·),ΙΟΟ1)1ρ11
1ε1ιει·1ε- (7 πιε1ιτ),46Μεεει·π- (8 π1ε1π·)ιιπά 174ΡοεΚεπ11ι·ει111ε

(6 π1ε11:·Με Ιιι άει· νωω.›

Μοττε11τετε-Βι111ετΙπ 81:. Ρετει·εΒιιτεε.

12111·ι11ε 177οο1ιενοιιι 16. Με ειππ 22. .1ι1111900.

2111111101' 51ετΒεί5.ΙΙε:

1
) 11εο11θεεο111εο1ιτ.11114Α1τει·:

ΜΟΠΖω; 5'2ΞΞΞ:..5Ξ.έ.1.5.2.2.25έ___,___`==>'ἔἔ>ἔἔἔἔἔ>ἔἔ>ἔἔἔ
......Β..··>εεεεεεεεεεεεεὲε~·ε:·.εεεεε·εὲ:εἔ
586298629280981491614814849484284208 2

ῇειἔἐοετοεκ
:πωπω επι· νεετάε11ω τ1ετΒιιο1111επά1ι1118 Μ κ. 1.. 1110112111 11

1Ή81. Ρετει·ε5υτε, Νενε1η-Ρτ. 14, εονν1ε111ε11ειι111-Με ειιε18.ι111.Αε11οιιοειι-θοπιρτο1τειι ευΒειιο11111ιε11.

Ηοπε!πιη' ν. α!. Η.
Με (Πειτε 1111111111

2
) 1111011άεπ 'Ι'οι1εειιτεε.ο11επ:- 'Ι'γρ11.εεε.πτ11. Ο, '1'γρ11.8011.16,Ρ'εΒι·1ετεει1ι·1·επε θ, '1'γρ11ι1ε

ο11ιιεΒεετ1ωπιιιιημ1ετΡοτιιιΟ,Ρεο1τει: 9,Με.εει·ιι θ,8ε1ιει·1ε.ο11 Θ
,

1)1ε1ιτ.1ιει·Ιε26, Ο1·οτιρ 1
,

Κευε111ιιιετ.ειιΒ,Οτοπρόεε 11τιιιε·ε11
ε11821111€11111ε18,121·γε1ρε1εε 8

.

Οτ1ρρε 2
. Ο1ιο1ει·ε ε.ειε.τ1οιι Ο
,

11111” 2
,

Βρ1ἀετπἰεε1ιεΜειι1ερ,·1τ1ε Ο
.

Αωιω θε1ευ111·1ιευιπο.
ι1επιιιε Ο

,

Ρε.τοι11:1ερ16εω1αι Ο
,

Β.οτ21ιτε.1ι1:11ε1τΟ
,

Αιιτ11ι·ε:: Ο
,

Ηγἀι·ορ1ιο1›1ε Ο
,

Ριπετρει·ε111ε1ει·3
,

Ργ11.ω1εππά Βερτ1εεεπι1ε θ
,

'Ι'ιι11ει·ειι1οεεάει· Μπομπ 40, 'Ι'ιι1›ει·οιι1οεεεπι1ετετ Ο1·ρ;ειιιε 7
,

Α11ιο1ιο11επιι1ειιικ1 1)ε111·1ιιπιττειπεπιε 4
.

Βε1:ευεεε1ιενε1ε1ιε111111

Αττορ111ε.1Μετιιι11π50, 111ετεετιιι1εεε11111ε22, Κι·ειι1ι11ει1επΜε

νετκ1ε.ιιιιιηςεεεπε1ε181, Τοάη;ε5οι·επε 25.

Ρ11τΜε 117οο1ιενειπ 28. Με ειππ 29. 111111900.

Ζε.1ι1 άετ $τετ1σε15.11ε:

1
) 11ειο11θεεε1:1εε1ιτιιπά 11113011ωιε:-ιέέω -

·ωΜεΞἐεἐἐἐἐεεεεεεἑ
··-··-ε-Τ121222112τ2=2=>>4Φ:εεεεεεεε==
8852495514 188641551852268444Β44422585

21 πιεσε άει: 'Ι'οάεευτεε.ε1ιειι:

1'γ 11.εκετιτ.11.Ο
.

'Ι' 11.ε1›‹1.17, Ρε1ιι·1ετεειιττειιε 1
,

'1'(·ρ1ιιιε
ο1ιιιεΒεετ11πτειιιιε;άει· οι·πι Ο

,

Ροε1ιεπ 10,Μειεει·ιι12,8ε1ιε.ι·1εο1110,

Π1ρ11τ.11ετ1ε21. Οτοιη› 1
,

Κειιε111ιιιεπειι11, 0101111080Ι.ιιεςειι
ειπ:11ι1άιιιις θ

,

111ηε1ε1ε.ε 2
,

θι·1ρρε 1
,

Ο1ιο1ετε εειετιω
Ο
,

1111111·4
,

Ερ1:1εω1εο ε Με111ι1;Με Ο
,

Δειιτ.ει· θε1επ1ιι·11ει1
πω.τ.1επιιιεΟ

,

Ρειτο1Με ερ1ι1εωΙοε 0
,

Βο121ιι·ειι1ι1ιε1τΟ
,

επι111τε.ε Ο
,

Ηγάι·ορ1ιοΒ1ε Ο
,

Ριιετρετε111ε5ετ 0
,

Ργ11πι11ειιπά Βερτ1εε.επειε 8
,

'1'ιι1σει·ειιΙοεεάει· Ι.ιιιι€ειι 57.Τιι1›ε1·ειι1εεεε.ιπ1ετει·Οτε,·ε.11ε7

Δ11ω1ιο11επιιιειιπά 1)ε11ι·1ιιπ11.τε111ειιε 4
.

1με1σειιεεε1ικν·11.ε1ιε111111

Αω·ορ1ι1ε1ι1ίε.1ιτιιιιι58. Μετε.ειι1ιιεεει1111ε28,1ίτε.111·11πε1τει:άει·

νει·11ε.ιιιιπεεοι·8ε.πε128, Τοτ1τςε5οτειιε27.

1.λ Β011ΒΒθΙΙΙ.Ε
Μ|ΠΕΠ||."|δδΞΗ- 2ΕΕ11.8(ΙΗ|Ρΐ
@εο!!οπ 01εοε", Ποι·ωτο.

Σώπα: νοιιι 4. ΠΜ Με "Με 1. Οοαο1εω·.
Με". π.11.11·11ι:1ιεΠ1ποτπ1ννιεωτ1"Με-11οιιΑμο11ιοΚΠΓΒΒ8τΙΙ.Ιτ ΜΙ' Μ8εοπ- Π. Β11.1°111ΙΙ1°811ΙΙΙ10113011, Μ:: ιπιι!Αρο41:1ε1ιοπενα-τοπ-Πφω:11ι.ιιηεπει:ΠΒΙ1ΜΜ

81ο11°πεε1ιεε1- πι- Βι·π81ιι·ιιιιεεε16ττιπεειι.

Βεε1τιει· ιι. 11ι·ι111ε11ει·1.1ε11:ει·:]]Γο 05114: Ρ8τἱ8θΓ
Με (μπει: 111111·(ΜΜΜ.

ΒοηΙ:σοι:ε ι11ςεε1:11ε.

4
.Β

ΡΑ σε): δο!)|ετη'.9 Ηθί/022822/2"

1
1
1

111111 1(1εε1πηεπ,

Ρωαω1ω πω· 8191.:πα2ω·εω εαυ·ι:12.τ πω Ειπα.

ΡΑ8Τ11..1.Ξ8Μ1Ή01·1Υ·ΕΤΑΤ

οοινι1επιΜΞε ν1οι-ιν-ε·1·Α·ι·
ρου: ρτερετ·ε1· εο1-ωεωε Ι'εειιι εΙοε11::ιε σειπειιεε.

Αιιε11ι11εΠεπω!Ρτοεσε” νοιιάει·Μ11.ιετε1ννη"εν
νστν1Μ1πιπ.,Ραπ., , Κ” Βε1ιιι-0εο1·με.

Με Οο11ε,=;ει1,ενε1ο1ιεεπιπΐΧΙΙ. Ιιι Ψευ
ι1ειι ετε.ττ11ι111ειι4ειιΑετπτετε.8ε(81. Απ.,

1
.

ιιπά 2
.

Θερ1.1Δε( Ρτ1νε.1ηιιε1·11ετετο·
11εο1.1τειπ,ννει·κ1ειιεεεετεπ ε1ε1ι2ε1ι1Β·811
τπ1ε1ιενειιόειι ευ ννο11ειι.

2111·άεπ 8τε.άτει·π ΙΜ. Ρ1ιι1ιτε.

ΙΙΙΙ::·οε1:ορε Β:·ιιε'ο Με
ευ
Ρε.1στ11Ήξε1εειι

επιη:11ε1111.11Ιοι·11.ε110141
1σει·ε, Μ. ετει·ε11πιτ1.ς·,Ινοε111·εεεεπεεε_1ε
.Μ 11. 18811-1.

Ιω Βειπεο1ιειι Α1ειειιἀετ-ΗοεΡ1τε1νν11·ι1
Νεο1πνε1εει·ι1ιε11τ11Βει·και· Ζειτ. ‹11ειιετ
1'1·ε1εΡ1ϊ1εεει·ιιπά Ρ11ε8ει·1ιιιιειι 1111·61ο

ρι·1νετεΚτε.π1ιεπρ11εΒε@που Ζε.111ιιι18
νου 50 (Με).

Δ11τεεεειι (Με Κι·ο.1ι1ιεπρΠεεει·Ιτιπετι:

(Π: 111εεειι-,Βιιι·πι- π. ΒΙο11*πεο11εε1Μειι1κε,Ι·'ε11.1ε1111Βεαπό 111 ό
.

Βι·ι1211τιιιης
ΡΜ" 08·ΙΜΠΙΠε 2112221222, 1211211141!

11ει·ιι1η;εΒοιπωεπε.
"(11·ϋεετεεπ. 1111εε1εε211ιι1ει:11€ε1ε11;ε1εεΙιιε111ιπεπι 121111”.
Πεο1Τπει νοπ1 1. Αρτ·ι1 Με 15. 0ετο1›ετ.

Ρτοερεειε ρτε,(,18,
(7η14-1ε. -

Ι31·. Ρτε111εττ νοιι 8ο1ι1ετιι.

επε.ε Με”. 11.80, Με. 17.
Ρ1·ιετιΙΥΙει·Ιε Ιζ111τε1·ι·1,θα. 81.ιι111ιο1'ετ.ι·.
Πει” (1.Γ1ιιπ1εε1ιε11Κ11·ε1ιεθ--8, θ

. Π),
(Μετα Οε·11:·ποπε,(Ιερά πππ., μ. 17,πω. 12.
Βερ·εε Φεποροεπε Πεεοπε_ Οπωεκε.ε

-- Π. ε. 24, πω. 7
.
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Μθί880ι (εοΙιιΒἱΙε)_
(Μει:ι-ΚιεεοΙ-Αιιγιο1)
ειπ!». 40Μ:Μεω-Κιεω1.

ΠεεἰιιἘεοΗοιιειιιΝιεΙ

1ιι άει· ΟΜι·ιιι·81ε.

?ειπα ἰπάἱάι°1Ενώ:

θοιιοπ1ιοοιιΜΙΒΜΣιιί8οι ι:1ιι·οιι1εε,
Π1ρ1ιΠιει·1ι:,Ει·γε1ρε1,(πωπω,
01101.ΜΜΜ αειι€εε! ::1ιι·οιι1οα.

Φ

0
ι-
.

1511081801 (8οἰιΠσἰΙε)

(Ε"ω!”(Μπβ::)::2:.12ΐ
σ”Ε"ωΥΡω

(ἱιιεοΙιιΒἰΙε)
$$οιιιΜΜεωι.πι·ι·1ια11ι,ιι!ι:ει·οοπω ιιιοι·ν
οιιι·1ο.11ι,Ργοι·ι·1ιοωιι1νω1..ι·1ι.

“ΠΙΝ δ'|ι'|οως”. @1ι.Εἱεειι
961,5"Λι1:Ιιτιιγο1-$ιιΙΐοεΞιιιτε.

θετικ:1ι-ω: εεεο!ιιιιααΠοεω
Ριι!νετ.

1ιιΤπΙ:Μιειιλ 0,1ε.

(ἱτι501ι1Βἱ¦ε)
ειι11ι.:21/η°|ο(ῖει1εἱιιιιι
9'71/ι%,Ι:1ι11η·ο1-$ιιΙΐοεΒιιπ.

Οι:ι·ιιο1ι-πω! εεεο1ιιιιεεΝοεεεΡιιΙνει·.
1ιιΤαΙ:ΜΜι ἑι 0,1Ε.
ΜΜΜ 116:

Μεςειι- ιιιιι!Βιιι·ιιι1εωειι,ιιιΕπι·αιι16”ιι
κιιοώιειιει·Κι·ΔιιΜιιιμ:ιι.

Αιιἰιιιιεε-Ποεἱ::3-5 ΤαϋΜπιιρι·οΦο.

(εοΙιιΜΙε)ειππ: 10%:μια!.
ΕπιΜιΜΗωι ('08 ]οι·Ιοΐοι-Με 1ιι6Μι·1ΜΙ: ΟΜοι·οιοπιπ! Αιιεει·ιι1ε.

ε! ι ο ·· ι . .
ΙιπΠοΜω: Π1ἔἑ1τῦ1ιιθΓἔτἐἰὲΖΐ::Έ

ο

Α"(“"β-ο05'8: 3 Τ"Μ'ζω' Μ' ω·:τι
ΑΜ ΨιιτιεοΙι άετ Ηεπεπ .Ειτ21ε

ινετάειι Ι.11ει·ει1ιιτιιικ1 Ρτοϋειι εειπ
@Με Βε1Μετ1.

ΑΙ|εϊιι18ι: Πι1ιι·ι1ωιιι€ειι:

Ι:11ιγΜ1:::ΙΙ::1ι!1
Βοτι1εε, Ηετιιιιιιιιιι & Βο.

ΗΑινιιευκο.
|·

`Ι * Βετιειτοτ1τιιτι

111ι·1ιιιιμπ1οΜειι6ο Παω”
Νοτιοε, νοι2ϋις- Βενο8-ΠοΗ·
11011θ8.1ιι 88111' Βεεὶωτοτἱιι: ?πιο 1ίτορ11'ιιιιι1 'Ι'οαΜοι·, Ι

2:ιΜτοιο1ι.Γ11Ποιι ΙΔθἱιθΠἀετ Απ:: 110ιωιι Βι·. Υο11ιιιιι1.
(1ΠΣ-ΒΜΠ8

° ' ννιι·Ιιεειιιοι· Βι·8:ι1:2ΗΜ· .Τοά:ιΙΙι:ι13ειιπου! ΠΜ νοιι .

μονω11-τω ι1οτειιιιιι:ιιιέοιιο1ιιιιοιιΝε1ιειιννιι·Ιιιιιι€ειι.Βιιιρΐο1ι- 008) ἔἑἔΐἑθε
(Μι-οι' Ρ1081111010·

ΙοιιεννεττΙιεεΜιτιοΙ €ε:8·οιι
- τ Δε1:1ιιιια Βι·οιιο1ι1ε.1ο ιιικ1 Βιιιρ1ηεοιιι.

Τ1η;Ι1οΙιοΠοιιἰε: 1 Με 5 '1'1ιοε1ϋΠ'ο1νοΙΙ.

νω·8·1. Η. 11Πιι ιετιιι1:2, Ποιιτεο1ιοΜοά. ννοοΙιειιεο1ιτ1Ει:1897, Ντ. 28.
Ο. Π το ε ε. Μϋιιο1ιοιιοι·Μιά. ΣνοοΙιειιεο1ιτΕίτ1899, Νι·. 7
.

Κ 1 ι ιι Βιιι 1111οι·, Βω·Ιιιι. ΚΜ. Ψοο1ιειιιιο1ιτιι“ι1899,Νι·. 25.

θεεϋειέ1ΑΒΒει:1ε
Α1311δττιιιι€5-ιιιιάΚτ1ΗΠΒι1Πέ5'
οιιτειι Βε1εο1ικν:ιοΙιειιυιιόΓΩτε8·
το.ττΙιε εΠεροιιιττειι Κιιιόετιι ό”
μπαι ννωωι Ιιιιιι1ιιτώ Μειετου1°€Π
ιιππ! 1ιγότορατΜεοΙιε (:ιιτειι Μ'
ΕτννειοΙιεειιο ἱπιΙ.ιτζετατιιτ πω! ννιιιιεο1ι 8τ8.τιε ιιτιά ίτειιιοο.

Ε. Πι·. 8ΖθἔἱΡ8Κ1Ι1ὸ€Γ82Π8ῖΟΓ111ΙΠ

..-.ῇ ~----- σ- - τ -: : 7 - θεεϋειά ΑΜπι2Ην
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"εΙΙ-0ιιι·οτι

Βϋιιπιοιι μ:Α.ΕΞΕΕϊ]ΣΤΕΑ.Ε
Μει.:ι:·ίι.ετ.ι'ιοΘ.6Ι.ετ Ξ:ου.:::.1π.ε:ι.·ι.εει.12

Ιιι θΙιιεΠιιει:Ιιοιι θα125 Με! 250 μ. ιιιιιι ΡΞιοΙα:Ιιοιι Ξι5 μ.
ΙιιΙιιιΙι. άεε ΜετιοιιΜόει· Βι·ιιιιιιειιεειΙΖεειιιι.οΙιΦιν Αιιει1γειεάεε Η.-ι·ι·ιι Ρι·οιί Μ. Μακη. Με".

ί ι
θηΜιιΙΙ ς Ι ΓΙ Κ Γ

ΒοΙιννοΐοΙειιιιτεειΝειτι·οιι. 84,81% ὲ2ι;:ὲρἔιΞ3Ἡἔ:ζ Ν2Ε"Ρ02]1:
Κο!ιΙειιειι.ιιι·οεΝειιτοιι . . . . . . . 5,46» ΟΙ]ΙΟΙ“ΜΠΪΠΙΠ

ω1Ι0ΠιΜΗΜιι . . . . . . . . . θ,ὅ?.ι› Κο!]ιθΠΒωΙΤ88ΜΗΠΠΠ1_
8οΙιινοϊοΙειιιιι·οεΚεΙἰιιιιι. Βριιτειι

¦ Β0]'88ΠΙ'θΒΝΜ"”ω _· ·
_ _ Βιι!ρωει·ευ.ιιτεεΝιιιτιι1ιιι.

ΚοΜειιεειιιτεε Βιι;Ιιιιιπι . ΒιοιιιιιιιΜιιιιι . .

Κτγει.ειιΙΜιεεετ ν

ΠοιιροΙιΙιοιιΙειιειιιιι·ι=ε·Νει.ι.τιιιι:

$ριιτοιι
56,65 %

ινωιω. . . .
ΙωΙΙο:Μοιιοιι: Με Βι·εειτ2άετ·ΜιιτιοιιΒΜοι· ιιοΠιιιι ιιι ΜΙΒ!! ΠΕΙΙετι, ννο.άι5 Ρει.ιιοιιτειιΜειιἱοιιϋιιά ιιιοΜ
εε!Βετ ιιιιίειιοΙιετι Ιώιιι1ειι. Ιιι όιεεειιι :Με ιιτι Με ιιειιϋι·Ιιο!ιοΜειι·ιειιΒΜοτ 88.12ιι1οΙιι; ιιιιτ Με
`τιιΙΙιρετε,εοπιάρτιιιιοΙι Με Ιιοετο Βιεειι2ιιιιι;ωΙ Μι ιι.ΙΙ;;ειιιοιιιοτνοι·ϊετιι1ιη;, νοι·ΐοτ.ι.ιιιι€;όει· Βο!ιοι·,
:Με Ηοτ2ο1ιε,Ο5ειἱυειιἰοιι, ΡΙωΙιοι·:ι..

νοτο1τιι€το οωΠιΠωιωικωι
ΖΙΜΜΕΚ δ: Πο, ΡΚΑΝΚΡΠΚΤ Δ. Μ_

θΙειοΙιεΗειΙνι·ιτΒιιιιε "κι ΟΙιιιιιιιΜι Ειθωι·ιι, Ιιι°
Βιιετικει.,ΜιιΙειι·ιει,'Ι'γριιιιε.ΚειιοιιΙιιιετοιι,Νευπι1
ειειι.8.Ιε Βοϊιοι·ειιιε.ΕιιοΙιιιιιιι ειοΙιιιιιιοΙατιιἰοὶιι

Μπεν, ΙιεΙ5.ετ5Βιόεπ Μ:ιεοιι ιιιι:Ιιτ ιι. "ΗΜ νιεΙ ιιοΙιννϋ.οιιιιταπ! Με
Νετνοιιεγει.επι Με (Πιιιιιιι.

νσωιει. ΟΙιοΙ:ιςο8·ιιιιιΌ.|Ο8,1]ειι8τοἱηιι. Μιά.
θε.ΙΙι>ιι-ιι. ΙιοΒοτΚι·ειιιΚΙι.;ννιι·άιιι ?οιπο ό. Ευ
ιιιι€τοΙ-ΡιΙΙωι οΙιιιε @ιιε ϋΙιΙο ΝεΙιοιιετεοΙιοι

ΙΙΙΙΠξ ΠΟΠΒΕθΙΗΠΒ'€θΠΟ!ΠΠἙθΠ.
Βιιετι:. ιι. ΜΒΜ πω. ΑιιειΙεριιοιιιτι;ννιι·Κτνοτι;τει”Η.

Α 5. Ιιγειει·. ιι. ιιειιτειειΙιειι.Ζιιει5.ιιόειιι,εΙιειιεο Με θε
ειιι ειιιπ ΒτοιιιιιοΙιιο.ιι. εεΙιτ ινιι·Ιιε.π. 8εο!‹τειιιΙ‹!ι.
Με άιιτοΙιιιιιειιτιεοΙιΜΙ.ΗεΙΙιιιιττεΙ ιι.ΡτοριιγΜιοιιοιιω

Η Ι εεε. (Μπιτ. ιι. Ηιιιπιει8.ιιτο-Πι:ι.ιΙιεεοεπιτ'οΙιΙειι.Κιιιιιιιιι Γοι·ιιι ν. Τει5Ιοιιειι, Βι·ειι1εεεεειΙ2Μ. ι·οειιι-Ψεεεοτ
νει·οι·‹ὶιιει.ννοι·ιιοιι. Ι

θεεαΙιιτισιοΙιΈτ.ΑιιτἱιΙἱιιττΙιοἱοιιιιι,εἰοΙιετννιι·Ιιεειιιι5
Βιιι·οΜϋ.ΙΙειι ειΙΙοι·.Αι·ι, πω., αΙιτοιι. ιι. ι:ι1Ιιεττ:ι1Ι.
Πιιι·ιιιωτιιι·τΙι.Ιιιι θο,ε>ετιεο.ι:Ζιιά. Τετιιιιιιρι·5ρο.τειτ.

ιει εε οιπ ινιτΙιΙιοΙιεεΗοιΙιιιιιτεΙ. Ροι·Ιοιιι ΜΜΜ; ει.ιιεεει·άοιιιειπε Βεάειι.

,ι
ζ

Μάο ΒιιιιιιιεεινιάτιΒε, ικιωιωισθ Μπι .
·

Ρι·σΙιοιι_ Ι.ιιιιι·:ιτι1ι·πιω Μο ιπιπιιτ.ιευιιΒιιτ:ιιΙε πιι Πιοτιε2επι.
ΒΜιιιιι,ΒΜπιπ-Ριιι·ιιιι,Επι” Β ιιοιι.ΔιιιιιιτΞιιιιτι1ιιαπ.

Η

Ρ ιιΙνοτὶεἱττ

Ι

ΟΧΜειιι1ι·οΠΜ Βιεοιιιικέι1:

0,56ιιι
54,88 »

20,40 »

25,81 »

0,08 »

Βριιτειι
Βριιι·ειι
8ριιτοιι

Β πιω
,ΒΤ%
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(58) 17-11. ι_

Ζιιτ ΒθΙιειιιάΙιιιι€ «Μι ιιοιιτοιι θιοΙιι:ειιιϊειΙΙ8
εονν1ο ειΙΙοι· ετιε1οτειι άιιτοΙι Ιιειττιεευτε 13ωτΙιοεο

Βεσ11ιετετι ΒεεοΙιννοττ1οιι ἱ8ΐ3

$1ΕΟΝ.Δ.1.ι
6.ειε ΧΙ1τι1εο11 Μιά νν1εεοι1εοΙιαίτΙ1οΙ1 Βοετ οτρτοΙιτο 11Ι1ττοΙ.

Πιιι!ιο!ιο Ποειε ιιτι ΑΜ!! 5 Βι·ειιιιιιι ιιιιιιιιοειοιι.

[Μίεταίατ 825/22 /ιωιέε)ι2ο.9 Ζιι ΒΙΏ228ΐθΙ2.

Βοιιιιο 15% & Πει·ιιιετειοάϊοι·. Ι.ει.ιιοΙιιιΓειΒτιΚ,
Μειι·ιιιιιΚοιιίε!ιιο.

Πι. Πτ. ΚιιΜ!ιιιιιιιι ιι
ι ΗΜ:

(50ιιΙεειοτι).
ΠοὶΙωιεταΙι:

Η: Νοι·νω1-ΜτΙ θειιιι1τΙιεΕι·ιιιιΕοΒοἱᾶοτΙοἱ
θεεοΜεοΜε.

.Δει·πτ1ιοΙιεε Ρ6.τ1τιεοΒιιιτιι
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ε. ιιιιιιιιιιιιι ε
ι00ι. _ιΑΗΕΟΑΝθ·

ιιιιιιιιιιιιιιιιοιιιιιιιιιιιι
ιιιιιετ σ” Εεεεεειοε νοε

Με Μ. Με! Πεειιι. 0τ. 1εεειιιιιεε Κτειιιιεει!ε.
διιήενν (Ι)οι·ρειτ). ΜΙΒ-

0τ. ΒιιιιεΗ' ιΝειιιειειι.
Μ. Ρει:ετεειιτε.

Με «ει. Ρετ.ετεϋι1τεετεἱεἀἱεἱτιἱ8ειι8ννοετιετιεεετιίευετιιειιειιιι_ιεεειιξῖ'° Μιοιιιισειειιτιι-ΑιιΜτεμ "πιο ε.1Ιο Ξεεετε.τε "Χ
8 οτιτιεε ε τιτ!.- Πει·Δ'εειιιιεπιεεεεμ·εΙεκι ιιι Βιι"1ε·ειΞ8 ΚΜ. τω·Με '»πιει ιιιιιιι ειιεεεεΙιεεεΙιεε ιιι Με ΒιιεειιεεεΙιιιιε νοε Ε. Σ. Μεεευ ιιι
ΗΜ, 4 ΚΜ. Πιτ τι" εεΙεε ω" πω. Ροει:ιιιεεεΙΙιιεε; ιιι Με ε,ιιά.ετε;ιβι.Ρετετεειιτε'Νεννεεγ-Ρτοερεετ.Η 14,ΖΙΙ τιι·.ει:ειι.-Πε. επε ετη”
Μ,ι:ιά,επ20Μπιτ μιιιι-ιιωι, 10Μπιτ ιιιιιειεικιιειι. ΠοτΞπεεΝὶοπ'Ρτεὶτ`εοννιεΑΙΜ Διιι”ιιιεΚεεεεειοεεεεεεΙιεεετι ε1ιι.ι.Ιιει!ιιεεεεειιιι.ει.πωε ιιιι
ΠιτιΠε3ιιιεΙ8εεριιιτειιεΖειΙε ιιι Ρειιι Μ: 16Χερ. εεετ 35 Ρίετιιι.-Πετι :Με 8"εε είι:είϋετε τις!ε τιΚεεεετειιτ Πι·.Βιιάε1ξΉπεεε ιιι $τ.Ρε
Αιιτοτεεννετεεε25Βερετει:πειεςειετετθτιειεεΙιτΜεεΙιιιΕεεετιιΙΕ.- τετισειιτε,?σωτεειιτςετΜΜΜ,Ρειετ-Ριιιι1εοεριιεΙ ιιι τὶεΜειι Βρτεεε
Κείεται:ε ννετι1εεπωε τΙειιιΜε” νοε 16 ΗΜ. ρω ΒοΗετιεοτιοι·ιτε. ειιιιτιάειιΜοτιιιι€.ιιιιωοειι αυτ!Γιωτη νοε 2-3 ΠΜ._
Μ ει. Ρειει·εειιι·Β, (ε. Βεριετιιεετ) 26. Αιιειιετ

1ιιειιι1ι: 08081- νωριιιιι: Πεεει· ιεε Βειιιιειιεεετρεειιεεεε ιιεά ἱετε Σττ'οΙΒε ιι
ι εει· ΒεεειιιΙΙιιιι,ς νοε Μ.ιειιιιιιιεειι. .

Βείετει.ε: Ρ. Μ. Υνιιι·ίνιιιε;ε: Ατεειιιε ειπε ΜΙεειιιειιεΙ ιιιοι ρετιιἱεἱϋε ιιτιιι.ιιι1ε- Βιιεεετειι:ειεετι ιιιιτεΒεερι·εεει1εεεε:
ΚΥ. Κϋττε: Με εειι·ιιι·Β·ιεεεειιΚτε.ιιεεειτειι από ιεε νει·Ιει;ειιιιιτειι εεε Ρειιει·εεε

-
-Κιιι·ι θεεεεεετάι: Με Κι·ειιεεειτειι εει·

Κτιοεεεε ιιεά ΟεΙειιεε τεεεεεεΙιεεεΙιεε ε” Τιιεετειι1εεε).- Ρε. ΒΙιΙετε:.Βιε ΒιετεΙιεεεειι «ιιε ΚιιιτΙεειτ» ιιι Βει·Ιιιι ιιεά ιιι

Ρτειιεεετι 1877-1896. - Μ. .ΙεειιιιεΙ: Οειτιιτ8·ιε ιιε Ι'Ιειεετιιι. - Ηειιιι·ιεε Βοτιιει2 Με Οω1°υ_Ι'Ειθ(Μι Ηθ·ι898-- ΜΗΠιθι·
1ιιιιεεε ει" ΘεεεΙΙεεεεΝ ρτεειιεειιει·`Αετιιε 2ιι Βιμ. - νετειιεεετεε - Μοι·τεΙιτετε·ΒιιΙΙειιε Μ· ΡΘΦθΤ8·
ειιτεε. - Αιι2ειΒ·ειι.
Αιιε εει· Μ. νε Ιριιι ε'εεεεε Οττεορειειεεε-Οειτιιτειεεεειι

ΗειειιιετεΙτ ιι
ι

ΗειιιεΙεετ8.

Πεεετ ιεε 8εετιειιΠεετρι!επτιιιη ιιππ! Εεεε Ετι"οιεε

ει ω Βεεειιιιιιιτιιι νοπ Ι.5ετιιιιιιιιετι.
νοε

Οεεετ νιιΙριιιε,
Ποεειιι: άει· θιιιτιιη;ιε.

(νει·ι.τε;. εειιιιΙιεε τι.ιιττΙειιιΧΙΙΙ. Ιιιιει·ιιε.ιιειιεΙειι Μεεεειιιι
εεεειι θοιιε;τεεε ιιι Ριι.τιε.ι

Με 8εειιειιιιεετρΠετιειιιιε κι ετει Πι εεε Ιετ2τειι .ΤεΙιτειι
ειπε ιιι ιι·ει1ετειι Κτειεειι εεεειιιιιιε ειιι! εεινετειειε Ορε
τειιοτι 8εινοτόεε, εεινεεΙ ὶετε Ετειιι1ιιεε ντειιετ Ζιιτι1εε
τεἰεει. Με εεινεειιΙιεε εεεεεεεειι ινὶτ‹ι.
Με Μ ετειιιιεΙε ιτοεΙ εεεεετιεεεε ντετεεε, Με ιεε
εετειιιε εε όιεεεπι Οτιε εετιι εετοιιε, νοε Ι)ιιρΙεγ ιιι
εεε ΒιιΙΙειιιιε ιιε ει 8οειειε ιιε Οιιιτιιτειε ε Ρετιε 'Γ. Π.
ππε ε. ιεε.
Ψεετειιιι ετ Με Ορετειιοιι ειιιΖιυνεεεεε νετειι1εεει
ννιιττ1ειιιιτοε ειιιειι ττειιτιιει.ιεεεειι ΡιιιιειιεεενετΙιιετ εεε

Αττιιεε. εεεϋΙιτι ΝιεοΙεεεει «Με νεττΙιεεει, Με Με
τεοιΙε 1882 Πιτ ιεε Βεεε.ιιιΙΙιιιιε εετ Κιιιι1ετΙειεπιιιεε ει·
- εοειιειι Ζε εεεειι.
Με Εεεε εετ Ορετειιοιι κι εε ιιεεεΙιεεεεε ιιεά ειιι
Ιειιεετειι6, ιετε Τεεειιιε εει ειιιι€ετ ΠεειιιιΒ 80 ειιι; Ζε
εεεεττεεεειι, Με θεϊειετ εεε Ειιιετιιιεε εε νετεεεινιεόεεε
εΙειιι, εει· ΕτίοΙε εο 0εετεειι€εεε, Με θεΙεεεεεειτ ευ
1ετετ Αι1εΠιετιιεθ ειιεΙιεΙι εε εευε8 εεεεεειι, (Με: ιιιε.ιι
εεε ιτιιιιιετ ινιετΙετ ινιιιιεετιι πιιιεε, ννεεειιΙε εεε 8εειιειι

εεετρεεεειιεε ειο Ιειιι€ε Ζει ετειιεει.ε, ειιι Αιιεεεεετ Ζε
εεντιιιιιειι.

ΒεΙ·εει ιιι εει· ιετιεετετι Ζειι Με Βιιιιιιιιειι ιιι Μεεε
"Με Με ιιι Πειιιεεεειιι‹1 Μπι εεινοτεεε, ινε1εεε Με
εεεειιετειεΙιε Ορετειιοιι ντειιιε @Με εεετιεειΙτειι, ιιι
επε 0ιτειι2ετι ειιτεεεεεει·ειιΒι ινιεεειι ινοΙΙτειι, Με «ειιτιο
Με ορετετοιτε» Κειιιι2ειεεεετεε.
8ο ετετειΓε ιεε πετ Ρτειιι!εε Με ΘεΙεεεεεειι, τιιιεΙι
νοτ ιιιεεετ εοεειι νετεειτιιιιιιιιιι8 ι

ιι εεε Μετιει ιΙετ τιειιειι
Μειιιοι1ε ευ ειεΠειι ιιιιι1 1ειιειι 1

ιι

εειιτειιΒιετ Πεεετειο1ιι

ιιιιττΙιειΙειι ευ ντοΗειι, ειι ινεΙεεεε ΕτΓε.Ιιτιιεεεε ιιεά Ετ

ΓοΙετειι τιιιεε 160 εετεττιεε Ορετειιοιιετι Βείι1εττ εεεειι,

ινεΙεεε ιεε ιτε Ι.ειιΓε νοε 4 .Ιε.ετειι Ζε τιιειεεειι θιεΙεεεε
εειτ εεττε.

ΒοντοεΙ Με ετοεεε ΖεεΙ εει· νοε πιε· ρετε.ϋιιΙιεε ευε

Βείεεττειι Ορετειιοεεε Με τ1ιε Ιετιεε Βεεεεεετιιεεεεειτ
τιιειιιετ Ρετιεετεε εετεεειιετ πιεσε ινοεΙ, εε2ϋΒΙιεε εει·

'Γεεεειε, εει· 1ιιειοειιοεεε εεε ειιιειεειΠεε εει· Μιιιετ

ετΓοΙΒε 1εεεε ειιιιεε Μιττεει!ιιιιεεε 211πιεεεεε.

Μιεε ιεε ό.ιε Αεερειε ιιι ιετετ εκτειιεετεε ιιεά ιιιοεΙετιι

εεεε εστω ι1ιιτεείι1ετε, ι1εεε ιεε τει!. Ζινιτεεειιόεεεεεειι
ιιεά ιιι ειιιετ Κεριιτιιε ορετιτε. Με ιιιιτ Με Αιι€ειι Πει
Ιειεει;, εειεε ιεε ειεετ Ζε εετειιειι ι;εεεεε. Ιεε εε.εε εειτ
ιΙετιι 120 Βεειιεεεεετρεεεειιιιεεε, εεεε Ιείεειιοιι ευ ετ
Ιεεειι, ειιιεεείεετι. Νιιτ (Με εεεε1τε8ΙιεΙιε Αιιεετοεειιιιε
εεετ 8εεεειιεειάειιιιεετε νεττιιοεειε Με ι1ιεΑιιεεοεευιιε
εεε ΜετετιεΙεε ιι

ι

Βιιε!ιτιιιιι 1 : 1000 ιιτιττιιι.τεΙεειτνοτ ι1ετ

Ορετειιιοε εκει Ζε νετειιιι1ετε.
Πετ νοε ειιι· Με «εεει.ει8ειιι1ε Μειεοεε εει· Πεεετ

ρεειιιει1ε8» εεεειεΙιεειειι ΤεεεειΙτ εεεε ιεε Με εειιτε
ιιοεε ιιεεεειιιετ Με νοτειιΒ, ειο εὶετει τεεειιιεεεε ιιεά
ριιγειοΙοειεεεε νωιεειιε, ιεε ιιιεει. ευ εεεντεΠε1ιι ειπε.
ινε1ετεεε ιεε ίτιιεετ ιιιιιειιο1ιεΙΙ ινιεετιεε ιιεά ιιιιινιεε

εεε ΜεεεεΙε ιιιιτετεεειε‹1 ιιεά Με Ιετ2τετεε εεΣιι2Ιιεε Με
Κτείιερειισετ εεετΠεεετρεει.ιιειιιιε ορίετιε, ειιι ιεε ειΙΙιτιεε

Με εεπ εεεοτειιιειι, εεεε ν6ΙΙιεετ Μιτεειτεεειιιι;; ειιιεε
εοΙεεειι εεει1ει1ειι ΜιιεεεΙε εεε ρετιιιεετειι Βεεεεεετιιιιιρί
ιιιεει εεε εεΙεει; ειι ειεετιιιεεεε, εοιιι1ετε ιεε τιιιιτεΙει
ευΓει;ειεειιάετ Πεεετρεεεευιιε ειιι. ΝεεεεεττειιεεεΙε ιιι

νετειιιιιιιιι€ ευ εειεεε. Μιιιιιτεε εεεεετ εε στι, ειιιειι

θεινιιιιι Ζε ιιιεεεειι ιιπ ιεε εει€ειιιΙειι Μι1εεεΙιι, οειιε εεε

εεειιιιι1ειι ειιιεε εΙειεΙι ετοεεεε ΥετΙιιετ. ειιτευειιτεεε.
Με εοεεεεειιτε «ρετΙοετε1ε» Πεεετρεεεειιε8, εεὶ ιτεΙ
εεετ Με εεειιιιι1ε 8εεεε ιιιεει; εε «Με εεΙεετιιιε 8εεεε,
εοει1ετιι :κι ειιιεε εεειεεετειι Ιεεετιιοιιερετιετ εεε Βιω
Ιετιεε εείεετιετ Μπι. εεεε1ετ πετ εειιιε ΒΙιιοεΙιεεε Μωϋ
εεει.ιοε εετειιειεΙΙειι.
Με ιιειετΙιεεεε Ιεεεττιοεειι ειτε! εεεε Με ειιιειε Μεεε
ιιιεεει€ειι, ιιπι τΙιε ιιοτιιιιι1ε Ε'ιιεει.ιοιι ειι ετΖειι€ειι. Με
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Ιιειπτοετπιιιι εεετ, σεεε πιε εειιιιιιιιτε 8ειιπε πιο!ιτ ιζειιιι=
ε;επσ εεετ εει, ππι ιιιτειειεειιτιιοιιε Ρ"πποτισπ νιιιεσει· επ
ιιεειπειιιπεπ, εετ εισε ιπιι· ετετε σιε πιιεεειτιπσετ ει·
ννιεεειι.

Ππεεσιιιετ επ επιριειιΙειι ειιισ ιειιΒε Βοεπιττε, πιε σειι
ΜπειιεΙεσποιι εςειιιιΒεπσ ι”ι·ειιεεεπ, ππι εειιιειι Ζπετεπσ
εεπιτιιειΙειι επ ιισπιιειι. Ηιει·εει ιπεισιιτ πιε.π ιπτει·εεεεπτε
ππσ Μι· ππεει· ΡτεεπΙτετ εσεεετ ινιοΙιτιΒε Βεσεε.σιιτππειεπ.
Εε ειπσ ιιειιισειι·ειέε ιπιιπει· σιειεπι€επ Μπειιειιι, ννειειιε
Ιιειιιε Γιιπετισιι επιινιεεεπ. νσΙΙιε σ. ε. οεπττει σεεεπει·ιι·τ.
ιπιιισι τιπσειι ινιι· ειε πιοιιτ ινιιοιιεεειε, εσιισει·ιι πιειιι·
σσει· ννειιιΒιει· ιπτεπειν τεεε. εεΓιιι·ετ. Βιε ειπσ τιιειιε
σπιοιι Ιπεοτινιτε1τ, τιιειιε σσι·οιι σεπει·ιισε Πεεει·σειιιιππε
ΒεεειιεσιΒι, ειε ιισιιιιειι εισε ειεσ ειιιει· ι·ιεετιεει· Ριιεεε,
πιιοΙι Βιιιισειιειιππι; ειπει· Ρπποτισιι, πεειι Βεεειτιεπιιε σει·

ρσι·ειντιεοεεπ Βεισιιιιιτειτ ει·ιισιεπ.

Βεεπεσ νει·ιιειιι·τ ιετ εε, ιπιτ σει· Ζειιι σει· Ιποιεισπεπ
επ ερει·ειι. ΙΣε επι εισε νοιι ειιιεπ εισ θειεπιι πιπεεεεπ
σεσ Μπειιειπ ειπε Κεππτιιιεε επ νει·εοιιε.Πεπ, πιε σειιιιι

ειπε ι·ιοιιτιεε νει·ινειιιιππε σει· τιει·ιε ε,·εειιεεεπεπ Μπε
ΙιεΙιιισιτ πεετειιττετ.

Βιε νει·ιιετιιππε σει· Βειιπειι ιππεε εε ετε.ττιιπσειι. σιιεε

επι $ειιιπεε σει· Ορει·ιιτισιι σεε 0ειειιιι ιπ πσι·ιιισ.Ιει· τεεε
ιπ Ιειοιιτ πεει·οσι·τιΒιι·τει· δτειιππε τιιιιιτ πι.

Πε ιιοιιιπιτ σιεε επ 8τε.ιισε σπιοιι ειπε ιπιτ σει· Πεεει·

ιιιιειιππιιιι εσιπειιιιιιτε νειιιπι·επιιε σει 8ειιιιειι, πειειι'
ιετπτει·ε εεετ ινεεειιτιισε εππι Πίσω πιιτεειτι·ετ,ετ.
Ππι σεε Απειειεεειι σει· Νειιτε τι·σιε σει· ιιστειιιειι

$ρειιιιπιιιι επ νει·Ιιιιτειι, εεσειι·ι“σε ειπει εεεσπσει·ειι Νειιιτ,

ειπεε ιιιεπεινειεεπ Βπι·οεετεοεεπε. πισσπισε πιε Νειιιτ

ειιιει· ετινειε οσιπιιιιοιι·τ, ε.εει· εποε επνει·ιιιεειε Βειιιτιοιιτ
ινιι·σ.
Πιο Ριιιετισιι ιπι Θνρενειεειισ ιιιπειε σεσ Βειιιιεπ Ζειτ
Ιεεεεπ, Γεω επ νει·ινεοεεειι ππσ εισε σεσ ιιεπειι νειιιιιιτ
ιιιεεεπ επεπρεεεειι.
Απσει·ιιΓειιιε ειισιιιτ ιιεοετιιτειιοιιε Πειιιιπιιιι σει· Νει·εε
ππσ σιιε Βεεισιν. Ει·ετ θ ινσοιιειι ιιιιοιι σει· Ορει·πτιοιι
σιιι.ι·ίσιε Νεοιιεειιιιιισιππε ιπιτ Βιισειπ, πιειιιιιεισιι, πε
ιιιειιτΙιοιι ιπιτ Μεεεειιε ππσ Ονιιιπειετιιι εειιιιιπεπ.
σε ννειισειι πιιε ιιππ ιιπι·π επ σεπι Κιειε πω· ιιεπτε
εεετειιεπσεπ Ιπσισειισιιειι. _
Ιιι σει· ιιιετσι·ιεοιιεπ ΒειιιειιισιΒε ειειιειι σεειιιιιι σιε

ιι·επιπετιεεεειι νει·Ιιιετε νσπ ΜπειιεΙπ, Βειιιιεπ ππσ Νει·
νειι. σε ειι€ει· πιπεειιιιιεεεπ σεε θιεειετ σει· Ιπιτειιιπιιε
ει, σεετσ ιεισιιτει· πιπεε εε ιιι εποε ισιιεπ, Νεσεεε.ι·ιππε·
Ιιειιι εππι Πειτε ιιειεειεππιεεειι.
8ο ειετειι ιιιεσ ρει·ιριιει·σ Ι.ειιιππιιιιειι ιιιοιιτ
εεεπ εειτειι σιε ιπσιοε.τισιι Μι· σιε Πεεει·ριισιιππιι€.
Απε σεπι εΙειειιειι Πιι·πσσε ει8πεπ εισε εριπειιε Κισ.πιι
ιισιτεπ πιπ εσ ιπειιι· επι· Πεεει·ιιιιεπεππε' ισ ιπειιι· εισ
σεσ Οιιει·ειιτει· οιιοππιεοι·ιρτει· Ηεισει·ιιι·επιιππ8 τιεισειι.
Ισ ειετει· Ι.ιιιιε ετειιτ εποε ινει;επ ιιιτει επσι·ιπεπ ΗτιπΙιε
ιιειτ σιε ειιιπειε Κιπσει·ιε1επιππε. Ηιει· νει·ειπσετ
εισε ιπιτ σειπ Ρπιιετισιιενετιπετ ειιιε Γειιιεισισιτε θειειιιι
ειειιππ8, σιε επι· ρει·ειντιεοιιεπ Οσπττεοτπι· Με ννειτει·
ειπ εειεετ επι· ιιπϋοιιει·π ιιιιιι·τοπ ΒεΓσιιπιιιιτ Πιιιι·τ. Ιιπ
ιετπτει·επ Ε'εΙιε πιπεε σει· Πεεειριιειιιππιιἔ Με Βεστεεεε
ιπειιτ νσιεπεεεεεειοιιτ ννεισειι. Με Πεεειιισειιιιιπε ππσ
σιε Βιειοε2ειτιι, ειισιι.ιειισε 8εΙιπειινειιιιιι·εππε ειοιιει·τ
σεππ σιε $τεΙΙππσεοσιτεοτπι·.
ννε!ιιειισ σε ρε.ιτιειιει· Ι..ιιιιιιιππε πιε Ορει·ιιτιστι πιι
εινειΓειιισιτ ιιισισιιτ κι, εεετ εε εισε' σε πει Ι.ιιιιιιιιπιιι;
σΙιει· ειπ θειειιιι εεινεσεπσεπ Μπειιειπ σιεεειεε τεεε. σιε
ιιιει· ιπι νσι·σει·ει·ιιπσ ετειιεπσε νει·ιιπι2ππι; σπννεπσεει·
ιετ οσοι· σε ιιιει· σει Αι·τιιι·σσεεε σει· νσιεπε νσι· σει·
ιειισιπσεειι Ριπετισιι επ εεεειι ιετ.
Βεεε σπισιι ι·ιοιιτιεε :ιιιεειτιεε νει·ιιιιι·εππΒ σει· Μπειιειπ
ιιιισ σπιοιι εεειεπετε νει·ειπσππει σετεειεεπ πιιτει· εισεσ
σει· ειπ Οιειεπιι ιιιιιι·τ ινεισεπ ιισ.πιι, ετειιτ πιιι· ιισειι πιει
ιιεπ Ειι“πει·πιι€επ επεεει Ζινειι”ει. .Ιεσσοιι ειιισ σιε ιετ2
τει·επ ιισοιι πιοιιτ σεπιιεεπσ ει·σεε ππσ πιτ, ε!ε σε.εε ιοε

ειιιε σειιπιτινε Επτεοεεισππε ιιιΠεπ ιιισειιτε. Με Απε
ινσιιι εννιεοιιεπ θειιπειισρειετισιι ππσ Οειεπιινει·ετειτπιιε

ιιιιπετ ιιει·ιεεπε νσπ ειπει· Βειιιε νει·εοειεσειιετ Βι·ννει

εππΒειι σε, επι” σιε ιοε ιιιει· ιιιοετ ειπεειιειι ιιεπιι. Πιπ
ινειεειι ιιισειιισ ιοιι ιιιει· ππι· πσοιιιιιιιιιε πω” ιιιιιεει· (πεπε
τεε, σεεε πεπιιισιι σιιπε Βειι·ιιειιτππε σει· ΜπειιειΓεεει·ιι
πιοιιτ ειοεει· επτεοιιιεσεπ ινει·σεπ ιιειιπ, σε εε εισε πιιι

σεε;επειετινε σσει Ιπεοτινιτστε-Ατι·σιιιιιε ιιιιιισειτ, σεεε

πιεσ πιε Ι)ιεεπσεε «τστεΙε Μειπππ8» ιιιοιιτ ιιιιιιιει· μια
εισεσ: επ ετειιεπ κι.

Απεεει· σει· εοιιισιι'επ Ι.ιιιιιιιπιιε ιετ ε.εει· εποε σιε

ερει.ετιεοεε Ρε.ι·εεε ιιιοιιτ εειτειι ειπ εεειΒιιετεε οπ
ιεοτ σει· Πεεει·ριισπιππε, πιε1εεε ιιισι· ιιιοιιτ ιιπι· εισεσ
Ενεετε ειειειιιιιιτει· ΜπειιεΙπι εσπσει·ιι εποε ειπε Βειεπιι
ι·ππε σει· Ιππει·νετισπ εεεννεοιιτ.

Ηιετιιει εειισι·τ εσινσει «σε σει·εριεειεοιιε 8τει·τε, σιε
Ι.ιττιε°εοιιε Κι·ειιιιιιειτ, Με σιε εειιιιιιιεειεεεε Ροι·πι,
σιε οειεει·ειε Κιπσει·ιειιιιιππε, σιε ειισριεοτιεοιιε Ηειιιι

ριεειε.
Απεεει· εειττιει·επ Νει·νειιΙεισειι' πιε ιπιτ ιισιτιειιεπι
Μπειιειεοιιινπιισ, ιπιτ οιι·οππιεοιιιιτεπ Ι.ιιειππιι8επ ειιιιιει·

Βειιεπ - π. Β. Πνετισριιιε. ιιιπεοπισι·ιε ρι·σιιιεεεινε -
ιισιιιιιιι. πσοιι σει· επιιεεσιειιε ΚΙπιπριιιεε ιπ Βετιεοιιτ. Ιειι
Ιιεππ ιιιει· ππι· επσεπτεπ, σεεε σσι·οε πιε εισι·εει ινειιιι·ειισ
σει· Ορει·ετισπ ει·ιιισειιοετε Απτσιιειε ιπιτ πιε θειεεειι
Ιιειτ πεεστεπ πιιι·, σιε νσπ εισεισ ιι·ε.πεσειεοεειι Απτει·

επΓεεετειιιε Βειιεπρτπιιε επ εεετιιτιθειι, σεεε ιπειπειιε ι·ειιε
νοιι επεεεοι·επειπ Κιπιιιριπεε επι ειπε ιιιττεπτει·ιιι ειιιεε
τιετεπε Ι.ιιιιιιιππε επ εεειειιεπ ειιισ.
Ππσ ιιππ πιε Βεεπιτετε.

Ιοιι Μεε εοιισιι ει·ινιιιιπτ, σε.εε σει Ει·ι“σι8 ιιιεσίει·ιι ειιι
πισπιεπτειιει· εειπ ιππεε, Με εισ Επσε σει· Ορει·ετισιι σιε
πσιπιειε ΜιττειειειΙππε σεε εεττ. θειεπιιεε ει·2ιειτ εειπ
ιππεε. Ειπε σιισει·σ Ιΐιεπε ιετ σιε, σε σιεεε 8τεΙιππ,ι,ιε
νει·εεεεει·ππι; ειπε στιπειπσε κι πιισ σε επ ιει· εισε σιε
ννιεσει·Ιιεει· ιισιιιιιιιει· σ.οτινει· Βεινεειιοιιιιειτ εεεειιτ.
160 Ορει·ιιτισιιεπ ιιπ Πισπεειιι εισε. 100 Ορειετιεπεπ,
σιε ιιπ Μειιιπιιιιιι 4 .Ιειιι·ε, ιιπ Μιιιιπιππι 1 .Τε.ιιι· επισπε
Ιιεεειι, εεετεττειι ιπιι· σιεεε Ε'ι·εεε επ εειιπτινοι·τεπ.
Ζειιιτειοιιε ΟσΙιεεειι, πιε πιιι· ιιιιε Ρετιειιτειι επι· Ορε
ι·ειτισιι πεει·ννιεεεπ σσει· σιε σεπ Ορει·ε.τισιιειι εειννσεπτειι,
ππσ εσΙοιιε, σειιειι ιοιι ιπ πιειιιει· Κιιιιιιι εεεειΙτε Ρετιεπ
τεπ 2ειθειι επ ιισπιιειι σειε νει·επιιεειι εστω, τιιειιεπ ιπιτ
πιιι· πιε Πεεει·ιεπεπιι€, σεεε σιε Ορει·στισιι ειπε εεεεπε
ι·ειοεε πιισ σειιιιεει·ε ιετ.
Πει Ει·Γσιε κι Ιιειιιεειειιε ειπ νσΙιετιιπσιεει·, εστοττΜε
Αεπειιπιε σεε 0νρενει·επιισεε, ει· ετει8ειτ εισε ιιπτει· σεπι
Βιιιιιπεε σει· Νεοεεειιειισιππε ππσ σει· Πεεπιιε σπιοιι σεπ
θεει·σ.ποιι ειεινειιεπ ιπ ειετεππιιοιιει· νιίειεε.
Ηιει·νσιι ππι· οιπ Βειεριει: Με πεει·ιιτιπιι2τε νσι· εισεισω” επι” σεπ ρει·ειΙντιεοιιεπ σ πε.σι·ιεερε σειι ,εειισειι
Βιοερε. Ι)ει· Βι·ϊσι8 πιιι· σπισιιεπε πιιιςειιιιεεπσ, ειπε
1ειιιι;ειε Νεειιοπι· ππιπσειιοιι Με ιοτι ιει.ιτ σεπ Ρετιεπ
τειι ινιεσει·εειι, τι·ε.πτε ιοιι πιειπειι ΑπΒεπ πιο!ιτ, σε ει·
σε.ε Βειπ εστι ππσ ντιιιιε ετι·εοΙιειι πιισ εεειι·εειιτ ιπ σιε
Ι.πιι Ιιεεεπ ιισππτε - πω· Ει·ισιε πει· ειιιιππτ εεννοι·σεπ.
σε ειι€ει· πιιιεειιιιεεεπ σεε Ι.σεπιπιιεεεεειετ ει _ι

ε

πεοεεε.ιιιοεει· ιπποτισπενει·ινεπστε ΜπειιεΙπ Ιιεεειι, ιε

εεεεει· σιε ιετ2τει·ειι ετΙιειιτεπ ειιισ, ιε εστεειιτιεει· πιε

ΝεοιιεεεεπσΙππε εειι·ιεεεπ ννεισεπ ιιιιιιπ, σεετσ εοιισπει·
ιιετιιι·Ιιοιι σει· ιιιιιιι€.
σε ειιιει· σει· Ζπετεπσ εισε σει· τστειεπ Ι.ειειπιιιιιι πιι
πω, σεετσ ειιιιιιεπει ινιισ σει· Ει·ισιε σει· τειισιπσεεπ
Ριειιτισπ.
Βει σεσ ειιε.ετιεειιεπ Ι.ιιιιπιππΒειι εεετειιτ σει· Βιισιε
ιιιοιιτ ππι· ιπ σει 5τειιππεεοσι·τεοτπιη εσιισει·ιι εε ετειΙτ
εισε σοτινε Βεινεσιιοιιιιειτ ινιεσει· εισ, ιπσεπι πιε Βρεε
ιπεπ νετεοεινιιισειι. Ψεεειιτιιειι εειιεπειε ιετ σιιε Βεεπι
τετ πετιιιΙιοε εποε νσπ σει Ι.σεεΙιεετισπ σει· Ι.ειιιιιππε.
Βιε νει·ιιειτπιεεε ιιεεειι επι επιιετιιιετεπ επι Ππτει·εοιιειι

Με επι θεει·εοΙιεπιιεΙ εοιισιι ινεπιεει· επι. Μειιι· Βοενι·ιε
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ι·το1τοττοπουοι· οιοουτ Φο υοουΒι·ιοττο οτττοτουετττοΜπε
1ιπ1οτπι·οοε νοτοοτοι·ιυοε3 το που Φο Τοουυτ1τ υοου Φουτ
«πιο ιτπτο1ιοοοτυο1τοττετ.
νου υοουετοτυ ρ1ινετοΙοοτεουοτο Ιυτοι·οεεο τετ Φιε Αυ
ροεεπποενοι·πιοΒου νου ττυοτρττου2τουΜπε1το1υ ου τυπο
υοπο Ρπιιοττου.

Ετυ εουουοε Βοτερτο1 υτοι·τ”ιττ·υτοτοτ ττοτ· νοι·υτυ οι·
ννττυυτο Βτοορε, που εοτυο ιιι·ερτττυο1τουο Βοποοτυοτπτ
νϋΙ1τἔ νοι·τοποοοτ.
ννο εουου ι·οοο1ιυττεε18υοτ που οι·ετου Βοινοοπιιοενοι·
επουου Φο οουττ·εΙο νοι·νντι·τ·ιιυο, ειπε οοτ υοττιπε οπτου
Φο 1)τοεεπι· ο11τυοτι1τουΦο 1πποττουο11οΠτυπτουο1πυο οι·

τοτεςτ. -

ν611τοο Μτεεοι·1ο1οοετπο Βοιντεε εουι· εο1του. ινουυ που

ι·τουττοοΟροτοττουερ1ου ιοττ ττουττοοι·Τοουο1ττ νοι·ινττ1τ
Ιτουτ ινοτοου τετ.
ΒοοτΦνο ετπο του· πειτοτ1του νοτοο1τοιυτυου, ετο ετυο
που εο1τουοι· ο·οννοτοου το ποιο Μοεε, οτε του Φο Βο
ττοπτυυο υπο νοτινοττυππο που οτοοο1οουΜιιε1το1υ υοεεοι·
1τουυου οοΙοι·πτ υουο. Μπε Νοουοροι·εττου υοτ ο1τοι·ε
που οι·εττοοτεοοπιοουτου 1τ'ου1οτυοεοτττοτ που οοε Μοτ
Φν Φιποτυο νοτεουιντυοου 1οεεου.
Ότο Βοττουτο, ννο1ουο οποοτο Οροι·ετοπτ·ο το ποι· τοιο
τοο Ζοττ υου πιοτυτεου τιτυοποο1ττετ1ιουοιι, υοετοττοοιι
οπτουννοο ιυοτπο εττυεττεου1ΣΝοτιι·πυΒου.
ντ1ουυ του Φο ευεουυ1τουο 8ουοοτ ιοοτυοι· ιιιοο1τουετ
πυτοτΑπΓετουτ υο1ιο.1τουοιι Οροι·τττου 1τυοι·υ1το1το,ννουο
του ου Φο 1υττυΦτουου πο‹1 εο1ιττ1τΙτουουΙ)ου1τοευοοοπ

οπιιΒου όοτ· Αυοουοι·τοου Φτου οττυυοι·ο. εο άετ! του οπου
που! 1111·υοτοουττοτ τουτου, Φο Βο1τυουττυοτρτ1ου2πυοοτε
οτυο το υουουι Μοεεο οΙττο1τ1τουο1ΣτίτυοπυΒ επ υοοο1ουυου
που ουτε τντττιυετουπ ι·τορίου1ου.
Βου οπτου ετο οοεουουο Αυετοεε υοτ ντοτ Φτου Μοτο
τι·ο.8οο,Φιεε πο· Φο· Ι.ουοιπυ8ετυοι·ορτο νοι·τυουτ·τοετπ
τοι·οεεο υπο·οινοτιιτοτ υουου. Πτο ι·τουττοο Οοτυοτυοττου
υου νοτεουτοι1οοου 1τοτ1τυοτυοοου,Φο Ηνοτοτυοι·ο.ρτο, Φο
111ουτττοττοτ,Φο ΜοεεοΒο, Φο Οντυποεττ1τ,Φο Αυτοποτ
υουουΦπυο, οροι·οττνο Ετπουτττο- Φο ουοι·Βτεουο1)πτου
τουτου;; οτυοι· εοτουου ΟΦ· που Τοπεουττο νου οι·πιοπ
Κτ·ττρρο1υτο ι·οττου που, ννουυ οπου Φουτ νο1118το υο1
του, εο οπου το οτυου 1ουουειντττ·οτοουΖπετουο επ νοτ
εοτοου τοι 8του‹το εο1τι.
Ζω· 111ττοτυοττευ εοΙου υουοιο ΖτοΙ ουυπτοέςου, τετιτοτ
Ζννοου τττοεοτ·Μτττ1ιοτ1πυο,που οτυο ο.πεϊτττιτ1τουοΒοοι·

υο11:πυο κ1οε'1'τιουιοε1ο18οο οτυο.

1τοτοι·οτο.

Ρ. ιν. 1νειι·1ντυοο: Αι·εουτυ εουι το1τοοιοοι·1που μοι·
υτοτοεουτττοτο. (Ηνςτοο. ιοοο. .1οιιιιο.ι·Μο του-Ζ.)
Φωτ. τνουττοτετουεο;.ςοοΦο νοπ 8ο υοπτυ ουυ (απο όοτ·
Η π υοτιοι·ο'εουου Κ1τοτυ)νοι·τι·οτουο1‹τουττττοτι·ιιιιἔνου μου·
υτοτττεοι·Αυτττοτοοπο Βοτυι·τοοορτιο1ιιεοιιοτυτο.το που Βοττ·το
οορτιο1ιτεουττοιτοεοτετοτεοτυο ετοι·τεοΒοΦιοττου όοε 1τοτ138ο·
τνουοε επ υοοιοι·1του,ννοτιι·ουάυοτόοτ·ροτοτοτοεοοΔιιο.ιυτοεο
ι·επτοποι· Οουττ·οετ2ιντεουουυου υοττ·οοτιτ1το1ιουνοι·ουττοι·πυο;ου
πεε 1·τ1πτοεοπο άουτ ννου1 οι·1ιο1τουουΕοττρο1ετοι·επ οτιοι·ου
τοι·τεττεο1ιεεττ.Βοτ Βοιυττοοορτιο1ιιεουοιυτοτ'ο1τοΦο Αυ2ουΙ
Φο· τ·οτυουΒ1ιιτοϋι·ροι·οτιουπιο· το Απειιουτυοτο11ουπυτοτ·οτυο
Μτ11του,το υο1τοετου υτεννοτΙουττυοι·κινοτΜτ11τουου.1)τοΑυ
ννοτουπυ;;ουτο Βοοπο οπο' Ρ'οι·ιο υπο θτ·οεεο ποι· Β1πτ1ιτττροι·
Νιου ετοτιου υτοτιττοι νοι·υοΙττιτεεπιο Οπου άετ· Αυτττυτο.Βοτ
ροι·τιτοτϋεοι·Αυττοιτο εοτ Φο ΖουΙ τω· ΒΙιττυ0ι·ροι·οτιουετοτε
πυτοι· οτοοι· Μτ1ττοιι; Φο νοι·ουττοι·ιιυεου ττιι·οι·Γοι·ιυ που
θιτοεεοείτουου τοι νοι·1ιττ1τυτεευπιυ (Φου ποι· Αυττ.ιοτο.Πει·
11ττοιοοςτοϋτυο·ουο1τπω· το Βο1ιοιιοτο.υ υ 'ε Γ'ο11ου νου Βο
τιττοοου1ιο1πεουτττυτουοτιιουο 11ο εοτυου (τι·ο.ιτονοιπυτυποτ·ττντο
πιο Αυοο1ι1ττοι· ι·οτυου Βτιιτ1τοτροι·οτιοο,εο Φιεε Φοεο εοιοττ
ουυττυοι·οοάουεοτυου Ηοιοοο1ουττιπ·οι·ι1ιυουτο1τουΜε πυτοι·
υοι·τυο.1ουνοττιο1τοτεεου. το νοι·ίο.εεοι·ε ?Φτου νου οο1ιτοι·
οοι·ιιιοιοεοι·Αυο.ιιιτοοο;;ο8ου 1ιτοττετου Φο Ηοιιιοο·1ουτιιοπι·νο
ιιυοι· ττοι·Β1ιιτυοι·ροτοπτ·νοΝοε ιυττ ττου 1τοουοουτποο·ουνου

διο.οο1ιο ιτυοι·οιυετιιοιυτ. ννο1ουοι·Φο Β1πτυϋι·ροι·ο1ιουπιοΜ) υ0τ. Ιιττοιοο1ουτυι·οτουοι·οτυο οτε υοι·πιπ1.

νοι·ίεεεοι· το.εετΦο οουτο ροι·οτοτοεοΑυτ1.ιυτοοτε Ιυτ'οοττουε
υι·ο.υ1τυοτταυτ'.
Με 11οτ1ιοτττο1οιπο νοι·τοεεοι·(του Ατεουτυ ουουεο εροοτττεο1ι
νντοΒτεου υοτΟυ1οι·οεοπου 0_ιιοοττεττυοι·υοτ Βνοτιτ1τε.Σνουυ
οπου ‹τοι·'Ι'οιτΦουτ το Φτου 1τ'ο11ουνοι·υτυοοι·τ ννοι·ιτου1το.ου,
εο οι·2τοτ1.ιοο.υ οπου οπου το στουτυο1τουουοουιτου Ε'ο11οποτυο
ττπι·ο1ιεοτιυτττ1τουονοι·τττο8οι·πιιοόοε Ιτουοοε πιο οποι· 3.1ο1ιι·ο.
1)τοΒοοτΦνο ννοτουουτο όοτ·Βο,ι;οτ οτυοι·οτυοποι·τουΑι·εοιιτυ
υουο.υάτπυο, ννο1τιι·ουιτττοι·Οτ·τεινοουεοΙιο·ουτο;οτ·ο·ττυεττενντι·1ττ,
πυιτ οιποτ· εο11Φο Αι·εουτ1τυο1ιοποτπυαεουο1ο »ντο υιοο1του
ποιουΒτυττ·τττΜε ΒοοτΦνε οτυο_·ι·οττ'ου.
Απο οινοουτποεετεετουοιπο νοι·τεεεοι· Φο Ποετε νοπ 4 Τι·ορτου
Μο. οι·εουτοοεπε,Β Ποτ τττε1του,Φουτ επ ττυοτ·εουι·οτιου.

Β π ο τι Ηνττ1τυοοεττοπο).

Β11ουοι·ουιοτοοπ οπο Βοερι·οουποποο.

Η'. Κοτ·το: Ότο ουττ·πιτοτεουου ΚΓ8.11ΜΙθττ.811τυο Φο
νοττοτυπυοου οοε Ρουτττοοε. εωτιεω-τ_ νοι·Ιοο; τω;;
Ροι·‹1τυου‹τΒυ1ιο. 1898.
1)οεε Φο 0τιτ1°ι1ιΕ18ουουΚι·οοτι1ιοττοιιοοε Ρου1τι·οοε οτυο
ιιιουοο·ι·ο.ρυτεο1ιοΒοο1°υοττιιοςτο που <<Βοιιτεο1ιοοΟ1ιτι·πι·οτο»
;οτιιυιτου 1ιουου,τετοτυ υοποε Ζοτουου Πτι· Φο Βοτιοο11το·1τοττ,
πιττόοτ·ετου Φο Ουττ·ιιτ8·τοτιοτυοι·υοποι· (τουτοτουοτυοουττο;τ.
Νοο1ι νοτ· ι·ουιττν1‹πι·οοι·Ζοιτ ο·οτιοι·τουΟροι·ιιττουουεπι Ρου
1ττοοεΖιι που Οιιττοεο- _τοιοτπτυτ'οεετΜε Ιτττοι·οτπι·νοι·οοτου
πτεε το Κ οι·το'ε Βπου ο1τοτυεο1ιου 14 οιπο;υοοι·πουτο Βοτ
του. Ιιουιοι·τιτυτετ:Με (ιτουτοτοι·ετ τοι Αιιευου υο,ο·ι·τττ'ου-
Φιτιοι· ινοτουτΦοεοι· 'Ι'1ιοτΙόοτ· «1)οπτεοτιουΟτιτι·υτ·ο·το»οιποτ·
.ο·οιυττεετο Μουο1ιοιυ νου υου 1τυι·το·ουου; υοιΙ11ουττ10τιοπου
το όοτ·Μτττυοττππο;οτιιοτ·2ο1ι1ι·οτο1ιοιιΟε.ειιτεττ1τ.8το1ιοι·ποιο
Κϋττο'ε Βποτι Φτου οπτεττυτττο·ουΡοι·εουπυο·οιι πιο”Φοεοιο
θουτοτ ειτεθι·πυο1ο.οοπου ΑιιεΒου,οερπιιοτ επ Φουου υπυου.

ιν ε.υ ο ο υ.
Κοι·1 Βουπουο.τ·τττ: -11το Κτου1τυοττου υου Κυοουου
που θοΙουττο (οπεεου11οεεΙτου :του Τπυοτοπ1οεο).
Βτπττοο.ι·τ,νουΙοο· νου Ροι·‹ττοο.πιτΒυττο. 1899.
Ποιο Βπου νου 8ουιιο1ιει·ότ υτΙοοτ οτυο Ιιτοτ'οι·πιιο(του
«1)οιιτεοτιουΟ1ιτι·πτ·οτο».Α11οεΒττυιυ1το1ιο,ννοε ττυοι· Φοεοε
ετοοεοι·ιτο·οΒουιυιο1τνοι·τοοοεο.ιςτ ννουττουΜου, ττοιτοτοπου
υοι·οουττ8·τ.οΑυινουττιιυ,ι; οιιτ`(του νοι·1τοο·ουάουΒουιτ. Απου
υτοι·τετΜε 1..ττοι·υτπι·νοτ·2οτο1ιυτεεου Φουτ ννουτοοι· οτε 124
Βοττοιιτου:πυττυοτ·τι·οτ'11τουοι·8οι·ο·ίο1 οπεοτοτυουο·οετο11τ.Ότο
τΣτοτυοττπυο;Με 'ο·ι·οεεου8του'οετεττ'ο1Βουττοτ
111το1οττπυ,ο·ττυοι·Αοοτοιυτο οπο Ρυνετο1οο·τοτου·Κυοο1ιου,
Κυοο1ιουννοοτιετυιιιιι,Βοοουοι·οττοιιενοι·οοοο·ο;οττ·ορ1ιτεουοΖο
ετϋ.11ττοο” Β1το1οτε;Βι·ινοτο1ιπυ8εοπετοποοττοε81το1οτε(Οετοο
υιο.το.οτο,Β1ιοουτττε,τοιιτεουο 51το1οτοτ·1τι·οιι1οιιυεου);υγροι·τι·ο·
ρ1ιτεουοΖιιετττυττοΜε 81το1οτε;1υτοοττουεται·οο1τυοττου(Οεττττε
που Οετοοτυνο1τττε);Νοπυττοπιιοου Με Κυοουουε. - Ποτ
ιντο1το1ιιυοε,οοεο1ιτουτο.Αυο.τοιιττοπιο! Ρ1ινετοΙοο·τοΦο· θο
του1το; οιτειιττοττνοθοτου1τουτοττιιοιιιιοοιι;ρι·ο1ττοι·τι·ουάοθο
τουτιουτ2ττυοιιυεου; οττ·ορυττ·ουττο(τοΙουυουτοττυοουο,·οο, άγετιι·ο.
ετεουουπο υοι·νττεοθοτου111ττου1τ1ιοττοιι.

ντ7ουο.ου.
Ρυ. Ευτοι·ε: 1)το ΒτοτυΙτο1ι1τοττ«υπ Κτιιιτυοττ» το Βοτ
1το που το Ρτ·οπεεου 1877-1896. Φωοϋπο νοτ-τοτε
νου Ροτ·οτυοιιοΒυ1το.1900.
1Σετετυο1τυιιιιτ1το1ιυτουτ τοτο1ιτ,οτυο ππνοι·1ττεετεο8τοττεττττ
ττυοι·Φο 8τοι·υ1του1τοττττυΚΥοουουυοιτ ου τυτ'οοττοεουΡτοοοεεοο
2ιτι-ιο.ιυιοου2ιιετοττοοΠτυο ετοττεττεουοΑτυοττ νου Βοου τ
ειπε τι·ττΙιοι·ου.Ιο1ιι·οιι υουυυττο1τοΦοεο ττ'ι·οτ.ςο.Β. ετο11τοΦο
'Γοποετο11οου Βορετε οσοτ υοι·τπιο (οιιττοι·οπτουτ τοτ'οοττττεο
'Γοετοειιι·εο.ουοιιετυττοιιεο·οεουτοεεου)Πτι·Βοι·1τυοπο Ρι·οπεεου
τοετ. το Βο1·1τιιετο.ι·υουτιοΖοττι·ο.πιονου 1861- 74 - 0,65πω..
τοι υι·οπεετεο1ιοιιΒιο.οτ 1859-'76 - το” 0,8 ρΟτ. Πτοεο Ζττ
τοτυ ι·ορι·ττ.εουττι·ουΜτοττοο12ου1ου,Φτου ποιο Φιι·τ Φ̀ο Βο1ινντο
ι·το1‹οτιουΦουτ ειπε άουτΑιιο;ο 1οεεου, 0ιιο11οοιυοτοι·το1:ο οι·
τουΒ·ου,Με οοπ 'Γυοτεοουου ουτερι·τουτ,Μ. τι·οτουοετο1ιουττοτ
Αυ2οτεορ11το1ιττο ιοουο1ιου Μ.υττοι·υ οτυο ουετουι1τουο νεοι·
1ιττ11ποοω 'Γοττοειιτεοουουτουτ εο1τουτετ.
νοι·τ'.1ιοτΦο ΖουΙου όοε Βοι·1τυοι·ετοττττεουουετοιττεττεο1ιου
.οτυτοεεπι· Βοτιτυοττιιυ;.τ1ιοι·ουο·οοοοοιιπυ‹τ @του Νο.οτι1τ·οο;ου
το Κι·ου1τοιι1ιοπεοι·υ,υοτ Αοι·ιτου οτο. ,οςοτποιτου.Φιεε Φο Ζου
1ου όοε ετο.ττεττεουουΑυττοε ιοτοτοιο ποι 26,7 του. οι·υουτ »νοτ
άου ιοττεεου. νοι·1°.υοι·οουυοτ του Βοι·1τυ Πτι· που Ζοτττ·τιιιιυ
νου 1877-98 - 0,4 ρΟτ. «Του ου Κτιιουοτι.», τοι ρι·οπεετεουου
Βτοειτ0.5 ρΟτ. τοι· ιτουεοτυου Ζοτττ·ο.ιιιιι.1)το 8τοι·υ1το1ι1τοττ-τυ
που νοτεοτιτοάουοιιΡι·οντυοου Ρτοιιεεουε τετ1τοτυο,ο·τοτουο.1ιπ
Α1τοουιοτιιου1τουυοτυο Αυυο.υιυο άετ·8τοι·υ1του1τοττουο,·ουοπι
υιου ννοι·οου,»που οπου Φο οτττοτο11ουΖε1ιτουπου 'Ι'1τοτεο.ουου
οτο1ιτ@του ουτερι·οοτιου. Ζπι· Βοεεοτυυἔ ετοι· νοι·υττ1τυτεεο
Φουτ Φο Αοετο11ποο·νου μι: υοεο1ττοτου,τττουττοοιιΒοοτι·1‹ε
1ιουο.υιοιοιιτο Φτου υονϋ11τοι·τουθοΒουττου. -

Β ι υ ο ο ο.
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Μ. .1ουυυοΙ: Οιιιι·υτοιο 0ο Ι'ιυτοε.ιιυ. Ροι·ιο, Ιιιουτυι ‹ιο
ιιιιιΙιοο;ι·ιιιιιιιοοοιοιιιιιιτιιιο.1898.
Που ΒιιοΙι νου .Ϊ ου.ιι υ οι υπο ειιιου Α1›‹1οιιιιυυΙ-Οιιιι·ιιι·8ιο
τι·οιιιουτΙουΑοι·που νου ε·,τοοεουιΝιιι:που οοιυ. Βοι· 'Ριου κι
οιυ·ειο ου »που .οοιοοοι: τΙου 1υιιοΙτ Με Βιιο!ιοο οικω που·
οοιι1ιοοοιιο1ιάιο ΟρουοιιυιιοτοοΙιυιΚ Βοι Ποιιιιυροι·οι;ιουου. 1)ιο
;ςι·οοοοΒοΙοεουιιοιτ Με Αυτοι·ο οου·ιο οοιυο οιεουο ΕτίοΙιι·υυΒ
οι·υιϋΒ·1ιοΙιουοειιιιυ Μουτ πιιι· νοΙΙοτουιιιΒ 211 οοιιι, οουιιοι·ιι
οιιιοιιάιο υδιιιιυο Κουκ ου υοου. Βιυο ;.ςι·οουο@οι ο;ιιτοι·
ΑΜιι1κιιιυοου οι·ιοιοιιιοι·ι:Με νοι·ο15.υιιυιοο:Ιου 'Ι'οκτοοΜάου
ιθυο. Ψυ.υοοιι.

Ηοιυι·ιου Βοιιιιιι: Πιο Οιιιτυτυιο υοε Ηο.1εοε.
Βουτοοιιο Πουοτεοιουυο νου Μ. 8ιουιυιιυ Αι·
1ιθ1. 1ιοιρυιἔ, νοι·ιο; νου Θ. Ι·Ιιι·ιο1. 1898.
Ειυο ιυτοι·οοουυιο«ιι1ιυιοοιιοΒι:ιιυιο», σιο ουι ,ςι·οοεοι·οιυο
υοι· Ει·ιοιιι·ιιυ,ο·ιιυοιι·οιι‹ιοιυο _ιο‹ιουι'υιιοοιιι.ιιυοΙΙο Βουι·υοιτιιιης
άει· ιιιοιοιοιι τω· ιιου Οιιιι·υι·ο·ου ινιοιιτιεου Κι·ουιι1ιοιτου:ιιυ
Πιι1οο υιοτοτ. Ο ι·1ιιιυιουιιο 'Ι.'ιιοιι Ζουμ νοιι άοι· Ιιοι·νοι·ι·ει
ο·ουιιου ΒοοΒοοΜυυεο Μο Με νοι·ίοοεοτε; ο.ΙΙοι·1οιτοοιιυιοοιιο
ινιυιιο ινοι·άου ουοιι οιιι οι·ιιιιιτουου Οιιιι·υη;ου νου ινω.υ
οοιυ. Ιυι θο.υ2ου οιυ οοιιι· Ιοοουοινοι·τιιοοΒιιο1ι.

ινο.ιιειο1ι.

Μιιιιιοιιυυυου

άοι· θιοοο11οο1ιο11: ρι·οοιιοο1ιοι· Δοι·υτο ου Βιμ..

Βιιυιιυρ; πιιι 19. .1ουιιο.ι· 1900.
Ι. 1)ι·. Β ε1ι ο υιο1ι1 τ:οιοΙΙΙ. οιυο_υΠοπ νοι·, άσοι·νοι· απο
2 Μοιιυτοιι νου ιιιυι ιυ Βο1ιουσιιυυε ο·ουοιιιυ·ιουινιιτάο. Ρο.τιουτ;
Μου άουιιιΙο ο.ΙΙο Ζοιοιιου νου 111γ ιι ο ο οιυ υιιι'. 8οΙυνοΙΙυιιο
άειι·Ποια υιιυ Με Πυτοι·ΙιουτυοΙιεοννουοοιιυ θουιοιιι, ου Βιιοιιου
ιιυ‹ι Βι·ιιοι., Αι·ιιιου ιιυιι Βοιυου. υιιουοιιουοουου θοοιοιιι: ιυιτ
ρΙιιυιροι·, άιο1ιοι· Νιιοο, ουουυοΙοιιου Ειρρου, ο·οοουκνοΙΙουου
Αυο·ουιιιιοιυ, οο1ιιυ8.1οι·ΒιιιορυΙιο; άιο Ηυυτ ιιιιοι·υ.ΙΙ ινοιου,
υιιιιΙοοι·, ιιΙο.Βοοιοι·Μιιιιιο1ι,ιπο!! ο1ο.οι:ιου1ιοοου1ιννο1180 Μ"
οιοιι ιιοιυο Ηιιιιιι'υ1ιο ο.υΠιοιιου 1ιοοο. ΔυοΙι Βο1ιννο1υυε ιιοο
Ζυιιυιιοιοοιιοο. 1υι ΑΙΙΒοιυοιυου οι:ινυε ΡΙυυιροο, Μιι·ροτΙιο1ι
Βο1ιννοι·Γο.ΙΙιοοο;Ποι·οιιοοιυιιυ,2 ιιοι· υιοτοι·ιοοιιουΚι·υι`τ. ΑιιοΙι
;.:οιοτιοοΒο1ιινοι·ιιι.11ιοΙιοιυ.Βοιιινοοιιοιυυ. Ρο.ι. ουΙΙ υυο·ο1›1ιοιινου
οιυοιιι 1ιοΙιιου.1ιιιιι·ο ιιι Ε'οιο·ονου Βι·ιιιιιιιιυε.>·1ιοιοιιιουιΕ'ουοι·
οοιιοιιου οι·ιιι·ιιιιιιι:οοιιι:οΙιο Βι·οοιιοιυυυοου Ιιιιιιου πω: 2ιι,ες·ο·
υοι·υυιοιινοι·άει·Βοιιοιιτι1υυι.ι·.1ζιυτοι·άειι·Βο1ιουιιιιιυ; υπ '1'υγι·οο
ιιιιυ Μου υΠο εουυιιυτου Βι·οοιιοιιιυυοου οοννοι: 2υι·ιιοι:Βοουιυ
εου, ε1ο.οοπιει·Μο.υυ πιο ιιοιιοκυ ε;οιιοιιι:οιιυοοοιιου ννοι·‹1ου1ιουυ.
Βοοουτιοι·οιυτοι·οοουυι:Μ: ου οουι Μι. Μ” Με τ1οιιιΒ'οι·:
εοιιι·οιτουάεε Μγιιιιιιουιο οιοιι Βουιιοι·νοιιοιι·οριιιο ιιυ‹1 Βιιοιυ
ροι·ο1οΗοιιιιυυοροιο οιιωνιοιιο11:Μιτου ι Πι·. 8 ο υ ο υ ω ι ο τ
οι·ιυυοι·του οιο οιπροι·ιιυουιοιΙου Πυιοι·ουοιιιιυοου Β τι ο υ ο

' ο
οιο., υιιοΙι άουου οιιι·οιι Βιιοτιι·ρο.ι.ιουτουρ. Αι:ι·οριιιουοι· 'Πιγ
τοοιιιου οιυο οοιυρουουτοι·ιοοιιο Ηγροι·τι·οριιιο
άοι· Πγρορ1ιγυιο ευ Βιιιυιιο 1ιοιιιυιτ. Πο ιιο,ο·Ι;ιιυυ ιιυ.ιιο.
Μου ιιι άιοεουι Ε'οιΙΙ ιιυ ειιιε οο1οιιο ουιιιυουουιοι·ιοοιιοΗγροτ
τιοριιιο άοι· Ηγυοριιγοιε ευ ειουΙιου, άιο υιιι·οιι 1)ι·υοΚ Μι' Με
ΟΙιι:ιοιυο άιο υιιοιυροι·ειιο1ιοιυιουοροιο νοι·υτουο1ιτ. Ποιιι·ιαουο
οιυ‹1άιο Βι·οοΙιοιυιιυο·οιιου άου Αιιο·ου ιιυτοι·άοηΒοιιουά1υιιυ
>ειιιειιιΖιιι·ιιοΒο·οεο.υΒ·οιι.
1)ι·.Μο υιιοΙοτυ υιιυ 1. Ιιοι·ιοιιτοτΜε Νιι1ιοιιο ιιιιοι· ιιου
Βοϊυυά ου άου Αυε;ου νοι· υυιι Μου οοπ· Βοιιο.υιιΙιιυΒ· υιι‹Ι
οοιιιιοοοιοιοιι άειι·νοι·ιυυτιιιιυο;Βι·. 8 οι: 6υι'ο1ιιτ'ο Μι, οπου
ου οιοιι ννοιιι·οοιιοιυιιοιιυυι Βι·οοιιοιυυυ,ο·οιιιιυυειοΙο, άιο υιιι·οιι
1)ι·ιιο1ιω· νοι·ι.ςι·ϋοοοι·τουΗγροριιγειο Με :Με οιιυουυυ Μι·
νοι·Β·οι·ιιιου ινιιτυου «ω» Β'υ11 ιοτ πι· νοι·ϋιι'ουτ1ιοιιυυο Ιιο
οιιιυυιω.
2. Βι·, θ ο ιι ο υ ιο 1ο τ.υοιυουυιι·ιι·ι:ου οιυοι· 41.Τυιιι·ο ο.1του
Βυοοιιινιιουτοι·οιτοιι,νι. ρυι·ιι, άιο νοι·οιυι,ςυυο άι·οιοι·8γιυριο
ιιιουοουιρ1οκο:

ο) οιο υοιοιυυιοιι νοι·ιιυάοι·υυοοιι άειι· ο ιι ι· ο υ ι ο ο ιι ο υ
ρι·οο·ι·οοοινου Βυ11ιο.ι·ροι·ειΙγοοιυ άεπι ννοιυοι·Ιιοιιου
Θοοιοιιτειιιο·ου,άοι· 1ιοιιυιυοο1ινοτοτιιυάΙιο1ιοιιΒρι·ο.οΙιο,8υιιιιυς
υοοοΙιυ·οτ‹1ου,:ιιι ω· Ιοιο1ιτ.οιι·οριιιοοιιου Ζυυεο ιιιιι·ιΙΙιιι·οο
Ζιττοι·υοιο;
οι οροοιιοοιιοΔιι·ορΙιιο τιοι·Αι·ιτιο, Κι·ο11ουΙιυυάιγριιο, ιιιοιι
1ιιι·οοΖιιιοτυ ιυ άοιι υιι·ορ1ιιοοιιουιιιοιυοιι ΗουάυιυοιιοΙυ. υιο
τοι·ιοο1ιο8οΙιινιιοιιοω· Αι·υιο υιιι; 1οϋιιοΝ.οοετοι,·ι:οι·τοιιΒοιιιιου
ριιιιιιοιυοιιου ιιυ Βιιριιιο.τοι·1ουΒ·υο. Τι·ιοορο οτα). οιιιΓυοιιο

Έιουτιτο.τινο
Ηοι·υΒοοτυιιυο πιω· οιοιιτι·ιοοιιου Βι·ι·οοιιυι·ικοιτ

ι οο·ουοι·ιιτιου ιιοτ νοι·οοι·ιι6ι·υοι· τουρ. υιο

Βι·άοοεινουι
ιιοΚοΙοτι·οριιιο οιιιυυΙουΠι·ορι·υ υυε)

ιιυ

.

ο) 1ουυυιιιιι υιι‹ι Ρυι·οοο άσοι·ιιιιτοι·ουΒκιι·οιυιτΜου οιιυο ιπι·ο
ριιιοοιιοΒι·οοιιοιυυυο·ου(ορυετιεο1ιο 8ριυο1ρο.ι·υ1γοοι.
Πιο Μιάου Ιιυιιοοοιτιο·ουΒιιτι·ουιιιιιτου οιυ‹ι οιιι.ι·1ιοι·Βουτσί
Γου. Κοιυοι·Ιοι Βουοιυιιιιιιτουτϋτιιυο·ου. 1)ιο Βοι1ιουί'οιο;ο, ιιι
ινο1οιιοι·οιο θγυιρΙοιιιο ο.ιιιςοι.ι·οτου,Μ: ουυιυυοοιιοοιι υιο1ιι:
τω:Βιο1ιοι·1ιοιτιοοιιιιοτοΙΙου. υυε τΙου ννοοΙιοο1υάουΑυου1ιου
οοιιοιυτιιοι·νοι·υιιι.ι·οιιου,άυοο άιο Βιιιι·ιιυεου ιιι ιιου Βιιτι·οπιι
Μιτου ιιυ .1ιιυι 1899(υυΓυυἔο υιιι· ιιυισ4), άιο ιιυιΜι.ι·ου δγυιρ
τουιοάο.ι.;ου·ουοι·οτ ιπι Ηοι·ιιοτ 1899 ιιοιυοι·Μ »Μιάου εοιου.
ΙΒο ιοτ υιιοιυυωο. οιυο οοιιυι·Εο Πυτοι·οοιιοιάυυε; αυτου”
€ειιυ·ου,ου σουοιοιι υιυ άιο υυε). υιυγοκι·οριιιοοιιο Ευιοι·οιοΜο
ι·οοο 1ιουυοιτ,2υ άειι·ιιυ ννοι:οι·ου νοΓιουτ άιο 8γιιιριοτυο (Ιου
Βυιιιο.ι·ροι·οΙγοοιιιυ2υαο1ιοιυτυου.Μου οιιοι· ου ευ οιυοι· ιπο
ρ_·ι·οοοινουΒυ11ιιιτρ:ιι·υιγοοάει· 8γιυριοτυουουιυρ1οιι άειι· εμπο
τιοοιι·υιυγοτι·οριιιοοιιουΕι·ιιι·υιιιιιιιη; άοι· 1Βιιιι·οιυιιΜου οιοιι
1ιιυ2υε;οοο11ι.Μ» οι·ιιουυου ιυ Μιάου Πι.1Ιου Με Δυο.1ο8·ο:
ιιιο Ει·ιιι·ουιιιιυε ιιοι·ωιουι·ου Κοι·υο υιι‹1 ω· ιιιοοοιι οιιι:υρι·ο
οιιουτΙουτι·ου1ιιοοιι-υιοι.οι·ιουιιουθουιι·ου ιιυ· άιο Βριυυ.Ιιιοι·νου
ιυιτ ΒιιΙοι·οοοάοι· Ργι·ιιιυι‹ιοιιυειιιυου. Βοι· ο·ιοιο1ιο Ποεουοι·ο
τιουονοτου.υ; ιυ ιάουιιοοιιου. υιιι· ΙιιυοιοιιιιιοΙι ιιοι· ΒοουΙιοο.ιιου
υυι.οι·οοιιιοτιουουυοι·νι5οουΒΙοιιιουιο ιυο.οιιι: υυε οιο οιΙυιιυο1ιο
νοι·ινουάτοοιιο.ιτι1ιοοοι· Μιιιιοοιιου Οι·υρρο νοι·οιιιυσιιιοιι: ω»
οοιιου άο.ιιοι·υιοιιτ ειοΙτου οιο ρτου·ι·οοοινοΒιι1ιιιιι·ροι·ο.1γοο,ορι
υο.ΙοΜυοιιοΙοιι·οριιιο υυ‹ι ουιγοι:ι·οριιιοοΙιοΕυιοι·ειΙοιαιοι·υεοοιοιι
ι.:οαουοοιτιο;οοιυρ1ιοιι·ου. Πο οι·οοιιοιυτ ιιυιιοι· Βοι·οοιιτιοι·1:ιετ,
ννουυ ιυοιι «ιιοοο8 Μιυιοοιιου Βι1ειοι· ιιυιοι· οιυουι 8οοιοιιι:ο
ρυυ1ιτο ιιοτι·οοιιτοι. (Αυτοι·οι'οι·υι; Βιοουοοιου οιοΙιο ιιυτοι·'Η.)
8.Ι)ι·. Μογ οτοΙιτοιυου ιΤο.ΙΙνου ορυι·οτ1ιοοιιοιυθι·οτι
υιοιυ ιιυ νου, ω· οιυ 2οιο.ιιι·ιεςοοΜΜοιιου Ιιοιι·ιιι'ε. ινο1οιιοε
ειο1ιιιι οιυουι ειιιιιιιιιουκιουΙ:ϋι·ροι·ΙιοΙιου ιιυ‹ι οοιοτι,α_ουΒουκ
οιο.υιιο1ιοιιτιιιοτ.Που 1υάινιάιιιιιυ υιοιυιυι νου 8οοιιυιιου ΕΙ
τοτυ, Βοι ι1οιιου Μιάου Τυπου, ΔΙΚοιιοΙιουιυο υοοιι οοιιινοι·οι·ο
Ει·ιιι·ουιιιιυ,οου Βου Οουιι·υ1υοι·νουογοιοιιιο υποΙιειιινοιοου οιυ‹ι.
Ουιουτ.ινΜεεε ειο1ι οιυο Ειυειοιιυυο Με Νο.οουι·ιιοιιουοοου
οι:ειτ.ιι·οιι.Ιιοιιιο ειιιιιυΙΙουιιο Πυτ.νι·ιοιιο1ιιυςάεε Πυτοι·1ιουτΐοτι.
Βονσουοο,Κοιυο νοι·ε;ι·ϋοοοι·ιιυε άοι· 8οιιιΙάάι·ιιοο. Πιο θουιι:ει1
οι·οουο υοιιυιιου υιοιι ιυ υγρορΙοοιιοοιιουι Ζυυιο.υυο.

Αυιιυιιριουυ Μι όιοοου Ε'ο11Νιου” νοι·ιτυο·ουάοι·Μ" οιυο
Βοοιιο.οιιτιιυΒ·,άιο οι· νοπ· 9 .ιο.ιιι·ου ου υιο.οιιου θοΙου·ουιιοιτ
Μια», ου ιιιι.ιιτιοΙιοΜου υυι οιο 1ιοιτ·ιιοοιυοο υουε;οιιοι·ουου
Κιυόοε. ινο1οιιοουιιτ _ιοιιοι· ΑιΤοοτιου υοιιυΓτοι ινοι·, άιο οοιι.
Απο” ιιοι· τιου Νο.ιυευ «Γοοι.ο.1οΒιι.ο1ιιιιο»Μουτ.. Πιο Αυιι·.υ
ιοιιυοι.οιιυ ιιοιυ Ροοιιιο νειι· οιιι ιιοτιουτουιιοοΜιοονοι·ιιιιιτυιεο
υννιοοιιουΒιιιυρι υυ‹1 Εκιι·ουιΜ.του. άιο ω» 1(ΙΠ'2 ιιυ‹ι απ*
ννοι·οιι: ι'οι·ιιοι·οιυο υυΒ·οννϋιιυΙιο1ιοιιι.ι·ΙιοΕιυπιοιιιιυις άειι·Νο.
οουννιιτυοι,νοι·ο·ι·6οοοι·ιιιιο·ιιοι· Ζουμ υιιιι άει· 8οιιι1υάτιιεο.
Που ιιυιοι·ιιυιιτιοτη.:οινουοουκ οιυο ιιυ,ο·οννιιιιυ1ιοιιετοι·ικοΕΜ.
υιιοΜοΙιιιιο·ιιο.ι·.οιο οιοιι ειυι' υου ο·ο.υ2ουΚιιι·υοι· οικου. Πιο
οοι· Βοοοιιι·ιουοιιοΖυοτει.υτιΜ" ιιι ρι·οιιι άιο Βο:οιοιιυυυε «ιοο·
ιο.1οΒυοΙιιτιο:› οιι€Ιοιο1ιοι· ω: Βοοιιιτιο τιιυτοιιο1ι1ιοιιυιοΙιιο ευ
Νιου Με, εουιιοι·υ ιιι άιο

θι·υ1Ευο
απο θι·οτιυιοιυιιο ιιιυοιυοο

Μ”. Νοιιοι·‹1ιυο·οοι οιυο ιιιιΙιουιιου νου ΒτυοΙτ.ευοι·
υυε άει· ΟΙιυτιιο-Κιυ‹1οι·1‹Ιιυιι‹οι·οοιιιουου. ιυ ννοιο1ιοι·ιιυ· ιιου
ιυ Βο‹ιο ετοιιουιιουΖιιοτυυά άειι·Νυιιιο «ιοοιυ.ΙοοΠιγιι6ιιοιυ» νοτ
ΒοοοιιΙυοοιι ννιι·‹ι, ινοάυι·ο1ιΜε ννοοου άειι· Κι·ιιυιιιιοιτ. υ.ιιι
1ιοοιουοιιοι·οΜοι·ιοιι·ι οοιυ οικω.

(Αυτοι·οίοι·ειτ..)
Πι·. Κοιιυιο.ιιυ @οι οιιι Βοίοι·ο.τ ιιυοι· άου Βοϊυυά ιιοι·
Οουιτο.1ιουΜε νου Πι·. Μογ νοι·οοετοΙΙτου Μο.ιιο1ιουο. Πιο
ιιιιοεο1·ουθουιτιιιιου ειιυτιοοιιι· ιιιοιυ, οουετ ιιοι·ιιιοΙ, υπ οιυου
Γιυυ·οι·ουι·οιιςιιυο·ιΒ; άιο ιιιυοι·οΠυτοι·ουοιιιιυο·υυτ μοι· ι·οοιιιυι
υιϋεςιιο1ι,Πτοι·ιιοοοιιι· 1ιΙοιυ. ο·οι·οτιουοοιι ευ ιιυιιου. ιιυ ιοοτει
Ιου Ζιιουιυιιο. νου Αιιυοκου κι υιοΙιτο ννοιτοι·ου υιιιιου :Με
Με οιυοι· 8οιτο οιυ υιιυιιοι· Βιι·υυο·, άου Μου ννοΙι1Με άιο ισο
τοιο Ονιιι·ιο.ΙοιιΙοοοοιιορι·οοιιουΚουυ, οι;ςουτ.1ιοΙιοΟνοι·ιοιι υιοιιτ
2υ ιιυτ1οιι,Με οι·ιιιιιι·τάιο ΙιοοιοιιουτΙοΑτυουυοι·ι·ιιοο.
4. 1υ άοι·1)ιοουοοιου ιιιιοι·ιιου νου Πι·. οουουι·οιοι
νοι·ι.ι·οοτοΙΙιου2. ΜΗ ιιυοοοι·ι;οιοιι Πι·. Ε. 8ο ιι ινοιο ιιοιιιυ,
ευ εοι ι·ιοΙιτιο·,οιπο ‹Ιιο 8 ρουουυκου8γιιηπουιουοοιιιρΙοκο Μπιο
τιουοΙΙ 2υουιιιυιουοοιιϋτου,ιυεοίοι·υ οιο Βι·ιιτουιιιιυο·ου Γιιυοτιο
ιιοΠ Βιοιοιιοι·Νοι·νουοΙοιυουιο άοι·οιοιΙου; ιιοου·οο·ουαπο υιοτι
οικουάιο Κι·υ.υιιιιοιτουιΙοοι· υιοιιι ιιιουιυιυουινοτιου. οουτ1οι·υ
υιιιοοοοιο οι.ι·οιιι.τοι·ουοοιιιοιιιιοι·1ιοιτοιιο.Ιο νοι·ιτει,ιε;ουιιοι·οο 8ο
ι.ιιο.υ1ιο1ιο. Ιυ ο" ιιουοι·ου Σου: Μ. υυε ο;τιοΙοο·ιοοιιοΜοιυουτ
ιιυιι_ιουιο·ο.ννοΙοιιοοιυ οι·οιοι·Μου :υι· Βιυτ1ιοιιυυΒ άειι·Κι·υυΙ:
Ιιοιτου ιιουυωι: ινιι·ιι; ινοιιυ Μι· Μου υπ άιο ιιι Βοάο υτοΙιου
άειι Βι·ιιι·:ιυιιυιιΒου νου άειι·Δοτ.ιοΙουιο ιιοοιι υιοιιτ.νιοΙ ννιοειου,
ευ εουιι€ου σ1οοιι11υτοτεοΙιιοάοπ» νοι·Ιουι' οοΙιου. υιυ οιυο
Ζιιουυιιυουτυουυυο. Μο Ηοι·ι· ω. Β ο1ι6υϊοΙ‹ιτ οιο "ιιι, Με
υιοιιι: ορροι·ιυυ οτοοιιοιυοιιευ Ιοοεου, ου οοι άιο οιυγοιι·ο ιιι
εοΙιο 1ιοι.οι·ο1οιιιοι·υοοιυι θο.οουουτ2ε. Β. (κι ερυοτιου1ιου ιιι

υυΙροι·υΙγοο οιυο :κοπο Βι·Ιιι·ουιιιιυυ· ιιυ‹ι οιο εροοιιου1ιοΒρι
υυΙρυι·υιγου οιυο οιαιιιιοιυ οιιι·ουιεοΙιο, Ιιοι‹ιο Κι·ουιιιιοιτουιισιοι·
ιιυτοι·οιιιουι θοοιοιιι.οννιυιιοΙ ου ιιοιι·οοιιτοιι, ιτϋυυο ιιουι Βο
οτι·ουου,ιιιιιοι·οιιειι·ιο.ιιι ειιοιιο.υοοοοιιΙοεοουοΚι·οιιιιιιοιιουιιυοι·
ου εο1ιοιιοιι.Μουτ ιιιου1ιοιιοοιυ, - Αυ άοι· Ρυ.ι:ιουιιυ ιο!. Μι·
ι'υιιουτι.Μου ινοΙιΙ οιυο ΙοιοιιτοΑτι·ορΙιιο σιοι·Ζυυςο νοι·1ιουιιου
ιοτ, οιιιοι·‹ιιοοο ινοιιΙ 1ιο.ιιιυοοπ· Βοιιινοι·ο άειι· Βρι·υοιιοιι6ι·υυο
ουτορι·ιοιιτ.
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Πι. Βε1ι ε ιιι'ε1ιιι Με ειιτ Μιι·ειιι' ειιιιιιει·1ιεειιι ιιιεε1ιειι
ννο11ειι.Μιεε 1ιει άετ 1ιειιτιε;ειιΑιιεε1ιειιιιιιε Μεεε Κτειιις1ιειιε·
Μιιιει· ιιοεε1εειεε1ι1εειιιιιι:ιιι ιι·ειιιιειι ειιι‹1, ειε ειιι‹1ε1ιειιΜια
1εεε νετειιιι_ε·ε ειιτ ιιι νει·ει:1ιιει1ειιει·Ιιεεειιεειιετι, ειιιιιιιιι 1ιειι
ΜΗ εε ειο1ι ιπιι Πεεειιει·ει.ιειι πιει· ιιιοτει·ιεε1ιειιΚει·ιιε άεε
Βιι1Μιε, ειπε ειι6.ει·εΜε ιιιιι κ1ειιεε11ιειινοτιζειι;.; ιιι εεε ειστε
ι·ιεο1ιειιΚει·τιειι άει· νοι·ι1ετ1ιετιιετιπιι. Πεεειιετιιιιοιι άετ Ηπει
ιιιιάειιεττιιιιιεε. Μειι ιει: απ" ιιιε1ιτ1ιετεε1ιτι;;ι,Με νει·εε1ιιε
άειιι: Κτειιιι1ιειιειι ειιιειιιιειιιιιειι. -- Πιε νει·1ιιι1ι:ιιιεεπιιιεει,ι.;εε
ι·ιιιεε Αιτερ1ιιε άετ Ζιιιιεε ιει ιιιε1ιτ ειιιι“εΙΙειιιι, ιιειιιι Με
Βρτιιε1ιεω ειιι εε εειιιρ1ιειι·ιετιιιοτει·ιεε1ιει·Αει:. Μιεε εετειιε
Βει·ιιιΒ·εΑιι·οριιιε άει· 2ιιιιι Βιιι·εε1ιειι ιιιιτιιιεειι Μιιεειι1ε.ιιιτρεε"Με, ιιιιι ει·1ιε1ι1ιε1ιεΒιιϋι·ιιιιεειι άετ Βρι·ειο1ιε:ιι νει·ιιτεε.ε1ιειι.
Πτ. Β. Βειιινει·ε 1ιειιιι ειιτ Με ίιιιιετιειιε11εΖεεειιιιιιειι
εειιϋτιε1εειι:ειιει·1ιειιιιειι.Αειιιι1ιε1ιεει εε Με άετ Ρε1γιιειιτιιιε.ννειιιι ιιιειι ιιΠε Ροιγιιειιτιιι‹ιειι,ιιιε ιιιιετρετε1ειι,εειιι1ειι,τ1ιειι·
ιιιειιιεε1ιειι,ιιιιεειιϋεειι. Με Μιτειι Ατεειι, ΒΙει, Α1Ι‹οιιε1 ιι. ε. ιν.
νετιιτεεειιιειι Με ε·εεειιεε1ειειι ειιιεε1ιειιιιιιι1 ιι

ι

εΙειε1ιει·ννειεε
1ιειιειιάειιι ιι·ο11ιε,εε ινιιτιιε ειπε ειι εεΙιινειειι άιε,ε·ιιεειιεειιειι,
ρι·ιιεςιιοειιεε1ιειιιιιιιι

ειιει·εβειιιιεε1ιειι
1ττι1ιιιιιιει·ιι ε·ε1τιιιε·ειι.Μειι εοΙΙ ιιι Πιιη.ιιιιεεειιιιι1 ι·εειιεεε άιι1”ει·ειιΖιτιεΚι·ειι1‹1ιειιε·

ειωει~ιιιειιτ νει·ννιεε1ιειι.
Πτ. δε ιι 6 ιιι'ε1ιι τ. 1ιετειιτιιεειιιιιε1ε,εε εειειι ιπι νει·1ιεεειιΜε Γει1ε μια ειιε.1εμενοτειιιιι>;ε ιιι ιιιειιι:ιεε1ιειιΒιειιιειιεειι.
Πειιει· Με Αειιο1εειε άιεεετ Κι·ειι1ι1ιειτειι ιει; ιιιε1ιιε εε1αιιιιιι.Με 'Γιιετεριε ιει ε.ιιε1ι άιεεε11ιε.νοιιι ,ρι·ε.ι‹ιιεειιειι5τειιιεριιιι1ιτιετ Μιιιετ ι1ιε'1'ι·ειιιιιιιιε·εεΙειιι€1εε,ι1ιεετετιεε1ιιει εε ι·ιε1ικιΒιετ.Με ιιιε1ιεειι ιτειιιιειι. - Αιιειι ιιι Με· Ρεγε1ιιει:ι·ιε1ιειιε ιιιε.ιι
ιιοε1ινει· Κιιι·Ζειιι εε1ιει·ι' ιιιι1°ετειιΖιι·τεΚιιιιιΜιειιε1ιιΜετ. Με
ιιιιιιι 1ιειιιε ει11εΠεμιιει·ετιειιερεγε1ιεεειι ιιειιιιε.

5
.

Πτ. Κει1ιιιε.ιι ιι ΜΗ άεπ ειι.<.ι·ε1ιιιιιόιε;ιειι
«Πε1ιει· νεροι·ιεετιειι». Ηειιιιετ ;;ιειιι ειιιειι Πε1ιετ
Μιε1‹ ιιιιει· Με ΜεΙιει· ριι1ι1ιειττειι19ι·ιειιτιιιιε;ετιιιιιιι 1‹ειιιιιιιειιιιι
$ειιΙιιεε. Μιεε ιιιειιι Με νοτιιιιιιιι; άιεεετ Βε1ιειιιε1ιιιιε·ειιιει1ιοάε
εεεειιιι1ιει· ε.ε1ειιιιειιιινει·1ιε1τειιιιιιιεεε.

ε. Ζ. $εει·ειιι.ι·: Πε. Ρ. ν. Πιενειι.

17ει·ιι·:ιΒ:

Υετιιιιεειιιεε.

- Βι·ιιειι ιιι: Πει· _ιιιιι€.:ει·εΟτάιιιεεετ εεε Αιιε·ειι1ιεεριιε1ειιι Μ. Ρειετειιιιτ8·, Πι·. Βι·ιιετ Βιεεειε; - ειπε ε.1ιετειι
0ι·Μιιειει· ι1εεεε1εειιΗεεριιε1ε.- Ζιιιιι Κειιιρί' ε·εε·ειι ι1ιε Ρεεεειιεριεειιιιε. Πιε
ιιι άετ Βεειάειι2 νει·εεΙ‹ειιιιιιειιειι Βτει·ειι1ειιε ειι :ιιι ι1ειι πιι
ιιιι·Ιιε1ιειιΡοεΚετι 1ιετιειι Με :ιπιι θειιιιιεε εε διιιιτεε 1898
ειιιειι ειιε,ι.εεερτεε1ιετιεροι·ιι‹1ιεεΙιειι Οιιιιτε1ττετ; εειτ ιιιεεειιι
Τετιιιιτι 1ιεεειιιιειι ειειι Με Κι·ετιιι1ιειιεθι11εειι νει·ιιιειιτειι ιιιι‹ι
εειεεειι ειι Αιι(ειιε Με .Τειιιι·εε1899ειιτ10-12 Με 15 ινιιο1ιειιιΜε, ινιιιιι·ειι‹ι ιιε.ειι Με Αιιεινειεειι άει· Βειιιιιιιεεειιιιιιιεειοιι
Με ειιτερτεεΙιειιάεε11,ι;ειιιειιιεΜει·ειεπειεειιιει· 502 ειιτ ειιιει·
Μοι·ιει1ιτε,ινοιι όιιιειιεειιιιιιι:1ιε1ι112 (εε. 22,5 ρθτ.) ιιετι·ιιε·. Ζε
Βεε>;ιιιιιεεε1ειιιειιάειι .Τειιτεε εειιειι Με ετει:ιετιεειιειιΠειειι
εειιοιι ειιι ινεεειιι1ιειι ε.ιιι1ει·εεΒι1‹1: Με Ζειιι άετ ννϋε1ιειιι.
1ιε1ιειιΒι·1ιτειιιιιιιιεετιεπιΜε Ρεο1πειιεειι·ιι,<;Με Με ινειιι€ετΜε 20 ιιιι‹1ει·τειε1ιιε ιπι Μειιιιιιιιιιι Με ΗΜιε νοιι 45, 51, 69,
εε Μιεε 1ιει·ειιε επι ΙΟ. Β'ειιι·ιιει· 1900 νοιι ειιιετ Οειιι”ει·ειιε
ειιετ Αει·ετε άει· Βειιιιιιιεεειιιιιιιεειειι Με θείει1ιτ ειιιει· ειιει.;ε
1ιτεε1ιειιειιΡοεεειιεριάειιιιε οοιιετε.ιιι·ι.πετάει. Πιιά ιιι τ1ετ'1'Ιιει,
Πιτ εεε Μετιει .Με ινει·ειι 1ιει·ειιε 248 Βι·1ιτειιιιιιιι€ειι επι εεε
Ροειιειι Ζε ι·εειεετιι·ειι, ινε.ιιι·ειιά Πιτ Με Ρει·ιο:1ε νοιιι 1

.

.Ιε
ιιιιειτΜε ειιιιι 1

.

Αιιε·ιιετ Με Με εει· θεεειιιιιιτει·Ιει·ε.ιι1ειιιιεειι
ειι άειι Ρεο1ιειι επι 1072 ιεετεεειεΙ1τινιιτάε, ινε1ιει ιιιειι ε·ΙειεΙιτΖωη; Με ννε1ιτιιε1ιιιιιιιιε ιιιεε1ιτε, Μιεε εποε Με Μει·ιειιεκ
ει5ιεε.ειιιι Βτειεςειιεεει·ιιϊ'ειι ννιιτ, ιιιεεπι νοιι εεε 1072Πι·
Ιει·ειι1ειειι270 ειιτ άειιι 'Γειιε ε1ιειιιεετι, εάει· ννειειιεεεε11ιειει.Με 5 Βι1ει·ειι1τιιιιεειιειιι(ιε1 ιπι Πιιι·ε1ιεειιιιιτι 1 '1'ει1εειεΙ1.Ζει·
Βε1ιειιιιριιιιιε άετ Κι·ιιιι1ε1ιει:, Με ιιιιιι ειιιειι ειιεεεερτεε1ιειι
εριιιειιιιεε1ιειιθιιιιι·ε.1ιτετειιιεειιειιιιιιειι 1ιεττε. ινιιτι1ετιιινει·2ιιε
1ιειι ειιιε Βει1ιε ε11ι.;ειιιειιιειιιιιιιιτετ ιιιιτιερεειε11ετ,Βεε;ειι Με
νετετειιιιιι.<;άετ Ρεεεειι ε·ετιε1ιτειετΜε.εειιε1ιειειι ειιεεοτάιιει,
νοιι άειιειι ει: ιπιι· Με εε Με Βενει1εει·ιιιιε ετεειι€ειιε Αει
ι'ετάετιιιιε·ειο1ιάει· 8ειιιιτειιιιριιιιιε Μι ιιιιτετιιε1ιειι, Με ειιει··
ιεε1ι ειιτειιΒειιι1ιττε1εοΙιτιιιι.ε;εει· Κι·ειι1ιειι, Με Πεειιιιεειιι›ιι

ἔε
ι·

1ιετι·ειΐειιάειι1νειιιιιιιιεειι ιιπά Με τεεςειιιιιιεειςε 1ιιερεετιειι
άει· ιει Βει·ειι άει· Κτειι1‹1ιειι 1ιειεςειιειι Ηιιιιεετ ε.ιιιιιιιτειι
ινο11ειι. νοιι άειιι Βεεττε1ιειι ει·(ιιιιι, ‹ιειι Κειιιρι εεεειι Με
Βριάειιιιε ιιεειι ειιετειεειιετ ιιιι‹1 ιιιτειιεινει· Με ΜεΙιετ :ιι (Μι
τειι, Με Με Βειιι(Μεεειιιιιιιεειειι 1ιειιιιιτε.ει.,ειιτ άετ Β1τιιι11ιιιιρε;
Μεεει· Αιιιε·ιι1ιε ειπε ειιι2ειιιε, 1ιεεειιι1ετεοοιιιρειειιτε Ρει·εϋιι
Ιιε1ιι‹ειι 2ιι 1εεπτειιετι.Με νει· ε.1ιειιΠιιι€ειι Με ετ('ει·άετΙιε1ιειι
Μεεειιειιιιιιειι ειι2ιιει·ιιιιειι 1ιε;ιτε, ιιιιι ει·ετ1ιειι άειιι ινειιετειι
Αιιε1ιτειι.ειιάει· Κι·ειιιιιιιειε ιιι ιιιϋε;Ιιειιει 1ιιιτ2ετ Σεπ ειιι Ζιε1
2ιι εεεεειι ιιπά τ1ε.ιιιι,ιπιι εγετειιιιιιιεε1ι,1ιει·ιιιει.εειςιιπά ιιιιειιι.
ινε ι.8ειιιιτειιιιριιιιιεειι ιπι _ινειεεεεειιΠιιιι”ειιεε νοι·2ιιιιειιιιιειι
ιιιι ειιιειιοτειιειι. Ειπε 1ιεεειιάετε εεειειιειε Ρετεειι1ιε1ιιιειι
ει» Με Βι·ιιι11ιιιιΒ·Μεεετ ΑιιιΒε.1ιε Γειι‹1 ειε1ι ιιι άει· Ρετεοιι

εεε Ρι·ινεεεεεειι(τειι ‹1ει· Μιιιιιιι·-Μεάιειιιιεε1ιειι Αεει1ειιιιε Ν.
Ο. Η εεε Μ. ειιιεε 1ιει·νοι·ι·ει;ειιιιειιΒρεειε1ιειειι Πιτ Ρεο1εειι,
εει· άειιιι ειιε1ι 1ιει·ειιε εειε άειιι 1

.

Αιι,ε·ιιει Με ιιιιιι εειγοι·ι1ειιε
Αιι(ε_ειεε ιιι ει·ι'ιι11ειι1ιεεττεΜιει. _
νω- ε11ειιΠιιιιςειι ετννιεε εε ειειι ε.1ε ιιετιιιινειιάιε·.Με Ιιι
Γεειιοιιε1ιει·ι1ε2ιι ιεο1ιι·ειι Με Με ινειιετε νετ1ιτειι:ιιιιε άει·
Βιιιιιειιιιε νοιι Μεεειι Ηει·ι1ειι ειι νετιιιιιι1ετιι. Ζ

ε Μεεειιι Π
ε

1ιιιι'εννιιτ‹1ενετ ε11ειιΠιιιεειι Α11εε άετ εετ,ε·ιειιτιε·ει;ειιΠεειιι
Γεειιειι ιιιιιει·2εεειι, ιι·ειεΜπεστεειει·ιιιιιιι·εει;Με ειιιεπι 12εε1ιειι
ι‹ι·ειιι‹ειι ιιι Βει·ιιιιτιιιιε εε1ιειιιιιιειι ειιτ. Πε 1ιε1τειιιιι1ιε1ιΜε
ειιιάτιεε1ιεΠεειιι('εειιειιε1τειιιιιιετεπι Βε.τεε1εετι1ιεε1ΜΜ111119
ιιιιετ ‹1

.

.Ι. ιιιεάει·1ιι·ειιιιιε,εε εειιτε ιιιειιι :Με Αιιειι·ειιειιιιιτειι
ευ Με Πτι·ιε1ιειιιιρ,·ειιιεε ειιιειιι·εε1ιειι‹1ειιιιειιετι 1ιιετιιιιτε.ΜεΜε ιιι νετιιιι1ιιιιεεειεεειε 1‹ιιτεετ Ρι·ιετ.ειιι€ετιε1ιεει ιινιιτι1ε.
Ρετ Μπι 'Ι'τειιερετι άει· Κτειι1τειι ιιιιι1 ιιιιτει· ΒεεΙιειι. ιιι Με
Ηεεριιει1 ινιιι·ι1ε ειιι 1ιεεειιόει·ει·δειιιιιιι:εττιιιιι οταειιιειι·ι, "άετ
εεε 8 εεε1ιεειιΖιε·ειινει·εειιιεεεειιειι 1ζιιτεε1ιειιιιιιι1 8 εεικνειιιι
Ιιε1ιειι Μιειι'ιι1ιτινετ1ιειι1ιεετειιι. νοιι εεε Κιιτεειιειι ι1ειειιι·ιι·ειι

Η νοιι 8 Πιιτ Μοτεειιε Με 8 11ιιι·Α1ιειιιιε Με @επι Ποιο. εεεΒειιιιιι'εε1ιειι ΒετεεΚειι-Ποεριι:ε.1ε. ννιιιιι·ειιιι 2 1ειιεεειιειι11ιτειι
8τε.ιιτ1οι·ιιπι Αρτεκιιι-Ρει·ειι1ε1: 1ιε.1ιειι.Πιιι.('ετιιει· Με Πεε
ιιιι'εεειειι άει· Αι·1ιειτετινε1ιιιιιιιεειιει·ιοτάετιιε1ιειιΕ'ε11εεετ
ιιειιιιιειι ειι 1ιειιιιετι.ειιι‹1Με Ζιιιιιιε1ιεεεειιττειιιιι νετεε1ιιειιε
ιιειι Βι.ειτ1τι:1ιει1ειιειιιςει·ιε1ιτει ινει·άειι. ινειιιιι :Με ε;εειιιιι1ειι
Βεννε1ιιιει·(1ετιιιιιειττειι Ψε1ιιιιιιιε Με ειιτ Πεειιιιεεειοιι άετ1ει;ιτει·ειιιιιτιεςιττιιπά ινε ειε ειιιει· θε1ιιιτειιιιιιιιιιιε·ιιιιτει·εεεει1
ινει·ι1ειι. . .

Με ιιιειι άιιι·ειι ειιετ,ειεε1ιεε νετεε1ιειι ειπε 8εινιεεε βε
τετιιιε εειιιι ι.εεεειιει1'ειι1ιεττε, ιιιιεε ιιειιι‹ ειιιει· τεειιτεειιι€ειι11Σνεειιιιτιοιι,1εε1ιτιιιιι; ιιιι‹1 Πεειιιι“εειιειι Με νει·1ιτειιιιιιε;άετ
Βριάειιιιε ειιιειι ιιιειιτ ιιιε1ιτ.ρτο,ε;τεεεινειιΟιιετειιιετμ1ιεεειινι·ετ‹1ε,εε1ιι·ιτε ιιιε.ιι ω( 1ιτειιεεεετ Πι·ιιιιιι1εεε εει· .ιειιιιι.2
ιιιιριιιιι€ ιιιιιι Βενεεειιιειιιιιι άετ Βενειιιει·ιιιιε·. Π

ε

ινιιι·‹ιειιειιτ
Βεειιειιι1ιειι1ιειεεεε ΡιιΜιειιιιιε 5 1ιιιρι`ετεΙΙειιειιιε·ει·ιειιι:ετ-
ε" άει·Βεεεεννιι_ιε.Μ( νιἴεεειιι-Οετι·ειν. ε.ιιι άετ Ρειετεειιι·ε.·ει·
ιιιιι1ινιεοτεετ Θεια: ιιιι‹1 επι άετ Βοτεινειε

-
ιΧε101ιε.ιιιᾶε1°

ιιε.ε1ιει:ειι1'νεε1ιε επι νσειιει·ε 8 ιιπά ιιι άετ ιιεει·ιιεε1ιεεειι
11*εε1ιεεπι ννειπετε 4 νει·ιιιειιτι: ινει·άειι εο11ειι, εε Μιεε Με
Θεεειιιιιιιιειι1εετΙιτιειετε11ετι 15 1ιεττεεειι ιιιιι·‹ι. Αιιεεετάειιι
ιι·ιιι·ιιεειιιε Πιεεειιτ1ε1ιιιριεο1οιιιιεοι·ἔειιιειτι.'άιε2ε1ιιιιειιιιριι1ιι·
εεε ιιι εεε Ηε.ιιεετιινοτιιε1ιιιιιιιιά νει·ιιε1ιιιι1ιε1ιΜε 1Ψεε1ιτειεγ1ε,
Με Γιιιιι·πιειιιιιε1ιειεεοινιε ε.τιάει·ειιι εε.ιιιιιιι·ει·Βεειειιιιιιε· νει·
Μιειιιιε·ε Με 1ιεειιε1ιι:ε.Πε1ιετΜε Ζιι1ι1 εει· γει·ι.:ειιοπιιιιειιειι
Ιιιιριιιιιε·ειι Μιά τιι.ειιε1ιΑ1ιειικ1εάετ Κειι21ειεεε Ρι·ιικιιι1ε
εειιτειι Ηιι1ιετι Βετιειιτ ει·ειεττει, ε1ιειιεε ννετάειι 1ιει ι1ιιιι
:Με Κτειι1ιιιειτειιι.Ιιειιιι€ειιιειάετ. _Με Με Ρετιο‹1ε νοιιι 3. Με ειιιιι 18. Αιιε;ιιει; 1ιει:ι·ιιε;Με
Ζειι1ι1ει·Οεειιιιιιιιιετετειιιιιιεε·ειι 86, ινειιι·ειιτι ιιι ‹ιιεεετ Ζειε
82115 Ρει·εειιειι εειιιιιιιτ ννιιι·άειι.

(Μ. Ρειει·ε1ι. Ζειιιιιιε·.)π- Ρεειιειιιιιιριιιιιαειι ιιι εεε Ιιε1ιι·ειιειεΙτειι.
Πει· «Ρετ. Πει.» ι.ιιει1τειιτ, ι1εεεάει· θιιτετοι· εεε Ρειει·ε1ιιιι·
εετ Ι.ιειιτιιεειι·1ιεειιι Οιι·ειι1ετει·1εεεειι ιιιιιιε, ννε1ειιεεΜε ΠτΒιιιιιιιιι; Με Πιιιεττιειιιε ιιεε1ι ιιιιι ειιιε 1νεε1ιε ιι1ιει· ι1ειι21.
Αιιιειιει. 1ιιιιειιεεειιιε1ιε. 1ιιι 11ειιιε άιεεετ ννοε1ιε εο11ειι ε.11ε
Ζϋ,ς1ιιι;;ειιπά εεειιεε ειιε1ι Με Πιιτει·εεετιιτ.ειιεπι άεπ ετινε.1ιιι
εεε Αιιετειιτειι εειιιιριτ ινει·ι1ειι. Αιιειι άεπ 1ιιιι:,ε1ιειιετιιεει·ριιιιερ·,οε·ιεε1ιετιΟοιιιετειιεειι ιετ εε ιιε1ιε Βε1ε8·ι ννοτάειι, ειειι
ιιιιριειι ειι 1εεεειι. Πει· Πιιεει·τιειιτ. 1ιεε·ιιιιιι επι 1ιι1οιιι;εε,άεπ
28. Αιιςιιετ.

(Μ. Ρετετε1ι.Ζειι:ιιιιε·.)- Ιιι θι1εεε·ε ιν ιει ιιι άει· 1εικτειι νι(εε1ιεειιιε Βει1ιε νοιι
Ρει·εοιιειι ε.ιι άει· Ρεει ετ1ετειιιει:,Με εε1ιειιιτ_ιειΖι;Με Πο
σειιειι·ιιιιε·εει· 1ιΙειιιειι Εριάειιιιε €ε1ιιιιιεετιεπ εειιι. Νεε1ι άεε
1ει.εεειιΝεειιι·ιε1ιτειι 1ιει·ιιιι1ειιειε1ι ιπι Ηεεειι:ε1 18 Κτειιιτε,
111 Ρει·εειιειι ειεΙιειι ιιιιιετ Βεεειιειιιιιιις. Πιιιει· εεε 12ι·1ιτειι
ιιιιιιε;ειι 2ειειιιιετεε ειο1ι ιιιε1ιτετε ειιτειι τειε.ειν ιιιι1ειειινει·
Με Με.- θεετει·1ιειι: Ιιι Ριετει·ιιιε.τιιε1ιιιτε (Νειε.1)άει· εει·ιι1ιιιιιε ιιιιιιιιιιεε1ιε ΟΜι·ιιτες Ρι·εί`εεεει· εε· ινι11ιειιιιΜΜΜ” ε.ιι Ριιειιιιιετιιε. Πει· νετεεετεειιε νετ Με εειιειι1
ιιτειιι1ετΟιιιι·ιιι·ε·Με άειιι Κι·ιεε·εεε1ιειιρΙει2 ιιιεεε. νοιι ννε
ει· άειιι «Βι·ιτιε1ι111εΜεει.1.Τειιι·ιιε.1»ειιιε @απο Βειιιε 1ιοειι ιι

ι

ιετεεεειιτετ Βετιε1ιτειιιιετ εειιιε Βι·ιειιι·ιιιιεειι ιιι Με ειιε1ι
εε1ιειι Ηεεριι.Μει·ιι εε1ιεϊει·ι Με.
-Πιε θεεε.ιιιιιιι ειι.ιιι άετ Κτειιιεειι ιιι άειι Οινι1
ιιοειιιτε1ετιι 8ι.. Ρει:ετειιιιτεε 1ιεττιιε·επι 5

.

Λεει.

ε. .1.752(5(15 και. Με ιιι ε. νετνι·.). Μιτιιιιεετ 480 'Γγριιιιε

(8 ννειι.ι,ζθ'75θγρ1ιιιιε - (1 ινειι.ι_ 18()βειιει·ιεε1ι- (Β ιινειι.).
95 Πιριιι.1ιει·ιε- (4 ννειι.). 26 Μεεετιι -- (20 πεε.) ιιπά 177
Ροειτειιιιτειιιιε- (8 ιιιε1ιτΜε ιιι άει· νοτιν.).
Αιιι 12. Ασε. ε

. .1.1ιετι·ιιε·Με Ζιι1ι1άει·Κτιιιι1ιειι7617 (9 ννειι.
Με ιιι άετ νοτννοε1ιε.),άει·ιιιιτει·458 Τγριιιιε - (27 ινειι.)ι_712
δγειιι1ιε - (87 ιιιε1ιτ),152 θε1ιετ1ειειι- (22 ιιιειιι·), '78Πιρ1ι
ι1ιετιε- (22εεε.), 25Μεεει·ιι- (1 ννειι.) ιιπά 188Ροε1τειι1ετειι1τε

(Ο ιιιε1ιτΜε ιιι άει· νοιιι.)
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ΠΠ51έγ ΡοτευΙοΙ‹, ΗΕΙΙ15 ΕΙ41$10Γ. 51·2τε,ννΙεεειιεοΙιεΓτΙ.υ.Ηε.τιἀΓεττἰε

Βοἱτε-ΕοΙιι·οτ.Ροιιεἰοι1250Με 800Π.

Ι.Δεθτ 111 ΚὶεοΙ°1111Θνν, ΙΜ «Μπι νοτττοΙ:οτ, ΕΜΠ Ιεειειο
Λ”ΒΠΠΙΓΙἱωΙθ Π08ι”)αθ ”θἰ°

θ1°ΠΙ1ΐΘΜ, ΠΠ ιΠε δοιινοτηοι1κιπτε Βοεεω·ε.Ιο1οπ, ΟΜΙ ί ἐ Γ
εοιι, 'Ι'αυτ1ο1ι, 1οΒατοτ11ιοεΙανν, ΙΙο11,ςοϋ1οτ.

Μ -

νθτττοτοτ ΠΠ Κ1ενν, ΡοιΙο11οιι, ΤεοΒοτπἰἔονν: Ποπ ξ: ε
Α. Ττορτο, Κ1ονν. Ε ΞΞ ἔ

νΘΕΜοΙ:οτ ΠΠ· ννειΡεοΙ18ι1: Ποπ ΝειοΒτΙἱοΙπτ& Κα111ἱο11- ἔ ς
ἐ ι; Β
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1(ιιο11 & ίδο., Βιιάνν18ε1ιαίοιι 1εμ111ι. Χ

.1οτ1οΐοττη-Ε1ιι·ε1εε-νει·Β1πε1υπε,3επειιιΒΜιι,π1ο1ι11κι11οιιι1,Μπεν 68111νοτ1πιπάε
1881 98Γ110111081

1311118”ιιπά Β πιώ 1εἱο1ποτΜε 1οάοίοτω.
Νειο11Ρι·1νειιάοοοιιτΠι·. Κτοπικιγοτ.Ηει11εω. Θ.: πω· Ζο1τ

11051051111ιιπ:1ε1ι·ευρυ1νει·.

ΤΑΝΝΜ..ΒΙΝ ‹κιιο1ι›
€11.ιιτ11ο11,εεΓε111·1οε,ρι·οπιρτ ιιπά ε1‹:1ιετΜ11ωιιι1

· -- ι. κι ο
εο8οτι 11ιο.ττ1ιοοπ

" 'Ω'
πω! ΕτΜιο11εοπωι

πιπ·1ι 111τπΒει·1‹υ1ϋεοπΕ111Ιου.

Κο1ποτ1ο1 81:1ι11τ11ηυπςάοε Μειςοπε 01181'8111τυπρ :Με Αρρο111ε.

Ζίω·αίιω· απο! 11!τω·Σοτ.επ Βόεπείε1ι.

1

1011 11111101.

1

κνἰτό πιιι Ετίο1ἔ ειτιἔεκνειηὸτ:
1181Β'το.τιοπι1ο1σ1ουιιυάΟ111οτοεο,118100Ι101°1°110θ,ΜΙ Κι·:.ιι11‹1ιε1ιουάετ Ηειιιι, ι1ει·νοι·
κ1ε.ιιιιιηςε-υπό Ο1ι·ου1ετ1οιιε-Ο1·μυο,Βο1 Ειιιηςειιτ.ιιΒει·1ιιι1οεο,ΜΗ Ηει1ε-,Ν8.8811·11:16
Αιη;ειι1ε1άο11,εονν1ο-1σε1οι1τεϋπά11ο1ιειιιιπά τ1ιειιτι1Μ1εο11οπΑ11εο11οπεπ:ι11ω·Απ,
τ1ιε11ε1ι11Ξ`οΙΒοεο11ιο1·κ1ιιι·ο11α οι·1ωειπε11οπω! 1‹Ι1πἱεο1ιοΒεο1πιο11του8ειιοι·ιν1ο
εο11οιιτοάιιο1τειιτ1οιι,εοι1ο.τ1νοιιιιι: ΜΗ ει·ειεΙ15.ι·ει1Β18'ΘΙ180118.1'ΕΘΠ,ωιτ1οτιιτ11ε11εάιιτο11
881116ά1οΒοεοτρ1.1οιιΒοίϋτάετιικ1ειιιιπι τ1επιΒτο11»νοο11εο1πτε1εω·πάοπ ΐν1τ1αιιιιμη.
1)1ε 1ο1ιτ1ιγο1-Ρτέρειτατο ννεπ1εΠ νοιι Κ111111σεττι ιπιό νίε1ειι

Αετζτετι ειιιίΪε ννέ1τωετε εωρ1ο111επ πρό ετε1ιτ 1η Πο1νετ811:11ε
εοννιε ετέιότιεο1ιετι Κτατι1«επ1121ηεετπιο ετέτιε11€ε·ττι δοΌται1ο11.
ννἰεεειιεοϋειίτ1ἰο1ιε ΛΒ1ιειΠό1ιιΠ€εη 111σετ 1ΠΗΤΗΥΟ1.1 ΜΒΜ
ΠεοορτίοττΠε1τι νετεοΠόοτ 8τειτ1ε Μό ίτει1ιοο όὶε

1ο1111ο1-θθε11εο111,
1011111 1111111111 & Μ

..

1·1ωπϋυη.

Νοι1εε, νοι·211,ς
11ο11εε,111πω·κ -` Μ ° 7 ·

σ 2π111το1811.Γ1811οιι1111Ι'0118.118 ' ' κν11·1‹ε1ιιηει·Ει·εειτ21111· ο :ι ε11οιιιιπ Πε1νοπι
Βενν1111ττεε ε1οι·ει1ιιιιστηέεπε1ιωοπΝο11ευνν1τ1ιυπΒοιι.ΒτηρΓο11
1ευενετι1ιεεΜΜΜ ἑςο,<;‹›π

Δετ1ιωε. Μοιιο1ι1ε.1ο ιιτκ1 Β1ιιρ1ηεο11ι. έ

'ΠεἔΗο1ιοΠοε1ε: 1 Με 5 Τ11εε1ϋ1ΐε1νο11.
νε1·,<;1.Η. 1111111ετ111τ2, 1)οιπεο1ιο11Ιετ1.1Νοο1ιοικο111·1Π1897. Ντ. 28.

Ο. ?το εε, Μϋιιο11οιιει·Πω. 11ωο1ιευεο1ιτ1ίτ1899, Ντ. 7.

Κ11ι1 επι 1111οι·,Βετ11ι1.Κ1111.1νοο1ιο11εο11ι·11'τ1899.Ντ. 25.

1.ἰτετ:ιτι1τ ε.ι11ννιιηεο11 €τατ15 ιι11όΐτειτιοο.

111.111οτο11,11ε.τωετω1τ ιιπά 11ΙοεΙΝιιι.

σουοποιαΜοοΒ11 11.011)

1

Θειτιειτοι·1υπι
111τ1ιιιτροπ1ε16οπ11ο Πειπποπ

13εινο8-13οτΓ.
ΒΒ811.2ε1°111:Γι·:›.ιι 1έτορ11'ιιικ1 Τοο1ιωι·,
1.οίιειιάετ ΑΜΙ.: Ηοί`ι·ειι1ιΠι·. Υο11:ιιιι1.

Ν141ιει·εεε1ιιι·ο11Ρτοερεοω.
1108126-7.

ΒΩ11Β Βθ Η 1.Ε
ΜΙΠΕΠ||."|δ$ΕΠ- ΒΕδΕ|.1.80"|Έ Ϊ

@πωπω στιοαι", Πο"δυο.
δώσω: του: 1. Χιλ Με :απο1. Οοθ.ο1·ιοτ.
|)ιΩσειιιιιι1ι·11ι:τωΙΜποι·ι1ν""ω·1"Η:Δ11επΑρσΠ:1.
Πεκπω!Αρο11ιε1ωπκνηητοπ-ΗΜπά1ι.ιιηωιιιι 11-1:»εια.Αιω1ώιιΓωιιιιἀΡ1°ω$ρε010νουΔ” Ν1ιοοι·α1ννα...Β
ναι·ννι1ιιιπ..πω, 80.Ε” 8Δ1ιπ-Οσοτηοφ

θτ8·ειιι1εο1ιοι: Εποπ

11Ιαπεειιι-Δ11τυπι1πε.τ Βοι·το1

(1ι.π:11ι.1ΦοσεΝ).

ΠΠ εἰεεητεἱε1ιεε Β1ιιτρτ11ρετειτ,ννε1
ο1πεε Με Εἰεετι 1η οτ8ειτι1εο11ετνετ
ΒΠπ1ιιιι€ 6:ητ11111τ,Βε5τεε1ἔτὲ1ἴτὶἔιιτιἔε
ι11ἰττε1ΠΠ Κἱηὸετ ιππ1 Ετκνειο11εεηε·,

ετιε8·τ 1εἰο11τε1οιι Αρρετ1τ ιιτκ1 Βε
Π5τόεττ ό1ε νετόε1ιιυπ8. Ηειοιπειτο

€θΠ Ηεττε1 15: νετ1Ω1υί1ἰο1ι1η άετ

Αροτ1ιο1:ε 1η 11ϋεε18οτ υικ1 ττοο1ζε·
ποτ Ροτι11, ]ε‹1οο1ι 151;ι1ειε.11115518ε
Ρτε1ρειτειτ,κνεἰ1 1οἰο11τετνοπι Οτ8ε1
τιἱεππυε ευί8εηοπιιπεια, ε1επι ττοο1‹ε

τιετι νοτ2ιιιἱεΙπετι.
Ντ Νπο!ιαΙωιιω19 π>ΜΙ 9ε1‹=σι›·π!.
(116)8-2.
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Χχν, ω!!!ιο!!!!ο- Ν!!! !!ο!8·.ε ›ιν!!. !!!!!8.δ!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
οιιιο! σε! Κεά!!ι:!!οι! νο!!

Ρ!ι!!. Ο!. Κα!! !)ι!!!!ο. Π!. !ο!!!!!!!!οε !!!!!!!!!!!!!!ε.
.!ι!!!οι!!ι(Πο!!!!!!!. ΜΑΝ.

Ο!. Μάι!!! !!!!!!!!!!ι:!!.
Μ.. Ρο!ο!ε!!ι!!·ι!.

υπ ω!. Ρο!0!ι!!!ι!!εο!Ποά!ο!ι!!εο!ιοΝοοι!οι!!ω!!!·!!!›ι!!!ε!!.!ιο!!ι!!οάοι!3έ ΑΜ!!! που!! ! ιι-Α ι!!!!!!; ο !!!!!!Ξ ι!!!Π Σ!!οα!!!η “Χ
Βο!!!!ο!!ο ι!ά.- Βο!·ΑΒο!!!!ο!!!ω!η!!ο!!!ε! !ι! Β.!!"1μ.μά8 Κ!!! Η!! άπε!!!!!!.ο!πιο!! !!!!εεο!!!!08ε!!ο!!οι!ά!!!Βιιο!!!!!!!!ά!ιι!!ενο!! Κ. Σ!.ΜΗ!!! !!!
.!μ!!!·,4 ΕΜ. Η!! ά!!!ΜΗ!!! Μ!!! Π!ο!.Ροε!ιι!ε!.ο!!ιι!!ε;!!! άι!!!8,μά,ο!·ο!!!$!.Ρο!ο!ε!!!!!$Νοννε!η-Ρ!οερεο!Μ14_ ει! !!ι:!!!8ι!._π ο,η!!! ο!!Ρ!,θ
:.ιμά"η 20Μ!!! _!!!!!!!!ο!!,10Μ!!! !!!!!!!!!!!!!!ι:!!.Βοι·1!!μο!!!ο!!!!!!Φωεουν!οΜ!!! οι!!ά!οΒ.ι!ά!!ι!!!οι!!1οπί!ε!!!!!8!1!!!!!!!!ο!!!!!.!εο!!!!!!!ο!απ!!!οι!
!!!ι·ά!ο3ω!! 80ερο!!οι!οΖο!!οΠ!Ρο!!! !ε!18Κορ. οιπ!!36 Ρ!οι!!!.-Πο!! ω!!! οω!!!Μ!!! Η! !!τοοι!!!ι! Μάιο!οι!ι· Πι·.Βιιά.ο!!!!!'ο!!εο!!Ν!!!!.Ρο
Δι!!ο!ει!ννο!άοι!ΣΒθορά!!!!!!!!ι!!εο!!!!ο!·()!!8!!!ι!!!!!!!ιο!ιι!εοεο!!ά!.- !ι!!ε!!ά!ε,Ρο!ο!!!!!!!!ιςο!Βο!!ο,Ρο!ο!-Ροι!!Βοερ!!!! πι! !!ι·.!!!οι! 8ρ!οο!!
!!ο!οι·ε!ι! !!νο!άοι!πω!!! Μ!!! 6!!!ιο νου!!! Κο!. μ!!! Βοεο!! !!οι!ο!·!!!. ε!!!!!άσ.!ι!Μο!!!!!ς, !!!!!!ννοο!!πι!!! !!!ο!ι;ι€ νο!! 2-3 Π!!!·.

__Μ θ!. Ρο!ο!ε!›ι!!8. 2. (1!.)Βορ!οι!!!!ο!

1!!!!!!1!:Π!. Ν!οο!!!! Κ!!ιι!!!ε!ε: δ!!! Βο!ο!!!! ά!!! !!!εε!!!ο!ιο!!!!!!!ο!εο!!ι!Ιο νο!!! Β!ι!!!άρ!!ι!ο!ε ά!!! εο!!!!εΙΙο!! Ρ!ο,ς·ο..
-

Β!!ο!!ε!:!.!!Ζο!ἔοι! ιιι!!! Βοερ!·οο!!!!!!!!ει!: Αι!!!.ε νο!! Βο!οιιο!!!!!!!κε!!!!άε!!! άοε 'Γ!οι!!!!!ο!!ο!!ε. νο!! Ρ!ο!. Ι)!·. Κα!!! 1311!!!
!!ι!!. - δ. Με!!οι!εο: Ηγάτο!.!!ο!!ιρ!ο!!!! Α!!ο!!!!ι!ιι!. - 8:ι!!!!!!!ι!ι!8Ζ!ι·ι!!!!!!οεοι·Α!!!!ε.!!ά!ι!!!!!,οι!ει!!! άο!!!ι!!!!!!!ο!ά!!!Νε!νοι!- !!!!ά
Θει8!”!"-8_ Μπω [ωτ;!!!828βε!!θηω!! Κ. Α1!. - Ηε.ι!ά!!!ιο!!άι!! Ρ!ορ!!γ!!!!!ο !!ο!!!ι!εἔε!!ο!!ο!!νο!! Νο!!!!!ι!ε-.Ϊει!!ι!!ι!. - Βιι
ογο!ορ!!ά! ά!!! θο!!!!!!ε!!!!!ο ι!!!ά Θγ!!!!.!ιο!ο!!ο.Ηο!ειι!εμ,!;ο!!οι! νο!! Ρ!ο!. Π!. Μ. Μ.!!Βε! ι!! Η!!! ι!ι!ά Ρ!ο!. Ι)!.Ο.νοι! Πε!!!
!!! Ηει!!ο ει. 8. - νε!!!!!εο!!!εε. - Μοι·!!!!!!!!!ε-Βι!!!ο!!ι! Θ!. Ρο!ο!ε!!!!!·ςε. - Αι!!ε!εο!!.

Με !!ο!ο!!!! τ!!! !!ιεε!εο!!ι!!! !!!!!!ι!!ει:!!!!!ε νοι!! Μαι!!!

ι!!!!!ι!!ο άοι· εωιιιο!!οι! Η!!! ή.
νο!!

Β!. Ν!!!ο!!!.! Κι!!!!!!ε!!ι.

«Ιω ι!!!ι!!ε!ι!!ο ε!!ο!6 άι! !!!όάοο!ι!.οι! ΙΜ!!!
8ι!!!!!! έ

!. ω!!! νο!!, Ι!!! ρο!ιι!ο! !!!!εε!ά!!ω!!!
ά!!ε!».

Τι!.!·ά!ει!.
Με!!! !!!!!!!!!ο ι!!ε!!!οι!,ΧΜε Νοέ!! ά!!! Βο!!!!!!ι!!ο!ιι!, Με!
ννο!ο!!ο εο!!οι! εο ν!ε! 80εο!!!!ο!!ει! ι!!!ά Βοε!!!!!ει! !νο!άοι!
!ε!.. εε! οι!!! !!ε!ο!!ε !!!!εο!!!Β ι!ιιά ο!εο!!άρ!οι!ά !!ο!!!!ι!άο!!
ννο!άοι!; άσο!! !ε!!άο! ει:!ιο!!!! ά!!! Νο!Ι!!νο!!ά!ΒΙιε!! ο!πο!
ά!!!ο!!!!ο!!οι!άο!! Αοι!άο!!!!!Β ει!!! άεπ! ε!ο!!!!! άοε Β!!
άι!!!!;ε- !!ι!ά Ε!!!ε!!ι!!!Βε!νοεο!!ε νοπ! 8!!!!!άρι!!!!!!ο ά!!!
εε!ιιιο!!οι! Ηγ8!ει!ο !!! ά!!! Ρ!οεεο !!!!ε!!!!!!!!!!!πο!!! !!!ο!!!
!!ι!!!!!!!! ινο!άει! 2!! εο!!!.
Ισ!! μ!!! !ε

!.

ἐστι! Μ, Με Τ!!ο!!!!! !ε! θ!!! εε!!! !ιο!!ι!εε,
άσο!! !ε! ά!!! Ε!!!ο!!!ι!ε ο!πο! ι!ο!!!!!!! νο!!!!ι!!οι!άοι! εο!!!!ο!
Ν!! Ε!!!!!!ΟΚΘ!!!!!ε Μ! $ο!!!!!!!!!ε! νο!! εο 8!οεεο! Τ!!!
!!ιο!ιο, άε!εε ε!ε, ι!!ε!!!ε! Α!!ε!!!!! Με!! θ!!! εο !ι!!!!!!!!ε
Πι!!ο!!!ο!!ι!ιοι!, πι!!! εε ά!ο ϋ!!ε!!!!!ο!!ο Βεερ!οο!!!!!!Β ο!!ιοε
Νο!!-!ι!!-!!!!!8ε!ο-Τ!!ει!!οε !ε!, Βο!!!!Βοι!ά !εο!!!!ο!!!!!!.
Ι!!! Με!!! ά. .Ι

.

Με!!! !ιι δ!. Ρο!ο!ε!!ι!!ε ά!ο 8ο!!!!!
οο!!!ι!!!εε!ο!! υπά άι!. !!!ο!!!ο Μ!! ι!!οάο!εο!ο;;!ε!! Οσά!!!!!!οι!
άι!!ο!! !!ι!εεο!ο νο!! τι!!! ι!!!ι!.!!!!!!!!!!ΒοΠι!!ε!!!!!άο !!!ο!!!
!εο!!!2ο!!!ε 2!!! ΒοΒ!!!!ιο!!!!!!!Η άι!! Οοι!!!!!!εε!οι! Βο!!!!!εο!!
Βοιωτοι! ε!!!!ι!!!ε ω!! ιι!!! ιιι!!! άσε !!!!ε2ι!ερ!εο!!ει!, ι!ν!!ε
ν!ο!!ε!ο!!! ά!!ε ο!πο Με! Με οι!άο!ε Μ!!ε!!οά άι!! 0ο!!!
!!!!εε1οι! νο!! άι!! Νοι!!!ιιο!!ά!8!!ο!! ο!πο! ο!!!ε!!!ο!!οιι Ε!
ν!!!Βιι!!8 άι!! !!ο!!!!!!!οι! !!!!!!!ο !!!!ο!!ε!!Βει! !!ϋι!!!!ο.
Ε.ε !ε! ο!πο !!!!ι!!!!.;ε. Με! Μάο! !!!ο!!! Με!!! νομο
!ε!!ε!!ει!άο Τ!!!!!ε!!ο!!ο, !νο!ο!!ο εο!νο!!! νο!! !!ι!ε Βάι!!!
!!!!ιο!! :Με ειιι!!! !!!!άο!ο!εο!!ε ε!!Βοε!!!!!άο!! ν!!! ά!!εε
ει!!!Βον!!εεο! ΤΜ!!! άι!! Βο!!!!!ο! ά!!! !!!!!!!ο!ο!! !!!εε!εο!!ο!!
Ι.ε!!!!ι!ε!!!!!ε!! εο!!!ε!! Μ!!! ο!!ν.ειο!!!ει! θεεο!!!εο!!!ε!!!ο!!
!!!!!!!ε οι!! ι!!!!!!!!!ι:!!οι!!, τ!!ο!!ε ει!!! ι!!!!!ει!!!!!!ο!!ε!!! !!!!οΒο

'Η Π!ο Ε!!!!!!!!!!!!;ο!!άοε νε!·!ε.εεο!ε ο!·!!!!·οο!ιο!!ε!ο!! ει!!!ά!!!
ι!!!!!!ο!·ει!!ι!εε!εο!ιο!!!!ε!!!!!!!εω!τει!!!! ό!!! Ρ!ον!!!2.

πιο!!! !ν!εεο!!εο!!!.!!!!ο!!ο!! 5!!!!!άρι!!!!!!ο 2!!

ει! Βο!!!οά!<,;ο!!επε!!! Ζει!!!ει!!!!!Β!!!!ο!!, !!νο!ο!!οά!οεο Βε

!!ει!!ρ!!!!!Β!!!!!!ο!!!ε!οι!ο!!!οι! !ν!!!άε!!, εἰ!!! ι!!!!!!!!!ο!!εο!!!νε!
ει! ο!!!!ι!Βο!!, !!ι!ά νο!ν!ο!εο Μ!! Ι!!!ο!εεεο!!!οι! !!! ά!οεο!
Η!ι!ε!ο!!! ει!!! ο!πο!! νο! Κι!!!ειι! !!!! ά!!! Ψ!!!εο!!!!ι!ο! Πι!!
νο!ε!!!!! ο!εο!!!οι!ει!οι! Βο.!!!!!!ε!!!ε!!ο!!!ο!ιιοε $!!!άο!!τοι! ά!!!

Μοά!ο!!!"). Βι!!!!!!ε ε!!!.ι.!!!ο!!!!!!, ο!!! νι!!! μια!!! Ρ!ο
ι:οι!!ει!!! (ω. 45 μ!!!) ά!!! !!ο!!!!,ςτο!!8!!!άοι!!οι! εο!!τ!!!!ι!
ά!!! 8ι:!!ι!!!ε!! !!!! Α!!ε! νο!! 14-16-18 .Ιο.!!!ει! άεπ! Βο
εο!!Ιοο!!!!!ο!!ει! Πι!!μι!!; ειι!!ιο!!!!!Βοι!Μ!!!
Ρ!ι!!.!ο!! ν!!! Με!! Μ!! Π!ε!ιο!!οι! ά!οεο! !!!!!!ο!!!!ε!! !!ι!ά

!ο!Βο!!εο!!!!ιο!ει! Ε!εο!!ε!!!!!ι!8. εο ι!!!!εεο!! ν!!! νο! Α!!οι!!
ά!!! Ηει!!ρ!εο!!ι!!ά ά!!! !!!οάο!!!ει! Θεεε!!εο!!!!!! 2!!εο!!!ε
Βοι!. Βοι!!! ά!ο ο!!!;οι!!ι!!!! ε!!!!!ο!ιο!! Βο8!!!!ο Με!
εο!!!!ο!!ο Πεμ!! ε!!!ά ει! Μ!!! Νε!!!!!, ά!!εε εε 88.! Με!!!
ει! νο!!ν!!ι!άο!ι! !ε!, να!!! Ρ!!.ι!!!!!ο, θοεο!!εο!!!!!!, ΠΜ!!

!!!!ι!ρ! Με μια!! οο!!ι!!!!ρ!!!ο Μ!!!οι! εο!ι!ο !!!!!!!!!!!!!ο!!ει!
Α!!ε!ο!!!ο!! άστο!! Μ!!! ω!!! Τ!!! άι!! .!!!Βοι!ά ο!!!!ι!!!!!!.
Α!!ε!‹!!!!ἔε !ν!!ά ά!ο Βο!!!!!ά ά!!! Θοεο!!εο!!!!.!! ά!!.ά!!!ο!!

ο!ι!!Βο!!!!!!εεο!!Βοι!!!!άε!!, ά!!.εε εο!!!ε! ε!ο!!!!! Αο!!!ο ά!!!

Β!ε!ο!!οι! Μο!!!!!!!!!ιοι!νο!!!ο!ο!! ιιι!!! άι!! .Τ!!Βοι!ά !ο!ο!!!ε!ι!

ι!!Βο!ννο!εο Η:!!!!εο!!!!!Βο, ά!!! !!εάο! νο!!! ε!!!!!!!!οι! πο!!!

!οο!!!!ο!!!Βοι!
ε!ο!!, ο!!!ιο!!οι!. Αι!άο!ε ΑΘΗ!!! !!ι!!ά!Βο!! Με!! ιιπι!!! άι!!
ο!π!!! Βο!!!!!!!οι!ο, εο!!!νε!!ιο!! Μ!!! ε!ο!!!!! Π!ο! εο!ιιιο!!ο
Πεμ!!! ι!!!ά !!!!!!ε!! Με Ρ!!!!!!!!!!!!! Με! ε!!! Π!ο!!! απ!.
8ο !ε! πο!!! ν!ο!!!!ο!! ά!!! Μο!!!!!!!Β νο!·!!!ο!!ε!, ά!ο ΕΣ!!!
!!!!!!ει!!!!!εο!!εε!! ά!!! .!!!Βοι!ά εο!!!ε! !!!!!!!ει!ά ά!!! Ρι!!!ο!
!!!!εαο!! εο!!!!ά!!ο!!,ει!! εοΒιι! !!!! Ξ!ει!!άο Κ!!!!!!!!!ο!!ε!! !!ιπ
νο!2ι!!ι!!ο!!, ά!!!!ο! ι!!!!εεοά!!! ο!πο!!! ε!!!!!ο!!!ο θιοεο!!!οο!!!ε
!!!ο!›, ειι!ε!!!!! !!ονιι!εε! !!ο!!!!!!!ρ!!, πι!!! Θοει!ι!ά!!ο!!ε!!!ο!!
ε!ο!!!!! !!ο!!!οά!ε;! !νο!άο!!!
Ν!!! νε!!!!!!! ε!ο!! !!!!ι! ά!!! ι!!οά!ο!ι!!εο!!ο ν!!!εεο!!εο!!ο.!!
ει! ά!εεο! Ρ!!!.8ε?
Ι!ο!άε! νν!!ά ά!εεεε άο!!!!!!!ο Τ!!ο!!!!! ει!!!!ε! !ιι ά!!! ιι!!!
ά!ο!!!!εο!!ε!! Ρεο!!!!!ο!ο!!!! ιιι!! !!οο!!ε! ερ!!!!!ο!! !!ο!!!!!!!
ιιι!!! Βο!!!3!ει! Βοο!!!ιο!!!!!!!εο!! ι!!!ά ε!ο.!!ε!!εο!!ο ω!!! ει!!

Σ
) Οοα!ο.!!!!!οι!!ιορο!!!ε ιι !!ιπου!!! πω!!! ο·!γι!οιι·ιο!πΒιιρ!!!!!!!

ιτκ!!!οδ|ι!!!ιεεροι!!!!!!!..ΙΟ. Ι!.ο!!ο:!ιο!!!!.!ο.Ρεά!. «Ε!!ιο!!ε!!!!!!!ι!!!ικι».
Ν! 18.



πιο

πιοεοιπ θιοιιιοιο οπ ποπ οτοεειοπ 8οιτοπιιοιιοπ. Ι)οοιι

ποιοι οποιι πιοεοε 8οι·ιππο νοτιιο.πποπο ιιιοιοτιο.Ι, ποεε
ποπ οιιιπιι.ιιιιοιι οιπ ιοι;οιοτ Πιπεοιιπππε ιπ ποπ Απειοιιιοπ ν
ποτ Μοπιοιποτ νοιιπιοιιι, πππ πιο $οιιιπεεΓοιεοτππεοπ
οτπετοι· Ε'οτεοιιοι· ιπ πιτοοιοιπ νι'ιποι·ερι·ποιι επ ποτ ο!ιπο
ιποιπ ιιοττεοιιοπποπ ιτττΙιπιπιιοιιοπ Αιιιιοεεππο εοιπποιιοτ

Ρτο.Βοπ ειοιιοπ. Απιοτιιιιιοπ επι πιοεοιιι θοιιιοι:ο ιτοιοπ
Πιτ πιο Επιιιειιιεοιπιτοιι οιπ, ποτοπ ειποοιιιιοιι εοιιιοοιιιο

Ροιοοπ ιιιιιοπ νϋιΙιε ππιιοιτοππι ειππ. ιιπ θοιιοπιιιοιι,
πιο ιποπιοιπιεοιιο ινιεεοπεοιιο.ιι ιιοππι οιιοι· Ιζι·ο.πιιιιοιιοπ,

πιοιοιιο ππτοιι πιοπιοπιπωωιιωκοιι ιιοτνοι·οοτιιιοπ ιινοτποπ.
Βοτ Βοινοιε ποτ ρτοιαιεοιιοπ Μϋειιοιιιτοιι ποτ Επιιιο.ιι:
ειιιιιιιοιτ πππ ποτοπ Νιιτποπ σποτ ιπιπποει.οπε Ππεοιιιιπιιοιι
ιτοιι ιιιτ πιο .Τπεοππ »πιο ππε ποπι.ιιοιι ΒοπιιΒ νσπ ποπ

οποιιεοιιοπ Ππινοτειιοι.ιοπ 8οιιοιοτι..

νοι· σο.. 6 .Τοιιτοπ (ι894) οι·εοιιιοπ ιιπ «νιἴτοιεοιι› ππ
ιοτ ποτ Βονιεο «Ηοππι εοιι οπι ιπο.ι γ ροπεο» ποτ Απι
ειιιπ οιποε Αι·πιοε ιιιιοτ εοιιποιιο ΒοπιοιιιιπΒοπ. Βοιπο
πειτιι1 οπειιοεπτοοιιοποπ επι' οιοςοποτΒοοιιοοιιιππε ιιοτπιιοπ
ποιι ΘιοποιιΚοπ ειιιπ επ οιπιοποιιιοππ, ινοτποπ ππε ιοΒιιοιι
νοιπ 1.οιιοπ επ ιιοετοιιιιι' πο.εε οε ειιιπ νοιι! νοτιοιιπτ
οιποπ ΔιιΒοπιιιιοιε πει ιιιποπ οπ νοτιιιοιιοπ.

Ποσο Αποιοιιι. ποε νοτιο.εεοτε ιιοειτπι οιπ ιοποτ Μοπεοιι
οιποπ ιιοειιιπιπιοπ νοττοιιι νσπ ΒποτΒιο, π·οιοιιοι· οι οπο
Αι·ιοπ ποτ πιοπεοιιιιοιιοπ τιιοιιοκοιι, εοιιιοιιι Πιτ πιο Μιι·

ροι·ιιοιιο, πιο εοιειιιιο, πιε οποιι Πιτ πιο εοιτποιιο, οιπ

μοιποιπεοπιοι· ιετ. .ιοποι· Υοτιιτοποιι πιοεοτ Βποτειο πιιοιι
οιποτ Βιοιιιππο ιιιπ ι·οτιπιπποτι ο.ιεο ποπ νοττοιιι Ζπ

Πποππετοπ ποτ ο.πποτοπ 'Ειιιιιιπιτοιιοπ. Ι)ειε εοιιποιιο Εο
ιιοπ (εροοιοΙΙ ιιοιιπ Μο.ππο) οτιοτποτι πππ ιοποειποι οιποπ
επ οτοεεοπ νοτιιτο.ποιι οιπ Εποτειο, πιο ιτοπιπ ιο οιπο

ιιιιγειεοιιο Ποιιοτοπειτοποππ8. Βιο.τιτο Ιποπερτιιοιιποιιιιιο
ποτ ειιι€οιποιποπ Εποι·,πιο Πιτ εοιιιιοιιο Ζπιοοιτο επιιινιιοιιτ
ιιιεο ποιππιιι”οιΒο πιο Ιπιτροι·ιιοιιο πππ ποιετιεο ιιιιιιιοιιοιι
πο. 8ιο.τιτο ιαιτροτιιοιιο Απειτοπιιππιο ππιοτπτιιοιιι πιο
ποτιιιιι ποπ θοεοιιΙοοιιιεττιοιι. ΘοιειιΒο Τιιοτιοιτοιι πιιι

Βοοιοπ πω ποπιοιιιιιοιι ιιοι ειιποπποτ Ι.οιιοιιεινοιεο οιποπ

Βοτιπιιοπ σποτ οποιι Επι· ιτοιποπ ιιοιππιοπποπ Ειπιιπεε επι
πιο εοιτποιιο 'Ι'ιιοτιοιτοιι οπο. Ιιι·πιιοοιιιοοε οιιοπεο πιο

ππιπιιεειΒ Βοποεεοποε Οοεοιιιοοιιιειοποπ ιιιιιτοπ ποιππο.οιι
επ ι“ι·ιιιιοιπιπιτροτιιοιιοιπ πππ ΒοιειιΒοπ νοι·ινοΙιτοπ ι·οερ.
Αιιοι·π. Ειππιιοιι ιποιπτ ποτ Αυτοι· πιοεοτ Αιιιιο.ππιππε,
πιο Βπιιιιιιιεπιπικοιι; ποε τπεειεοιιοπ ιπι.οιιιοοπτοπ .Πιπε
ιιππε τοερ. Μοπποε »πιο πιο ππ εοιποιπ 28.-27. πω,- οιεο ννοιιτοππ ποτ $οιιπι- πππ Βιππιοπιιι.ιιτο - οπ
πιιποι·π.

Νοοιι ποιπ ΟοεοΒιοπ ιιτοποιιο Μι ιπιοιι ιιιιοτ πιο οοιιιιπ
ιιοιιοπ Ε'οιοοιι οιποε οιιππίτιιιιοπ Οοεοιιιοοιιτε8οπιιεεοε,
ποε ποτπιοιοπ πιο ποε ποτνοι·εοπ, Πιτ πιο ιώτροτιιοιιο πππ
πιο ποιειιοο θοειιππιιοιι, Μι· πιο Μοτοιιτιιτ, πιο Ι.οιιοπε
ποποτ πππ εοιιι· πιτ οποιι πιο Οοι·τιοτο ποτ $οιιιιι- πππ

Ππινοτειιιιιοιπποππ πιοιιι νιοιτοι· οπεπιιιο.εεοπ. ι)οππ Βο
το.πο ιιπ Βιοπιιιπι ποτ Ρπιιοτιιιι, ιπ ινοιοιιοιπ πιο ιιιιιιοτοπ

Ηοιπιππποεοοπττοπ ποε θοιιιτπε, ιιιιοτιιοπρι ποιο οποιο
Νοτνοπεγειοιιι ιπ ιιποιιει ιοιιιιοιπ Ζπειιιππο ειππ, ποτ ποπ
ειιιπ( οπτινιοιιοιππο Κοτροτ ο.ιιοτ οτιιπιιιοτ Ζιιιπιιτ νοιι
Νιιπτιποιοτιοι ιιππ ποτ ΒοιιοπιιπΒ ιιοπιιι·ι, ιπιιεε οπο” οιπ
πιιι.εειιοοτνοπιιεπιοπει νσπ πιιτοιιο.ιιε εοιιο.πιιοιιοι·ιιιι'ιτιιππε
εοιπ.

Βοοε ιι·ιιιιο Βοίτιοπιπππο ποε θοεοιιιοοιιιειτιοιιοε, εοΒοι·
ιπποτιιιιιιι ποτ Πιο, επι πιο ειοιοιιοιιιοπι ποτ ιππΒοπ
Ειιοιιιιιπποτ ετοεεοιι Βιιιιιιιεε ιπιτ, ιιοννοιεοπ ιοιποππο πινοι
ιτοπ2πειεοιιο ειιιιιετιεοιιο Αποοιιοπ: «νσπ ιππεοππ νοτιιοι
τοιιιοιοπ Μο.πποτπ πινιεοιιοπ 14 πππ 20 .ιοιιι·οπ ειο.τιιοπ
ινιιιιιτοππ οιποτ Βοοιιοοιιιπποεροι·ιοπο ιπ Ρτοπιιτοιοιι 29,3;
ντιπ ιοπεοππ ππνοτιιοιι·ο.ιιιοιοπ ιπ ποτεοιιιοπ Ζοιι. ππι· 6,7»- «ποσο οιποι· ειπποτοπ ιτοπποειεοιιοπ ΒοοιιποιιιππΒ
ποιτιιοι πιο Βιοτιιιιοιιιιοιι ππιοτ νοτιιοιι·πιιιοιοπ Μιιπποτπ
νσπ 15-20 .Ιο.ιιι·οπ ποιπ Μπι ιποιιι· πιο πιο ποτ ππνοι·
οιιοιιοιιιοπ ιπιιππιιοιιοπ Ροτεοποπ ιπ ποιπεοιποπ Αιι.οτ».
(Βιιιιιιπο, ΒοΧποιιο ΙΙγειοπο). Ι)ιοεοπ Ποιοπ (πομπ

ιιιιοτ ιππεε ποοιι πιο οιΙοοιποιπ ιιοιτειππιο Τιιοι;εοοιιο, ποεε
πιο Μιιπποτ ιπποτιιοιιι ποτ Πιο ιιπ Βπτοιιεοιιπιι.τ οιπ ιιο
ιιοτοε Ιοοιιοπεο.ιι.οτ οττοιοιιοπ πιο πποεοτιιοιιι ποτεοιιιοπ,
ιιοεοπποι·ο ιιοτνοτοοιιοιιοπ ντοι·ποπ.

πιο Βοιιοιι ιιππ ππι· Βοορι·οοιιππ8 ποτ Ρ'τοι.Βο πω,
ινοιοιιοτ Απιιιοιι νσπ Βοιιπιπ πιο 5οιιπιο (τιοιιιι€οι· Βοιιπιο
πππ ιι'οιπιιιο) ιιπ ποτ νοι·ποιιιοοπ νιιοοιιππ8 ποε (ιοοιιιοοιιιε
ιτιοιιοε πιει.
Πιο οπποποτππ ειιποππο Ι.οιιοπεννοιεο πππ πιο ιστι
ινιιιιτοππο, ππτοιι πιο Απίοι·ποι·ππεοπ ποε ιιοιιιιΒοπ Βοιιιιι

εγειοιιιε ιιοπιπΒιιο Α.περο.ιιπππο ποε θοιιιτπε Πιιιτοπ επι·

Βτεοιιοριππο ποε Κιιτροτε πππ ποε θιοιειοε (ποπ Ψιιιοπε,
ποτ ΒποτΒιο). διοτι ποτ Ετιιοιππο ιπ Βιιιοι πππ ιιστροι·
ιιοιιοπ Ποιιιιπεοπ ιππεε ποτ ιπιτ ΒοιιπΙοπι€οποπ εοιιοπ
οιιποιιιπ ιιιιοι·ιιιιτποιο Κποπο πιι Ηειιιεο ποοιι Μπειιι,

Βρτοοιιοπ οπο. ττοιιιοπ, 8οπο οιποτιοι, οιι οι· (που Μπιτ
πππ Βοοοιιιιπο ποιοι: σποτ πω, - πιο οιι8οιποιιιο νιοι
εοιιιιιο Βιιπππ8 νοι·ιοποι. οε ιι

ι εοι ιπ ποτ Ρτοιοοιι πιιι·
Γοιι πιιππ ίτοπποειεοιιο Βοπιππο, ιιιιοι·ιιοπιιτ ιποποτιιο πο
τπτοιιετιεοιιο εοιωτιειοιιοι, ο!ιπο νιοι Απεννιιιιι πππ Οσπ
ι;τοιιο πιοιοεοπ, ιιισποι·πο Τιιοο.ιοτειποικο ιπποπ Ιπιιο.ιιε ιιο
εποιιι ινοτποπ. Βοιιιει ιπ ποτ 8οιιπιο πιοτποπ πιοιιι εοι
τοπ Κιιιεειιιοτ εονι·ιο οποιι πιο ιιιιιιιεοιιο Οοεοιιιοιιι.ο ο!ιπο

ννοΒιιιεεππο ειιιιιοιι επεποεειΒοι· πιοιιοιι ποιοεοιι.
Ε'οτποι· ιτοιοπ ιιοι ποπ ιποιειοιι Βοιιιιιοτπ ποοιι "κι
Πιπειιιππο ιιιπιπ: ιτιιιιιοιιι€οτ, πιο!ιτ Βοππε πιι νοτποιιι
ιιιοπποτ θιοπποε νσπ εριιιιποεοπ Θιοττοιπιτοπ,ννοιοιιοτ ο.ποιι
Με εοιπιπο ποιπ ιιοιιτιι€ι πιο ιιπιιοτοπ Θοιιιτποοπιτοπ
ςννιιιοιι, Μια) ποε .ιππΒιιππε επ ιειιιιποπ, πιο Ριιο.π
ιοειο πιι οπι.Γοοεοιπ, ποπ Οοεοιιιοοιιιειτιοιι ιιιιπειιιοιι·ππ
οττοποπ, πππ - ιτπιιοοιιι€οε Βιιποιιοπ, ινοιοιιοε πιιτ
εοιιιιιποιιοππ Μιι” πο.ε ιπποππιιοιιο Νοτνοπεγει:οιπ οιπινιτια.
Ποιε Βοεπιι;οι: ιιιιοτ οτινιιιιπτοπ εοιιππιιοιιοπ Βιπιιιιεεο
ιετ πππ ποιποπτερτοοιιοππ οιπ ει:ιιινοοιιοτ Οοιει: ι

π εοιιινο
οιιοιπ Κπι·ροτ, οιπ ποιοι, ποτ Ιτοιποπ ειι.ι.ιιοιιοπ πω: ποτ,
οιπο Ριπιπιο.ειο, πιο ποπ ποιπ ννιιιοπ ινοπιε πιι€οιπ ιο.εει,
ιιπετοιι ποε ππε νοτεοιιιιιοιιοπποπ Ιποοιοε: ιποπε ειιπιι ιπ

οοτροιο εοπο, ππει;οιιι ποε εοιπειειππιιι€οιι θιιοτοικτοτε,
ινοιοιιοτ οιιοπ ιιππ επί Βοιιι·ιιι πιιπ Ττιιτ ιιοεοΒιιοπποπ
νοτεποιιιιπἔοπ ποπ πιιιιιι€οπ Ψιποτειοππ οπτ8οποπιιτιιιΒοπ
ιπιππιο.

Τι·ο.Βοπ πππ, πιο πι: Βοεοιιοπ ιιο.ιιοπ, θοεοιιεοιιιιιι, Ρο.
ιπιιιο πππ 8οιιπιο ο·οιιιοιπεοιπ πιο 8οιιπιπ ο.π πιοεοτ Μι
ποτιπιιο.ι;, επ ειππ πιο πτοι οιιοπ οιποι· Βοιοτιπ ιιοπιιτιιι8.
να Αιιοιιι εοιιι;ο πιο ΟοεοΙιεοιιοίι ποεεοπ οιπι;οποπιι ειιιπ,
πο.εε ποτ 0οεοιιιοοιιι.ειτιοιι ποτ Ετιιοιιιππε ποτ Θιοτιππ8 ιιππ
πιο!ιτ. ποιπ Οοππεεο επ πιοποπ ιιοιιο πππ ντοπιοετοπε ιιπ
Μποιιοιιειοε τ.ιιππ, πιο ιιοτοπνι·οοιιεοππο .ιπποππ ιπ πιοεοιπ
8ιππο πιι ιιοοιιιιιπεεοπ. Ροτποι· εοιιιο ποτ .Τπιιοππ πιιτοιι

οπιερτοοιιοππο Βιο.ιιιππε ποε Κπηιοτε πππ ποε θοιει;οε

οιπ Κοι.ιπριιπιιιοι Βοοοιι πιο ιιοι·ποτιιιιοιιοπ Ειπιιπεεο ιιι
πιο ιπω Βοοοιιοπ ιινοτποπ πππ πιο Ροιπιιιο πππ πιο (ιιο
εοιιεοιιοιιι; ιιπ νοτιτοιιι· ιπιι ποτ .ιποοππ ιιι Ψοτι;οπ πππ
νι7οτιιοπ οιπ €πιοε Βοιεριοι Βοιιοπ. Βιοε νοτιοποι πω:
οιιοιπ ποτ πιιιιιοτιειιεοιιο εοπποι·π οιιοιι ποτ οιιιιοιποιπ
οιιιιεοιιο θοειοιιιερππια.
Αποιι εοιιτο πιο Ε'οπιιιιο Πιτ Βι·πιοιιιιπιπε- πππ Βιιππιι€ε
εγετοιπ πο.οιι ποπ νιοικοτ ππιοπ ποτεοιοΒιοπ Ρτιποιριοπ
Πιτ πιο νιιιπεοιιοπεννοι·ιιιο 8οιιιι1τοιοτιπ οιποπτιοιιτοπ
εποιιοπ.
Ψιο εοι! πππ Με Βιιππποε- πππ ΒτιιοιιππΒεννοεοπ ιιο
εοιιο.ιιοπ εοιπ, πο.ιπιτ πιο νιοιιοοιι οι·ννιιιιπιο Αποιποιιο,
εοννοιτ ειο νσπ ποτ $οιιιιιο ιιιιιιιιιιΒι οποτ πιιτοιι ειο νοι·
ποιοι οπο, ιιοεοιιιΒι ινοτπο?
Κιιι·ο ποοιιοι, οιιοτ ιιιιοτιιπεειοο Βιιιιοει ιππεε οπο ποιπ

Βοιιπιρτοετοιπιπ Βοειτιοιιοπ, οιπο Ποιιοτιιιιτπιιπ,ο πππ Ειτ

εοιιοριιιπο ποε (ιιοιειοε πππ ποε Κϋτροι·ε (ο.πιιειιιοπποε
Βιιποπ) ιπιιεεοπ οιπ ιοποιι που νοτιιιιοποπ ινοτποπ. Πιο
ΡιιγειοιοΒιο νοι·ιοποι, πιο ιιοιπιππι, Πιτ οπο Οτπο.πο,
οιεο ειιιοιι πιτ πο.ε (ιιοιιιτπ οιπο τοΒοιιππεειπο Αιιννοοιιεο

ιιιπΒ ντιπ Ατι›οιι ιιππ Βιιιιο. Βιοεοε Ρτιποιρ ποτ Βοιω



ΒΒθ

υυυε, άετ Μιποουεο!υάου τυοιιοκοιτ υυά Βτυυ1υυο άεε
θοιει.οε υιιά άοε Κοτροτε, εοπιο Μο υουοετου Εττυυυου
εουοΠου άετ ουροτιτυουτοΙΙου ιιυά ρενουο-τυοττιεοΙιου Πυ

ι.οτευουυυΒειυοτυοάου ουί άουι Βουιο1ο άοτ ιυοάοτυου

Ροάουοοιυ υυά ΡοάοΙουιο εο!!του νοτ Μοτο υοτυουειου

Πει: ποτάου.
Μουτ υυυουτυυάο1: Μ. άοτ θοάουυο, ποιουου άοτ Ρυ
υΙὶοιετ (ΡυιΙοεορυ) ΟυοΙουευι Μ” Με Βο!Ιο άοτ
Αοτει.ο υοι οιυοτ οτποιοου 8ουυΙτοΓοττυ υυεερτιουτ: «άοτ

οΙΙοτοοιυροτουτοετο Βιουτοτ, Μουτ υυτ ιυ Ε'τοοου άοτ

ρενουιεουου ευυάοτυ υυου άοτ Βοιετιεου υυά τυοτοΙιεουου

Ετοιουυυε ιε8 Μο υιοάιοιυιεουο Ψιεεουεουοίι.: Μο Μοιυ
ουιυΜτ. Μο ποεουτΙιουου υυά οικοοιου (οκροτιτυουτοΙΙου)
Κουυτυιεεο ϋυοτ άου Μουεουου ιιι Μου εοιυου πιουτυο,
που Ε'ιιυοτιουου - άου ρυνειοΙοοιεουου, ρενουιεουου,
8οιετιεου υυά ιυοτΜιεουου (ΡενουιΜτιο. ΝοτνουροτυοΙοειο,

ΡυνειοΙοειο υυά Ροιυο!οΒιο άοτ 8ιυυοεοτυουο οπο.»
«νντοτεου» Ντ. 61.). Ι)οου εοΗτου ουου άιο Ι.ουτοτ του
άοτ 8ουυΙυνοιουο @Με νοτττοιιτ εουι, ευ ποιουοιυ Ζποου
εουου οιιΕ άου Πυινοτειιοτου υυά Ι..ουτοτεοτυιιιοτου Μο

ΗνΒιουο οιυ ουΙΙΒΜοτιεουοτ ΠυτοττιουτεΒοΒουετουά εοιυ
ιυϋεειο.
Πτι υοεουάοτου Μιτου υοι άοτ υον·οτετοΙιουάου ΒοΓοττυ
άοτ ΜΜοΙεουυΙο Γουεουάο Οοειουτερυυοτο ου Μπιου
ειου1ιΒου:
1) Μο ι.ΜΜουο 8τυυάουου2ουΙ εοΙΙτο ιο άου υυιοτου
ΚΙοεεου νοτυοτει: ποτάου. 2) Βιυο )οάο Πυιοττιουτε
ετυυάο εοΠιο Μουτ ΙουΒοτ Με 85-60 Μιιιιιτου πουτου.
θ) Πιο Ζπιεουουρουεου εοΙΙτου ιιυτεοΠιυτ νου ἴοΙΒουάοτ
Ι)υυοτ εοιιι: ιιοοΙι άοτ οτετου ΒουυΙειιιυάο - ο Μιιιυιοτι,
υο.ου άοτ οποιτου - ι0 Μιυυπου, υοοΙι άοτ άτυπου 15--
20 Μιυυτου; Μουτ οε ου οιυιΒου 5ουυ!ιοΒου υοου οιυο
ΓιιυΓιο Πυτοττιουτεειυυάο, ευ εοΗτο ιυτ οιυο Ζπιεουου

ρουεο νου Ι0-15 Μιυυιου νοτουΒουου. 4) Μο Ηο.υε
οτυοιιου εοΠτου ευΓ οιυ Μιυιτυυυι τοάυοιττ ποτάου υυά
που· εο, άοεε άιο 5ουυ!οτ άοτ ιιυτοτου υυά ιυιαΙοτου
ΚΙοεεου Μουτ. πιουτ Με 1+].1/ε 8τυυάου, άιο)ουιΒου άοτ
υουοτου ΚΙοεεου) Μουτ υιουτ Με Μια-Β ΞΙ.υυάου ιιυί
άιοεο ευ νοτπουάου υτουουι;ου. Πουοτυουρτ τυυεετο άοτ

$τυυάουΡΙου Πιτ ΒουιιΙο υυά Ηουε ευ οιυεοτυοιΙι ποτάου,
άο.εε Μο 8ουυΙοτ (ο.υου άιο)ουιΒου άοτ υοουετου ΚΙοεεου)
τουΙιου Ζοιτ. Βουυε 2υτ ΒτυοΙυυο ιο 8ριοΙ υυά Ι.ο1υοε

ϋυυυοου εποε υοιτου, ουιιο άιιεε άειάυτου οιυοιυ 8--9
ει.ϋυάιοου ΒουΙΜο Αυοτυου Βοτυου ου ποτάου υτουουτο.

ο) Βοι άετ τοΒιιουου 8ιυυάουνοτιυοΗιιυε εοΗιο ετοτε
Πτι Αυοο υοΙιε!του ποτάου, άοεε θοάοουπυιεε, Αιιίιυοτυ
εουιυοιτ, Ροεευυ8ενοτυιοΒου άοτ ΒουυΙοτ νου 8τυυάο ου
8τιιυάο ιτυυιοτ εουποουοτ ποτάου, άΜιοτ ποτο ειε πύο
εουουεποττυ, άοεε άιο εουποτοτου ΟοΒουει.ουάο, πιο Μο.
τυοτυοιιυ, Γτοιυάο Βρτοουου Μο. 2ιιοτετ ο.υί άουι 8ιυυάου

Μου ετουάου, υυά άουυ οτευ νου άου Ιοιουτοτου Βοοου
ετουάου, πιο ε. Β. Μο Μυττοτορτοουο οτα, εοΓο!υτ.πΙιτάοιι.
Θ) Βιο ουου επιεουου άου Πιιτοττιουτ οιυειοεουε1ιοιο
εσεουουυτο Ονυιυοειιυ (οάοτ Μι!ιτοτονιυυοει.ιυ) εοΠτο άυτου
νου ΑιιΓεουοτυ υοΙοιτοιο ἔριοΙο οτεοΜ: ποτάου, πξο οε
εουου ΙουΒετ ιυ ουΒΙιεουου 8ουυΙου ΒουτουουΙιου Μ.
7) ΒυάΙιου εοΙΙτο οιπο. άοτ Μιττποου οάοτ άοτ Βουιιοτε
του οιιι Ποιοι· οάοτ πουυ:ετουε οιυ ετοτΙτ ουιΙοειοτοτ

(ΕτΙιοΙυυεε-) Του εοιυ, άουιιτ οιιιοτ ΕτιυυάιιυΒ άοτ Βουτι
Ιοτ 2υυι ΒουΙυεεο άοτ Ψοουο νοτοτουουυτ ποτάο.
Νυτ υοι Βιυυο1τυυε άιοεοτ ουου οτπουυτου Ε'οτάοτυυ
Βου, Μεο υοι νοτυιιτευυΒ άοε $ουυΙιοΒοε, οι ου άιο
νοτπιτυ!ιουυυ8 άοτ Ηο.υρτυοάιυουυο οιυοτ υοττυου1εουου

ΕυιπιουοΙυυε άοτ Βουυ!)υυουά -- άοτ ΕιυΠ1υτουΒ νου
έτοιου

ΞριοΙου:') υυά υοτροτΙιουου ΠουυυΒου (5ροτι) πιι
οιιΚου.

Β) νου άου ίτοιου ΒριοΙου ιιυά άου Ιοοι!ιοοϋυυυΒου (Βροττ)
πυτου ο οοιοΙΙ 2ο οτννο.υυου: Μο ουιΜεουου ΒΜΙεριοΙο (Βοννυ
τουυιο, οοτ-υο.ΙΙ, τιοΙο); Ιουι·υιυε («τορουκυ»); άο.εΚοεοΙεριοΙ;
Βουιιοο- υυάβουΙιττοουυΙιΙο.υΐου ; Βυάοι·υ, 8ουννιυιυιου, ΒοεοΙυ;
Γοουτου; Βοιτου; το.ιιουοΙΙοε ?του υυά Θοτυτυοιιιτυου (ιυι
ννιυτοτ,Γ" άιο Μοοτου ΒουυΙοτ) ιυ υοοοιιάοτουΜε Κοετου άοτ

Βιοεοτ Ρυοιοτ ιει., τυοιυοτ Αυειουτ ιιοου, νου ουοττυοτ

Βοάουιυυο: ιιιοΜ Μοιυ άοεε 8ριο!ο υυά $ροτι: άου Κοτ

ροτ ουτπιοΙτοΙυ υυά υτοΜΒου. εουάοτυ ειο Βουου ουου
άοτυ θοιετο άιο υοιυιΒο ΒρουυυτοΓι. ιιυι Μου Αιιίοτάο

τυπου άοτ ΒουυΙο υυά άοε ΕιθΒΘΠ8 θοιιυΒο Ιοιετοιι ευ
υουυου. Βιο ίοτάοτυ Μο ννιΙΙοιιευτοίτ, οτννοουου άου

Πιιι.οτυουτυυυεευοιει, υουου άου Ιιουοιιευιοιυ, τιιΓου ϋυοτ

!ιουρι Ιιοι νοττυοιάυυΒ νου ΠουοτττοὶυυυΒ Με οιυο που!
1.υοι.ι8οΒοοοτιου άοε άυτου υυοτυιοεειΒο ΒοιειιΒο Αυ

εττουΒυυε υοτουΒοάτυουτου ΑΙΙΒοτυοιυυουυάουε υοτνοτ.
που Μεο ουί εοΙουο ννοιεο άιιτου Ευυίϋυτιιιιο νου
Βροτι; υυά ΒριοΙ οιυ Ι”τιεουοτ ΖυΒ. ποΙουοτ Μο Μοιιοο!
άοτ Βοοουποτιιυου οιυεοιυΒου θοιετοευιΙάυυ8 ουΕυουτ, ιο
άοε 8ουυΙΙουου 8ουτοουι:; πιτά άυτου άιοεοΙυο Μοεευουιυο

Μοὶουοτποιεο, πιο εουου ουου οτπο1υυιτ,άοτ θοεουΙοουτε
Μου Βουιοεειοτ οάοτ νιοΙΙοιουτ εοΒοτ μου υυτοτάτυοΙα,
ΓΜου υυυ υοου Μο υυτιοου, ουου ουυοΓυυττου εουοά
Ιιουοιι Μουιουι;ο Γοττ, ευ πιτά οιυοτ υοττυΜου εοιτυοΙΙου

ΕυιπιουΙυυΒ άεε .Π1υουυΒε υιουτε υιουτιιυ υπο ετουου.
Βο.υιιι: άοτ 8ουυΙοτ Μιοτ ουου ιυι 8τουάο εοι, υοπυεει

@Βου άου οτπυ.ουουάου θοεουΙοουτεττΙου ουουυουιρΓου,
Ποτοε άυτουουε υιιοτΙο.εε!ιου, άο.εε ΒουυΙο εοπιο Ροτυι!ιο
άοτ .Ιυθουά ειτιυουο Βοετιάο Μιά ΙάουΙο οοιουυτιυΒου
ευουου.
ΒοΗτο άεε ειιι.Ιιουο Μοι1ιουι; ιιι άου Ι..ουτυἱιουοτυ - άοτ
θοεουιουτο υ. ε. π. Μουτ Μουτ υοτνοτοουουοιι ποτάου
υουυου, Με οε υουτ2υτοΒο εοεουιουτ, εο ποτε νιοΙΙοιουτ
άοτ νοτεουΙου'^) άοε Ηοττυ «Νοεο.ιυοουν», υνοΙουοτ
Μο ΒιυΠιυτυυΒ άοτ ΕΜΗ: Με υοεουάοτου Πυτοττιουτε
Βοεουετουά ιο άου $ουυΙου ουιμυοΙιΙτ, οτυει;ΙΙου ιιι Ετ

ποουυο ευ Μουου.
ννϋυεουουεποτιυ ποιο οε οιιάυου, άοεε άου υοτου
ποουεουάου .Ιυιιυ!ιυεου άιεοτοτο ΒοτυεουΙο1Βο ι

ιι υοΙ:του
άοτ εοιτυοΙΙου Ηνειουο εοπουΙ νου ΒοιΙιου άοτ Βουυ!ο,
Με :Μου άοτ ΡοιυιΙιο ουτποάοτ ιιι Ρ'οτυι νου νοτττουου,
οάοτ τυυυάυοΙιου ΒοΙουτυυΒου οάοτ άυτου Βιιουοτ Ε

),

πο!
ουο άου Οοοοιιετουά ιιι νοτιιυυΓι.ι€οτ ννοιεο υοΙιουάοΙυ,

ΒοΒουου πιιτάου.
Πιοεοε Μιτου ιιο θτοεεου υυά θο.ιι2ου άιο_ῇουἱΒουΜοεε
τοΒοΙιι, πο!ουο υουυίε Ε'οτάοτυυο οιυοτ υοτυιΜου εοιτυοΙ
Ιου ΕυιπιουοΙυιι8- ΠτιΒουυΙΜιοτ οτι;τιΙΐου ποτάου ιυυεετου.
8ο!Ιτου άιοεο ιυοιυο ΗυουιιΒου Οοάου!του άου οιυου
οάοτ άου ουάοτου Ι.οεοτ ευ υοΓοτοιι Β.ουοιτιουου ο.υτοεου,
εο ποτο άοτ Ζποου άιοεοτ ΖοιΙου οττοιουτ.

'
Βυουοτου:οιοου ιιυά Βοερτοουυυοου.

Αιιυιε νου ΒοΙουουιυυΒευιΙάοτυ άοε 'ΓτοιυτυοΙΓοΙΙε. νου
ΡΓ0Ϊ. Οι'. Κ ΙΙ Γά Β Η Ι' ΚΙ! Ο Γ. ΒΙ·Πω νω·νηωιν·ι;θΜιά

ὶιοὅὅιοεεοι·ιο
Αιιάιι€ο. Πωσ., νοι·Ιοο νοιι (Νεων Γιεουοτ.

Η .

Πιο $ουπιοτιουοιτου, ιυἱτ. άουοιι υοεουάοτε άοτ Αοΐουοοτ
υοι άοτ Πουτυυο,· άετ ΤτοιυιυοΙίοΙΙυοίιιυάο ου Ι:ϋ.τυρίου ιιει·,
ειυά εοιιτ ι;ι·οεε. Βειυοάοι·Γ οιυοτ Ιυιιυ)υυτἱεου ΠουυυΒ υυά
οιυο;ουοιιάοι·Βοουοοιιτυυ,ς ου ΟΙιι·ουυτοιιυου, υυι άοτιυ άου
υιουΙιουει.ου θτειά άοτ 8ιοιιοι·Ιιοικ ου οτΙυυο,ιου. Πω άοιυ
ρτουοιεο!ιοιιΑτ2το Μο Πτυουυιυιεε άοτ υοἱ άου Β1τυτουυιιυΒ·ου
άοεθο!ιοι·οι·ευιιε νοτυουιιυουάου ρυι.ΙιοΙουιεουουνοτυυάοι·υυοου
επι ΤτουιιιιοΗΜΙ ου οι·Ιοιουτοι·υυυά Μο ι·1οιιτι ο Βουιυυἔ άοτ·
εοΙυου ευ οι·ιυουΙιοΙιου, υο.τ Βϋι· υ υοι· Μι ουτε 1888οιυου
ΑτΙοε άοι· ΤτουιτυοΠοΙΙυιΙάοτ υοι·ο.υεο,·ο,ςουου.Μο Μο νοτεουιο
άουου Κτουυυοιτεϊοττυου πι· Ποι·ετοΙΙυυ,ο·υτιυρ,·ου. Ποιο ννοτΙτ

ΒιοιάτοουιιιιυυουΙιοτ2υετοΙΙουάου«Τυι·υΙιοΙΙοιι», ννοΙουοΠιτΜου
τοτο ΒουυΙου ο;ουιοιυου.ιυ εοιυ υοιιυτου. Ε'οι·υοτυιυεειου νου
άου Βτοάτοουιυιυυουου υιουτοι·ουΡιιυοτου _ῇοάοτΒτο.άο μου;
υοιο ΒριοΙρΙΜεο υυά θο.ι·ιου οιυοοτιοΙιτοτ ποτάου. δοΙιτ υου
ουιρΐουΙου πάτο-υ Μου υουυΒο Βιτουτειουου Ζιι νοτουυο·ιιυ ε

τοερ. υϋτΜὶουου Ζννοουου; ουάΙΙου ο.υου Μο Βὶυϊϋυτυυε οε
ΗουάΕοττΙουοιτευυΜαιου" (ΒΙοιά).

ή «Ιου υουροον ο υοο·τουουυ·υοοουυ·τυοιε πο ποιου @οπου
υικουυ». Ο.Πο·τορ6. ΒάιυοιιτοοΦυ.Μ 884, ο ,ἱ[οκ.

ο
ι)

ΒυιρϊουΙουεποττυ ννυτο τι. Β. Μο Βι·οεουυτο «Τουυιευ υο
ροκ·ε», οιυο ΒοτυυιΙυυν.:νου Αυτ'ευ.τυουειιιεάοτΕ'οάοτ Β ε 1 Η ο τ·
εΙτι”ε ιιυά Αυάοι·οτ. Βάιτιου <‹Ποορουυυυ·ε.
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εεε 1ιΙιε211εΙιεεΙιεπ ιιι ει·ιεεει· νει·Ιιεεεει·εεε ιιπά νεειπεΙιεεεε
Με ε εεεεΙιιειιεπ. Αιιεεεε ε1πει· Εεεε €είεεεεεπ ΑπΙειειιπἔ
πιιι· πεεεειιεΙιππε· ιππ ι1ειπ ΟΙιι·επεριεεεΙ επεΙιε.1ε εεεεεΙΙιε 84,
ειιιε'14 'Ι'εε'εΙπ νει·εΙιει1εε, εΙιεειπεΙιεΙιεςεερΙιιεεε 'Ι'εοπιιιιεΙΙ'εΙΙ
Μεεε. (Πε πω. εεΙΙιεε πεπ πε.εΙι άει· Νεειιε ειιιε εεεΙινεεεεεεπ
(Μεεε Παπά ε.εεΓιιΙιετε.1)1εεεΒΙΙι1ει· Ιι1εεεπ άεπι 1ιει·πεπι1επΜε
Μεε·Ι1εΙι1ιε1ε,Μεεε νεεειΙειεΙι άεεεεΙΙιεπ ιππ εεε '1'εοιπιπεΙε'εΙΙ
Ιιεεεπεεπ επι1ιεεεπεεε,ειεΙι ειιιε εει· Οεε1εεειε ΙιεΙιεππε ιιι
ιπειεΙιεπ. Απε1ι (1επι1ιθΙΠ'θΙ'ειεε εει· ΔεΙιιε Ιιειπι ΠπεεεειεΙιε
ιιπά Ιιεἱ οεεεεεριεεΙιεπ Όειπεπεεεε.ε1οπεπ νοπ εεεεεεειπΝιιεεεπ
εειιι. Βε εεε Με 117ει·ΙεεεεΙιεΙΙι εΙΙεπ 0ο1Ιεεεπ, Ιιεεεπι1ειε Με
άειι 8εΙΙιεειιπεει·ειεΙιε ειιιε'εεε ν79.ειπεεε επιρΙ”οΙι1ειι. Με Λεε
εεε.εειιπ8·(Με ν7ει·1ιεεεεε ειπε νοεεϋιεΙιεΙιε. Α. 8:ιεΙιει·.

.Ι
. Μει·εεεε: ΗγεεεεΙιεεεριε ιιπ Α1εεεεΙιπιιι. (Βεπεε8·ει·ε,

νεεΙειε νοπ Β'ει·ιΙΙπεπε Εεεε, 1900).
1170·Ιει·πειι ειιιε εεεεεε Ιι1ειπειι 8εΙιι·ιε'ε, εεεε εει· Βεπεε
Ρι·ιεεεπεεε εεΙιεπ Μεεε νεεε;ε.πεει· Μεεε ιιπά Με Πνει·ο
εΙιεεεριε ιιι Ηιρρεεεεεεε, 0εΙεπε, θε.Ιεπ π. ει. εϋεΙιε1ι.εεν”
εεεεεε 1ιεεεε.- ΠΙε νει·Ιεεεεπάε ΑεΙιειε 11εεεειεε ειιιεΙπεεεεεεε
ιιπά νει·ι,επϋΒ·επ. ν ε ε ε.
ΒειπτπΙιιπε εινεπεΙεεει· ΑΙιΙιεπεΙππ8επ ειιιε ι1ειπ θιεΙιιεε

εει· Νεενεπ- ιιπε (ΞειεεεεΙειεπΙεΙιε1εεπ Ιιει·ειιεεεεεΙιεπ
νειι Κ. Α Ι ε. Ηε11ε ιιι/Β.Με.εΙιεΙε'ε νει·Ιει.ε 1900.
111.Βι1.Ηεεε 4

. Ι)ιε Αιι('εεεειι εεε Αεεεεε Ιιε1εει·
Βιιιινειεππε; ΘειεεεεΙιεεπ1εεε ιιι ε1ε1εεεπε.ει
ετειΙε νοπ Ρι·εί. ΒοεΙιε.
1)ει· Αιι('εε.ε: επεπε1ε νἱεΙε άεπι ΡτεΙιε11ιεεννιεΙιειΕ;εΗΕπιινειεε,

Ιιε1εριεΙεννειεὲ πεεεπε Η εεε ε Με εΙιεε1ιιεε Ιπειειι.ειοπεπ επι·
ΑπεεεΙεεΙιεΙιεπεΙππε; ιπιε ΒεεΙιε πιεΙιε ειΙΙεὶπ ειε :Με νει·ειιιΙεε
ειιπἔ επι· 1ιιτει·πιειιπ,εΙιεΙιεΙιεε «θειιιειπι.ιείεΙιε1ιεΙι1ιειτ»εεπάει·ιι
ειιεΙι ειε 8εΙΙιεεπιεεάπε18ιιιιιε πεε ειε

ΝεΙιεεπεενει·ιεεψ;ει·ιιπει.ο ε ε.
Ι·1επι1Ιιι1εΙι εει· ΡεορΙινΙειιε Ιιεεε.ιιεεεεεεεπ νοπ ΝεΙι1

ΙΙπε-.1επΙιεπ. ΑΙ›εΙιεΙΙιιιιε ν: ΡεερΙιν1ειιιε επ εεε
Ρ8ν(3Ι11813Γ181701177. ΓΙ! 008. ΙΙ4ϋπεΙιεπ,8ειεε ιι. ΒεΙιεπεε
1900.
Ι1εεεπε- ιιπά ΙιεεϋεΙεειεΙιε18·ππεενιιεετΙιεεεεΙιι·1εΙιεπ.Βεεεπεεεε
1πεει·εεεεπε1εεσε «Α118επιειπερενεΙι1εεε1εεΙιεΡεερΙιγ1εκε εειπι
θεεππάειι», (Πε νοπ άει· Ζειι€επε Ιιε;Ιππε ιιπά Με άεπι θε
π1πιπ εΙιεε1ι11εεεε. ν ε ε ε.
Επενε1ερεειε εεε 0εΙιιιεεεΙιΙΙΙε εεε 0νπεΙεεΙοειε. Ηει·επε

εεεεΙιεπ νειι Πει”. Μ: Μ. Μεεε” ιιι Ριειε ιιπε
Ρι·οί. Πι·. Ο. νοπ ΗεεΠ ιιι Ηε1Ιε ε.. Θ. Ι.ειρειι.ε, νεε
Ιειε νειι Γ. Ο. 1111.νεεεΙ, 1900.
Πιε ΕπενεΙερΜιε. ννεΙεΙιε ιιι 20 1ιιεεεειιπ,ι;επεεεεΙιεΙπεπ εεΙΙ,
Μιε ΙιεεεΙιειιεε νειι εΙπεε εεεεεεπ ΑπεειΙι1 εει· ει·ετεπ θγπϋ.
1ιοΙοε,·επυπό. θε1ιιιι·εε1ιε11'ει·.Πεε εεεεε ΠεΙ'ε 2ε.Ιι1ε 48 δειεειι,
ΙιεἔΙππε πιιι Βε.εΙιειι ιιπά επ(1ιεε πεε Δπειεερειε ιιπά Αεει·ειε.
ΑΙΙε ΑΙιεεΙιπ1εεε ε1π‹1εει·,εεειπ ΙιεειΙιε1εεε ιιπά επεερεεεΙιεπ άεπι
Ιιειιε1ε;επθεειιεε εει· ν71εεεπεεΙιε.ίε.
Βοι· Ρεε1ε νοπ 2 Μ. εεε Ι·Ιείε ιιιιιεε Ιιε1(Ιι·ε ρ;επ2επ Απεεεεε
(ειπε επεεεΙι1εάεπ Με π1εΙιε ΙιεεΙι Ιιε2ειεΙιπεε ννεει1επ.

Ε
'

ε. Η ιι Ιι 1 ε π.

Ι(εεπιιεεΙιεεε.

- 01ε επιειπεπι 'Ι'ΙιειΙ εεε 'Ι'ειΒιεερεεεεειιπά ε.ιιεΙι ιιι ειπεε
επεειειπιεεΙιεπ ΖεΙεεεΙιεΙεε ιπιεεεεΙιε11εεΝεεΙιειεΙιε, ειιεε Ρεο
εεεεει· θ. 'Ι

' ι 1 Ι ιι ε; επ εει· πε:εΙιεεεπΖειε εεε 25_11εΙιειεε.1ιιΙιἰΙειιιιι
εε1πει· εεεει11εΙιειιΤΙιει.ε1εΙιειε('ειει·ε,επεεεΙιεε, Με Με ειι εε
Ι:Ιϋ.εεπ ειιεει·ιειι·ε ειπε, _ιεεεε Βε,εεϋπειιπε·.- Ποτε ΟΙιεε-ΜΙΙ1τε.ι·-Μεά1ε1ιιεΙιπερεεεοι·,ΒΙιεεπΙεΙΙιπιεόιεεε
εεε ΑΙΙεε1ιεεΙιεεεπ Ηεεεε, ννιεΙε1.ΘεΙιειπιι·ειεΙιΠι·. Εεε πιιιιεεε,
1εε (Με ΕΙΙιεεπεεΙε1ιεπ Με 40_ΙεΙιε1Β·επ εει.(Ιε1
1ο ε ε π Σ

)
ι ε τ
ι
ε ε ΑΙΙεεΙιεεΙιεε νει·11εΙιεπννεεεεπ.- 1)ειπ ΟΙιεε' εει· ΜΙΙιεεει·-ΜεειειπιεεΙιεπ ΔΙιεεεπι1ε θεΙιεΙιιι

εεεΙι Πε. Ρειεε1ι πειπ εεε εεε 0εΙειιΙ› Με ειιιε 15. Βεριειιι
Με ε. Ι. νεεΙεεπειει·εννεεεεπ ιιπά ειιιά εε εν5.1ιεεπι1εε1πεεΑε
ννεεειι1ιεΙενοπ Ρεοϊ. 1)ι·.ΤειεεπεεΙει νεεει·εεεπ.- νω- Κιιεεεπι ΙιεΒιιιιε Ρεεε'. Βι·. Βιι(1 ο Ι ε Ιι ν εεε Ιι ο νν
ΒεεΙΙπ) ιιπ επεεεεειι ΙΞ'επι11ιεπΙιεε1εειιι Ι'7ΙΙΙιεΙπιεΙιεΙιε (Ιιει
εεεεΙΙ εεε εεΙεειιε Εεεε εεε εεεΙ(1επεπ ΗοεΙιεειε
11ι1εεεεπει· θεεειπ. ε1πει· ΤοεΙιεει· εεε ΙιεΙιεππεεπ θνπεεΙιεΙεεεπ

Ο ε. ε Ι 11 ε
.
ν ε ε. -- Αιπ 15. Απεπεε νοΙΙειιεεεεπ ειεε 25 .ΙιιΙι εε εει· εεε ε

11ε Ιι ε π 'Ι
'

Με. ε ι ε 1
;

ει ε εεε Ρι·είεεεει·ε εει· ρεεΙιεΙος1εοΙιεπ
Απε.εοπι1εεπ άει· Ππινεεε1εεε Κεεειπ, Βε. ΝΙΙιεΙε1 Ιιι π1ι1
ιιι ε ιν.- Ζιιιιι Ι)ιεεεεει· εεε ΙιιεεΙε·επ Με.ειεπ ειιιειιι
εει.Ιε Πει· Αι·πιε ιεε επ 8εε11ε Ριεί. Ε. 1117.ΡεννΙοιε'ε
εεε Μεεε Απε ειεεεε ΠεεεεεεΙε Πε. Α. Μ. ΑΙΚ εποε ει·
πειππε νι·οεάειι. Α. ννειι·ΙιεΙιεπιιεΙιεΙι ειπ1Βε Ζειε ιι.ιιεΙι Α1·2ε
Ιιε1 εΙειπ νεεεεεεεεπεπ θι·οεε(ϋι·εεεπ-'1'Ιιεοπ('εΙ,ςει·θεεε8 επ
ΔΙιεε-'Ι'επιιιιπ.- 1)επι Ρεοίεεεει· εει· ΑιιιζειιΙιεΙΙΙιιιπι1ε ειπ εει· 0πινεεε10Σε
..ΤιιεΙενν,ννιεΙιΙ. θεεε.εεεεεΙι Πε. ΕΠΙ ιιει.εε1 ΒεΕΙι1πι..ππ, κι

Με εειπε Βιεεε εεε.εεεεε απ( 800 11.51.Γεεει.ι·εεεεεεειιθππιιπε
πεεΙι εειπειιι Βιιεκει·ιεε ειιιε ειιιε Πιεπεε ειπε Με ι·ΙιεΙιε
Ρεπ ειε π νοπ 12001151. Δ1ΙεεΙιεεΙιεε εεννΙΙΙιεε ινεεεεπ.- Βιε 0οπεεεε1οπ ειιι·Βι·ειεΙιειιπε· ειιιει· ΡΗ
νιιεΙεΙιπΙΙε επ ει” εεε άειι ('εειεεε.1ιεΙε1εεπάεπΑει·εεεπ
Βεπεε .ΤεΙιειιπεεπ πιιι! Βιιιεε ΚιιεεΙιεπεειεεπ
νεπι ΙΙν1ε.πειεεΙιεπ θειινεειιεπε εεεΙιει1επετάω.- Βι·. Β επ ε ε 8 ε ΙΕ εΙε νν ε Ιιι ΙιεεΙιεΙεΙιε1ρεε,Με Με (Με
«Βιιεεει· 'Ι'ιιεεε1.» εεεπεΙιιπεπ, ειπε Ν ε ι

· ν ε ιι Ιι ε 1 Ι ε ιι ε ε 8.1 ε

ιιι ει” ιιι ει·ι·ΙεΙιεεπ ειιιε Με ειι όιεεεπι ΖινεεΙε εεε 1(Ιειπ
Ιιει·ετεεΙιεΗεε'εΙιεπ ιιπ 111εεπεε8εεεεεΙιειΙ επειεΙιιι.ιι(ε.- Βε Μιά επεπε1ιεπ ιιπεει·ει· Ιιθ8θΤ, πε.ιπεπεΙιεΙι σιΙιεεεεἱπε
Ζειεςεπεεεεπ νοπ εει· Ππινεεεεεεε Με ΝεεΙιι·1εΙιε ἱπεεεεεε1εεπ,
εεεε ιιιιεεε ε'ι·ϋΙιεεει·Ι.επεειιιο.ππ Πι·. ιιιε‹1.Πεεπι ει. π π Κ εεε
ε1πε· (εεε. 1808 111ΜνΙεπε), ννεΙεΙιεε νοπ 1884-88 πιιι( άει·
Ι)ει·ρειεει· 0πενει·ειεεε ΠειΙιειπ εειιειεεε. εεἰε ειιιιιεεε Ζε1ει1επ
Ρεεεεπ ειπεε 1εε.1εεεΙιεΙιάεπεεεΙιεπ 8εε.ειεπεεΙιεε'εεπ θε1εοάε ιπ

Τομ ΙιεΙιΙεΙεεε.
- νεεεεει· εεε: 11Αιιι θ. Αιιειιεε επ Βιι.εει εει· εεε
ειεε εεειΙεειεεΙιεΑπε 1)ι·. Ε

)
ιι ειε ιι Β ιι ε πιειε εε ι· ιιπ 54. Βε

Ιιεπειε.Ιιεε. Βοι· νεεεεεε·Ιιεπε εεειιπιπεε ειιιε Ι11νΙειπά ιιπά Μεεε
εε1πε ιιιε(ΠειπιεεΙιε ΑπεΙιΙΙ(1ιιπρ επ Βοηιεε ει·ΙιειΙεεπ, ννε εε νοπ
1808-77 ειιιιΙιεεε. ΝεεΙι ΑΙ›εεΙν1ι·ιιπε; άεε 0ιιεεπε πω· Β. επε
εεεεινε Απε ιιι ΗεΙΙιεεπεεε (ΜΙ Πεεεε.ε). ΒΙεεεεεεΙιεεεεει·2ε 1

π

Τι·ΙΙιεεεπ, ΑΙ'ΖΕ ιιι ΠειεΙιΙ1ΙΙ Ιιει Μεεε ιιπά ειιΙεεεε ιιι Βιιεε
εεΙΙιεε. - 21 Ιιι ΚΙενν επι 9. Απεεπεε άει· ΙεπεήεΙΙιειες·εΑπε ειπ
άει·ε18·επΝΙΙιοΙει-Ιπεε1ειιε, θεεεεεεεεΙι Πι·. Α εεε π ε

· 8 ε 1ιε ε

εεε, ιιπ Μεεε νοπ 62 .1ε.Ιιεεπ ιιπ ε1πειπ Πει·εΙειι1επ. Με
νεεεεεεεεπε, ννε1εΙιεειιι εεε Ι›εΙΙεΙ›ιεεεεπ Αεεεεειι Κεενν'ε εεε
Ιιεεεε, εναι· επί' εεε Βειεε :επι Ιπεεεπε.ειεπε.1ειι ιιιεειεΙπιεεΙιειι
0επιεεεεε πεεΙι Ρε.εΙε εεΙεεε.πΙιε,εεεεεε ει· εἱεΙι εεενι·ππΒ·επ εεε,
πε.εΙι ΚΙενν επεϋεΙειιιΙεεΙιεεπ, ινε ει· ΜΗ εεεε.πε εειπειιι 1201600
εεΙεις. 811ιι εει· Κι·1ιπ εει· 1επε_ἱεεΙιεΙε·εΟΙιεεεεεε άει· ΙΙΙ ι

ι.

0ι·εΙ'εεΙιεπ ΕιεεπΙιειΙιπ, Πε. Α Ιε :Η ε ΙΙΙ* γ ε· ιι ει ο ιν, ιπι 59.
Ι1ει18_]ει.Ιιϊε:επι ΗεεεεεΙιΙερεε. 1)1ε ΒΙεεπΙιεΙιπ-ΠεειεΙπ Ιπ Βιιεε
Μεεε, Με «Μεεε 1ΒιιεινιεΙιεΙππε εει· νεεεεεεεεπε ειιεεΙι 8εΙιι·1ίε
ιιιιε1ΙΙΙ(εεε εΙΙ'ε1ε·ννιι·Ιιεε. νει·άε.πΙιε ΙΙιπι νιεΙ. - 4) Ιπ Βιε ότι

.1επειεε 1)ι·. Π ο ιπι ιι ει
·
ε ε ΙΙ
' εε 1 εε. Ιιε1ιεεπε @Με εε1πεΑι·

Ιιεεεεπ ΙΙΙιει· εεε ε;εΙΙιε Β'ιεΙιει·.- Με θεεε.ιππιεεε.Ιι1 εει· Μ11Β·Ιιεεεε εεε ΧΙΠ.
ιπ εεεπεειεπε.Ιεπ ιιιε·1ιε1πιεεΙιεπ 0επει·εεεεε
ιιι Ρε Με ειπεπ;; ειιιεΙι ι1ειπ εΗΐιειεΙΙεπ 0ι·ι:,·ε.πεεε 0οιιει,εεεεεε
0270, Μιε ε.Ιεο εεΙιεΙι1ἱεΙι εει·1πεεε Με άιε εεε νεεΙιεεες·εΙιεπεεπ
ΙΙ1εεΙιειιει· 0επιει·εεεεε. Βιιε εεεεεεε 0επε1πε·ειιε 11εε'ει·εεειιιει
1ιεΙι ΙΤι·επΙει·ειεΙι :Με 2298Αει·εεεπ. ι1ειιπΒιιεεΙεπά Με 905ιιπά
ΒεπεεεΙιΙεπ‹1 ιπἰε 572 Αεεεεεει. ν17ε.εειε πΙιι·18·επ ΜΜΜ· ιιπ
ΙιεΙεπιεε, εε επεειεΙεπ απ( ι11ενεεειπ1.εεεπ 8ειιε.εεει νειι Μιε-ι
ΑιιιεεΙΙιε 412. 1εε.Ι1επ824, θεεεεΙιεεεεππιειι 222, 8ρεπεεπ 219.
Βε1ρ,·Ιεπ147, Οεεεειι·ειεΙι 141, Αεε>;επι1πιεπ108, ΘεΙιινε12101,
0πεεει·π 85, Με «εεεΙιεεΙι1εεΙιε Εεεε» 84, Βιιιπεπ1ε-επθ0.Νεω
Ιεπι1ε 55, Β γεε.επ 47, ΠεπειιιιιεΙι 48, Με” 48 Μιε,ς11εεεειι

.

ε. ει. 200 πΙνει·ειεεεεεπ.Αεε.εΙεπι1επιιπά ιπεάιειιιιεεΙιε θεεεΙΙ
εεΙιε.εεεπΙιειεεεπ 1)εΙει;Ιειε πιιι θεπεεεεε εεεε.ιιι1ε, ειιιε (Με
επεΙιε Με 1500 ννιεεεπεεΙιείεΙΙεΙιε ΜΙεεΙιεΙΙππειεπ ιε;επιεεΙιεΜε·
άειι. ΑΙε νεεεειιιιπΙππΞεοετ Πιε άειι πεεεΙιεεεπ
ιπεεεπεεΙεπε.Ιεπ πιεε1ε1ιι1εεΙιεπ 0ο π Β·εεεε1ιπ
ΡεϋΙι_ιε.Ιιε1908 ννπι·ι1εΠει! ειε €εινε.ΙιΙε πω! ειιιε Ρι·ε.ε1ι1επεεπ
εεεεεΙΙιεπ εεε Μεάειεεε Ρι·εε'εεεει· Πε. .Ι Μεεε ε ε ΟεΙΙεΙε·
Βοι νοπ εει· 8εεεε Μεεε” 8·εεειτ'ιεεεΡι·ειε ιπι Βεεεεεε νοπ
5000 Εεεε. ινιιι·ι1ε άεπι Ρι·εε'εεεει· εει· ΡιιεΙιε1εε·1ε επ άει·Μ·
ι1εΙι1εε0πινει·ε1εεε Βε.επε π ν 0 η ε.Ι Πιε εειπε Αι·Ιιε1εεπΜε
εεε Νειιεεπ επε·εερι·οοΙιεπ.- Απ( ι1ειπ ε1εειε.Ιιεεεειι 0οπ,<ει·εεε εεε πει·(11εεΙιεπ
Αεεεεε επ ΚερειιΙιεε;επ, ινεΙεΙιει· νεπ άειι εΙιεπειπενι·
εεΙιειι Ι.ϋ.πάει·π ιεΙιΙι·εἱεΙι ΙιεεεΙι1εΙιε ννει·, ινιιι·‹Ιε εει· νει·εεΙιΙΙ48
ΞειιιιιεΙιε ι1εεεΜε επι «Νει·άιεΙε ιπεἀἱεἱιιεΙε Αι·εΙιἱν» νεεϋ1Ι“επε·
11εΙιεεπ8ει·ιεΙιεε 1ιΙΙπίε1Β·1π εε ιι εεεΙιει· ΒρεεεΙιε ε·εάεΙΙΒΜ
ννεεεεπ εεΙΙεπ. 1)1εεει· νει·εεΙι1ε.ε ννιιεεε @Με εεε·εΙΙπ(10β
(Μεεεειεε ειε ΒείεΙιεππε ιι·ειπιιεΙιε 1ιεΙιε, άειεε Με ιπεάιειπι·
εεΙιεπ ΑΙιΙιεπε1ιιπι.εεπ, ιιι Ι'ι·επεεεεεεΙιει·οι1εεεπ,ι;ΙιεεΙιει·θεεεεΙιε
εεεεπε1ιε, ιπεΙιε εεΙει· ινεπεριεε ιιιιεεεεΙιεεε ΙιΙεΙΙιεπ. ννε.ΙιεεπεΜε
1π εειιεεεΙιεπ ΖειεεεΙιε1ε'εεπεεεεπεΙιεεπ ΑΙιΙιεπι11ππΒ·επνιεΙ Με·
εμε επε·εε'ΙΙΙιεειιπά πιιι· Βεπι·εΙιεΙΙππιε 1ιεεειιςεεεεεπ ννεει1επ.
Βε ννϋεάε εοιπιε ειε άειιεεεΙιε Βρι·ιιεΙιε ειεε επι Ιιεεεεπ εἱ9Π9Ι1·
ι1ειπΑπεΙε.ιιι1ε εεπ Ζιι,ε.ιεπε πε εει· ε1‹ε.πἀἱπεινιεεΙιεπενωπ
εεΙιεΙ'ε εε εε1ε1εΙιεει·π. Πει· πε.εΙιεεε Οοπ,ε·εεεεεΙιεπι11πεν1εοΙΜ
Αει·εεε Μιε 1902 ἰπ ΠεΙειπείει·ε πω" (Ιειπ νεεε1εε ΡεοΙ".

Β ιι τι ε ει ε ε· Β
· 'ε εεειεε11πάεπ.- ΡεεεπεεΙιειεΙιεεπ. Αιιε θΙεειεενν ννεεεεπ 1101712111

25. Απι.επεε (8, 8ερε.1 2ειειιε Βε1ιει>.πΙιππεεπεπ άεε Ρεεε Με
επεεεεεειπ 2 πειιε ρεεενεεεεεπειεε Ι:”εΙΙΙε ε·ειιιεΙάεε. 1ιπ Ποιε

ριεε1 Ιιεειπι1ειι ειεΙι 14 ΡεεεΙιεε.πΙιε ιιπά ιιπεει· ΒεεεεεΙιεπι18
εεεΙιειι 109Ρεεεεπειι. - Ιιι ΗεπιΙι εεε εεε εει· νεε ειπ0111
Ηειιε.ε εεπεεε.ειεεε1Ξ'ειΙΙνοπ Ρεεε εεε άεπι 8εεννεεε Βε.ιιΙιι11
νει·ειπ2ε1τ εεεΙ1εΙιεπ ιιπά ειπε Ιιει·ειεε :Με εεεε1Ιιεε ιιπεε1°
εεεεε11εΙιεΒεεΙιεεΙιειιπε· ,εεεεεΙΙεεπ Ρεεεεπεπ Με Β·εεππά (πω'
Ιεεεεπ ννοι·ι1επ.

Β!
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!!!ειιιι :πιο ω” !ιεεω!ιοιιτ!οιιΤιι!ιοιι Μ!. ο!ιοιιειο!ιοιιι!οΑ!ι!ιι!ε!ιιιιε) !ιεε!!ιοιι ο!ιιοιι νει·εο!ι!ο!ι!ιατοιιΒοι!ειι Με

Κοι·!‹. ινο!ο!!81°ιιι!! είπε!!! άετ 'Γιι!ιο !ιοΙΒιοεο!ιοιιοιιΗο!2εω.!ι !ιο!ιο!ιι€ !ιοννοι;τννοι·ι!ειι!ω.ιιιι.Απ άετ Ψ!:!ΠάΜ: 'ΗΜ
.- !ιε!!ιιι!ωιΜε!! «Με Βοιι!ιι. Ιιι (ω. _ιει!οτ(!ι·πι! Ι το”. Π! ε ‹!ρτβι!!!ιο !ιιιι!οιιι:οτ,σο ‹!ιιεε ιιιιι.ιι άεπι Κτιιιι!ιοιι πω· ειιι`

ειι€ω!ιοιι!ιι·ιιιιο!ιι, ιππ ιν!εν!ο! 'Ηε!!εττιο!ιε οι· Με Βοάειι Πιτ ιοάοειιια!ιι.;οιιθο!ιι·ειιιο!ινετεο!ι!ε!ιειιιιιιιεε,ιιτι!Με οιπ!!
ιι!ι·τοθεεειιιιιιι!.ιιωιιεοΖιι ετ!ιιι.!τοιι.

~ τ-Α-----Α- Ζιι. !σεΖιε!ιοιι ι!ιιτο!ι ΔΠΘ Αροι:!ιοκοιι. ··----ψ-η-ι

Πι·. Πι. !!ι!ι!!ιιιιιιιι !ι
ι

!!!!τ!!!ι
(5ο!ι!εε!ετι).

Μεάισιτι!εο!ιετ νς:τΙει€ νοιι (Ή·301°ε' 'Ι."!!!ΘΙ110 ιτι μςιΡΖιἔ. ι Βθ!1ω18τακπ! η
ΗΜ·Ποι·νοιι-πω! Βοιιι!!!;!ιι!κιιιιιΕο!ιο!!!οτ!ο!

1 θοεο!ιΙαι!ιτε.1Θ Ν

Δει·πι:!!ο!ιεε Ρ!!άιι.εοε!ιιιιι

ο Μι· _!ιι€οιιάΙ!ο!ιεΝοι·νοιι- πω! θε
ιιι!!!.!ιε!ιταιι!ιο.

· - · θοειιιιιι!ε Ηϋ!ιοιι!ειΒ·ο,ιιιιιςο!ιοιιν.
(Η.Π.ου ιι. Ριι.τ!ιιιιιι!ιι.8·οιι.ΑΙΜ ΙΞ!!!Ιΐιι

θ ι 0 8.' θ - 8 θ η θ Γ ιιι!τω! ι!
.

ιιια!ει·. Νοι·νοιιρω!ιο!οε!ο.

. Αιιεεετ ‹!οιι ‹!!ι·!ι;!ι·οιι‹!οιιΑει·ιτειι
πω! Ο!ιοι·!!ι·Ζτο.ιιιο!ιτει·οΑεε!ετειι2
!!ι·2τε,ιν!εεειιεο!ιαΐτ!.ιι. Πο.ιιι!!“οτ!;!-
!κε!τε-Εο!ιι·οι·.Ροι1ε!οιι250Με 800Βθέτί11ιάθτ νοιι !!!°. ΡΒ!!! ΒδΓ!!0!'.

5 Μ 8 Ν(

'

Αιιεί!!!ιτ!!ο!ιο ΡτοειροοτοΠε!.

Με Το.εο!ιοιι!ιιιο!ι οι·εο!ιε!π! !ι
ι

2 !!ιιεικι!ιοιι. Σ _

1
.

Κ8.!ειιι!ε.τ!ιιιιι !ιι 4 Ωιιυ.ττε!ε!ιείτοιι Ζιι!!! Ε!!ι!ι!!ιι€οιι. Ιω Ποιιτεο!ιοιιΑ1οιωιιι!οι·-Ηοωριω.1πω!

2. Κιι!οιιι!ιπ!υιιι Με!! ειιιΒο!ιιιιιι!οιι. ἔἑΪΣΨΙΪἔΙΒΒἔἔΙἶΒΞΒἔΒΒζ20ζξ;"Ξ(Ρ ὲἔθΠἔΞἑ
ρτ!νιιτοΚτιιιι!κοιιρ!!οΒο@εφη Ζο.!ι!ιιιις
νοιι δ!) Οοιι.).
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1111011 ε. σο., Επι1νιτ18ε1ιαϊοιι 811111. ι Χ

.ΪΟ1)ΟΡΟΒΜθθιΒΝ ιιωιιι
.Τοάοΐοι·ιιι-ΒΜε1εε-νοι·Βιιιάιιιι€,εωιιΜ'ε1ιι,Μια Μι11οιιι1.ιιιιιω· ε1οιιινοι·1ιειιι6ω

Με! 9ετυοΜοε!

Βιιιι€ω από 8 πιώ Ιοιο1ιτοι·Με .Ιοάοίοι·ιιι.
Νιιο1ι Ρι1νειιιιοοοιιτΠι·. Κι·οιιιιιγοτ. Ηει1Ιε ει..Θ.: πι· Ζο1τ

1ιεε1οε1Λ!ιιπσε1τοιιου1νει·.

ΤΑΝ ΝΑ11ΒΙΝ ‹κπ‹›ιιι
€11ιιπΙιοΙιΒοι'α1ιτΙοε,Ρ1°ο111ρτιιπά ειοΙιει· Μι1εωιά

2Θεοιι. 111ε.ττ1ι6οιι
"" "ω"
...ω Βι·πιιο1ιεοιιοιι

ειιιοΙι πι τιιΙιετΚιιΙϋεωι Β'5111οιι.

Κο1ιιοι·1ο1 8ο1ι21ιΜιιιη Με Μεμοτιε πιω· 816ι·ιιπρ 11σεΒΑρρο111ε.

βί2επιύωσ· από ΜωεΖω· ει» Βοξεπ Με".

1ΟΗΤ1ΠΟΕ
Μα! πιιι ΕτίοΙΒ ειιι€εννωιάτ:

Μι Γτει.ι1οιιΙο1άειιιιιιάΟΙι1οτοεο,ω θοιιοι·ι·1ιοε,Βοἱ Κι·8.ι1Β1ιο1τοιιάοι· Ηιοτ, ι1οι·νοτ
άειιιιιιικε- ιιπά θιι·οιιΙΜ1οιιε-θι·8ειιιο,ω Βιιιι,ςοιιιιι1ιοι·ΙειιΙοεο,1181Ηυ.Ιε-, Νιι.εοιι- ιιιι‹Ι
Διι€οιιΙοιάοιι. εοννἱο Μι οιιτεϋιιάΙ1ο1ιοιιιιιι‹Ι ι·1ιοιιιιιετιεοΙιωιΑΠεοτ,1οηθιι@Η Α"
τ1ιο11ειιι ΓοΙΒο εο1ιιοι·ΜΜΜ οιιροι·ιιιιοιιτοΙΙοιιπά Ιι11ιι1εοΙιοΒοοΜιοΙιτιιιι€οιι οι·ιν1ο:
εοιιοιι ι·οάιιοιι·ωιάοιι,εοάιιτ1νοιιιιπά :ιιπι πιτε.ειτει·ειιΒ1,ςοπεο1ιΜ'τοιι,ωιάω·ιιτΙιε1Ιεάιιι·ο1ι
εοιιιο Με Βοεοι·ρτιοιιΒοίϋτάοτιιι1οιι ιιιι άειι Βιοι"Μοο1ιΕοΙειεἰςετιιᾶοιι ννιι·1ιπιι€οιι.

1)1ε: 1ο1ι11ιγο1-Ρτ5ρετε.το
ννετάετι νοιι κιωιιωΠι ιιιι‹1 νιε1ειι

Αετ2τειι ειιιΓε νν5.τιιιετε επιρίο1ιΙετι ιιτι‹31ετε1ιτ ιιι Πιιινετειτέτε
εοννιε ετέεΙτιεο1ιοιι ΚτειιιΚετι1ιειιιεετιιιτι ετέτιε11Ξεττι θε1οτειιιο1ι.

ννιεεειιεο1ιεί1Ιιο1ιε Λ13112.ΙΙ(1111Π8'θΠ ιι1:ιετ ΙΟΗΤ1-1ΥΟι ΜΒΜ
Κοοερτίοτιτιο1τι νετεειιε1ετ ἔτειτιε ιιυό ίτειτιοο (π.)

Ι1111ιο!-θθιο!Ιεο111,
1οιιΙοεΠΒιιιιιι & Π

ο
.,

ά1·1αιτι1ιιιηι.

Νειιειε, πιώ;
Ιιο1ιοε. Μ εε!ιι·
2ει1ι1το1ο1ι.Ρ11Ι1οιι

άιιτοΙιειιιε
' ' ινιι·ΙιεπιτιιοτΒτεει1:21111·.Τοι18.11ιει1ιοιιιιπά Μι νοιι

Βεναϋ.1ιι·τοε άοτειι ι1ιι:ιιι€ιωιο1ιιιιοιιΝε1ιε1ιννιι·Ιιιιιιι€ωι.Βιιιρΐο1ι
1οιιεινεττ1ιοεΜΜΜ @μπι

: Δε1:1ιιιιε. 1ιτοιιο1ι1ε.1ο ιιτι‹1 Επιρ1ιχεοιιι.

ΤΒ.€1ιο1ιο.1)0818:1 Με 5 'Ι'Ιιεο1ϋ1ΐο1νοΠ.

νοτἔ1. Π. ννω ΜΜΜ”, Ποιιτεο1ισΜοά. Ψοο1ιειιεοΙιτΜ 1897, Ντ. 23.
Ο. Γιο ε. ο, ΜϋιιοΙιειιοι· Με‹1.ννιιο1ιετιεοΙιτ1ΐτ1899, Ντι 7
.

Κ Η τιΒ·ιιιϋΙΙοι·, Βοι·11ιι.ΚΙιιι. Ύνοο1ιειιεο1ιιΉτ1899,Ντ. 25.

1.1τετειτιιτ ειιιΙ 1111111801 €τατιε ιιιι€11τειιιοο.

111. Μοτο11,Βατιιιετω1τ Μιά 111οεΙιει.π.
1 _ .

Ν
Βειιιειτοτ1τιπι

ι*Πι·1ιιιιμοιι!ε16οπι1ο !Ηιπιοπ
Πανοε-Βοι·1'.

Βεειτωι1ιι: Γι·ειιι Ιίι·ορ11' πιιι! Τω.ω.,
1.ο1ωιιε1οι·Απε: Ηο1τωΙι Πι·. ΐο11ωισ1.
4 Ν111ιοι·οειιιιι·ο1ιΡτοεροσω.
(108)2θ-8.

~

Α1Β0ΗΒΒ0111.Ε
ιπικειικοσειι- σεει.ωοκΑστ
η_ι·ιο11οιι01·ιοιι", ΒοΗδι·ο.

8μ1ιοι:ιπω: 1. Χιλ Με ..ιιπι1. πωπω”.
Πιο-τωπ-Μι·Πε1ιοΗΜουΔΗν-ωο”πΜ:.ΠοπΑρσΠιο
μιαιιιιΔΑροΠ10ΒεπΥΠΕ-ΡΩΙ5-Η.ΠΠΠ."1°οπ:υ ΙιεΕιο-.
ΑιιεΗιῖιτιίωιιπάΡτουρα:Μνοιισ!"Μιιιω·Δ1ννΛ...Μ
νοι·νω1ιιιιι.,ΡΑΝ., ω,Β" 8Διιπ-0ιιοτςοι.

θτεειιι1εο1ιοε 1111εωι

11Ιαιι€ωι-Δ1Ιιππι1ιιΜ: ΕοττοΙ
(ιιιιιιι.ι·ι·οοειη.

Μ. ειεε:ιιτειο1ιεε ΒΙιιτρτ11Ρειτειτ,ννε1
ο1ιοε (Με Εἱεειιἰτι οτἔειιιεοὶιετ:νετ
Μπάση ειιτ1ι111τ,ΒεετεεΚτε1ίτἰἔιιτιἔε
τιιιττε1 Οι· Κιιιόετ ιιπά Ετννειο1ιεειιε,

ετιεἔτ 1ειο1ιτ άειι Αρρετιτ ιιικ1
Βο

ίὸτόεττ εΠε νετάειιιιιιι€. Ηειειιιειτο

ἔστι Ηεττε1 ὶετ νει·Μ1ιιΠιο1ι
ιιι όει·

ΑροΕΙιεΙ‹ε ιιι Πϋεει€ετ ιιιιε1 ττοε1:ε
πετ ?στη ]εε1οο1ι ιετ €18.5ΠϋεεἱΒε
Ρτάρειι·ει.τ,ννε:11ΙειοΙπετ νοτιι (Ήμ
ιιιετιιιιε ειιιίἔειιοτιιιιιετι, άειιι ττοο1ιε

ιιειι νοτ2ιι2ἰε1ιειι. ῇ

τω. ΝαοΙιαΙικιωπρ ωά·ι·ά ρειιιαι·νι!.

(115)Β--8. .

Ποια. πο”. Οι ό?? θειιπ6ρέ 1900 π
·

11ει·:ιιιιικο1ιβι· ιιζιΕισιτΚιν ει τ
ι

π ‹ι1ι. Βιιο1ιάι·ιιοΕξι·αι1τ
ν. Α. 1
1
1

ιο11Μι..κω.ω"ω 1
1
.

Ρι.16



ΑΙ·ΙΒΟΑΝθ· Νοαο Ε`οταο Χν". .ΙττττΒ_το” δΊ'. ΡΒΤΒΒδΒΠΜΒΒ

ΜττΠΙΠΙΝΜΒΒ τΠΠΠΠτ.ττττθΒΒΙτ'τ
αατοι· οοτ Βοατιοττοιι νται

Ρτατ'. Πι·. Κατ! ττοτιτα.
.Ιαι·τουν (Ποτραττ. τ

Πι·. Ματ Νατασα.
Μ... Ροτοτοαατα.

Πι·. 1ατιοααοο Κτοαατιοτο.
Βττ.το..

Οτο«Μ. Ροτοι·οαατεοτΠοατοτατοοτιοτΠαοτιοαοοτιτττωοτιιοτιοταττοαοατκ Δ'αοααοωοαμ-ΑΜ'ωι88ο "το-τα 8,11. 1:""Μ;ο
Β οααοτιοαστ.- ΠοτΑΒοααοταοιι'σηιτοτατετταΒα.ο1αι·ιά8 Κατ.ϊττι·ααο!τιτττοτ.αιαα αιιοοοτιττοοοΙτοτιααατοΒιιοτιτιαααΙιιαανου κ. Β. ΜΟΒ” ταω", 4 και. Πτι·ααατιαττ›ο1ατιτταοΙ.Ροατ.ταοτοττατιε;τααοα αιια.οτοιιδτ.Ροτ:οτιιααττς,Νοντοττγ-ΡτοαροοτΗ Μ, τα·ι·τοΜοαι-Πα-ιι-α.5 0τττιτο
Μ.αο.οτιι20Ποι·τκτΜιτττοτι.τοΠοτ! τιστατοαι·τιοαΒοι· Σιιιοττ1οιιητο1τ'εωτοΑΙΜ ααϊτττοΚοααοττοαΒοτττ8ττοτιοαΠτατιοτΙαιιαοααιττοτ:αααοι;
τ'ττι·ατο3αιαΙΒοοραττ:οαοΖοτΙοταΡοτττ:τετ:16Κορ. οττοτ35 Ρτ'οαα.-Ποα αοα ο οοοτιτιττοτατιτοατ!οα Β.οτΙαοτοατΠι·.Ωμαο1τ.Ώαμ,οαταθτ:.Ρο
Δατοι·οαννοι·αοα258ορατατατιτττΒοτατοτΟττετααται·τ:τΕοΙτα8οοααιΙτ.-τοι·οτιαι·8.Ροτ:οι·οαατςοι·Βοττ.ο,Ροτοτ-ΡααΙΙαοεμτταΙτα ι·τοτιτ.οαΒρι·οοτι
ΡωτοτατοννοταοαιιαοτιιτοταΒοτ:τοαοα18 και. ατο ΒοΕοιι τιοαοττττ. οτ:ιιαττοαΜοατα8,Πτττντοοτιααα ?τοπος νοα 2-3 ΠΜ.

Μ Μ. Ροτοι·οτιατα, θ. (22.) Βοτιτοττιτιοτ -
1ιιαα1τ:·Βτ. ιαοά. Βαιτ1 (ττοιιτιαοτ: ΟαοατοτταοτιοτΒοτττο.8τατ οροταττνοα'Ι'Ιιοτειρτοάοτ ΒΙοεοαοτιαΙτο.- ΒττοΙιοτοα

τοτΒοα ααα ΒοοιιτοοΙιααο;οα: Ρτοτ'.Β. [ιοαοτ: Μο οροοτοΙΙο ΟΙιττατετο τα 80 νοττοοαατ:οα.
- Πττ.ττιοτΙααττοα άοι· Οτο

οοΙΙειοΙιοττ. ρταοττοοτιοτ Λοτττο τα Βήτα. - νοττιιτοατιτοο - Δατοτ8·οα.
- "τ τ τ? τ' τ τ α. ρ Δή- 1

0τοατοττοοτιοτ Βοτττατι πιτ αιιοτοττνοα Ττιοτορτο
«του Βταοοαοαοττο.

(ΜτττΙιοττααο;ααα άοι· Β οτ ο τιο α ο ο ττ;- Η ο Ι Ι τα 'τ-ιοτιοαΗοτΙ
ααοταΙτααα ΡαοαοττααοαοοτιαΙοτα Ι)οτρατ.)

νοα

Βτ. πια!. Βιατ10τααααοτ.

Μο οροταττνο Ττιοτορτο οοτ Εοτορτο νοετοαο τα οτοτ.
τα αοα Ιοτττοα .Ιατιτοα οΒοεαττατοαατταινοτοοα Βοτιατιτ,ατο

οτατεοτταο.εοοαταϊττοαοαοτοττοαα τνατοα. Βτο Ζο.τιτατοοοτ

Εττοτεο τετ οτιοτ ατοτιοταοοτι οταο οο αοτταεο, ττοοε ατο
Ρατιττοο.ττοιιοταοο τοττοιι οτατοΙαοα Ε'ο.ΙΙοο Βοτοοτιτται.οτ
εοτιοτατ, ατα ταϋΒΙτοτιοτααα οταοατοοτιοτττοιιαοεΠτττιοττατιοτ
αοα Νοτια ααα ατο ΜτταΒοΙ οοτ Μοττιοαο τα Βοινταιιοα,
ννοΙοτιο ατοοο τιοοεοτοαΒοοαττο.τομα.
8ο ταο.αατείαοτιοαοτι·τττονοτοαοαο οοτ ττττοτοαΟΙιττατ

αοα 8οννοοοα οττιο, αοα Ποτοοτ οοτ οοτ ΒΙοεοαεροττο τα

οττοττοιι, - οταο αααο.τιοτιια αοταιοΙ ίααοττοαττοαττοΒτοοο
ααα οταοα οοατταοατοα Βρτιταοτοτ τα τ›τΙιτοα, τοι ατο Βο
ΙααΒοα'). Ποτ θτααιτ Ιιτοττττττετ τααι 'Πιοττ τα οοτ @αα
ττττττΜε τατ Βτττταα8 οταοτ νοταοτοα ΒΙοεοαιτο.αττνοτ
αοατττιατοα Μοτοττατε τα εαοτιοα, ταταΤτιοτ1τα αοταΖαεο,
νοτοτιοα ατο τοττοττιττοαΕαιτοα οοε νοταο οττοαοα Βοοττοα

8ττττοΙοοοτ ννοοτιοο1ακτοτΚϋτροτειοττααε αυτ ατο ννοτοτι
ττιοττοιταΒοτοτοτι οοε Ποίοοτοε ααοαττοααιαοοοα. Εααττοτι
τοι Πιτ ατο4ΓατττιοετοΙιοααο Ιαοοατταοατ οοτ Μο.αοο1 εο
1ιαεοαα οατιντοττοΙτοτΒατιταοτοταιαοτταΙαταττα αοαι «Ποτό
οοα Βαααο» τιντεοτιοα αοα 5ταιρτιτοοατιτττττοιινοτοατντοττ
ττοΙι τα ιααοτιοα.

τ) Ι)το Βτεοταται·ο.ιιαααοαααα οοτ ο.Ιτοτοαααα αοαοτοα Ζοτι
τὶααοαοτοτιτα αοα νοτοττ“οατ1τοααααοανοιι:
θ. Β. Βοτιτατα τ: Βοτττοττοται· ττΙτατοοτιοαΟτιττατετο,
Βττ.ναι, π. 291: «Ι)το αροτοττνοΒοτια.ατττιιαΕοοτ ΒΙοοοα
οοιορτο»; -
Α. Ττο τ.το: Βοττι·ο.8οτατ ττΙτατοοτιοαΟΙιττατετο,Η!. Χν111,
μα. 1: «Ζω οροι·οττνοαΒοτιααττΙααεάοι· οατ;οτιοι·οιιοαΒΙαοοα·
ορα1ιο»,ααα αοοοααοτο τ

Ε. τ! ατο1: Βοτι.το.Βοτιιτ ΙτΙτατοοτιοαΟΙιτι·ιιι·ετο,Β‹τ.ΧΧΙΠ,
ρε. 444: «ΠοτιοτΒΙοοοιιοοτορτοααα αοτοιι οροτοττνοΒοτιοα‹τ
Ιααε» τα τα ααοττττιτΙτοτιοτΒοαττιοτταααααα το ι·οτοΙιτιοΙττεοι·
ΖαοοιαιαοιιαιοΙΙααε, ἀαοο°τοΙιτα ατοοοΙαοανοτιτνοτοοαιααοτιτο.

Οοτααε ειαοτι τατταατοτ ατο Βττττααε οταοτ νοταοτοα
ΒΙοεοαντοαα ττατοτιΙταρροαρταεττττ,ου Κατα οτι ταιιτοττοτοα
νοττοατ στο τα αο.ταταοα νοτττοτιαααοα ααα ΠτνοτττΙτοΙ
ατΙααααοα, τα Ιιιοταοτοττοαοα. Οιιτοτττιοα, θοοοτιτνατοτιττ
αααα σταοοτ Ιααοαττο.οτιοοοτ Ι.ορροα, οοΒοτ τα 8τοτα
αττααααοα, οο αειοο ατο τιατααΒΙτοτιοαΕττοτΒο Ματ φωτα;
παταω. Πτο Βοεοτιντοταοα οοτ Ραττοατοα ιναοτιοοα ατο
κτοττοα5ο τα, ααεο ατο Οροτατοατο αοα τατττιοααιοτταα

Βοαοα Πίστα εοΙττοτιττοαοτ οατεοτιοτι ααα ατο νοττιοτττο
νναααο νττοττοτααταιαοτιοα τααεει.οα, ατα αοα οτττττεττοτιο
τοα Ζαοτοαττ νοτ οοτ Οροται.τοα νντοττοτΙιοτταειο1τοα.Βτο

Ιαοοατ.τιιοτιτΒοετο.ατττα οτΙοα Ε'τττΙοαττοττ οοτ Οροτο.ττοα
ινοτιοτ τοτε ααα οο ιααοειοα Βοοτρτοαι.οα ορρττοτττ ποτ
ττοα, ατο ττοτττοτιαοα τιοετοατττεοΜττοεοοααοα Ηττα τοτττ
ττοεοοτ οαίττιιαοα. 13οτ νοτοαοτι, αατοτι Ροτοττοααταοττ
αατ αοα ΗτιΙο α_οτ_αοαεοατταοτ.ο_αΒτοοο αοα ταοααοΙαττοα
Βρτιταοιοτ τα οτοοττοα, τατοετοα8, ατι οοτ ΒταοΙτ οοτ Ρο
Ιοττο νοα αοα Ροι;τοατ.οαατοτιτοτττοΒοα παταω

τ

Ια αοα Ροττοα ττοττοαττοαΟροτοττοαενοττατιτοα,τα »νοτ
οτιοα οταο ττττοοιο νοτοταταααε οοτ Ι3Ιοεοαττταιτοττατα
θανατα νοετοαο οιιΒοοττοατ ινατττο, νοττιοτΙτοτι ατο οαοτα

αοτεοαατικοα ντίααατοααοτ ιιτοτιι, νοτ! οοτ Ζαε οοτ Γο
ττοταττοαΒοοτιοατιττΙίτοα ατο Νοτιτο ατιοτταττοεταοτΒρο.ιι
αααε ο.ατοοτττο. Ααοτι τα αοα οτα 81αοττττοτιοτοανοττοα
τοαοα Ρειττοα τι1τοτιατα Βτοοοατιατοο οταο Ρτετ.οτοτταααα
αο.οτι, ατο παταει ατοτιτ Βοοοτιτοοοοιι ινοταοα ττοαατο ααα
ουο ινοτοττοτοοτ Ηττα αοοιο.αοταο.αττορίτο.
Ααοτι ατο νοτοαοτιο αατοτι ΑααιοτοοοΙααε οοτ Βοοταο
τιαοαττονοττιοτ ατο Βραααατιε τα νοττταΒοτα,-οττοταατοτι

οετοορτοοττεοτιοΑαοτττ11ατιττοοτ Βοοττοαεροττο οταοιι τ'οετοα

Βοοττοαετττι:οττα οοτιαΠοιι,Βατιοιι ττοταοΒατοα Βτίοτεο.
-Νατ ΤτοααοΙοααατΒ τοι οο αατοτ 6 ΓοΙΙοα οτα
ταο.Ι ττοΙααΒοα «οταο οοτ Νοται Ηιοτ ΒΙοτοΙιττοττιταοααοΟσα
τταοατ» τα οττοτοτιοα, ταιτοτα οτ αατοτι Ι)ατοΙιιαοτεοοΙααα
οοτ $ταοτιοατττοετο εαοτοττταοαατο ΒοοΙτοατιτττττοαΒοαοα
οταοαττοταοινο81τοτιαιοοτιτοααα αοα 13οτοοτοοε Ιταοοτιοτ
αοα ΒοοΙτοατταΒοο ττατοτιοτιτιοροατοοαο ΝτιοτιαοτιοααΙαα8
νοτττααοττοξ Ι)το απατα! ίοΙεοιιττο Βττττααε οοτ Μοτο

ααα Ητι.τατοΙιτο ττατοτιΑατττεοαααε ααα αττοοτο τ'οτοτατ
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@πιο εο!οπο πππ !οιοιιτοτ. Ττοππο!οπιιπτε°ε Βοι
εριο1 ιπιτ ππτ πεπιεο Νοο1ιοιιτποτ ποίπω!οπ. Με νοτιιο
τοιτοππο Κποο!ιοποροτετιοπ ιι!!οιπ πειτε τπο!ιτιππ!ε Τοποε

!ΐιι.!ιεεπτ Ε'ο!,ε,ιο,πο πιο εεεοτετε Ψπω1ο πεποπ τι" ιιο
ετειιοπποπ1ποοπτιποπτ πιο!ιτ ειο1ιετ Βοποπ ΙπΓοοτιοπ πε
εο!ιιιτ2τποτπεπ 1τοππτο. 1)οτ εππ!ιοιιε ΒτίοΙε ποτ ιπ

ει!!οπ Ε'ιι!!οπ Με επί πεπ οιποπ Βοππωιτοπ πποεπιιεοππ.
1Τππ εποε Φοεετ ιετ πεε!ιττοο!ιο1ι πο.ειι$οπποπτιπτε")
πιοποτ νετ!οτοπ Βοποπεοπ.
Ροιηιεττ°) πω; 1894, ποιο!ιποιπ οτ επνοτ Φο Β!εεο
ποεο!ι1οεεοπ πειτε, οιπο επετειο!ιοππο Οοπτιποπε ει·πιε!τ

πιιτοιι οιπο !ιοεοπποτε Ριοετι!τ ποε 1ιιω.οτοπ Έ1ιει!εε ποτ

εοπτ !ιιεεεπ ειιιπ @ποπ πιο Μπνπ!'εο!ιο Οροτοτιοπ ποτ

Β!ο.εοπερο.!το ποστ ιι.ππετο πιο!ιτιοε Βεπειι!τοπ οπΓιιΙιτετι.
πιο Ιιτιιππτοπ οπτοπ Εττο!πο εετιειπεπ πιο!ιτ ιιι ε.11επ Ρε!
!επ ο.πο!ι ειπποποτππ το εειπ. Πειιετ ποπ ινειτοτοπ Υετ
18.11!ποτ ίτι1!ιετ πεε!ι Μπνπ! οποτιττοπ τοπιο ιετ εε ιπιτ
Γτοι!ιοτι πιο!ιτ Βο!πποοπ ιιι πετ Ι.ιτετο.τπτ Απςοποπ επ
ιιιιπεπ, ποο!ι τιοτιο1ιτοτΠιτΚ Βιιιτ")- 11!ιετ ειπετι Κε!!
ειπε ποτ ν. Βιεο!!›ετΒ°εο!ιοπ Κ!ιπι!τ (1ι1ιειιο! Π., 8
.Μοτο πιτ), ποτ 2 Μοποτε πε.ε!ι πετ Οροτο.ι.ιοπ ιπιτ ειπε
τειο1ιοπποτ Οοπτιποπο οπτ!οεεεπ πιιτπε. Βοοιι σε.. 8 Μο
πο.τε πιιτππί ,,ι›οεοιιιππτετο πεε τιοπι!ιο!ι νετπε1ιτΙοετο
Κιππ πεπε!ιπ!ιοιι πεε Βοττ“. ,,8ριιιω:τοτ !ττ1ιττι8". Νε.ο!ι

επ ιιιΙποπποπ Πτετιιτε, πε!ο!ιοπ ετ επί οιπο !‹πττο 8ττοε!τε
ιπττονοειοο! νοτ1οιιιΕοπ!ιοεε. Ι£ε !ιε.ππε!το ειο!ι ιπ εοιποπι

Ρε!ιο πω 1ιοε1ιετο.πιποΒριερο.πιο, !τοιπο οιοοπτ!ιο!ιο Βο

τοριο. νοειεο.ε, πιο Ττοππο!επιιπτο επί ποιπ 25. Οπι
τπτοεπεοποτοεε 1896 ποο!ιινιοε.

τω” επποτε εεετ πεετε!τοτοπ εισε πιο 19ττο!εο,εοιτ
ποιπ Μοινπ1 1892 ιπιτ ποτ !τπρ!επτοιτιοπειποε ε!ιρτιεο!ιοπ
$τπο!τοε πεε Ττιποππιπ ιπιτ πεπ ιιιτοοτοπ Πτετοτοπ ιπ

ειποπ 1.ιιπο>εεο!ιπιττποτ Βοιωτοι. ειπιποιποο. οιπ πεποε

Οροτειιοπενετίε!ιτοπ ειπεοιι!πο. !Νιι!ιτοππ πιο ίτι!!ιοτ επ

Τιιιοτοπ ιπε!ιτιο.ε!ι οιπεποΓιιιιττεπνετεπειιο πιο ειιεεεειιπιτ
τοπεπ Πτετετοπ ιιι ποπ Μπετπο.τπι οιιιοπιιιι!ιοπ, ειι.πιιπτ

!ιο!ι πιιεεεΙιιο1ττπετεπ, πο. ιπ !ιιιττετ Ζοιτ ειπε οεοοιιΦ

τοππε Ρνο1οπερ!ιτιτιε πεπ Εκιτιιε 1ετε!ιε ιιοτιιοιτι1Ιιττο,

πο!οιπο εε Μο.νπ1 ππτε!ι Βοι!ιε!ιο!τππο ποτ ποττπο.!οπ
Ατιεο1ι1πεενοττιο!ιτπποπεε ιπτεοτοπ Πτοτοτε ειπε _Ιπ!οοτιοπ
πεε Πτοτοτε πππ Νιετοποοο!τεπε νοιπ Ποτπι οπο :επ νοτ

ιιιπποτπ. Απο!ι πιο πειιι! ειποε εοπεο!ιοιιοτοπ Πετιπ

τιιοιΙεε ε!ε εε ποτ Μπετπο.τιπ ιοτ, οτεο!ιοιπτ πεεεπτ!ιο!ι.

Βιο θιο!οι!ιτ πεε Απετειεεοπε ποτ οιππεπειιτοπ Πτετοτοπ

οπο ποιπ 1)πτιπ πετ ιπιτ Απεεο!ιο!τππ8 ιεπετ Νοιιτεροπ

πππο ετ!ιετι!ιοιι νοττιποεττ.
Ιιι τεεο!ιοτ 1ι"ο!εο ειιιπ πιο!ιτοτε Ομετιιτιοποπ Με
ΜπνπΙ'ε Βειεριο! πιιτ ππποεοπτ!ιο!ιοπ Μοπιιιοο.τιοποπ
επεεετι1!ιττ πππ ρπιιΙιοιττ ποτπεπ. Βοε επε!εππετε Πετιο!

τι" ππο!πε!τιιοιιοπ Ττοτποτ ειπετ Β!εεοποετοριε, πιο Ιπ
εοπτιποπε πππ ιιιτο Ε'ο!ποεπετεππο, ππτποπ ειο1ιοτ πππ

νο11!τοπιτποπ ιιοεοιτ.ιετ, ιπποπι ποτ ιπποτιοπετπε!ιτιοε

8τι!ιιποτοτ επι ποπ νοτεο1ι!πεε πεε τπτ Ο1οοιιτοπιπποετο!
τοτοπ Μπετπο.τιποε πιιοτπε!ιττι. Απ 8τε!!ο ποτ ρτο!ο!ιιτι.επ
1ιιπτετοπ ΒΙοεοτιπο.ππ, ποτεπ 8ο!ι!οιιπ!ιοιιτ πει πετ ππνοτ

ιποιπ!ιο!ιοπ Βετι11ιτιιπ8 ιπιτ ποπ Κ!ειπετπ οιπο τ)πεΙ!ο ιιο

ετοιππιπετ Βο!ιτποτεεπ ιπιτ, πω. ποο!ι Βιιετιι·ρο.τιοπ πετ

εει!ιοπ οιπο @οιπο Βο.πο!ιππτ!ιο.

Πιο πιιτο!ι πιο Μενπ!'εο!1ε Οροτειιοπ ιιοΦποτε Φο

!ιοπεποΓο!ιτ ιετ !τοιπο εο!ιτ πτοεεο. Μοπε!^) ιιοτοοιιποτ
86,7 ιι(1τ. Ηει!πποεπ οπο 12 επτοπ Ετίο!Βοπ πππ 2 'Γο

ποετιι!!οπ; ποινοπ ειπιπο.! πε!ιτεο1ιειιι!ιοιι Νοτοοεοπτοπ

(Μενπ!) πππ πεε ιιπποτε Μπι Επιτπε πιιτο!ι Ρνο!ιι.ιε
(Βο1ιπιτε!οτ). !ινεπιποτ οποιο ετο!1τ ειο!ι ποτ Ρω
οοπτεοιτππειετι πεπ Βττειιιτπποοπ ποτ ν. Βιεε!ει›οτ8
εο!ιοπ ΙζΙιπικ. Ιιι ποτ Ρπειιοο.τιοπ νσπ 11ιτ!τ Μπι)
ετοιιοπ 4 επτοπ 15ττοΙοοπ 8 '1'οποετοι!!οπεποπιι!ιοτ. Με
Πτεοιο!ιο πεε 'Γοποε πετ ιπ πιεεεπ Ρο!!ειι: οιπιπει! ιιοιιτο

Ροτιτοπιτιε, οιωπε! !.οε!ϋεππΒ πεε ιπιρ!οπτιττοπ Βιιιο!ιοε

απο ποτ Βοτιπππιιπε πππ .πο.πιιτο!ι οπτειιι.πποπε πιι!'πεε

οιττιο-Ιιετιπϋεε Ροτιτοπιτιε, οιπ Με! ειιτι- πππ ιπττοροτι
τοιιεο!ετ ρπττιπετ Αιιεοεεε ιπιτ Ρεττοτειιοπ ιπ πιο ποιο

Βοπο!ιΙιε!ι!ο. Απε ποτ Ζπετιπιτποπετο!!πππ νοιι Πιτ!τ
Βετο, πε!ειιο ειο!ι ιιπ ννοεοπτ!ιο!ιεπ ντιπ ποτ Μοι2ο!'ε
ππτ ππτο!ι ΗιπεπΠιπππο ποτ πειτοτοπ ν. Ε!ιεοΠιετ8
εο!ιοπ Εττο!ιτππποπ πιιτοτεο!ιειπετ, !εεετ ειο!ι οιπο Μετω
πω; νσπ 30 μΟι.. εεεεπιιιιοτ 70 ρθτ. Ηοι!ππποπ 1ιοτοεπποπ.

Αιιοοεο!ιοπ νοιι πιοεοιπ νιο1 !ιπ11οτοπ Μοττο.!ιτοιτερτο

τι 8 ο π π ο π ο π τ ε: Πεπτεο!ιο ιιιοπιοιπιεοπε Ψοο!ιεπεε!ιι·ιΕτ
1899,Ντ. 14, ρε. 220.
ε! Ρ ο ρ τιο τ τ: νει·πο.ππ!ππο·οπ πετ Βοιιτεο!ιεπθεεε11εο!ιείτ
πιτ (1!ι1τιιη;ιε,25. Οοποτοεε 1896,11., πο. 411.
9 Ε!. Μ ο ε ε 1: Βοιτι·πεοεπτ !‹1ιπιεο1ιοπΟ1ιιι·πτειο.πι. ΧΧ1!!,
11εττ2, τις. 491.

ποιτοτοπ 11/π .Το!ιτοπ οοιι,;τπιο Βοο!ιο.οιιτππο ιπ πετεο!1›οπ
Κ!ιπι!ι'), πιι.εε πεε Κιππ ,,οπι 'Εεεε νο!!ετιιππιἔ εοπτιποπτ
ιετ, πππ ποιεε ππτ οτι πππ επ 8ρπτοπ νοιι Βιτοτειι1επτεπ

εροπτειπ οιτιοοιιοπ.
Φοοιι !!νεο!τοπε ετοτε πεεε. Ποτ 8ρ!ιιπετοτ επι πι, πιο
ιπο.π ιιο!πι '1'οπο!ιιτοπ ιπιτ πειιι !τ!οιποπ Ριπποτ οοτιετε.τι
τοπ πεπο, πιοιπ!ιο!ι εο!ι!πι1“. Νεο!ι Μπεεε8ο πεε 8ριιιπο
τοτε ποοιι '1'!ιιιτο Βτο.ππτ πι ,,Ροτ. εοπο!ι! τεεειιτιοτ
ε!ε Νοειιτε νο!!!τοπιιπεπ εοπτιποπτ Βοποτποπ; Νε.ε!ιτε

ε.!!ετπιιιπε ππτ τοι 2ετιιππιποιπ ΨεοΚοπ°°.
Με ιετ οιπο ττιιιιο Ετιιι!ιτππο, πιο ποπ 17νοττ!ι ποτ
Ορετε.τιοπ πιο!ιτ πποτ1ιε!ι!ιο!ι 1ιοτιιεεπεετεοπ πεοι€ποτ ιετ
πππ πτιπποππ πιιι!ιπτ, Φο ππο!ι πιοεετ Μετιιοπο οροτιττειι
Ροτιεπτοπ ειποτ ιπ!ιτο!οποοπ Γετπετοπ Βοοϋποιιτππ8 επ
ππτοτινοττ”οπ,ο!ιο Πιτ ειο πιο Βοποιε!ιπππο ,,Βο1ιει!τ“ εο!
τοπ πω!.

8οπποιιι›πτε νετπιτίτ πιο Μονπ!'εο!ιο Οροτετ.ιοπ
νο!!ετοιππιπ. Ετ εοπτ8): ,Με Αιι!ειτππο ποτ Πτοτοτειι
ιπ πεπ Βοτιπ !ιτιιιπτ πιο θιοΓο!ιτ ποτ Ρνο!οπερ1ιτιτιε ιπιτ
πω. Με Οοπτιπεπε, ιιπ Απίππ8 νοτιιο.ππειι, εειιοιπτ ιπιτ
ποπ .Ιο!ιτειι οιιτιιπο!ιιπεπ". [Με νοπ ιιππ @πιο πππ
νοτοετοοοιιε νοτιο.ιιτοπ ιιοετο!ιτ ιπ ποτ Αιι!ειτππε πεε
Πτιπε ιπ πιο Ρεπιετιππο πεπιιτο!ι, πεεε οτ πιο Πτοτετοιι
ο.πε!πετ, νοτειε!ιτ Με ειο ιπ πιο εριερε.πιεε!ιοΡοπιετιππε οτι
πο!ιτ πππ ποπ ΒΙο.εεπτοετεπετιτριττ. Ζποο!τιπιιεειο εοπτιι€ι
τοτε Βεειριεπτεπ !τπππεπ ιετττ τιοεεοτ ποπ Πτιπ ο.π!τοποοιι
πππ πιο ιοττοοετοιιοππε Ιποοπτιπεπε ετττιιο!ιο!ιοτ τπο.ο!ιοπ.
Πο!ιοτ 7 Οροτειιοποπ ο!ιπο Τοποετο.!! !ιοτιο!ιτοτ Εσπ
πο πο πτε πππ τιιιιιπτ επ εοιπετ Μοτ1ιοπε πιο 0οίιι!ιτ
Ιοειο!τειτ πεε Ε.ιπετι!ιε, πεε !!νο!ι!ποίιπποπ πππ Φο Ατ

πειτείε!ιι8!ιοιτ ποτ Οροτιττοπ. νετ 16 .Ιο!ιτοπ πιοε!ιτο ετ
επιπ ετετοπ Μο.!ο Φοεο Οροτιιτιοπ οιπ ειποπι Ρο.τιοπτεπ,
ποτ ε. Ζ. εοιπ Κτο.π!τεπποπεπιοποτ πι πππ εοιπεπ ΡΒιι:!ι
τεπ ετοτε πεο!ιΙτοιπιπεπ ιτοππτο.
ντ'εππ ιοτι ιπ πεπι πω τπτ Βο!ιο.ππΙππο !'τοπππ!ιο!ιετ
2ποςοπιοεοιιοπ !Ξ'ο!!οΦο τοπιπο.Ιο Ορετιιτιοπ, Φο Ιιππ!ιι.π
τιιτιοπ ποτ Πτετοτοπ ιπ πιο Ρ!εκπτο. ειπιποιποο. π11.!ι!τε,
επ οοεοιιοιι εε, πεπ ο!!οε ποτοιπτ ο.π!τειπ πιο Ιποοπτιποπτ
επ ιιοεοιτιοεπ. Πιο Ρε.τιοπτιπ, οιπ ιπ πτιπΙιε!ιοπ Ψοτ!ιτι!τ
πιεεοπ ε.πΓινιιο!ιεοπποεΜππε!ιοπ, πειτε ειιιπ ππιπϋ8!ιε!ι επι
ειτοοππο Πτιπο.!ο εο!ιο.!1οπ!τϋπποπ, Φο πΙιετπιοε πει Ρο.
τιεπτειι πει!ι!ιο!ιοπ Θοεο!ι!οο!ιτε εοιιπετετ επιπιιτιιιοοπ
ειππ, ιιι πετ Νο.οιιτ εεετ πει !ιοτι2οπτο.!οτ Φοεο πεε

Κπτροτε πεπ Ι)ιοπετ νπ!!ιο νετεπποπ πιιτιτοπ. Μιι ι!ιτοτ
1ποοπτιποπο ιιειιοΓτετ πετ πεε Μππο!ιοπ ειτε ποτ θιοεο!!
εοιιιιίτ πετ ΙΙιτιοεπ επ ποτ πιο ππεεεεε!ι!οεεεπ.
Δω 21. .!εππο.τ 1899 ππτπο Ρετ. ιπ πιο Β.οιοιιοπ
ο ο το - Μ ε ! Ι ι π

'
εο!ιο Ηει!επετο!τ πππ Ρποποτιπποπεο11πιε

ο.πίπεποπιπιοπ.
Αππε Κ., 11 .1π!ιτετπτ,ιετ Πιτ ΠιτΑ!τετ ποιοι
πετ Βτπιτιιτιιπεεεπετεππ πω. !)ετ 11πτετοποππο;ε!ιο!'πππ
επιππιτ!ιε1ιοι·Οτειιιιειετ ποττπο!πιο επί' πιο επιτοιιοι·οποΒιο.εοπ·
εριι!τε. Αιπ ο1ιετεπΒο.ππο ποτεε!1›οπειο1ιτπιιιπ πιο Απποπτππο

επτπιο!τε!τ.

δ)Πι ι·!ι Βο.:τ: Ιποπςιιτο!πιεεει·τοτιοπ, Κππι€ε1ιοι·ο· 1899.
«Ζιιτ
οδοτο.τινοπ

Βο!ιοιππ!πιιΒ· πετ επε,ιειιοι·οποπΒιιι.εοπερο!το
ππτε!ι τοτει·οπιιπρ1ο.πτετιοπ!π ποπ Πιιτπ1»,πο, Η.
Θ)1. ε. Με 83.
1) ι!ιιπεπι ρε. 80.

ει
!
Β ο π π ο π ιι π τ ο: Ποιιτεο1ιοιιιοπιοιπιεο!ιοΨοο!ιοπεο!ιτιττ

1899,Ντ. 14, πο. 219: «Με Βππι·οεπ!τετοοποτε.τινοτ νοττο!ι
τοπ πει Βιοτοριιινεειοτιο».

Νιιο!ιτε ιετ εε ει!!ετπιπΒε ποτε 2εττ1τι
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ειιιεε Νει1ιε1ε. Βιεεε Ρ.ιιιιιε άει Πιιιιι ιει ιςεάε1ιιιι ιιιιά ιιιε
ιιιειιιιιι. Πιιιει1ιε11ι άειεε11ιειι ι·οιιιιιιιιι 1ι1ειιιιιρίεΙειοεεΜε
1ιιιιι:ει·εΒ1ε.εειιιιιιιιά 1ι1ιει άεε 1νεε.ιι άει 1ιει1ιεει.νειιά.Πιε
Βε1ι1ειιιι1ιιιιιιιει ιεε1ιιε ειε11ινε1εεεριάειιιιε.11ειιι, Ιιιι1ιε Ιειε1ιι.
1ι1ιιιειιά ιιιιά 2ει1ι1ϋιι.ει; ε1ιειιεο ιιι.ι.ε1ιιιιιιειι Με. Ηιει 1‹ειιιι
2ε1ε1ιιιειι ε1ε1ι1ιειάειεε1ιε άιιιε1ι ρειιοά1εο1ιεε Ηει·νοι·ειιε11ειι
οάει άειιι11ε1ιεεΒρι·ιι:2ειι νοιι 11ιιιι άιε ΑιιειιιιιιιάιιιιεεειεΙ1ειι
άετ 1ιειάειιΠιειειειι. Πιε Πιεει:ιεε άει 1ι1ιιεειι1ιιεειι Μιάο
ιιιιιιιε ιει εε1ιοιιιι1ιει άειιι Νιι1ιε1ιεειάειιι11ε1ι ιιιιειιννε1ε1ιειι,
ιιιιιιιιιι. ιιιιο1ι ιιιιιειι ε,ιε,·ιειι άιε 1ιιεειιιοιιειι επ άιε 1ιειάειι
θε1ιιιιιι1ιειιιεΖιι, ινε1ε1ιεω.. 6 Οιιιι. Μπι νοιι ειιιιιιιάει· ε1ιειεΙιειι.
Πιε ΟΙιιοιιε 1ει εεερε1ιειι; _ιεάεε 1..ε1ιιιιιιιιιιιιιιιε πεπι ιιιι ειιι
ιιειιι ο1ιειιειι1Βιιάεειιιε Ηιι1ι'ιε άειεε11ιειι. Πιι2ιιιι1εε1ιειι1ι1ει'ι'ι
Με ιιειιιενειεε1ει θρε1ι. άιε νε.81ιιιι16ι11'ιιιιιιε·.Ιιιεςιιιιιε11ιειιι1ειι
ειιιά ιιιε1ιινοι1ιειιάειι. Πιε Ηειιιι. ιιι άει· Πιιι€ε1ιιιιιιςάεε Πε

Γεειεε 1ει ε.ιι ειιιι€ειι Βιε11ειι εει6ι.1ιει. οάει μι· 1ειε1ιι ειι
εοιιιιι.
Νεε1ιάειιιιΡετ. 1ιιιιι.ιειεΖειι. ι.ιερι1εειιιιιά άιε Ηπιιι ε;εειιιιάει
απ. ννιιιάε άιε Ορει·ιιι.1οιιεπι 21.Αρι11 1899ειιιεεείϋ1ιι·ι.
Ορειει1οιι: 8ε1ιιιιιι ιιι άετ 111εάιιιιιε1ιειιεάιιι·ο1ιάιε Βεειε άεε
Νει1ιε1ειιιιά άιε 1ιιιιι.ειεΒ1ιιεειιινιιιιάΜε 2ιιιιι Με. ιιιι.ειιιιειειι
ειιιε ιιιιά ειιιιιιιεάειιι1ιει 1ιιιιε.ιιε. Ει6ιΤιιιιιιε άετ Βειιε1ι1ι61ι1ε.
Πι 'εάειι Πι·ειει ινιιιάε ειιιε 8οιιάε Βε1εει., ννοάιιιε1ι ει·ειειε
Ιειο ι.ει νοιι άετ Βιι.ιιε1ι1ι61ι1εε.ιιε ει·1ιιιιιιιι ιιιιά εε. 50ιιιι. "ιι
ιι·ε1ι.ιι8.ριιιιι·ιννειάειι 1ιοιιιιιειι. .1εάει 11ιει.ει ενιιιάε Με ειιι
ιιει· ιιιιρι11ευΓ6ι·ιιι1εειιΑιιειιιἱιιιάιιιιεεειε11ε ειιιε άει Β1εεειινσειιά
ειιιεεε16ει:ιιιιά ιιι ει.ειι1εθοιιιρι·εεεειι εε1ι1111ι.ειιι Βιιιιε1ιννιιιιάε
εειι1ιε1ι1ιειε.ιιεε;ε1εεειι. Βει άει Βεε1ε1ιιιειιιιε άει Βεε1ιειι
οι·ρ,·ειιεπειειειι 11ιειιιε, '1'ιι1ιειιιιιιά Ονιιιιειι ιιοιιιιε1εε νει1ιε.1
Με ιιι Βειιι€ επι' θιι6εεε, θεειε1ι. ιιιιά 1ιεςειιιιι,ε,·. Βιιι·ιιιιι'
ινιιι·άε άετ ιιιιι.ειε Α1ιεε1ιιιιιι. άει Ρ1ειιιιιιι ειειιιοιάειι. νοιεε
εποε, εε. 20 θι.ιιι. ννειι νοιι Πε1ιει·ι.πειιε ιιιε Βεειιιιιι ειιι 4
Οιιιι. 1ιιιιι:ει ιζιιειεε1ιιιιι.ιιιιι€ε1ει:,°ιιιιιά ιιι άιε Βιιάειι άεεεε11ιειι
1ιε1άε11ιειειειι ιιιιιιε1ει. άορρε1εειιιεει 8ειάειιιιε1ιι. ειιι8ειι1ι.1ιι.Π” Ορειει1οιιεεε1ιιει Αιιι Ι)ιιιιιιε ννιιι·άε άιιιε1ι ει.ι·ει εειι1ιε1ιε
ΟειΒιιιιι.ιι1ιιε ιι.ιιάεε Ρειιιοιιειιιιι άεε θε.νιιιιι νεειοοιιιει·ιιιιιιιιω”. Ζι.ν1εε1ιειιάιε 1ιειάειιΠιειει·ειι ινιιι·άε ειε ι'ε1ιιει· .Πιάσ
ι'οιιιι εκεειιειι'ειι ειιι€ε1ει;ι. άει άιε ειιιε.ιιάει ειιεε1ιε1ιιιειι Βει
ι.ειι ει· ειιιι.ιειιε.1ιι.ειι11ι·ειει·ειι ιιιιά άιε Πιιιιιιιινιιιιάε ιιι άει
Μιιιε 1ιεάεε1ιιε,ιιιιά ει» άειι 11ε11άεε Βει·ειειιε ειιιει Νιι1ιι
οάει ειιιει 1ιιιεειιοιι άεε Ορειε.ιιοιιεεε1ι1ειεεάιε Πιιιιιιιιι;ε Μει
ιιε1ιιιιειι εο11ιε. Νεε1ι Βιιειιιρει1οιι άετ Β1εεειιεε1ι1ειιιι1ιειιι
ννιιιάε άιε Βειιε1ιενιιιιάε ιιιιι ιιιε1ιιι·ει1ι18ειΟιιιε;ιιιιιε1ιι ιιιε
εε1ι1οεεειι. Αιιι ιιιιιειειειι Βιιάε ιιει· Βειιε1ιινιιιιάε 1ι11ε1ιειιιε
Ρειι1ε ιιιι·11ε1ι,ά1ε ιιιο1ιι ιιιιι Ο1ιει1ιιιιιι ϋ1ιει1ι1ειάει ι.νειάειι
1ιοιιιιι.ε,ννε11άιε 8ριιιιιιιιιις ιιι ει·εεε να” ειε ννιιιάε άει·θι·ει
ιιτι1ε.ιιοιι111ιει1εεεειι.1ιι άειι 11ιιειάειιιι ι.νιιιάε ειιιε ννειο1ιε
Βε1ι1ιιιιάεοιιάεειιιςε1ει.:ι..ειιιενσε1ε1ιειειε1ι ιιΙε1ιει1άειιιι·1ιΜάτι;

Ρ·ειιιι1ιιε
11'1ϋεει81ιειι.ιιιιι Βειιιιειι€ιιιιεειι νοιι 1Τεεεεε ειιι

εει·ιε.Α νει1ε.ιιι ιιεε1ι άετ Ορειει1οιι.
21.'Αρι·ι1,Α1ιειιάει 'Ι'ειιιρ.97,5°,Ριι1ε 76-140 εε1ιινε.ιι1ιειιά.Ρετ.
εε1ιι ιιιιιιι1ι18,1ι1ιιιι;ιει." 8ε1ιιιιειαειιιιιιΚιειι2. Βι1ιι·εο1ιειι.Αιι
εοιιάει·ιιιις ειιιε άειιι Βιιιιιιιο1ιι·ε ειιιι1ιι1ι1ιιιι€. σε. 450 Οειιι. ιιι
12 8ι.ιιιιάειι. Ζιιι· Νε.ε1ιιΜοι·ιι1ι. ιιιιιι1ε.ι..0.015 ειι110ιι1ειιι.
22. Α Μ. Μοι·πειιε: '1'ειιιρ. 37,0°, Ριι1ε 116-140 εε1ινι·ιιιι
1ιειιά. ει.1ιιιι Νιιε1ιιε ννειιιι.>:εεεε1ι1ει'ειι. Θει·ιιιιιεε Βι1ιι·ε
ε1ιειι. Βε1ιιιιει·2ειι1εεεειι ιπιοιι. 'Ι'ε.εε ιιιε1ιιιιιιι1εεεεε1ι1ει'ειι.
11νειιιιιιιά Μι1ε1ινειιιιιιι·ειι.
Δ1ιειιάε: 'Ι'ειιιρ. 87,9°, Ριι1ε 128-144 εε1ιννειι1‹ειιά.Θε1ιιιιει
εεε 1ιιιιειι ω. Ρετ. Πε ι ιιι1ιιις. Δ1ιεειιάειιιιιε ειιιε άειιι
Ι)ιι.ιιιι ω. 600 0ειιι. ιιι 12 ιιιιιάειι. ιπιοιι 1ι1ιιι1Β. 'Γι. οριι μι.
6 Α1ιειιάε 2 111ε.1.
28. Α πι, 11άοι·,<;ειιε:Τειιιιι. 87,0°, Ριι1ε 112-120 εε1ιννιιιι
1ιειιά. ει. 1ιε.ι:Νεε1ιιε μι: εεεε1ι1ει'ειι. Α1ιεειιάειιιιι,ι; ειιιε
άεπι 1)ιιιιιι σε. 820 0ειιι. ιιι 12 Βιιιιιάειι ο1ιιιε ειιιι1ιει·ε Β1ιιι
1ιειιιιειιι;ιιιι€. Βιιιιιιιο1ιι Μιά 2ε1ινιει118·ειιιι'ει·ιιι.
Α1ιειιάε: '1'ειιιρ.187,5°, Ριι1ε 98-120. Ζιιι Νεε1ιι 'Γι, οριι
μι. 6.
24. Α ι·11.11οι·8ειιετ 'Ι'ειιι 87,1 (

1
,

Ριι1ε 108-120 εειιι.νειι
Ιιειιά. ει. 1ιε.ιεπι εεεε1ι1ε.ειι. Α1ιεοιιάειιιιιιςε.ιιε άειιι Βιιιιιι
ο1ιιιε ιιιε.1ιιοε1ιοριεε1ιιιε.ε1ιιιι·ειεΙιει·εΒ1ιιι1ιειιιιειιειιιιε·. Πιε
Πε.ιιιιιο1ιι Μιά ιιιιι Πιτ επιιε 2ε1ι ιιοε1ιειιιιεε 111ε1εεπι '1'ειι.ιε
ειιιςε1εει.
Α1ιειιάε: Τει”. 97,7 °

, Ριι1ε 110-116.
25. Α ι11, 111οι,εειιε: 'Ι'ειιιρ. 87,0°, Ριι1ε 72-114 εε1ιννιιιι
1ιειιά. 'ιιι εεεε1ι1ει'ειι. 1Νο1ι11ιειιιιάειι.Ι)ιιιιιιιο1ιι· 88.112επι·
ιει·ιιι. Α1ιειιάε εροιιι.ιιιιι11ιεειι.ιεΒειιιιειιι1εειιιιιΒ· ο1ιιιε Β1ιιε
Α1ιειιάε: Τειιιρ. 36,8 (

1
.

Ριι1ε 108. Νε.ε1ιιε Μιά ιιιε1ιιιιιε1ε
άεε 1)ειιιιιο1ιι·ειιι€ε1εει..
26. Αρι·11,1111οιεειιε:'1'ειιιρ.86,6 °

, Ριι1ε 102, ε οιιιιιιι εε1ιιιιι
άειιει· Βιιι1ι18ε.ιιι;. Νιι.ειιιιιιιιε.,ε,ιειιιιά Α1ιειιάε ιιεειι.;ε Πετιπ
ειιι1εειιιιιεειι.
Α1ιειιάε: '1'ειιιρ.87,1 1

1
,

Ριι1ε 96.
27. Αιιιι1, 11οιε·ειιε: Τειιιρ. 36,69, Ριι1ε 94. Βε1ιι· ιςιιι εε
εο1ι1ει.ι'ειι.Ζνι·ε1 11ι1ε.1ιεεειι1ιει 8ε1ιιιιιάειιει 8ιιι1ι1ειιιιἔ ιιιιά
:Με 111ε11111εε1ιι:ει.
Α1ιειιάε: Πι·ιιι ειιι1εειι.. '1'ειιιρ.87,7°, Ριι1ε 104.
28. Αριι1. 11ι1οι·εειιε:'Επι. 96,8°, Ριι1ε 90. '.1'ιι.8ειι1ιει

2 Με! ,=ιε1ιιιιιάειιειιιιά 2 Πε1 1ιεειΒεΑιιε1εειιιιις.

Αιιειιάε: '1'ειιιρ.96,8 1
1
.

Ριι1ε 92.
29. Αριι1, 11οι.<.ιειιε:'Ι'ειιιρ. 86,5°. Ριι1ε 72. Εκει 1ι1ειι·ει·
Πιιιι ειιι1εειι.. 'Ι'ιι,ι;ε ἱι1›ει 2 Μιά εε1ιιιιιάειιε Βει·ιιιειιι1εειιιιιι;.
Α1ιειιάε: 'Ρειιιρ. 36,6 1

1
,

Ριι1ε 102.
Υνεἰιειιιἱιι ι11ιειει1εε,·άιε Τειιιρειιιι.ιιι· ιιιο1ιι ιιιε1ιι άιε (ιπιοιι
εειι άει Νοιιιι. '1"1ιει1ειζε1ιιιιιάειιε,ι.1ιει1εάἱιεειεε Πε.ιιιιειιι·
1εει·ιιιι,εειιειιο1,ςι.ειι3-5 11Ιε.1ιιι.ε,11ε1ι
νοιι 4.Με.1 Μι ννιιιάε ιπιοιι πιιιΝεε1ιιιιιε1ιι ιιιε1ιι άεε Βιιιιιι·
ιο1ιι ειιιιζε1ει.χι,Ριιι. εεει· ιιιε1ιι·ιιιε.1εεεννεο1ει; ιι·οιιάειιι Με·
ειε Νειο1ιιειιιε1ιιιιιε1ιιιε.εε. Ζιιιιι 1ειειειι Μιι1 ννιιιάε άεε Βειι:
ιιιιι 48. 'Εεεε ιιιιε1ιάει Ορει·ε.ιιοιι. ά

.
ι. επι 2
.

.Τιιιιι, εειιιι.εει.
Αιιι 26. Μιιι ινιιι·άε ειιιε 1εειιεε1ιε ΝιιεΙιορειει1οιι €ειιιιιε1ιι,
ννει1 ιιιε1ιι·ει·εειιιιιιι11ι·ειι ε Ρειι·ιιειι ειε1ι ιιιε1ιι ιι1ιει1ιιιιιιειι
ννο11ιειι. Αιιι 26. .1ιιιι11899ννιιιάε Ριιι.ιειιιιιι ειιι1εεεειι ιιιιι άει
1νειειιιι8·, ειε εο11εειι Ηε.ιιεε Νεε1ιιε ιι·εννεε1ιι.ινειάειι.
Αιιι 6

.

Οειο1ιει·ειε11ιεΡει1ειιιιιι ε1ε1ιιν1εάει νει. 1)ει.Βι
ιιιι1ιιιιιιι.ιειιιειιιιιάάει·εε11›ειιΜ. εε1ιι· και.. Ρετ. ειε1ιι. ι'ι:ιεε1ι
ιιιιά Βεειιιιά ιιιιε. 1)1ε 1Νιιιιάε ιει μι. εε1ιει1ι. Πιε1ιι ιι1ιει
άει νση;1ιιε16Β“ιιιιιιε1ει ιιοε1ι ειιιε ιι5.εεειιάε, ειιιιιιιι1ιιειιάε
Ριιιι1ε. Ιιι άει Πιιιε;ε1ιιιιιε άειεε11ιειι ειιι1Βε ιζειιιι.1ιειειιιιά
ειιοοιιιιιε 8ιε11ειι. Πιε ,ιςιιιιΖεθε1ι1ει άεε Βιιιιε1ιν·ε.ιιάάείεειεε
ρι·οιιιιιιιιι.ειινεε ιιπ 8ιε1ιειι ιιιιά 81ι:2ειι,ιιι 11ε;ι;ειιάει8ιε11ιιιι,ε·
πι: εε ιιι.ει ιιιι Νινεειι άει ιιιιιιι;ε1ιειιάειι,ε;εειιιιάειιΒιιιιο1ιάεε1ιειι.
Βεεε1ιννει·άειι1ιει Ρειιιειιιιιι εκει, ιἱι1ι1ι ε1ε1ιεε1ιι ννο1ιΙιιιιά
1ει επι άειιι Ζιιειε.ιιάε ειιι'ι·ιεάειι. 8ιε ,ε·ιε1ιι:ιι.ιι ιιιιά_άει ν:.ιιει
1ιεειιιιιι;ι εε, άειεε ιερ,ιε1ιιιιιεειεειπ 111ει1τιιιι·1ιε1ιιιιειει επι: Βιε
1ιιιιιάειιε19ιιεεεειιιιά 8-4 111ει1ιιι 1ιε1ι 11ιιιι ειιι1εειι νικά.
Μειει ιει άει·εε11ιεε1ιιιε ιιιει·1ι1ιε1ιε ε1ιιιειιΒιιιιιεειινοιι Γεεεεε.
Αιιο1ι Νειο1ιιεκι Ρειιιειιιιιι ν611ιε·εοιιι:1ιιειιι. 1·16ε1ιειειιεειιι
ιιιιι1ιιι άει ν17οε1ιε1ιοιιιιιιι εε νει, άε.εε Ριι.ιιειιιιιι ννϋ.1ιιειιά
1ιεεοιιάειε ι'εειειι 8ε1ι1ιιι'ειιεάεε Βειι: ιιιι.εει. Βεε εεεε1ι1ε1ιι
ιιιιε1ιΔιιε,·ει1ιεάεε πω” ιιιιι ιιι Βιιε1ιειι1ιι,<;εάει· Ρε.ιιειιιιιι.
Θεινι51ιιι11ε1ιειι.νεε1ιι άεε 1115.ιάε1ιειινοιι άειιι ειε1ιειιιειε11ειιάειι
Βιε.ιιι.ιε οάει εε1ι1ιιι'ιιιιιιιεει6ι·ι Με ειιιε 1111οιξειι

ιιιιά ειιι1εειι.
ει·ει άε.ιιιι άιε ειει1‹ αει1ι11ι.εΑιιιριι11ε.ιεει1. Δ

ιι Ηει.ιιεειιιι.ιιει
Ρετ. 11ιιε _ι1ιιι€ει·ειιθεεε1ιιν1ει:ει ιιιιά 1ιε.ιιιι ι1ιιειι Ρ11ιο1ιιειι

ειιιε ιιε.ε1ι1ιοιιιιιιειι. .

Ριιι. ννιιι·άεε.ιιι 6
.

Οει.ο1ιει 1899 ιιι άει Μεάιε1ιιιεε1ιειιθε
εε11εο1ιιι.ι“ιΖιι 1)οι·ρει.άειιιοιιειιιιι. ·
Ηει·ι·ιι 0ο11εεειιΒι·. Η εε ε ιι ι ειε ει· ιιι 01ιει·ρε1ι1ειι.άει άιε
ινε1ιει·ε Βεο1ιεε1ιιιιιιςάει· Ρει1ειιι.ιιι ιιειιιιά1ιε1ιει ιι1ιειιιοιιιιιιειι
1ιιιι. 1ιε.1ιε1ε1ιεε1ιάειιι ιιιε1ιι·ιιιιι1εΝιιε1ιι·ιε1ιιειιιιιι νειάει.ιι1ιειι,
ιιιιά 1ιοιιιιιεκι ιιιιε1ιννιεάειιιιιι νοιι άειιι ε;ιιιειι Ζιιειιιιιιάεάει·
Ρειιειιιιιι 1ι1ιειΖειι,ι;ειι,ιι1εειε ε1ε1ιεπι 2.111ε11900 ιιι άιε Με1
11ιι'εε1ιε Αιιει.ε1ιειιι'ιιε1ιιιιειι 11εεε. ιιιιι ε1ε1ι νοιι άειι ιιοε1ι
ιιε.ε1ι,ι;ε1ι11εΒειιειιΒιιεοι·ιειιοιιειι ιιιιά ιιιε1ιι ἱι1ιειιιει1ιιειι θι·ειιιιι
1ειιοιιειι 1ιει'ιειειιΖιι 1εεεειι. Αιιε1ι ιιι άιεεει· Ζειι άεε 1ειει.ειι
Αιιι'ειιι1ιε.1ιεειιι άει Αιιειιι1ι νοιιι 2.-7. Με.1πει Ρει. ν6111ιι·
εοιιιιιιειιι. ει" Με1 επι 'Ι'ειιι;εννιιι·άειιεε1ιιιιιάειιεΡειεεεε ειιι
1εει·ι ιιιιά 8-4 Με.111ι1ιιιιι1ι. εε1ιι ρ;ειιιιΒ·ει Βειιιιειιιιιιιι€ νοιι
1ῖ`εεεεε. Νεε1ιιε ννιιιάε Ρετ. πω: Βενι·εε1ιι ιιιιά Βει ε.ιιο1ιάεε
Βειι ιι1ειιιε1εε;ειιιιεει.

1717ειιιι8.ι101ιάει ιιι ά1εεειιι Ρε.11ε ειιειο1ιιε Βιιο1ε ιιιιο1ι

άειιι θεεεειειι Με ιεε1ιι 1ιειι1εάιΒειιά 1ιεεειο1ιιιει ιιι πιει·

άειι νειάιειιι, εο άειι” άσοι ιιιο1ιι ιι1ιειεε1ιειι ννειάετι,

άεεε άιε Ηε11ιιιιε άιεεει Β11άιιιι€ε1ιεΙΙιΙΙιιι11Βάιιιε1ι Ηει

ειε11ιιιι8 1ιειιιεεινεεε ιιε.ιιιι1ιε1ιει νει1ιιι1ιιιιεεε νειειιε1ιι

νιιιιάε.
Ρε.ι1ειιιιιι 1ειεεειι ε1ε1ιινο1ι1 πιι Ζειι ιιοε1ι ιιιο1ιι ιι1ιει
εε1ιειι. Νιιι άιε ιιεεειιάιτειιάε Ργε1οιιερ1ιιιι1ε ιιιιά άεε
ει11ιιιιι1ι11ο1ιεΕι1ε1ιιιιειι άεε 8ριιιιιοιει ειιι ρι1εΒιι Με ειιιε

άιιιι:1ι άιε Ορειειιοιι εεεε1ιιιιιειιε 1ι1ε11ιειιάε0919111'ειιι

ἔεειε11ι ιιι ι.νειάειι. Πιιιει ννε1ε1ιειι ΒεάιιιΒιιιι€ειι άιε
εε11›ειι1›ει ιιι ιιιιο1ιιειι ιει, σε ιιιιά Με 11ιιειιι Βιιιιι·1ιι
νοιεε1ιειιιιι ννειάειι Κατω, άειιι1ιει ιιιι1εεειι ιιιιε ειει ω.
ιειε Βιιε.1ιιιιιιεςειι 1ιε1ε1ιιειι. 1771ι ιιιιιεεειι ειιιο1ι ννιεεειι,
ιι·ε1ε1ιειι Βιιιι1ιιεεειι άιε εεεε1ιε11ειιειι ιι1›ιιοιιιιειι νει1ιιι1ι
ιιιεεε ιιιιιει1ιεθειι ιιιιά ινε1ε1ιειι 0ιείε1ιτειι Ρει1ειιιειι ινε11ι

11ε1ιειιθεεε1ι1εε1ιιε ειιιεεεειι€ε1ιειι, ινειιιι ειε ιιι άει Β'ο1Βε

εοιιοιρ1ιειι εο11ιετι. 1ιιιιιιει1ιιιι άιιιιιε άιε Μεγά1°εε1ιε
Ορειειιοιι πιι Ηει1ιιιι8 άει ειιεεεοιειιειι Β1εεειιερε.1ιε
ιιιιιει ιι11ειι1ιιε1ιειι€ειιΟρειει1οιιενειΓε1ιιειι άοο1ι ιιι ειειει
Ι.ιιιιε ιιι Βειιιιο1ιι. 1ιοιιιιιιειι, ινειιιι άετ Ειιιιιιιιιιιι€ειιιειιιιιά
άει Ρει.ιιειιιειι ειιιε 1ει ιιιιά άιε Βεεε1ιε11ιιιι€ ιιιιά Αρρ11οιι
ι1οιι Βιιιει 1ιεειριειιιειι ειοεεε 8ειιινιειι€1ιειιειι ιιιιιο1ιειι

εο11ιε.
Ο1ιννο1ι1ειε'ι 1ιιιιιιιι 1172.1ει1ιιεεειι άετ Ορειειιοτι πιει

ιιει Ριιι1ειιιιιι νειειιιο1ιειι ειιιά, ε1.ιιιι1ιε Μι άοι:1ι εε1ιοιι

μια άιεεειι Ε'ε.11άετ Οε11ειιιιιο1ι1ιειι ιι1ιει€ε1ιειι Ζιι εο11ειι

ιι
ι

άετ Ηο11ιιιιιι€, άεεε ει· ιιι ινε1ι.ειειι νειειιο1ιειι πει άει

Μεγά1°εε1ιειι Ορειειιιειι ειιιιεεειι Μιά.

1)οιρει ιιιι 8εριειιι1ιει 1900.

Με άε.ιιιιιε ειο1ι ε1›1ειιειιάειι 6είε.1ιιειι σε άιε
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Βιιοποιοπ:οιποπ οπο Βοεοι·οοποποοπ.

Ρι·οι. Ε. Ιιοεοι·: Πιο εροοιο11ο Οιιιι·οι·οιο ιπ 60 νοτιο
εππο·οπ νιοτιο νοι·πιοιιι·ιο οπο νοτοοεεοι·ιο Απιιοιοο.
διεπει,νειι” νοπ θοειο.ν Ριεοιιοι·, 1000. Ρι·οιε 20 Ποιο.
Ιιι οοπ νοι·1ιο,ο·οποοπ4. Απιιοςο εοιποε Εοιιι·ποοπε 1ιε.ιειοιι
οοπ νοι·ιοεοοι· ννιοοοι·πιπποιπιιιιι, οοπ Γοι·ιεοιιι·ιιιοπ οοι·1οιπιοππω, οοι·οπιοι· οπο1ι οοπ Βοπι€οποποιοοιοριιιο. οοπ ιιιποπ
οοιιιιιιι·οποοπΡιοιπ οιπιοι·οοιποπ, οππο οοπ 11ιπιοιπι,ι·οοε ινοι·1ιοε
ινοεοιιι1ιοιιπο νοποιοεεοι·π. Νοι· οιο πιο οοι· νοτ1οεπποοπ ιει
νοπ 50 οπο'00 νοτιποιιι·ι, πιιι οιο Ποιο1οιοιιοιιιεειο;ικοιιοοι·εοιποο
οιιεπιιο1οιοιιοπ. 830 ποιο 'Γιιοι1 ι·οοιιι @ποι· Ι1Ιοειιιοιιοποπ
ιιπιοι·ειιιιποο οοπ πο:: οοΐοεπιοπ, οιιοι· οιΙοε ννιεεοπεοιοι·ιιιο
ννιοοοι·οοποποοπ 'Ι'οιιι οπο οιο εοι·οιιιιιιο· οοεΒοοι·οοιιοιοε
Βοο;ιειοι· οι·1οιοιιιοι·ι οιο Ποιιοι·ειοιιι ιιιιοι· οιιε 1070 Βοιιοπ
ιιιιι1οποο 1λίοιιι. Με οι: ο11οπ 0οιΙοο·οπ ιιοειοπε οιππιοιιιοπ
ιιϋποοπ. 1)ιο Απεειιιιιοπο ιει οιπο οοιπ ιπο-Μ οπιερι·οοποποο
ιοοο1ιοεο. Ψ ο ν ο ι· ι.

Μιιιιιοιιοποοπ
πω· Οοεο11εο1ιοίι ρτε.οιιεο1ιοι· Δοι·οιο πο Βιμ..

Βιιιιοπο οιο 2. Γοιιι·οοι· 1000.
1. 1)ιεοιιεειοπ ιιποι· οοπ οιοι οοπ νοι·ιΒοπ Βιι2οπο· νοπ
Πι·. 1ζοι1ιποοπ ε,·οπιιιιοποπ νοι·ιι·οο· «Ποιιοι· νοροι·ι
εοιιοπ». ,
. ΑΜ Αποοι·οοιππο; οοε Ει·ιιεοε ι·οοο.ριιιιιιι·ιΠι·. Κ οι1οι ιιπ π
οιο Ηοιοριο·οοιοιιιεποποιο εοιοοε νοι·ιι·εΒοε. οι ειιιιπο εοιπο
ποιο οοπ Μοιποοο απ( οιο ιο1ι1ι·οιο1ιοονοι·ιιιι”οοι1ιοπππο·οπ
νοπ Πιεεοι·ιο1ο·οποπο Ππε1ιιοΙιεΕιιιιοπ. ΑΜ' οοιπ Μιιιιοιιοποι·
0οποι·οεε οοε Ιοι2ιοπ .Το.ιιι·οεεοι οιο 1Τι·οο·ο:ο οιιιοιπ Βοο·ιεεοπ
ΑιιεοιιΙοεε ,ο,·οΙοποι, νοπ οοπ Απιιιι.πο;οι·οινοι·οο@οι οιποΙιι·
,ο·οοπιιιεοοε 0οπ,ο·ι·οοεοεπιοιιι οποιο οοι·οοειο11ι. Νοπιιιοιιο
0οΙ1οο·οπ ιιιι.ιιοπ ειο1ι πιοιιι πιο Ριποοε οοεο·οε ι·οοιιοπ, ιιπ
Κ1ιπιιιοπ ινιιι·οοπ 1ιοιπο νοι·ειιοιιο πιιι οοπ ΜοιΙιο ο ο·οοιο.οιιι;
πιο οιο ο·οιποοιιι ννοι·οοποιπο, ποιοπ ειο οοιοοεοποπ ινοι·οοπ.
_ Πι·. (ιιοι·ιο ιι ννοιει οοιπ εοεοπιιιιοι· επι' οιο οοιιιι·οιοιιοποο
ιοπ οπο ,ο·1οποοποοπΒι·ιο1ιςο πιο, οιο οιο οπε οοπ οοι 0ιι·ιιπο
νοπ ?το οπο,οοποι·οιο1ιοπΒοπιπιο1ιοι·οοιιοπο :ο Τομ ιι·οιοπ.
1ο οοπ ι·οοοοοεοπ ιιοιιοπ ειοιι πιοιιι ποι· ρι·οιιιιεο1ιοΑοι·οιο ετο
ιιιιεεοι·ι,εοποοι·π οοοιι οιιοοοιπιεοιιο Ε.οιιι·οι· οπο Ζο·οι· πιο»
ννιο,ο,·οποιοεο. Πιο Βοιππιοιι'οι·εο1ιοπο@οι ιιιιοι· 922 Γο.11ο
ΑιιιεοΙι1οεε;ιιοι 818 νοπ οιοεοπ ιιποοι οιοιι ποιοι νοπ οοι·
Ηοπο οοπ Οροι·πιοιιιο: ννοεοπι1ιοιι ι;οποεεοι·ι ι·οερ. ςο1ιοιιι.
Αοι' οιο 109 ι·οειιι·οοοοιι ποιοι ιο1ιοπ οιο ποιο ἔοποεεοι·ιοπ.
οιο ποσο ιπ Βοοποοιιιοπο ειοιιοιιοοπ, πιο οοποπ οοπ οοιιπιιινο
Ει·ιο1ο·ποοιι ποιο οι·ειοιιιΙιοιι οι, οπο οιο 1ιιιιειοι·ιο1εο.Ιιοιπ
τοι·οειπο ιπ οοπ Γοοιιπ1οιιοι·π οοεοιιοοι·ο 1ιοερι·οοιιοπνιιοι·οοπ.
διο οιπο Μπι οι·οεεοπ 'Ι'1ιοιι επι οιο Βοποιοιιπ,ιο οιποε ιιοι.ς·ο
οιο·ποιοπ Ιπειτιιιποπιοι·ιοιπε ι·οεο. Με Αποποιοιιοπ οπ νοο οοπ
νοι·εοπι·ιι`ιοπΒοι Αοννοποοπο οοεεο1ιιοππιιιιιοιιππ οιποπ. νοπ
οιοι.οοιπιεο1ιοπι.οιιι·οι·π ειπο 1ιιιιιοι·ιιοιιοι·οιο οοπ Ε'ι·οοοιιο,οοπ:
Ρι·ιιεοιι, ν. Ψιπιιο1, ΜιιΙ1οι·,Βοπεοι·,ννιπιοι·,
Ριοπιιοπ ειιοι, Βοοιιποι·. Βοιιιι.Ποι·, ν. 5ιοιπ
ιι ιι οποι. Βοιπιοι·οι· ερι·οοιι ιπ1ιιιιποιιοπ οποιοοιο νοτινοποιιπε
οοε ποιεεοπινο.εεοι·οοπιπιοε ιο οοι· Ονποικο1οΒιο, Βοι '72εο πο
1ιοποο1τοπΒ'ιι11οποιπο 64 νο1Ιειο.ποιο·οΗοι1οποοπ πο νοι·ποιοιι
ποπ. Απ ω· 1)ιεοοεειοπ ιιοιποιιιο·ιο ειο1ι 1ι'Ιοιοοι (Νιιι·π
ποιοι, οιοεοι· πιο οιο Αιιποιιοοειε Πιτ ποι· εοιιι· 1ιοεοιιι·ο.πιιι
οπννοποιιοι·.ποιιοιιριοι Βοι Β1οιιιπο·οπ ειοιε ιπιι οοι· 0οι·οιιο
οιιεπιιιιοιπιποπ, οπι,ςοο·οποοεοιπι οιποι· ιι·ιιιιοποπ Αοοεεοι·οπο·
νοπ ιιππ. ν. θ ο οποιο (Πιιεεο1οοι·ι)ιιοιιο1ιιοι πο» οιπο 1ο
1ιοπετοιιοποο ιιιι·ιιιιπο οοε 1)οιπριοεΒοι οιποπ·Βιιιιοι·ιιι, οοι·οπ
Μπιιοι· ειο1ιΒοι οιποπ Μοπειι·ιιο.ιιοπ νοι·ιιιπιοι 1ιοιιο, πιο ιπι
Ποιο·ιοοπ οοε νοτιοιιι·οπ ποι· ιπ ινοπι€οπ 11'ιιι1οπιπι οπννοπο
Βοι. Ριοι. ν. Η ο ι· ι ι' (Ηο11ο)1ιοιποι· Μιεεοι·ι'οιο·οπο νοι·οοιοιι
ποπ, εοιπο Ροιιοπιοπ ιιοιιοπ π;οιιοιιοι·ι,οοι· Κοοεο1 οποιοοιι·ιο,
οι· πιοοιιιο 1ιοιπο ννοιιοι·οπ νοι·εοοιιο οπειο11οιι. $ποιοι· πιιι
Ρι·οι. ν. Ηοιι“ι' Πι·. Ο οι· ι οι ρι·ινοτιιπ πιιιι;οιιιοι1ι, οε ιιιιι.ιο
ιιιπι 1οιο,επ οποποιεοιι Βοοοπ οιο ποοο 1ιιιοιιιοοοο.ιιιο;οιι·οιοπ
πο εοιπ, οι· ννο11οειοιι οοι·οιι εοιοο Μιεοοι·ιοΙοο πιοιιι νοπ Νοι
ιοι·οπ νοι·εοοιιοπ οιιεο1ιι·οοιιοπΙοοοοπ. Κτοοπιἔ ποι·ιοιιιοι
οι” οιιροι·ιιποπιο11ονοι·ειιοπο ιπιι οοπι 8ιιο,οιι·οοι'εοιιοπι
Απροι·οι, οοπ ιο.ει νοπ ΑΙΙοπ οιο ιιο,ι.ιοοιοποιποποιοιιποι οπο.
Ρι·οι. Ει·ιτεο1ι ποιοπι, οοεε οιο 0οτοιιο ιιοιπ ιιπιοιιιιιοτοο
Μιιιο1 8οι.>;οπΒ1οιοποοοοι οπο οοεε νοπ οοι· Βιιειιι·ρο.ιιοπ
οοε Πτοι·οο οιο Διπιοοο.οειε επ νοι·εοοιιοπ εοι. Μοπ ιιιιιεοο
Ιοι·οοο, οιο Βοοιο·ποιοπ?Μο οοεποειιοποπ. 1ο Ειι·ιιοππιιπιι·οοπ
,οιιιοπ Βοιιοπ οοι· Ατιποοο.πειειινο.ιιιι οι· οονοι·, οοε Κιπο πιιι
οοιιι Βοοο οοειιοεοιιιιιιοπ.. ινοτιιπι Ριοι'. 1ι'ι·ιιεο1ι πιοιιι
οιιι·ιο·οι πο· οιο Βοοιιο οιπιι·οι, οιιι οπο οιποιπ Βι·ιοΐο, νοπ
ιιιπι ειπ Πι·. Θοι·ιο1ι νοι· οοπ ΐοιιποιιοποι· νοι·εοιππιιππι.εοπο·
οοιιιιοιιοπ, ιιοι·ν‹›ι·;οι· εοοι οοιι: «ιοιι 1ιοιιπ νοι·Ιοοιιο ιιιοι·ο.πω ποιοι πιοιιι πο οιο Μοιιιοοο οιπιι·οιοο. οοοπ ιιιιιο ιο1ι
οε, εο ιππεο ιο1ι ,ο·οιιπ Μπι· οοι·ιιοοι·εοιπ, οπο ιει ποοιι πιοιιι

οοι· Ε'ο11»:οποιοοιιοι·:οινοπο ο·οεορ;ιοπο, ποιο 1ιιιιπο πιο
οοπι Α1ιοπ οπο, εο ιει οοε πιοιιι ι·ιοιιιιο·, οοπο ννοππ Μι· πιο
οοι· ποποπ Μοι1ιοοο 'Ι'οιοΙοκειιτροιιοιιοπ ννοο·οπ Βιιιιοπο πιιι

€ιο1ιοπ,
εο ιει οοπ οοοιι οιινοε θι·οεεοε ι» 1)ι·. Ο ο ι· ιο1ι ιποιιιι

ειεε οπο οοιπ Βο1ιννοιοοποοι· ιπ Πιιιιο1ιοπ οιοννοεοποοπ Απο».
ι·ιιιιιοπ ποτ ο·οεοιιιοεεοποοι·οοπ 1ιοππ, οοεε οιο, οιιοπεο πιο
1ι'ι·ιιεοιι ειοιι ποοπ ποιοι ιιιιεεοιπ 1ιοπποιι, ννοι1 ποιοι 17ιοΙοο,
εποοιο11ιπ ο" ΙποιοοιιοπεειοιΙοπο, ποσο ο·ο1ι1οι·ι ννοτοοπ οιπο
οπο οιο εοΙΙιει ποοιι πιοιιι πιο» εοιιοπ; οο,ο,·οο·οποοερι·οοποπ ιππ
ιποιειιοιιιιοιι 1ιοιποι·νοπ ιιιποπ, οιιοπεο οπο ειε Τποιεοοιιο οι
οιι.εε οιο ινοιιοτο νοι·ειιοπο ο.πετοΙΙοπ. Βοιεριο1ειινοιεο πιο
ινοι·ιιιιιοιιπ ‹ννιοιι› Πι·. Ο οι·ιοιι πιο' οιπο οιοε1ιοπιιςΙιοπο
'οιπο ιπιιο·οιιιοιιι, οοεε οι· Μοπο1ιοε ιιπ οσοι· ιιοοοιι Μοιιιο‹ιο
πο οι·οοοιιοοι·ιιιι1ι οπο ποι· ποοιι ιιοιπο νοι·οοοιιο ιππ. επετει
ιοπ Ιοιπποπ, »νοο οι· πιιι οιιοοι·οπ 1)ιποοπ 2ο εο1ιι· ιιοεοιιιιιιιοι
ο;οινοεοπεοι. Βιιιιι·οεοπ (Βοι·1ιιιιεοιιι·οιπι ιπ ω· οποιοι
Νιιιιιιποι· οοε 0οπιτο1ι›1οιιε: «οοπιιο·ιιοιιοοπ Βι·ιοιιιιο οοπ νομο
ι·ιεοιιοπ οι·ννοιιπο πιο ποοιι ποιοι, οο.εε οιοεο1ποπ ιπιοιι οι
ι·οιπ ιι1ιιπειιιοτιεοιιοπΒ1οιιιπ,<;οποποοοοι·πο εοιιι· ιιοιτιοοιειοπι
Ππο 0ποιοπιπ (Βοι·1ιπ) εοο·ι ιπ οιποπι ιπ οοπ Νονοιπιιοι·
Βιιποπο οοι· οοι·ιιοοπ θγποιιοιοι.:ιεοποπ θοοο11εο1ιο.Γι@πιο
ποπ νοι·ιι·οπο, οοιεε οι· Βοι 2 Ε"2.ιιοπ νοο ιιπετιιιιιοι·οπ Βιο
ιοπΒοπ Βοι Βιοιπριοοεοοο.ιοπ ποσο οορρο1εοιιι€οι· Ονοι·ιοειιι
ριπ,<;οιοπιιοοιο νοι·οοοιιο· οοε 0ιοι·οε οι·αιο1ιο, Βοι οποιοι
νοπ 1οιιπιο.1:ιοι·ιοοιιοπΒιοιιιπ,ο·οπ ποιο οιποπ οιποπ Βι·ιοικ οι
νοι·οοιο1ιποπποιιο οπο οοεε οιο Οροι·οιιοπ ιιιιοι·οι11οιιπο Με
Γο1εοπ νοι·1ιοι. 1ο 7 οιοεοι· ποιο οοεειι·ιοπ οιο Βιοιππι;οι
οοοοι·πο, ιο 2 Ε'ιι.1Ιοπ1ιοιιι·ιοποιο ιπ οοι·ιπο.1οι· οπο ,οοι·ιπποι
οποιο «Μο». Απε οοιιι Αποοιιιιιι·ιοπ οι·1ιο11ι. οο.εε οιο οι
ιιιοοο οιιοι·1ιοπιιιΒοο·οοει·οιοιιοειιι Ιοιειοο ιπι Βιο.ποο οι πιο
οοεε οιο πιοιιι νοπ οοπ Βιιοιιιιοιιο νοι·εοπννοιιοοπ ιει οπο οσοι
ο.οοιι πιοιιι νοι·εοιιινιποοπ οπο. Ποεε ειο νιοιο 0ιο€ποτ πιο
οοι·ιπ ιιιοι1ι οιο οο.ε$οιιιοικεο1ο.11οι·ποοοο Μοιιιοοοπ, οιο ιι

π

Επιειο1ιοπ
ποι:ι·ιιι”οπ οιπο οπο Μιεεοι·ι'οιοο 2ο νοι·ποιοιιποι

οιιοιι.
Οι. ν. 8ι τν ιι @οιποπ Πι·. Κοι1πιο. π π εο1ιο οιο οπο
οοι·‹:1ιοιπο πο εοιιινοι·οοΒι·ι1ιο πο. ινοππ οι· ποιοι εοιοειποοιι
οιοπιο·Βι·ιοιιι·οπο· οοειιπο πιο οιοεοι· 1ιιοιιιοοο, εο ιποιποοι·
οοοιι. οο.εεοιο πιοιιι επ κοπο νοπ ω· ι:ιοπο 2ο ννοιεοποι
Βε ιιοειοιιο οοοιι ειοιιοι·ιιοιι ιπ νιο1οπ Γο11οπ νοο Β1οιιιποοιι,
»νοο” 0ιιι·οιιοιποπι ιιπΒιιοιι 1οεει,Με Βοοιιι·ι'πιεε ποσοοιποπ
ποιοι. οπι οιο 'Ι'οιοΙοκειιτροιιοπ :ο νοι·ιποιοοο; οο. Μοτοοι
ιο οοι· Αιπιοοοοειε οιπ Μιιιοικνοο,·. Βοεοποοι·ε οι·οοιιοιποΜε
Μοιιιοοο οπιο·οοι·οοιιιπιο Βιιιιιιποοπ ιιπ Κιιπιο1οιοι·ιιιιο, πιο
ιο. πιο ιπ οοε 1ιοιιοΑ1ιοι· πιποιπ νοι·1ιοιπιποπ οιιπο ιινοεοπιιιοο
νοι·οποοι·ιιπο· οοπ 8οιι1οιιπιιοοι. οι οι·ιπποι·ι ειο1ι οιποε οιπο
ιπ οοιπ οιο ρι·οιοεοπ Β1οιιιποοπ ποσο οοπ Αιπιοοιιοειο :οι
οιπι€ο Μοποιο @ιππ νοιετιιινοποοπ, οιιι1ιτοπο οιο· Πιοι·ιο
οιποπ οοε νοι·ι”οιιι·οππιοιιι ι·οι·οοοι οοπ; οποιοι· 1ιοιιιιοππιο
Βιοιιιπο·οπ ννιοοοι·.οιποπ ειπεπ·πιιι· ιοοεειιι· οπο πιοιιι οι πιο
οοιιοι·οο.έ Πιο Μοιποοο εοι οππο·οιιο11ιοιι νιο1ιο.οιι πιοοπο:
οιι.ι·ποιοπΙι'ιι.ΙΙοπ οπο,·οινοποιινοτοοπ; ννοππ οιο.π ειο1ιοιιοι·οι
ι·ιο1ιιιοοοεεονι·οιιιιοΠοιο 1ιοεοιιι·οιπιιο.ει: εοι οε οιο οποιοι
οποιο 1ιοιιιοιοιο οιο Αιιι·οειο.

°

Οι. Βο 11ο: Πο. ιιπ Κιιιποοιοι·ιοιπ οιο θοιιΙοιιπιιοπι οι
;

Πιοτοε οιπο ο1οιοιιιπιιιεειοοΒοεο1ιοιιοπιιοιι π.ιιι'ννοιει, οι οι
ινοπι ο.ιιο1ιοιπο ο·Ιοιοιιιπιι.εειΒοΒιπινιιιιιιοο· οοεζιιοιεεοπ08111·
πι'οε πιο' οιΙο Ροι·ιιοπ οοπ $οιιιοιιπιιοοι οοπιοποι· οπο οιο 21111
ειι€οε 1ιοειι1ιοι ιιιιιΒιιοιι. Αιιοι· οιο Β1πιοπε,·οπ ιπι Κ1ιιοπιιο·
ι·ιοπι εοιοπ ιιιιιιιιο·οοπ πιοιιι Βιιιιιιποοπ οπο: οοιπ Πιοτπειιιι
οιοοπιιιοιιοπ θιοπο, εοποοι·π Αοεοι·οοιι νοπ Β1οιειοοιιιιιιιϊω "Η
Βοοιιοπ. Ζοι· Ηοποπο· οιοεοι· νοποεοπ Βιοοοπεοπ οπο :οι Μ·

οιο1ιτιιιιο οοε Β1οιιιτοιεΙοοιοε ιιι οοπ Βοοιιοποτεοποπ_ 1102811
πιο· οιο ειιιοε 1ιιιιιιο1ιπ οοπ Τοιι·ο.ιποοι·οπ. Μοπ εο1ιοπιο
πιιι οοι· Απννοποιιπο οοπ Αιιποοοοειε νοι·ειο1ιιι εοιπ, οι ποιοι
Πιπειοποοπ οποοιοιιι·1ιοποιοΜιιιο1 οιποπ ποπι ιιο1οιιιιιτιοπ
Πι·. Κοι1ιπ ειπ π: 13οιιιιππο πιοιιι οοιιιιο· 1ιοιοπι ννοιοιΠι
οοεε οιο Απιιιιιιοοι· οοι· Αιπιοοοπειε 1ιοιποοιποπ Ιποιοοιιοποιι
πιο πι» νοι·ιο.ιιι·οποοιΒοοιοιιι 1ιοΒοπ. Απιοπιζε ννιιι·οοοιπιοιιι
Α11οεοοπιιι ιιοιιοποοιι, ο.11ιπο.ιι1ιοιιιι·οιοπ οιο, ποιπο·οποοιιΕθΠ·
ιπιιποι· πιο1ιι· οοποιο ιιπ. Αοι` οοιπ εοιιοτιειιιιιιιο1ιοπ (Μπι
πιο. οιο 1ιοοιιιοοοπιο· ιιοιποπ Βοοοπ. Αοοιι Ε'ι·ιιεοιι @ιιι
Βοι Α1ιοι·ι ιιοπιιποπ ννιι·ειπε οιιπο Αιοιοοοποιε. Π: 0οι·ιοιι
πιιι ιο οινοι Ροιιοπ οποιοι οοι·οιιιι·ι, οο.οπ νοποτιειι·ι, οι"
1ιοπο ιποπ Βοι· πιοπι ιποιιι· εοο·οο, ινο1οιιοπινοι·ι'οιιιοπ Μι
οοπ Ει·ιοΙο οιιεοπτοιιιοοεοιι. να» οιπο ε;οννιεε θα πιο Ε

”

ποιοι νοι·Ιοο·οπΒοι ΒΙοιοποοπ. ειπεπ·οιο Αιιποοοοειε οι οι”
ι.ιοοιοποιοε. ΑΙΙιιιο.1ι1ιοιιοιπο ο.1ιο 1ιιοιοο.ιιοποπ ο·οεοπιι"Πω
Με οπο”οιο ιιιιπιοιιιοι·ιεοιιο Βιοιοπρ,· οπο οοε ιει ιιοιποΠιο?
ο;ιιοεο. Βοινοιι οε ειοιι οοιιοι ιιιπ οι·ιοι·ιοειι1οι·οιιεοπο

Πω”
ιιοποο1ι, ινοι·οοοοιι ιπιπιοι·ιιιπ πο οι·ινο.οοο,οιι πιοιιι οιποΈσω·

οκειιι·οοιιοπ νοι·οοιιοποπ ω.
Πι·. ν. Β ιι·γ ιι οι·ινιοοι·ι,Βοι _ιοοοι· ποοοπ Μοιιιοοοοποιοι
Αοιοπιζε Μιεεο·ι·ιιι”οιπ ω· Βιο11ιιπο·οοι· 1ποιοοιιοπ ιοΒιιιοαΜΡιπ ο π ο οι οποιο ιιπιποι· νοι·ειο1ιιιοι· Βοννοι·οοπ. .ι·οι·ειι01Βθπιιι οοπ Αιιιιοοοιιειε Βοι οικω ειπο οοιιοι· πιοιιι ενω θι15δ:.ι
Αιιει·ιιιιιιιιιπο οπο Βοοοιο οιπο οπτεο1ιιοοοποοεοοι·. ι οι ΙΡΗοιοιιτ1ιοιι1ιοιιοοε νοι·ιοιιι·οπε οπιιοιι·ιιιι, πο ιει οι: ιππιιἐ_°
ιιοοι· Ιποιοοιιοπεειο1Ιππε οπο ιππ ιοιπιιοΙιππο· πιο οοι·σιι

1ο
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Ει·1“εΙιι·ιιιιε.Ιιει·εΙΙε Γεεεε·εεεε1Ιτειι0ιιετε1ειι ε.Ιε-ιιιεΙιτ ε·εΐΙΙΙιι·- 8)1ιι ΤεεΙιει·ιι1ε;ονν_.άει· Ι'ι·ΙΙΙιει·ε .0Ιιει·εϋΖΕσεειιοιεειι 110118
11ε1ιεεεεεεεεεΙιεεΜε άιο Αει·εειο.
Πι·. Ηει.εΙι.: .Αει·εειε ιιιει·άε εεεΙι νιεΙ εε 011_ζειιιεεΙιι ιιιιιΙ
Με εε00ι·ιιεά 1ιι·ΙΙιειιιΙΙεΙιει· Πιεεεοεεε, εε Ι›εΙ Ρει·ιιιιειι·ιι.Ιάειι.
ννο άεεε'άεάειεΙι·ιιΙεΙιτ Β·ειιΙΙιετ, ννοΙιΙ εΙιει· εεεεΙιεάετ ννετάειι
Ιιϋιιιιε. 1ιι Βεειιε· ειιί' άιο ΙιΙΙιιιε.Ιιτει·ΙεεΙιειι Β1ετιιιιι;ειι Ιιειιιι
11εάιιει·εεε άει·εΙιειιε Πι·. Β ε Ι1ε εεεεΙιΙιεεεεε, Με ΙιειιιΙιειι
ιιιεΙετ ειιίβΙ.ειιιιιι Ί άΞε..άει·εΙι...ε1Ι ειιιειιιεε Βει;ιιιιε ΙιεΙιειιιεΙ'ι
ννει·άειι·ιιιίΙεεε. Πω ΑιιιιοειιιιεΙε ι·Ιιι,εε ιιιΙιεει·.1άιεε·ι·ϋεειε
θεϊεΙιι· ειιτ ειεΙι, εεΙιοιι εΙΙειιι άει·εΙι άΙε 1Ιι1ϋςΙιεΙιΙιείτάει· νει·
εεΙιΙερειιιι,·: νοιι 0ει·ιιιιιεεΙιι εεε άειι Πτει·ιιεεεΙ"εεεειτ. ΠΙΙΙι ι·
ε εειι Ιιε.ιιιιΜε: εε θιιιιετειι άεε νει·ιεΙιιειιε ειιεείΙΙΙιι·τ. ννει·
άειι, ει· ΙιεΙ'οΙε·τειιιε μια ε18ειιε ειιάει·ε ΜετΙιοάε ει· ·ιιιιιει·
ειιεΙιτ ει·επ ε·ειιειιι.άιΙειιι·ι, εΙιι·εειι·ι ειιά άιιιιιι άειιιρΗ: ει· ει·ει.
ΝεεΙι άειι Ι›ιεΙιει·ι8ειι Βι·Ι'εΙιι·ιιιιε;ειι ιιοεΙι ννεΙτει·ιιι άειιιρΓειι,
Με Βεάιιει· ιει ειιεεΙεεε18. Πιε Γι·εἔεΙ›οεεε ΙιεννεΙεειι ιιιοΙιτε.
ειε ε1εά ιιι νν1εεεεει:Ιιε.ΙΙ.ΙιεΙιει·Βε2ΙεΙιιιιιε· Ιιειιι ειιιιει·Ιϋ.εειεεε
Μετει·ιεΙ.

Πι·. ν. Β ει·νΙι ειιτε;εΒιιετ Πι·. ΠεεΙι, άειεε άεεΙι ννοΙιΙ σε
εεεειιιιεειι ινει·άειι ιιιϋεεε, άε.εε. εει· εἰεΙι ειιτ ΘνεεΙιο1οε;ιε εε
Γεεεε. εεεΙι εε ειιτει·ειιεΙιειι νει·ειεΙιε ειιά ειπε Ρει·ιιιιετι·ιιιε
νοιι Βιιάοιεειι·Με εε ειιτει·εεΙιεΙάειι ννιεεειι ννει·άε. ΠεΙιι·ιεειιε
εει ιιιοΙιτ ειιιειιεεΙιεε, ννει·ειιι άΙε νεροι·Ιειιιιοιι. εεΙε:Ιιι·ΙιεΙιει·
εειιι εοΙΙε Με άεε Ιιειεεε Ινε.εεει·, άεε άοεΙι εΙΙΒειιιειιι επιμ
ννε.ιιάτννϋι·άε: εε εε1εεε·ε ιι

ι. ε.ιιεΙι Ιιει άει· νεροι·ιειιτιοε εει·
ΙιεΙεεεε 0οεάειιεινε.εεει· ιει· Αεννειιάειιε·, Με Πι·.: ΚεΠιιι ε. ιι ιι ειιεεεΐΙΙΙιι·τ ΙιεΙιε. Α1Ιε νοι·εΙεΙιτειιιεεει·εεεΙε _ιιιϋεειειι
ιιιι.Ι.ϋι·ΙιεΙιΙιεοΙιεοΙικει ενει·άεε.

(8εΙιΙεεε Ι'οΙΒι).

Σ
: “ :Ϊ

1

Υει·ιιιΙεοΙιΙεε. ε

_ - ΑΜ' άειιι επι 2. 8εριειιιΙιει· ε·εεεΙιΙοεεεεεε ΧΙΙ. Α ε ι·2 τε
ιεειε άει· θεεεΙ1εεΙιε.ΐι ΙΙν15.ιιάΙεεΙιει· Αεζι·ετε
ιε 1νειιάειι ιει. 2ιιιιι ειι.εΙιετ_)εΙιι·1εειι νει·εειιιιι1·
Ιιιεςερι·τ 11180. ε·εινε.ΙιΙτ ινοι·άειι· Πει· νοι·ετ.ειιά
ΙιεεΙ:εΙιτμι” ιιιιεΙι άειι Νειιινε1ιΙειι εεε: Πι·. Μ. Τ ι· ε ιι ιιι ει ιι ιι

(Ρι·εεεε),- Ρι·οί”. 1
)
ε Ιι ι ο (νιεερι·0.εεε)/ Πι·. .ν 1ε ι· Ιι ε Π' ειιά

Πι·. 117 ε ι ά ε ιι Ιι ει ε ιιι (8εει·ετει·ε), εοννιε Πι·. Β ιι ε· ε 1 ιιι ε ιι ιι

(0ε.εεε0ιΙιτει·).- Αιιι 28. ΑιιΒιιεΙ. Ιιει.>;ιεε·άει· Ιιἱεείε·ε ΙιεΙιειιιιτε ΟΙιι·ειιει·ει
ιιπά Ιειιε_ιεΙιι·ιεε Οι·άΙεειοι· επι ΟΙιεεΙιοννΙιοεριεεΙ, Μπι.
8τειιτει·ε.τ.ΙιΠι·. Α1εκεεάε ι· Πε ιιριειι άεε 40·_ἱεΙι η εε
.1ε!Ιι1Ιειι ιιι εειιιει· ει·ετΙΙεΙιειι_'1'Ιιε.ΙΙ Ιιειτ.
τα· Με. Βεάε.ετειιι·άεε ·«-ννο)εεεε-11εάβιιιεΙιι οει·ιιεΙ» (ΜΠΙ
ΙΙιτ-ιιιεάιειιιΙει:Ιιεε .1οιιι·ειι1)ιει. ιει· άεε Τι·ΙειιΙειιι 1800-1803
άεε .ΙιεεΙε.εάιε>·εΙΙΙΙιε·ΙΙεά άεε εεΙε1ιι·τειι 1111111”ιιιεάΙειιιιεεΙιειι
0οιιιιιεε, θεΙιειιιιτειτΙι Πι·. Β ε 1

)

ε) ε ιν. ΙιεεΙΙΙΙ.ιιςτννοι·άειι.- Πει· ΚΙιιιι-Ιιει· Ρι·οι'. Πι·. 8 Με ει;) εΙ1'Ιε Βι1εεεειι ιει.
2ιιιιι_ΒΙιι·ειιιιι_άτε11εά άει·Πιι.ιι1ειιάΙεεΙιεειιιεά1ειειεεΙιειι 0Ιεεε1ΙεοΙιεΜ Ιιι ΗεΙειεςΙ'οι·ε ει·ιιεειιΙ.
ννοι·άει1.

° . 4- ΡιιοΙ' Πι·. ΒεάοΙρ1ι νιι·εΙιοιν 1ετνοε άει· 117_ιεεει·
Αειιάειιιιε άει· νΙ'ιεεειιεεΙιεΐτειι ειιει 11ΙΙιι·ειιιιιιι

Β Ι ι ε ά ε εειινειΙι1τννοιάειι.
. - ΠΜ <<ΙἱονεΙ0οΙΙε,<;εο18ει·ε·εοιιε» Ιιι Ποεάεε Με ειιΙΙι.εε1ιεΙι
άει· θειιτειιει·Ιειει· εειεει· θι·ειιάιιεε· άιε ι·εεεΙεεΙιειι Ρι·οΙεεεοι·ειιΡεεεΙιιιιιιι, 8ΙεΙΝοεεοννε1ιιε ΙνεΙ_ιειιιιιιονν ιιι
Μ. Ρειει·εΙιει·ε ιιιιά Κ ο ε Ιι 1 ιι ε Ιιι Ιε 11νει·εεΙιειιΖε Β Ιι ι· ειι
ιιιιτε·1ιεάει·ε ει·ιιειιιιτ. ΠΙΝ;)- Ζιιιιι ΝεεΙιίοΙεει· 'Με. ν. Β ο τ Ιι ιιι ιι τι ά ε. ινεΙεΙιει· ιιιάειι ΒεΙιεετειιά πω, ιει: Ρι·οΙ'. Πι·. Ο. Η νει· ε Ιι εεε Ιι εεε
Βι·1ειιιιεειιΜε άεε Ι.ιθ111'80Π111ά0ΐ Α ιιεεεΙιεΙΙΙιιιι:ιάε

Ι ιι Μ ιι ιι ο Ιι ε ιι Ιιει·εΙ'ειι ννοιάειι.
-
- Πειε ριε.ΙιιιεεΙιεε επι: Πι·. Ο. Π. 8εΙιΙε ιο Ιι, άει· ΒετεΜε ιιεΙιειι 8 ε 1ι ινε ιι ι ιι

€
ε ι
· ειιιιι ΟΙ›ει·ει·π εε άειιι Κι·ειε

Ιιι·ε.εΙιεεΙιειιεε εε 0ι·οεε- ιεΙιτει·Ι'ε1άε @οι Βει·ΙΙιι) ει·ιιειιιιι11011118,1811018Ρι·εάιοετ «Ρι·οί`εεεοι·»νειΙιεΙιειι ννοι·άειι. Πειιιιτ
ιει;
άειιι ΒιιΙ:άεεΙιει· άει· ΙεΙΙΙΙιετάοεεεεϋ.εΙΙιεειε, άει· άειιι

ΠεΙιι·1ιοι·ρει· άει· 0ιιινετει1Μ ιι1εΙιτ εεεεΙιϋι·τ ειιά Με νει·
Ιιει·2οιιι εειιιε 1άεε εει· ιε άει· Ρι·1νετρι·ιιιιΙε ι·εεΙιεΙι·ειι Ι‹οιιιιιε,
άιε νειάιεειε ε.εεεει·ε Αεει·1ιεεειιιιε· εε ΤΙιεΙΙ ιεεννοι·άειι.

ή - (Α. ιιι. Ο.-Ζη;.)- Πει· ΙιεΙιεειιτε 1ηιιεΙιοΙοεε Ρι·οΙ'. Πι·. Ε' ι·ειι η ά ιιι
Βιι·εεεΙιιιι·Ε· τι: ε: ι ιι ά ε ιι Β ε Ιι ε ε ι ε ιι ά. Πει· άεε ει·1εάιε
πεε Πε1ιι·ειεΙιΙ Με νοιι άει· ΓεεεΙτειι Ρι·οΙ'. ΓεΙι1Ι εε· (ΒεΙΙε)
ιιιιά :Ριοι'. Ε

"

ι·οιιι ιιιεΙ (Βι1ειιεεε) Ιε νοι·εεΙιΙεε εεΙιι·εεΙιτ
ινοι·άειι. · ε- 'νει·ετοι·Ιιειι: 1) Αιιι 80. ΑεεεεΙ άει· Αι·21:ειιι Ρεε·ειι
εοι·ρε . ιιιιά Ρι·ινειάοοειιτ άει· ιιιι11τει·-ιεεάιειιιιεεΙιεεΑεεάειιιΙε
Πι·. 1·1ιΙι οΙει.ι Αιιάι·ε_Ιενν :ιιι ειιιειιι Ηει·εΙειάειι ιιιι 47. Πε
Ιιειιε_ιεΙιι·ε.Πει· 11ιιιεεεεΙιιεάεεε, ννε1εΙιει· εεΙι 1878 άΙε ω»
ΙιεΙιε Ρι·ειιιε ε.ιιεεΙπε, εεΙιει·Ιε εεε 1890άειιι 1ιεΙιι·Ιιϋι·ρει·άει·ΑεεάειιιΙε εε. 2

) Αιιι 80. ι1εε·εει Πι·. Α11-ι·ες1 ΒΙΙΙο ω)
εε1ιεειενοΙΙειιάει:ειι.44.ΒεΙιειιειεΙιι·ε. Πει· νει·ει:οιΙιεεε Ιιει,ι:εεεΙιιε
ιιιεάιειιιιεεΙιε ΑεεΙιιΙάειιε εε άει·Βοιωτοι· Πεινει·ε1Μιει·ΙιεΙιεε.·

Π1
τω, άειιι ΚΙεννει··ΡεΙΙιοΙοεειι ΡΜ. Πι·. 117.01,ο ά ινν

νει·ιιειιιειιιε-11ειιάεεΙιεΠεΙιεεεΙιεΙε_Πι·. Ψ.νθε'ΙιεΙι'ο _ά@με
ιει ΑΙιει· νοιι 48 .1ιιΙιι·ειι. ΝεεΙι ΑΙιεοΙνιι·εειε άεε Οει·ειιιε1.0.
1876 ιιι Πεκ ”ννει·°8'ε ε. ειι1°ε.ιιεε·Μιιιιετωπ 9.'ΙΙΤειι.Ιιει·Ιιε1ά_
:ιπιι 1.ειιάεεΙιεΙ'τεάΙειιετ ϋΙιει·, νεο ει· ειι άειι εεεεεεΙιεεει:ειι
εεά ΙιεΙιεΙιτεετειι Αει·21:ειι εεΙιδι·ιε. 8ειτ 1881 πει· ..ει·_ιιιιεΙι: Ρι·εεεε άει· θεεεΙΙεεΙιει'ε 'Ι'εεΙιει·ιιΙειοννεεΙιει· Αει·ειε. 4

)

1ιι
γΝΙεΙιιιι·ΝονκΉει·οάιάει· εΙιειιιεΙἰεε ε1τει·ε ΑΜΙ; άεε δι·Ι.ΙιεΙιειι

.ν ΜΙΙΙΙε.ι·-Εεεε.ι·ει;Ιιε Πι·. 111άιιε ι
· ά 1 ε ε Ιιε ό1ι ε; ιπι 07. 1.εΙιειιε

_)ε1ιι·ε. δ
) Ιιι Κϋιιιε·εΙιΙΜε άει· ΟΙιει·ιιι·21άεε ΚιιεΙιεεεΙιεΙ'τε

Ιιεεει·ειΙιε. Ρι·εΙ:'. Πι·. 117ΙΙΙι. Σνε.ειιετ ιιιι ΑεερΙειιιε. ··1Βι·
.ςεΙιδιιε εε άει· ιιιοΙιτ εΙιειι ει·οεεεε Ζε.ΙιΙ νοιι Αει·2Ιεε, άιε,
011110Ιιι ε.εε.άειιι1εοΙιει·8ιεΙΙιιιιε; Ζε εειιι, ειοΙι ειιιεε ·ειιιετΙαι.ειι
Ιειι Βιιι“εε (εΙε 0Ιιιι·ιιι·ε;) ιιι άει· ιιιεάΙειιιΙεεΙιειι εεεεΙιείτ
ει·Ιι·ειιειι. 11η·Με· ειιεΙι νοι·εΜεεάει· άεε 0ΙιεΙ'8011εεεεεΙιειι
Αει·ειενει·ειιιε ειιά 8εΙιι·ΙΜεΙιι·ει· άει· άεετει·Ιιειι θιεεεΙΙεεΙιεΙΙ
Ι'ει· ΟΙιιι·ει·ειε.ε0) Ιιι Βι·εεΙειι άει· Αιιε.ι.οιιι.:Πιν Α. ἐΒοι·ιι,
οι·άειιιΙιεΙιει· Βοιιοι·ε.ι·ρι·οίεεεοι·άεεεΙεει:, ιτε 50. ΠεΙιεεε εΙιι·ε.- Πιε ΙΕι·ι·ΙεΙιι.εεε· ειιιει· Ηει1ε.εεεε1τ ΠΜ· ε ιι·ει·
ε.ειεεΙιε, ενεεΙιοΙοε;ιεεΙιε ιιπά Νει·νεεΙιι·ε.ιιΙι
Ιιειτειι ιιι ει” Ιετάει·11ι·ειι0οεεεεεεε Ρει:ει·εοΙιιι
εεετειιετ ννοι·άειι. _ . Δ -- Πιο θειιιτετεεΙιΙ.ΙιεΙΙειιε· άεε ΒοτΙιειιιΚι·εε
εεε, ννε1εΙιε ε.ιιι 28. .1εΙΙ εεε ΚΙενν ιιεεΙι άειιι Ι'ει·ιιειιΟετειι
εΙιι·εΙετε, ΙιεΙιι·Ι:, ννιε άοι·ι1ε·ε ΒΙΙΙΙιει· ιιιεΙάειι, ννιεάει· ειι.εΙι
ΚΙενν εετϋε1ι. ε ° ° -· 1

- Με ιιειιει·ι·ιεΙιιετε Οάεεεεει· ιιιεάΙε1ιιΙεεΙι-ε
14'εεε1τετιει επι 1

.

8εριειιιΙιει· ει·ϋΙΙιιεΙ: ννοι·άειι ιιιιά ΙιεΙιειι άιε
νοι·1εεειιε·ειι άεε 1

.

Οιιι·εεε Ιιεεοιιιιειι. Με 1ιεΙτιιιιιι;άει· Ποσε
ιιιιτρ,·εεεΙιειΙ'τεάει· εεεεε Ι1'εεεΙΙ.Μ ιει, Με Μι· Ιιει·εΙΙε-ιεεΙάε

ε ε ο Ι ιι ιιι
ιΙΙιει·ιτεεειι, ννε1ι·Ιιει·εποε 0άεεεε. Ιιεει·εεεἰεάεΙτ ει. επεσε
'ε.ΙΙε1°-Β1·νΗΠ1811ι.πει·ιιιε ιει άει· Ζεάμιιιρειι άει· ιεεεεε Μαϊ
ε'εεεΙτετ εεινεεειι, άει ιιει· 03 Αεριι·ε.ιιτειι Ιιι άειι Τ

.

0ειειιε
εΙεε·ειι·ειειι ειεά. ννε.Ιιι·ειιά225 Με 250 8ειιάειιτειιΑιιΕιιε.Ιιιιιε
Πιιάειι Ιιοιιιιτειι. ΠΙ)ι·ιε·ειιε ινειεειι ε.εεΙι άΙε ιιιεάΙειιι1εοΙιειι
ΓεεεΙ11Ι.ιειιειιάει·ει· Πεινει·εΙΙΙΙ.τειι, Με ε. Β. 1(Ιενν ιιιιά '1'οιιιε1η
ιιι άΙεεειιι άε.Ιιιε ειιιειι ε.ιι0'ε1Ιειιά εει·ιιιεεε Ζιιε·ειιε; νοιι
ΜεάιειιιΙιεΠιεεειιειι ε.ιιΙ'. -Νιιἰι· εε άει· ΠιιΙνει·ειτάι .1ιιι·_ιεΠ
(Ποιρε.1:)εοΙιειιιειι εειειιιιΙΙ:Ιιε Ψεεεε:ειι 1111·εεεεΙιιττετεεάε
8τιιάιι·ειιάε ε.εεΙι ιιι άει· ιιιεάΙειιιιεεΙιεε 11'εειιΙτε.ιΙιεεετε1:
εειιι, Ι'ι·εΙΙιεΙι ειιιιι ε·ι·ϋεεΙειι '1'ΙιεΙΙ ιιιΙΙ. ειιςειιΙΙΒειιά νοιε·εΙιΙΙ
τειι 5ειιιΙιιει·ιετειι, άειιιι. Με νει·Ιε.ειετ, ειιιά άοι·ι ΙΙΙιει· 205
εΙιειιιιι1ἰε·ε Ζϋε1Ιεεε ι.ςειεΙΙΙεΙιει· 8ειιιιιιει·ε ι`εάΙε ΖεΙιΙ άει·
ΒιιιάΙι·εεάειι εεε εεΐεειιοιιιιιιεε ινοι·άειι.- ΠΙε ΖεΙιΙ άει· Μεάιοιεειιιάιι·ειιάειι ε.ιι άειι·
άειιτεεΙιειι 11ιιΙνειεΙτετειι ει. ιπι νει·Ιεεί' νοιι 10
.1εΙιι·ειι νοε 8844 (1.1 1800)ειιΙ' 7518 (ιει 8οιιιιιιει·εειιιεετει·
1900) εεεειι1ιεε, άιε Ζε.ΙιΙ άει· .1ει·Ιετειι ιει. ά:.ιεεεειι ιιι άΙεεειιι
ΖεΙΙι·ε.ιιιιι επι 8100 ε;εειΙεε·ειι. Πε εεΙιεΙιιε εοιιιιη εεεΙι ιιι
ΠεεεεεΙι1ειιά.άεε 8ειιάιιιιιιάει·1ΙΙεάιοιιιεε άει·ειι°νοι·ι1ιει·ΙΙιείτει·ειι
Βιιιάιειι εεεειιΙΙΙιει·2 ιιιεΙιτ ιιιεΙιι· άιε ι'ι·ΙΙΙιειε Ζεε;1ιιεΙ“τ μι·
Ιιε.1ιεε.

° εμ ι · ν

ή Πιε Ηε.ερτνει·ινε1ιιιε άει· Βιιεειεε.Ιιετι Θθ8811π
ει: Ιτει”ι ά ε ε ·«Βο Ι.Ιι ε ιι Ιἔ

ι·
ε ε ιι ε ε» Ιιετιε Με 1
.

θερτειεΙιει·

ά
.

δ
. εΙεεε Ο ε.εεεεΙι εετε.εά νοιι 5,888,875.ΒΙιΙ..22 Κορ- Άει ενεΙΙΙιοΙοειεεΙιεε Ιιιετιιιιε άει· Μοε

Ι‹εεει· Πιιινει·εΙΙ:Μ: ννει·άειι επι 1. θετοΙιει·ά. δ. 0ει·εε
τει· Αει·ετε ει·ϋΙ'Εεετικει·άειι. ΠΙε Πε.ιιει· άει·εεΙΙιειι ιει εεΙ'
εννει 111οιιιιιετεεεεεεειετ:.- ΠΙε Ρι·ΙΙΙ'ειιεςειι Ζει· Ει·Ιειιε·ιιιιε· άει· ινιιι·‹ιε
Με ει· 1ίεΙι ειιιιιι ε ννει·άειινοιι _)ετ2Ι.Μ: ιιΙεΙιε ιιιεΙιι· Ιιει άειι
ιεεάιειιιιεεΙιειι Γεεε1τε1τειιάει· Πιιινει·ειτε.τειιιιιιά άει· ιιιεάιεΙει
εεΙιεε Αεειάειειε εΙιε·εΙιε.Ιτειιννει·άειι. Με άεε Ι:›ΙεΙιει·άει· Β`εΙΙ
εει·, εοεάει·ιι Ιιι άειι εεε ει·ΙεΙιΙΙΙΙΙΙεΙιειι 1ιεΙιι·εεετε.Ιτειι (εει·
Βι·Ιειιε;ειιε· άει· ΙνΙΙι·άε ειιιει· ΗεΙιιιιιιιιιε ει·ετει·Κ1εεεε) ιιιιά ιιι
άεε ΗεΙιειιιιιιειιεεΙιιιΙειι (εει· Ει·Ιειιε·ιιιιε άει· Ινει·άε ειιιει· ΗεΙ1
ειιιιιιε εννειτει·ΚΙεεεε). γ _- ννιε νει·Ιειιτει, Ιιει ειπε Ε'ι·εε Α. Β. Εεε ιιεννεΙιΙ,`
ινεΙεΙιε άειι Ρι·οι·ιεοι·ει·εά ΙιεεΙτετ. άΙε Ο ο ι

ι ο ε ε ε ι ο ιι ε ει·
Βι·ϋΠιιειιε ειιιει· ΑροτΙιεΙιε ιιι 8ι.. Ρετει·εΙιιιι·ε·
ει·ΙιεΙΙ:ειι. .- Πεε θε1ιινείεΙΙιειά Κειιι ιιιει·ε (1.άν1ειιά),ννεΙεΙιεε
ε.ιιι 81. Διιιι·εει. εειιιε ΚειεεΙεοε εεεεΙιΙοεεεε Ιιε.ι, 2ε.ΙιΙιε Ιε
άΙεεεπι 8οιιιιεει· 2870 Κει·εεετε. ΠΙε ΖεΙιΙ άει· νει·ει.ΙιίοΙε·ιειι
1νειιιιεεΙι11άει·Ιιετιιιε·74,898. _ ι. ]>- ΠΙε Ρεει. ιιι θΙεεε·οιν. Νε.εΙιάειιι επι 5.08. Βεριειιιι .

Ι›ετ ινιεάει· ειιι 'Ι'οάεείε1Ι ;.;ειεεΙάετ, ιει άειιι ΒιιΙΙειιε νοιιι
ιιεεΙιετεε Τεεε 2ιιϊοΙε·ε ειιι ννειτ.ει·ει·Ε'εΙΙ νοιι 10ι·1ιτε.ιιΙιεεεεε
άει· · Ρεετ. νοι·εεΙιοιειιιειι. 1ιιι 11οεριτεΙ νει·ΙιΙΙεΙιεε 21. Ρεει.-.
ΙιιεεΙιε ειιά ειιι.ει· ΒεοΙιεεΙιτεεε· ΙιεΕεάειι ειεΙι εοεΙι 105
Ρει·εοεειι. Η'.

.ν ιι

ό 1)1εο1ιετε 8ιτειιιιιε άεε νει·ειιιε 81;.Ρετει·ε-
Ιειιι·εει· Αει·εεε: Πιειιετεε άειι 18. θερτ.1800.

1

) +' 1)1ε.ε1ιετε 81τειιιιε άεε Πεεεεο1:ιετι ειετΙιε1ιειι

· 17ει·ειιιε: 111οιιτεε=άειι?25. Βερε·-1800.”··8 ι

°



360

κΑ.ΝΝΟΝΟΒΝ
.ΤΕΠ)Ε'.Β. ΑΒ.'Ι' πετάω ιιι πει Β11011118.τιά1111Ιενοιι Κ. [ι. ΒΙοκΒΒ 111·81. Ροιοι·ε1ιιιι·ε, Νονε1ιν-Ρι·. 14, ειοινιο ιιι ιι.ΙΙοιι1ιι-πιπ) ει.ιιεΙειιιιΙ.Αιιιιοποοιι-θοιιιριο)ιοπ πιιΒοιιοιππιοιι.

Βοινοπποπο ιιπιιιι·)ιοΙιε

ΜᾶἙΙΟΙΙΌΟΟΘΙ' ΒΓΙΙΙΙΙ1θΠΒΒΙΖ (ρων. ιιππ ιιι·νει.). 1ιι ΟΙεε11ιιειο1ιοιιι. 126 ιιιιιΙ 260 ει.
ιιππ ΡποΙιοΙιοιι ι)

.
5 μ. 1ιιιιει!ι.

ΙιιιΙιοιιιιοιιιιιι: ΑΙΙΒειιιειιιο νει·1οιιιιιιπ, νει·1οιιιιιι8 πω· Ι.οΙιοι·, Με 11ιππειιε, Ο1ιιιιιριιιιοιι, ΡΙο11ιοτε,
ιιι νετΙιιιιιιιιιι;ιι πιπ; «Βιιι1οΙΓειιιιοΙΙω πει Αιιιιι·ιι.ιε πιιό Ι)ιιιιιοτοε.

ΑΠΙΙ)ΓΟΒΙΙΙΒΌ1°ΠΠΠ, ΜΜΜ, ιο1ιιοι ΕΙειιιιεειιιοιΙΙιιπ Βιιτυριιε- (ππι
πιει; ιπι Μπιτ). ΙιιιΙιοπιιοιιοπ: Αιιειειιιὶο, ΟΙιΙοτοεο.

Βιιι1οΙΓετιιιο11ο,

(52) 1?-ΙΟ.

0,177 ει. ΙΒιεειιι1ι1οιι.ι1ιο

Ιιετνοτιπποιιι1 έτοεεοτ 61111811)ειπ Κο1ιΙειιιιιιιιτο, ΚιιΠι ιιππ °ΜοΒιιοεπι.

ΙιιιΙΙι:ειιιοποπ: ΟΙιτοιιιει:Ιιε Οιιιιι.τι·1ιοάειι· Ηπιιιοι·θειτιο. Νιοι·οιιειο1ιιο, Πιο.1ιοΙοε, ΑιιιΙιτΜε.

ΙΝοιιοιιι·οι·ιΑ. ΣΕΒ Έ Ε Σ· Ε Δ 13 (Βϋ1ιιιιοπ).
ΚΡΘ11ΖΙ31°1111Ι1,ΡΘΡΕΙΙΙ18Ι1€18Ό1°ΙΙΙΙΙΙ
πιο 8ι.ϋ.1·Ι181οτι ΟΙιιιιΙιοτειιΙπινπεεει Ειιιιοριιε (ππι 5 πι. ΟΙππ1ιοτειι12 ιπι Μπιτ) επ
11ιιετ )'οτειέιΙιιιιιι; σποτ Με Ει·ειιιπ Πιτ ιιιοεοΙΙιοιι. 1188821115άειιι ΡοιιΙιιιιιιιιΙεΙιτυπιιειι
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Ζω· Βο1ιιι.ιιιΙΙιιιιΒι (Με ιιοπιοιι θιοΙιιππίπ11ε
πωπω ειποι· επι1οτειι ι1ιι1·οΙι Ιιει·πειιιιτο ΒιετΙιοεο

1ιοιΙΙπετοιι ΒοεοΙιννοι·ι1οπ 1813

Ξ.1:ΒΟΝ.Δ.1.ι
άεε Ιι11ιιιι-ιοΙι ιιικ1 νν1εεοπεοΙιεϊτΙΙο11 Εκει οι·ρτοΙπο 1ιαπωι.

Τ119ΙιοΙιο πω. ιπι Μπι!! 5 Βι·ιιπιιιι ιιιιιιιΙοειειι.

Ζ.ϋθται(πτ 8ι%ι|ιι^ ?ιι1.42°ένιΙο.9 2υ 7)Χωι.92°επ.

Βιιιιιιιι 14116 & Πιιι·ιιιειιιοιιιοπ 1.ε.ιιο1ιιιΓει.1ιι·ιπ,
ΜιιιιιιιΙΙιοιιιοΙιΙο ιπι Βιιι·ΙΙιι.~

Κατω Μ· ιιι·ιιιιιιιισΙιο Λοιπο ιιι Βιιι·Ιιιι.
. 4. Ω,ιιιιτιιιΙ 1900.
ΙΝ. ΒΙοΙποΙιοννεΙη· (ΡΗ. 11επάεΙεΡο1ΙΙι1ιιιι)ι). ε.

)

Οπ1ιιι·ιιαπιιτοιπ1ε(Β"πειει·12.ι.ιϊ),4 )νοοΙι.

(8 πιο! νι·11ο1ι.)Βο,ιι·. 1 ΟΙ‹ι., π) ΗΙειτοΙ. Πιιωι·ειιοΙιιιιιεειοοΙιιιιΙι ιΙ
.

ιιιιι·ν. Οο·ιιι·πΙ
στις.πι. ρι·ιιΙιι. ΠεΙιιιιιις. 4 Ι'νοο1ι. (3 πιώ ινδοΙι.). Β48·. Ι. (πω.

ΙΙι·. Το1η· ΟοΙιιι (ΡΜ. 1)1ειιι1οΙεΡ.ιΙΙΚΙΙιιικ). ιι) Ι)πιειιοετ. τ
).

Νοι·νοιιΙιι·. 4 )νοο1ι.
(24 ΒιιΙ.) Βε,<;. 9 οιπ., π

) 111οΙιτιο1ιιιπποει.π. -ιΙιοι·:.ι.ιιιιι.4 )ν.ιι)ι. (3 ιιππ Μ) απ).
Βοι>;. 8

.

ΟΙιι. ο
)

ΙΙ:ι.επι.:ε. 4 )νο‹:Ιι. (8 ιιιιΙ πιω.) 13η· Η
.

ΟΙιι.
ΙΙι·. Η. Βι·ιιοΙι1, ει

)

απ”. Κιιι·ε ό
.

ΟΙιι·οπΙιι·. 4 )νο‹ιΙι. (3 ιιιιι.Ι ινδι:1ι.).13η. 1 οιπ.,

π
) Τορο,ε;ι·.Αιιιι.ι. ιΙ
.

ΟεΙιόι·οι·,ι.ι.π. π
.

Νιιιιο, Οο·ιιοιιιιι·. π. Οροι·ιιιιοιιοιι. θ )νο‹ιΙι.

(8 πιπ1 ικϋαΙι.). Βοπ·. Ι. ΟΧΙ..
Μ. ΙΙΙτεοΙιεΙ π. Οι· Η. Ι.ιποΙιτοπιι·ΙΙι, Κιιιι1ει·Ιιτ. 4 ινωιι. (8 ιιιειΙ.ννϋοΙι.).Βος.Ι οιπ..

Ι. Νον., 1
.

Ποπ.
Οι. Δ. ΙΙιιιιιιοι· ΒΙιιπο-Ιιιι·νιιις. Κιιι·ε πι. ιιιοι·πρ. ΠοΙιιιιιιιι. θ )'νοοΙι. (Β ιιιιι.Ι ννϋαΙι.).
Με. Ι. ΟΙιι).

Οι. Βιιιι·πιπιιιι, ΒΙιιιιο-Ιειτνπις. Ρι·ιιοιἰοιιιιι. θ )'νοι:1ι.(8 πιιιι.1ινόο1ι.).ΒεΒ·. Ι. ΟΙιτ.
Πι·. Ι.οιΙειι·ιππιιπ, Ρι·ιιοι. Ι(ιιι·ε ό

.

ΤΙιοι·εριε ό. Ηιιιιι π. ΘθΒ(ΙΜΒΒΙΙΒιοΙΙΙ'.πι. ΚιιιπΙιειινοι·ει.

4 )νοοΙι. (8 πιιιΙ ννϋο11.).Βεε. ΙΟ. ΟΙιτ. π. 16. Νον.
Οι. Η. ΙωΙιππιιιιι, Ρι·ιιΙιτ. ΑπειιιιΙιοΙΙΙι. Ο ινωιι. (Β ιιππ. ννϋι:1ι). 1388'. 2

.

Ντιν.
ΙΙι·. ΙΙ'οι·ΙΙιο1ιπ, Αιιςειιιι.1·2ιΙ.Ρο1ΙΙι1. 4 ))νοοΙι. (θ ιιππ ινϋοΙι.). Βιι€. 1

.

Νον.
·ΙΙι·. ΡοΙΙιιοΙι, ΜΙ)(Γ(ι8ΙΙ. Αιιιιι. π. Αιι,ιι·οε. Με. Ι. Νον.
Οι. Α.

ΙΉιΙιπιιιιιπ,
Βρι·ποΙιειΒιιιιιε: “πιπ πιιι·ϋοΙιι.ιε1ιΙ. Κιιιι1ει·. Βορ;. 1. ΟΙιτ. ιι.

1
.

ον.
ΙΙι·. ΙΙ. πιω, Οι·ιΙιορϋ.‹ΙΙο. 4 )νοι:Ιι. (3 Μι ννϋυΙι.). Μες. 1. ΟΙιτ. π. 1

.

Νυν.
ΙΙι·. ΠιιοΙΙοι·ΙιοΙπι, ΡιειΙιι. ΠεΙιιιιι€. ιιι πνιιαα·ο1. Ι)18.8·ποετ.π. ΤΙιει·πρ. 4 )νοοΙι.

(3 πω! ννϋο1ι.). 1388'. 1
.

οιπ. π. 16. Νον.
Πι·. Ή'οπ(1οΙο1°, ει

)

Ρι·ιιΙιι. Κιιι·ε. π
.

ιιιιΙιι·οεΙ:. €νιιειεοο1.1)ιιιΒιιοιι(.. 4 πω. (8 Μι

ννϋοΙι.).ΝΒες.

1
.

ΟΙιι:. π. 15.Νον., π
)

ΟνιιιιεοοΙ. Οροι·ο.ι..πιπ ΡΙιιι.ιιτοιιι.Με. Ι ΟΙιτ.
ιι. 15. ον.

Οι. ΡΙοΙιιιτι11, Πε1ιιιιι€. Ι. ό
.

ΠΙππιι. ό
.

Με. οπ-Πιιι·ιπΙιτ. Μις. 1
.

οιπ.
ΙΙι·. ΙΙΙΙιιιιιιιιι, ει
)

νει·ιΙπιιιιιιΒιιι1ιι·., π
) ΧΙΙιι. ΙΙιι·οεΙι. Μ;; 1. ΟΙιτ.

Ριο;ι·τιπιιπο ιιππ Αππιο1ι1ιιπ,<;ειιόιιιι:1ιΜε ΒιιοΙιΙιο.ιιάΙιιιιΕ;
Θ. Οο.1νοι·ν 8: Οι), Βοι·11ιι 111117.,1)1οιιο νιϊΙΙΙιοΙιι;ιειιι·. 1

.

Πι·. Πι·. 1ιι)ιΙΙιιιιιιιι ιι
ι ιιππ

(50)ιΙοειοι1).
Πο11ιι.πιιτιι.11:

Μι· ΙΙιπνοιι-ιιιιι1ΟοπιιΙΙ.ΜΕπππο1ιοιιΙοι·Ιο1
θοεοΙι1οιιΙιιι.

Δει·πι11οΙιεε ΡΒάιηιο81ιιιιι
Επι· )πεειιάΙιοΙιε Νει·νοιι- ιιππ Οο

ιιιΙΙιΙιεΙιι·ππ1ιο.
ΟοπιιιιιΙο ΗϋΙιοιιΙιιΒε, ππιιζειιοπν.
Οδ.Νεπ π. Ρο.τ1ιππ1ιι€οπ.ΑΙΜ ΗΙΙΙΙ'ε
ιιιιιιεΙ π
.

ιιιοι1ει·.Νοι·ιιοπριι.ιΙιοΙοςιο.
Αιιεεει· άειι ιΙιιΙι.ήτοιιι1οπΔετιιοιι
πινει ΟΙιει·.ΙΙι·ειο,ιιιεΙιι·οι·οΔεειιιιεπι
(ιι2τε,ινιεεεπεοΙιιιίιΙ. π. Πιιπι11'οι·(.ιρ
Ιιε1τε-11οιιιοι·.Ριιιιειιιιι250Με 300Η.
ΑπεΙ'ΙΙΙιι·ΙΙο1ιο Ρι·οειροσιο πω.

0ι·επιιΞεοΙιοιι ΗΙΞΙ1ιιοιι

Πο.ιιεπιι-Δ11ιιιιιι1ιιΜ: Βιιι·τοΙ
(π.ιιιπ.1ιοσπιι).

Επι οιεειιτειοΙιε5 Β1ιιτρτϋ.Ρειτει, ννεΙ -

εποε όεε Ειεειιιιι οτ8ιειιιιεοΙ·ιετνει·
Ιππάιιιι ειιι:1ι211τ,Ισε·ετεεΚτ8.ίτι€υπ85
ιιιιττε1 πι· Κιικ1ετ ιιπε1Ει·πιπ1ιεεπε,

ειιιε:ετ Ιειι:1ιτ άειι Αρρειιτ υπό Βε
10τόειτ όιε νοτόειιιιιιι€. Ηειεπι:πο

€ειι Ηε:ττε1 ιετ κιετΙΩΙιιΠὶοΙι πι άετ

ΑροτΙιεΙιε πι Π11εει€ετ πω! ττοο1ιε
πετ Ροιπι, ιεόοι:1ι ιετ (Με 11ιΙεει€ε
Ρτερειτειτ, ννοΙΙ Ιειο1ιτει· νοπι Οι ει

πιεπιπε επι€ειιοπιιιιοτι. ι1επιττοο ε

ιιειι νοι2ιιΖιε1ι€ιι.
?οι Ναο1ιαΙικιαπρ ΜΙΝΙ πετυαι·ιι2.

(Ι 15) 8-Β.4444
Ιιιι ΠοπιιιοΙιοιι ΑΙωιιιπι1οτ-Ηοεριπι1Μιά
Νιιο1ιννοιεοι·ιΙιεΙΙι ιιππ επι· Ζεπι ι11οπει
Ε'ι·οΙοΡΙΙοποι· ιιιιι1ΡΙΙοποτΙπποπ απ· Με
ρι·ινιιτο Κι·απΙιεπρΠοςο (ιι·οι;οιι ΖιιΙιΙιιιιιι
νοιι δ!) Οορ.).

Δι1ι·οιιιιοιι νοιι Κτπιι)ιοιιΡΒιι€οιΙπποπ
Γιαπ Ηπωπιπεε Πω, ΙΙο1°Ι>"Θ". π.
π8, 15.
ΙΙΙιιι·ιε Ψιιι1:1ει·. γι. Οο.ιιιιιοιιιιπαρ.
·ι·ε.ιιεΕποποικο11ιγι. π. 4

,

πιο. 11.
Ι:'ι·ιιιιθιΙΙπειι, ΙΙ'. Ο., Ι'71.1ιιιο,1·ΙειιιιιΝ 18,
Ου. ΙΟ.

ΒΓΗ
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ΚΕΑΝΚΒΝΗΒΙΙ.1ΒΗ.
ΠΙΠΒΝΜ8850Γ Με άετ Κτο.ιιΙΙοιιΙιοιΙοι·.Τοά-'1"ι·ιιι1ηιιοΙΙο.
Ωιιο11ειιι12ιιιιά ()ιιοΙΙειιΙ21ωιεο Ζιιτ Βοτο1τιιιι€νοιι Β11άοι·ιιΖιι Ηιιιιεο, Ζιι Πιπι
εάΙιΙΙιεςοιι.1ιι)εοιιοιιοιι ιι. ε. ιιι.

ΩΙ1811881280118Πι·. 1 (άοάεο11ο)νοι·2ϋΒΙ1οΙιεΤο1Ιο1τεεε1ίεΜΙ ιιιιι·εΙιιοιιιΦωτ ιι.
Νει8ιιιιἔ ιιι Ηειιτο.ιιεεοΙι15.).ιειι.

Ωιιο11εωΙιεο1ίοΠι·. Π (άοάεο1ιννοΓοΙεε1ίε)1111·οΙιι·οιιιιιοΙιοΗ:ιιιτ.ΙΙι·ειιιΙ:1ιοιτειι.
Ι)ιιο11ειιι1ιεοΙΙοΜ. 111νετετ.€ιι·ΙΙιοΩιιοΙ1εειΙ2-ΒοΙΓοΙ'ϋι· ιιινωει·Ιι·ιο Ε'ειΙΙε.
Βο11οιιΕοΞετπι· Βο1ιι18·ιιιι€άει· ΚορΓΙιαιιτ, Ιιοιιοιιάει·εΙιε1 8οΙιιιρροιιΙιΙΙάιιιιρ;Μιά
άιιάιιι·οΙι Ιιεάιιι;;τειιι Ηειειι·ιι.υεΙΙι11.

ΡειεΙΙΙΙοιι ΙιεΙ Βιιο1ιε11-ιιιιά Κε1ιΙΙιορ1Όπωι·ι·Ιι.
·

1)Ιο Κι·ιιιι1ιοιι1ιο11ω·()ιιοΙΙοιι Μιά Νικο Ρι·οάιιΜο αθώου νοιι 11τιτ.1ιοΙιειι
ΑιιτονΙ(Μοιι ΙιοεοιιάετιιειιιρΓοΙιΙειι ΙΜ ΒοτορΙιιιΙοειε,οΙιτοιιΙεοΙιοιι ΓτειιιειιΚι·:ιιιΙ‹
Ιιοιτιειι,νει·ειΙτειειι Ηει.ιιτΙοιάειι,ειοΙιυνενει·8γρΙιι1Ιε ιιιιά ΩιιεοΙιεΙΙΙιωνει·ρ;ΙΓιυιιε.
Μπι ειοΙιω Ιιοιπι ΕΙιιΙωιιϊ ι;ειιιιιι ΜΙ' άΙο ΝΑιιιειι ιιιιά άιε θοΙιιιτ.2ιιι:ιι·Κε.

νοι·ι·ΜΙιΙΒ ιιι ιιΙΙοιι ;;τϋεεοτειιΑροτΙιεΙΙοιι, ΠτοΒ·ιιοιι ιι. ΜιιιοτειΙινιιεεοι·με(·ΙιειΓτειι.
ΑΜ' ννιιιιεοΙι Μάι ά11εοτειΖιιεειιάιιιι8·άτιτοΙιΜε

1πΙΒιιι(ιιιεεΙΙιι:ΙιιιΙΙΜ· 1τιιιιΙειιΙιεΙΙ(ιτΜηιιοΙΙιιπ ιιι Τ(ηιΙΙΙι-ΙΙτιιιιΙειιΙιεΙΙ (ι
ι

ΙΙΙιιιι·Ιπιγ(ιι·ιι.
Ρι·εΙΒοοιιι·ειιιτοιιιιά ΘεΙιταιιοΙιεε.ιιυνε1ευιιμιιεπι1ιε ιιιιά Γι·ειιιεο.

(122)6-1.

ΙΟΗΤΗΥΟΙ1
ννιτά ιιιιτ Ει·ίοΙ8 8.ιι€εννειιιάτ:

ΙΜ Ρι·:ιποιιΙο1άοιιιιιιά ΟΙιΙοτοεο, Ιιο1θοιιοιπ·Ιιοο, ΙΜ Κι·ιιιιΙΙΙιο1τοιιάοι· Βιιιιτ, άετ νεοι·
άει.ιιιιιιρ,·ε-Μιά ΟἱτοιιΙιιτἰοιιε-Οι·ἔειιο. ΙΜ Βιιιι(;ειιτιιΙιει·Βιι1οεο,ΙιοΙ Ηει.Ιε-,Νειεοιι- ιιιιά
Αιι€ειιΙο1άοιι. εοιν1ο ΙιοΙ οιιτ2ϋιιάΙἱοΙιοιι τιιιά ι·1ιοτιιιιιιΠεοΙιοτιΑΠ'εοτ1οιιοτιειΙΙοτ Α”,
Ι:1ιο11ε1ιιΡοΙεο ιιο1ιιοι·άιιι·οΙι οι οι·1ιιιοιιτοΙΙοιιιιά ΙΙΙΙιι1εο1ιοΒεοΙιειοΙιτιιιιεοπ σινιά
εοιιοιι τοάιιο1τοιιάοιι.τοάο.81νοιιπιι επτά ετιιε11.11τοιιΒΙΒοιιιιοΙιΜ'τ.οιι,υ.ιιάοι·ιιιΙιο11εάιιι·οΙι

'

ιο11ιο
άΙο-ΒοεοΉτ1οιι

ΙιοΙ'1$τάειι·ιιάοιιιιιι άοιι θτο11'ννοοΙιεοΙτιτο11:ετιιάοιινΙ(1ι·ΙΙιιιιεειιι.
Πιο 1ο ΙΙιγοΙ>Ρτερειτειτε-ννετάειι νοιιΚΙιτιιΜεττι ιιτιά νιεΙετι

Αετ21οιι ειιιί'ε ιν:5.τττιετε ετιιρΙοΙιΙετι ιιιιά ετεΙιτ ιι
ι

Πιιινετειτέ(:ε- Π
εοινιο ετ5άτιεοΙιειι ΚτειιιΚειιΙιέιιιεεττι ιτι ετέιιιάι8ετιι ()εΙιτειιιοΙι.
ΙΝ1εεειιεοΙιειίΙΙιοΙιε Λ13118.Ι1(111111€ΘΙ1Μπιτ ΙΟ'Η'1'ΗΥΟ11 ιιεΙιετ

Βοοερ11οτιιιεΙιι νετεειιάετ 8τει€ιε ιιιιά ίτειιιτ:ο άιε

Ι(ΙιΙΙ)ο-Βιι(!εο!ι(Π, ο
ι· ο
ι (ιιιιιιιι& ο
.,

ΗειιιΙιιιτά.

νοτθ1ιι18·Ιο θΙι1τι1ΓειΙιιΊΚο
(ΖΙΜΜΕΚ & οι, ΡΕΑΝΚΡΗΚΤ Δ. Μ.

θΙοιοΙιε ΗοιΙΜι·1ιιιιι,ςπιο ΟΙιΙιιιιιΙιεΙΡ1οΙιοι·ιι,1ιι·
Βιιειι2ει.,11818218.,'1'γρΙιιιε.Κοιιο1ιΙιιιετειι,Νειιω1·
ειε ιι.ιι.Ιε ΒοΙιοι·ειιιε.ΕιιοΙιΙιι1ιι ω)ιωθο1Ι(;ιιιοΙιτ

και”. ΙιεΙΙ).ετΙετ άειι Μάριο ιιιοΙιτ ιι. ννΜα νΙοΙ ιιοΙιινέιοΙιοι·Με Με
Νει·νοιιεγειεπι Με ΟΙιιιιιιι.

νοι·ΖΙΙρ,·Ι.ΟΙιοΙΙιεοΒιιιιιΙι. ΟιιΙΙοιιειοἱιι ιι. Μιά.
Θ8.ΙΙειι- ιι.11εΙιετΙΙι·ειιιΕΙι.;ΜτάΙιι ?οιπ ά

. Βά
ιιιιτι·ο1-Ρ111οιιο1ι116]εάοϋΙιΙο ΝεΙιειιει·εοΙιει

πως ιιιοιιο.ιεΙιιιιε €ειιοιιιιιιειι.
Βιιετἔ. ιι.ζάιιΙιεΙι·ειΖΙ.Αιιο.Ισρι1οιιιιι;ινιι·1ιτνοι(.ι·οιΙΙ.
Ι).1ιγ8101°.11.ιιειιτειεΙΙιοιι.Ζι1ετάιιάοιι,εΙιοιιιιοπιτσε
ε1ιιΒ·ιιι(ιεΒιοπιειοΙιΙο.ιι. εοΙιι·ιν1ιάιε.,ς.ΒοοΙΙτο.ιιΙΙΙι.
Με άιιτοΙιιιιιειιιιεο1ι6.άΙ.ΗοΙΙιιιιττε1ιι.Ρι·ορΙιγ1ειο(Ιοιιιιι
με. θὶοΙιτ ιι. Ηειι·ιι85.ιιτο-Ι)1ε.τ.1ιοεοοιιιΙ'οΙιΙοιι.ΚιιιιιιΙΙ
Β

ιιι Ε'οτιιιν. ΤιιΙιΙοι(.ειι,Β1°8.ι18888.12οά. ι·οειιι-Ψεεεοι·

θεεαΙιιιιω:Μ'ι·.Αιι€1άιω·ι·Ιιο1οιιιιι,ιιιοΙιει·ικάιιΚεωιι Ι)

1)ιιτοΙι15.Ι1οιιΜ!" Αι·τ, αουτ., αΙι1°011.ιι. τιιΙιει·οιι1·
ΒειιιιιοΙιτιιττΙι1ιιιθθ8811881ΖΖιι ά
.

Τειιιιιιιιριάριιτιιυ

1111111111

νε1°0τάιιετ.Μπάση.

1θΒΤΠΙΝ
Μ σε ειιι ννὶΙΙΙΙΙοΙιειεΠεΙΙπι1ιωΙ. Ε'οι·1οιιιΜΜΜ. ΒΙ18801'(18111οιπο Ιιεάειι.

Ε
. οιιάο 11ιιιΙιιιεεννιάι·18;ε,Ικιοτει·ιοΙάοΚι·ο.ϊτ. -

Ρι·οΙιειι, Ιάτοι·ιιτιιτυυά »Με ιιοιιετΞεοιι1)οτει.ΙΙεΖιι Βιοιιιιιοιι.
1Ξ'οτιιοι·οΗροοιει1Μ.ωιι:Μάι, ΙΙΙιιιιΙιι-Ριιι·(ιιι,Βιι(:ιΙιι,ΒιιΙΙιΙιι,Ει1τιι:Ι(ι,Μιιι·1)ιτιιιιΜι“
ν'11Βη: "ἰ "”1Ήδ 49Ρεϊ3:>

·" ,

. . ` ..ϋ;... ΐ.ξει.:-9··.`ΙΙ"
..::;.μ

. Ι· ι 1
1 ω· ~ε..)

. Πω Κάτω 1ΚιιΙιει·ιι,

κά]
Πτ. Ν ειντ :5.τίΙ”ε

(.1ιιιιο.ιιεΙο.ΙΙ. ,,Β ο 1 1 ε.:·1ο.°°
111Λαοσ,

άετ ιν15.ι·ιιιετοιιΙΙΙΙπιά.τιεοΙιωι $τιιιιοιι ΒΙΜ
'1'γι·οΙε,Πιτ οΙιτοιι1εοΙιΚ1·ιιιιΚο, Βοοοιινιι.

Ιοεοοιιτοιιω.
Ρι·οερ. ιι. _ιοΒΙΙο1ιοΔιιε1ιιιιιΙ'τΜΙ' Ινιιιιιιο1ι.
(119)6-1.

Μ"'ι·ψ'ι. .,:..~πω

Θειτιειτοι·1ιιπι
Ν” ΙυπάοιιΙεΙάωιάσ 1Μπιοιι

ΒοεΙΙ.ιει·1ιι: Ε'ι·πιιι 11ι·ορά' ιιιιά '1'οο1ιΙοι·,
1.οΙιωιάει· ΑΜΙ: ΗοϊιειΙι Βια ΥοΙΙιιιιά.

Ν5.Ιιετεεάιιι·οΙι Ρι·οεροοω.
(108)26-9.

@ιιο11σ.01ιοιι"γ Ποι·Ιδυο.πω” νοιι: Σ. 'Α1 Μ. Επι:: 1. 0ο2ο1τΟΕ.
°ιΟιιο.ιιι".ιι·Ιιε1ιοΠ1ιιοπ1υπικι·1ππ:Μπι:ΑροΙΙισσΠρ::ιιιιάΑροΙΙιο1ωιιἩΩ-ΓΩπ-ΗΩΩάΙΙιτιῇοΩιιι 1ιιΙιο-.ΑιιιΙΙΙΙιιίωυυάΡι·οι ωω νοιιάετΜιιιοι·ιΙνν""ΒΕ" 8Μιιυ0οοι·εσμΥοι·να1ιιιιι·,ΡΑΝ.,
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Αάτοεεοιι νοιι ΚΐλΠΚθΠΡΒθ8θΓ1ΠΠθΠ¦

Γι” Οιιτ1;ιιιι·ιιιο Μιο1ιε1οοιι, Γο.ι·ειριιιι
οιιο.11παπα μ. 80, πιι. 17.

θα. εωιιιωωι.
Παπά ά

.

ΡιιιιιιωΙιοιι Κιι·ι:Ιιο6-8, θα19.

> 0115118Οιι1ι·ι.ποπιι,Οορυ11ιιοπ.,μ. 17,πιι. 19.

Βερ·ι·α Φωιοροεπε Πειιοικι| Οπικ:οκυ..ιι
π. μ. 24, π. Τ. .



869

Ξ!τ.Ε.Βιιηιετ'ε·
ιι $ειιιι!οτ!ιιιιι =

ι=

,,ΝοπειεΚιιι·1ιιιιιει"πι: Πιι€οιι- ιιπά Βιιτιιι!ατιιιι!ι!ιο11οιι,Ρο!!ειιο!ι! (ΕΣιι!!'επτιιιι€ε
Μιτου ιιιι!.ει· 8το11'υνεο!ιεο!οοιιτι·ο!!ε)Ι!Ηι1ιο!οε, 0!!ο!ιΙ, Ηω·ι- πιιι! Νιοτοιι!κι·ιιιι!ι
ΪΙΘἱΐ-ΘΠ,Ν001°88"!θωθ(Μ1Μ-ΚΠΡΘΜΜΕ1ιιι!ο!ιτιιιιἔιιπ Β1ο!πι·ο-πι.Ημ1ι·οι!ιοι·ωιο
!ιι ειΙΙοιιΒ"οι·ιιιοιι.Αρτ!! - ΙΙοοοιιι1ιοτ. Ρι·οιηιοοτει.
(61) 17-11. ' . .

ὶ¦σ._8. π . .·'_.Μ*· . _

1!!!ειοε1:ορέΕιιιε!: 1991.”
2ιι Γει!ιτ!!τριο!εειιειιιρι1ε!ιΙ!:1!Ιοι·Ια 00111·Μις, Θ!. Ροτοτει!ιιιη;, ννοεΒιοεεοτιε!ιιηε
Ν! 11. (88) 1-1.

ΙΜ. Ο. Βιιρροτ.:

ΗοιΜπ:η; πι.. Ω...!!
ν!!!ει (Μπι Βιιι!!!!ι

1(ιιι·ιιιιε!!ι!1 τω· 1!1ειΒοιι-ιι. 11ιιι·ιιι!πτειι!ι!ιο!ωιι,
θτο!1°ποο!ιεο!- τι- Βι·ιιΕ1ιι·πιιμε!6τιιιιΕοιι.

0

ΒεαΜοι· ιι. !!.π!!!κ:1ιετ1101!:οτΞΒΕ ΟΒΙ": ΡεϊωθΓ

ζ 1ζιιο!! & 0ο., Βιι!1νν!;ε!ιαίοιι ιιι/Μι.

ΡΒΒΒθΡἶΒΙΝ (Μι
Β!εειιο!ι!οτ!ά-Αιιτ.!ργι!ιινοι·1ι!ιιι!ιιιι€,ιι!ο!ιτ!!.Μοιιι!.

Βονν!ι!ιι·!οε !!οοιιιοε!ει!ουπι.

1ιιιιοι·1ιο1ι 8·οεειιι Ο1ι1οτοεο ιιιι‹1 Διιειειιιιο.

οειιηΑτοισωεοκε ιι!ι!!ει>Αιι.ιιτε.
ΒθΠἱἔ-ΒΙΙ0Ι

ιιιι1ϋε!ιο1ι,ιιι!1‹1νν1τ!ωιιι1οιιΡγι·ο88.Ι!ο!-ΠοΗνετ, 1ιοεοιι‹1.
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ΒΠΓ0ΒἱΠ Ιῖι!ο!1:Ϊ!ἔἱ!ἔιἐἔΐιἶιιἐἔἶιιὲτἔιἔιπζ=ι·21οϊι(129υΟ!ιι·γεει·ο!ιἰιι-1)οι·1νιιτΜ! 991κά] ΑΠΒ"8ΏΗἰ!-8οιΙ-·ῇῳ!ιιἀΜ ΜΜΜ, Ριιοτιειειε.
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1 ο ιιι τ ι· ο
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ιι ιι

. 8818 νειροι·ιεΜ.ιοιι. 19!ιι ιιοιιεε

!!!!!.1ΑΝ0ςΤ!!ΕΒΑΡΕ!!Τ!80!!Ε ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ Χἔἑἔἰ”ἔἔΒΘἰΐ.!Πἶἐἔἔ”!ἔιΈΒΐ"Β'έ!.?!!1?
1 _ `μβ Ιιιιις εο!ιννοι·οι·!Ξι·Ιει·ειιι!ιιιιιιι·οιιάοι·"Ίιι.πε

(εΒιιτι·..άει· δο!ι!!!1άι·ϋεο),πι!! ἔιιτειιιιι·!.ειιιοοιιειο.ιιτοιιι ιι. ά
.

Κ!οι“οτ!ιϋ!ιΙειι.ιςι·.8. 1900. 11.100.
ΝοτιιιειΙ-δρά-0ΡΘ!ια!!,Έιι.!ι1επτειι Α

.

0,8 Ει·ιεο!ιοΠι·ϋεο. η Ι Βιιιι8ο..Ριο!. Πι·. Π., Ε!" ν ο ο τ πι· 1 ει
Ονε1°ει(1011 . (= κι!!! :ιιιεΟνιιτιοιι!.!ιι'1"Μι!οττοιι10,5 ιιιωιω Πι·ι!εοΐ -. ΐ30ΒΒ]ρ_νοϊτΓ8ε.

8
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1 2 Ζνωπε

Βοιια_ε1οιι, 1.11οιιααοιι, Μοάιι11εισιοιι, .Ρι·οετιωθΒ @τα Βιιιι1το, Οι. Και! ΜΜΜ, τι ο·!ι ο 1· ά ωι ι .ι ζ Βιιιινιι·1ιιιιιε ἀεει°.ἱἰ'_ι·οροιιμ!ι1ἰ
-Αιιι€ιε Μι Ε Με! Πτιι11!ιι·ιιιις··όοε·

1
1 ο ιι ει ο!ι ο ιι. Αιιι' Θι·ιιιιά νοιι νει·

ειιο!ιοιι!πι ττορ!εο!ιειιιιιιι1ειι!ιττοριεο!ιοιι

8ιοτι!ιο.
ι1οιημιετο!_1τ,ει. 8

.

1900.

]'ιιτϋ11'ωιτΙ1ο!ιιιιιμιι:ιιιε @πιιιθ·ο!ιιοτοάοε
!!!!11τ!!.ι·- Βιιιι!ιΔιε!ποἐειιε. Ξ Π. ΗΜ: :
Βιιιετο!ιιιιι€,°νοτιι!Ηιιιι8.ιιιι ε!
Βε1Μιιιιρ!'ιιιιΒ· ιΙοε '1'γρ!ιιιβ !ιο1
άειι ιιιι Ε8!τ18 ετοΙιοιιάειιΔι·
ιιι ο ο πι. Βεω·1ιο!ιοτ Πι άει· Μεάιο!ιιιι.1
Α1ιι!ιοι1ιιιιε άοε Πει!. ρι·ιιιιεε.Χτισμ

:Βιι!1Έ!ειει·1ιιιιι.
ει. Ε

!.

ΜΗ 1 'ΗΜ. 1900.Αιιτιο.ρι!ορτιουιιι Μιά Βοάει.τινιιιιι.
Βοετοιι-Βι·εει!;ι !”ιιι·Βι·οιιιιι11το.11οιι,Πο! νοιι άειι ιιιιειιἔοιιειΙιιιιειιΝο1ιειι

υνιι·1ιιιιι€ειιη:!ετεο!!ιοιι.Αιιεεο;ο!ο1ιιιοτοεΜΜο1 Με! ιιετνϋειοιι 8ιϋι·ιιιι€οιι.
νοι·ι;1. ΡτοΓοεειοι·1)ι·.Π.Θοεε!οι·, 11*ϋτττ.Μ. Οοποεροιιε!ειι21ιΙειι€1898,Ντ. 48.

(1
. Π οι·ιι!ι1ϋ !!!, Αει·ετ!!ο1ιεΜριιει!εεοΙιι·ι!`τ1899,Ντ. 5
.

`(π. 1
.. ευ Μι” Μ”, 111οιιιιτειιοΙιτι!!:Μ· Ρειγο!ι!ειτι1ευυά Πουτσ

Ιοειο 1899,ν, 5.

Ε!!ετιιιυτ ει!! Υ!!υτιεο!ι 8·ι·ει!!ε υι·ιι:! ΐι·αποο.
Ε. ΜοτοΚ - 13ειι·ιιιετεωτ ιιιι‹1 Μοε1ςειιι.

Αάτοειιοιι νοιι Κτο.ιι!φιιιιΒοεοιιιιιιοιι:
Π81·1ε 1110111.Β Ο. 1

. ε. 14, κι. δ
.

'Ο18ιι Βοϋ.ε, Βιιο. Λούι·ρ.,14.ιιππ., 1
. 83,

ιιιι.2. 10 ι -°

Βο!ικνοετοι·Οοο”. 8ο1ιιιι.1ς1ι:,11ο·ι·ορ6.στ.
Με.·ι·ιι·1ιοιιοιιευιγαι.!ιι.:9,μι.. 20.

Δ1οπειι:1ι·ιι Χ8επτ111ον!ξΒ!ικ01ΙΜΒοΕΜ
π. ιι. 01, Μ. 82.

π.

π. Α 1)!εεετ Μι Πεμ οιπ Ρι·οερεοτ ϋ!ιοιή «

ή
ω !!!οιι!ιι ω!!! ιιἶιιιοιιιιιἐωιη ιι ω!! ιιι !ιιι!!ειι» ω. Ξ
Ποπ. πο”. Ο ι 6.,19διι·ιιι6ριι 1900τ. Ποι·ιιιιιρο!ιοι·Βιι.11ιι ά σ!! ννιιιια ει!» Βιιο!ιάι·ιιοΕοι·ο!;.1. ν!!!οιιέ!ι!ιοΑ11ει!ιο.ι·ιιιδιι!ι..Ρι·.Η 16.

1.:."μ: 1115-<.-.. .-=_ ::==~->· . -..-ι·Δ .Β9:-;μ. Π!



ε. ιιιιιιτειιτι

ιιιι1οιιιεπι εοπτιιοπιιε
~

Νειιε Β'οΙΒε Με. σε”.

τιιιιετ σετ Βειιεειιοιι νοε

Ρτετ`. ετ. ΜτΙ Βεεει.
.Ιιιτειντ (Πετρετι

ετ. 1εεεεεεε Κτετιιιεει!ε.
Ειπε. ·

ετ. επεσε ννειιιεεε.
Μ. Ρετ.ετεειιι·ιι

Με ιεε. ΡετετεεετεετεἱεὰἰεὶτιἱεεεειΝεεεεεεεετιτωετεεεειιιηεεεε13Δεειιιιειιιεετε-ΔεΝτεμ "πιο ε11ο Ι:ιεετετ.ε Έ
Ηοιι ε εε ε τισ.- ΠοτΔεειιεεειεεεηιτειε ει.:ει Βιιιι1ειιε 8Με Ντ (Με
πω, 4 ΚεΙ. τω· :Μεεε!εε .Με Με!. Ροει:ιεεωΙΙιιες; Η Μ!! ειιᾶετειι
διετιάετι:ι20είπε βετΙιεε, 10Ειτε ιιειι›_ιειιιιιειι.ΠοτΣιιεετε1°επιτείε
τει·τΙΙο3πω! εεερεΗ:ετιεΖειΙε ιιι Ρετ.ιτιεε18Κορ. εεετ 35 Ρϊειιιι.-Πειι εεε

ιιιιωτ ιιιειι ειιεεεεΙἱεεεΙἰε!ι εε Με ΒιιεΙιεεεάΙιιεε νοε κ. 1..ε.ιοιωτιιι
θτ.Ρει:ετεειιτ8·'Νεννεεγ-Ρτοερεει..ΗΜ., ιιι τιεετειι.-ιτ ε.ει" 0τιιι εε
›εοννἰεΜε: ΔιιΜιε Κεεεω:ιοτιεειεςΙιεεεε ΜΜεεἱΙιιεΒειι ωιωτ ιιιειι ειιι

εεεεΙιεΠ.εϊεετεεεεε ΚετιεεεειιτΠτ.Βε.ιι.οΗνε1ι.Με.Ν!Μ-Ρθ·
Διποτεεννετάειι ΣεθερετεεεεεἱιςεἰετετΟτιΒιιιεΙιτΠεεΙ ειιεεεειιτΗ.- τετεειιτε,ΡεεετεειιτΒετΜπα, Ρετετ-ΡειιΙεοεριωΙ ιιι τιεΙιτ.ειι Βρτει:ε
Βετετετε ννετεειι πωε ι!ειιιεεε” νοε 18 πω. ρτο Βοεειι εοιιοτἰτε.

Μ. Ρειει·εειιτε, 16. (20.) ΒερτειιιεζετΜΒ?
ετιιετΙειιΝοεεες. ΗιΜ:ννοοεεεε Ετεπεε νοε 2-3 Πετ.

ιεοο _
1ιιιιιι1τ: Ν. Ν. Κιτιεονν: Ζει· ΡετεειωΙοεΠε βετ Η-ειιοι.'εεεειι Ιςτεεεεειτ. (εγρετττορεἱεεεετι Ιειετἱεοεειι εεεετοιττεεεε).

-
Βετ'ετετ.ε: Κετ1 ΨεΙτε: Πεεετ ιεε ιιοι·ιιιιιΙε«τεεριι·ετοτιεεεεεεεει·ειεειιιιε» ιιεά άιε θετιεεε σε» εοεεεεεεεειι Βιτεριιιιιιοεε
!ετεεετι τι” Ι.εεετ. - Ρτοί. ν. Μιοεει: Ζιιτ Κεειιτιιιεε άοι· Πτεειεεειι ειπεπ ρτιτιιετεπιΙτιιιε ιιεά'θττιιτιάεειπει· ετιιτιετιεεεεε Ζε
εειιιτεεεειεΙΙιιιι€
- ΜΗ.τεειΙιιιιεεε εει· θεεε1ΙεεεεΗ ρτε.ετιεοΙιετ Αετετε ευ Βιετε. - νετειιεεεεεε -Μ0τΒ8ΙἱΕΜ8·
εΒιιΠεΙ.Πι δε. Ι.ετεειιτ8·ε. - Ατιεει€ετι.

Σετ ΡετεεεοΙοειε ιιετ ΗειιοΡεσεεε Κτετιεεεε

(εγρετττορειεεεετι Μετιεοεετι !.εεετοιττεοεε).
νοε

Ν. Ν. ΚιτΠτονν.
Ρτινειτάοοειιτεει· Με” ιετιετει· ΚτεεεΙιειτ.εε ειιι άοι· Κε.ιεετ

1ιεεειι ΜτΙιτει·-Μεάιοιειεοεεε Αεεάειιιιε.

(Νεοε ειιιετιι νοτιτε.ε ιιι ε." θεεεΙΙεοΙιετ'ε τιιεειεεεετ Αετετε
ει θε Ρειει·εειιτε, Η. Με 1899.)

Βειε Βετιειιιετε Βτίοτει:ειιιι8 άετ ρε.τεοΙοειεεεεε Απε
τοπιιε, ιιεά εεεοτιιιετε εετ ΚειιιΙτ ιιετ εεε. εγρετι.τορει
εοεεε Ι.εεετοιττεοεε ειιι. οετοιιὶεοεεπι Ιοτετιιε ειιι ιιι ε1ετι
Ιετ2τετι .Βιετειι νιε!ε Βεοεειοετετ ει Ρτεεετειοε ιιππ! εει
εεε νετειι!εεετ ειεεε Κτεεεεειτ Με εΙΙΒετιιειιιεε οετοιιι
εοεεε ιιιίεοτεεεεε οτιετ τοκιεοε-ιείεεεϋεεε Ι.εειειι εεε επικι
εειι Οτεεειεττιιιε ετιειιεεεετι. Ρετ τιιεεε Αεεεεειιιιε ερτεοε
εποε ειπε εενιεεε ΑεεεΙιεεεειτ εει· Κτειιεεειτ ντε1ιτειιτΙ

ειιιι€ετ Μπισάου ὶετεε νετει.ιιΓεε ειιι: ι1ετε εοετειι ιιιίεο
τισεειι Ιοτετιιε. ΙΒειε εοΙοεε νετιιιιιτε!ιοε ιιιίεειιϋεε, αετο
εὶετεε Ετετε.εειιτιε ειιι Ι.εεετεεεεεοιι. εετοιιιεεεετε επε
Με εεε Μι!ενετετόεεετεεε ιιειιτιτειι Θεοε2ε εεά
ΟειιιιΠετιι Με Μπι Νεττιειι εεε Βεοεεεετετε, εεετ
ειπε εΙεεεἱεοεε ΒεεεετειειιιιΒ ὰοτ Κτε.εεεειτ με -
αΗ ε.ιι ο τ°εοεε Κτεεεεειτ».
Έεκιειιι Με Με Θετιειιιπε Αιιειοετ τεεΝτε. ιιτιτετειιεετε
ιεε εεε Βεπ @οτΚτετιεειι ειιι! Μιετορετεε1ιετι ιιεά Ιτοιιιιι.ε
ΒΙειοε ει εεε ετετετι 4 Ε'εΙΙειι, Με ειιτ Βεοεεοετιιεε εει
πιω, ιιετ ΒειΙιε Με ειιιειι ειεεεεττιεεε ΒιρΙοοοετ:εε
1εοΗτειι. Πεε Βεπ ινιιτ‹ιε εποε Βιιοε εεε σετ Ρειεετ
εεετε εενοιιιιετι. ινε!εεε Ιεπτετε ειινοτ ειιι Ψεεεετ,
8εΠε εεε Βετετε. ΒιιεΙιτιιετ. Α1εοεοΙ ιιεά Αειεετ άεεει
πω. πετάει. Νιιοε νεττΙιιιιετιιιιε εεε Αετεετε ννιιτ‹ιε
ειιι Με ειιι ε1τιετ ετετι!ιειττειι Ι.ειι2εττε εετιιεεετ, ιιετ
ΡειΒετ εοίοτι: :Με εειιιετ Βεετε πιεσε ειπεπ εεεεετι; ειιι
Με "τει Ττορίετι Με εεεε κι Πει εεειεεεειι, ειιι; άιο
ίοιεεειιετι 2-3 'Ι'τορίειι ει ειιιετιι Ρτοειετ8Ιϋ.εεεειι ειιι
εεινϋειιΙιοεετ εεετ ειιι Πε ρΟτ. ΖιιοΙιετ νετεετπετΒοιιιΙΙοε

ειιι' ιιεά εεεεττεΙΙ.ε επι. Βεε ειίιοιττε Ρτοειττϋετεεειι
ντιιττΙε εεε Κετρεττεειρετετετ ει εεε Τεετειοετετεε εε

ειεΙΝ ιιεά ιιι εεεεεεειι Ε'εΙΙεε ετειεΙτ ιεε εοεοιι επι Βιιάε

σετ ετετειι 24 Βιιιεεειι ειιι τειοε!ιοεεε Ψεεεετειιτε. ΑΙΙε
ΟιιΙτιιτεε, ειιι: Αιιετιιιετεε ειιιεε Βϋετεεεεε, ιιι Μπι ὶτ8ετιτΙ
ιτεΙοεε 8τεεεεειι εεἱεετιιειιἔτ ντε.τετι. ειιτειεΙτετι πετ Με

ετινεειιτειι Οοοεεε. ΒιεεεΙιιε νετειιεεε. εεετεεειι Αεετ
εεετ θεειτιιιε εεεεΓε Αεεεεετ ει: Βεπ Ζε ιιιίισιτειι, εει
εειι ιιεεειινε ΒεεεΙιετε. Με ΜΗ ΒΙειοε εεετ ετινεετιετι,
εεεε εεε ιιι Με ΟιιΙιιιτετι ετεεΙτετιετι εειιΙἱοεε 0οοοειι
εποε εεὶ τεστεεοτετιοεεοριεεεεε Πετετειιτ:ειιτιε εεε ΒΙιιτεε

εεετ Κτειιεειι Βείιιιιτιετι ινιιτιιετι.

Με επι εειιεεετειι ειιειιττεεεεεε θτιιιιτΠοττε όετ Με
ετοεετι ετεΠτ Με Με ΠιρΙοοοοοιιε Με ντοεει Με ειπε!
ιιειι εεωετ Με τεε‹1, εεε! ΙεεεΙιεε-ονε.ι, Με εεεετι
ειιιειιιιετ εεεεεεοετ, Με Με θοεοοοοεεε, Με. ΖιιεΙειοε
ειιι τεεεετ Ρο!Υπιοτρειε Μ: εποε Με νεττεειΙυε8 εει·

Μἱετοοτ8εεὶεπιεε ει εεε θιιΝ.ετειι νετεεεΙειιειι: ειιεεετ

ΒιρΙοοοεεεε εεε εεε ιετιειι ειιεειτετεεεεεεετ2τεε Τεττεάειι
ιιεά Κεττοεετι εεε 4 θ!ιεύετε εὶεει τιιειι εποε εειεεΙιιε
(Μεεευ, ττειιεεεεειιΙιεεε ΗειιΓειι, εεεοεεετε ειιι ίεετεε

ΝεΙιτεεεεε, ιιεά ειιινειΙειι ειιοε ΙειιΒετε Κεεειι. Αιιε Μπι
Βεπ ειιιεε Κτειιιεεε ετεἱεΙτ Με ειπε ΒοιιιΙΙοτιειιΙτιιτ. Με
εεεεεειεειιιι Μπεστ εεε 9τ.ερεγΙοοοεοετι εεετειιιι. ινεΙεεε

ιετΙοοε εει ννειτετετε Ψεεεετειιτε ιιεά ΠεεετὶτερΓιιεΒ επιε

σετ Με θτιιιιΜοτπι εεε Βιρειοοοοιιε ετεεεειι. νοε ειιιετ
ν.·ειεεειι Μειιε, Με ειιι ειπεπ· οοιιττοΙΙιτιειι ΟιιΙΙ.ιιτ ιιιεειτι
νετ, ετειεΙτ ιεε ει τιετ ΒοιιιΙΙοεουΙειτ εεε εετ ΜὶΙε
ειιιΞε, Με 20 ΟΙιειιετ ειιιεεεειι0ε. ιιιι‹1 νετεοειεεε1ι 80·
ειιιιτιειιε Κεττειι, ντεετειιιι Με ειιεετειι Οτεειιιε (Με εε
ννϋειιΙιοεεε Οοοοειι εεε ΒιρΙοοοοοεε ετΒε.εεε; εεετεευρι
ετεἱεΙ1: ιεε εοΙοεε Ιε.ιιεετε Κεττειι εεε εεε Οτεεεεε εε

θτιιιιόε εεεεεεεεετ Με.εεε. Με Οοοοειι ειπε 2ιετιιΙιοε
εΙειιι; ειιινεὶΙεε, εεεοετιετε ει εεε Οτεεεεε του 'Έειετειι,
εειιιι πιε.ιι εὶε εει ειιιετ νετέτσεεετιιιιε νοε 1:1000 πετ

ειιι ειιεεετειετ Αεερεεειιιιε εεετ 8εεετείτ ντεετεεετεεε.

ΖιιενειΙειι ινε.τεε εεε Μὶετοεεε νοε εειετ εεΙΙετετι ΑιιτεοΙε

ιιτεεεεεε. - Βιεεεεεντεεεεε εεεεεεετι ειε οεεεεετ Με.
Βιε ίετετειι ειοε πιε Με εεινόεεΙιοεεε ΑτιιΙιε-Ρετεεε,
εεεοεόετε πιε Πε.τεο1-Ε'εσεειιι εεε εεειεΙτειι ιτειιιετ ὶετε

Ρετειιιιε εει τΙετ ΕιιτΓετειιιιε πιεσε Θτειπι. ε



πππ

__-ε

Με Βοειιιοε ιινετπε εεεπιιειιοπ 8ιειειιιεεεειε πειτιιπι;,
επι πετε Βοπεπ πεε ΡτοπιετΒιιιεοπεπε πι!πει:ε ειιιπ ειε
πϋτπιεετ Βοπεεεε.ιε, πετ πειπι Πιεεεπιιι.ιειε-ειεπ ιιι 8ττει
ίεπ πεπ Ρ'ειπεπ ετποπ. Ζεντειιεπ ιινετπε ειπ οπετπεειι
ιιειιεε Ηπειεπεπ Βεπιιπετ, εεννϋπειιεπ ιε ιιιτετεπ (Μιτε
τεπ. ντιπ ειπετ Κτεπιτεπ ετιιιειιι κε εεε πειιι επι ειπε
(Με πεειιεΙτεττε) ΒοειΙιοπεειιετ, ενειειιε 1-2 'Εεεε
πιεις ειπε πειιιιιεπε Με ειεπιΙιεπ τειεπιιειιε Απεεπειππεε
νοιι θεεπΙεεεΙιεπ οΙιεε πεεοππετεπ θετεεπ εειετε; πειτε
ιιτειτετειι νιίε.επειιιειτι εππ πεειι πετ εντειιεε Ιτερίπεε
πϋττε πιε θε.επιιπειιε πει. - Βιε ΙπποΙρι·οπε ετιιιεΙτ πε
πιο!ιτ.
Ι)ετ Μιπτοπε ε·ιιεΙιει, ιτειιιι ε.εεπ εεπιεοπτετ, εεειι ειε

Ζιτπιπετιειερετειετ πει θειετιπε: πεε Ψεεπεεπεπι ενετπε
πεεπ 2-5 Τε.8επ πεττιετιει..πειιΝειιετιτπρΓεπε εεειι πεεπ
1 'Ειπε. Πει τ.τππετεεε ΙιπρΓειτιεπ πει ετειιινειεε πεε
Λεεεεπεπ ειπεε Ηεειειιεπε. ειεεε εειιτπειεε Βεεπεε Με
πεειεπι. εεειι εετεε Ζε εεε ειππειεεπ ιτΙειπεπ ρεπιΜϋτ
πιιεεε Κοιοπιεπ, εεε πεεοππετε πει ιπιτ. πετ Εεεε εε
εειιεε ει. Απ πετ Οπετιιιιοπε, ιε πετ Πιιι€επεεε πεε
Βιιειιεε, ττοεπεεε ιιιοπι πιοιτε Ριεεεεε, πιε »ειε εεε
πιειεεετ θειΓετπε εειιιειεπι ετεειιειπεε. Ιιιιετεεεεει. ιετ
πεε νετΙιειιιιιεε πετ Μιιττοπεπ πετ Ρεριπιιιειτεεε πετ
θειε.ιιπε. Βιε ετειε ετιιειιεπε Οιιιιιιτ πεπ ιιπ πετ Πεπετ

ιιιιρΓεπε τπιττεΙει Βιιειιεε ιιπ νετιειιιϊ νεε 15 Τεπεπ πετ
επι πετ Οπετπειεπε πετ Θειε.ι.ιεε ειπε νετιιείεεε, ιιι
Ροτπι ειεεε επιπεπειιτιεπ ποπΙεπ ιίεπειε, π. ιι

.
πιε νετ

πιιεειεεεε ετΓοιειε επ ιεπεεειιι. πεεε ειιε ιι`ιιιεειειτειι
εεποπ νετπεπετει εεετ. ΒιεεεΙπε (Μπιτ ετπεπ ιπ πετ

ε. ννοοιιε ειπε πεειιιεπε νετιιεεειεεπε πετ οπετπειειι
Ιιεπεπ πεπιειιτ. Πεπετιπιρίεεεειι εεε ειπετ πεειιιεπ νετ

πι1εειΒεππεπ ΙίοΙοειε πεπεε ντιεπετεπι ιτε ειπε ειπε
εοπετε.επε Με εειιτ ιεεεεετιιε νετιιπεειεεε8. πιε ειοπ πετ
ιπ πετ Βιιπεπε εεεεεπϋπιτετ Κεεει ειπ πετ Οπετπεεπε
εεεεεττε. Οειτετεπ νοιι ειπεπι ε.ππετεπ Κτε.πιτεπ πεεεεεε
πε.πεπ ιπι θιεεεπιιιειι ειπε ετειτιτε νετππεειΒεπε πετ 08·
Ιειιιιε εοντοπι επ πετ Οπετπεειιε ειε ειεοπ ιεπεε πεπι
ειπε, εοποπ ειπ 3

.

'Μεε. ΒεπιιεεεΙιεπ νετιιιιεειΒιιεπ ειιε
θειιετεπ νεε 8 Κτεπι(επ (νοιι πετ ε. Ρετιεει.ιπ ινεειιεεε
πιε ΙππρΤειιεπε ιπ ΘεΙετιπε πιειιι) πιε θιεΙει.ιπε, πετ επι
εεπτ νετεεπιεπειιετ Επετειε, εοπει πιεεειπε ΟεΙιετ πει

Πεπετιιεριεπε πεπ Αεεεεεε τεετιεΙιεπε $ειινιιεεπεεεεε
ε.ειντιεε. ΒειτειπετΙιειι ιιεοπεεπτειε .ιειεςετ ειπε επεπ
εοιεΙιε νετιιιιπετιιτιιιτειτ πετ ρεμιοπιειτειιπεε Βιεεπεεπεί
τειι τει εειιιετε Βεειιιεε ρτοτειιε πεοτεεεεεε. Επεεεο ειε
ΙειΒετ ετιιιειτ ιειι πειτε Αιιεεεεε επι σε ΟτιΒιιιειριετιε
πειιιιε ιτειπε νετπι1εειΒεεε. πεί πετ ειπε ετεπετ νετ
πι1εεεεε ειιιοπεεε Με νετπιιεειεεεπε ιιππ τεειιτ οπετ
ινεειΒετ νετιιιιεειεειιπε Οοιοειειι. πει ε” 2. νετπιιεπεπε
εεπιιειι, πιο επ πετ πετιε,εεπ Βιεπτε πετ ΟοΙοπιειι πιε
Ψεεπετπειπεπεπιεεεεεεπ οπεεπετ Βιιεειιιέ ενετεπ. ετιοιπτε
εεειι ειε νετιιπεειπεπε εεεειεπιι.τετ.
Αεεεετ πετειι πιε τπιιττοειτοριεειιεΠπτετεεεπιιεπ - ιτε
ιιεπεεππεπ 'Ι'τοριεπ πεπ επ ιτοοιτειιειι εείπτπιεε Ρτερε
τετεπ - ννιιτπε πιε Πειειιειι: πετ ετετεπ ΟεΙτετειι νοιι 8

ΚτεπΚεε εεειι πετειι Αεεεεεε πεί θειετιπε εοεττοιιιτι;.
Ι)ιε ετιιειτεπεπ Οειτετεπ ειππ Ιτιειιι, τεεπ; πιε ιιεΓεε
ιειειιτ €ειπιιειι; ειπιπε νοιι πεπ οπετΙιεεπιιειιεπ ετπεπεπ
ειεπ εε πεπεετεππεπι Απετεππ - νεε 0.5 ειε 1,5 Μπι.-- πειιιιιειι ιιπετ ειε θειετιπε Με εειεεπ ειπ πειιιιιειιεε
Ι(επρίειιεε (Αεεε) ιπι Οεπττεει; πιεεε ιετπεπ Οειοπιεε
πεετειιεπ επτετ πειε Μιιττοειτορ εεε 2 εοπεεειτιεειιεπ
θιιιττειπ: ειιιεπι πεπιτιεπτ πτεεπεπ Οεπττεπι Με ειπεπι
πιειιτ Βειπεπ εεπιπειεε ρετιρπετεπ ειιτιει. Βιε ιιιτιπετεπ
ΟοΙοπιεε νοιι 0,5-1,0 Μιπ. Πετοιιιεεεεετ ετεειιειπεπ πει
ειπετ νετετϋεεετεπε τοπ 1: 115 ειπετ πειιι Μιιττοειτορ
πετεπεειιειεεεπ_ πω: Γετπιοε, πτειιιιιτιι Βιεπεεππ, τεππ
οπετ Εεεε τεππ. Βιε εΙτετεπ 8τοεεεε ΟοΙοειεπ ειππ πειιι(
Ιετ εεπιτπε, ετεεεειπ ειε πεπιτειπτε.επ. Αεε ΟοΙοειεπ
ειιιπ πεειιιεπ ιτπτειε πεπ ιιεπεε ειιιπ πεεεπιιιι.ι.επε Βιιπ
πετ. Βει πεπιππεππετ νετιιιιεει€επε ενετπεπ ειε Βιιππετ
π» ΟοΙοιιιεπ ετννε.εεπεπεε, εεεειιετ.

Ψοπι ετετεε Κτεεπεε ντετπεπ,ε.εεεετ πεε πεεειιτιεπεπεπ,
ποεπ Οοεεεπ Βεννοειιεπ, πιε ιπ Αιιεπι ιιιπετι πιιπιιοπ πεταει,
ειπετ ειπ Βοιπιεεειπεε επετ οτεπεεπιτπεπεε Ριεπιεπτ πιι

πετεπ, επεπιειιε πιιτ νοτινιεὅεπ ντιπ Βιριοεοεοεπ. Βαπ
ΙιεΙιε Ριειεεπιπιιπεπε ενετπε πετ· πεεπεεπιετ επί Οειε
πω, πει Βιιπειι€επ Ψεεπειπετπεπεπιεεεεεεε πεπ πει
ιτειεπι Ι.εΓΜεττιιω επ 8τιεποειπετεπ πετ επ πετ Οποτ
πειειιε, επ Αεεεεεε νοτινιεεεππ ιιι πετ ιετπιεπ νετππε
πειι;;. 5επενει:ιιε πιεεεεειπε Ρει.τπεπε ετιιιειτ ιειι επεπ
ιπ Βοειιιοπ ιιππ πεί Απειτ. πει Πεπετιτπριεεε πετεπ
εποε επι Ζεεπετ-Αεετ ετΓοιειε ιτειιιε ττει:ετε πεειΙιεπε
Ριπτεεπιπιιπεπε.
Βετ εΙΙΒετπειεε Οπετεπτετ πεε Ψεεπειιιειεε επι εεπτει
πειε Μπιτ πιιεπ πιε πεπεε Ζειι; πετεειπε, Με πεεπ
πεπι ετετεε 'Ειπε ιτειε πεειιιεπεε εειι.ετεε Ψι*εειιεεπ ετ

Γοιειε. Πεπετπεερε ι;επεπ Βοειιιεεεειι.ετεπ πεπ νετπιιιτ

ειεεπιιιεειε περιπετεπ νι'εεπε. Ι.ϋ.πεε πειιι 8ττιεπ επί
Απετ ιιππ θιχεετιπ-Αεετ επτ.ινιειτειιε ειεπ ειπ ειετπΙιεπ
πιειτετ ινειεειιεπετ Βειε.Β ιπιτ εεπετιετ Οτεεεε επ πεπ
Βεππετε; Ιεπεε ειεπετιιοΙιεπ 8ττιεπεε ετιιιειι πειιι εεεπ
ειπεεΙεε τεππε, ε·ειεεΙιειιε οπετ, επ εεειιεεεπετ πειτε,
ινειεεε θοιοειεε; ιιπ Οοεπεπεει:ιοεεινεεεετ ειε Βοπεεεετε,
επι πετ Οπετιιπεπε πε.ειιε ειε Ηπετειιεπ εεε ειεεειπειι
Ριεεεεε; πεε Ψε.εεετ επεπιειιε πιοιιτ ρεεε πετεπειειιιι€.
Αιιι 10 ρτοε. Θιεεετιπ-Αεε.τ ιει πεε ινεειιει.πεπι εφετ
Ιιεπετ, πιοιιιετ Βειεπ πιειιι: νοτπεεπεπ, ετπεεετε ΝειΒιιπετ
2ετ Βιιπεπε ειπεεΙπετ Οοιοπιεπ Μωβ πειιι επιειι, ιτε
θοεπειιεει.ι.ιοπεινεεεετ πεεεεεπ τειεπιιεπετ Βοπεεεε.ιε, επετ
πεε νιίεεεετ εειπετ πετεπειεπι.ιΒετ.

Περριεεε Ψπειιετιιεπι Ι$ιπΒε πειιι ειιιπ ιιππ επι πετ
Οπετιιεειιε ενετπε ιπ Πε ρτοε. Ττε.επεπεεεπετ-ΑΒετ πωπ
ε.ειιτει. πεεεεπετε ειε ερετετεπ Πεπετιττιρίετιεεε. νοιι
πετ Ιειεεεε Κτεπιτεπ επετ ετπιειε ιειι εε Ιειεειιοπ πετ
ετερτιιπΒιιειιεπ Βιετειιιιετ πιιι πετ ετειεπ Πεπετιτπριιιπε
πειιι Οπετππεπειιινε.ειιετιιετε. ετεπτεππ πετ Ψεειιε Πι.ππε
πεπι διιειι πιειιι: ετεειΒετ ιιρριε πετ. Ζεει:ετπιιπιιεε πεπ

θεεπιιπειιε κνετπε ειειιτ πεοπεειιι;ετ. - Ε.ιε Βιειειιετ
Ζεειεετεεεετε εετ Βοειιιοε νετπεεεετιε εεεεπεεπειπιιεπ
Με πιετ ειε Ψεειιετπεπιεπεπιεεεεεεπ.
Μιιοιι ετεεπειετ εεειι ειε πεειεεειετ Νεπτποπεπ Πιτ
πειι πειεππεεεε Μιι€τοπεε, ινοπει ειε ιιππιετ πιιτ Βιιπιιιιετ
εεετετ Βεειει.ιοπ πετιεπι. Ιπ Βεεε8 πει πιε θετιπεεεε
πετ Μιιοπ ειτπ πιεεειπε νετεεπετιιεπιτειι. πετ Βιμ”
εεΙιεΓτεπ πετ ειιιεειπεπ Οιιιιετειι πεοπεεπτετ ινιε ιε Βε

εεε επι πιε νετιιιιεειΒιιειε πετ θειε.ι.ιεε. ειε θετιπιιεεε
επει·ιιιειττετ ειιιπ (ιιπ Τιιετπιοετετεπ) πεπιεπι Με 1 πιε
10 Τεεεε. Αεε ειπετ εοιεπεπ 4ιπειεεπ Μιιεπεειτετ νοιι
ειιιεπι Κτειεπεπ ννετπεε ειππιει, πει Β'ει.τπεπε πεε Με
ιιει·ετεε πιιι. Μετιιγιεεπιεε, πεειιιεπε. ιειειιι τεεε με
ιειτπτε Κερεειπ ετειειτ, πεεοεπετε επι πιε Πιριοεοεοεπ.
Αεί Κεττοιῖειε πετ τει Ζιιεπιετεειιιιτ πεειι πε.ειι 4

Τεπεπ πειιι νι7εεπειπειε επ πετεετικεε, εποπ ιπιτ πετ

Εεεε πιο!ιτ, εεεεετ ειπετ Αεπεει:εεε ειιιεε εεπεειιιειιεε
ενειεειιειιεπ Βειεεε; ττοεπεπε εεΓειτπτε Ρτερε.τετε πεεεεεε
ετΒεπεπ πεε εεεϋιιειιειιε θιειπιεεπ νοιι Ι)ιριοεοεεειι Με
Οοεεεε. ιτε 'Ι'ιιετιπεετετεε ειπετ ενετπε πει' Κε.τιοπειε
πεει;Ιιειιεε νιίεοπειιιετπ εειιοε ιιεεπ 24 8τεεπεπ ετειεΙτ
ειπ Βειε..ε ιεπεε πειιι ειιιπ, πεετειιεεπ εεε ειεεειιιεπ
πεΙπ πιεπτ πε.Ιπ ντεειι;ετ ευεπειτεεπεπ Οοιοιιιεπ ιπ Ροτιιι
νσπ εειιιπειετεε ετπεπεπεπ ττοεπειιεπ ΒιτειΓεπ οπετ νοιι
πεειιειι πτειτετεπ πεπ Γεεεπτετεπ Ριε.εεεε; πιε Ε'ετπε τι"
ΟεΙτετεπ νεε νετεεπιεπεεεπ Κτεπιτεε νει.τιιτι:ε εκτιεειιεπ
ινειεε ιιππ πτειι€ειπιιειι; ειπιπε ινετπειι πεειι 2ε·πειιεπτ
Ιιειιεπι Βιειιεπ ιιπ Τιιετιποειετεπ πεειΙιεπ οτειιεεεειπ.
Βιεεπ Βιριοεοεεεε ιπιτ ε.πειιοπεπ Ειεεεεεπειτεε, εοινειι.
πιεεε νεε πεε Αετοτεε ετΓοτεεπτ. ινετπεε, (ιιππ πειιι!)
ιιι ειεεπι Π!! νεε ρτιττιπτετεεπεεειετ (Τοπ ειε 51. Τεπε)
ΙΙερειιιιε ιπιτ ΒιτΙετ·οεε, πετ πεειι πειιι νετιε.ει” πεπ πεπι

ή «Οοπετιπετιοπ ε
ι 1'ετεπε πε Με ιειεεειεειτ. Π'επε περε

εεε ιπίεεειειιεε εεπειετεε ρι·ιιπιεινε». Ατοιι. μπε». πε ειεπε
οιε. 1894 Ι, με. 448-449, 455456.
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1ι1ειο1οο1εουουΒουιυτ1 ιιι τ!οτΜ11ιο οιν1εουου Μπι οοιιτοιι
1υ!”εοτ1οεουΙοτοτιιε υυυ σοτ Ηο.υοτ'εο1ιου Κτου1τ1ιο11
ευιιιτ!, πο! 8ουτι111ου.τ1οτ-ΟτΒουο, οιποτ ουτ1οτουι 1ττι

Β1ιιτ τ1οτ1υττουοροτιεουου Ρ1τιττοιοοτοννοιοοιπιτ! ιιι τυο
τοετο11εο1ιουουτειιυτ11ιουου Ρτοτ!ιιοτου- ιπιτ! 8218110112)

ιι
ι
ο το1υου Γο!1ου Ηο.ιιοτ'εουοτ Ο1ττ1ιοεο 1
υ

Οφεω
εο1ιιι11:του,ιιι ροειιυοτιο1ου Αυεεοιοτου νοτεου1οτ1ουοτρο
111ω1τι€18011ΘΓΡτοοιιοτο. Με 111ιιτοε,1Ιο.τυε, τ1οτθο11ο, Με
Ροτο1ιουγιιιε ιιυ'τ1 τ1οε 8ει!ι.οε τ1οτ Οτοοιιιο. 1)οτ Ι)1ρ1ο
οοοοιιε θεε1.οιι'ε νοτ1111εειμο 8ο1οι.1τιο ιιυτ1 τ10τ1ου18ο
1.ον1°ε νοτ Πιτ Μοοτεουνιοιιιο1ιου ροτυοΒου.
1Νιο ειιιε τυο1υου Πυτοτειιουυυοου οτειο1ιτ11ο!ι,Βουοτ1;
τ1οτεο!ιιυτ1ουο θοοοιιε, !υΜπι οτ υιτιτρυο!οο1εο!ι ουι υου

11ο,ετουο1ε 131ρ1οοοοουεοιεο!ιοιιιιι ιπιτ! οιιιιΒο υιο1οο1εουο
Βοεουτ!οτυο1του υ!οτοι, Μου τ!οτ 8υιυυιο εο1ιιοτ Ευφυ
εο1ιο1του,ο1τιεου11οεε11ουτ1οτΡου181το1τουινο11ου Ριοτυου!ι
Ζιι υ11Μυ, οι! Μο 8ι.ο.ρυγ1οοοοοου. 1111οιιυιιυ Η1ιιυ11ο!τ
ει!! εο1υο Ε18ου!υϋιυ11ου1το1τουοιυ υοεοιιτ!οτοτ Νοτυου

11ϋ1.1ι18Μοτο, εο αυτο τυο Βοεοιο1ιυιιυο «Ι11ρ1οοοοοιιε
Ηουο1;» Μου ιιιουιοτ Μοιυυιιο ροεεουτ1.
1)1ο εροο111εουοΒοΜυτιιυοι Με οοΕυιιτ!ουου Βιρ1οοοοουε
ντ1ττ!τ1ιιτου Με Πιιιε!ο.υτ1 υοεο!ιτευ1τι, τ1ειεε,Μου τ!οτ
Βο1ιουρτυιιΒ νου θεετου, υο1 Αυοο1.1ουοιι Μτ 1.ουοτ,
υο1 νοτεουιοτ1ουου οοιιτου Ηοροιι111τ1ουιιυτ1 Ο1ττ1ιοεου
υ1ιοτυο.ιιρ1;τ1οττο1ουν ΜΜΜ Βο!ιιυτ! Βοτοτ!ο νου Β1μ1ο
οοοοοιι 1τιυου Οτοοιιου ιιυτ1 1ιιι Β1ιιτ οιιι!!'5.11τ;τ11οεο!υου
Πιιτυου ε1ου ειιντο11ουΜου θτουι, ευινο11ου ινοττ!ου ειε
ουτυιτυτ. θεετου υιιιιτυι: ου, τ1ειεε τ!ιοεο 111ρ1οοοοοου
ειιιε Μιυ Βο.τυι ιιι υου Οτοο.υ1ευιιιε Βοτοτ!ιου. Ι.ο1τ1οτ
οτ1οιιυτ εε τυο Ζιι ειιιυτυοτιεο1ιο 1ιοτειο11υυο ιπιτ! Μο

ο18ουοιτ11ΒοΤοτιιι1υοΙοε1ο Με Αιιτοτε Μουτ, ε!ου 1υ τ1ου
νου1υιιι τυ1τεοτυο11τουΒοιου Βουιιοοιιτ1 Ζιι οτιουτ1του.
Ιου ροτεου11ου υειυο υ1ευοτ Μουτ. Θο1οοοιιυοιτ Βο1ιευ1:
υοου2υρτϋ1ου, ου τυο Βο!”ιιυτ!ουου 1)ιρ1οοοοοου οιιου υοὶ
ο.υτ!οτου1.ουοτ1ττο.υ1τυο1του,υοεουτ1οτεε. Β. υοι τ!οτ του»

ρυιεουοιι Ο1ττυοεο ουδοττο!Του Μαιου.
Βοοοεου υοι. νοτ Κιιτεοτυ Ρτο!”. Ατ1οιιι13) ο1ιιο ιιι
τ11οεοτΗ1ιιειο!ιτ οιιεεοτετ 1υτοτοεεοιιιοΠυτοτειιουιιυ8 ρου!!
του. Ετ ειυτ11ττοΠι Νοιι-8ουο11:1ουτ1ιΑιιιοτ11το) ο1υο 1

ο

οο!ο Κτου1τυου. τ!οε 111ιιτ1ν1ουε,τυο τ1οττ οιποτ Μπι Νο.
υ1ου «Ποιοι» 1ιο1τουυτΜ. Πιοεο Κτου1τ1ιο1τΜ! ο1υου
εουτ ο1ιτου1εουου νοτ1ειιι!, Πιε 'Γυ1οτ ινιττ! εου1ο11,Με
Ρο!! πω! τι:ιρριο, οε ιτοτου 1)ιιτει;, ΒιιτουΓο.11,νοτοτϋεεο
τυυε Με 1.ο1υοε ιιυτ! !οτοτιιε Μτ Οοιι1ιιυοτινοιι ειιι!; τυο
8ουινο1ουο Βου! 1υ νο111ΒοΒτεουορίυυο 11υοτ; Μιυ ΤοΜ
Βου! ειιινο11ου ο1ιι Ζιιετουτ! τυοιυιο1το11εουοτ11ττοοιιυο,τπι!!
υοιουίο1ο;ουτ1οτι1.511ιιυουοεοτεουοιυιιυοου νοτ1ιοτ. Ιτυ 8ο.
τ!ονοτ οτεουο1υτ ε.1ε νοτιν1οΒουι1ο Α11οοι1ου ο1υο 1ιοου

Βτοτ11εο τ11!Τιιεο!.ουοτο1ττυοεο, εονιιου! ροτ1ροττο1ο Με
ουου ροτιοο11ιι18.το.Μο Ι.ουοτ Μ. 1οιο1ιιι νοτοτοεεοτι,
του; ο1;ννοε1τοτυ1ΒοτΟυοτ11υουο, τυο θει11ουυ1:ιεο8οτ1ουυτ,
τ1οτΒοτιυ1υ1ιο11;ετοιτ1τΒοίοτυι, οε !!υΜτ εοτυιτ οιπο τοιου
11ο!ιο θο11ουευεουτ!οτυυΒ οτυο 81ο ροτ1ροττε1ου ιιιιτ1

ροτιτουοο1ου Εγιιιρυτ1τ11εου ε1υτ1νοτοτοεεοττι υυυ ειιοοιι
1οιιτ. Ιιυ 4. (οιοουτ11ουοιι) Μοοου ι”ο111οιι15.τοΟοεουινιιτο,
ινο1ουο του Αυευουτυο !”τ1εουοτΕ'ϋ.11ο1υ νοτυοτυιιυο υο

Βτι!!'ου ειιιτ1;ντουτεουο1υ11ου ιν1ττ1 τ1οιιιιιοου τ1οτ ΜοΒου
ρτ1τιι€1το111ο1ττιιιιτ1τ11ο Ιυ1°οο11ου υτο1το1 ειου ου! Με
ροττο1ο υυυ Ι.γιυρυεγετοτυ Με Βοιιουοε ειιιε. 1)1ο Μ11ε
1ετ Μουτ υοεουτ1οτε νοτοτοεεοτυ - 13ο! τ11οεοτ 'Ι'υιοτ
1ττειιι1τ1ιο1τ.υυυ, τυο, Μο υιου ε1ουτ, του; Μτ ι Ηο.ιιοτ'
εο1ιου Κτοιι1τυο1τ» υο1τυ Μουεο!ιου Αο1ιυ!ιου1το11:Με, οτ
υιο1τ Ατ1ετυι Με Μτυ Βου; Μτ Μοεουτοτυι1τ1τυεουυυτ!
Μι· 1.ουοτ 1τυπιοτ, ειιιε ουτ1οτου Οτοιιυου ιιυτ1 Κοτροτ
1111εειο1το11ου1υο1.81ο! εο1τουοτ, Ου1τιιτου οιυοε ειυυ11ουου
1τ1οιιιου ρο!γιιιοτρυου Βιρ1οοοοοου, τ1οτ ε1ο1ι οιιου πιι!

ή «Πτι ΐο1ο1ιιΓοοι1ουυ».Ρυτ1ε 18113,τις. 188, 2ΟΟ-2Ο2.

ο
ι «Τυο υεοτοτιο1οΒγοτ ρτο;.ςτοεειι·οο1ττυ081εοί' τυο 11νοτ».

Σε.υοο1.,Αιιο,τιιε1:18, 1898, ροκ 8518-4110.
«Ου τυο υε.οτοι·1ο1Μ.1ίιιυοο1ουεοί' τυο 11νοτοτυοτυο οτίο!οογ
ο! ρι·οο;τοεε1νουορετ!ο ο1τι·υοε1ε».'Πιο Βτ!τ. πια!. 1οιιτυο1,
Οοτουοι·22, 1898,Η. 1215-1218.

8ουτιιττου, ιι. ε. οιιο!ι 1
ο Μο 1.ουοτυο11ου Π1τυοιι 11οεε.

Μο Οιι!τιιτου αετου -ρο1:1ιοΒου Π1τ Κου1ιιουου, Μοοτ
εουινοτυο1ιοιι οιπ! 111οιιιεο;τυο 'Γυ1οτο ετοτυου Μου νοτ
υ511τυιεειυυεε1ο1ου,οοτ Ζο1τ, Με Μου ο1υοιυ Μουοτ, ο.υοτ
ιιιιιιιοτ1ι1υ υονοτ εΙου ο1ιιο 1.ουοτο1ττυοεο οιιων1ο1το1το.
Ποτ εννοιτο Τυο11 τ!οτ Πυτοτειιουιιυοου Α τ1οιιι!'ε, τ!οτ
τ1ουεο11ιου1111ττουου1υ 11'5111οιιΒοινο1ιυ11ο1ιοτ1.ουττο1ττυοεο
υο1τυ Μουεουου ΒοΓιιυτ1οιιευ υο.υου 81οιιιυτο, υοτ1οτ!”υυ
εννο11ο11ιο11.τ!οτ Ντιο1ιρτϋ1ιιυες. 111ινοε εροιτοτ οου οτ ου,
τ1οεεΜε ο1τι 11'ου1οτπου τ1οτΒουιυτ1ουο υ111ττοοτοευ1ε
πιιιε οτνν1οεε1ου υο1 8ουοιιιοτοτ Πιιτοτειιο1ιιιυο ο1ε Μοτο
τ1ιιιιι ω!! οοιυιιιιιιιο, Μτ εοιυο ΒιοουεουοΓιου αυτ! εο1ιιο
15'οτπιτ1ιιτουτυο Μονο υεοτοτιο1τ1ο'1'υειτ181το11;τ1οτ Ι.ουοτ
Βοουτ!οτι !ιοΜ.ο. Ποτε εο!ουο Ε1υνν1τ1τιιιιοτ1οτΙιουοτ ου!
Μ11ττουου υοουοιο!ιτοιο ευου θοετου. Βοιυοιιτερτοο!ιουτ1
υου!. Ατ!οιυ1 τ11ο οοινουυ11ουο 1.ουοτο1ττ1ιοεο Πιτ Με
Β.οευ1τοτΜτ Ιυνοε1οιι Με Βοοτοτ1ιιιιι ω!! οουιιυιιιιο ιιυτ1
εοιτιοτ Ρτοτ1ιιοτο, ν1ο!1ο1ου1:ιιυτοτ Μπι 81ο1ουεο!τ18υο-_.
Β11ιιετ18ουτ1οιι1511υ!!ιιεεΜε Α11τουο1ε.

(8ουΙυεε το1οιτ.1

Βο1οτε!ο.

Κοτ1 11'ο112: Πουοτ τυο ιιοττυο1ο«τοερ1το1οτ1εο!ιο1..ουοι·
υ1οοιιυο. ιπιτ! τυο θτουοεο Μι· εοΒοι1ευιιτου 11ττερ1ι·ο
ιιουευιτο!ιου Μι· Μεεει·. (111ϋυουτω. ινοοιι. Ν». εο.ι
1117.1118812τ11οΗοιιιιτοι·οουυ1εεοεο!υοτ υπ '111υιυο·οτροουο1ο
Β·1εουου1ιιετ11:ιι1:ειιε,οο!ϋυττουΑτυο11.τ1ο!ι1τιευεο.ιιιιιιου, τ1οεε
ιι1ιγειο1οοιεο1ιοι·Ύνο1εο Μ! Μι· 1υεριι·ιι.τ1ουτ1ιιτο1ιτ11οΑυ
11οουιιιιο·Με Ζ»νοι·ουΤο!!ε,Μι· εἰο1ι τ11ο11ουοι·οουνου11Μειιι
ο.εεουιιιυεε, οιυο Βιοιουυο; Μι· 11ουοτ,τ,ς1ο1ουο!υοιυ 1°;ουοΒο11οιι
τουο εττιιτυιιτ1οτ,1ιιτ1οιιιτυο 8ο11.ου1:1ιο11οτ1οτ11ουοι·τ1ιιτουάου
Βιι1'1:τ1ι·ιιο1τΜου ουου εο2οοου, τ11ο11111τωυτι.ο!ιΜιτου οιυεο
τ1ι·υο1ττιιν1το.1)1ο 1ν1τ1τυιιο·τ11οεοι·Β1οουιιο· Μ: οιπο Οσοι
ρτοεε1τιυΜι· ουοτου, ο1ιιο11ουυιιιιο άετ ιιυτοτου 1ιουοτ1ιο111'το.
Ι)1ο Β1οο·υυς !ε1: απ! ετ11ι·1:ετουο.ιιεοοερτοο1ιου1υ εοο1τι.ο.1οι·
Β1ο1ιτιιιιι;.οιιτερτοο!ιοιιτ!Μι· ρυγε1ο1οοιεο1ιεο1ιννο1ουετου,υ1ο,ο·
ειιιιιετου8το11ο,Μι· Γυτο1ιυυἔ τ1οτυο!ιοι·τιυτοι·υπο!ιο.
Μπε Πιιι,οο1το1ιι·ιο11υτ1οιτω!Μι· ΒΧειιιτευ1οιι ε13ιι.18.1Ξ1ε1ουι.
τ1οιιιυο.ουρυχεἱο1οςἰεο1ιοτννοἱεο οιυο «1ιιερ1ι·ο.ιοι·1εουοιιο ου
ετι1ι·ειτοτ1εο1ιο11ουοτυ!οο,ιιυμ; τ11οεο1υο1ο: νοιι 131υ11υεετου!τυο
Β1ιιτυοννοο;ιιυε1υ τ1οτ11ουοτ.
νν1ττ1τυο Βοί”ι111τοθο11ουυ1οεοοουιρτ1ιιι1ι·τυυυ τ!οι·ουΡ1ιιι1οοι·ιιυο·
υοο·11υετ.1ει;.Α11ο Μοιιιουτο, ενο1ο!ιο οιυο Αυ!1ιιο!ιιιιιο· Μι·
Ζννοτουϊο111τυροο1οΜι· οιιικο!ιιοι· '1'1ιο11οΜι·εο1υου 1ιοτνοι·
ι·ιιΓου. ε1υτ1τ1ει1ιοι·,ντουυ 1ιι Βου11οουτ1οι·8το.τ1τοοιιινν!τ1τουτ1.
ο,τοο!ευοτ,Αυ!1εουιιυο,·ουυυυ εο1ι11οεε11ο1ιΒιυ1τυ1τ·1τυυοιου,Ρυτ
ουοτι Μι· 1.ιουοι·1ιοτνοτουι·ιιΓου. 1υ τγρ1εο1ιου11'ε111ουνοτ1τιιι
ίου τ11οεοΒ`ιιτουοιι, τ11οε1ου ο.υου 1τί1ιιετ11ο1ινοι·ϋυοι·ο·ουουτ1
υοτειο11ου1τιεεου,1υ εοι,ι;1τιοΙοι·Β.101ιτιιιιε,ουιερι·οο1ιοιιτ1Μι·
ειιο1ττο1ουΓυτο1ιιιυε Μτ 11ουοτιιιιτοι·118.ουο.Πιο εε.ο1ττο!ου
Γυι·ο1ιου ε1τιτ1Μιιιιιιιου Ε”ο1σουοιιιοτ ροι1ιο1οος1εουεοετο1,ο,οι·του
1.ο1ιοτυ1οουυΒ°,ε1υτ!ινοτ1οτ1υ-υοου Ειτερ1τοτ1ουε-υοου Ζινοτου
1'ο11ϊιιτο1ιου.εουτ1οτυ«Βιοοιιυο,·εϊιιι·ουου».

· Ψ ο γ ο τ τ
ι.

ΡτοΓ. ν. Μιουο1: Ζιιτ Ι(ουυτιι1εε τ!οτ Πτεοο!ιου οιυοτ
μτ1τυοτου Ιτ1ιιε :ιοί θττιιιιτ! οιυοτ ετοι11ετιεουουΖιι

εοιιιτυουετο11υιιο. Μιτου. τω. ννοου. Μ. εε.)
[Πο Ζο.υ1Μτ 1υ άου .1ουι·ου 1888, 1898 ιιυτ1 1ο Μπι οι·ετου
ν1οι·το1_1ουτ1900111Μι· ν11'11τουιιι·τ.τοι·Αιιο·ου1τ11υ11τειπ Βοου
ο.ο1ιιιιυο·οιο1ουρ,·τουΠ111ονου ρτ1ιυ11.ι·οτ1τ111ε,ιο τ1οιιου ο1ιιο
Α11Βουιοιιιιιιιτοτειιουυυιονοι·οουοιυιιιου υνιιττ1ο,υο1ιτυο·τ.84. Ποι
νου θεου ε1ου αυτ τ1ἰο1τ!επου Με Αιι€ο ϋυοτ1ιυιι τ

.

υοεο1ιτ11.υ1ττο
'1'ιιυοτου1οεο υοἱ 1ιοτοτ111:11τοι·Βο1οιετυυο ο οτ 11ο!εο1υε1:
ιιιοιιοο1υτ1οιιιΝιιουντο1εο1υοι·'1'υυοτοιι1οεοτου υιιτ1οτου8το11ου
Με Κϋτροτε 1υ '7 111111ου;!τ1ι1ε Με! ινουι·εουο1υ11ουοτοτ1οτ
ε1ο1ιοτοτ 'Ι' υ υοτο ιι 1 οεο τ1οτ11υυτ.του,Μι· 11γιυρυτ1ι·11εουοτ1οτ
ουτ1οτοτΟττ;:ι.ιιοιυ 19 11'1111ου;1τ111εΜ! ινουι·εουο!υ11ο!ιοτοτ1οτ
ε!ουοτοτ 'Γ τ

ι
υ ο τ ο ιι 1 ο ε ο , οοιιιρ11ο1τττ1ιιτουΑ1υυιιιἰυιιτ1ο1ο

5 Ρ11.11ου;1ιιιθου2ου ο1εο υο1 Τ
' ιιυο το τι1οεο 81 Μο! 1ι·11:1ε,

εο11ι11:ο1ιιΡι·οοουτεοιτονου 88,8. Π1ο ου τ ο ιι 1 ε ο υ ο Ν ο -

ρυ τ11:1ε 1ετιυ1τι29 11'15.11ουνοτττοτου, εοιυ11:Με οιυοτυ Ρτο
οοιιτεοιονοιι84,5, τυοΚτου1τυο1τοιι τ1οεΟ1ι·ου1υτ.1ουε
τηηιο.τουοε τυ1τ18 = 15,4 ρω., ι11ο Β ιιοε ιυιο 5 Ξ 5.9
ρΟιἄινοι·εο1ι1οι!ουο

Ει·1ιτου1τιιυοουτΑυ!!.ιιι1ο,Αι·ιυτ11:1ε)Μ!. 6

= . Με.
Αιιε ντιτετο1ιουτ1οτΖιιετιιιιιυουετο11ιιιιετ1ϋι·1”1:οΜι· ο11οοιυοιιιο
8ου1ιιεε .<.το2οιο,·ουννοττ1ου,Μ.εε τυο ρτιιιι€1.το 1ι·1τ.1ε ευε
εου!ίοεε1!ο1ιιιο Ζιιεειιυτυου1ιουτ.τοΜε Α11οοιιιο!ιιοι·1ττειι
1ιιιτιο·ου νοτ1τοιιιιιιτιπιτ! Μυοτ τ11οΑ11οοιιιο1υιιυτοι·ευο1ιιιυες,

13ο! Μι· Ειτεριι·οι1ουευ1οουυο..
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ε· ___.ό!

πεππ ιτε·εππ πιπε·ιιειι,_ιεπεεΠειειιεεπιιιιιτειιιει,πεεοππετε ιιπει·
πεε νοτιιειππεπεειπ ειπετ ειιτοιιιεειιεπ Νεριιτιιιε πιειιτ ειε πιεε
πιειιετ πεεειιειιω, ιιι πετιιειιειειιιι€επ Μ.. Ψ ε γ ε τ ε.

Μιιιιιειιιιππεπ

πει· θιεεε11εοπείι: ρι·εοτιεοπει· Λετπι:ε πιι Βιμ..

Βιιιιιππ επι 2. ιι'επτιιετ 1900.
(θειιιιιεει.

2. ι)τ. Η ιιπεπι·εππ ι (ειε θεει) πειπ. ιιπε πει· ι)τ.
ν. Βετιεπι ιιππ'επιιεπ Απι.πειιιιπε πεε διππιιιτειιιιεπιιεπεεε
ειπεπ πιιι νοπ 8 χ·τ ι π χ ο ιπγ ε1ι ε νετ, πετ ειι:ιι πιιτειι νετ
πιιιΕπιεεπιπ.εειςετε.ι·ιτεΒει.ιιειιιςιιπε; πεε Κιιοειιειι- ιιππ θειεπιτ

πρριιτε.ιεε επειιειιιππει. Βιε 56_ιππτιςε ?τω ετιιτειιιιιε ιιπ
Οι:ι.οπει·νοτιπεπ .ιειιτεε ιιπιει· θειιπειιιιιιει πεε τετιιιι.επιΒιιεπ
περιεππειειιιιιιΜε 1·"ιειειπι1πιιππ ποι·τ.εειπει; επε- πετ Γιειει
ετε;οεε ειειι εετεεε Γιιιεειςιιειι. Ψεεειι Γοι·ιεειιι·ειιεππετνει·
εειιιιιιιπιετιιπτι ειιειιιε Ρετ.ιεπιιπ π» πε.πιιιιτ ε. ε. πεε 8ιεπι.
ιιτιιιιιιωπειιε πιιι. Μειι ειειιι _ιει.πιεπ ιιιι· πππ επι' πεπι πω.
ιτεπρποιοετειπιιιεπ: ειετιιε 8ειιπειιιιπε πεε ι·εειιιειι Βιιεπ

ποπεπε·ειεπιτεΜε πεε ε·ε.ιιΖωνοτπετετιπεε, ειε ιοι·ιπεειειιεππε
ειπε, Πιιπιπειιειιιιειτ πει· ιιετ.ινεπ Ρτεπε.ιιοπ πππ 8ιιιιιπει:ιοπ
πιιπει Βειιιοιιετιι πεε Βιιειιποπεπ- Με πεε Ηιιππιτειεπιιεε
νετιιιιιπιπετππε· Με νετιιτιιρρειιιπι; ε.1ιετ ιπππ-ριιειεπι.τεππετ
ιι'ιιιπετ πει· τεεπιεπ πω, Κτειιιειιιπτιπ πετ Νιιπε1. Ι)ετ επειτε
πω" ι'ειιιι:; ε.πε·επιιειι ιπ απο ειπεε Ριιιιιιτιιιιιιιιε ιιιιιεειεπ
νετ Η .Τειιτεπ ειιοεεεινε ειιε Β Ριιειιιππεπ ιιιιιριιιιτι πει·πεπ.
θειιιοι:ιετιι πεε ι)ιιιιπιεπιιιι.ει·ριιπιππε·εειπειεπιτε. Βιιιιιιοεε πετ
ιιπιετεπ Βτιιετπιι·πειειι.ιιιε, τεειιιε οοιινεε; Ε·ει·ιπειε Εοι·ποεε
πετ επετειι 1.ειιπεππιι·πειετιιι1ε. ιΔ`ετπετπεει:ειιι πετιιι8·ε Αιτο
ιιιε πεε τεειιιεπ ιιιιιεεπιιιε πειτοιπεπε Με πετ τεειιι.επ ιιιιιεεπ
ιιοικεππιπειιεΙπ. Ιπ Βεπιις επι' πιε Βιιιιιιιππππεεεπε.ιιιπιεπ
ιιπ ιιι πεπιετιιεπ, πεεε πετ 'Ι'επιρετε.ιιιτειπιι επι τπειει.ειιπε
ιιι:ιεπ πω, πιεεε 8ι.ϋτιιπρι ιει επι πωπω Κιιτρετ πεειιπειεπετ,
επι πεπιεει.επε επι ιιπιιειι Οπετετπι Με τει:ιιιεπ Οπει·εειιεπιτει.
νοτπ επι Βιιπιρι' πειει. ειιιε Ζοιιε νοπ πεπ Βτιιειπιιτιιειι πιε
ειιιπ Νιι.πει Ηγρε.ιεεειε ω, επειιεοιειιε πεει.ειιι ειιιειιιεπι τειιιι
ι.επ νοτπετει·ιπ, πο ειιειι πιε Βεπιιιετπειιιριιππππε πετ ι:ιει'ετεπ
'Ι'πειιε ειιι'πειιοπεπ ιπι, πωπ πεπ ιιιεππ ιππ: πεπ εειιιοιιετππεπ
θτειεπιιεπ σε τιιειιειειιιειοεεειεπ ρεεεινειι Βειι·ερ,·ιιπςεπ νοτ
πειιιπεπ, οιιπε πεε Ρε.ιιεπιιπ θειιιιιετπειι εριιιι. Πιε Βει·ιιιιι
τιιπεεεπιριιιιπιιιιε;Με ιιπετιιιι ιιοι·πιε.ι.

ι)τ. Βειιππι'ειπι ιιιε.ειιι. πετειιι επιιπει·ιτεεπι, πεεε επι
ι·εειιι.επ .Αιι€ε πει· Ριι.ιιετιιιπ π. πιω πει· οειιιοριιριιιε.ι·ειι
Βγιιιρωιπε, πιε ειε πει πετ κι ιιπιριιε'εειιειι Ι.ιειιιπιπιιε;νει·
ιιοτπιπτ ιιππειιιιιπι;επειεε ειι εειιω εει. νετεπειει·ππε πετ
Ειπετιιιιτε, Ζιιι·ιιειφεειιιιιιεπεειιι πεε Βιιιπιιε, λιγοειε. Πει:
νοτιιιιιιπεπεειπ πιεεει· οειιιοπιιιιιιιιιτετι8Υπιριοπιε ερτεειιε π

ει

Πιτ, πεεε πετ Ρτοεεεε ιιπ Β.ιιειιειιπιει·ιι ειι:ιι πεοιι επειι πιε ιπ
πεε ιιιιτετεΟει·νισειιιιιιι·ιιετειτεειιε.

8
. Πι·. Ο. Κ 1 ε πι πι πιιι. εειπεπ ειι8·επιιππιειω νοτιι·ειε :

«Πεπετ Β'τειιεπιιιιιειι».
Ι)τ. Ο. Κιε πι ιιι πειιπει: ειειι μπω πιο πεπετπιπε·ε ιιιειιτειι
τιττε Ιιειιι·ε, πεεε ιιπ ιιπιιειι νει·εοιιιεπειιετ Β'ι·ε.πειιειπε ετοεεε
Πεπει·ειπειιιπιπιιιιε· ιιι ιιιτει· Ζιιεπιπιπεπεει:ειιπιι· ππι'πειεε
Βειιππετ'εειιε δειιπιε). Α·ιι' θι·ιιιιπ ιεπειε ιοττε·εεειετει·
π.1πτετεπειιιιππειιιει

°
πππ νοτττειι:εππετειιπι Βεειιιιει εειιιπιι·ι.

πεεε πιεεετ Ιιειιτειι.ιιι ειπε ιιππ ιιι εειιιετ ρτειιιιεειιεπ Απ
πειιπιιππ πειιιιιι·Ιιειι εει. Βεπι Βεπειεε πεε ετειεπ 'Ι'πειιε
εειπει· Βειιιιιιριιιιιε; πειιπετ ετ ειειι ιιειιι:ε επ. πιιιιτειιπ ει· πετ
ιιιιπιεεπεπ πειτε πετ Ρτειι·ε ερει.τετιιιπππιιετι.ι·ειεπ πιιι, ιτιπωι
ετ πεε νοτιιειιιιιι, πιε πεεεπιιιιτειι Β.εειιιι.ετε εειπετ Ππτετ
ειιειιιιιι€επ εειιιετπειι ιιπ Ζιιειιιιιπιειιιιε.πεεπετ νετππωιιιειιιιιιε
επ πτιιιιςειι. νοτιτε;;ειιπετ πεπιοπειι·ιτι ιιπ ειιιετ Βειιιε νοπ
'1'ε.πειιω ιιπετ πιε ρτοεεπιιεειιε Ζιιεεπιιιιεπτετειιπἔ νοπ πιω,
πεεε πετ Βιπειεεεειιιιιι, πεεοππετε ε." Οπεειππειιε.ιι νοπ πετ
3. νιωειιε πετ Ιιιιοιιιιιοπ επ πει πετ ειιι2ε1πεπΓτε.ιι ειιιε ει·οεεε
θοπειιιιιπ επιπειεε, επεεεειιεπ πει:ιιτιιειι νοπ ριιγειοιοι;ιεειι

πεεειππιπ.εειετεπ8ειιπεπι‹ιιπεειι τι" Ζιιεπιπιιιειιεειειιπε; νετ,
πιιπι·ειιπ ιιιιπ πιιειι πεπι Βιιιιε·ειι, πει.ιιτεππ ειπ νει·,<τιειειιπει·
ιιπιιεπειι νει·εειιιεπειιει· ι4"τειιεπ ειιιε πεπειιιεππε Ιποοπετεπε
ετιι·ιεπι:.
π». Κειιπιε τι π ιτειιπ ι)ι·. Κιε πι ιπ πιειιι: ειιιε ειέ·επετ ιπτ
ι'ειιι·ππε επι' πεε ειιειιιιεειιε θεπιει Γοιε·επ, πει ιιιπι πιο ειιεπιι
εειιεπ Ππτετειιειιιιππειι ιιιιπιι,επιιειιειι ειιιπ. Ετ ιπιιεε ειειι πε.
ιιετ πετειιιι'πεεειιι·ιιιιιιεπ. ειειι επ σε ιπ ω ιιιιετιιι:ιιτ πιεπει·
πειει.τιεπ Βτιειιτιιπι.τειι ιιππ ιπι ειε ιιιιπιεειιε Βειιε πει· Γι·ιιε·ε
:ιιι ιιιιιι.ειι. Ιπ πετ Κτιιιιι πει·ετιιε;ετΠπιει·ειιιιιιιιιιιτεπ ιιειεει.εε
ιιιιιιιετ, πεεε ειιιε Γειιιετειιε1ιε ιιιιι81ιειι εει, εε πεει.ειιειι πει
Απι.οτιιπ.ιειι πιιι”ειιειιιιεειιειιιθεπιει Ζπειι'ει. ιπ πει· 1.ιι.ετε.ι.ιιι·
πει·πε ιπιπιετ πιε 1ποοπειιιππ ιπ πει· Ζιιεεπιιιιεπεεεεππε πει·
ιπι1ειι νοπ ειπετ ιιππ πετεειπεπ ?πιιι πετοιιι, πειιπεπιιιιππειι

Χεν-ω

πε.ειι πει· .ιιιιιτεεπειτ. νετ Με ιιιιειι πειπ ΒιιιΙεπ. Απειι ιιι
Βιιοιιιετειεπεει ιιειπε θοπεπιιιι, πεεοππετε ιπ Βεπιιιι· επι' πεπ
Με ειιιιιτ, ιιι ετ·ειειεπ. θε.ε·ειιιιπετπιεεετ ιπιπιετ πιεπετ πε
οπιιε ειπεπ ιπποπετιιπ2 ιπ πετ Ζπειιιιιιπωεειπππε πει· Πι1ειι
ειιιετ Με πετεειπεπ Ε"τιιπετεειιειπι Β.επιιετ ειε Ζε.ιιι πετ νοπ
1)τ. Κιειπιπ ππιετεπεπτεπ Ρτοπεπ ειι ιιιειιι. [Με Πιιιςεπτῖ
ιζειιπε ιιιειιιει· Ζιιιιιεπ πει εοιειιεπ Ππι.ετεπειιππετεπ πιτπ νοπ
πετ Κτιιιιιι ιπιπιετ ιιετνοτι;ειιοπω. σε πει πω ε;τπεεετεπ Πτι
ιετειιιιιιιιππετειιιεπ .ιπι νειι 1)τ.Κιειπ ιπ πεπειιριειεπ Βεεπ1
ιειε ειι πεπειεεπ πετεπ? Πιε ιιιιπιεειιε Βεοπιιειιι:πιιι.τ.πεεε
ειπε επ ειειι 8·εειιππε Β'τε.ιιιιιτ Κιτιπ επι ειιιιιιιιι·τ,πιειπε πε
ει.επεπ Με πε.εε ειιιε εοιειιε 1ι'τε.π ειπε ρειιιοιο8ιεειιε πιω
ιιει'ετπ εοιιι.ε, εει πιεπει· πιειιι: πεπιεεω.
Πι·. Ο. Κ ι ε πι πι πειπ πετεπι πιπ, πιιεε ετ πιει· πιιτ ειπεπ
ιι1ειπω 'Ι'ιιειι εειιιετ Ππιετειιι:ιιππειετειιιεπ πει πειιιοπεττιτειι
ιιιιππειι; ει· πει π. Β. ειιειπ νοπ ειιιετ Ρτειι ω.. 5ο πιπε
τιτοπεπππτετειιι:ιιι, πιιι 1ειιιι·ε Βειιιειι νειι Πιιτει·επειιππΞεπ
ιπ πεπ νετεειιιεπεπειεπ Ρετιοπεπ πετ πεετιιιιοπ ι;επιπειιι:Με
Μ: ιπιπιετ επ πεπεειπειι Βεειιιι:ιιιεπ πειτοιιιιιιεπ.
Ι)ετιιτιιεε Πιιιετειιειιιιπι;επ ειππ πιειιετ πει·ιι βετ ιιιεπι εε
ιιιειειιι.ποτπειι ιιππ ειιιειιπ εειπιιι·επ πεεπεερτιιι'ι. ποι·πειι ειπεπ,
ιιιιιιιιε πιτιπ ιιπετ πιε Μεεε πετ πιειιι. πιεειιιιτεπ.
ι)τ. Κ ειι ιιιε.ππ πωπω, πεεε ετ ειιιε επι' ιιιιπιεειιε Βεοπ
εειιιιιπι;τεπετιιι.πεπππ πεπιειιι ιιιειι επί εειπε νετππ'επιιιειιεεπ
Με ειπεπ ιπ ιιιιεετετ θεεειιεειιιιι°ι πιιι.ιτειιιει1ιεπΠπι.ετειιειιιιπ
πεπ ιιπετ 8ππειιιιε;εει·πϋ.ιιτιιππ.
Ι)τ. Κ ι ε πι ιιι πεππει ειπ, πιε ΠιιτετειιειιππιτεπΌι. Κ ειι
ιπ ειπ π 'ε πεεπε·επ ειοιι πιιτ πιιι Αιιι'επεεπιιιειιεπ. Ιιι πεπ Επι·
ιτετειεπ εει εε ειπε ειιεπ ε.ιιετεπ Βεπιιιιειι πειιιιππι:ε 'Ι'ιιε.ι:
εεεπε, πιιεε ειπε Επιιειιιιππ πιεπιιιιε επ ειιιει· Βιιττετιιιιιι πο·
ειιιειιι: πετπεπ ιιϋππε.
ι)τ. ποιο ε Με ειιγ πετεπι πιε ςτοεεε ιιιιπιει:ιιε Βεπεπ
τιιπε πει· Ππιετεπειιιιππειι νοπ Πι·. Κιειπ πι. ετ πεπε ιιι
πιεεετ Μεεε ειπε εειιπετπιεε·εππε Βτι'ιιιιτππρι ιπι εειιιεπι
ειι;επεπ Κιππε ε·ειιιεειιι. πεε πει 2 Απιιπειι πειιιειιε ειι θττιιππε
ειπε· επ Ετππιιτιιππεειετπππεπ, πιι.ιιτεππ εε πει πετ πτιτ.ι:επ
ιιιιι.ετπειπ ιιπ Πεπι·ι,<;ειιιτιειειιεπ Βειςιιιιε πιιι ιςεπιειι. Πεε
ιιιιππε ποειι ιιιιτ πιιτειι πιε νετεειιιεπεππειι. πετ ιιππ πετ 8

1ιιτειιεπετιιιιιτι:πει·πειι
ι)τ. Κ ι ε ιπ ιιι πιιι.ει:,με πειπ πι" πιε ι-ιιιπιεειιε8ειω πει·
?τεμ ιιι ερτεειιεπ, πε. ετ πιεεε ερειετιιιπ ιπ ειπεπι πεπεπ
νοι·ιιι·ιι€επειιε.ιιπειπΜε...

π. Ζ. Βεετετε.τ: Πι. Ρ. ν. Βιενεπ.

Υετιιιιεειιιεε.

- Ζιιπι ΝεειιΕοιε·ετπεε νει·ειοτπεπεπ Ρτοιεεεει· Πι·. Π ο ιι π

π ε τ ε
;

επι ιιιιπιεειιεπ Ιπει.ιιιιι πετ θτοεειιιτει.ιιιΗ ε ι ε π ε Ρ τι.π·
ιο πππ. πι, πιε πετ νντε.ιεειι ετιιι.ιιι·ι, Ρωτ. .Ι. Ψ. Κο ειε
ιιιεε εεωιιιιιι πωπω. Ρτοι. Κ. πετ, εε πεπ; ιιπε πειιεπιιι5.
πιειιει· ιιιιπιεεπει· Ρτοιεεεοτ ιιππ Οοπειιιι.ιιιιτ πιπ Πιεεποπ·
Ποεριιιιι ιπ Ψετεεπεπ.- Πιε νοι·ιεειιιι πεπ ιιπετ ειι,ε·ειτιειπε Ρει:1ιο
ιο ι ε επ πετ Κιεπετ ΠιιινετειιιΜ ειιιπ ιπ πω” πει· Πεπετ·
ειεἔειιιιι ΡΜ. Ρ ο π π γ ε ε ο ι π ιι ι'ε πεειι Οπεεεε πεπι Ριο
ι'εεεοτ ει· ειιιτιιτε·ιεειιειιΡειιιοιοι.=ιιεΠι·. Α. Ρ ιι πιο π ε ιι ι

ιιπετττεειειιποιπεπ.- Βοι· Πινιειοπιπιτπ πετ 88. 1πι'επιετιε-ι)ινιειοπ, Βιιι.ε.ιετιιτπ
ι)τ. Αποιριι Βτε.ιιπι, ιει πιιι” εειιιε Βιι:ιε νετιιπεειιιεπετ
ποι·πεπ. Β. Μ. ειπ ειιειιιε.ιι€ει·.ιιιππετ π» ι)οτριιι.ετ Ππινετ
ειιιιι ιιππ εειι 1889 Με Μιιιτετετπι ιιιπιιει πεπεεεπ.- ν ε ι· ε ι ο τ π ε π : 1) Ιπ Βε.ι.ιιπι πιπ 30. Απ,ειιιει;πει· ποτι:ιι;ε
ιτειρτεει.ιειτεππεετα, πιτιιι. Βιε.ειει·ειιι Πτ. Ο εειιπιτ θενετιπ, ιπι Αιιει· νειι 65 .Τιιιιτεπ επ

Βιιιτνει·€ιιιιιιιἐ.
Πει·

Ηιπεεεειιιεπεπε πετ πε.ιιι·επιι πεε ιετ2ιεπ τιιτΙ:ιεειιεπ ι·ιεεεε
Οιιεπιι·πι πεε Βιοπ-Πειεειιειπεπιε πετ ιιιιιιιιε.ειεειιεπΑτιπεε Με
πεειι πειπ Κτιεπε ιιιιιε·ετε Σεπ. Οπετιιτει πεε Βε.ιιιιιιεειιειι πειπ
ροτειι·επ Πιιιι;π.τιιοεριιιιιε. Βειτ «Η Βιιιιιιιιι·ιιπε πει· επιπ
οτπιιιιιιε· ι'ιιπε·ιτιε ετ επειι ειε Πιιιιιιιπωιιιιττετ Με ιιι εειπεπι
Ιιεπωεεππε. 2

ι Ιπ ννιΙπε. πει· Μιιιιετ-Μεπιειιιιιιιπερεειοτ πεε
ιινιιιιε`εειιειι Μιιιτιιτπεπιτιτε.πιτιιι. 8ιιιετετε.ιιι ι)τ. Με πιει

Β ε ε ο π τ ε ε ο π ιιπ 62. 1.επεπε_ιειιι·ε. ι)ιε ιι.ι·πι.ιιειιεΡτε.ιιιε
ιιπε ει· ιπειιτ ειε 35 .1ε.ιιτειιιιεπειιπι. ε

ι Αιιι 2
.

(15.)Βεριειππετ
ιπ Βιι·πεεπιιτε· πει· πειτειπιιιεΟιιτειιε.τει.Ρτοι'. Πτ. Απτιι ιι επι
Κιι ιι π, ιπι 82. Βεπεπειε.ιιι·ε. Πει· νετετοτπεπε ι.ι·ειιιιτιε ειιιε
1878πεπι Εειιτιιιιι·ρει·πετ ΒιτεεεπιιτιζετΠιιινετειιπτ. ιιππ ιειι:ετε
εειι. 1881πιε Ροιιιιιιπιιι ιπι· Οιιτειιιιτε.ιιιιιιειιεπ. 4

) Ιπ θιεει;οπ
πει· ι'τιιιιει·εΡτοιεεεοι· πετ 8·ετιοιιι1ιεπειιιιπεπιειπ επ πετ πεπι
;;επ Ππινετειιιιι. Μ. Ρ. Α. Βιπιρεοπ.- ιιπ πεπ Β'ιιπειιοπεπ πεε ι)εεειιε τι” ιπεπιειιιιεειιεπ πιι
ειιιιιιι πει· Μοει:ε.ιιει·Ππινετειιιι.Ι:πι. ιπι· ειε Ζειτ.πετ Αποεπι
πιιιππιι·ιιιιιςπεε Επι. Οι Κιει τι, πειειιει· ιιππ νοι·ειωεππεπ
πετ ιιιεπιειπιεε1ιεπ Ρι·ιιιιιπεεεειιιιιιιεειοπ ιιι Κεεεπ ετιιππιιι: πι,
πετ ΡΜ. ειιιετ. Πι·. Α. νοει. πει.τε.ιιι:ποτπεπ.



85?

- Δα αει· 11αινει·α1ιαιΒιιαααααι·ε αιαα αιε Ρι·ινιιιαεεεαιεα
Πι·. Μ αι·ι:ια θεαιαιαι (Ραιαε1εεε) ααα Πι·. Πιει.ι·ιεα
θεια α ιει ('Ι'αει·αρεαι.), εια Βεαα αεα αε1ιαααι.ειιΒει·1ιαει·
ΙΠιιιι1ιει·α, ννεΙε1ιεαειαε ε1αε εαααε Βειαε ιαεαιι€ει· Αι·αε1ι.εα
εαι'αιιννειαεα1ιααεα,πα ααααει·ει·αεαι11εαεα Ρι·είεα
-αει·εα ει·αιιααι. ννει·αεα.- Πει· Ρι·εια αεα Βει·1ιαει· 'Ι'ιιαει·εα1εαε-0εα
ι·εααεα, ννε1ε1ιει·ιπι νειιεεα .1ααι·ε νεα Γει·αιαααα
αιιαε1αιει (8000 Βίαια) ααα αει· Έ'ιιαια Κα1ιαειαααα
11000Μαι·1ι)Πιτ αιε αεαιε αεριι1αι·ε Βε1ιι·ιίι ααει· αιε Τααει·
ειι1εαεα1ανε11ιααι·ααα1ιειτααα ιαι·ε Βε1ιαιιιρτ“ααςαααρ,·εαει.ει
παι·αε, ιει. νεαι Ρι·εια,ε,·ει·ιεατααι.ει· 81 ειαεεΙααϊεαεα Αι·αειτεα
αει· Αιαειι αεα Πι·. Θ. Α. Καερϊ ια Νενν-Υει·1ι παρεα ι·εεαεα
ιιειαειι. Πιεαε1αε ννιι·α ααι° 1ζεατεα αεα αεαι.εεαεα εατι·α1
0ειιιιιαα α·εαι·ιιε1ιι.ννει·αεα. (Α. ιιι. 11.-Βια)- Ια αιεαεια .Ιαιιιε ννειαεα 1ιειαε 11111ιαι·αι·21εαει· ιιι111ται·
ιαεαιειαιαεαεαΔεεαειιιιε ααι· ννειιει·εα νει·νεΙΙ)ιεαιιααααε ια
εειαιαιιιιαιι·ι ννει·αεα,αα αιε ω" αεαι,ε·,αιι·ι;εα58 αιιιιαι·αι·.αε
νιεΒεα 11αα,ςεΙααα νει·ι”αιαααι·εαΑειαιεα ια αεα 1ι111ιται·αειιι·
αεα, ιιια Ααιιιι·-, Κινααι.ιιιιιι- Με Βειαιι·εταεα_ιε-θεαιετ,ννε1εαε
ια Κι·ιεε,·αιααι.ιιαανει·αει:ι. νναι·αεα,ααεεαιαιαααιι·ιαιαα.

(Εεε-ΑΜ.)- Πει ια Μεα1ιαααιιι.ει·ω· Βεαεαααας «Ο ε αε11αε α αΗ
ι· ιι αα ι α ε α ει· Ο α ι ι· α ι· ιι ε α» ,ε·ειιι·αααεκεαι·αι.)1ε1ιενει·εια,
αεααεα8ιαιαιειι νει· Και·αεαι νεαι 1αιαιαιει· αεαιαιαέι ινει·αεα
αιαα, αει. αεαι Ζννεε)ι αιε νει·αααι.α1ι.ααα·νεα Οεαα·ιεααεα ι·ιια
αιαεαει·θαιι·ειςεα. Μιι.81ιεα 1ιααα _)εαει· ιαααιαεαεΔιακ νει·
αειι ααι·εα Ιααι.ι·1εαι.ααα·ειαεα Βε1ι.ι·αα·εανεα Β Βα1._1ααι·11εα
εαει· 100Βια. ειιιιαα1ια. Πιε ααα 8 Μιια1ιεαει·α αεαιε1ιεααε
νει·ννα1ι.ααε αει ιαι·εα 8112 ια ΜεαΙιαα. ΑαιαεΙαααςεα ααι·
Πιια·1ιεααεααίταιαιιαι.Ρι·οΐ. Π] α α ε α ο αν ιιι Μεα)ιαιι (Ααι·εααε:
Πρειιαε·ι·εακα, αεαι. 111εααιιι-ιι·α)εαι.αει.ιεα.
-1α αει· νει·ιεεα Ψεεαε αιαα Με» Οαι·αε Μαι· Παια
αε 1ααα α ι ια ι α11ι· ε τε ειαααει. ααιει· ω· Ι.ειτααε αεα Ρι·ει'.
Ρι·αια ν ιε1ι, ινε1εαει· ια αει· Ααα1γαε νεα 1ιεαεααιαιιι.ε1α
1ιααιααι.ιαεαεαΙαααοι·αιει·1ιιιααατει·ννειαι,ααα α” Μη. νεται.
1ἔα αιμα. αει· αει' αεια ατα.αιιαε1ιεαΘεαΙαεαιαειε Ααννε1
εαα,ι;εαααι· Παι.ει·ααε)ιαας νεα 1α1ειαεααεαι. Αα αιεαεαΟια·
αεα αεαιαεα 12 Αει·αι.ε 'Ι'αει1, »καιω νεα αει·8ι.ααι.νει·ννα1τααε·
:α ΠαααεΙααι·αιεα ε,·ειναα1ι.αιαα.
-Πιε θααιταιαααιαε11ααα αεα Βαααιαεαεα
«Β.ει.αειι Κι·ειιαεα» ια 'Ι'ι·ααανααΙαεαααετ αιεα αε
ι·ειια ααι' αει· Βαεαι·ε1αεααεα ΒιιααΙααα.
-Ια αει· αιιιιαι- αιεαιειαιαεαεα Αεααειαιε
Ιιααεα αἰε ν ε ι·1ε α ιι α ε;ε α ει·ατααι 11.Βερι.εαιαει·αεα·εααεα.
Παα Π ε ιι ι· ε ι· αε α ε.1 αεαιεαι. εεα·εανναι·ιια ααα 28 ει·αεαι.
11εαεαααα Ο ααααει·ειαεατ.ΙιεαεαΡι·οι'εααει·εα.»νεπ αεεα Παει·
?Ο Ρι·1ναι.αοεεαιεα1ιεαιαιεα. Ια αιε Αεααειιιιε αιαα ια α1εαειιι
.Ιααι·ε ααι· 125 Βιιιαιι·εααε ια αεα 1. Οαι·ααα αιιι'αεαειαιαεα;
ιιαααει·αειαα Οαααιαακεααει· ααναι1ιε-αιαιαειαατιαε1ιεαΡαεα1ιατ
ιιι αεα 2. 0αι·αιια.- Νεαει·αιαεα Μ., Με ειαια·ε'Ι'ιι€εαα1Μιει· ει·Γααι·ειι.αααιιαι.
11ε1ιεαι·ιιαα1εε1ιεαΠαινει·αιι.ατεα α1ε ια Αιι1αιια αιεαεααιιαι·εα
;;ει.ιειι”εαε νει·ιαιιααα· ινιεαει·ααι ια Βι·ιααει·ιιαα αεαιαεατ, ααε1ι
ανε1εαει·αιε Ζαα1 αει· αιεαιειαιαε1ιεα Κι·εααατι
ρεααιαι.εα ι·ϋαι1αεα-ααι.1ιεΙιαε1ιει·θεαι'εαα1εα
ιιαι'5 α0ι. αει· θεαααιιιιιαα1ι1 αει· νειααααεαεα

Ραινει·αιιαια-$ιιρεααιαι.εα
:ια αεαεαι·αα1ιεα

αι.- Πιε ιαεαιειαιαε)ιε Ρι·αΐιιαα,·αεεαιια1εαιεα αε1
αει· 0ααι·1ιεννει· Παινει·ειται. ααι.11ιι·εΤαιι.ιια1ιειιιια
ιει· αεια νεται:: αεα Ρι·είεααεια αει· Ααιιιεαι1ε ιιι κι”, Πι.
Ί'1εαεαιιι·ενν, αει;εααεα. Πεα Ρι·αΐααα·εα ααι· αι·1ααα·ααε
αεα Αι·αιαιααεα ιιαιει·ειεαεα αιε)ι αιεααια) 150 Ρει·αεαεα, ααα
ειναι· νεα αει· θααι·)ιεννει·Πιιινει·αιιατ- 187, νεα αει· Κιεινει·
Παινει·αιιαι.- θ, νεα αει· Μεα1ιααει·- 1, νεα αει· .Ται·ιεννει·
ιιιια αει· Ραι·ιαει Παινει·αιιατ - _ιε 1 Με Ιει.ειει·εα επι θεαε1ι
ιιιιαααα αεα Μιαιαι:εια αει· νεΙααααία1αι·ιιαα·), αεννιε 4 Ε'ι·ααεα
ιιιιι: Πεετει·αιρΙειαεα αιια1α.ιια1αεαει·Παινει·αιται.εα(Ραι·ιαει· ααα
θεαΐει· 11αιν.). Πιεαε 4 11`ι·αιιεαα·εαει·εα αεαι ι·ιιααιαεαεαΠα
ιει·ι.Ιιααεανει·ααααεαα.- Ια Οαεαεα Μια ια ααε1ιατει·Ζεα εια αειιεα 8τααι:
αι·αα1ιεααααα ει·αααι ινειαεα, αεααεα Κεαιεα αιιι' 848,815
Βα1. νει·αααε1ιΙααι:ννει·αεααἱαα.- Καα1ιααιαεαε Οαι·ει·τε. Βια πια 26. Δαα·αατ αε
ι.ι·ιια·αιε Ζεα1 αει·Οαι·ια·α.αιε:ια Ρααι.1ι.>;ειαα- 04?8, ια 1Βααεα
ααα - 2718, ια Κιαα1εννεαα1ι- 2008, ια Βαε1εααεινεαα1ι-
1882, ιπι θααεεα αΙαε 18,098, α

.
1
.

ααι 888 αεαι· α1αιια νει·
αεααεαεα .Ιααι·ε αια αιεαε Ζεα.- Πιε νει·ατει·αεαε Οειααιεια1εαι·αιααννιιι.ννεΑ. Κ. Μεα
ννεααι1ιενν αει αει· 1αεα1ιααει·Παινει·αιται 10,000αει. ααι·
Βι·ι·ιεαιααΒ· ειαει· Αιιιαα1ααα αει αει· Παινει·
αἱ ι α ι α - Α α ι; ε α 1ι1ιαι1ι ι.εαταιαεαιαι·ιαεανειιααεαι. (1·Ιει·.)- Πιε ?ειιτ ια θ1ααεενν. Πιιι·ε1ι αιε Γει·αεαιιαα ααεα
αει·Βαιατεαιιαα αει· Ρεατ.ια θΙααρ,·ειν αι Με _)ειαι.ααι· ιεαι.
εαιε11ιινειαεα, αααααει 12. (25.) Αια.=ιααι:αεαι ει·ατεα 111α1εΜε αιε ααειειιε1εαιαεαε Παιει·αιιε1ιααα· αιε Ρεαι ιια ειαει·
Ιι`ι·αιιεεααιαιαι·ι.νναιαε, αααα ιιαει· ννααι·αεαεια1ιεααει·ειια αι·ει

._-~.. ..2-.._.._-~

Ιλἴεεαεα ίι·α1ιει·1αι·1ιι·αα1ιααιιεααα αει· Ρεαι:, αιε Μι· θααι.ι·ε
εαιει·ιτια,Ί'να1ιαα ααα Ραεαιαεαιε ςεαα1ιεα· ινιιι·αειι, Ια (Βαα
αενν νει·ιιε)ιειαιιιεα αιαα. Πεαει· αεα εια·εαι.1ιεαεαΠι·αριααε,·
αει Ιαριαειαιε ναι· α1εαι.αιιι ει·ιιιιιιε1α. Πιε θει,ιεαα αει·8ιααι,
ινε αιε Ρεαι εαει·αι:ααααι·αε1ι.1ιαι. αεα1εεαι νειιι.111ι·ιεΗαιιαει·,
αει·εα Κε11ει·ι·αιιαιενεα Βαιπ.εα ννιιαιιιεΙα. Ια αεα Ιετατεα 'Γα
ρ,·εααιαα αεαε ααα. νεα _ιιααννειίε1ααι1ει·Ρεατ 1ιιαααα·ε1ιεαι
ιιιεα, αεααααα1ε θεαααιιιιι:2αα1αει·αε1αεααει·ειια αει' 22 ααα·ε
νναε1ιαεααι. Πιε εαα·1ιαεαεα8ααιιαιααε1ιαι·αεααααεα εαει·
81αε1ιεΙααααι·εεε1α ααι· 11αιει·αι·αεαιιαα αει· Βρ1αειαιε α;ειι·εΕ
ιεα. Α11ε ιπιι αεα Βι·1ιιαα1ιι.εαεαει··νει·ααεαιι εα ια Βει·αα
ι·ιιαα· ε1ιειααιεαεαΑει·ατε αιαα πια. Ηανναια'αε εια εαει· Οια
αιειιε- ει·αια'αεαεια8ει·αια, ννεΙεαεααααΡαι·ια ι.ιε1ιείει·τιναι·αε,
εειια Γ

ι. νναι·αεα. Αααα νεα αααει·ει· ι·αααιαειιεα Οειαιαιααιεα
ααι· ει·1ιατιιαααει· Ρεαι α1αα νειαεαιεαεαε Θεαιιιααιαααι·εεε1α
ει·α·ι·ιαεαννει·αεα. 1Βαιατ αααεει·ααει. ανει·αειι. αααα αΙΙε ααα
θ1αααεννααεα αααει·εααα1ιειαεαεαΠαι'εα 1ιεαιαιεααειι Θεαιαε,
α·ειααααειαει· Με Θεαινεαεα ιιειι·εα”εαεανει·ειαααι·ααι.ι·,εανει·
ε1αε 1.)ααι·:ιαια.αεια αεαι αε)ιινεαιαεαεα 0ι·ιε Καααα ααι·εα
ιααεαεα. Ζαα·Ιειεα :ααα αα α11εαεπι Βιιι;Ιααα ια νει·αιααααα·
αιεαειιαεα Ριιαατ.εα αει· αε1τίαε1ιεαΚαατε αταΙιε1ιεΑει·ετε πια
αει· Πεαει·ιναεαααα·ω· Δααι'ααι·ιιαα αει· εαεεειααειεα Μεαα
ι·εα·ε1ααεααΐιι·αα·ι.Με :ια αιε νν1εαι1εαιεαΟιι.ε α.ι·αιΙιεαεΒρε
εια1ιαι.εαααεειιιιααααιι·ι. ινει·αεα. Αιιααει·αειαιει ειιι Βαει.ει·ιε
1εεε ααα αει· Ζεα) αει· Αει·αιε αε.εα ΟΙαα εαν α·εαεαιε1ιταει·
αεα, αει αει· Οειαιαιααιεαααει· αεα νει·Ιαα αει αιιι“α·ειι·ει.εαεα
Βριαειαἱε Βει·ιεαι: ιιι ει·αιαιτειι.

Η

111οι·τα1ιτατα-Βιι11ετ1α ει. Ρετει·εααι·αα.
Για· αιε )Νεεαε νεια 27.'Δααααι Με εαια 2

.

Βεριειααει· 1900.

Ζαα1 αει· 8ιει·αεία11ε:

1
) ιιιιεα θεαεα1εοαι ααα Α1τει·:

- . ἑ==ιἔἔ>ἶ>ἔἔἔἔἔἔιἔἔΞ
Μ.Ψ.Βα.ΦἙΙΤἶΙἶἶἶΘἶΞΞΪ>ΞΞα··α···.·:ααέσααπαι5
81723054714872118117174060574987%182

2
) ααεα αεα 'Γεαεαιιι·αιι.εαεα:- 'Γνρα. ειιιατα. Ο, 'Ι'νρα. ααα.88, Γεαι·ια ι·εειιι·ι·εαε Ο, 'Ι'γρ1ιιια

εααε Βεατιιααιιιαςαει·11'ει·ιαΟ
,

ΡεεΙιεα 5
,

Μααει·α θ
,

θε1ιαι·Ιαεα18,
Π1ιιαι.αει·ιε 10, 0ι·εαρ 1

,

Κειιεααααι.εα 10,0ι·εαρ6αε Ιιααι.ιεα
εαι.εαααααι; 20. 1αι·να1ρεΙαα 8

.

θι·ιρρε θ
,

Οαε1ει·α ααιαιιεα Ο
,

Βα1ιι· 8
.

Παιαειαιαε1ιε Μεαιαι.ιιτια 0
,

Αειιτει θε1εα1ιι·1ιειιιαα
ιιααιιια Ο

,

Ραι·ει.1τιαεριαειαιεα Ο
,

Βετα1ιι·αα1ιαειτ 0
,

Ααι:αι·αι 0
,

Ηναι·εραεαιε Ο
,

Ραει·ρει·α1αε1ει· Ο
,

Ρναιαιε ααα θεριιεεειαιε ι,

'1"ιιαει·εα1εεεαει· 1ιαα εα '72,Τααει·εα1εαε αααει·ει· Οι·ααιιε 10
Α11ιεαε1ιααιααααα Πε ιι·ιαια ιι·εαιειια θ

,

Εεαεαααε)ινναεαε ααα
Αι:ι·εριιια ιαι'ααιααι 88, 111αι·ααιααααεαι11α16, Κι·αα1ιαε1τεααεα
νει·ααααιιααεααα1αιτε, 'Ι'εαι.εεαει·εαε 22.
Με αιε )Νοεαε νεαι 8. Με πια θ

.

Βεριεαιαει· 1900.
Ζα1ι1 αει· 8τει·αεία11ε:

1
) ααεα θεαεα1εεαι ααα Α1ι.ει:

α..Ξ
ι·:!
με

Ϊ

Ιαι θαααεα:
,-.-Μέα
Π. ιν. θα.

ει
ο
Σ
ει.:

ο
270 280 50012001 18411101 42 58 42 40

2
) ααεα αεα 'Ι'εαεααι·ααεαεα:

αν α. εκαατα. 0
. 'Ι' α
.

ααα.12. Μπα ι·εειιι·ιεαα Ο, 'Ι'νιιαιια
εααε εαι:1αιαιααι.ι·αει·οι·ια0,Ροε1ιεα 4,Μααει·α θ,θεααι·Ιαεα Μ,
ΠΙααταει·ιε 20. 0ι·εαρ 4

,

Κειιε1ιααατεα 4
,

0ι·ειιρααε 1ιααα·εα
εαιιαααααα· 10, Βι·ναιρεΙαα 5

,

(Μερα 2
,

ΟαεΙει·α ααιαιαεα

Ο
,

Βααι θ
,

1αριαεαιιαεαεΜεαιαςιι1α Ο
,

Δεατει· θε1εα1ιι·1ιεα
αιαι1αιιιαα 1

,

Ραι·ει.ιιααεριαειαιεα Ο
,

Βετα1ιι·αα1ιαειι. 1
,

Ααται·αιι 0
,

Ηναι·εραεα1ε Ο
,

Ραει·ρει·α1αεαει· 0
,

Ρναια1ε αααθερι:ιεαεαι1ε 2
,

'1'ααει·ειι1εαεα» ΙΙαααεα 58, '1'ααει·εα1οαεαααει·ει·0ι·Βααε 18
Α11ιεαο1ιααιααααα Πε11ι·ιαιαιι·εαιεαα 8.1μεαεαααεαιναεαε ααα
Ατι·εραια 1αι'αατααι41, 1ααι·ααιααααεαι1ια17, Κι·αα1ιαειτεα αει·
νει·αε.αααΒαει·Βααε87. Τοατα,·εαει·εαε20.

7
'-
1
2
1
α
εα

1
-

5

α
εα
ι·

8
-1
0
α
εα
ι·

1
1
-1
5
.Μ
ε

θ
-2
0
α
εα
ι

2
1
-8
0
.1
α
Ιι
ι·
.

8 4
1
-5
0
α
εα
ι.

5
1
-0
0
α
εα
ι·

8

8
1
-7
0
α
εα
ι.

Σ;

7
1
-8
0
π
ω
.

Ξ

8
1
α
α
α
ιι
ιε
Ιι
ι·
.

'Ε
, Π
α
α
ε1
ια
ιι
ιι
ι.

+ Ναεαατε 81ταιιαα αεα νει·ειαα 81;. Ρει:ει·α
αιιι·αει· Δει·ατε: Πιεααταα αεα 8. απ. 1000.
Τα,εεαειααιιαα: Ψεα ει·: Κι·ιεααεαιι·αι·ειαεαε Ει·ι'ααι·ααα·εαια

'Ι'ι·ααανιια1.
+ Ναε1ιατε 8ιταιιαα αεαΠειιταεαεα αι·ατ1ιε1ιεα
1Τει·ειαα: 1ιαοαι;ε.ε αεα 25. 8ερι 1800
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ΐ.ΑΝΝΟΝΟΒΝ
.ΤΒΒΕ1ϊΔΒΤ_θιδι16ίιιΠιέι·-ΒιιοΒΙιεπάΙσπένιίι Κ. ΙΪΒΙΟΚΒΒ ιιιττ81. Ροτοιειιιιτιἔ, 129νε1ιγ:Ρτ.14. ειιννιο ιιι ιι11οιιιιι- ιιιι‹1ειιιεΙιιιι‹ι. Αιιιιοιιοοιι-0οπιριοιτοιι ιιιιευιιιιιιιιιιοιι.

Μο11κιι, 42.

Ε. ΗΡΑΥΟΈ Η Η).-τ
Φε6ριιι‹ιι μι:: οιι·ι·ιικιιιι ιιρειιιιε1οιιιιο11πωω.ιιιικιιιει, Πει·
μπώ. Ο·ιιιιι.ιιειιιοΜε ιιοοΠ Ροοοιιι: 0.-ΠΕΤΕΡΒΥΡΓ'Β.

Οι.ιι·1Μειιιιιτοπιο ΒΈ Ποιι,ιισιι·1ι,Βερ:ιπιι·1ι,
Β·1ιιι·1ι,Ροιιεο·ι·ρ·11.11ιορικ1ι,1·1ιπο-1ορκ·Ιιιι '1'οκιο.

41ΥΗΠΒΕΡ0ΑΠΒΗΑΠ 1.1ΕΗΤΡΗΦΥΓλ
ΠΡΑ ΥΟΪΒ, Β.4.1ΊΖίΤ5 ιι ./ΙΟΜ Β Έ.

ΤοιιειριιιιιοοιιιοΜε γοοιιεριιιειιο·ι·ιιοιιιιιιιποιι·ι·ιικπιι τιμε
ιιιιιιιοιιιιοΡιιιεισιιιιικιι,

ΜΟ11Β.71ΒΔ. (Βιιιατροπ-Β000 ο6ορο·ιοιι·ικι ιιιιιιη·ιγ).
Οοιιικιιιιοπ ιιο ιιο·ι·οιιοιιιιι8 "επι, ιιει·ιιιι.Βιιιιιισοο·τιιΒι1Η
πιο” ιι ιιιιιιοπιιιιιιεοππ» κοψω» ιιιιικρ‹ιορι·ιιιιιιειωιπι

ιιιτΕο·ι·ιωι.πιικιι.11·ΒιιιιΡΜ. 8180.
ΜΟ11;1Ή.1ΒΒ.
2 61:10ΤΡ0ΤΗ
Βια ποιο” ιιοιιιιο.ιιιιοπΠρΠιι'ΕΒΜ%ωιει·ι·οκρια·τι11:ι.ιιιιιιιιι
Με ιιιιιιιιιοαιοιιιπιτροιιιιιιιιιιι·ι.ιιιιι.ιιιικοιι1-..110.ΠΒΗ211ΠΠ0.·
ριι·ι·ι οι Βιιιι·ιοκριιιοιπ ιιοιπορει,11ιι.ιιιιιιιιιι.11Βιιιι.Ρ. 06.50.
Αιιιιαρει·ιιιι Με ιιεο6κοιιιιιωι Με ΠΒΕ11ΕΟΒ11ηκιιιιιικοιτι.,

6ιικ·ιεριοποιοιπ, ιιιιιτοιιιιοΦοιιτιι πρ.
ίδια ιιιιιιιιρει·ιιαι1ριιιώιιπιο·ι·οιιτυπο κι ιιιισιιι·ιγΠι Πει.ο·τερπ
κι 11ιι.ριιικ·1ι.Β”ΒΟο11ΘΒεόιεΓιιιιιιιιο(π:16ορειτοριεπεπεισ

ο·ι·» 2000ιιο 8000ο6οροιοιπ πι, ιιιιιιγ·ιγ.
» 10000 » 12000 » π» »

τι" ιι 6ιοιιοι·ιιιιοοιωι1Φιιιιιικιη. π» ιιο,ιιιιιιιιιοκοιιι Φωεγιιυι·στΒκι Βορμο (ιιιιιιιιπει:ιιειε
ιι ΦιιΒιο.ιιοι·ιιιιεοκωι.ιιιι6ορα·ι·ορ1.ιιιιι πρ.ΜΜΜ” ΔιΕικροοκοιιαμπσ» οιρππαύ.ιε.Εκοοιππωιτι ιιεκιπροδκααιω.πιιιιιιιιιορσικ·ι6ωπ.ιαπικο.

·τ·

Ζω· Βο1ιιιιιι11ιιιιἔ Με ειοιιτοιι 01ο1ιωιιίε11ε
εονν1ο :Μου ειιιε1ετοιι ε1ιιι·οιι Ιιειτιιεειιιτο ΒιετΙιοεο

Βεσ11ιετοιι Βεεοιιννοικ1οιι ιετ

Ξ:1::13Ο:Ν-.Δ.1.ι
άεε 1:11τι1εο1ι πω!. νΠεεοιιεοΙιειίτ11ο1ι Βοετ οι·ρι·οΜο ΜΜΜ.

Τ5.ιιιισιιο 0οειε ιπι ΑΜΠ! 5 Βι·ειιιιιιι πιιιιιιοειωι.

[Μεταπιτ .ε·210ΧΜ /ιο.92°ευ/ο.9 π: ?)Ζειι.Μειι.

Βοιιιιο 1806 & Πειι·ιιιειειοτ1τοι. 1.8.ιιοΙιιιΓει.1οτ1Κ,
Μω·ιιιιιΚοιιιο!ιΙο Μι ιιιοι·1ιιι.

Ρπιιιαα.<ι ααα .πω πιπαπ·εΙσ "παω πω: Μια.

ΡΑ8Τ11.1..Ε8Μ1Ή0 κιτ-επι 1
Βοιι1σοι:ιε άισεει.ϋε.

οοπιι>ιιιινιεδΐιοι-ιν-ετιιτ
ρο11τ ρτέρετετ εο1-πι€11:ιε1'εειι εΙοε11ι1ε σει2ει1εο.

νοι1ιιε νοιι Αιιι;ιιειτΗ1ι·εσ1ιννιι1ι1ιιι Βει·1ιιι.

Βοο1ιοιιιιι νοΙΙειιιιιι1ι; οι·εωΙιιοιιοιι·
δ81°1ΒΘΒΌθΙ'101ιΒ
ἱἱΙιει· άιο

1οιειιιιιιιιιιι ιιππ! Ροι·ϊεσιιιιιιο

ιιι όει·

9οεειπιπιιειι κιωιωιιι.

Πιιτει· Μ1τινιτ1ει;ιιςπι1ι1ιειο1ιωτθε1ε1ιττειι
1ιοι·ιιιιειεοεοΒειινοιι
Βιιι1ο11'Ήτο1ιοντ.

Πιιτει· Βροοιιι1-Βεόειοι1οιινοιι θ. Ροειιοι·.
84. .1ει1ιι·Βιιιιι€.Βει·ιο1ιι;τω· «Με.ΤΑΜ 1809
2 Βιιιιιιο (θ Α1ιι1ιο11ιιιφειι).Ρι·εἱε άεε .ΜΜ

Βιιιι,ι;ε87 Μ.

νοι·1ιι,εςνιιι Διι€ιιετΗιι·ιιο1ιπιι161ιιι Βει·1ιιι.

8οο1ιοιιοι·εο1ιιοιιι

θι·ιιιιτ1ιι1εε
άει·

1‹11ιι1εο1ιοτι ΒιειΒιιιοετικ
νοιι Ρι·οτ“.Πι·. θ. Κ1ειιιρει·οι·.

Νειιιιτο ΑιιΠειεςο.1901. Μι 84 ΑΒΜΙ(18.
ρ;ε1ι.4 ΜΜΜ.

1ιιι11οιιω:1ιοιιΑ1οιιο.ιιάοτ-Ηοιηι1ω1ινιι·τ1
Νειο1ιινοιεει·ι1ιει1ι;ιιι›ω πι· Ζει: Μειωτ
ι'ι·οιο Ι°ΙΙοεοτ από ΡΠοι;οι·ιιιιιοιι ΗΜ· Με
ρι·ινειτοΚιειιι1ιοιιρΠοΒ·ο(μμε Ζιο.1ι1ι.ιιιιε
νοιι 50 0ορ.).

οπο! 1ιγάτορετ1ιιεο1ιε'
Ει·ινειο1ιεειιειπι

ιθ....Ο.Ο...
Πι. Νειντάτι1”ε

θιιιαιιειο.1'ο ,,Β ο 1 1 σ. ι· ι ει
.

1ιι Ατοο, -

άει· ιν€1ι·ιιιεωιι1‹Ιιιιιιιιιε‹:1ιοιιΒιιιτιοιι Βίιι19
'1'γιοΙε, ιιπ ο1ιι·οιιιιιο1ιΕτιιιι1ω, Βοοοιινω

Ιοεοεπιι:οιιστο. ·1

Ρι·οερ. ιι. _ιε8·1ιο1ιοΑιι81ιιιιιίι:Με Κνιιιιιιο1ιξ

ό(

(119)ω»
..ΟΟΟ.....Ο..

· 'ι τ
ι

.:1‹·. 2 ·

1 .

Βειιιειτοι·1τιιτι ή

Μι· 1ιιιιςοιι1οιι1οιιιιο Παω”
Βενοε-13οι·1°. 3

Βοειι.2ει·ιιι: 111ι·ιιιι1ίι·ορ1ϊ πω! 'Ι'οο1ιΦοι·,
1.ειιειιι1ει· Αι·ει.: Ηοιι·ιιι1ι Πι·. ΥοΙ1ιι.ιισ1.

ΝΜιοι·εε άιιι·ο1ιΡιοερεοτε.
· ”

(108)26-10.

'

Β011ΒΒ001.Ε
ιιιιειιιι κωπη- σεεει.ι.οοιι" η
912611080ιιοα", Ώοι·ωτο. ·

8ει.οια νοιι: 1. ΠΜ Μ. :Με Σ. 0οι.οΒου. 1
'

Πιο-ιιο.Η.Π.Π·1Η:11.Πιιωι·ΔΙνσ”ιοΜπ1ιι.ΠοπΑμο1ΠαΩΜια0819̂ροΗ;ιεΚεπωιητοιι-ΗΜΜΜπρεπιιι ΚιαΙιο-.Αιιιικιιιιιι.ειιιιι1Ρι·οεμοοιονοιιάει·Μιιιοι·Μνυ"Μ10°
Υοι·νωιιιιιι.,κα.. Ν, Π." 8Διιιι-0οοι·εω.τ·

8οο1:ιειά ΑΜιειιο μι

Α1)1ιέι·τιιιι€ε-ιιιιόΚτέΓιι€ιιιι€ε
οιιι·ειι Βοιεο1ιννιιο1ιοιι ιιιιε1Πιι·(Ξε
τειι·ι·1ιε όιεροιιιττετι Κιιιόετιι όεπ
€ειιιπειι ννιιιτει· 1ιἰιιτ1ιιτο1ιΜειειοιιιειι

(:ιιτειι Πιτ

Πι. διοι;ϋ,ε Κιιιόετεειιιιιτοτιιιπι
θεε1ιεό ΑΒΒει:1ε.. ι

0

Μι1:τοε1:οιιο Ειπα
Μι;

1 ευ ΡειΒιιι1ιρι·οόεοιιειιιρίιε1ι1τ11ίοι·1$ι0010
0812, Βι. ΡοτετεΒιιτ,ι.>;,ννοεΚτειιεειιεΚιι_ιπ
.ΝΒΙΙ. (8811-1.

17111000118
ε:ιιι1ιε

0

Αεειειειι:ειι·ποε
ιιι άει· ειΜιιεο1ιοιι 1τι·οιι-,Ι·Ιε11-ιι. Ρ11ομ
ιιιιετιι1ιΒοι1ιοιιΙιοι·ε(Βιειι) ιει. νιιοιιιιι. ιι.
ινοι·ι1ειιΒωνοι·1ιιιιιε;ειιεοΙιτ10.1ιο1ιοἀ.ι1ιἰὶιι‹1
που ειιιεεεειιμιιοιιιιιιοιι ν. ά

.

Πιι·οοιιοιι.

Δι1ι·οεεοιι νοιι Κτπι1ιοπρΠοΒοτιιιιιοιι:

Ρι·ειιι ΟιιιΙιειι·ιιιε ΜιοΙιε1εοιι, Γυ.τερπιι
οιιιι.ιιγιιιιιιιι π. 30, κια. 17.

Ι·"ι·ιιιιΜιιι·ιο Κιι1:ετιι, Οι. δω111ιοΐ8Ι.Ε.
Είπε ά. Ριιιιιιει:1ιοιιΚιι·ο1ιο0-Β, Ε).Η).

Ο.ιιιιτιι.Οιι·1ι·ι·.ιιοιιιι,0ορτ·ί:ιιοι:..ιι.Π, πι. 19.
Βεριε. Φει:0ροιπιο. Πιιιιοιει_ Οιιιιοοκε.ε
Μ. ιι. 24, κια. Τ

.

Ρι·ιιιι Α1118.118Βο1:ι1118.Φοι4·ι·ιιι-ιιιτι10137'
ιιιο.119.

8ο1ινσεετει· 1211” 'Ι'ειιιιιεοιι, Ποιιοι:Π
ιιροοι1.π. 106. πω. Η.

Μιιι·ιε 01711121”,γι. Ο01πι10ιπιιιορ. ι
ι Πομ

·ι·ο.ιιεΕποιειοποιάγι. ιι. 4
. κια.11.

ΡΙ'8.ΙΙ θϋ1ισειι, 11”.Ο., 17Μιιιο, Παω: Μι 18,
(1ιι. 10. .

ΕτΜ1ΗειεειιΕυεε Μ”. Πθι'Ι:ΠΊθ9.'.Κ.μ. 14.
ιιπ, Μ.
Δ1εκιιιιάι·ιι. Κιιεει·ιιιον, Βιιιιοπωικιιιιε
Π. ιι. 81, Μ. 82.
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(ΜΜ·ΚτεεοΙ-ΑιιγΙοΙ)
απΙι.. 40'ναπαω-παω'.

ΠεεἱπἰεοΩΙοπειτιἱΒεΙ

Μ άετ ΟΜι·ιιτςΜ.
Πωσ ΜΜΜ ΙΜ:

ΟοποπΗοω ειιΒιιοικιιστο!πωιΙοε,
Πη:ΜΒοΗε, ΕηωΙρε!, (Έπειτα,
ΟΙΚ!. ΜΜΜ ΜΜΜ ο! ι:ΗτοπΗ:Δ.

Φ

0
ι-
.

Ε110880' (8οΙιιΙσἰΙε) ΡετήοΙΙ"·'0Π

ΗΠ] (ΕΗΩΔΙΥΡὶΟΙ-ΑΠΥΊΤΒΙΞἱΞΞΙΙΞΙ!ΕΪ
°|οΕιια.ΙγρίοΙ.

$$οιπΜΜιαπαιι·ι·ΙωΙΙ.,ιι!α:οι·οοαε€εποπ

(. Ι Μ › οιιι·Ιει!!ι,ΡγοπΗοω αΙνοο!”Ι.. "ΜΝ 3.|'°|°0'Επ· εε!)·Πω'"κο ιι ιε
96'|ι°|οΙεΙπΙη·οΙ-5ιιΙίοεΞιιιτε.ΜΙΒ.: 2'/'Μ,(ΜΜιππ

9Ί||.%,Ι€Ηἱὶη°οΪ-5Ωἱΐ05ἔυτε.
Β- .θετιια:Πι-από εεεο!ιπιειοΚ!οεεεΡιι!νετ.

σει-Πο "Μ Ζωο”ΜΜ:Κ'08ωΜ"...
Ιιι ΤιΒ!ετωπὰ 0,1Ε. 'Η ·ι··ωε“ω ἱ α! ε·
ιΠώ.:ΠΐΙΜ: (εοΙιιϋΠε)επΗι.:10°/οΜε!. -

Μ.="_ ι"ω ο·""Μ"", ωι,"0""”επ Επει"Μ“ω άεε ]06°;οΓΜε ΙικΜΜ Επι:ΟΜοι·οωαπό Απποιη!α
κης)°μο"ορμ""μ""εω,_ πω!ειικ1εκτ]οάρτέρειΓΜΕ. Ατιϊωιεε-Ποε3ε:3 ΤεΒΙεΗεπρτο«Πο.

Α'"-ΗΠεε_008ίε:3_5 1-2ΒΜ"=Π"ο Με. ΙΜΜπ ΙΜ: ΠΙοετϋιιοπΡι·οοοεκπ.

?τω
ΑΜ Ψιιπεάι άετ Ηεττεπλτ2τε
ννετάειτΙ_ἰΙετεΙιιτ ιιικὶ Ρι·οΙσειι εαπ

@Με εεΙὶεΤετΙ.τ.2.____
ΑΙΙεἱπἰἔε ΡΔΒτἰΙωπΙεπ:

ΙοΙιὶΙιγοΙ-Βε:ΒΙΙεοΙιαἰὶ
Βοτάεε, Ηετππιππἱ & (Σο.

__ ΗΑΜΒΠΠΠ.

Μ. Πτ. ΜΜΜυπι π
»

ΜΠΕΙ:
(5οΙ1Ιεεἱετι).
ΠοἱΙαιιετα1τ

Ι'Ηι·Ποι·νωι-ιιιιτὶθουιϋτΙιεΕι·πιιΕοΒοἱἀοτΙε1
θοεοΜοοΒτε.

ΔετετΙὶοΙιεει ΡΕάε.εοεΠιω
Δ.Δ. -Γ Δ π

Νοι1εε, ὑτϋἔΙΙοΙιεε, 1η 2ΑΙιΙτεὶοΙ1εηΠ1ΙΙοτι Βε·2Μιττοε Π”
-ἱι1ἔθΠἀἔἔιἑἔ8ἰἱἔἑ-ἔἐἔ_

"Μ θε
· · · · θεειιιιόε ΠϋΙιεπΙει€ε βπιποΒοπ ν.

ΜιτιορΠορτιοιιω υτ1ἀ ΒοοΙετινι1ττ1. Ε (ΗΜ-ΗΜ. ΜΗΜΗΜθ"τ ΑΠΘΕΜ
:ΜΜΜ ά

,

ωοόει·. Νοϊνοπρ8ΒΙι0Ι0εἱο.

' Βεεωτ Βι·επτι ί“ήτΒτοιιιεΙΜΙΜπ. ίι·οἱ νοιι άεπι ι1Μ111€Μ10ΜΙ10ΠΝοΒοπι- ΑΠ888Γ“Η ἀἰΠεἱΓθΠἀθΠΔΗΜ”
ννἱτΕυπ€ειι άετεοΙΒεπ. Αιιεεε2οἰοΙ1ι1ετοεΜΜΜ ΙΜ 11ετνϋεειπΒτϋτι1ι1;επ. _”Μ 0ΒΒΜΓ2ιθ' ΜεΙ1"Π-θΑ"ΜωΠ2.

ν _ _ _ ~ σ” _ _ (Ι ω τ; "τω, Μεειοι1εοΒο.ίτ.Ι.ιι. Ηειιι6Γω·τπ:θη2.°1
ἶἔὅἔΐιιἔΐ·

Η (πεεεΙοι·, Έ'ϊιιτττ πιω Οοττοερου οιπ ο
.

ΚεἱτΒ_ΙΔΡΒΓΘΓ-Ρθ1]8ἱ0Π250Με@οι
Ο. Β στη ΒΙϋ τ. Μ

,

Αει·ετΙίοΙιο ΜοπετεεοΒΠΓτ Ι8θθ. Ντ. ό
.

4 Α'"ΜΗ'ΗΙώθ ΡΓ08ροσω Πω·
Θ. Ε ο υ Β η ε ο Η ο τ, Μοπο.τεε0Ι1τΠιΠΠ ΡΒγοΙιἱειτι·Ιε υυά Νοιιτο“ψ Μ, ν, ε). Ι

Ε
. Πε ΜΗ υ π· ει υΐ` νν υ πεε: Η ε υειτἱ ε υπ τ
! Πεπ:: ο.

ΑΦ.888θΠ "Η ΚΜΠΕΘΗΡΗ8€θήω0Π:
Ε. Μ ο π· ο Κ - Βειτωετειατ 11τκ1 Μοεκειιι. 0188 Μα Βεα- <>==ι>ηΗ "Ε" π· Μ.

Με. 2
.
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Αοοοοοο1991- 81. τττττοοουτττ

Μ111ΠΙΝΗΠ11 ΜΟΗ 1111111911
υοτ.οτ οοτ Βοοο.οτ.τουνου

Ρτοτ“. οτ. ΜτΙ Μοτο.. το. 1οοοττοοε Κτοοοοο!ε.
.1υτξονν(Ποτ-οοτ). Μου.

το. Βυυο1τ 1Νοοοοο.
ει. Ροτ.οτεουτο

Νουο Β'οΙ,ττ,τοΧν11. Μοτο.

Οτο«Μ. ΡοτοτυουτεοτΜοτ1τοτυτοο1τοννοοτιουοο1ιτ1τ“ωοτοοτιο1υηοοου'.' Λοοουοτοουου-Αυξου58ο "ντο ο1161ουοτυοο ο
Β ου υοοου ο.- ΠοτΑοουοοτοουουΡοο1οτου.τοΕυ,”1ουτ1Β Κο!. τουτ1οοίο1ττ:οτ.απο υττεεο1τ11οοο1το1ιου 61οΒιιο1τουυο1ττυενου Ε. Ε. Β1ο1τοττο
ΜΙ”, 4 ΜΗ. ΠΜ·τ1οο1ιοΙοο.του τυο1.Ροετ.ιυετοΙ1υυε;τοτ1ουο,οο_οτ·ουβτ.Ροτοτοουτο_Νοννεον-Ρτοεροοτ.β Μ' ου τἰοοτου.-Πο, οι" οτηοο
1.τοοοοπι20Μοτοϋ1ΙτἱἰΦο. 10Μοτο1το1ο]91ττ1ΜπΜ" 1οεοτο1οοεμο1εζοονν1οιιΠουυτ'τ1ὶοΒοουτ·.τι1ουοοιυεΙτοοουΜΜΙιο11ιιυεου»που οι” του
Γυττ11ο3υπΙςοορυΠουοΖοἱΙο 1οΡοτ1ττοτ18Κορ.οτΙοτ35 Ρίουυ.-Βου τΙου ΒοοοοΠιο1'ϋ1ττο υοου Κ.ουυοτ.ουι·Πτ.Βοτ1ο11Ψου"ο:υ ει.Ρο
Αυτοτουννοτι1ου25Βουυτοποιοεο1οτοτΟττοτυο1τιτοοοΙουεοοουτ1τ.-αυτ-τουτο,Ροποτυουτςοτθο1τ.ο'Ροτ.οτ-ΡουΙοοιιο1το1ου ττοττωυδυτικο
ΚοτοτοτοννοττΙουυοοο υοουστο” νου 18 του. ρτο ΒοΒου οουοτ1ττ:. ετ.υυοουΜοτττοε.Μττ.τννοο!ιουο Ε'τοποε νου 2-3 Ηοτ.

Μ 88. Ροποτεουτ·υ. (θ. Οοτοοοτ) 25. Βορτοτυοοτ
ἐ

1οου1ι: Ν. Ν. Κτττ1τοτν: Ζυτ Ρο.τ·οο1το1οο1οοοτ Ηο.υοτ'εοοου Κτο.υοοου (ογροτιτουοτοοοου τοτοττεοοουοοοοι·οτττοοεο).
-

Βοοοοτουεο18ου ουο Βοερτ·οο1τυοο·ου: Η. Ε. Ηο1τ1τοο.ο: Β1ο ΑοογΙοετοοιιοετε. 1οτυοΒοτυίεοτουο1το1τοοτ Βοτυ-, Ζτοο;οΙ
ουο θτυτοιοτοτοο1τοι·.-- θτουο1"τ·ο.8·ουω Νοτνου- ουο ΒοοΙου1οοουε, οοτουουτουοοοο νου Β.-Βοοννουτ'οΙυ ουο ΚυτοΙΙο. -
Βοοουτ1 οι οΙοτιορτ11οτο: Ατ1ττοτ1'ΗτετοΙοο·τουοτ·τοττΙο.-- Οτο Αοττο1ουΙο οοτ τ.τοουτ·οοοτΙοιο1του1)υυτιτινοτΙοιοιτυο;υυ‹1 ο”
Ποο1τοεοουτυ νου Πι·.υιοτ1.11.Κτ·ο.υτο 1ο Βοτοιου - Κ1οτυοτο Μτττ.1ιοΠιιουοο οοτ! τΙιοτομοτιτ.τεοοο Νοττυοτι. -
11τιτ1ιο11ιτουοτι οοτ θοεο11εοουτ'ι υτοοιτεο1τοτ Αοτειο τουΜου. - νοττυτοοοιοε. - Αιτιο1ο:οτι.

1)τοεοτ .το Πεμ «Νο 8 οοτ Βονυο του· Βυεετεοοοο ΜουτοτυτεοοουΖοττεοοττοοο»οοτ.

Ζυτ Ροτοετ1οΙουτο του Ηοττοτ'ετ:οοτι Κτοο1τοου

(ογροτοοροτεοοου το1οτ5εοοοο 1.οοοτο1ττοοεο).
νου

Ν. Ν. Κττ11τουτ.
Ρττνοττ1οοου1:οοτ κουτκ 1οτιοτοτΚτοττο1το1τουου οοτ Κο.τεοτ

11οοουΜΙΙ1ττ1τ·-11οτ1το1οτεοοουΑ1τουοτυτο.

(Νοοο οἱυοοι νοτιτου το οοτ Θτοεο11εο1ιτιί“τι·ιτεετοοοοτΑοτυτο
το 98. Ροιοτ·οοιιτο·,18. 11:111899.)

(8οο1υεο).
Μὶτ ντοτ οε οΠοοοο.τ υοΙυοοου άου 8οοετουτοο Β1ρΙο
οοοουε υυε τ1οτυΙοοουτΙου ΒΙυτ ου ουσΙιτ.οο. ΑΙΙο1ο οοτ
4 Κτου1τοο οτοτο11:του οοε οοτ Οοεοτυοιτυο.οΙ νου 891το

ρίυοΒοο :ιοί οοινοοττΙτοοο ουο Βουυο1τοττο Βουτ11οο οοτ
7 Μο! τοΙοοΙὶοοοε ννοοοετουτο οοτ ννο1τοτττορίυου μοτο
οοτ.οτΟοοοου, 7 Μο! του Βοο2Ποο οοΒοττνοε Βοευ1τοτυου
25 Μου οτεοο τ1τοοοοκοττοε1του1εοοοΠοιοτευοΙιυυε Μοτο
οοο οι οοτ Βου1Ποο, οε ντοτυο τοὶτοὶο εροτ1τοοουΨυοοε
τ.ουτο οοοοοοο1:οτ;,οοοτ τνο11οτοΠοοοτττορΓυοΒου οοοοου
ίτυοοτΙοε. Ζυννο1Ιου ννυτοοοοοο εοΙοο ερο1τ11ο1ιοεννοοοε
τουτο οτετ;οοοο οΙτιτυοτ Ζο1τ .το άου Ρτοοτττοοτοοοο οο
οουοοτοτ, υοοουοτο εἱο ουι1Βο Τομ ττο 'Γοοττοοετοτοο Βο
ετουτ1ου οοιττου. Ιουοτο το” άου 1του1εοοουνοτΙουΓ Ζυτο
νοτοΙοτοο οοτου2οο, 1τουοτ.ο τυου τοοτυου, υο.εε τοο εο
ττυο,τοτοΨοοοετουυ1εοοοτοτο οοτ Μτοτοοου τοπ ο1υοτ
Βοεεοτι1 ου οοε ΑΙΙΒοτυο1οουετουτΙοε οοτ Κτοο1του οποιο
τοοοοοΙ' 11ο τνυτ‹1οτο1το1ο οοντοε οοοοειο1ττοτ,οοε του:
άου Ετ5οοο1ουοΒου Αοου11οο1τοττ1ιοττο, τ1ἱο Βοοο1το
Ιοτ') τει οοτ Ιοτ2του Ζου οοτ ΙοιοοτοτοτΙυτοετοτοτοο υυ
τ.οτ οιπο Νοτοοο οοε Ιοτουτου ΜΗττοο1ετουεοοεοοτ1οο. Βοτ

οοο111Βοτι ΡοτεοουοΒου ντου οε οΙεο οντοοΙττοοεε18Μο,
υοο!ι σουτ 1ίοτεοοΙου νου 81ττ.τττο.ου ουο Η. Κοοο1°)
οτοεεοιτο ΒΙυτοιοοΒοο, οτε ου 1 Οοοτο., Μο οοτ οτοοτ

8υτ1ιτο τ11τοτ:τουο οτοοτ νουο ου ουτυοοτοου ετου, ευ
νοττνοουοο.Δ τω υοτ1)τρ1οοοοουε οτοτττο.ΙοτίοΙοτο1οο Βοουοοτοτ, εο οτ
νν1οεοτ ε1οο ο.1επτοτο!τοοΙοοοοείοοτο;εο1τουοτοτουυΠοοοτ

*) δοτουτυουιοτ11οο1ο1899 Ντ. 16, Μ. 128.
`

ε) θουττοΙο1.Γ. ἰυυ. Μου. 189? Ντ. 2, [το.5θ-5?.

ττττρίυιτυοιτοοε Βο111ΠΟΙ1ουο Δευτ ουυο ουυο νοτΙουΓ
νου Μουοιτου οοτ! εοΒοτ ττοο1τΙοοΒοτ Αυτοοτνοοτυττο οοτ
()υΙΙ:υτου οο1 Ζττουιοττοτττροτοτοτουο ἱτο Μοτο; οτ1το1του.
Νοττοτο ΠοοοτττορΓυοΒου Βοοοο στο εοοοτ οτυ υρρτυοτοε
Ψοοοετ.ουοι. τνοΙιτεο!ιοτυ1τοΙτουυο 11οεευοοο οοτ Οοινο1ι

ουυο του Μ11ττοοου ου ο1οο εορτοο1τνττεοοοΕΧἱετοτι2.

Ποτ νου του Βοντουυουο 1)τρΙοοοοουε οτιν1οε ε1οο ρο
τοοΒοο Ι`υτ ντοτεεο Μουεο. Οτι. 1,75 Οοοτυ. οτυοτ του

το8τττοο(Μουτ οοε τ1οτο ΒΙυτ οοτ Ρουοοιτο Σ., ινοΙοοο
ουτοοΙε νου οιΙΙου ντοτου του εοοινοτετου 1ττοο1τπου του
τοτου_ υυτοτ τοο Πουτ Βοερτ1τπ, οτοο τουοο Μουε το
νοτΙουΓ νου Ποιο τοοοτ Με 15 Βτυουοο. 1 Οοοτο. ο1οοτ
(Μουτ, τ11ονου τ1οτεοΙοου Κτου1τοοεροτοτ, Με εοοου
οτυο οουουτουτΙο Βοεεοτυοο οἱυοοττοτου που Βουοο1τοου
ννυτου, 1ουΙ:οτο οἱυο Μουε του; οοουεοτνουΙο τ.ουτοτου
2 ΙοοερττττυοΒου Μο οοοτ οτυοο Του οτυο υοοο οοτ
ουτΙοτου ο.υεΒοίυοτο ουτυου, νου ο1ττοτΟυΙτυτ, τ1τονου
οοτ οτετου, τουτΙἰοοου, Ι1οοτυο1τορίττου; ο.οοτ οτυο υουο
ΕΙυερτ1τουιτο νου τ Οοοτο. οτυοτ οτοτ.οοΙΒοο (Μουτ, Φο
οοτ μου οοτ οτετου οοετοτοοιιου Μουε οοετοτοτοτο, οο
τν1τοτοοοοο ευ εοοοοΙΙου Του οοτ υινοττοο Μουε. -
νοτο Ιττοο1τοο Α. ο11οοου τοευ!τοτ1οε ο ΕΞυερτ1τευοΒου
του ΟυΙτυτου, 61ο τ1υτοο Ποοοτ1οτρ1υου, ουυο τοοοτ οΙε
ο1οοοτ Μουοτ, οοτ οτετου ΟυΙτυτ ουο εοτοουτ Μοτο Βο
κνοουου τουτου; οτυο θ. Βοοερτ·τιουου νου 1 Οοτ:το.ο1υοτ
οοουεοΙοοου ΠοοοττυιρΓυοο νου οτυοτ ΟοΙουτο, τ11οΡΙ88
τοουτ Βοο1Ιοοτ Μοτο, τουτοτο ο1οο Μουε του ΑυΓυο8 στο.
οντο1του'1'οΒοε, ντοοοἱ τΙοτεοΙοοτι νοοι Μοτυοιο: οοτ Πω
ερτ1τουου ου οοε Μιτου οοοτ υτοοτ υυε θοττουΙτ ουο
2οοου τνυττΙο. Εἱοο ΕτυερτΜυοο οἱοοτ ο1οτο818ουΠοοοτἐ

τοιμίυυο νου τΙουεο1οου ττοΙοου Οοοοου τουιοτο οτυο οουο
Μουε, 61ο ο1οοτ ουιτοοττο, ουυο ντουτοοτ Με 24 51υυῇ
υου. - Υοτο Κτου1του Ρ. οΠοοου 4 ΙουερτττουυΒοο το
ευ1το.τΙοε,τιοοτ τοο ο. Ιυ3ουτ1οο νου Ι Οοοτο. ο1υοτ ουτ

τοτ.ττυουΟυΙτυτ του οο1 τ1οτεοΙοου Μουε οοοΙι 24ετυοτ1ἱ

οοτο ΗυοΒοτυ ετ:οου υειοΙτ ο Ξτυοτ1οο οοε νοΙΙο ΚτουΙτ
Ιιοττεο1Ιυ οοτνοτ υοτ1 οοιν1τοτο οο.οο ο1τιτυοο ινο1τοτου
Βτυοτ1οο άου Του. Βὶυο οντο1τοΜο.υε, τοο τιτοο1Βοουυ
εοτΙ: οο.ττο, κνυττ1οτ1υτοο1υ]οουου οτυοτ ο1οτοο18οο Ου1
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ιεπτ νοπ πειιιεειΒειι Κτειιιτεπ ειπετ πεπεειιιεπ Ιττεπιπιει
ιεπ Ετεειιειιιιιιιι;επ πεοιι σε. 18 8ιπππεπ εειεπτει. -
Βιιιε τ. Μεπε ετιιιειι: ινιεπετιιοιτ πππ 2ιειπιιοιι ιεπεε Ζειτ

ιιιιιπιιτοιι επιιουιιεπ Οπιτπτειι νοιπ Κτεπιτειι Κ. πππ ννιιτπε
ειιεπΓεΙΙε ειπ 19. Μει 1899 ιοπτ' ΒεΓιιππεπ.
Βει ειπετ Μειιε ιιιιειιεπ σε ιπιτ ιιιτειι ΟτΒεπειι ιιε-
εοιιιοΜεπ Ρτοιιιττϋπτοιιεπ ππτειιειοιιτιε πππ ππτ ειιε πειπ

Βιπτ πεε τεοιιιεπ Ηετπεπε ετιιιεΙι ιοιι ειπεπ ιιπιιεπεπιεπ

πεπ Βοπεπεειε ιπιτ ννεπιε εειιιτειοιιειι θεεοιιπετιεπ Μπιο
ειιτοεπ πππ Οοοοεπ ιιπ Ιιεπεεππεπ Ττοριεπ, εεετ ιιιοιιιιτι

εεΓειτιιιεπ Ρτερετετεπ. Βει ειιεπ ιιιιτιπ>ειι6 ειπεεεεπεε
πεπ Μεπεεπ ινιιτπε ιπ Ρι·ερετειεπ πππ πιιτοιι θπιτπτειι

πετεεΙΙιε Πιριοοοοεπε εειπππειι πππ εεετ εοινοιιι ιπι Εζε
ειιπετ επ πεπ Ιιιιεοι:ιιιπεειειιεπ ειε εποε ιιπ ΒΙπι πεε
τεοιιιεπ Ηετεεπε, ιπ πετ ι.ειιετ Με ειπε; ιπ 4 Ρτοιιιτ
τϋιιτοιιεπ νιιιτπε πιε Ιιειιπεπεππε ιτεεππ ειπεε Βιειιοιιειιε
ιιεπιιεοπτει, ειπε Απεεεετ Μεε ειετιι (ιιπ Θεπεειι ετιιιειτ
ιοΙι ππτετ 22 Απεεεετειι ντιπ ΟτΒεπειι πετ Μεπεε 17 πει
πιεεειιιειι Οοι·οειι).
ιλιειιπ εε εεΙειιε πεε ιπιιοιτιε Με· ιτιιτε νετ πειιι Τοπε
επεεΙιεπ, ννετ εε πιειμ Μειιιε ειοιι ιπιτ, εεεττεπιιτεπ
Ηεετεπ επι; εε ττετειι ιπεεειιέε ΠπτοιιιεΙιε ιπιτ ιιιιεειεεπ
οιινειιιετιιιεεπ ΑπεΙεετιιπεεπ επι πππ 2--3 8ιπππειι νοτ
πειπ Τιιπε ειιεειιιειπε Κτειιιριε. Βει πεπ 8εοιιοπεπ 1°εππ

ειπε σε Ι.ειιετ ιιειιιιε πειιιιιοιι νετετϋεεετι, σε Πετιπε
ιπιτ πιιιιιτιειι οιινετιιπεπ ιιιιεειεεπ Μεεεεπ πειιιιιτ. Βει

πετ ιειειεπ Τ. Μεπε εετ επειειοιι ιπιτ πετ Ι.ει›ετ εποιι
πιε ειπε ειπ πεε Μειιτιεοιιε νετετεεεετι Με εεττ. Απ
πετ Ιιι_ιεοτιοπεετεΙΙε ννπτπε ειπ ιτιειπεε ειτειιπειινεε Ηειιτ

οιιεπ εειπππεπ, ππτ ειπιπει πειτε ειοιι ειπ ιειειπετ Αιιεοεεε

εειιιιπει. Ι)εε Ππτετιιεπι2ειι€εινεπε »νετ ιιιιετιιεπρι ετννεε

ϋπειπειπε. Ειπε ιιιετοΙοειεοιιε Πιιιετεποιιιιπε πετ Οτθειιε
νοιι πεπ 'Πιιετεπ ιιειιε ιοιι ιιιειιετ πιο!ιτ επεεείπιιττ.
ΙΞε ινπτπε ιιιιιπιιπ πει ππεετεπ Κτειιιτεπ ειπε οΙιτοπι

εοιιε Βεριιοεειιιιε (Βεοιετιε.επιιε) Ιιεοιιεοπτει. ΑΒετ ειιεε
εειιειι πενοπ, ιπιιεε ιοιι ποοιι ειιιεπ Βει”ιιιιπ ιπι Βιιιι πιε

εετ 4 Ρει:ιειιιεπ ετινιιιιιιειι. ΒοννοιιΙ ιιπ ΓτιεοΙιειι Βιιιι:

ειε εποε ιπ πεπ Βοπιιιοποπιιιιτεπ ννπτπεπ ιιππ ιιεεοπ
πετε ιτειε θιεπιιπε πεοιιεοιιτει: νοιι τπππιιοΙιετ, εοιτιεετ,

ΙεπεΙιοΙιετ οπετ εριππειι6τιπιπετ θεειειι:. Ι)ιεεε Κετρετ
οιιετι ειππ ει€επι.ιιιιιιιιιοιι εΙεπεεππ, ιιιοιιτ ιιοιποεειι, Με
Ιιειιειι πιτ ειπε Βιειοιιεειπ πιιι"ετεπειτιε Βι.τιιοι.πτ ιπιτ ειπ

εειιιεπ ιιειιετεπ Με πππΙτιετεπ Ρετιιειι, ιπ πετ Ατι ντιπ
νεοποιειι πππ ι”εετετεπ ΡετιιιτεΙπ. Ιιι ιιιτειιι Ιππετπ ειειιι
ιπειι εποε πππιτΙετε Κϋτπειιειι, πιε επινειιεπ πειιι Ριειιιεπι
εειιτ ε.ιιιιιιειι εεΙιεπ. Με πιιπιπετεπ ι>ετιιιτει πππ Κιιτπετ
ετειιεπ πιοιιι: ιιιιπιετ πιιιιεινεειιοιι, εοππετπ εοιιννιιππιειι

ε·ΙειοΙιεεπι, ιππειπ ειε 2ιειπΙιοιι εοΙιπειι νοπι Οεπιτπιπ επι

Ρετιριιετιε πεε Κετρετοιιεπε πππ ππιπειτειιτι πιειοοιτι

ινετπεπ. Βιε Οοπιπτεπ πετ Κϋτρετοιιεπ ειππ εοΙιετΓ πιπ

επιιτιεΒεπ, ιιιοιιι νετντιεοιιι, πππ ειππετπ ειοιι ειιινειΙεπ

επεεπεοιιειπΙιειι, ιππειιι ειε ειεΙιεπννειεε ειιιπ ετννειιετπ

ιιππ επεειιιπιειι2ιειιειι. ΖπινειΙειι ιει πιε Ροτιπ πετ Κετ

Ρετοιιειι Γεει τεεειιπεεειε τπιιπ; ιιιτ Ιπιτπιεετ πω, ιιιιι
πεπ πιιιιΙτιετεπ Ρετιιιτειιι Με νεοποιεπ, ιει ιπ Γ'οτιιι
ειπεε Κιιιπιροιιεπε επ ειπε Βειτε πεπτεπει, πετ ιιιιτιεε
Τιιειι πεε θιειιιιπεε κι ππτοιιειοΙιιι€. Μεπ πιει εποε
ειειιιιιοιι τεεεΙπιιι.εειΒε τπππε Ροτπιειι, ιπ πεπεπ επ ειπετ

8ι.ειιε πετ Ρετιιιιιετιε ειπ ειιιιιεειιπετεε θειιιιπε, ειπειπ

ιΚετιι ειιπΙιοΙι, πεπιιιοιι επ εειιεπ Μ; πεππ ετιππετι πεε
εεπεε Κετρετοιιεπ επ ειπε Μιπιειιιτ-Ι.νιπριιοεντε. Βε

ιιιετιιεπεινετιιι πιτ, πεεε ειε ιιεεοιιτιειιεπεπ θειιιιπε ιιππ,
ιπιτ Ιεπτεετειι Βοτει;ειι οπετ Ιεπεετειι Ροτι:εεπειι Με
τιοιιιιι.ιεπ θιειεεεΙπ, 8οιιΙιιποιιεπ, επ 2 πππ πιειιτ, νει
εειιειι ειιιπ. Με ιετειετεπ ετεοιιειιιειι ιιεΙπ εετεπε, πειιι
εεννπιιπειι, ειτεοιτεπ πππ οοπττειιιτεπ ειοιι, ιιεινεεεπ ειοιι

ιπ νετεοιιιεπεπεπ Βιιεπειι. Με Ηιιίε πετ Βοιιιεποιιε το
ιιτεπ ειε θειιιιπε, επνιειΙεπ ε.ππετιι ειε εποε, ινειιιι ειιοιι

Ιεπεεειτι πππ πιιιιεπειιτειιπ, ιιιτειι Οτι. Νιιτ ειπιπει εεε ιειι

2 ειποπετ ονειετ κόψει· ειοΙι εοΙιπειι πιιτοιι πεε εεπεε
θεειοιιιειειπ ιιεννεεεπ, οιιειειειι ειε ιτειιιε Ε'οτιεειεε επ

ιιειιετι εοιιιεπειι. Βιιιιιιει πτειιε ππιετ ιπειπεπ Απεεπ

ειπ πιιπιτΙεε Κότποιιειι ιπι Ιππετιι πεε θτειιιιπεε ιπ
ειπεπ Β'οτεεει:ι ειπ, Βεντεειε ειοιι Με επ εειπ Εππε πππ
νετεοιιννεππ πεππ εεε πεπι θεειοιιτεΓειπ. ΒεΙιειι ννπτπεπ

Βειιεε Ηειιιεπ εο1οιιετ θειιιιπε επεειτοπεπ.
Βιε ιιεεοιιτιειιεπεπ θιειιιιπε πιιιτπεπ, ννιε εεεεει;, εποε
ιπ πεπ ΒοιιιΙΙοποπιι.πτεπ Βειπππειι, Με ιπεπ πειτε πεπ
Ειππτιιοις, ειε σε ειε ειοιι ποτι νετιπειιτιεπ, πεεοππετε ιπ
Πε ρτοο. 'Ι'τεπιιεπεποΙτετ-Βοπιιιοπ. πε ιιιειι ιπι ιιιιπΒεππεπ
Ττοριεπ ιιιειιτετε Ιππινιππεπ ιπ ιεπεπι θεειοιιιείειπε εειι.
Ειπε Πειιετιιππιππε ειειεπε εεετ πιοιιι. Ιιπ ιιιιπεεππεπ
Ττοριειι πει Ζιτιιιιιεττειπρετειπτ ιεειεπιε εε ειιινειιεπ ποοιι
πεοιι 8 ιΝοοιιεπ πιεεε Κπτρετοιιεπ ποοιι ειειιιιιειι επι: ετ
ιιειι.επ επ ιΐιππεπ; πειιει Γειιιι.επ πιε Ε'οτι:εετεε οπετ πε

ννεετεπ ειοιι ιτεπιπ εποε; ππιιεννεΒιιοιι ενετεπ πεππ εποε
πιε πιιπιτιεπ Ρππιττε ιιπ Ιππετπ πετ Κετρετ. ΖπινειΙεπ
ντπιπε ειπε Απ Τιιειιππε πετ Κπτρετ ιπ 2-3 ειπεεΙπ
επ ιιπτετεοιιειπειιπε Τιιειιε ιιειπετιιι; εειι.επ ι”εππ ιιιειι
εποε εεπεε Ηειιιεπ Μειπετετ Ροτιπειι.
Ιιι Ρτοιιιττϋιιτειιειι, επι ιιπ Τιιετιιιοειειεπ ειιιιιεινειιτι
ννιιτπεπ, ετιιιεΙτειι ειοιι εεΙειιε θειιιιπε επννειιεπ ιπειιτ ειε
Με Μοιιετε. Θεννϋιιπιιειι επιινιοιτειιεπ ειοιι ιπιτ ιιιπεπ
ΒιειοΙιεειι.ιε πιε Βιμιοοοοοεπ_ εεετ ειπ τειοιιιιοιιετ νιίπειιε
πετ 1ειειετεπ εοιιιοεε ειε ετει.ετεπ εεε, Με πιππειτειιττ,
πει ειπετ ετοεεεπ ΖειιΙ πιεεετ Θειιιιπε ιτε! ιιιεπ ιιπτ

ννειιιε εειιιτειοιιε Μιιττοιιεπ.
Πεε πειιι.ιιοιιειε Με εεε πιε ΒεοΙιεοιιιππε ίτιεοιιετ
Ρτερετετε οιιπε Ε'ετιιιιπε. νοιι πεπ εειιτειιειιιιοιιεπ Γεώ
ει.οπειι ιετιιιεπ ειπ ετττιιΒιιοιιειεπ ΟετεοΙΓποιιειπ πππ Με

ιιινΙνιπιετι; πιε Ρωτι.εετεε ινπτπεπ επεπιειιε εειιι.τιιι. Ζπ
ννειιεπ ννπτπε ειπ 8ττειιεπ επ πετ Ρετιριιετιε ιιι Ε'οτιιι
ειπεε $ειιιπεε πππιτΙετ εειετιιι, πππ ειιειιεο ειπ τπππιιοΙιετ
'Ι'ιιειι ιιπ Οεπιτιιιπ. Αιιι” Ρτερετειεπ, πιε ιπιτ Μετιινιεπ
ειιιπ πείετιιτ ννετειι, εεΙεπε εε πιοιιι ειε θιειιιιπε επ ιιπ
πεπ; ποοιι ιππεε ιοιι εεετειιειι, πεεε επ πιτ νετιιειι:επ επ
Εετιιειοπεπ πιο!ιτ Βεπιι€εππ ππιετεποιιι Ιιειιε. _
ιιιιιιτπε ειπετ ννειεεειι Μεπε 1,26 Οιιοιπ. ΖποΙιετ-Βοπιι
ιοιι ιπιτ; τειοιιιιειιειπ ΟειιεΙι. επ πεπ ιιεεοιιτιειιεπεπ Οτε
ιιιιπειι επιιοιιιεπ ιπιιοιτι:, επ ννπτπε πεε Τιιιετ Πιτ ειπειι
Τει; ιπειτ Με εεννεετε ειοιι ινεπιε; πετπεοπ ιτετ εειιπειιε
θιεπεεπιιε ειπ.

Βιπιεε Απιοτειι, πιε ειιιιιιειιε εεεειιννεπειε θειιιΙπε ιιπ
Βιπτ πει νετεοιιιεπεπεπ εοπιεπ Με οιιτοπιεοιιεπ πτωτ
ιιειιεπ ιιεοιιεοιιι.ειεπ, πειιιιιεπ επ, πεεε ειε νιεΙιειοιιτ ιιιοιιτε
εππετεε ειε νετειιπεττε πππ ιιεινεειιοιιε τοιιιε Βιπιιτϋτρετ
οιιεπ ειππ. Ηιπειοιιιιιοιι ιπειπετ Θειιιιπε ιτειιπ Μι πειπ
πιοιιι επειιπιιπεπ. Ετετεπε ννιιτπε ξεετιτειπε ΑειιπιιοΙιιτειι,
ντεπετ ιιι πετ Ρετιιιιετιτειι ιιοειι ιπ πετ Βιτιιοτπτ πειιιετιτι

(εεετ ινετεπ ειε πεπ ννειεεεπ ΒΙπτιτϋτρετειιεπ επε
Ιιοιι); εινειιεπε ειπε πεε Απίττει:επ πετ θιειιιιπε ππτοιι
επε πιοιιτ ρετεΙιεΙ ιπιτ πειπ ΖετίεΙΙ πετ τοιιιεπ επεσε
τιετοιιειι ιπ πετ Βοπιιιοπ. Ειπιπει Ιιειιε ειιοιι ιοιι ειΙετ

πιιιεε ιπ 2-8 ινοοιιεπ εΙιεπ Ρτοιιιττϋιιτοιιεπ ιπ Αππϋεπιιε
ιιεετιιιεπε τοιιιε Βιιιιιτϋτρετοιιεπ ιπιτ Ρ'οτιεετεεπ εεεεΙιειι,
ειε ππτετεοιιιεπεπ ειοιι εεετ επ ειιετιτ νοιι πεπ ετετεε
ιιεππτεπ Βιιπιιπεεπ, πεεε ειπε νετννεοιιεεΙππε οιΤεπιιετ

εεπε πιιιιιπειιοιι πετ. Βιε τοιΙιεπ ΒιιιιιτετρετοΙιειι εετ
ιιεΙεπ ιιι ιτΙειπετε, ιπειει εποε τιπιπε ειειοιιετιιεε ΤΙιειΙε,
οιιπε ιεπε 8ττποι:ιιτ, νοιι πετεεΙΙιεπ εειιιιιοιιεπ Ρετιιε, πιε

Βεπε νετεοιιιεπεπ Μ; ντιπ πεπι ειεεππιιιιιιιιοπ 8ιεπεεππεπ
ιιιειιΙιοιιεπ Ρετιιετιιοπ πετ πεεοπτιεπεπεπ θιειιιιπε. Ειπε

νετιπειιτιιιιε οπετ πεε ΝεπετεεΙιειπεπ πετ Ιειειετειι πε
πεπι ΖετίεΙΙ πετ τοιιιειι ΒΙπιππιτρετοπεπ ννιιτπε πιοιιι;

Ιιεοιιεοιιιετ. Μεε ιτεππ πιε θειιιιπε εποε πιο!ιτ ειε ειιιεε
πετ εππετεπ ποτιπεΙεπ Ειειπεπτε πεε ΒΙπτεε επετιτεπιιειι.
Μιτιιιπ ιιεει πετ θεπειιιτε επ ρετεειτετε Ρτοτοεοεπ ιιειιε.
Βειτεππιιιοιι ιιπ 1.ιιινιι ιιπΙεπεει ιιεεοππετε ρει;ιιοεεπε
ιειιιτοοντετε ΕΙειπεπιειιεπ πει πετ ΙιεπΙιειπιε Με Ρεεππο
ιειιιτειπιε ντιπ Κιππετπ πππ Ετινεειιεεπεπ ιιεεοιιτιειιεπ.

ΟιιειιΠετπ") πετ εοιιοπ 1892 πεπ θεπεπιεεπ ειιεεε

ει «Ττειιε πε πιεπεοιιιε» εοπε ΟΙιετε ο ι: εεε.. Ρετιε 1892,
Τ. ΙΙΙ, «Μειε.πιε πε Ιπειιοι;» τι

.
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εριοε1ιεπ, οι εε ειοπ πιειιι πει πει ΑειιοΙοΒιε πειι«Ηει
ποι'εσπειι Κιεπιιιιειι» πιπ Ρειεειιεπ νοπ πιειιι: 1ιποιειιει
1ειπ ΤΠ” πππ 2ιιιπι πειεπε πιπ Ριοιο2οεπ ιιιιππειι. Ει
ιιιειει πειεπι ιιιιι, πεεε πεπε ειπιι.πειι 'Ι'1ιει;εε.οπεππ" νει
Βιειειιεππειι Ρπι1ιοιοΒιε πιε Ειιιετεπ2 νοπ ρπιπειιι5.ιειι Με
ιιεειιεπ Ι.ε`ι›ειειιιιιοεεπ πει 'Ι'ιιιειειι πππινειιειιιπιι Μ..

Βοιιι") Βιππιπ, πεεε πεε ρπι.ιιοπεπε Βιειπεπι πει «Πει.
ιιοτ'εειιεπ Κιεπ1ι1ιειι;» ειιιπΙιε1ι πειπ Ρειεειιεπ πεε ΡεΙπ
πιειππε εει πππ οπεπιπιι ιπ Ζπεπιπιπειιιιεπε ιπιτ πεπι
ιΜιεεει ειεΙιε («ρειειτ ενοιι ππε οιι€ιπε ιιγπιιππε»).
κι "ιιι πεπε Βιπιεεε πω” πιε Κιεπιιεπ εεΙΙιει ιπιι;
ιιιειιεπ.
Βει ειειε 1`ειιειιι Α., 37 π. π., Βεπει ειπε πειπ Έπει
εε1ιεπ πουν., Ι.εετιπιιιιππππ, ιει πεε 3. απ” 1ιιε.πιι; ειπ
ηριεειιει Ρε!! επι πεπεπιεππει νειΒιεεεειπιι€ πει Ι.επει
(νοινιιιεεεππ πεε ιιιιιιεπ Ι.ει.ρρεπε) πιιπ πει Μιιπ, Ιοτειπε,
Νεεεπ- πιιπ Ζπιιππειεοπιιιπιππε, νειιιιιπειππΒ πει Ριπ
πειριιπιππεεπ, θε1επΙιεεπιιιειπεπ, 8οιιινειιππει πιιπ 8επιπειπ

ιιιιιιιειιειι πει Βιπειπιιιεεπ, Ριε1ιειρειιοπεπ ιπιτ 1ιοΙιεπ
Τεπιρειειπιεπ, 39° πππ πιειιι, νοπ ιιιι.ειιιιιιιιιεππεπι

Τγρπε. Ιπ πει Απε.ιππεεε ειπ επι ιιι πιε επιιιειεππε
πεπε.
Βει Κιεπιιε Κ., 14 π. π., ΤιεειιΙει1επιιιπε (ει. Ρειειε
ιιπιπ). Ιπ πει Αππιππεεε: Ε'ειΙ ιπ πιο Νεινε ιιπ .Τειιιιε
1892 πππ νειεεπιπε1ιεπ νοπ ΒοιιΙπιιιιπ, νοπ πιεεειπ 'Μπε
επ Νεεειι1ιΙπιεπ, πεπε 2-8 Μοπειειι 8οιιινε1Ιππι; πππ
νειειιειππΒ ω· ΗειεΙππιρ1ιπιιιεεπ, πεππ 1)πιειιιιιιιε, πειτ
ινειεε Ιειειπε; νοι 8 .Ιππιεπ 5επιπειπειι ιιπ Ιιπ1ιεπ Ηγ
ροοιιοππιιπιπ πππ νειπι6εεειππε πεε Οπει1ειεεε; Ι.ε1σει
πππ Μπε νειειϋεεειι, πειιιιεει Ιοτειιιε (Πιοιιιιιπ), Με
πππ ινιεπει 1ειειιιε επειιπιιεΙιε Τειπρειειπιειει€ειππΒεπ.
ΗΜ; νει ειιιι€επ Μοπετεπ ειπε ειοιιρεεε Ρπεππιοπιε Μει
ειπππεπ. -
Ρειιιεπι Ρ., 30 π. π., Οοπιριοιιιει ιιι ειπει Ρεπιιιι
(δι. Ρειειειιπιε, ιιιιιιει πω· Νεινε1ιγ-Ριοιιε); εειι 4 .Ιππ
ιεπ Νεεεπ1ιΙπι;επ πιιπ ππωιειιιε, 6 .Τειιιε Ιοτειπε πεπε
Κοριεοιιιπειεεπ πππ $ειιΙε.ίεπειιι:; Ι.ειιεινειπιπεεειππε (ιπειιι
πει1ιπ1ιε Ι.ε.ρρειι) πιιπ ΙιιιΙεεειιιιεΙΙππε, Τειπρειε.ιπι ποιιπει,
ππι εε1τεπ Α1ιεππε 87,4".
1)ιε 4. Ρε.ιιεπιιπ Χ., 81 π. π., πισω, επεεει ωιωει
ιι€ειιι Ιειειπε νειειϋεεειππε πει 1.ε1›ει (ιπειιι πεε ιεειι
ιεπ Ι..ερρεπε) πππ πεεοππειε πει Μπε; εππι ειειεπ Μπι
1ετειπε ιιπ 8. 8οΙινιπππειεειιπιτειιιοπει, επειειειι Αποπ
(πει πνιειτ.ε) νει 2 .Τειιιιεπ ινειιιιεππ ειπει πεπεπ
Βειιιιππεειεε1ιείι. ινιεπει Ιειειπε πππ θεεειιππΙει ιιπ ιιπ
1ιεπ Ηγροοποππιιπιπ, Βιοεεε $ειιινιιοιιε, πεπεπιεππει ΒΙΜ
νειΙπει πει πει ιιιιπειιιειιεπ Ριιιιιεε1ιπιι, ΒΙπιτιεπειπειοπ.
Βι:ειΙιε νειἔιϋεεειππε πεε Μιιπιπιποιε εειι Πεεειππει
1898. - Τειπρειειπι πιε 38,5 ", πεεοππειε Αι›εππε,
8επιπειεεπ ιιπ 1.ειι›ε, Βιιιιεε1ιεπ. Βεπεπιειιπε Αππιπιε:

ΗιιπιοεΙοπιπ 25ιι0ι. ι Ο ο νι ειε) . Ειγιιιιοεγιεπ 1,800,000
πιιπ 1,287,000, Ι.επιιοειιεπ 9500 Με 14,000; Ροιιιιιο
οιιοεε. Με ιοι.ιιεπ ΒιπιΚϋιρειεπειι νοπ νειεοπιεπεπει
0ιπεεε, ιεειιι νιειε ειιειειιεπ πεε 8-4ιε.ειιε πει ποιιιιε.
1επ 0ιϋεεε, εππι Μιιιιοεγιεπ ειππ επ2πτιεπειι (πιο ΒΙΜ
πιιιειεπειιππε ινπιπε νοιι Πι. Βεπιιπιιειι πειιιε.ειιι).
Βει Ρε!! πει εοιπρ1ιειιι: ιπ πει ιεειιιεπ Ι.πιιεεπεριι2ε
Βιιιπριππε πππ Βεεεειπ (ΤπιιειΙιεΙππειιιεπ πιεπι εειπππεπ),
1πεπιποιεπι πει πινω ιιιιιιε.1ιε.
Βει ε.11επ4 Κιππιιεπ πιει πιιπ πε. ειπε πειιππε νει
ειϋεεειππε πει ιιπεεειεπ 1.γιπριιπιιιεειι.
Ψεπιι ιπππ επι πειπ Βοπεπ πει Τιιπιεπειιεπ ιιιειιιι, εε
1ιπππ ιπε.π ειιιειννει1επ πιι ειπει 8ενιιεεεπ ιινειιιεοπειπ
1ιειι1ιειι πεπεπριεπ, πεεε πιε ΚιεπΙιεπ πιι πως. ιιγρειιιο
ριιιεεπει ιετειιεο1ιει 1..επειειιιιιοεε, ινεπιπειεπε ι

ιι

ειιιι€επ
ΡειΙεπ, ειπ ε1ιιοπιει:πει Βεριιεπιπιε (Βεπιειιππιιε) Ιειπεπ
πππ ιπ Με Ρειεειιεπ 1πιοτειιειΙει πππ νιειιειειιι ιπιοιι
εππειει Νειιπι ιιεεεπ. 1)ιε ειειειεπ, πιε ιιπ Οιεππιεπιπε
επεεεειιιιιιοπι ειιιπ, ιιϋππειι ιιι ιεπειπ Απεεπιι1ιειι ιιιι πεπ
Κιε.πιιεπ νει1ιεπεπιεενοΙι ινειπεπ ππιει πειπ Ειπππεε

π 80ο. σε ιιιοιοειε, κι Μπε ιεεε

νειεειιιεπεπει Μοιπεπιε, ιιιιεΙε1ιεπιε Ψιπειειεππειειιιπ1ιειι
πεε. Οιέεπιειιιπε Ιιειππεετιεπ, 2.13. Ππτειειπιιιιιππε. Με
νοιΙιεππεπεειπ πει Μιιιιοπεπ πππ πιε Μπειιειιιιειι πει
ΙΞιιι6ιιππιι ιιιιει νιιπιεππ ειιιΙειεπ πεππεεππ εοινοιιι νιειε
Ι5ιεεπειπππ8επ πεε 1ιιιπιεε1ιεπ νει1ε.πιε πει ΚιππΚιιειι.,
2.13. πιε νειειιπειππεειι πεε Κποειιεπιπειιιε (.Ιοεπε
Με Βοπει), Με Με πιο πειτννειιιιε,επ νειεειιιιιιιιιιε
ιππεεπ. πιε Γιεπειρειιοπεπ Με πεε ιιιιπιιΒε 8ειιιπεειιιιπ
πεε ειιιινειεπ ιπιεειιϋεεπ Ιειειπε. Βει πιεεειπ Ιειπιεπ
ίε.ππ Με εειιοπ 1891 Βει ειπειπ 0ιιιιιοιιΚει, ι“ιειιιεΙι ειει
ιπ πεπ ιετπιεπ 'Γεεεπ νει πειπ Τοπε, ειε Ιειειιτ ειπε εε
επππειε Ιπιεοιιοπ ειετιιιππεπ ιιοπιιιε, πεε Βιιοιιιπε πιο
ιεπε ιιπ Βιπι. -- Οπεπ 1ιιειιιεπ πιε 11'ιεεεπ ιιι›ει πιε
Βρεειιιειιπι πει Μιιιιοπεπ, ππει πιε ριιιπιιιε οπει εεεππ
πεπε Ιπιεειιοπ ιπιτ ιιιπεπ, πππ ι1Βει πιε ιΝεεε πιιπ Αιιειι
Με Ειππιιιι€επε ιπ πεπ Οιπεπιειιιπε.

Βιιοιιειεπτειπεπ πιιπ Βεεριεειιπππεπ.

Η. Β'. Θιοιπιπειπ: Με Απ1ηιοετοιπιπειε. Ειπε Βειπιε
1ιιππιιιιειι πει Βει8-, Ζιεεε1- πππ 0πιπιπιει1›ειιει.
ινιεπ πιιπ Εειρειιι·. ινιΙΙιε1ιπ Βιεππιπι1ει. 1900.
Ιπ πει ιι1ειπεπ 54 Βειιεπ ετε.ιΙιεπ

ΑΜιε.ππ1ππειΒ
επειιι πω.

πεπ Ι1εεει ιιιιει πιεειε ΚιππιιΙιειι επ οιιεπιιιεπ, `ε πει 1πειιι
ειιιι1πει Αεικτε πιιι ιιιεοιειιεειι πειιιιππι, πιιπ ιπ ειπει πειπ
Επιεπ νειειπππ1ιειιειι 1νειεε ππι:πετε1Ιεπ. πιπ Με ει1ι.ιειπειπε
Ιπτειεεεε πιι- πειι Κπιιιρι' εεε,·επ πιε 1νειιεινει·πιειιιτπς πει
Βεπειιε επ ννεε1ιειι. Πεπιι νιιεππ επε1ι Μεπειιεε ιπ πει επι
ννιε1ιε1ππε,·Με Αιι: πει· Πεπειι:ι·π,ε,·ιιπε·πεε Ρε.ιεειιτειι πισω
ε.ιιι',ε·ειιιιιιιπι, πιπ ειιο18,·ιειειι ιιεε·επ ιΙιπ :π ινιι·1ιεπ. ιιιιιειε
πεπι Αι2ι. ειπ ε·εινιεεεε νειειιιππιιιεε πιιπ €πτει ινι1ιε νοπι
Αιι:ειτε;επει πππ Αιπειι:ει επιεεεεπεεει·ε.επτ ιπειπεπ.
Αποπ πει Αι2τ ννιιπ πιει 1Ξ'ιπε·ει·πει,ε·ειιππεπ, Με ει· 2π
1ιιιππε1π ιπιτ, ιπΠε ει· θιε1εΒ·επι1ειτ1ιεπεπ ιιοΠι:ε 1πριπειιιιεπ
πιεεει· Κι·επιιΙιειτ επ 1ιεοπε.ο11ιεπ.

Η Ηε ε.

0ιεπειιεεεπ πεε Νεινειι- 'πππ 8εεΙεπιεπεπε, πειεπεπεπε
ιιεπ νοπ Ι.. Ι.0ενιειιιεΙπ πππ Η. Κπιει1ε.
Ψιεεεεπεπ, Βειςιππππ'ε νειιπι.ι. 1900.
Νι·. 2: ΡππωιοπεΙιε πππ οιε·πιιιεεπε Νεινεπ
1ιιππιιιιειιεπ νοιι Ριοι'. Οπειετειπει.
πω”. πω" ειιιε,Με επιιινιει·ιι.ι πιε Ππτει·επιιειπιιπ,ε,ιπιεεει
Κι·ππιιΙ1ειτειοιιιιειι εει, 1ιεεοππειε πει ινιι ιπιοιι ιεειιι. πεπι:
1ι1ειιενοι·ειεΙΙιιπειεπ νοιπ Βπιιετιει πει εγειιιεε1ιεπ νοι·ειππι;ε
ιιεπεπ, π” ννεπεπ πει· ιππειιοιιεΙιεπ ιιιιππιιιιιι.ε·επ πεειεπε
:πιει ιιι ιιιιει ρπγειιιεεΙιεπ Αππειπειι.ιιιειι. Βοε;ει πει πει
εειιννειειεπ ?πιιπ πει θειετεε1ιι·πιιιιπειι. (ριοει·εεεινε Ρε.ι·π.
Ιγεει Ιιεπι1ειι ινιι ιιιιι πιε ριιιιιοιοι;ιεειιειι Βει”πιιπε επ πεπ
ιΞεπιι·ειοι;ιππεπ, ιιιειιι εεει· ιιιιε Βεπιειιιιπςεπ επ πεπ ειππειιιεπ
ΚιεπιιιιειιεειεεΙιειπιιπ,<ιεπ. Με ι'οι·ιεειιιειιεππει Τεειιπι1ι πιιπ
σε πππ ιππει.ιοιιεΙιει Βι·ιιιιιπιιππεεπ ιννειιε1εοππε ιπιιπει
ιιιεπι πεπειιιπεπ, οι: ειε επιιε νει·εοπννιππεπ ινειπεπ, ειπειιειπι.
πεπι νειι'. ππειειιει. - ΒεεΙιτ Ιεεεπεπ·ειιιι πππ ε.πιεεειιπ εε
εο1ιιιεπεπ; ποειι πεταει πει Αιιιεπιπ πειπ «Θεπι1πετεπ»πεπι
ω" πιει Κορι2ειπιεειιεπ νειπι·εποπεπ.

ν ο ε ε.
Ντ. 8: Πε1ιει· 1Σπτειιππε νοιι Ρ. π. Μιιιιιιιε.
«Επιει·ιετ ιιπ πει, πει νει·ει·επει·εΑπινειειιππεειι νοιπ 'Ι'γρπε
πιει». Με ριιγειεειιεπ 'Ι'ι·ριιε Ιιεπεπ νιιιι πειειτε ειιιειι πιεπι
1ιειι ιεετεπε1ιεππεπθεποπ ε;εεειιππεπ, νοπ πει Ζιιιιιιπιι: ιπιιεεεπ
Μι πιε Πιπειεπιππε· ειπεε ρε γι: ιι ι ε απο ιι θπποπ οικει
ιεπ. Ρειεϋπιιε1ιε Βιιππιππ,ι.ι πππ Ιπιιιιιιοιι ινει·πειι _ιειπι επι
Βεπιτ1ιειΙππε πεε Ιππινιπππιπε πππ πει ΒιιΕπιιιιπ;; πεεει-Ιπεπ
ιιιπιειειιεπ ιπιιεεεπ. - Μπε ιιι π ε' Αιιιειι »πειπ ιιιιει·2επι;εππ
πεε πωπω νοι·ιιοιπιπεπ πει Βιιιιιιιιιπε πει.ειι,πωπω. ιιπ εεει·
1ιειπε Ζιι πιει: Βειιεππε Βεπειιιππε· ειπ.

ν Ο Β δ.
11πιιπππ ετ Μοιιτριι1ε.ιπ: ω” π'ΗιειοΙοειε ιιει
ιιιε.ιε. Τιεεπε ει; οιπειιεε ει. (;Ηι,ι·ιεει Ο. Νπιιπ. Ρε.
ιιει 1900. -
Πει ειιιε 50 '1'ειεΙπ 1ιεειειιειιπε ιπ ι·ο1οιιιτεπ 1ιΙι1ιι·οιιιιιπο
ι;ιπ.ιιιιπειι ειιιεπειιιιιιιε Με ε1εεπιπι πιιεπε·π.πιιειε Ατιπει ιιε
επ·εε1ιι:πιε ιιιειοΙοε·ιεεπεπ Βι1πει πο νοιεπι'ιιιιι·επ Με πι” ειε
ιιπ Μιιιιοε1ιορ πω, πιειιτ Με ειε πιο επιιειιιε.ιιει·ιιειιΑιιιιιι
πππςεπ πει 1πειιιιιιιε1ιειινιειιει·ε·επεπ. 1ιεπι Αι1·ιε ιςειιι ειπε
πεπιε.πι;τε Πε1ιειειειιι; πω» σε Ηιεπε1εειε πιι: Ηιιινιιειεειι επι
πιε Αππιιπππι;ειι ν0ΓΜ18, πιιιΙιιεππ πω" 'Εεε-ι ειιιε ι‹ιιι·πε Βε
πεπιειπππι; πιιπ.Απιιιιιιε π" Ρι·π.ρειπιιοπειπειιιοπε πειιιειιεπειι
Με. 18 'Γει'ε1π ΒιιιιΒιεπ πιο ΒΙειιιεπτε π." Θεννεπε :πι1)πι·
επε1ιππε. ννιιιιιειιπ πιε ιιιιι·ιεεπ πεπ θι·,επιπεπ ;ιεινιπιιιει πω.
Παπ Βεει.ιεπεπ πειπ Βιππιιεππεπ ππιειι ιιπιπι€ειιεπε Ψιεπει
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“εε εεε ιιιΙΙιτοεΙιερΙεεΙιειι ΒΙΙάεε Μιε 1Μιιιιι·Ιιεειι ιιπά νν1εΙΙει·
ει·ΙΙειιιιειι εεεεεΙΙιειι ιπι Ρι·Ιεριι.ι·ετεπι ει·Ιε1εΙιτειιι. εΙΙι·Ι'ιε Ι1ειιι
ΒιιεΙι νιεΙ Ε`ι·ειιιι‹ιεει·ινει·Ιιειι.

Η Ι(ε ε.

Πιε ΔεΙΙοΙοΒΙε σει· εεΙιιιιιτεΙιΙΙΙΙιεΙιειι 1)ιιιιιιιινειΙετειιιιε ιιιι‹Ι
σει· ΠειιιιιιεεΙιιιτε νειι Μ. ιιιετ1. Μ. Κι·ειιτε Ιιι
Β8ΠΙιεΙ1. 11ηεεΙιιιΙΙειι.νει·1ε.ε·νειι .1

.

Γ. Βει·ε·ιιιειιιι. 1900.
«Με ΒτΙιειΙτιιιιε·ειιιεε ΠιιιιιιιιεεΜε ιιιΙι· 1ιιιιιιει· ειιιε εΙιειιεο
ει·οεεε Βιιι.1εΙ'ειειιυιιεεινε.Ιιι·Ι., Με Με ,ςΙΙιεΙΙΙιεΙιετ Ιιεειιάειε
ει·ϋεεει·ε εεΙιιιι·ιεΙιιΙΜεΙιε Ορειειώοιι». Ι)Ιεεειι νειι 11ι·ΙιεεΙι
μεερι·οεΙιειιειι ιιπά Με Πειτε 2ι1Μεεεπι ΒιιεΙιε εεεειιτειι ννοι·
Ιειι ιιιιιεε_ιειΙει·Απ: ΙιεΙειιιιιιιιειι, άεπι εε εςεΙιιιι€ειιΙεΙ. ΙιεΙ εει·
θεΙιτιι·Ι άειι 1)ειιιι ιιιΙ.εει ειι ετΙιειΙιειι. ΒεΙ άετ ει·οεεειι ΙΙΙΙιεΙι
ΙΙεΙΙεΙτ Με ι·ε8°εΙι·εεΙιΙε11ΠειιιιιιεεΙιιιι:εεε ΙΙιιιιιι ιιιε.ιι άεε ΙΜ·
εεΙιειιιειι ειιιεε Βιι‹Ιιεε, Μιε Με: Μεεεε 'Ι'Ιιειιιιι Ιιειιι1ε1τ, ιιιιι·
ιιιΙτ Β'ι·ειιιΙειι Ιιε;ι·ι·Ιιεεειι. ΠεεεεΙΙιε πει·Π4.ΙΙΙ ιιι Β 'ΓΙιεΙΙε: Με
ΑεειοΙοεςιειΙει· ΗεΙιΙ11°18ΙΙΙΙΙΙΙΟΙ1ΘΠΠειιιιιιινει·Ιεπιιιιε· Με Μιε Μ·
ωστε ΒιιιιιιιιεεΙιιιωνει·Ι'ειΙιτειιΙιει άει· ΒιιτννΙεΙιεΙιιιιε Με ιιιιεΙι
ΐεΙε:ειιιΙειι Με: ιοι·ιιιιι;εΙιειιάειι ΙζορΙ'εε.
Πει ιιι άει· ΙΜιιτΙιεΙΙιιιιε εει· ΑειιοΙοεΙε άει· Ι)ειιιιιινει·Ιετειιιιε·
Με ιιΙΙΙ:ΙιΙε,·εΠεΙιει·ειεΙιτ πιι ννε.Ιιι·ειι,ιιιιτει·εεΙιεΙάετΙ”ει·ίεεεει· ιιι
άει·εεΙΙιειι Τ θτιιρρειι, Με Ιιι Μι·εειει· οάει· ιιιι1ιι·εετει·1ΙνεΙεε
ειιιε θεϊειΒιιΙιιιιε Με 1)ειιιιιιεε ΙιεΙΙΙιιι;ειι ΙΙ6ιιιιειι. Ι)Ιε νει·
εε1ιΙειΙειιειιΒιιιιιιιιεεΙιιιτ.ενει·ΙεΙιι·ειιειιιά ειιεεΙιιιιιΙιεΙι ιιιιιΙ νει·
εΙΙΙιιΜιεΙι εεεεΙιΙΙΙΙει·τ, εε Μιεε ιιιιιιι εΙεΙι ιιιιεΙι οΙιιιε Με ΜΜΜ
ε·ειι ΑΙιΙιι1ε1ιιιι€ειιειιι ΙΙΙιιι·εε Με ιιι:ιεΙιειι ΙΙειιιι.

Ε
'

τ. 1
1
ιι 1ιΙε ιι.

ΙΙΙεΙΙιει·ε ΜΙΙΙΙιεΙΙιιιιεειι ιιπε ΙΙιει·ερειιΙΙεεΙιε ΝοΙΙιειι.

- ΒεΙιειιιιεΙΙεΙι Με Ινειεε Ιιι άει· 0Ιιιιιεεειιι·ε Με ΙΙΜτιεΙ
εεί'ιιιιιΙειι, ινεΙεΙιεε Με Ηετιιεὲιιι·εΙ›ΙΙιΙιιιιΒ° Ιιετιιιιιτ; Μι· Με
Ρι·ει.ιΙΙεΜε. ει· Μιε εΙιΙιιεεειιιι·ε ΙιΙΙΙιἱειι ειιιρΙοΙιΙειι. ΒΙιι πιε ιι -
ΙΙιειΙ.Ιιει ειπ άει· Ι.εγσΙειι'εεΙιειι ΚΙιιιΙΙΙ εΙιιε νει·ΙιιιιΙΙιιιιΒ·
νειι ΡΙρειειιιι ιιπά ΟΙιἱιιεεειιτε - Μιε εεε. ΒΙΙΙειιεΙ ειιιει· Ρι·ΙΙ
Πιερ; ιιιιιει·πο.εειι. ΙΜ· ειιιε, Μεεε Μιε ΙΙΙιττεΙ Ιιι ε;ε.ι12Μεεε
τ.ΙιΙΙιιιΙΙεΙιει·Ινειεε Με Πετιιεειιι·εΙιΙΙ‹Ιιιιιἔ πιιι 30-50 ΜΗ. Ιιει·ιιΙι;
εετει. Α.ιι άει· ΒιεΙΙε άετ Ηειι·ιιεΙιιιι·ε ιιπε Με Ηιρριιι·εειιιιε,
ινε1εΙιε εε1ιι·ΙειεΙιε ιιι Ινε.εεει· 1ϋεΙιεΙι Μ. Πει: ΜΜεΙ από
ειιιά ειπ νει·τι·επειι, Ιιι·Ιιι€Ι; Ιιειιιε ειδι·ειιΙΙειι 101ι·ΙΙιιιιαειι ιιιιτ
ειεε ιιπά ιιιιτει·εεΙιειάετ ειεΙι άει1ιιτεΙι νοι·ΙΙιεΙΙΙιεΓτ νειι άεπι
Ι1τΙεεΜιι. Μιεε εε Με άειι Με.8·ειιάει·πιτι·εετιιεΙιεΙΙΙειι,ετ. Πιε
ιςειαν6ΙιιιΙΙεΙιε'ΓεεεειΙοεΙε Ιιετι·ει:=;τ5,0.

('ΓΙιει·ερ.11οιιειεΙιείτε Ντ. θ
,
ε. 3521.)- ΠιιτιειΙιε.ε Μιε εει·Ιιεειιιε ΙΜεειιοκγόιιΙ Ιιι 11'οι·ιιινειι

ΙΙΙιιτειιΙιΜει·ιι Ιιει ειιιρΙΙιιιΙΙΙεΙιειι Ρει·εοιιειι πιπ ιιΜνει·εεΙΙειι
Βεπειιιειι, Ι)ει·ιιιεΙΜε ει:Ι'οΙΙειΙνα, ΡειιιρΙιιειιε, Μγεεειε ?ειιιειιι
εεε Με ε;ιιτειιιΙΒΜ'οΙΒεεεε.;εινειιτΙτΜε ειιιεεει·ετεϋιιετιε·ε Βε
ειιΙιε.Ι:ε ει·ΙιιιΙΙειι. 1ιεΙετι Κο ιν Ιιει·εΙιειε _Ιε‹Ιεε ΜεΙ εΙιιε
Γι·ΙεοΙιε Ι)Ιιιτε Μιι·εΙι Ζιιεειιιιιιειιειεεεειι εΙιιει· 3-10 ρι·εε. Τευ
ιιιιι- ιιιιιΙ εΙιιει· 2-5 ρι·οε.Ρει·ι·ιιιιι ειιΙΙιιι·ίειιιιι-Βϋειιιιι.ςαπό νει·
ννειιιΙετεΜεεεΙΙιε ειι ΙοεειΙειι ΒΙΙ.ιΙει·ιι ιιπά ΠιιιεεΙιΙεεειι. ΗΜΜ
ιιιι‹Ι ΡιιεεΙιΙΜετ ενιι·Ιιτειι εϋιιεΙΙ,ε ΙιεΙ ΕΙιγΙ.Ιιειιιε ει:ειιιΙε.τΙι·ιιιιι
ιιιιιΙΙΙΙ'ει·ιιιε, Ι1ιιιεεΙιΙειι;εΙιει Ρι·ιιι·ιωιε επι ει νιιΙνιιε Ιιειιιι Πει·
ρεε ρι·εε·ειιιτε.ΙΙε. Β ειιΙιεειιτε νεειειιΙο-ρεριιΙεεε 11ειιιι1εεεειιιε
Με 8εΙιικεΙΙιιιιε ιιπά Νεεεειι ΙιεΙΙιετι Ιιι 11/ε-21/ε ΙνεεΙιειι ιπι
τει· Αιικειιτ1ιιιιες εεΙιενεεΙιει· ΙοεεΙει· ΠιιιτειιΙιε.ιΙει·; ιιιιεΙι Ιιει
11Ιεει·ιι.‹·ι·ιιι·ἱεετινΙεε ειεε Μεεε ΜετΙιοι1ε Με εεειειιεΙ.. 1)ιε
ΠΙιιτε εΙΙΙΙτ θεΙιιιιει·ε- τιιι‹Ι .1ιιεΙΙι·ει2, τεΙΜετ ιιπά ττεεΒιιετ.εε
εοΙιινϋι·Ιεε ΓΙΙΙεΙιει1, Ιιεεϋιιετιι;Ι. Με θι·ειιιιΙΜΙοιιεΙιΙΙάιιιι€ ιιιι‹Ι
Με 0εΙιει·Ιιοι·ιιιιιη;.

(ΜειιετεΙι. Μι· ρι·ΑΙιτ.1)ει·ιιιε.τ.ΧΧΙΧ, μ. 518.)

ΜΙΙΙΙιεΙΙιιιιεειι

άει· θεεε11εο1ιε.ίτ ρι·εετιεε1ιει· Δει·ετε πιιι Β.ΙΒε..

διτ2ιιιιε επι 18. ΓεΒι·ιιε.ι· 1000.

Ι. Πι·. Τε. ΘεΙιναε.ι·Ι2 ι1ειιιοιιετι·Ιι·Ι:ειιιε Κι·ειιΙΙε, Με
ιιειεΙι ΑιιεΙεΙιτ εεε νοι·ιι·ε.εειιιΙειι, εει· ιππ ΒεεϋιιιιιιιΙιεΙτ. Με
ΠΙ:ιε·ιιοεε ιιιεΙιε ετεΙΙειι ννΙΙΙ. επι Μ11'ιιεει·8Ι‹1ει·ε‹1ετιιιιε
Μεεε. Πιε 2Β_ΙΙΙΙιι·Ιεε ΚιιιιιΙΙε Μεεε ΙΙΙιει· Μιε (Ιεί'ΙΙΙιΙ νειι
ΒτειΠεΙΙειτ ιιι άειι ΕκτιειιιΙιΜειι, ΙιεεοιιΙΙετε Ιιι άειι ΗειιιΙΙειι, ε.ιι
ιι·εΙεΙιειι ΒιεΙΙειι Με Ηειιιε Βι·ιιρειοιιειι ειιΓινεΙεΙ, Με :ιιι Πι·
ιΙεει·Ιει ει·Ιιιιιει·ιι, τΙοεΙι ιεἰετ εΙιιε ρι;ειιιιιιειεΒειι·εεΙιτιιιιες.Μ"
εε εἱεΙι ιιιιι ιιεΙ”ει·εΙΓειιιΙε νει·ειιιάει·ιιιιι:ςειιάει· Ηιιιιι: 1ιιιτιιΙεΙι.
ΜεεεΙΙιε Με εΙΙΙει·οιΙεΙΝ.. Ι)Ιεεει· ?ΜΙ ει·Ιιιιιει·ε επι ειιιειι νετ
σε.. 8 .1ειΙιτειινειι”Όι. ΒεΙιι· ε;ε2ειςιειι Κι·ειι1ιειι ιιιι‹Ι :ιιι ειιιειι
ιιυεΙιετειινειι Ηι· ιι Ιι ιι ε Ιιεει·1ιι·ιεΙιειιειιΕ'ε.ΙΙ νειι ΒΙ‹Ιετο‹1ει·ιιιιε.
Ι.εωειει·ει·ρΙΙιεΙιτε εει· ΜεΙΙει·'εεΙιειι 'Ι'Ιιεοι·Ιε ω. εει· Με
Κι·ε.ιιΙΙΙιεΙτ Με εΙιιε Αιι€Ιοιιειιι·οεε από. Μεεε Με ειιιε ΙοειιΙε
1·Ιειιτει·ΙΙι·ειιΙΙιιιη;ειιΙΤεεετ.

Μ
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2
.

1): ΒεΙιϋιι Ι'εΙ‹1Ι; Μιιιιοτιετι·ιι·Ι.Ιιιι ΑιιεεΙι1ιιεε επι Μιε
εοεΙ›ειι νει·1εεειιεΡι·οιιιΙΙο1Ι εει· νοι·ΙΒ·ειι ΒΙΙ:ειιιιι.ε εΙιι ιιιι1ειο
εΙΙορΙεεΙιεε ΒϋεΙΙειιιιιει·ΙΙερι·ΙΙρει·ετνειι Ηγι·Ιιιςοιιιγε1ιε.

3
.

Πι. Ι1ειιιρεΙιι ΙιεΙΙΙ. εειιιειι ειιεεΚϋιιιΙιε;Ιειι νει·ττει.:3«ΠεΙιετ Αοι·ιειιειιειιι·γειιιιι ιιιι‹Ι ιιιετΙΜιετιιιε.Ιε

'Ι' ιι ιιι ο ι· ε ιι » (ει·εεΙιειιιΙ.ιπι Ι)ι·ιιεΙΙ).
Πι·. Κι·ειιιιιΙιεΙε: Επι εει ειιιε εειιΚειιεινει·τΙιε ΑιιΙ'Ι.μιεε«
άει· εει· νοι·τι·ε.εειιι1εΜε ιιιιιει·εεεειι, ιιιι1ειιι ει· ιιιιΈ Ηι·ιιιιε
εεΙιιεε ει·οεεειι ΒεοΙιεεΙιτιιιηι;ειιιειει·ιιιΙε Με ΕΙι·εεΙιειιιιιιιεειι άεε
Αοττειιιιιιειιι·γειιισι.εεννειτ Μι.εεεΙΙιεΜε άει·Αοι·ωι ΙιειιεοΙιεειι·τειι
θι·εειιιε ιιι ΙΙΙΙΙ.ΙειεειιεεΙιείτ ΜεΙιε. ειιιε δε,εειιετιιιιΙΙ ειιιει· ερε
εἱεΙΙειι Πιιτει·ειιεΙιιιιιε ςειιιεεΙιτ ΙιεΙιε. θει·ιν1ε ΙΙΙιετ ΙΙιεεειι
Ριιιιοε εει ιιι άειι ιιιιε ιιειτιιι·ιζειιιε1εειιε.ΙιεΙΙεε·ειιΙΙειιτΙειιΙ.εεΙιειι
1.εΙιι·ΙιΙιεΙιει·ιιιιΙεΙιι νΙε1εεεεει. Μιε νιεΙΙειεΙιτ Μιι·Ιιι εεΙΙιειι
θι·ιιιιι1 ΙιεΙυε. Μεεε Μιε Αοι·τειιειιειιι·γειιιπ Ιιι ΠειιιεεΙι1ειιό εεΙ
τειιει· εει Με Ιιει Μιε ιιι Μεεε. ΗΙιιειεΙιεΙΙεΙι άει· ειιεεει·ειι
0ιιτει·ειιεΙιιιιιε;ειιιεΙΙιοι1ειιΜε Κ ι·ειι ιι Ιι Με ΙιΙεΙιει· ιιιεΙιΙ: Θε
Ιεε;ειιΙιεΙτ εεΙιεΙιτ.,Μιε ΟΙΙνει·-0 ε.ι·τ1ε.ι·εΙΙΙ'εεΙιε θγτιιρτοιιι
ΙΗει·ειΙιτΙΙεΚειι ιιπά ριιΙεεΙοι·ιεεΙιε Βειιι·εε·ιιιιεάεε ΚεΙιΙΙιορΙ“ε Μιά
ΙΙΜτιΙιεΙΙιιιιε άει· ΡιιΙειιιιοιι :ιιι Με 'Ι'τιιεΙιεει ιιε.εΙιιιι·εΙεειι :ιι
Ιιειιιιειι, Μιε Ιιεεοιι‹Ιει·ε ΙΙειιτΙιεΙι Ιιι-Ι νει·εΙεοΙΠειι Αιιειιι·γειιιειι
Με εοιιεεινειι ΑεττειιΙιεεειιε ιιεΙιι εοΙΙ. Πε.Ιιει· ειιιε ει· Πι·.

Η επι ρεΙ ιι επι ΑιιεΙιιιιιΓτ Ι1ιιιΙΙΙιει·, σε ει· Μεεε8γιιιριειιι 1ιεΙιε
νει·ινει·τΙιειι ΙΙΙ3ιιιιειι.
Πι·. Ηειιιρε1ιι: Πε.ε 0Ιἰνει·-Οει·άει·ε11Ι'εεΙιε Βγιιιιι
τω» Ιιε.Ιιε ει· Ιιι εεΙιιειιι νοι·ετε;ζε εΙιεΙεΙιτ.ΙΙεΙι ιιΙεΙιτ ει·ενεΙιιιΙ.
ιιιεΙΙ εε ιιι άειι ΒειΙιιιιειι άεεεεΙΙιειι ιιἱεΙιτ ΙιΙιιεΙιηικεετε. ννειιιι
ε·ΙεΙεΙι Μιε θγιιιρτοιιιεεειε Ιιεε.εΙιτειιεινει·ιΙιεεἰ, εε εει εε ι1εεΙι
ιιΙεΙιΙ εΙιιιΙειι1:Ιε.ιιιιιιεΙ ειιιε εοΙεΙιε ριιΙεπτοι·ιεεΙιε Βι·εεΙιΙιττεΜε; άει· Τι·εοΙιεε ειιιεΙι ΙιεΙ ιιιεΙΙΙ:ιετιιιιιΙειιΤιιιιιοι·ειι ΙιεοΙιειεΙι
τετ νι·ει·‹1ε,Με Ε

"
ι· ιιιειι1ιεΙ Μιε ΙιεεεΙιι·εΙΙιε. Ειπε ιινε1τει·ε

ΒιιιεεΙιι·ειιΙιιιιι8 ει·Ιεἱ‹Ιε Μιε ΡΙιε.ιιοιιιειι Μιειιι·εΙι, Μιεε εε ιιιεΙιτ
ειιι Μει·ΙΙιιιε.1 άει· Ι.ι·ι·ϋεεει·ειι Αιιειιι·γειιιειι ιιιι‹1 ιιιιι· εεΙΙ.ειι
ι1ειιΙΙιεΙι ειιεεε ι·ΙΙ,ι.πτεεΙ; Ιει:ετει·εεεεἰ εΙιει· ειε ΜειιιεεΙ, ννεΙΙ
ε·ειινϋΙιιιΙΙεΙιε ι·εεΙιΙΙΙιει·ιιιιεςειιάει· '1'ι·:ιεΙιεε.ιιιιεΙι ιιιιιει· που
ιιι8.Ιε11νειΙιειΙΙιιΙεεειι νει·Ιι5.ιιιειι.
Πι·. Βει·εειιι;ι·ΙΙ ιι Ιι·ειςΙ: άειι νει·Ιι·ειςειιεειι, ε1ι ει· Μιε
Αεττειιειιειιι·γειιιε Με Πι·εεεΙιε ε1ιιεε Ιιει·ιιιεεΜεειι Πιιει:ειιε
Ιιι Β”ειΙΙειιΜε ΐεει.εεεΙΙειι Ι‹ϋιιιιειι. ννο Ιιι άειι 1ιιιιιΒ·ειιοιΙει· ειι
ιΙει·ειι ΙιΙει·ΙιεΙ Ιιι Βετι·ιιεΙιτ ΙΙοιιιιιιειιάειι Οι·εειιειι εΙιιε Βετ
ειεΙιιιιιεειιτεεεΙιε Με άειιεεΙΙιειι "Μ". ιιιιεΙιεεινιεεειι ιεει·‹1ειι
ΙΙοιιιιιε. Ρι·οΙ'. 8οΙιεΙεννεΙ‹Ι (Ινιιι·εεΙιειι) ΙιεΙιε ι1ει·ειι·Ι.Ιιζε
ΒεοΙιεεΙιειιιι€ειι 8ειιιε.εΙιτ.ιιιιΙΙ ΙΙειιτε Ιιειιιι ΑιιΙΙ.ι·ετειι ειιιεε εεε
άεπι ΙΙΙιτιε·ειι 0ι·ε·ε.ιιΙιεΙ'ιιιιεε ιιιεΙιε ειι ει·ΙιΙΙΙι·ειιΙΙειι ΙιιιιειιειεΙιἰ
εεε Ι:1ιιεΙ.ειιεε1ι: νοι·Ιιε.ιιεειιεε Αοι·ιειιειιειιι·γειιιε Με θι·ιιιιιΙ
εεεεεΙΙιειι.
Πι·. ΙΙε.ιιιρεΙιι: Πει· νειι Πι·. Βει·,ε·ειιει·ϋιι θΙ."ΕΙΗΜΙε
ΖιιεειιιιιιειιΙιειιε εινΙεεΙιειι Ηιιετειι ιιπά Αοι·ιειιετιειιι·γειιιε εεΙ
νειι ΙΙιιιι ιιιεΙιτ ΙιεοΙιειοΙιτευννοι·ΙΙειι. ει·εεΙιειιιε ειΙ›ει·εεΙιι· Μπετ
εεΙιειιιΙιεΙι. Βει 11ι·ΙΙι·ειιΙΙιιιιεςειιεεε ΜεΙΙΙΙιετιιιιιιιιε ΙΙΒιιιιε ειεΙι
ετιιι·ΙΙετ Ι·ΙΙιετειι εΙιιετεΙΙειι ιιπά εεΙ Ιιει εΙιιειιι νειι ΙΙιιιι ΙιεοΙι
ιιεΙιτετειι Ι.γιιιρΙιεεε.τεοιιι άεε ΜεΙΙΙεειΙιιιιιιιε νοιΙιιιιιιἰειι ειε
ινεεειι.
Ι)ι·. ΙΙΙεγ Ιιε.τ Ιιι εει· ΙΛτει·ε.τιιι·εννει ΒεοΙιεεΙιτιιιι8·ειινει·
εειοΙιιιεε εεί'ιιιιάειι. ιιι ΙΙειιειι εΙιιε ΙιεεΙιετε.άιρ;εΠι1ετειιιειιάεε
ΙΙιιΚειι νοι·ΙιοΓε Με Πι·εε.εΙιε ειιιει· ΙΙιιΙιεεειιι€ειι Βεειιι·ι·ειιε
Ι5.Ιιιιιιιιιι;ΙιεεεΙιι·ιεΙιειι πετάε.
Πι·. Ηειιι ρεΙιι: ΙΜ· ΙιειΙιε νειι Μεεει· ΒεοΙιεεΙιτιιιιε μεσα.
τΙοεΙι ΙιεΙιε ει Με Ιιειι·εΙΤειιτΙεΑιι,εεεε ιιι άει· ΕΙΙ:ει·ιιιιιι· ιιιεΙιτ.
εεϊιιιιεειι ιιπά ειιεΙι εεΙΙιεΕ Μεεε Βι·εεΙιεΙιιιιιιε; ιιΙεΙιτ Ιιεο1ιιι.εΙι
τει. ΙΞε ιιιΙΙεεε _ιετΙειιτ'ιιΙΙεειιεεεεΙιειι ννει·ΙΙειι. Μεεε ΙιεΙ Αιιννε
εειιΙιεΙτ ειιιει· ειετΙιει·ειι Ι)ιΙεισιιιοιι Με ΙΙιιΙιειι νειιτι·ΙΙιεΙε Με
ε.ιιειΙοιιιιεεΙιετιΒεάΙιιει:ιιεειι Μι· Με ΒιιΙειεΙιιιιιε· ειιιει· Βεευτ
ι·ειιεΙΙΙΙιιιιιιιι; νοι·ΙΙε,ε;ειι.
Πι·. ν. ΒΙιιιεεΙιει: ΨειιιιεΙειεΙι ειιιε Βεειιτι·ειιεΙει.1ιπιιιιιις
ιιιεΙιι Ιιιιιιιει· εΙιιε ΠεΙεετΙΙεΙι Ιιει·νοι·ι·ιιΐε, εε νει·ιιι·ειιεΙιε Με
εΙοεΙι ιιιεΙεε ιτιεΙιι· οιΙει· ννειιιΒει· ΙΙειιΙΙιεΙιε ΒΙΙιιιιιιετϋι·ιιιι,ε·ειι.
Με Μιε ε·είΙΙιΙε ΟΙιι· Ιιει·ειτε Ιιει·ε, ννε Μιε ινειιΙ€ει· ε·εΙΙΙιτε ειε
ιιεεΙι εκει νει·ιιεΙιιιιε. εε εεΙ εε ΙΙιπι ειιιΙεεΙ'ε.ΙΙετι, Μιεε Ρι·οί.
Βτοει·εΙι ςνΥΙειι) Βιιιιιιιιειει·ιιιιεειι ενειΙιι·ιιεΙιιιιειιΙΙοιιιιτε, Με
Αιιάει·ε ιιοεΙι εει· Μεεε Ιιει·τειι. Ιιι άεπι ΒΙιιιιε εΙειιΙιε ει· :ειεε
άειι Αιιεερι·ιιεΙι Πι·. Ι·ΙιιιιιρεΙιι'ε ϋΙιει· ίεΙιΙειιι1ε Ι·ΙεΙεει·Ιιειτ
"Με Βεειιι·ι·ειιεΙΜιιιιιιιιε ειιιΙΙΙιεεειι ειι εεΙΙειι ιιπε Μιεε εἱιιε
Ιει·γιιΒ·οεΙιερΙεεΙιε Πιιτει·ειιεΙιιιιιε 1ιεΙιιιΓε Ν:ιεΙιενεΙεεε ειιιει·
ενειιιιιεΙΙ νοι·ΙιειιιΙειιειι Βεειιι·ι·ειιεΙΙΙ.Ιιιιιιιιη; ιιι @άεπι ?ΜΙ νει·
ειιιιεΙιιιιειιω.
ΙΙΙε ε;εΙιε Βεειιι·ι·ειιεΙΜιιιιιιιιςειι νοι·ΙΙΙιει·ε·εΙιειιάει· Νειιιι· ιπι
ΑιιεεΙιΙιιεε ιπι εισιιτεΙιιΓεεΙ.ΙειιεΙΙι·ειιιΙΙΙιι·Ιτειι.ΒἰιιιεεΙι ε. ΙιΙττετ.
εεε νοι·τι·ε.εειιι1ειιιιιιι ΑιιεΙΙιιιιΙΙ. σε ει· ιιειεΙι 1ιιΙΙιιει12εάει·
ει·ιι,εε Κεειιι·ι·ειιεΙεΙιιιιιιιιεειι ΙιεοΙιεεΙιτει. 1ιεΙιε Ιιεειν. οΙι Με
ριιεεεεει·ει·Νειιιι· ννει·ειι. 11.1·εεΙΙιετ 1ιειΙιε ειιιε ειιιεεΙΝεε Βε
ειιτι·ειιεΙε.Ιιιιιιιιιε·Ιιει εοιιεκ ιιεεε.ΙΙνειιι Βε1°ιιιιΙΙ ΙιεεΙιεεΙιιεε, Με
ιιεεΙι εΙιιιεειι ΜιΙιι·ειι, Με Ι1εΜιει· άειι ΡειιΙειιτειι ινΙεΙΙει·εε.Ιι,
εεεεΙινιιιιιάειι απ.
Πι·. 1·Ιε.ιιιρε1ιι: ΒΙε ΒριεεΙιετιιιιιιιε Μεεε Μεεε ΙΙειιιε Ιππ
Ιιει·ειι δτϋι·ιιιιε·ειιννε.ΙιιιιεΙιιιιειι,ιι·οτεεειιι ΙΙϋιιιιε ιιιε.ιι Ιιει εΙιιει·
Ιει·γιι€οεΙιοριεεΙιειι Πιιτει·ειιεΙιιιιις ιιι ΙΙει·ει·ιΙΙ.;ειι ΓεΙΙειι Ιιει·εἱτε
νοι·1ιειιιιΙειιεΡεετιειιε- Ιιεενν. ΒεειιττειιεΙϋ.ΙιιιιιιιιεειιιιεεΙιινειεειι.
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ε:εεειιιοεεειι ινει·πιειι πιιιτΓε,

νοτιιιιετι.>τειιειιπιεΒεειιι·τειιε1ϋ.ιιιιιιιιιειι ιιιιιιε ετ Πω ει·οιηιιιεετ
Ριιειιιιιοιιιε ε.ιιιιι·ειειι εειιειι, ιιε.ειι ιιιιιιειι2ε.ιιιπιιιι;.

ετε1ιν. 8εετετιιτ: Πι·. ιν. ν ι ε τ ιι ιι Η'.
8ιι.ειιιιε επι 15.Με” 1900.

Πι·. θ. κι ε ε ε ι· ι τ2 ιπν ιιειιιοιιειι·ιι·ιιιιειιι·ει·ειιιιιιτοειιοριεπ:ιιε
Ρι·ειριιι·ιιιενοιι Αιπτιιιοιιι νεοεε ιιιιπι Ρεειιιιοιιιιιιιιο
ιιιγ ιποεε ιιιιπι ιιειιε.ιιπιειι.ιιιι πιει·Ηιιιιπι πιει· ι.ιιετειιιι· πιιε ννε
ιιιε;ειι ιιοιιιειιτε, Με ιιιιιιι ιιι ειιιει· ιιιιιιιεειιειι Πιιεει·εειιειπιιιιιε·
εει· νει·επ:ιιιεπιειιειιιιιιι.ετ άειιι Βιιπιε πιετΑιιτιιιπιιιιγιιοεεε.·ειιειι
πιειι ιιι·ιιτειιιιιιιιι:ειι ιιει·ιιιιειιειειιειι νοι·εεεειιιειαειιω. ννειιιι
ιιιιε πιειι νι·ειιιιζειιιιιιιι Ζιιι· Πιιιιετειιπ:1ιιιιι.ε;νπιτ8·ειεςειιειιπιω

ευ εειιειιιε πιιε Ρεειιπιοιιιιτιιιοιιιγ
Εεεε ιιιιιιιιεει· νοι·2ιιιππιιιιιιιειι,ιι.ιε ιιιιιιι ιιιιειι πιει· εριιι·ιιειιειι
Με ιειει νοτιιιιιιπιειιειι Ιιιιει·ε.ιιιτ νετιιιιιιιιειι ιιιιιιιιε. Πιιιει·
Β ειιιιω ιπιιιιιεπ:ιιιιιιτετ άειιι Βιιπιε πιετΑιιιιιιοιιινιιοεε νει·ιιιιι
ι”ειιειιΒι·ιιτειιιιιιιιε·ειι ι'ειιπιειιειειι ειιιε τνριεπ:ιιε Αιιιιιιοιιινεοεε
ιιιιπι2 ΡεειιπιοειιιιιιοιιινΚοεειι, νοιι πιειιειι άει· ειιιε ιι`ιιιι νοιι
ειιιειιι νοιι Βει·εειιι ειν ιιεεειιτιειιειιειι ιιιιπι πιει·ειιιπιετενοιι
άειιι νοιι 8 ιι νι·ι ε ε ιι ε τιιι ο ιιεεειιι·ιειιειιειι ιιιειιτ ιιι ιιιιιετ
εειιειπιειι ι.νιιτ. Βειε.ιιν Με εειιειιιε ειειι πιει·ρεειιπιοειιιιιιοιιιγ
ιιοιιεειιε ιΣιπει·πιιιι·ειιεειιιειι ιιΜειι θετιιπ:ιι ειιεειι:ειειιιιειι.

(Αιιτοτείει·ει.)
Πι·. Βτ ιιτ2ετ ι”ι·ε.ει:.Μι πιετ Βοι Αιιιιιιοιιινιιοεε εςεΜιπιειε
Κεεε ειειι νοιι ιιιιιει·π:ιιι6εειιιΚιιεε ιιιιι:ετεειιειπιε. Πει· Αιιιιω
ιιινιιοεεριιε ιζειιϋι·ε ιι

ι ιιι ειιιε (ιτιιρρε ιιιιτ πιειιιΤιιιιετιιει
ιιιιπ:ιιιιιε.
Πι·. Κω εετι εε ιι ν ιει ιιιει·ιιιιετ ιπειιιε ειι;ειιειι ιιτιιι.ιιι·ιιιι
εεε. Πε ιιεενειιειι ιιιε.ιιπ:ιιεΠειιετειιιειιιιιιιιιιιιεειι ενι·ιεειιειι πιειι
ιιειπιειιΡιι2ειι; εε ει·ιτειιε;ιειιΒιιιι εε Με ιι'τιεπιι·ιπιιι ΡΜ
πιτιιεειιιιιιι Κπιιιιειι ιιιι 8εννειιε ιιει Κε.ιιιιιειιειι πιιιι·ειι ειιιι
πιιιτειε ιιιιπι ιιιιι·εινειιϋεε ιιι_ιεπιιιοιιειι νοιι Τιιιιετιιε1Μιειιιειι
Βειιιιιιιιιιιτειι, 1

.

ιιιιιιι·επιιι ννιιι σε ?Με πιετ Αιπιιιιοιιιν
ιιοεε ι·ιιρρε ιιιιπιπιειιΤιιιιετιιειιιεειιιιιε 2ιι ειιιετ Β·ι·οεεειιθι·ιιρρε
εει· ι.τεριοιτιειιεειι νει·ειιιιεειι. 9
Πι. ν. Βετειιιειι ιι: Βει πιειι νοιι ιιιιτ ιπι Κτπιιιιιειιιιειιεε
ιιεοΜιειιιειειι ειιιιωι ιπιι ιιιε Ρεειιπισειιτιιιοιιινιιοεε Με ειιιειι
ιιιιιιιειιειι νετιιιιιι' εειιπιιιιιιιειι.ιπι Πειιτιεειι ειιιπιΑ1ιιιιιοιιινιποεε
ιιιιπιΡεειιπιοιιιιιιιιοιιινιιοεειιιιιιιεειι νοιι ειιιειιπιει·ιιιειιι;επι ιιιιιει·
εειιειπιειι; ειιε.ι·ειιιετιειιεειιΠιτ ιιειπιε ειιιπι 8ειιννει·τειι ιιι άει·
ιιιιιειιιιιιιιιιι· ιιιιπι ενι·ιεειιειιειιεεειι Ειτει·ιιεροιε; ιιιι Ιει:2ιορει·ιι·
ιειι Γιιιιε ιιε.ιιπιειιεεε ειειι ιιιιι ειιιε εειιτ ι;ι·πιεεεΒιιτετιιιιεε.ιιιιιι
ιιιιι.ε. ινιιε άειι Νεειιιι·ειε ε” Βεειιιειι ειιιιειι·ιιιι, επι ινιιτπιε
ιιιιεετε ιιιιιιιεειιε Πιιιιιιιοεε άετ Αιιιιιιοιιινιππιεε, ι·εερ. Ρεειι50
ειιιιιιοιιινιιοεε ιιι ε" Μειιτειιιιι πιει·Ριιιιε 2ιιιιιι.ειιει;ιιιιπ:ιει·ιοιο
ειεειι ιιιπ:ιιι.ιιεει.ε.ειει.ιιιιπι ει·ετ ιιει ειιιειιι πιει·Βεειπιινε ι;ειε.ιιε
άει· Βιιειιιειιιιειειιι.νειε.
Πτ. Κιεεετιτ.2ιιγ ιιεειιι.ιιι;τ. πιειεεννεπιει·ιιιιιιιεειι ιιοπ:ιι
ιιιιιιιοιιιιεειι ειπε Πιιιει·εειιειπιιιιη.>:2ννιεπιιιειιΑιιιιιιοιιιγ1επιεειιιιπι
Ρεειιπιοειιτιιιοιτινιιοεειιιιιςιιειι εει.

ει. Ζ. θεει·ειει·: Πι. Βεττειε.

Υετιιιιεειιιεε.

- Πετ Ρτιιειιιειιι. άεε Μεπιιειιιε.ιι·ιιιιιειιιιπιπιω πιει· ιιιιιιιιι·
Μεπιιειιιιεειιειι Αιιε.πιειιιιεΠοτ'. Πτ. Ρεεπ.·ιι ιι ι.ιιι ιει νοιι εει
ιιετ Πτιιιιιιιει·ειεε ιιιιειι 8τ. Ρειετειιιιτε 2ιιτιιειιΒειπειιι·τ.- Πει· ιιιιιιιε.τ-ιιιεπιιειιιιιιιιιερεπ:ιοτπιεε ινε.τεειιιιιιετ ιιιιιιιιιτ
ιιε:ιτιιε, θειιειιιιι·ετιι Πι·. Ι. ιι ε ει τε ιι ιι ο , ιει; επι” εειιι θεειιειι

ν ε τ ιι ιι ε π
:
ιι ι ε ι ε τ ννοτπιειι,ιιιιιει· ειειειιΖειι:ιεει· Β ε ι ε ι· πι ε

1·ιιιι€32ιιιιι
ννιτιιιιειιειι θειιειιιιι·ε.ιιι.-- ιιι Τιιειι πιεε Ρει·εοιιιιιε πιει·8ειιιιιιιιειιιιιιιειιιιιιΒ·

πιεε Βιιεειεειιειι «Βοτιιειι Κτειιιιεε» ιιι Ττε.ιιε
νε.ει ιει ιιιιι νοι·ιεειι 8οιιιιτει.ι·ιιιει·ιιετ ειιτιιειφειιειιτι.- Πιε νοι·ιεειιιιιεειι ιιιιει· ιΒρι2οοιιειι Με νετει·ιιιιιτροιι:ει
επ πιετΜιιιιιιτ-Μειιιειιιιεειιειι Αιιιιπιειιιιε ειιιιι άειιι Ρτινετπιοπ:ειι
ιπιιιω· ΒειιειιιιΙειι Αιιεπιειιιιε Πι·. '1'ιιεοπι οι· Τεπιιιιετο
ννιτεε1ι ιιιιετιτιιςειι ννοτπιειι. (Εεεε. 1ιιν. - Ντ.)-- Αιι πιει·Μοειιιιιιει· Πιιινετειιιιτ ιιιιιιειι ειπιιι Με ιιιειιετιι;ειι
Αεειειειιτειι Πι·. Ρ. Πειπονν ιιιιπι νν. 8νιιονν Με Ρτινε.ιπιο
σειιιειι ιιιιΜιιιιι·ι, Βιι·ειειετ πιιι- ιιιιιετε Κι·ειιιιιιειιειι. Πειιτετετ
ι“ιιι·θιιιι·ιιτειε. (Βιιεε. ννεπιοιιι.- ινι-.ι- Ε ι· ιι ε. ιι ιι τι Πει· ιι.ιιετε Ατιτ. πιεε Βιιιειιιειαει·ιιιιιιιιτει·ιε
τεχιιιιειιτεΠ. Ροιιι·πιννειιι -- ειιιιι Οιιετε.τειπιεεΚιιειιιιεειιειι
Μιιιιιιτιιοεριτειε.
- ν ε τ ε ι ο τ ιι ε ιι : 1) Αιιι 13. 8εριειιιιιετ ιιιετεειιιετ πιει·
ειιιει·ιιιι·ιε Οιιετει·2ι. πιεε Ρει€ειιεοι·ρε. θειιειιιιι·ειιι Πι·. ινοι

π
ι
ε ιιι ε. ι· ι ι· ι; ε ιι ε ο ιι ιι , ιιιιειι 1ειιεειιι επιιιννει·ειιι1.ειπιειιιιιι

74. 1ιειιειιειε.ιιτε. Πει· Ηιιιεεεειιιεπιειιε ει:ιιιιιιιιτεε.ιιε Πιτ.ιιιειιειι
ιιπά ιιιιιτε εειιιε Αιιειιιιπιιιιη;; :ιιι πιετ Μεπιιεο-Οιιιι·ιιι·ειεπ:ιιετι
Αιιιιπιειιιιε ειιιιιιιειι. Νειειι Βι·ιειιε·ιιιιΒ· πιεε Αι·2τε·τιιπιεε ι. 3

.

1851 ννιιι·πιε.1. Με Απε ιιει ειιιειιι Κοεειιειιι·ειςιιιιειιτ.επιμε
εεετειιτ ιιιιπιΜε εοιειιετ άειιι 2

. 8ι;. Ρετετειιιιι·εετ Μιιιιιιι·ιιοε
ριιε.ι 2ιιεοιιιιιιειιπιιτι,1858ειιιει·ιιιι πιεε ιιιιιιτε.ι·ιιοεριτε.ιιιιΖει·
ειιπ›_ιε8εειο ιιιιει·ι.ζειιιιιττ.νοιι ννο ετ πειιικειιιε·ειιτ Βειιιιιιιριιιιιε
ειιιετ ιιιιιει· άειιι ιιιιιιιιι ιιι 8ειιιπιιειιειι ιιει·ι·εειιειιπιειιΑιιι;ειι
ιιτειιιιιιειν ειιιεοιιιιιιειιιιιι·τννιιι·πιε.ιπιι .ιειιιι·ε1855ετι'πιι€ιεεειιιε

Ρι·οιιιοιιοιι ειιιιι Πι·. ιιιεπιιειιιιιε ε.ιι άει· οιιειι.ε·ειιιι.ιιιιτειιΑιω
πιειιιιειιιιπι ιιιιιπιπιιιτιιιιι'(1850)ω” Αιιετειιιιιιε· Με _ιιιιιεει·ετ
Αι·ετ πιεε Ρι-ιεειιεοι·ρε.ειιιετ εειιοιι ιπι ιιιιπ:ιιετειι.1ιιιιτε ι·ιιει‹ιε
ει· ιιι Με 8ιειιιιιιε,· ειιιεε Οιιετει·πεε ιιιεεεε 0οι·ρε, ννειειιε ει·
Με ειιιιι Ηει·ιιετ.1897 ιιιιιειιε.ττε. ννιιιιι·πιιιπιεειιιεε 41_ιιιιιτιεειι
Πιειιειεε ιιιιι Ριι€ειιεστρε. ιιι ννειειιετ Ζειν εκει ινετιι€ει·Με
10210ιιιπ:ιετε Με πιειιιεειιιειι ιιει·ιιοι·εεεειιιζειι ειιιπι. ιπιι άει·
νετει.οι·ιιειιε πιιιι·ειι εειιιε ΡιιτεοτΒ·ε ίιιι· πιιε θεειιιιπιιιειι: άει·
ΖιιΒιιιιΒ·ε,εειιιε ιιι·ει;ιιειιεΤιιοιιιιε·ιιειτ ιιιιιι ω" τε.ιανοιιεε ιιιιπι
π:οι·τεετεενετιιιιιιειι ε.ιιεειιι€ε Αιιει·ι:ειιιιιιιιε· ιιιιιι 1.ιειιε ειειι
ετι·ιιιι ε". - 2) ιιι Ηοειιε.ιι πιιεΑει·2ιιιιι ιιι ετ ι ε ι. ιι ι ιι ο ιν ε ιιι
Βο ιι ε.τενν ιιιτιΑιιετ νοιι 45 .Πιιιι·ειι. Πιε ειι·ει:ιιειιεΡι·ειιιε
ιιππ Με εειι; 1885 ιιιι Πιειιειε νετεειιιεπιειιει·ι.ειιπιεειιε.ιιειι ιιιιπι
πιει” ιιι 8ιιιιειε (θεον. Κιενν) ιιιιει;ειιιιι. -- 8) Πει· Βι·ειιιετ
Ιιετνιιεπιιοεε Πι·. ιιι ει:: 8 ο ιιιιι·ιει·, ινειοιιει· ιπιι' εειιιειιι 8ρε
ειιιιι:ειιιειε ειιιειι ιιιετιιι·ιεειι ιιιιιιι.ε ε·εννεεειι ιει. Ετ ιει ιιιιι
ειιιει· Τοιιι· ιιι άειι Αιρειι ι·ει·ιιιιιςιιιειιτ.- Πιειειιιιζειι, ι.νειπιιιεειοιι :ιιι πιειιι Οοιιειιι·εε ειιτ Βεεετειιιιιι·
ι'οιεειιπιετιιειιτει.ιιιιιε: ιιι Το ιιιεκ - πιει· Ιιειιτειιιιιι πιει·ι(ιιι·
πιετιιτειιιιιιειιειι ιιιιπιπιετ Πειιι·ειιιιιι άει· ειιιτιιι·ε·ιεπ:ιιειιΡιι.ι.ιιο
ιοειε ιιιιπι Πεειιιιιη;ιε. ιιι Οιιει·ιιονν - πιετ ιιειιτει.ιιιιιω·
ορετε.ιιι·ειιΟιιιτιιι·ειε ιπιι. ι.οροει·εριιιεπ:ιιει·Αιιιιι.πιιιιιειιιιπιθρε
τετιοιιειιιιιιιιεειι επι ι.ειειιειι - ιιειιιειιι€ειι ννοιιειι, ιιιιιιειι, πιειιι
«Βεειει·ιιιιε;ε-Αιι2ειιςει·» ι·ιιιιπιιε·ε.πω» θεειιειιε ιιιιτει· Βειιιι
ιιιιιιε ιιιτει· ννιεεειιεειιειιιιειιειι Ατιιειιειι ιιιιπι ειιιεε πιιιτι·ιειιιιιιιι
νιιειε ιιει πιει·'ι`οιιιειιει·Πιιινει·ειιιι.π.Με ειιιιι 1

.

Οπιιοιιετ π
ι.

.Τ.
Με ιιει πιετΟιιε.ι·ιιοννετΠιιινει·ειιε.τ.Με και» 18. Οπ:τοιιετειιι
ειιτειειιειι.
-Ιιι Κιεειοινοπιειι επιι1ειιιε ε·ι·πιεεε ινεεεει·ιιειι
ειιετε.ιι. ε.ιιιι;ειεει: ννετπιειι. Πιε Κοετειι ει» πιεε θειιιιιιπιε
ειιιπιΜε 500,0008.51.νετιιιιεπ:ιιιιι€ι.- ιιι Κειιιιιιει·ιι ιει πιετΒε.ιι ειιιετ ιιειιειι Αιιετε.1τ
ιιι ι· ιι ο ο ι· ιιιι.πιει· ιιι Αιιι;ι·ιιι' εειιοιιιιιιειι. ννειειιε ειιτ πεπιε
ει:ειι 8ειιεοιι ι'ετιιε εεετειιι ινετιιειι εοΙΙ.- Πετ Πιιτετιιειτ πιει· 11 Κτε.ιικειιιιιι.ιιεετ, ννειοιιε
πιετΜοειιιιιιετ 8ιιιπιενει·ιπνειιιιιιειιιιπετετειιτΜε, Με: ιιιι νει·
ιιπιεεειιειι.ιε.ιιτε ι,4ει,ιπιι κει. ε;ειποειετ ιιι πιετεειιιειιειιιπι ιιι
πιιεεει·Ζειι; 51.880Κτειιιιε ιιειιε.ιιπιειι;ννοτπιειι,νοιι πιειιειι 11,7
ρα. (8·εε·ειι12 ρΟι. ιιιι .ιιιιιι·ε 1808)ει.ειι·ιιειι.- Βιιιε ιιειιε θειιιειιιεειιιιιι ιιιιι·ιιιιιετ2ιε;ετ

8 ε ιι ιν ε ε ι ε τ ιι ιιειιει: 8π:ιιιιιε Πιτ Κτιιιιιιειιριιεεετιιιιιειι πιεε
«Βπιιιιειι Κι·ειι2εε» »Με ιιειιιιιεειιει ιιιετεειιιει:(ιιι πιει·Κιτοι.επ:ιι
ιιιιιει Ντ. 18) ετιιιι”ιιετννετπιειι. Βει πιει·εειιιειιννει·πιειι ιιιιι· ,ιτε
Μιπιει.ειιι·ειιιειι ιιιιπιΜεπιειιειι (ιιιιτ Κειιιιιιιιεεειι νοιι Αιιεοινειι
τιιιιιειι ιιιιιιιει·ει· 1.ειιι·ειιετειιειιι Αιιίιιιιιιιιιε ιιιιπιειι. Πιε νετ
ριιιειιτ.ιιιιεειι πιετ 8π:ιιννεειετιι πιετ θειιιειιιεειιει°ι ε;εΒειιιιιιει·
εοιιειι ω· 5 .ιιιιιτε ι:ιεεειιτιιιιιιι:ννετπιειι.-- Πιε(ιεεειιεπιιιε.ιιι ειιτ ειιι-εωμ τιιι·τιειεπεε
=ιιτε.ιιιιειιι 11ινιιιιιπι Με πιιε Βτι·ιειιιιιιιε· ειιιει·
Ιττειιιι.ιιετ.ιιιτ ω· άειιι Βιιιετεπ:ιιιιιτεΒιιιεΠιιιιιιειιιιοι'
ιιι Αιιεειειιι .<;ειιοιιιιιιειι.Βιιειιεο ιει νοιι πιει· ιιιιτιιιιιπιιεπ:ιιειι
Βιιτει·επ:ιιεινπιιεθτιιιιπιιιιιε: ειιιεε 1ττειιιιε.ιιεεε Πιτ
Κιιτιειιπι ιιιιπι νοιι ω θεεεΙιεειιιιιι πι· Γιιι·εοι·ι;ε ει» Θει
ειεειο·ε.ιιιιειιι Εετιειιπι πιετ Βιιιι ειιιει· Ι ι·τειιιιιι ε ι;ε.ιι κι»
80 Κιτε.ιιιιε ιιι 8εεννε.ιπι ιιεεειιιοεεειι ινοι·πιειι.
-Ζιιτ Ειι·τιειιιιιιιι€ ειιιετ ι·ιειιιι.ιιειε.ιι: ειιτ ,εει
ετεειιτειιιιε Αιιειι ε ιπιι. άει· Ατπιιιιτειιτ.Ρ. Με”
άειιι Μοειιε.ιιετΑπιει ειιι ειιιτει νοιι 80,000ΗΜ. τεετιιιιιειιτιι.
ι·ιεπ:ιινετιιιιιειιτ.- Πιε 8τ. Ρετει·ιιιιτεει· θεεειιεειιε.ιτ τιιεει·
εε1ιετ Αετ2τε 2ε.ιιιιιε ιιιι νετιιοεεειιειι Βει·ιειιυε_ιιιιιι·ε184
1ιιιι,ειιειιετ. Πιε θεεειιεπ:ιιει'τ.νετιιιι;ι Με» ειιι Περιι.ει νοιι
ιιιειιτ Με 50,000ΠΜ. Πιε Αιιειςπι.ιιειι ιιειιειειι ειπιιι Με 2888
ΗΜ. 44 Κορ - Με πιεε ιιει ω· θεεειιεειιιιιτ ιιειιιιπιιιπ:ιιεθει
ριιιιι επί ‹ιειι Νιιιιιειι πιεε νετειοι·ιιειιειι Ρτοιεεεοι· Πο τιιι ιι

ιιιιιιειιιιιιςτ.επι ιει εε νοιι 49.000 ΕΜ. επι 52.000 ΠΜ. επιζε
ννιιειιεειι. Νειιετπιιιιιζειει. πιιεεεε Βοι.ιι ι ιι'εειιε Οειριτιιι ιιοειι
ιιιιι 15.000ΠΜ. εεινεπ:ιιεειι.ννειειιε πιιε ι·νιιωθ πιεε νετετοι·ιιε
ιιειι ιιιειιιειπιειιιιερεοιοι·εω· Αιιετιιιι.ειι πιει·Κιιιεει·ιιι ιιωιε.
Πι·. ιν. 8ε ιιιιιι ι.ι·ιιι'ε, ειιτ Ειτιιιιιιιιιε· ειιιει· ιειετ.ινιιιιε·ειινει·
ιιιΒιιιιε πιεεεειιιειι, ειιιιι Βεει.ειι πιεε ε;ειιειιιιιτειι0ιιριιιιιε εε
ερειιπιει.ιπιι.- (ιι·ιιείε-Ρτειε Πιτ 1900. Πιε πιειιιεειιε οριιιιιε.ιιιιοιο
Β·ιεπ:ιιε(ιεεειιεπιιιιιιι:ιιε.τπιειι ι.ιιιιι€ειι θτιιε Η - Ρ τειε, νει
ειιετ ειιτ Αιιεεειπ:ιιιιιιιις πιετ ιιεειειι νοιι 1888 Με 1899 ιιι
«θι·ιιει”ε'εΑι·π:ιιιν» ει·επ:ιιιειιειιΑι·ιιειτειι ιιεειιιιιιιιι;ιει, άειιι Πι
τεπ:τοτ‹ιετ Αιιε;ειιιιιιιιιιι ιιι ννιιτειιιιι·ἔ (ιι·ιιιιει· ιιι ιιω·ι›ιιι-Βι
Ρτοι`.Πι·. Οει.ι·ι Ηεεε. Πιτ εειιιε Αι·ιιειι:ειι Με άειιι θειιιειε
πιει·Απ:π:οιιιιιιοπιε.ιιοιιειειιτε,Με Ρωι·. Πι·. 8 το ιι ιι :ιιι Πει· ιι -

ιι ειιιι ετ, Πιι·εειοτ πιει·Αιιε·ειιιιιιιιιιι ιιι ιιιιιειιι·ιιπιιι, σε· εειιιε

Ει.ιιπιιειι
ιιιιει· πιιε Κετιιε πιει· Αιιε·ειιιιεννεΒ·ιιιιεειιετνειι πιει·

ε.ιιιιι.- Πιε Βεειιιιιι.ιε, ννειπτιιεΜε Βετιιιιει· ιιε.ιιπιε ενετ
ει ο ιι ε ι· ιι ιι ε ε ιι ιι ε ι ει τ πιιιτειι πιιε Ε'ιιι·εοι·εε ει» ιιιτε ει·
ιιτε.ιιιιι.ειινετειπ:ιιεττειι,ιιιπιειιιΜε πιιεεειιιειιιιι πιειι νοιι ιιπ· επι
ε1ει;τειι 8ειιιετοτιειι νετιιιιεετ, ει·ι·ειπιιιι;ω. ειιιπιΜε πιειι
ειιοιιτειι πιετΑιιει;ε.ιττεειιτ Βιιιιειι€ε Με ιεεεειι ετιιειιιιετι,
πιεεε πιιε ετειειτειι Ηειιετι'οιε·ε ειιιιι ει·6εετειι 'Ι'ιιειιε ιιιειιι·ετε
ιιειιι·ε ειιιιειιπειι ιιιιπιπιιε Κοετειι, ννειειιε πιιε νει·ειειιετιιιι8·εειι
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“δ”. πω· Βιιιιι1Βιιιις άει· Βι·ινοι·Βει15.1ιια1ιοιτι1ιι·οι·νετειιι1ιοι·-1
:σειιειιιι'ννοιιάετ,τεο1ιτιειιι€οιι. ιπι νει·1ιοεεειιοιι .Τιι1ιι·εΜΙ. άιο
Αιιειιι1ι.ιιιι· άιει Βειιιιιιά1ιιιιΒ ι1ιτοι· οι·1ει·ειιι1‹ιοιινοιειο1ιοικοιι
800.000Μειι·1ινοι·ιιιιερμι1ιτιιιιά ιιιι Βια: απ 1900 ειιιά 709.999
Μιιι·1ι Μ» άιοεοιι Ζννεο1‹ειιιεἔεννοι·ι`ειιννοι·άοιι,άει.νοιιιι1ιοι·οιπο
1ιιι11ιοΜι11ιοιι 11110111σ” 1ιιιιιςοιιεο1ινιιιάειιο1ιιιρ;ε.1ιι άιοεειιι
άιι1ιτοω” άιο νει·ειο1ιετιιιικειιιιεω1τι1ιι·ο 11`ιιι·εοιε;οσ.ιιο1ιΜε
ιιγρ1ιι1ιτιεο1ιονοιειο1ιοι·ω ειιιεάο1ιιιοιιιιιιά Μ: επ άιοειειιιΖινεο11
εε:1ιοιιοιπ θι·ιιιιάειιιο1τιιι ειιιειιι νοιοι·ιο Βει·1ιιιε ιιιιι::οιωιιιι
κνοι·άοιι. Νο1ιοιι άειι 1ειιιιειιάειι Αιιεκιι1ιοιι ειιιά ιπι 11:10;άει·
Βοι·1ιιιει· Βιιιιάοενει·ειο1ιοιιιιιμεειιιει8.11:11.111Μι11ιοιιειι Πιτ άειιι
Νοιι1ιει.ιιάει· Πει1ειΜιειι ιιι Βοο1ιι2 σ" άει· ΜΜΜ νοι·ρ,·εεε1ιειι,
80 άειιι ιπι θυ.ιι2οιι ιι1ιει·2 Μι11ισιιοιιπι» Ηει12ννεο1‹οΠιτ Με
Βετ1ιιιει· νοιειο1ιοι·ιοιι πι· νει·ιιιιεριι1ιιιτιερ:ο1ει.ιι€ειιΜιιάειι.- Βιο 01ι ο1ει·ε.οριάειιιιο ιιι 1ιιάιειι. Πιο Ο1ιο1οι·ιι
1ιιιο1τ.ε1:ειο1ιιιι 1ιιάιειι ιιιιιιιει· ινοιτοι «πω. 1ιι Βοιιι1ιάγ οι·
1:ι·ιιιι1ιτειινοιιι 27. .1011Με 24. Αιιειιει 2295 ιιιιά ετει.ι·1ιοιι1854
Ροι·εοιιοιι. 1ιι άειιι Ο οιιι τι·ει1ρ ι·ο νι ιι 2 ε ιι οι11τειιι1ι1ειιιπι
Μπι 12000 ιιιιά ι·ιω.ι·1ιειι12,06? Ρετεοιιοιι.

1 ι

- Ροετιιιι.ο1ιτιο1ιτοιι. 1ιι1ιιάιοιι ινοιει άιο Ρεει: :ιιι
νιο1οιι Οι·τοιι ινιοάοι· οιπο Ζιιιιιι.1ιιιιοω. 1ιι Η ο ιι ιι ο ιι Η
(Ο1ιιιιωοι·1ιι·ιιιιΚιοιινοιιι 21.-27.Αιιἔιιετ 4 Ρει·εοιιοιι Μιά ππι·
1ιοιιε1ιοιιεονιο1επι άειι Ροετ. - 1ιι ΑΝΝ: :ιιι άι·ιιι 1ΒαγρτΘΠ)
ειιιά πω· νοτειιι2ο1τοΝειιει1ιι·ειιΚιιιιΒειι νοι·εε1ιοιιιιιιοιι.- 1ιι
άει· οιιΒ·1ιει·1ιειιΟο1οιιιοΩιιοοιιε1ιιιι ά (Αιιειι·ει1ιωι11ιοι·ιεο1ιτ
άιο ?εετ ιιι 5 8ιιωωιι ιιιιά ειιιά 1ιι άοιιιιο11ισιιΜε 2ιιιιι 22. .Μι
87 1Βι·1ιιιιιι1ιιιιιςοιιΜιά 89 '1'οάοειά11οι·ση;ιειι·ιι·ι ικοι·άειι. -
1ιι θ1ειεςονν εειι οι: ιιι άει· ει·ετοιιΒορτοπι1181°νν001ιε7 πειιε
Ροετετιιι·ιιιι1ιιιιι€ειι.νοιι άοιιοιι 2 18181νοι·1ιοι'οιι. Β1.

+ Νιιο1ιετο Μιά” άεε νοτοιιιε 8τ. Ροτοτε
1σιιτεοι· Δοι·ιτο: Βιοιιετεο.ε άοιι 8. απ. 1900.
Τιο.ΒοεοτάιιιιιιΒ·:να.» οι: Κι·ιοειιο1ιιι·ιιι·,ςιεο1ιοΕτιει1ιτιιιιεειιιιι

Τι·ιιιιενιιε1.

+ Νιι.ο1ιει:ο 8ιτειιιιε 11081)οιιτεο1ιοιι ιιτ2τ1ιο1ιοιι
Τοι·οιιιε: 1111οιιτεε άειιι 28. θα. 1900
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ιτ8ι. Ροτοιε1ιιιιΈ. Νενε1η-Ρι·. 14. εοινιε ιιι ει11οιιιιι- ιιιιά 8118121111.Αιιιιοιιοοιι-θοιιι τοιτοιι ειιι€οιιοιιιιιιοιι.ἶ ι ι ι ν? Α 70ιθ ή' ι ι ιι”
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Νοιιοε, νοικιιἔ1ιο1ιεε,ιιι πι1ιΙι·οιο1ιοιιΕ'5111οιι110ννι·ι1ι1°ι08

Αιιτιορι1ορτιοιιιιι ιιιιά Βοάει.τινιιιιι.ι
Βεειει· Ει·ειιτ: ι”ιιι·Βι·οιιιιι11ω1ιοιι,Με νοιι άειι ιιιιειι.<ιοιιε1ιιιιοιιΝε1ιετι- 1

ννιτ1ιιιιι€ειιάε>τεε11ιειι.Αιιε;;οκειο1ιιιειοεΜΜΜ Μι ιιεινάεοιι διϋτιιιι,ιζοιι.

νοι·ι.ς1.Ρι·οιεεεοι· Πι·. Η. Θεεε1οι·, ινιιιω. ιιιοά. Οοιι·εεροιιάοιι2131Μι
1898,Ντ. 48.
Ο. Π ο τ ιι 1

1
1 ιι ι ιι
,

Αοι2τ1ιο1ιο11άοιιιι.ιεεο1ιι·ιιτ1899.Ντ. Ε
»
.

Θ. 1
.
ο ιι 1
›
ιι ε ο ιι ο τ
,

111οιιο.τεε01ιι·ιιιει» Ρεγο1ιι:ι.τι·ιειιιιά Ναυτο
1οΒιο 1899,ν, 5

.

Ει1εταιιιτευιΥνυπεο1ιει·ει1ιευτιάΐτεποο. Ν

Ε. Μ ο τω( - 13ειι·ιιιεωάτ ιιιιά Μοεκειιι.

δω.άω Η > ι εωι›ω 11093214.1/;.·;|; ;. ..·. . Ρ ·
2ιδξι:.” Ψ”. Ι Α1:1ι5.τιιιιι€ε- ιιιιά 1κι·11ίτι€ιιιιβε
3ΦΖές;

` · οιιτειι 1ιοιεο1ιννειο1ιειι ιιιιά1ι1ι·βε
Έι5$' Α . .τιιι·ι·1ιε όιε οιιιι·τειι Κιιιάετιι άειι
Έςὅσςδ ι . ρ .

ἐςέ_:: . Δ ._ . Βειιι2ειιννιιιτετ 1ιιιιάιιιιο1ιΜειετοιιτειι

ς:.:0Ξχρ
·= ιιιιά 1ιγάτορει1ιιεο1ιο ειιτειι Πιτ

ι ι σ ι °ιω . ·

ΞξΙξέΝΑξ Ν_κη:αή

Ετννειο1ιδειιειπι

1
1

]

Πι. ΜοΒιι'ει Κιιιάετειιιιιιιοι·ιιιιτι

κ

8861086 ΑΕιΚιειιιει.

Δάιοεεειι νοιι ΚιάιιΒοιιΡΒοἔοιιιιιιοιι:

Ο18ει Βοάει, Βιιο. σειρ., 14ππε., ιι. 88,
κΒ.2.1

8ο1ινσεοτει· Επι" Τοιιιεεοιι, Ηοιπ:ιιιΕ

η ιιροοιι. π. 186,Μ. 18.1 111ειι·ιοΨιιι1κ1ει·. γι. Οοιπιιοιιιισειρ. ι
ι Πω

' ·ι·οιιο11κοιιακοιιγι. π. 4. πι. 11.

Ι Ρι·ιι.ιιθιι12ειι, Π'. Ο.,1'71.ιιιιο,Ε11ι.ιιε10110,
Ωιι. 10.

. Βο1ιννοετοτΟοιιε1:. 8ο1ιιιιιάτ, Ποι·ερ6. στ.
ά18ΦΒΈΒΒ0Β88γι. ιι. 9

, π. 20.

· 111Ιιιι·ιε111ο1:11Β 0. 1
.

ιι. Μ.. κι. 3
.



ΒΒ'7

Όι 502) έ?σ|1/6τυ'8 ΗθΪ|0Π8Ϊ0|Ϊ
Μι Με! ΚΜΕιηεπ,

Η: Μεεωι-, ΙΙεπτιι- ιι. ΒΦοΠν·οοΙιεοΙΙιτωικο, Γοτ€Ιοὶ5ἰεο Μιά Μ ε!
.

Ει·ιι5.Ιιι·ιιιης
Βω·ειΒεοκοιιιιιιοπο. Ηι·ϋεειϊω ιι. ΜτοετοεΙεΙΙιιΙεοΙι μεΙοἰωποε ΙιιετΠιιτ :ιππΡΙε'πο.

ΟοὁΠΠοτ νοττ1 1
.

ΑΡΝΙ Με 15. Οοτ.οΒοτ.
Ρτοεροοτε ;;ι·ιιΜε.

(τη 14-14. 131·. Ρτο111οττ νο11 8οΙι1ετιι.
5 7. 7 η. _.

:Μιρεοι με τωιε- Ε· Η Ρ Α γ ο 'Β Η ΚΟ.

ϊ

Ε. ΒΡΑΥΟΑ 11ρθωιια. ΜοΠκε, 42, θ.-ΠοΦορ5γρπ.
Φ.ιόριππω ‹›ΠΤιυιοοκι4κ·ιε.Η ΠροηιιοΕοκει.ικπ.πριι6οροΒ·ι..

Μ!!Π” ΜΗ ιι ΠΡΠΗΑΙΜΒΗΐΗ ΙΙΒ'Ι"Π.
ΒΡΔΥο'Ε, ΒΔΪΠΤΕ Ε! ΠΟΠ[Β'.Β, ΤοΒεριιυιεοΤΒο
;ι:ι›ι )·οοΒεΙ›ιιιωιοΤΒοΒ:ιιιἰ›ι ΠροωιεώοΗΗοϊϊ οτιτιικιι Η

Μοκεικιπκιι.

Μ"ΗΡθΒΒ0ΠΗ @ΠΠ Υ'·|ΑΙ.|.!,"ΧθΗ.
ΙΗΜππιπ ΑΑ 1 (σε. κοεποεωτοροιπ ΑΜΒ), στ

τρεκκι: Μηπ

Β.-Πετερ6γρτι.

ΒεροΠο1,ΟΟ......... Ρ.88
ΑΧροιωΜπεοκἱΠ ο6·ωκΦπιπ έ

' Ξ 18 πω. . » 8

. ί = 8.2 Με. . . . . » 16
Οκγπερτ Γποτεεω. (Ηι1γ;Μιιε) έ

” = 87 Η 25 Μα. . » θ

Ι1·Ιιεπ 5.τ1πειρετιισο Βο·Εκπ πρπεεπποπεοστ.Μπ Μ.
πιηπκ°Βπω. κρειοιπιτοπερσε8.. Ρ. 58

δ'ιιε.1ιπι1ο1ι1›ι:60, 87, 415, 580 μπι..

Βοη6κκαΜπ κεεωεειουεπ ΠΛΟΤΕΡΑ-Β0ΧΑ. Οπο
ηὶεωιι.ιιο Με ›ωπιιπιωκκκι, πΜπιοοΦινιεοκιικι π

ῦειιπορἰο.ποτιυιεοκπ:ω π3οιι·Β;ιοΒειιιὶΠ.

οκοΠοΒ.Β (Π) ΠΡΗ_
ΈΠ·τε.·τιππΒΒ ΙΙ (οι κοιπποεοο.ΦοροιωΑ665) στ

Ηεπει.ποτιι »Νυφο

Βερο·τ3ε1.20 . . . . . . . . . . . . Ρ. ?Ο 50

Η.ΠΙΠΒΗ(Η00ΤΗΜΗ Η ΑκροπιιτικωοκΜο6·ι.εκτοΒ·ι. τ
” = 18 πω. . . . . » 8 -

ΐ:4,811Μ.. » Μ·
. . Ε

' = 2 πκ.(ἱιππιοι·εἱοιἰ[ιθΗΤροάΒΙΚΗΝΧΈ
Ιιοτποςοπο12) . . . . . . . . . . . » 5

5 50

ΠΡΗ6ΟΡΟΒ.Β 6θ3_ Οκγπερτ.
Γποτεεω. (Ηιιγ,2Ιιουε) έ' Ξ ?π π 25 ΜΙ. . » 5 -

Ρωσσιωερι Με δ οκγπεροΒ·1.. » 10 -
Ποπιπ.ιά .=ιπΠαρατ·1.πι. ειιχιακ·Ιιπω. κρει.ο;παι:ομεροι4ειΡ. 162 -
ΥΒΕΒΒπωιὶ›ι; 80, 87, 290, 885, 675. 800 ρει.ειπ..

ΠΠΗΤΗΟ.

..-.-.

χ.ΚιιοΙΙ & θα, ΒιιἀννὶΒΒΙιειΪο1ι 8.//ΒΙΙ.

ΙθΗΤΑΙ.ΒΙΝ ΜΟΗ)
ΕετιιοΙ1- από. 8'0.ΘεοΙ11118.0Β10ΒΘ

ΙοΙιτΙιγο1-Βἱννοἱεε-νοι·ΙΠ1ιάπ1ιε.
Βοετο Ροι·ιιι ΠΠ· 1τιτιοι·ο 1οΙιτΙιγο1-Απννοιιαιιπε.

Βι·ιιὲιΙιι·ι1τ1ἔετεἱΒοι·ιι‹Ι- θτυΙιΙτεΒ·οΙιιά- ΑρριΜΕ:ιπτομιιιΙ.

(ΚΒΟΝ) ΒὶυΜἱονΜ
ἰιιᾶἰοἰτΙ:Βεἰ ΗγιΙτομε Ιιι Ε'οΙΒο νοιι Ηετι- από ΝἱοτοιιΙιἶἱὰοιι; .

οϊτ.ινἱι·Ι‹εειπ1,ννο ΙΙΙΒΙΜιΙἱε ει·ίοΙεΙοε; αυτώ Βοἱ ΑετΙτιπει οω·ιΙιειΙο, ΑιιΒιιιυ.
ροοίοτἰε ετα. ο1τιρΓοΜειι.

ΡΗ08ΡΗΠΒ.-ΚΝ0!.!. ΕτεεΙΖπιἰΙΜ Με

ΒΟΠΕ!Ν. ΡΗΒΠΜ-ΚΝΠ!.Ι. ΜοΓυΜνω.

νοτωΙ1ε11ο11 €οεο1ι Ι·Ιιιε.τοιι1
Πυοιιτ5οΙιτΙὶοΙι ΗΜ· ΡΜΙιἰεἱΙτιπΣ

Βονν€ιΜΙοε

-
ΘειΠειτοτ1ι11τι

ϊ11τ!ιιπςοπΙοΕ6οπσο Πο.ππωι

13ενοε-ΠοτΓ.
Βοεἰιιει·ἱιι: Γι·ειιι ΚτορΙ'ί' Μιά 'Ι'οοΜοι·,
Εοἰιεπιόετ ΑΜΙ.: ΗοίωιΙι ΙΜ. ΥοΙΙειιΜ.

Ν5.ΙιοτοεᾶιιτοΙι Ρτοεροο!.ε.
(ΝΒ) 28-1Ι.

ια ΒουκΒοιε
ωικεπιι. κωισσει:- σεειι.οοσωπ τ

Ωι·ιοΠοπ!Ηισιι.., ΠοΗδυο.
$Μ.οι: νοιπ 1..Π” Μι :πω 1. Οο€οΙ:"·.
ΒΜο.Μιιιι-ιωω.ιιι"ων"ωωιιι π..ΠοπΑροπιοΕπιΜια!ΑροΙΙιε!ωπνι·πιτει:-ΗΜΜΙππαοππιιΙ:Μιοπ.ΑιιΜκΠιτΠεπω!Ραπ: απονοπό" Μιι:οτΔΙνναι"τ>
Ίω·κινι1ιυπ..ΕΜΗ., , Εν” 8ώιπ-(.Βοησο.
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Μέ 8το1Ιοοἰποε

Αεεἰετοπιετποε
Ιιι άετ ετΜιἰΒοΙιωι Ιττωι-, ΙΜΗ- υ. ΡΠοΒο
ιιυεωΙτ ΒοιΙιοι1Βοηζ (Βἰα8.) Μ. νε.οευτ ιι.
ννετάει1Βοινοι·ΒιιιιΒουεοΙιτἰίτΙἱοΙ1Μ. :Μωά
1ἰ‹:Ιιοπη;εΒειι€·ειιοωωοπ ν. ά

.

Πἱτοοτἰοι1.

Ιω Ποι1τεοΙιωιΑΙοκπιιἀοτ-ΗοερὶτειΙπω!
ΝειοΙ1ννοΙεοττΙιεἰ1τϋ5ω· Ζιιτ Ζοὶ1: ἀἰεπετ.
ω... ΡΙΙοεοτ Μιά ΡΙΙομι·Ιιιιιοιι ΠΠ ᾶἱε
ρήνειτο Κι·ο.ι.ΒοπρΠοεο (,ςοΒοιι Ζε.ΜιιπΒ
νοπ 50 Οορ.).

Αάτωεοπ νοιι ΚτιπΕοτιΡίὶοεοτὶιιιιοτι:

Πτι: Μιιτὶε ΚιιΒε:·ιι, θα. εωιιιωω..
Ηειιε ό. ΡἱιιιπἱεοἰιοπτΚἱτώιο θ-Β, ί). 19.

Ο.ιιιι·ιο.Ο13Έτ.πο118.,0ΘΡΠ:Βοπ..μ.Π, και. 1 θ

Βερ·ω Φωιοροι:ιω Πε.εο18._ Οπωοκε.ε
π. π. 24, Με. 7.

?πιο Δωιι1ὶο 8οΙπι1ε, Φ0Ετιιεκιι .Η 137'
πι. 119.

Γιαπ ΟιιτΙ:ωι·1ιιε ΜὶοΙιε1εοιι, Γε.τειριπ
οικω γπιππειμ. 30, πω. Π.



Εἱπιἰ9οτ· πεὶιωἰοϋεπ· ΕτωΙι
Π”

Μοτ11ο1τιε1- Μοοι·13ε1ι1ετ
Ιω Η:ιιιεο πιω ῇοἀοτ .ΙειΙιτοειοἱτ.

ΜειττοιὶἱἶΜοοτεΔΙε
ΙτοοΚωιω· Εκ$τειΙκΙ

ἱπ ΚἱετοΗεΠ Α Ι ΚἱΙο.
Μεττοιι1°ε Μοοι·Ιειιιεο

ΠΠειεψετ ΕΧΕι·:ιΜ

Μ@ΙοπΙ'ε Μπιπεει!ι

ΜεΠΙοπϋ'ε Μουτ!ειιι;με ζ ~

31.ο.:ιε·5€.1·:.::Έ·ετρτσΜ: °Ιοο1: . · · _· Μοιτὶτὶε, ΒπάοιπετιΜε, 0ο Ιιοτὶτἱε,ΡΜΜιιεττἱιΞε, ΡοτἰιποττΙτἰε,Ρετὶτοιιὶτἱε, (ΗιΙοτοεε, Απϋπιιο, θοι:ορΙιιιΙοειε, Βπρ!ιιι1ε, Βο
εοι·ριἱοπ νοιι Εκειιάειτου, 1ιιοτΜΜΜ, ΠΙεροεΜοπ Ζιι ΑΒοττιω. ρειι·ΜεΙΙει1-Ρ8.Ι'ΒΠΒΘΙΙ,Ρο.τεεειι, θιοΙπ, ΒΙωιιιιι:ιτιειιιι1ε. Ρο

άιη;τα. ΙεοΙιἰε.ε υυά ΗΜιοι·τ!ιοιιΙεη.

Ηο11ιτ1οΙι Μειττο111,
ΓΠΑ ΝΖΕ Ν 8ΒΑΠ, (ΜεεεΜΗΜ 8ειιιοτΙιτυππ, ν” ΕΝ, Κ ΜΗ.8Β Α Π.
Ζιι ΜΒΜ ὶπ ΔΗΜ ΑροτΙιεεκειι, ΜὶιιειπιΙννειεεει·-ιιυό Πτορ;ιιειι-ΗΜ1(ΠτΙιι;;Θ11

_ΜοιΙ. Πι·. Η. ΒΙιιιὶοι·

Ε. ΜΕΒΒΚ'8 ΡτέρειτοΙε
¦

. νΗΙει. Ροϊἰποιιεἰτε. ΠπΒεΒιιτεοτεττεεεο.

Ωω! όιιτεΙ1 ὸἰε: δτοεεότο8υεηΒέυεετ Βιι85Ιειτιόε ἰΠ Οτἱ8ἰιπιιΙρειε!‹ι1τιἔ

ί
Ζω ΒεΖἰεΗειπ οάετ (Ματ :Με άετ ΡειἱπἱΙ‹.

_

"Γ.]ώ"Β8"Μ Μ “ΗΜ
($οὶιΙεεἰει1).Ε88Θ1° Π. Κο1ιτοτ ε1οτ ΡειΒι·11; 111 ΜοεΚειι1: 1νΙΗμ ἐ ΗΘὶΙΒΠΒΜΙτ

τἱΠ5Ι‹Υ ΡΘΙ·θΠΙΟΚ, ΗΒ.ι15 Ει(ΒΙΕΙ·· Η: Ποι·νοπ-

ιι
ιι
8

(ΜΒιΠΏεΕτειιΚο
ΒεἰιὶοτΜ

Δετ2ΠΠ:Β88 Ρᾶὰιιεοεὶιιω
Μ3εο1° 111 Κ180Ι1111ενν, ΜΙ τΙο111 νω·ωωτω, ΙΙοι·τ1ι Ιεειειο ΪϋΓ-ΪΠἔθΠἀΙἱοΜ ΝθΐνθΠ· Μ ω·

ιπἱὶτΙιεΚτΔιιΙω.
Η1°Π11Ι'01τ1,ΠΠ όἰε δουνε:τΠειτ1ετ1τε Βθ88ἱΙΓῖ1Ό1θΙΙ, ΟΙ181°-

`

_(ΜΗΠάθ Ηϋ|ιθΠΙΒεα"ωποϋφ ν·_ _ _ (πειττειιπ. ΡιιτΙωιιΜΒ·ει1.ΑΠ:: Πι:Η'εΜπι, Τειιιτ1οιι, .Μτατοτ11ιοεΙανν, Ποιη;οΒ1οτ. Υ Πωθι α
.

ιτιοάετ.Νει·τ·ο11ρατΙιοΙοπἰο.
Αυεεετ άειι ἀἱιπςὶτουᾶειι“πω”

“ - - μ 2ννε1ΟΒρνΜεΙο, πιοΙιι·ειτοΑεεὶεωιι2νοτί11%Π:οτ ΤΠΕ ΚΙενν, Ροάο11οιι$ 'Ι'εοΙιοτ1ι1Βονν: Ηθι·ι· ι Μετα ννωεωεοΜατ ιι. Ηπηϋΐεττῖε·_ '

Βειτα-ΕΠιι·ετ.Ρωιειοι1250Με 300Π.Δ
.

ΤΙ'θΡϊθ, Κ1ονν. ΔιιεΗΗιτΙἰοΙιο Ρι·οεροσω Πε!.

νοτττοτοτ ΠΠ· ννετεοΙιειυ: Μ:: ΝειοΙιτΙἱοΙιτ& ΚειιιιΙοιι
8ΙΠ, νοτ11ιε.Ιε ΜΙοΙιε.Ι Βει1ιεΙο, ΜιτεοΙιειιι. .............
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Μί122081€0ΡΘ ΒΙΒΗ 1ιθΗδ2
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Χ τω. ΔΗΕΟΑΝθ· δ!. Ρυ!!!!!!!!!!!!!!! Νευο Ε0!88 Χ!!!! ]ο,υτ8_

!!!!!!!!!!!!!υτ !!!Πτυ!!!!!Π!!!!!!!
υυτοτ οοτ Βοοετοττοιι νου

Ρτοτ`. Μ. Κατ! Πουτο.
.Ιυι·τονν (Ποτρε.τ).

Πι·. τουουυοο Κτουυυει!ο.
Ηττα..

Μ. Μιτου ν!Ιουυου.
Μ. Ροτοτυυυτο

δυο πθτ.ΡοτετουυτεοτΠοτττοτυτοο!ιοννοο!ιευοουττττ»οτυουοτυτ_τοάε ιι'-- Αυυυι.10ι11ουτε· Αυττι·τηέ οουτε Φ.Ποϊιτ εεττττε "Β
υτττοτυιευ ουοοο!ι!τοοο!τουευ οτεΒυο!τυυυιτ!υυενου Ε.1ι. Βτο1τοττυ
θτ.Ρετστευυττς,Νοννουν-Ρτοομοοτ.ΗΜ, ιιι ττο!ιτου.-Κ ο,που τη” το

Ε!ου υ ου ου τ
!. - ΠοτΔυουυειυουτομο!υτεττυΣυμο1ουο,8 Κυ!. Ηττ(του

άουτ, 4 Κυ!. Πτι·ουουιι!υοτ!ουττυο!.Ρουτυυετο!!υυε;τυάου ρ.υό,οτου
Ευηο,οτυ20Μιττ!ι_τττυτ!του,10Πυτττυυ!υμτυτ!του.Πει· Συυετττουυμετοτουτοο!!οου!'ιττο!τεουι·.ττουυειίτε!τουευΜτττ!ιοὶ!υυ€ουυτττοτυιου ου
Πτι·Με 3 τυο!Βοορυ!τουοΖοτ!ετυΡοττττεττοΚου. οιτοτ35 Ρ!”ουυ.-Ι)ευ άου ο ευ ο υ τ

ι
τ τ τ
ι

Ντ υ τ ο Μ! ο υ !τοιτυοτευτΠτ.3·υάο1τ"ΝΜ"υιυ ετ.Ρε
Αυτοτουννετττου25Βορυτιτουυττεετ!ιτει·ΟττΕτυυ!υτττ!τε!ιυΒοουυιΙτ.- τοτουυτ8,ΡετοτουυτεοτΒεττε,Ροτετ-Ρου!υοουττο!ου ττο!ιτουΒρι·εου
Βετοτυτοννετττουυοου ττειυΒυτυονου 18 Κυ!. ρτο Βου·ουυουοττττ.

Μ39
οτυυιτουΜουτυο·,υττττννοουιιυ‹τΓιωτη νου 2-3 Πυτ.

$τ. Ροτοτουυι·ο, (13. Οοτουοτ) 80. Βορτοιυυοτ

!υυο1τ: Ι)ι·. ιυο‹τ.Α. ν. Βτυο!ιοΙ: Ζυτ Ουευτεττ!ιοοτ Βτρρουουουουάτοτυο.Βτυ Ρο!! νου Βυουουάτουιο ιυνιιοιυυτοουυι. -
Βττουοι°υυ2ο!ἔου υυυ Βοερι°οουυιιἔου: νοι·υουυ!υυοου άοι· υοουευουυτου νοτουιυιυ!υυο,τάοι· θοοο!!υουυττ Πτι·Κτυττοτυοτ!
!τυυιτοτυ Μττυο!ιου1899.Ηοι·υυος88°.νου Βουτττττοι·υτυΠι·. Μπιτ! Ρτοτττοτ.

- Ρτοτ'.Νοτυυυοο!'υ Βροοτο!!ο Ρυτ!ιο!οετο υυε!
'Ι'!ιοτυρτο.- ΚΙοτυετο Μτττ!ιοτ!υυἔοιι υυυ τυοτετροιιττυουο Νοττυου. - Μτττυοτ1υυο·ου τοι· θοεο!!εουυττ ρτυοττ
εο!ιοι· Αοτ2το ου Μου. - νοτυττυουτοο - ΜοττυΙττοτε-Βυ!!οττυ Μ. Ροτοι·ουυτου. - Αυτοτυου.

Ζυτ 0οουτοττ!ι οοτ Πτυρουουουουυτοτυο.
Βτυ Ρο!! νου Βυουουάτοιυο. τυνιιουπο.τοοιιιιτ.

νου

Πι. ιυοι!. Α. ν. Βτοο!το!.
1ιτυειι.

!νοτττυο, ο·ουε.!τουοοτ άουτΧΙΙ. ΙιτνΙουτττοουουΔοτοτοτυ,ι;
τυ ννουττου,1900°)

Μοτυο Ηοττοιι!
Ιου υουυο Ιυυου ττυοτοτυου Ρο!! νου τ

! υ ου ο υ ο το πιο

ιυνυοιυοτοευιιι τυοτυοτε ου τοτοτττου, οου του ου
Αυτουε τττοεοε.τουτου ου οροτττου θο!ουουυοττ υοττο.
Ποτ Ρετ!!υοτι·υτοτυου ΒΩτουι·τοου,ποειιυττοιι υυυ υι·55.τττοου
Ατυοττοτ,οοτ Μιτου, νοτ οτννυ 3 .το.!ιτουυοτ οοτ Ατυοττ ουο
οο,ς!τττουυυυ ιυττοοτ Ιτυ!του υιιτοτου Ηττ.Ιττοάοι· οοττ!τουου
Τυοτυιιννουιττττι·οοτοοτ' οτυου Μιτου, !ιουττςου θο,ι;ουετουτ!
;;οτε.!!ουευ εοτυ. ΘΙοτου υοου άουτ Ρο!! υυτ Ρειττουτυτυτ!το
Βουιυοτυου εο!ιουτ, τυο 8τοΙΙο οοτ Οουτυοτου ω!! ου οτυοτ
Βου!ο ο.υτ'ο;οοουτνο!!ουοοτυ. τυο οτυ!πο Τυοιο υουτυυά, υιιι άο.υυ
ιιυτοι· οοτ υο!ιοιιυτου Βοτυουτο!ἔο οοτ Ηειιιτνοττϋ.τυιιυΒουυ!!
υιττυ!τουουιιιυουννο!!ου.- Βτννο. οτυου Μουοτ υοου άτουοιιι
'Ετυιιυυ Μ!! Ροττουτου ττοτεοτυου$το!!ο οτυου υ!οτυου, !ιοττου
Κυοιου υοιυοι·υτυττυοιι,οοτ ειυτουΒο οτννυ.τοιιυουοτο,ιτοου,οο
ννοοου ειοτυιιο!!.- Ι)τουο νοι·υττι·τυυο·υοτ !ουΒουιυ ειιι θτττουο
υυοουοτυτυουυυυ τετ ττοτυ υ!!οτ ου,οοννουάτου Βο.!υου υυυ
ΒτυτοτυυυΒου ετοτο εοννυουοου υυυ το!! τιυ Ιοτυτου .τουτο
τοεο!ιοτ:Με νοτυετ ,ο·ι·ϋυοοι·οου·οτ‹τουεοτυ. -- Βουυτοι·οουυυτ
τυο θδεουννιι!υτυτο νοτυι·οο.ουτ υυυ ΡυττουτΜ!! _τοτ2τνου τυι·
Βοττοττυοτυ, που ετο τυιυ υυτου τυτο θτουοο υι1ά Βουννοτο
Ιο.οττουυυ υοτάοι· Ατυοττ Ιιτυιτοτ!τουΒιοτνοτττουτετ.- Ροττουτ
α!!! υουετ ττυιυοτΒοευυ‹το·οννοοουιιοτυ,υυτ υυτ οτυτυο.!,νεωτ
τουιτ υοτυοτΒτουυτυοττνου ΙΟ .!υ!ιτου,ου ιτοτυο!υου8το!!ο, ου
άοι· _τοτυτοοτ 'Ι'υιιιοτ ετο!ιουττντουο!τυο.τ, το άοι· Ηοιυτ οτυου
ετοοοειιθυτυυυ!ιο! εουυυτ, οοτ τυουττοου ι.τουουυτττουινστ
ττουτω..
8ττιτυο ρτοου.
Ρυττουτ νου τ,ι·οουοιυυνιιουυ, !ιτ·ο.τττοιουιΚυοουουυο.υ, οοτ
ουττντο!το!τοτΜιιο!ευτε.τυτ,υοτιιιο!οιυ Ρυι1ιιτο. υτττρου.Οοετο!ιτο
τοτυο εοουυττ,Ηυιιτ υιυτ υτουτυοτεΒου!οτιυ!ιϋ.υτοτοτυ.
Αυ οοτ Ιτυ!τουΒοττοοοε Τ!ιοτοιι, οοτ υυτοτου Ηττ.!ττοάου·
οο!υου ουτορτοουουά,οτυ υιυυυευουτοτοοεοτ οντι!εοοτο!!τοι·Τυ
ιυοτ, οοτ Μου ατο” υυά ννοττνου οοτ Τυοτοιιυπιυττ ουυουτ.
Ευτυρτοουουτ!άοιυ νοι·Ιο.υτ'οοτ Βτρρου ττο,·;τοι· ινττυοΙουυ!ου
νν!.τ.ττουο!ιοτ Με υτυοτυοτυινο.ττουυυ υου·τυυτ ουου υτυτου
ο!οτου υυτοτυο!υ άοι· Βουρυ!υ, οτουτ το άοι· Αιιτ!!οι·!τυτοιυττ
υοτυοιυ ουοτευ Βο.υιτο υουουτοττ

'

υυτοτυιι!υ άοι· Αιιο!υϋυ!ο,

2ἱουτ υοου υυτου νοτυο Με πι· Μοιυτ!!υτ1τυτουυυ τοτουτΜε
ου άου Βτυρουυοεου. Βοι· 'Γυιυοτ ττυοτττοο!ιττυο 7., 8., θ

.

υυυ
10. Βιρρο, οοτυΠιιιτο.υο·ειιι οοτ Βυετο υοττττ.τττ54 Οτιυ., υοτυ
Ηο!ιουουετο.ιιο19ο Οτιιι.; υοου υυτου νοι·υο νοιχτττυο;τοτ ετου
οττοι·ιυτο. [Με Ηο.υτ ττυοτάουτ Τυιυοτ υτυυυ ρτειιιουττττ,τυ
ττοι·οο!υοιιοιιοι· ττυοι·τυυ νοι·!υιιτ'ου‹τοτυο 7 Οττυ.υουυο, ννοτοο
!τουοΝοι·υο, τυο Ηο.υτ ίο.!τυο.τ,ττυοτάουτ'Ι'υιυοτ νοτοουτου!του,
ρυρτοτττττυυ.
Ότο Ουοι·ττττουοοοτ θουουννυΙοτ ιιυε!οτουιυϋ.οετο,!τυο!!!,<;;υτο
υυυ υτοττυο.υτοοοτ Τυοτυκννυυιτ αυτ υυυ ουο 8., θ

.

υυυ 10.
Βτρ ο ι·οτ!υυτοιι ττττ·οοττυ άου Τυτυοτ !ιτυοτιι.Βτυο νοι·οο!ιτου·
!υ·υ ου. υιιτ' οοτ Πιιτοι·!ειοο ουυο ιιυτυοο!του. Αυ τω Βο.οτε
τττυ!τοοτ 'Ευτυοτυτου εο!!τ ιτοι·υυυυ υυττ ου, ννυ!ιι·ουάει· :το
εοτυοι·Κιιρρο ννοουεο!υττοΟουετοιοιιι ο.υτννοιοτ;ν!ιοτο!ιοτοΡοι·
ττουυ·οουυο!υ ιυττ!ιττι·τοτοιιου υυυ ίτυοτοοτ οττοτυιτο,τουΒρττυο
Μουτ οτου Ε”!υοτυο.ττουυο.ουννοτοοιι,υοτ υτττ.τ!ιοτοτυΒ'τυςοτάι·υο!ι
τττ!ι!ττυο.υοτυ ινοτο!ιοοΚυττεουου υυυ Ρορτοι·!ιυτττοτυ.
Βοι ττυττ,οοΟτουυτοιυυε άου Ροττουτου υτοτοτ οτυου υυτου
ε.υο υοττυυ!ου Βοτ'υυττ.- νοτοι·ουουυΒου νου Βοττου οοτ
Ιτυυττο!ιουι:ιτουτουτ υιτουεονντοοουννοι·ιτου.
Αυι 29. .Ιουιιοτ 1900Οροι·τιττουτυ τω» Ο!ι!οτοτ'οτιυυυτ!ιουο.
Αυι 'Ι'ου;ο οοτ Οροι·εττου Μοτυουυ οτι! νο!!!›υ‹!; νοτ Βορ;τυυ
οοτ Νυτυοεο ττυ!τουοΠοεΙυτ'οοττουιυττ ο·τττυοτΒοττουυυ υου
οοτυννυουοτ, Ατ!ιουο! υυυ Βιιυ!τιυυτ. Βοι· Ποιιτοο!ιυτττυου;τυυτ
ουου το οοτ Ηϋυο ω· Βοορυ!υ, ιιιυ!υτοτετττου 'Ι'υτυοι· υοτυοτ
οοτττο·υυ!υυοοουτϋι·υττο;υυυ ουττοτνοι·ιτο υυτου οιπ Βτρρου·
υοεοι1. Βο!ιυττ'ου8ουτο!ιτννοτυουνοτιτττυοου Με οοτ' τυο Ουροο!
άου Τυυιοι·ο; Ζυι·ττουρι·ττροι·ττυυςάοι· Ηυιιτ-Μιτο!το!!ορρουΜε
:ιιι οτε Βιιοτεοοε Τυυιοτε, Γτοτ!ου·ιτυοάοι· Θ., θ

.

υυε! 10. Βτρρο
2υοι·υτνοι·τουτο!υτϋ.ττο,ουυυ οτοτυει!ινττ.ι·τυ.- [Πο θ. Β.τρρο
αουτ υττοοττυ άου 'Γυιυοτ υτυοτυ, τετ νου τυυι ο.υτοοιουττ,
τυο 10. Ητρρο τετεουτ !”οετιυττ οοτ υυτοτου Οττουιιιτοτουυ(του
Τιιιιιοι·υ νοτυυο!ιου υυυ τυο υυτ οτυου ο;οττυο·ουΒοετ υουττττ,
ννυ!ιτουτ!Με: Θ

.

Βτυρο, τυο ο.υου νουι 'Γυιυοτ υοου ουου νοι·
ιτι·υυΒ·τυυ‹τ υυ!υυοεουτϋτιιιι;; οιιτορι·οο!ιου‹τάοι· θοετο.Ιτ οοε
'Γυιτιοι·εουο,ντουο!ι!ττετ,οτο!ι υοου νοιυ 'Ι'υιυοτ ουρι·ττρο.τττου
Μουτ. -- Βοετοοττουάοι· θ. υυυ 10. Ετττροοιιοτοτ υτυτου ουου,
εοττυυυνοτυο υυτου υοι·οττυτυι !τυοτρΙτυουΤΙΜ! οτννυτυ οτυοτ
Αυεοο!ιυυυΒ νου ιιιουτ ου: 15 Οτυι. - Πο.άυι·ου ννττιτάοι·
'Γυυιοτ ιιυτ Βτιιτοουυοννοο!το!ιοτ,ιυυου ο.υοι·εοιτουυ, «το.οτΜου
το άου υυυρ!ουι·ο.!ουΒυυιυ υτυοτυοου·υουυουτετ,νου υτοτ νοι·
οτουττΒ·ετυυιρτ εο!ϋετ υυυ υοτυυοΒο!ιουο!τ τνοτιτου,αυτ! ετου
υυου ουυο Εττυττουάοι· Ρ!οιιτο υυυ άου Πτυρυι·ο.,οιιιυυεννοτυ
ετο!!τοου!τοοο. !)το ΒΙυτιιυο ννυτ ,οοι·τυο; ειο ννιιτ‹το τυοτ!ο
άυτου Τυτυρουυ‹το οοεττ!!τ,οτυτο;οερτττυουττοθουτυοο ννοι·ου
€οτυουτννοτττουυυυ ινιιτττουιυττΒοτ‹το!τ,<;τι·τ.
Νο.ου Β'οι·τυουτυοάου Τυιιιοτο του· υυυ οτυο τροπο υτοιυ!του
ττοτ'οννυυαιτουιο νοτ υυυ, @του ουυτοιυτοουοΒοετου2υυμτου
το!Βιουττουυτου:
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Μεε εεειι Με εεεεεί'ει·ιιιΜ ειιεεεεεεΙεε, :εποε Ι)ι·εεε
ετι·ερειι·τε8. Βιρρε, ιιει.εΙινει·ιιε εεε εΜτειι_ιεΜε Βιειιιεΐε
άει· τεεεειι·τειι θ. εεε 10. Βιερε εεε ιιεοε ειιτειι άει·
ΒΜρειιεεεεε. Ι)ειι θι·ιιιιε άει· ννεωιιιειιιε εἱΙἀετειι
εεεε εεειι ειε ειιιπ ΡΙειιι·ε εεε Ζννει·εείεΙΙ, ιιεεε ειι
τειι ειε εειει‹ Ρει·ιτοιιεειιι

Πει· 'Ι'ιιιιιει· ννετ ειΙεο ιπιτ εεΜειιι ειιτετειι ιιιιιετειι Ωιιεει·ειιι·
Με ω Με εεει·ε.Ρει·τιε εεε '1"ι·εεεεεεεεε Βεειεεε ειιιειιιε·ε
ννεεεεειι εεε Ιιει.ιε ω. Ρει·ιιειιειιιιι, εεε Πιεριιι·εε·ειε εεε Με
ΡΙεειε νει· Μεε εει·8·εει·εεετ εεε ΒΙειεεεειιι ννιε ειεΜε εεε
ειιιεεεει·εεΜεεειι.
ΠΜ ννειιεΙιειιΙε ννιιι·όειιιιτ ττεεεειιει· ει.ει·ιΙει·θεΖε εεει:ειιι
Με", Με ΗειιτιιιεεεεΙΙερρειι εεετ άει· 'Γειιιροιιεεε ειιι·εΙι
ειιιιε·ε διΙεειιιιιτειι νετιιεετ, ννεει'ειιε εεΜε Βι:ιεεε εεε θεεειτ
εεε ειΐειι ι.τεΙεεεεε ννιιι·εεε.
Με Νετεεεε ινε.ι·εετ εεε νετΙιει' εεεε ΖννιεεεεείεΙΙ.
Με Ορει·ει:ιειιΜεε 65 ΜΜετειι εεεεεει·ι..
Πει· εκειιι·ριι·τε Τειιιοτ ννιεε·τΜε ΡΜ. ι·τιεειεεε,ει νοιι ΗΜ;
ΙΜε ενιιΙει· θεετε.1ι εεε ειννεε εεεΙειεειεεεειεει· θεειεεεεε.
Πιο Θ. Βιρρε εεττ Μι·εετ εε εειιι ειιιειι Εεεε εεε Τιιιιιει·ε Μ
Μεεειι εΜειιι, ειι άειιι ειιιεει·ειι ννιεεει· εεε Μπι εει·νει·. Αιι
άει· εεει·ειι Οιτειιιιιΐει·ειιΖΜΜΜ. Μεε Μεε Γετειιε, ειιε Με· εει
άει· Ορει·ε.τιειιΜε 8. Βιρρε ειιεεεΙιεεεΙτ. ννει·εε εεε ειε άει·
ειιτει·εε θιι·ειιιιιΓει·ειιΖΙἰε,<.ετ(Μπι Τειιιετ Μεει επι, εεΙεεεεεε
ΐετιιιι€ ειιι:εριεεεειιε άει· ννϋΙειιιιἔ εεε Τειιιετε ειε εεί ειιιειι
εΙειιιειι Βεει. .Με εΖεεττ, Με 10. Βιρρε. Αεί” εειιι Πεεεε
εεΙιειιτ ειεει άει· ειιιει· ε;ειιΖ ιιιει·ειετιι·τ εεε, ιιι Ρειειε νει·
εειιιεεεεει· Γέιι·ειιιιε εετ Ιιει·τει·ειι ενεΙιεειι Μεεεειι εεε άει·
ει·ννειειιιειι ετε.ιιιιιιεΙιειι Ηειιιετειι εεε εςι·εεεετειιΟνετειι, Με
ειπε εεεΙειειιε;ε. ΜεειιΖιεεειιάε, ε·ειεΙιεεε ειιιε.ειειζειε ειιιεεΙ
τειι. νοιι άει· ιιι εεε 'Γιιιιιει· ειιιιι·ετεεεειι θ. Με” Μ. Μι
Τιιιιιει· εεΙεετ ιιιεειε Με» ιιειεεΖιιινειεειι.
Μιει·εεεεριεεε εετ ιιιειι εεε εεε Ιινειιιιειι ΚεεηιεΙε, άει· ιιι
Αιιεϋειιιις εεει·ιθ`ει1ι·εεει: ΖεΙΙι·ειοε Με. Με ει·ειεεννετεεεειι
Κιιει·ρεΙΖεΙΙειι Ιιεεειι ει.ετεΓει·ιιιιεειιειιιειιεει·, ειιεετοιιιοειι·ειι.
Αιι ειιεει·ειι ΒιεΙΙεε εεεει ειεε νεΙΙειειιειε εεεεεΙϋετεε εεεειι.
ΒεΙιΙειιεεενν·εεε.
Ιιιι ννεπει·ειι νει·Ιε.ιιί ετεΠιε Με ειε θ. ΈπεσεΜεε εεειιεετε
ΡΙεει·ει·ειΖιιιιε ειιι ειπ Τειιιιιει·ετιιτει·ιιειιιιεε·ι38,8°), Ηεειεε.
Κιιι·Ζειιιιιιεεεειι ειιά ι;ςετιιιςειιιΕκειιεει. εεε _ιεεεεε ειιεεεεεε
Με τεεει·ειι·ι ννιιι·ιιε, εεεεεε Με ΡΙειιι·ιιιε εειιιειι ε·ι·εεεειιΠει
Μει; ειιιιιιειιι Με εει·ειτε πει 10. 'Γε.<ζεΜε εεεεΙιειΙε ε.ιιεε
εεεειι ννειεεε εειιιιτε. - να" Με Ορει·ειιιειιεννιιεεε εε!εει
ειι!ειιετε, εε ειιιϊει·ιιτε Με ειε ό. 'Μεε Με ει·οεεε Τειιιρειιεεε,
Ιιεεε εετ Με ενιιιιάννιιιεεΙ ειΐειι εεε επεσε:ε Με νει·ειιιιετειι
ΠεετιιιεεεεΙΙερμειι ειιιοε ειε ΠοΙΖνι·εΙΜιεεειι @με Με ειιι
τετε ε'ιεειιε ε" ΝεεεεεεΙε ειε. ΑΜ θ. 'Μεε ειιι.ιετιιτεΜε Με
Βιιιιιι·ειι. Με ΗειΙειιε; ει·ΓοΙετε εετ εεεειιΜιιιι εεε ειε Μ.
'Μεε εειιιιτ.εΡιιιιειιε εεε Βειτ νετΙεεεειι ειπ! Με;; ειε 25.
'Παμε ιιεεε Πεεεε. - Βιε ενιιιιεε εε εετ. νει·ΙιειΙι, Με Νετεε
Μεε εεε ειιτερτεεεειιε εοι· Αιιεεεειιιιιιε άει· ι·εεεειι·ιειι Βιρρειι
εεεετ ειεε ειε ΠεΓεει: Μ άει· εεεειιετιιειι Τεει·ει:ννε.εά νοιι
15 (Πει. Ι.5.ιι;.τεεεε θ Οτιιι. Βι·ειτε. ΝεεΙι άει· ΒιιτΙεεεειιε· εεε
εειιι Κι·ειιιεεειι:ιεεε ιιεειιι Ρετιειιτ εεετ εεε1 εειιιε εεννοειιτε
Αι·εειτ "Με ε.εΐ εεε ει·Γτειιι: Μεε, Με εεεε Με θ Μειιειτε
Μεε εετ Ορει·ειιεε ννιεεει·,εεεειιεε, ειιιει· ειιτεΙιειιε ιιει·ιιιεΙεε
Κετρει·εεεεεεεεεεειτ.
Μειιιε Ηει·ι·ειι!
Με Βιιεεεεειεειιιε Με εεΙεεε εεεετεε ει

.

εεεεεειεεειι
ιιιεετ Ζε εεε ΒεΙτεεεειτειι Μ εετ ρετΙιεΙεειεεεειι Αεε
ιειιιιε, ννεει εεετ εει·ίεε Βιρρεεεεεεεεετοιεε νεε εετ
θιτεεεε εεε νετΙιεεειιεεε Ε"ε.ΙΙεε ειοετ Μι εεεεεεΜετ εετ
εειι εειιι. - Ιεε Μεε, εεννειι; εε πω· ιεεεΙιεΙι εετ, Με
Ι.ιτει·ετει· εετ Ιει;Ζτεε 25 .ΙεΙιτε εετεεΖεεεεειι, εετ 11
ΡεΙΙε νεε Βιρμεε- τεεε. 'Εεετεκεεεεεεειειεειι εεΠὶεεειι
Κεεεειι, Με τεειΙε ειιερεετετιν, τεειΙε ερετετιν εεεεεεεΙτ
ννετεεε ειιιε.
Βιε Βιιεεεεει·ειιιε Με εεε ειειειεεε θεεεεννεΙετειι
νιτεεενν°ε ειιΖετειεεε, εΙειεεΖειιιε εεετ ειιιε ειε :Μεε
εετετοΙεεε 'Ι`ειιιειειι, Με Μ Με 8ττεειει· εειιι Μετιετ
εεεειι ειεετ ειι€εριεεΙιεε, εειιιι εε εεε Βι;ε!Ιειι, ινε ειε
εισε εετννιεεεΙε, Με ειειιιεΙε ΚεετρειεεεετειιΖτεετε ιιεεε
ννειεεετ εεννετεεε. Με εΜε εειιιιτ «εε!εετετειιειεε ενε
εεετειι€ειι, Μεε Μεε: ειιιίε.εε ιιιειερΙεεεεεε ε.είΖεΓεεεειι,
εεεεειιι Με ΑεεειειιιΙιεεε ερεειεεεεετ ΖεΙΙεε» (ΚΙεεε)
ερεειεΙΙ εετ ΚιιετρεΙΖεΙΙειι ειιΖεεεεειι.
Ιει·ε θιτεεεε ννεεεεεΙτ εεε ειιιιιιιτ ειπ εειιι ΒεετεΙιεε
εεε Τειιιετε Ζε, εεεεεε ειε Ζε εεετ ει·οεεεε θεειΙεεε
εετειιννεεεεειι Κειιιιειι.
Πιε θεειεΙεεεΙιειιει·ειιιε ειτΖειι ιιιειει:ειιε εε εετ εεεεε
εεε $ειιε εετ Βιρρειι, ινεεεετε Ιειιεεειε, ειΙεειι εεεΙιεε
σε: εεεεετιεε ΤειΙιεΓει1. Ψειιι·ειιε ειιΓειιεε εεε Ψεεεε

Μ ερετει·ειι 8τεειειι εεεε εεεε ιιιιιετι εεε εεειεεειι
εΙΞ:ιειιτει
εεε

Με εεττεεεεεεε νειΙιεεεεεεε θιρειιε νετ εισε εετ
τεΙετιν εεετ κι·ετειι νει·ννεεεεεεεεε ιιιιτ Βι·εει.ίεΙΙ

Ι.εεεε ειε.
·

Με εει·εε Με Βιρρεεεεεεεεετειιιε εει·νοι·εεει·εεεεεε
Βιετειιεεε τεεε. 8εεεειεεεεεε ειιιε εεΜιιετ εει·ειι ιΙιτε
θιεεεε, Με εΙΙιεεεΙιεε ειεε ειιτινιεεεΙιιεε εεεττεΙε ΠΜ
ννεεεΙεεε εεε Ετννειειιεεε, Με τεειεεει·ε Ιιιίεετιειι ·εει
νετειτετεεε, Με ΙοεεΙε εεε ε.Ιεζειιιειεε ΕεεννιεεεΙεεε
νοιι Μεεεετε.εεε εεε εετ ειπετ Πιεετεεεεε ει·ίεΙεειιι1ε
ΒιιτεεεεεεΙι εετ ει·ννειεειειι θνετεεεεεειεεειτ ιιεεε εεεεεε
εεετ εεεε Μεειι, εει εΜειιι εΙειεεΖειι.ιεεε Πεεει·ει·εΠετι
εεε Τειιιετε ειεί Με Ι.ειιεε.

Με εεΙεετ εεετΙεεεεε, Με” εεε Ειιεεεεει·ειε Μιτοε
εεΜε θι·εεεε Με εεωε Μετεετεεειι Ζειιι 'Ι'εεε. ΑΙΙει·

ΜΜΜ Μ ειιεεεεΙιεετει· Ζειτ, Μι Με ΕΞεεεεεετοιεε άειι

θετει·τιεεε Τιιιιιοι·εε ΖεΖεΖεεΙεε ειπε.
-- δεεεε ιιειιιιτ

εεε ΕεεεεεΜειιι «Μ άει· ΜεετΖεεΙ ειε τειε ει·1Μεεεε
Πεεε1», εεεε εεεειΖτ ιιεεε θεεΙεριετ'ε Αεεεεεε
«εε!εετ εεε τεΜε Εεεεεεει·ειε ιιιεετ νει· Μετε.ετεεειι εεε,
ννειιε εε ερειιτι. ννετεειι Με νετ ειιιεει Β.εειειν».

.Ιε ννειιει άει· 'Ι'ειιιει· ννεεεετ εεε ιε Ιε1εεει· ει· εε
ετεετ, εεειε εεετ εεε τεεεεει· Μερεειι·τ ετ Ζε τεεεεεεει
εεε Μειειιιοτρεεεεε.

-- Βει· ιιιειετ ΒετΜΒε θειεεεεεεεΙτ
εεε Με $εεννιετεεεειτ εετ Ειιιιεειειιε εετ ε.είειεεΙιεε
εεεεεειΙεεεεε ΚεετρεΙιεε.εεε ετΙ:Ιει·τ εεε Ζει· θεεεεςε.
ΜΜΜ Με ιιεεεε εετ εεεΙειιιιιεεε Βτννειεεεε8 εετ

θι·ειιεεεεετειιΖ Γετιιιιεεειεει·ρεεεε εετ ΖεΙΙειι ειε εε
ει!εεε ειεε Ζννιεεεεε εεε Ι.εεεειι εεε 8ττειεείεεεννετεεε
νεΙΙΙωιιιιιιεεε Ογειεε ειπ εεΙεΙιεεειιι εεεΙειιειεεε ΙεεεΙι.- Αεεε νετεειεεεε εετ ΖεΠεε κι είτ εεεεεεετετ
ννετεεε.

°

Ιιι εετ ννειτει·εε ΠιιτινιεεεΙεεε εετεεΜΜ Με εεε
Εεεεεεετειιι, εεεεεειιι εε εει·ειτ.ε ιενιιειεετεε εεεεεει·ιιι
Με Με εειιι $ετεειε; εεεειιεετε ιετ Μεεεε νοιι εεε Εε
εεεεει·οιεεε εετ Ψειεεεεει!ε εεεειιιιτ, ινειιι·εεε Με ειι
εεεεΜοιιιε εεε 8εεΙει.ιεε ινειιιεει· Ζε εετ εετεειιιετϋεεε

ΠιεινεεεΙεεε Ζε εειειειι εεεειεεε.
Με εεε νετεειιιιιιεε εετ Εεεεεεετειιιε Με εε εειιιει·
εεεεννεπε, εεεε ειε εεεεε ειεε εε ιεεεεεΙιεεεε ΙιιΜνι
«Μεε εετννιεεεΙε; εεεε ννεεετ εεε Ρεεετ εΜε εεεετ
εεεεεετειιε Γε.ΙΙε εεεεεεειει. ννετεειι.
Ψεεε Με ιιεε εετ Αει.ιεΙεειε εετ ΕεεΙιειιετειιιε Βε
εεεεε, εε ννειεε Με ννοεΙ, εεεε Με ιειεε ΜΜΜ εεί εὶι1
εεειει εεεεεε, εεε πιεσε εετεεε.εε ειιει·ΚΙετι εειετεει,
εειιιι Με ενοττε ()οεεεειιε'ε: «ννεειι εε @Με ειε
θεριτεΙ ιιι ιιιιεει·ετ Ψιεεεεεεεε.ίτ ειεετ, εεε Μ :ιείεε
ΒεεεεΙ εεεεΙΝ Με εε Με Μεε Με Αειιε!εειε εετ θε
εεεννειετε» - εΜε εισε: εετ Με εεε .Μιπ 1877 εεετ
εεννετεειι, εοιιεετιι εεεεεεειι εεεε εεεε Ιιεει.Ζε8εεε ιιι
εειιι εεεεειι εεεεεεειιεεε .Ιεει·εεεεει·τ Με ειιειεεεετι:εττε
ννεετεειτ Ζε ΒεεΙιτ.

ε

νοιι εεε νει·εεειεεεεετειι Αετει·ειι εΜε Μι· Με ΑΜΜ
Ιεειε εετ θιεεεεινεΙειε Ηνροτεεεειι ε.είεεετεΙΝ ννετεεε,
νεε εεεειι ειετ εετ Με 'Γεεει·ιειι εετεεεειεετιετ ννετεεε
50Πειι, Με ειε εεε Νειεεε εετ εε3εεε ΑΙτιιιειεεει· εετ
ρετεεΙ. Αεετειιιιε, Οοεεεειιιι εεε νιι·εεοιν, εεε
νετε·εεεεειι εΜε.
Οεεεεειιιι Κειιιιτ Με Με Αείτιιετεε ειπετ Νεεειι
ιΜιιε εεΜειι ειιεετεε θιτειιι1, Με ιειεει1 Ε'εεΙει· ιιι
εεε ειεει·νεεε1εε ΑεΙεεε». ει ετεΙΙτ Με νετ,
Μι.εεΜ ειιιειιι ίτεεεε $τεΜειιι ειιιει·νοιιεΙει· Ειιτινιεεε

Μεε ιεεετ ΖεΙΙειι ρτοεεειττ ννετεεε, Με Ζειιι Αείεε.ιι
εεε εεκτεΠεεεεε ΤεεΠεε ιιει;ειε Με, εεεεεε ειε Πεεει·
εεεεεε νεε ΖεΙΙειι ειιιετνεεεΙει· ΑΜ. νετεε.εεεε ει, εετ

ιι
ι

Η.εεεει.εεε Με, εἱεε εεννιεεετιιιε.εεειι νετΚεεεεΙτ, ειε
ερε.τει·Μ Ε'εε;ε @Με ειεεε εετιεείεειεεε Αιιετεεεεε
ειεε Ζει· ΟεεεΙιινεΙετ ειιτινιεεεΙε Ζε εεειιειι.

νιι·εε σε· ειεει Με Πτεεεεε εετ Εει;ννιεεεΙειιε ειπετ
Νεεει!εειιε ιιι «Ιεεε.Ιεε $τει·εεεειι», Με εει” ειε

τεειιι ννοεΙ εετ ιιεεΙι εεεεεε ειείεΙετ, νετετειτειι ειε ειεε | 'Γτεειιιε ΖετεεεΖεΓεετειι εειειι εεετ εεί ιεεεεεειεεεε εεετ

.
ι
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ο1ιοτπιεο1ιοΒοι2ο οάοτ ειπ! ροτΙιοΙοοιεο1ιο Ρτοοοεεο, πιο

Επιτππάππο οάοι· ΠΙοοτοτιοπ.- Ζπιιι Βοννοιεο εοιποτ ΑΜ
Γοεεππο· ΓΜιττ οτ Μο ΗοπίιοΙτοιτ όοτ ΝοιιΜΙάππ8οιι ειπ
άοτι ΒΙ.οΙΙοπ άοε Κάτροτε οιπ, Μο ιΙιτοτ Βοεοπάοτοιι Ι.ο.ττο,

Ειιιτιο1ιτππο οάοι· Β'πτιο1;ιοπντοοο11Ιιοπάοοπ ΙπεπΙ1;οπ οπε

Βοεοιοτ ειιιά. (Ηιιπτ, Κποο1ιοπ, 11Ιοοοιι, 8οτποΙοτΒοπο,
Μο Βοπάοτ άοτ Οετὶοπ πιι Κϋτροτ.)
ΑπεοΙι1ιοεεοπά ειπ Μοεο Ιο1το1οιι816τπποοιι νι τοΙιοττ'ε
€ΙοιιΜ Β1ΙΙτοΗι ποσο οιπο «εροοιΠεοΙιο Βιοπο
ειιιοπ άοε ΙπάΙν1άπιιπιευ πιπ2πίπεοπ επ τππεεοπ,
πππ Μο Βιιτννιο1το1πιιοοιποτ θιοεο1ιντπΙετ οπ 1ιοοϋπειιοοιι.
Πτιά Ι.ποΙτο ΜΗ; Μο Ιο1τοΙοιι Βοι2ο, νοτ1οιπππο;οτι Μο.
ινοΜ Πιτ Οο1οΒοπΗοιτειιτεο.ο1ιοποιποτ Νοππ1Ιάππο, ιποιπτ
ποιοι; άο.εε 11ποτ1ιοπρτ«οιπο οΙΙΒοπιοιπο Ρτϋ.άιε
ροειιιοπ ιιπ 1ιοττοΠοπάοπ Κάι·ροι·» νοτιιοπάοιι
εοιπ πιιιεε, ινοΙοΙιο Μο Βπτ.Γο1τππο άοε θοεοΙινιτιιΙετΙτοιιιιοε
1ιοντιτΜ.
1)ιτοοτο ΒοτνοΞεο ΙιοΒοτι ππε μ

ι. Πιτ Μοεο ΟοεοπινιιΙετ
11ιοοτιοιιτιιοΙιτ νοτ, ιιιιτποτ1ιιτι οποτ εο1ιοιιιοπ Μοεο οινοι
Μοιποιιτο: «Μο οιππτγοπο.Ιο ΑπΙοοο πιιά άοτ
άπεεοι·ο Απειοεε. άπο Ττο.πιπο.» Πιτ Μο Βοιω
επιιε ππά άοπ Οκτ οιποτ θοεοΙιντπΙετ πιοεεοοποπά επ εοιιι.
Ποεε οτπϋτγοποΙοε Οοινο`τ›οιιιιιοτποΙο άοε οπε8οινοο1ιεοποπ
Οτοοιιιειιιπε οιπ 77ο1τοτινοοπετιιπιπ ποιοοπ Ιτο.ππ, άοε ιετ
ππε άιιτο1ι Μο Ειτροτιιιιοπιο νοπ Ζο.1ιπ Μιά 1.οοιιοΙά
τοντιοεοπ.

Ι.οοιιοΙά εροοιοΙΙ £τοΙοπο εε, άποτράοπ2το Βιιιο1το1ιοπ
νοπ ίάτοΙοτπ ΚποτροΙ πω” άοε νιοΙΓοο1ιο άοτ πτερτϋπο
ΠοΙιοπ Οτάεεο ππειτοοΙιεοπ ου εοΙιοπ Μιά οπί Μοεο Ψοιεο

οΧροτιιπο1ιτοΙΙοιπο Μοεεο επ 801ι81ΪοΙ1,Μο ιιΠο Βιοοιι
εο1ιοΓιοιι οιποτ οοΙιτοπ ΟοεοΙιιιτπΙει, οιποε ΕποΙιοπάτοτποε,
οτι ειοπ 1.τπο Μιά άπτοΙι νιοΙο Μοποιο 1ιιπάιιτοΙι, Με εππι
Τοάο άοε νοι·εποΙιει1ιιοτοε, ιιι άοτ ΒοεοΙ οοπτιππιτΙιο1ι οτι
θτάεεο οπποΙιττι, )οάοπίοΙΙε ειοπ ΜΜΜ; νοι·ΙτΙοιποττο οάοι·

επιτ τοεοτ1ιιτι ινπτάο.

Ι.οοροΙά 1ιο1εοιπιτ Μο Αοι:ιοΙοειο ΟοΙιπΙιοἱιπ°ε.
)ινοοΙιειΙιπττι άοι· 8οεοπινπΙετ ειπε οιιιΙιτγοπο1οπ ΖοΙΙοπ,
ννοεοιιιΠο1ι Βοετ11τοτ. ΑΙΙοτΜπΒε οι οτ ππε άοτι Βοιτοιε
εο1ιιιΙΜΒ ΒοοΙιοποπ, ινοάιιτοΙι ιιπ Ρπ11ιοΙο8ὶεο1ιοπ 1.ο1ιοπ
άοτ εο1ιΙππιπιοτπάο· οιπΙιττοποΙο Κοιιπ 2ιιτ Ε1ιιΓο1τππο ππά

71'ιιο1ιοτι1ποοποοτοοι ννιτά πιιά τω, Βιοπ1ιο πο, Ιτοπιιιιτ
Μπι Μο νἰτοΙιοιν'εοΙιο 'Ι'1ιοοτιο ιιτοεοιιιΙιοΙι επ ΗιΠο.
άοπιι οε οι ΙΜπιεο1ι πιο11τνοπ άετ Ηοιιά επ ντοιεοπ. άοεε
άοιπ 'Ι'τοπτπο. Βει άετ Επιιτιο1τοΙππΒ οιποτ ΝοιιΜΙάππο
οιπο Βοινιεεο ΒοΙΙο οιι1τοττιτπτ.
Νοιοτι οιιιοπι 'Ι'τοππιο. Μιά Μο 1ιοττοΙΤοπάο Βο1το1ΐοπο
ΒτοΗο πι οιποπ 1ιγροτοιπιεοΙιοτι Ζπετοπά νοτεο$2ι: οιπΓΜο

ο.ιιίοπΒΙιοπο Οοπττοοι.ιοπ άοτ Οοίο.εεο 171181.οιπο Ιοποοτ
ειπάοποτπάο Ι.Μιπιππε άοτεοΙΙιοπ ππά οιπο άοπτΠο1ι Βοετοι
ττοττοΒΙπιτπίπ1ιτ 1ετ Ζιι οοπετοι.ιτοπ.
Οοτοιάο Μοεο Βοετοιοοι·το ΒΙπππίπ1ιτ. Μο Ιειιι€οτο Ζοιτ
ειπάοποτπάο Ηγροτειιιιο άοε θοινο1ιοε Κάπο εοΙιτ ινοΙιΙ
ο1ποπ ιιι Μοεοιπ Βο2ιτΙτ εο1ιΙππιπιοτπάεπ οποοερτοποιοτι
οπι1ιηοπιιΙοπ ΟοινοΒε1το1ιπΖιι οΙΙιπο.1ι1ιοΙιοτΒιιτννιο1τοΙππ8_
οπτοΒοπ οπ οιποπι οοπτιππ1τ1ιο1ιοπ 1ΝοοΙιεττιιιιτι

Βτὶπ8οπ.
«Βε Ποεοπ Ζιι νιο1 ρυειιινο Αποο.1ιοιι άοτ ετάεε1οπ πτά
1ιοετοπ Πιιτπτοοπ νοτ, Με άειεε οε οιποπ: ΖννοιτοΙ Μποτ

ΙιοΒοτι 1τοπιιτο, άοεε Μισο οιπο Ηγροτοιπιο οιποπ νοτ1ιοπ
άοποπ θοεο1ιντιιΙει1τοιιπτπτ Ειιτινιο1τοΙππο Ιιτιιιοοιι Κάπο,
ο1ιοπεο πιο οιπ 1ιοτοιτε νοτ1ιοπάοποε ΝοορΙοειπο άπτοΙι

Μιά

-οοποοετινο πτιά οπ12άπάΙιο!ιο Ηγροτοπιιο πι οιπ 1ιοεο1ι1οπ

ιιι81ιοε 77ποΙιεΗιππι νοτεοτοτ ἐντοτάοπ Κοτιτι›. (ΟοΙι π -
1ιοιιπ 1. ο.

)

Βοπτι 1ιοι άοτ Επτινιο1τοΙππο)οάοτ Νοπ1ιιΙάππο ιετ Μο
1ιικοπειτοτ άοε Ετπε11ιτιιποερτοοοεεοε τνοεοπ1:ΙιοΙι πι Βο
ττοο1ι1:2π 2ιο1ιοιι, ννοιιποΙοιοΙι ΜοεοΙΒο πιστά; πΠοιπ οπε
"Μπι, πιπ Μο εο οπΙΤοΙΙΙΒοπ ΠποΙοιο1ι1ιοποπ ιιι άοι·
1Νοο1ιετιιπιπειτοεοπινιπάιοΚοιτάοτ τοτεο1ιιοάοποπΘοεοΙιπιπ!ετο
211 οτ1τΙο.τοπ. Σε πιπεεοπ 1ιιοι· εἱοΙιοτΠοΙι ποσο οπάοτο
πιιπο1τοππιο ιπποτο ΒοΜποπποοπ άοτ Μνοτεοπ θοεο1ιννπΙετ
1το1ιπο1ιο1άοι·οιι Επτντιο1το1ιιιιεοιπο Β·ιΙΙο εριοΙοπ.

· νοπ οἰποι1ι οιπτππ.11οοπ 'Ι'τοπτποι, απο οιιιοιιι 8τοεε,
οιιιοπι ΡΜ!. οιποτ (.)ποτεο1ιππο Μο. ντιτά ιποπ Βοτοάο
π1ο!ι1:νιοΙο Τπτποτοπ οπΙοιτοπ Ι:ϋπποπ, ιτπιποτ1ιιπ οι οε
άοοΙι ποοΒοο1ιτοπινοτάοπ.
«Απεεοτάοιπ ειπε! Μο Βοο1οΙιπποοπ άοι· 8οεοΙιινιιΙετ το
άοιιι 'Ι'τοπιπο εοΙιτ ινοο1ιεοΙπάοτ Νοτπτ. Πι ιτιοιιοΙιοπ ΡΜ
Ιοπ εο1ιτ Μο νοτΙοτ2ππ8 οιπίπποε ερπτΙοε νοτι1ποτ, Μιά
οτει ποσο οιιιιοοτ Ζοιτ Βοτιιοτ1ττάοτ Ροτιοπτ οιπο Μπιο
επιιι ντοο1ιεοπάο 8οΙιινοΙΙπιιο; επι άοτ οΙιοιποΙε νοτ1οτ21:οπ

8τοΙΙο. οάοτ οο ιτοτοπ ειπ Πιτ 2ποτετ ιτιοάοτ $οΙιτιιοτοοπ
ππά άοπιι «πετ Μο Θοεο1ιινπΙει οπΓ. Επι οπάοτοε ΜοΙ
ΜΑΜ; άοποτπάοτ Βο1ιιιιοτο πο.ο1ιάοιπ 'Ι'τοπιιιο οπτϋοΙτ Μιά

εράτοτ οπωνιο1τοΙτ ειοπ Μο Θοεο1ιττπ1ετ. Ιπ οπάοτοπ Ρο!
Ιοιι οιιάΙΙοΙι πιο εοίοττ Μο 8οπινοΙΙππΒ πιιτ άοπι 8οΙιιποτ2
ΖποΙοιοΙι επί ππά ΜΜΜ Μιά ννοοΙιετ ινο1τοτ οάοτ ειο
μπι οπΓιιιιοε πιο οοοιο;ποτοτ Βο1ιο.ιιάΙυπο οιννειε οπτ11ο1τ,
ππι οποιοι· ιτιοάοτ ειιοπιιο1ιιτιοιι». (Νοεεο.)
Ιππ Βοεοπιάοτπ Μ; οε )ο

.

νοπ άοτι Κποο1ιοιιτπιιιοτοπ Βο

Μπος άο.εε ειο ειοπ άΓιοτε Μιά Μάτ 21οιιιΙιοΙι τοεοΙι
ποσο οιιιοιιι 'Ι'τοιιιτιο.οπτινιο1τοΙπ. Αποπ π

ι

άοιι Αποοοοιι
Μιοτ Μο Επτντιο1το1ιιποάοτ Επο!ιοπάτοτπο Μ; άοιιι Ττοπιιιο.
οιπο Βτοεεο Βοάοπιππἔ 1ιοιοοΙοε1:ινοτάοπ.
8ο ποπ ΕάινοπτΙιοΙ 27 ΡοΙΙο νοπ ΕποΙιοπάτοιποπ
άοτ νοτεοΜοάοιιοπ Κάτροτοο8οπάοιι οπεο.τπιποποοετοΙΙτ,
Μο ο.πεοπο1ποπά άιι·οο1:ιιι Ε'οΙοο οιιιοε Ττοπιιιοε εοπο.ο1ι
εοπ ειιιά.
Αποπ 1ιοι άοπ τοπ πιιπ· ιι

ι

άοτ Ι.ιτοτοτιιτ οπίοοίππάοποπ
11 ΡειΙΙοπ νοιι 'Ι'1ιοτοΧοποποπάτοιποπ Βιιάοτ ειοπ πω ο

ΡάΙΙοπ οποιιιιιοετιεοπ Μο Αποο!ιο, άπεε οιπ Ττοπιπο άοτ
Οοεο!ιννιιΙετ νοτοπεΒοΒοποοπ Μ. Πι τιιο1ιιοπι Ε'ιιΙΙ ιν1τά
οιποπ άιτοοι οιπ Ττοπιπο Με θιτππά άοτ ΟοεοπινπΙετοπτ

ινιο1τοΙππο οποο8οποπ.
Ποπι Ττοπιπιι. 1τοιπιιιτ εοιπιτ 1ιο1 άοτ ΘοεοπινπΙετοπι

ινιοΙτοΙππε οιπο Βοινιεεο ΒοΗο Ζιι, νιο!ΙοιοΙιτ οιπο Βι·άεεοτο
Με ιπιοιι Με άοτο ιπ άοτ ροτΙιοΙοοιεο1ιοπ Αποτοιιιιο οιππ
ποπτιιοπ ΒοντοΙιπτ κατ. Πιιά ννοππ ο.πο1ι Μο Μτοοι; πο
ινοιεοπάοιι ποιου!ο8ιεοπ-οποτοτπιεοποπ Ειτροτιπιοτιτο άετ
άποτ ππε ποσο Γο1ι1οπ, εο ποειτοοπ Μι· άοο11 Ιάιπ1εο1ιο
ΒοοΒοοΜπποοπ, Μο ππε άοιι Βο1ιΙπεε νοιιι Ττοπιιιο τπτ

θοεοπττπΙετοιιτινιο1τοΙπποΒοετο.ττοπ.
Ι.ιτοτοτπτ:

Βιο ΙττοπΙάιο.Γιοιι θιοεοΙιινϋ1ετο. Βά. 1-8.
8οΙιπ1ι: Ρο.11ιο1οΜο Μιά Τ1ιοτοριο άοτ ΡεοπάορΙοειποπ.
Βο1ιΙο.ρίοι·: Βοπτεο1ιο Ζοιιεπ1ιτιΠ; Επι· Ο1ιιτιιτοιο. Βά.
16, 1881.

ΚΙο1ιε: Μο Κτο.ιιΜιοΓ1:οπ8τάτιιποοπ άοε Βιιποε ιιιιά άοτ
Ζπεοιππιοπεο1.2ππε άοε ιποπεοΙιΙ1οιιοπ Ι(ϋτροτε.

-
.1οπο. 1888.

Οο1ιπ1ιοιτ11: 7οτΙοειιποοπ Ηπα· οΙΙΒοπιοιιιο Ρο1.1ιοΙοειο.
ΒοτΙιιι 1877.

ΒιΙΙτοτ1ι: ΑΙΙοοιιιοιπο οΙιἰτπτοιεο1ιοΡοιιιοΙοει1ο π. 'Πιετά
ριο. (Βοειτοοιιοτ νοπ ν7ιιιιινοττοτ, ΒοτΙιτι 1888)

Ι.11οΙτο: Ι.ο1ιτο νοπ άοπ Οοεο1ιινά1ετοιι. (1ΙοπάϋποΙι
νοπ Ρ1Πιο-Β111τοΗ1. Βά. ΙΙ.Α1ι11ι. 1.)

Ζο1ιιι: Μ. Ι.οοροΙά.
.

Ι.οορο!ά: Βκροτιτποιιι:οΙΙο ΠιιτοτεποΙιπποοπ Μιοτ Μο
ΑοιιοΙοοιο άοτ Οιοεο1ιινάΙετο. (Υ1το1ιοιτ'ε ΑτοΙιιν
1311.85, πο. 288.) .

Νο.εεο: 8οτ1τοιπ άοτ Ιτιποοπ Β.ϋ1ιτοιι!τιιοοποπ. (ΑτοΙιιν
Πιτ ΙτΙιπἱεο1ιο ΟΙιιτιιττ;ιο. Βά. 88. 1888.)

Ι.ϋιτοιιτ1ιο1: Πιο ττιιπιπάτιεοΙιο ΕπτειοΙιιιιιο άοτ θο
εοιιινϋΙετο. (Βοπεοπ1ιοοΙτ'ε Ατο1ιιν. Βά. 49. 1895.)

ν1το1ιοιτ:

Β11ο1ιοτοπιο1ποπ Μιά Βοερτοο1ιππποπ.

Υοτ1ιοπάΙπποοιι άοι· εοο1ιεο1ιπτοτινοτεοιιιτπΙιιιιο άοτ Οο
εοΙΙεο1ιοΠα Πιτ ΚιπάοτΙιοιΙΙ(ππάο Πι ΜϋποΙιοπ 1888.

Ηοτιιιπεοο8. νοιι 8οπιιι1τετο11ιΠτ. εππι ΡΓοιΠο τ.
(ννιοοποάοιι. νοτΙο.,<.τνοιι .Ι

. Γ. Βοι·,ο·ιπο.ιιιι1900).
Βιπο Μοπο·ο νοπ Ιιϋο!ιει 1πτοι·οοεοπτοπ,ΙοΙιτι·οιοΙιοιι νοτ
ττάι.τοπππά Βοτ'οι·οποππου ο.ιιο1ιάιοεοε Μο1 Μο Απτ.Ιιο1Ιππο;
ιιπ Κιιιάοι·1ιο1ΙΒιιπάοεπί άοτ 71. νοτεοιιιιιιΙιιπο άοι· θοεοΗ
εοΙιοΕι άοιι1εο1ιοι·Νο.τιιι·ϊοτεο!ιοτΜιά Αοι·2το εο11οϊοτο,Μιά
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ειιιά Μι· εοννοΜΙ άεπι Ιε.ιιι:ιεΜι·Μ:ειιΗει·ε.εεεεεΜει·ειεε” νω
Μειιά!ιιιι€ειι, Πι·. ΙΒιιιιΙ ΡΓει Πε τ. εοννιε άεπι νειΙειρε
νειι .Τ. Μ. Β ει·ειιιιειι ιι ιιι ε·τοεεειιιΠε.ιιΜε νετρΙΙιεΜιετ. εεεε
ειε Με, άειι Γεω ετεΙιειιᾶειι ΟοΠεεειι, .ΙιιΜι·Μ: .ΙιιΜι· θιεΙεεειι
Με εεΜειι ΕΠιιειοΜι.ιιι Με ΜΜει·ε.ιιεΓ1·ιιοΜΜει·ε'Ι'ΙιετΜ;Μειι:άει·
ρΜιε.τι·ιεεΜειιΘεειιοιι άει· οΜειι ειι:.ιιιιιτειιθεεεΙΙεεΙιείι. ιιεΜιιιειι
ιιι Μϋιιιιειι. Ειπε ΒειΜε νειι ε.ιι άει· Τεεεεοτάιιιιιις εεεΜειιάετι
Β'ι·εε·ειι ειιιά ειπ' ειεεειιι Οοιιει·εεεε πι· Βρι·ε.εΜεεεΜοιιιιιιειι,
ιιι ει·ειει· Ι.ιιιιε άιε ΡΜγειοΙοι.ςιειιπά υιιιωτικ άεε ΚιιιάεεεΙτει·ε

Μετι·εΠειιιΜΜε ιιειιιιειι Μἱει· άιε Μειάειι νοι·τι·ειςε νειι Οτε·
ιιι ετει· με. «ἱιΜετ θεννἰεΜιε- ιιπά Βειι€ειιννεεΙιειιιιιιιι άει·
Κιιιιιετ» ιιπε «ϋΜετάιε εΜειιιιεεΜεΖιιειιιιιιιιειιεετειιιιε άεε Νευ
εεΜοτειιειι», Γει·ιιει· ἀιε ιιιτει·εεεε.ιιιειι ΑΜΙιιιιιά!ιιιιεειι νοιι
Κε 6 ρ ΓεΙιιπ εεΜ ει· Ηνιειι) «ϋΜει· ειε θεεειιιΠοεΜειι ιιι άειι
Κιιιάει·ετϋΙιΙειι», ννο άει· ΝεεΜννειε εεΜι·ιιοΜτ"Με, άεεε άιε ιιι
τΙιεεειι Ε'ΙοοΜειι ειιτΜεΙΙ.ειιειι ειιοΜετοΙΤΜεΙιι,ε;ειιΚϋτρει· Με
Βιιιννιι·Μιιιιε·νειι νει·άειιιιιιεεεΜιει1 2ειεειι, ιιαΙιει· νειι ιιιινει
ε.ιιόει·ιειιι θεεειιι οι1ει· Ρει·εεεεειιι ιιιι·Μι:Με ΒετΙε εειιι Με".
Μιά νειι Κ. Ο ρ με ιι Μειιιι ε ι· (ΜΒιιεΙιειι) «ι:1Μει·άε.ε Ρεετειι
τιειι·ειι άει· ΜΜΜ ειιιε ΖννεεΜε άει· ΒειιεΙιιιεεετιι5.Μι·ιιιιε»πο·
Μει νοι·ιι·ειρ,·ειιιΙει·άειι νοπ ἰΜιιι Μει·εεειεΙΙτειι Ρεετειιι·ιεειιοιιε
ευρειι·ει. άειιιοιιετι·ιι·ι:ε.Ιιι Μεεε θτιιρρε εεΜϋι·ειι ειιεΜ Με
νοντι·εεε νειι Η εΙΙ ι ιι (ΗεΙειιι€Γοιε) <<ιιΜει·άιε νιιιιΙειιε άεε
Με Κιιιι·ΙετειιιΜΙειι εεννοιιιιειιειιΒεειει·ιιιιιι εοΗ εοιιιιτιιιιιε»ιιπά
νειι Η ε ι ιι Με ι·ὰ Ρ Μ. ιι ι: τιΙ ε ι· (8ττεεεΜιιι·Β·)@Με 8ειι€ειι
ιιπά νετάειιειι». Πιε Ηειιρι.τΜειιιειε. άεε θοιη;ι·εεεεε Μετι·ε.<ζειι
εννει ιιι Ιει:2τει· Ζειι νιεΙ ιιιιιετι·ιττειιε θεΜιετε - 1) Με
Κιειιιι ?ε ιπι Κιιιάεεε.Ιιει· ιιπά άιε 'Ι'ετε.ιιιε Μ). Ι18.Π ειε, Μετ
τιιι Μιειιι1ε)ι, θειιεΜοίιιει·, ΗοεΜειιι€ει·) ιιπά
2) άιε

Βεἔεὶε
Με ΐι·ιιΜειι Κιιιι:Ιεεε)τει·, Ιει2τει·εε 'ΓΜειιιε ννιιι·ιΙε

νειι Η. ιιιΜεΙετειιι (Βει·1ιιι) ιιπά ΒειΗ'ει·τ (μερη)
Μεει·Μειιετ. Βειάε Βειει·ειιτειι Με.Μειι
ιιιει·ΜεειιιΜειιάει· ιιι )ϋιι.ε·ετετΖειτ.νιεΙ ιεοιπιι·ιειι Μεεε Με:
Με ΜϋΒΙιεΙιΚειτ άετ εερτιεο)ιειι 1ιιΓεεκιοιι νοιιι Πειιιιιε ειιιε
Β·εννιάιιιει;Μιε ειε;ειιε Πτι'εΜτιιιι€ειιιιπά ΒεοΜεεΜειιιι€ειιννει·ειι
ιιι Μεεε: ΒιιιειοΙιτ ιπι )νεεειιιΙιεΜειι ιιεςετινε, ιιππ! νει·ΙιεΙτ.ειι
ειοΜ Βει‹Ιε άεπι Βεει·ιι”ΐε άει· «Πει·ιιιεερεὶε» -εεεειιϋΜει· πιιι.
€ι·6εετετ Βεεετνε, οΜ,ε·ΙειοΜειε άιε νειι ΒεεΜει·ιεΜ πιιί'εε
ει.εΙΙι.ε Ε'οι·ιιι άει· εεε. «Βτι·εριοοοεεειιειιτετιτιε»ειιει·Ι:ειιιιειι
ιιι6εΙιτειι. ινε ιιιϋεεειι Ιειάει· ειιΐ άιε Βι·ννΜιιιιιιιε;ῇεἀεε ειιι
εεΙιιειι νοτι:ι·εεεε νει·ειοΜτειι.ιιιϋεΙιτειι _]εάοοΜ ιιιιεειε Μεεε
ιιοεΙι πιιι' ειιιιεε ρι·ιιΜιιεοΙι ννιεΜιὶεε ΑΜΜειιάΙιιιιεειι ειιΐιιιει·Μ
ειιιε ιιιεε)ιειι; εε ει·ννεΜιιειιΜι· Μιει·άειι νοι·ιι·ες νειι ΒιΙΙε
(ΙιιιιεΜιιιοΜ) «ΜΜετάιε ΒεΜειιᾶΙιιιιε Με Παει” ιιιι Κιιιτ!εε
ιιιτει·», άειι νειι Α. Ένει·Ι.Μει·ιιιΜει· (ΜΜιιεεΜειι)αειιι· Βε
ΜειιιιΙΙιιιις άει· 8εΜει·ΙεεΜ-')ΙερΜι·Μει».ννοΜει άιε 8ϋιιειι.κε ειιι
τετιεοΜε ννιι·Μιιιιι€ νοπ Βιιι€ιεεειιι1εειι ει·Μννε.εΜει·ΚοοΜειιΠε
Ιϋειιιι€ειι ιιι άειι Με.ετάει·ιιι Μει·νοη;εΜοΜειι ινιι·τ!; άειι νειι
.Έ ΟοιιιΜν (Ρειιε) «Πτ)ιιε.εε τειιει.Ιε εΜε2 ιεε ειιϊειιιε›>νειι

.Τ
.
'Ι' ι· ιι ιιι ρ «Με ΙιιιιιΜειτιοιι ιιι άει· Ρι·ινε.τρτει:1ε», νειι

Βιιάο1ΐ ιεεΜ1 (Ρι·ει;;) «Μεεε εΜι·οιιιεεΜτεειάινιι·ειιάε ειι
ει1ιΙετινε Αιιε·ιιιειι ιπι ΚιιιάεεειΙτει·» νειι Οιτο 8οΙειιιε.ιι ιι

(Ιιειρει8) «ϋΜει·Ιιειιιάτν'εοΜε ΡετεΙνεε>› νοιι Ε
)

εΜ ιιι ο τ! (Μεε
ιΙειι) αειιι· ρειΜοΙοειεεΙιειι Αιιετοιιιιε άει· Κιιοε!ιειινετ29.ιιάε
ι·ιιιιεειι Μει Μοι·Μιιε Βειι·Ιονν». Α Μ ε Ι ιιιΜι ιι.
Ρτοί. ΝοΕΜιιεεεΙ'ε ΒρεοιεΙΙε Ρε.ι;ΜοΙοειε ιιππ! ΤΜετεριε
Π). ΧΙι| ΤΜεὶΙ. 4. Ρτοί. Ο Οοι·ιιετ (Βει·Ιιιι). Βιε
8οιορΜιιΙοεε.
Μ] Με.: ειιι·ε!ιειιε Μειιιε ΙειοΜτε Αιιι';.μιΜε ειε ννει·Μ ϋΜει·
«θει·ορΜι1Ιοεε»:ιι εε)ιεΙΤειι. Μ; άοοΜ ι1οεΜΜε _)ετει:,εωω ειιι
κεΙιειιόει· Ροτεειιιιιη;ειι άει· ΜειεεειιοΙοε·ιεεΙιειιΒοΜιιΙε,σ” Μνε
εειι“ῖάει· 8στορΜιιΙοεε άιιτεΜε.ιιε ιιιαΜτ ειιειε.6Μεειτ,πιιι) άει·
Βεἔι·ἱΠ`άετ Κι·ε.ιιΜΜειτ Μ

ε

ιιειοΙι άει· ΒιεΙΙιιιι.<.μιιιΜιιιεάει· νει·
εεΜιεόειιειι Αιιτοιειι ειιι μια νει:ιεΜΙει·. Ο ο ι· ιι ε τ ειιιειιι.ειι
ιιεεΜετ. ίεειειιετε!Ιει·ι, Μιε άιε $ει·οριιιιΙοεε ει€ειιτΙιεΕι Μ. ιιπά
Με ειε ειπετεΙιτ. Με ννιειιτι;.>;ειειιΡ:ιετοι· Μεπι·ε.εΜτετει· άιε
1ιιι”ει·τιοιι ιιπά ιιιιτετεοΙιειάετ Β Γοι·ιιιειι: Με ειιΜει·ειιΙϋεε,Μετ
νοη.τετιιι”ειιάιιτεΜ ΤιιΜει·ΜεΙΜεειΙΙειι, Με ρνοςειιε. Ιιει·νοι·εειιι
Γειι άιιι·εΜ θιερΙινΙο- από διπ·ριοεοεεειι ιιπε) άιε Μἰεειιιιιϊεε
ι:ιοιι. Ι)οεΜ Βιιόει ιιιιεΜ νετίεεεει·. ειπε ειΙΙειιι πιιι άει· Διι
ιπιΜιιιε ειιιει· 1ιιἰευιιι›ιι άιε ΒιιτετεΙιιιιιε άει· Ηει·ορΜιι!οεειιἱεΜε
"ΜΜΜ εει ιιπά ειεΙιτ ει‹:Μςειιϋτιιι€ι.Με ειΙιειε ΑιιεεΜετιιιιιε;ειι
Βειιιε ευ ιιεΜιιιειι, - ειιιΓ άιε εεε. «εει·οριιιιΙδεε ΑιιΙε.=.τε».
Μεεε «ΑιιΙεςε» εάει· «Βιεροειιιοιι» ει·ΜΙιοΜι Ο οι·ιιετ Μεεε:
εε.εΜΙιεΜ«ιιι ειιιει· θιειε;ει·ιιιιε άει· άει· Κιιιι)Μειτ εεΜοιι Μοι
ιιιε.Ιει· ννειεε ειιΜοιιιιιιειιόειι ει·Μϋιιιειι Βιιι·εΜΜεειι.:Μειτ.εει·
Ηειιι, άει· 8εΜΙειιιιΙιειπ πιιι! άει· ΙενιιιρΜννει;εει» Βεετει·ιειι»- ειιι Ζιιετιιιιό. άειι ει· ε.Ιε «Βεειειεει·ι.ειι ΙιιίειιιιΙιειιιιιε» οάει·
«ΙΒιιιΜη·οιιεΙιειιιυε» Με2ειοΜιιει;εει· νειει·Μιιιιεςάει· θει·ορΜιιΙοεε
νιιπΙιειι·ι Ο. Ιιειιιε Β·τοεεε Βεάειιι.ιιιι,ε.- Υνειιιι ε.ιιεΜ Μεεε
ΑιιΒ`ειεειιιιε;νειι Οοτιιε8 ἱἱΜει· :Με ννεεε1ι ιιπά άιε Βιιτ.ει.ε
Ιιιιιι,ε. άει· Βει·ορΜιιΙοεε νειι νιι=Ιειι Αει·ειειι ιιιεΙιτ εειΜε)Ιτ
ννει·ι1ει1ννιι·ά, εο ννιι·ά άεάιι1·ι:Μάετ κνωιι άεε ΒιιοΜεε ιιιοΜτ
εεεεΙιιιιε.Ιει·Μ;εε ειιτΜε1Ιτειιιε εεΙι1· ειιιεεΜειιιιε πιιιι·σιμη άει·
ΜιιιιεεΜειι υπό ρευΜοΙο,ε;ο-ειιετοιιάεεΙιειιΒι·εεΜειιιιιιι€ειι, Με
ΟεριιεΙ Μεεε Ρι·ορΜΜ” ιιιι‹Ι 'Ι'Μει·ειριεννετάειι ννοΜΙειιιεΜάειι
ειιερι·ιιοΙιενοΙΙειειι εεει· ειιίιιεεειιετε)Ιειι. Α Μ ε ι ιιι ε. ιι ιι.

ω: ΜεεοιιτΙετε ΑΜ'

Κιειιιει·ε ΜιιιΜει!ιιιιεειι απ! ΙΜει·ερειιΜεεΜε Νοϋ:ειι.

- ΜεεεεΙοιιςο ιιπά 8Πνεεει·ι τΙιεΙΙειι ιιι άει· “Μιε
ιιἰεεΙιειι Ζειιεειιτιιι «ΡοΙιεΠιιιεε» άιε Βι·,εεΜιιιεεε ιΜι·ει· ειπε
ι'ειΙιιεειι Πιιιει·ειιεΙιιιιιι.>;ετιΜε: άεε νει·ΜεΙτειι άει· ΙοεεΙειι 'Γεω
ρεπει.ιιι·άεε Πιιτει·ΙειΜεε Μει νει·εε)ιιει!ειιειι Πιιτει·ΙειΜεΕτειιΕ
Μειτειι πιιι) ιιειιιειιτΙιοΜ Μειιιι ΑΜεοπιιιιεΙτ.νρΜιιε πιιι.. διο νετ·
ννειιι)ιειι εενν6ΜιιΙιεΜ ΜεικιιιιεΙτ)ιει·ιιιοιιιετετιιιιτ ΜΙειιιειιι ειδε·
ΠεΜει.(Ιϋιιιιινε.ιι6ιεειιι ΩιιεεΜειΙΜετΜεΜε!ιει·ιιπά ετΜεΙαειι (Με
Ιιιεττιιιι1ειιτπιιι Με ειιιει· εϋιιιιειι )Υειι.ερΙεττε, οΜιιε ι·1εΜει
άιε ΩιιεεΜειΙΜει·ει.ιιιΙεπιιι άειι Ριιιε·ετιι ιιι Μει·ϋΜιειι,Μεεεειι Με
Βε.ιιοΜινειιι)ω· Βειιιι θεειιιιεειι Μετι·ιιεΜε ΙοοεΙε Τειιιιιεπι
και· άεε Πιιτει!ειΜεε Με Πιιι·εΜεεΜιιιιτ.Βθ.Ο-8θ.4 °

,

τεεεΙιιιέΣεεΞε
4·-5 ΖειιιιιεΙ ννειιιε;ει· Με άιε ΛεΜεε!τειιιρει·ε.ειιι·. Βεἱ νει·
εειιιεεειιειι Πιιιει·ΙειΜεειΜι·ε.ιιΜιιιιι.ςειι@ειιιειιι ιιπά ε)ιι·οιιιει·)ιειι
Πετιιιαιτειι·ι·Μειι,'1'νρΜΙΠιε ιιπά Ρει·ιτνρΙιΙιτιε ω.) ινει Με 'Γεω
ρει·ειι1ι· ει·ΜϋΜι:πιιι) ιιΜει·ττεϊ ιιιειετειιε εεεει· Με ΛεΜεεΙι.ειιι
ρετε.τιιι·.πιιι· Μει τειο)ιΠεΜειιιΒι·;.ςιιεε ιιι άιε ΒιιιιοΙιιι6)ιΙε ΜΗ·
Μει επει·ΜειιιΜετεοι·ιειιιιιε Με ειε ιιιειιι·ιρ;ει·Με ιιι άει· Νοι·πι.
Βειιιι ΑΜάοιιιιιιεΙτγρΙιιιε ἱιΜει·τι·εΐ Με Ιοι:ιιΙε 'Ι'ειιιμει·ε.τιιι·άεε
ΜεΙΜεε Με ΑεΙιεεΙιειιιρει·ιι.ειιι·ιιιιι Ο,5° ιιπε ιιιεΜι·ιιιι‹1ειναι· Με
ειε Με ι·εε)ιτειι ιιιιτει·ειι Ωιιειιιε.ιιτειι άεε Ι.ειΜεε ι.:εννϋΜιιΙιεΜ
ιιοεΜ ιιιιι ειιιι,ι.:εΖε!ιιιιεΙ ΜϋΜει· Με ιιι άειι ειιόειειι Ωμεάι·ειι
τω. Θιεςειι ΙΒιιάε άει· ΓιεΜετρετιο‹Ιε ειιιε· άιε ΑεΜεε1ΜϋΜΙειι
ιειιιρειε.ιιιι· ι·ε,ςειιιιεεειι;ςΓτϋΜει·Μει·ιιιιτει·ειε [Με ΙοοεΙε. Βειιἱε
Διιιοτειι νιιισιοιι·ειι άεπι νει·ΜεΙτειι άει· Ιοειι!ειι Πιιτει·ΙειΜετεω
ρει·ε.ιιιι· εοννοΜΙόιεειιοειιεεΙιε Με ειι‹·Μ ρι·ο8·ιιοετιεοΜεΒετΙειι
τιιιιε. Μ'νειιιιΜει ειιιει· ΕεΜει·Μεϊι.ειι Βι·ΜτειιΜιιιιε άιε Τειιιρε
παει· ιΙει· Μειἀειι ι1ιιιει·ειι ιιε.ιιτειιιειι άεε Πιιιει1ειΜεε Με
Αε)ιεεΙιειιιρετετιιι· ιιιιι 0,5 ιπι ιπεΜι· ιιεεπιιειι, εε ερ1·Μ:Μτἀἰε
εεε νει·Ιιε.Ιτειι ειιτεεΜιεάειι Με 'Ι'νρΜιιε. .Τε ΜϋΙιει· άιε Ι)Με
τειιε άιεεει· Τειτιρει·ε.ιιιτειιΙιει.;τ, ιιπ: εο εεΜννει·ει·άει· Κεπε
Ιιειτενει·Ιειιϊ. ιΒεΜ ιιιΗ) ι.'ε .ΤεΜι·ΜϋεΜει·Η). 287, με. 38.)

ΜΜΜει!ιιιιεειι

άει· θεεε11εοΜείτ ρι·ε.οϋεοΜετ Λευκο ιιι Βιμ.
Βιτειιιι); επι δ. ΑρτἱΙ 1900.

Ι. Βι·. ΒετΙιΜοΙε άειιιοιιεκι·ιι·τειπεπ Ρει.ιειιιοειι, Μει άεπι
ειε: Με Β6ιιτε·ειινει·ίεΙιι·ειι άιε Πιιιςιιοεε ειιιεε Α οι·

τ ε ιι επ ε ιι ι· ε· ε ιιι ει ε ω·πι.ιειιειιιε, ννΜιι·ειιι1 εοιιειιεε Μεννει
εειιτΙε Αιι:ειοΜειι ΐεΜΙειι. Ρειιιειιτ. Βιει·ΜιιεεΙιτ., 59 .ΜΜΜ Με
Μεεε να!" ειιιιιιιιιεεΝεεΜ ιιοοΜ ιιιιι·εΜ άιε οΜ_ιεετινεΠικετ
ειιεΜιιιιε·ιιεεΜννεἱεΜιιι·,ει·Μι·ειιΜιε ιπι .ΜΗ 1899 Με θεΜΙιιοΙι
ΜεεεΙιννει·όειι;άιε ρΜνειΜεΙιεεΜεΠιιτειειιοΜιιιι,ι;ει·,εειΜειπεπ ιιι
@άει· ΒεειεΜιιιιε· ιιεε·ιιεινειι ΒεΓιιιιά. ε.ιιοΜ Μει εει· ιιιεΜι·ΓεεΜ
νοι·εςειιοιιιιιιειιειιΒοιιάιι·ιιιιε άεε θεεορΙιεειιε ει.ιεεε ιιιειιι :ιοί
Μειιι Ηιιιτ)ει·ιιιεε, άιε ΠιιιΒιιοεε ιιιιιεετε ιιι ειιερειιεο ΜΙειΜειι;
Με Βεάιιει· εεε·ειι Εεεε νοι·ιε·ειι .Ιε.Ιιι·εε Ιειι€ει·ε Ζειτ Ιει·ειι)ι
ννει·, ιινιιτάεάει· Ρετ. νοιι άειι ΟοΙΙε ειι ΤΜ. 8ο Μ ινε ι· τε ιιπε
ΒεΜ εΜει· τ
.

ΜεΜειιὰεΙι. νιιεΙεΜεΜε Μιε·ιιοεε επι ΟεεορΜε.ειιε
εει·ειιιοι:ι επεΙΙιειι ιιπά άεπι Ρετ. ειιιε 8οιιιιειιειιι· ειιι·ιειειι.
Ιιιι .Ιειιιιιει· άιεεεε .Τε.Ιιι·εεειιΜΒεειιει· άειι Ρετ. ννεΜι·ειιάειπεπ·
ΙιιΒιιειιεεεΜιιΙιοΜειι ΕτΜιειιΙειιιιε; ννιεάει·.άιε ΒεΜΙιιεΜΜεεε)ιννει·
Με ΜετατειιειεΜ ιιι ειιιΐειΙΙιειει· )Νειεε εεΜεεεει·τ, ειεΙΙιειι ειεΜ
:ιΜει·εοΓοι·ειιιιεΙι άει· θειιεειιιιε νειι εειιιει· εοιιτειι Κι·ε.ιιΜΜειτ
ννιετΙει·ειπ. Πιε Βοιιάιι·ιιιιε;εεε θεεορΙιειειιε εφε): _)ει;2ι.ειπ
Ηιιιάει·ιιιεε Μεἱ 26 επι. ιιπε Μ: ν. Β ι ιιι ε ε Μ ει εοι1ετε.ιιι·ιεειιιε
ΙιιιΜεεειτιεε 8τιιιιιιιΜειιιιΜΜιιιιιιη;.
Βιε Αιιι'αιι,ε.;ΡεΜι·ιιε.ι·νοΙ1 Πι·. ν. Β εεε): ιι εοΜ νοι·ιζειιοιιι
ιιιειιε Βϋιιτε·ειιειιι·εΜΙειιι·Μιιιιιε ει·εςεΜ 2 ιιιιι·ειι ειιιε εεΜιιιεΙε
ΒιιιοΜε ,ςεπειιιιτε ενιιεΜι·οιι πιιι άεπι Βε.τΙιεΙριιΙε ριιΙειι·ειιιΙε
'Ι'ιιιιιοι·ειι; εει· ιιιιτει·ε ιΙει·εε1Μειι:ι1ειιι ιιιοΜι νει·ει·ϋεεει·τειιΠει·
εειι ειιΙιεεειιιι, πω· ιιϋΜιιει·ειε;ι·οεε,άει· Αοι·ιιιι εεεειιι1ειιε ειπ;

ερτεεΙιειιά: άει· οΜειε Τιιιιιοι· νειι Γεω 2-Γε.ιιετ.ετϋεεεΜΜει·ι·πειε
8ΙειειιιιιεεειεςιιιιεΙι Μει‹Ιειι 8ειτ.ειιΜε Βιει·ιιιιιιι πω) ειιιερι·ε.εΜ
άεπι Αιειιε εοι·ιει.ε(Ι)ειιιοιιειι·ιιιιοιι εεε ειιτερτεεΙιειιιΙειι Πισω
ε·ι·επιιιιε).
Βειιιει·Μειιεννει·τ.)ιΠει ιιοεΙι. Μ" 8 Τα” ιιτιοΜάει· Βόιιτε,ειι
ιιιιτει·ειιεΜιιιηςειεΜ Μειιιι Ριιιιειιτειι επί άει· Βι·ιιετ, ει!εο8.ιι άει·
ΒεεΙΙε. εΠε άειι Βϋιιι€ειιειτειιΙειι Ζιιιιιειετειιιεεεεει;2ννε.ι·,Μεαι

ει
εε .!ιιοΜειι ειιιετε)Ιτε; 2 Τεεε ερειει· 2ειρ;τειιειεΜΜΙειιιεΠετε

ο ιειι.
θεμειινν14.ττι.ε;ιετ Μειιιι Ρετ. ιιεεΜ _)

ε

5-8Ο ΡιιΙεεεΜΙε..<ζειιΑπε
εει.πειι άεε ΡιιΙεεε ειι οοιιετειιι·ειι; Ι)ι1·Τει·ειι:ειιεννιεεΜειι άειι
Βεάιε.ΙριιΙεειιΜε" Θειτειι ΒιιιΙειι ειι:Μ ιιιι:)ιτ. ΡΜ. Με.ιιιι πω·
.αειιι ΙειεΜιε Αι·Μειτειινει·ι·ιεΜτειι,εεἱι 5 Τε.εειι Με ει· εε ειπ
Με ιιιοΜτεεεΜΙιιεΜειιΜϋιιιιειι.
Πι·. ΤΜ. Β‹:Μ ινει:: Με Ρετ. ιιυ ΝονειιιΜει· 8 Με) εοιπΙιι·τ;
ειιιε ι.ςεΙειι€τεπιιι άει· Βοιιάε Με ιιι άειι Μεεειι, Μει 84 επι.
ειιεεε ιιιε.ιι ε.Μει·ειπ' ει" Ηιιιάει·ιιιεε; Μ. Με εΙινειΜεΙιεεΜε Πιι
τετειιε!ιιιιιε·εοιιετ ΜΜΜ; ιιοι·ιιιε.Ιε νει·ΙιεΙιιιιεεε ετςΜ1. ειιεΜ
νειι 8ειιειι άεε Κε!ι1Μορί'εε Ιιειιιε Βι·εοΜειιιιιιιεειι νοιιιιιιζειι,
ιιιιιεετε ιιιειι ιιι ει·ετει·Ποιο ε.ιι ()εεορ!ιεειιεεε.ι·ειι1οιιιάειιΜειι;
ε.ιιΠεΙΙειιά ινετ άεΜει εΙΙει·άιιιεε. εεεε ι1ε.ιιιεΙε _ιεεΙιεΜε ΑΜ
ιιιε.8ει·ιιιιε ίεΜ1τε.



2.ιΠι·. ν. θειιε·επε οε πεπ εειπεπ επι.ιε1ιιιππιιςτεπνει·
τι·ε,ε·:«Πεεει· πεε Βεπιπεπνει·ιε.ιιι·επ».
Βεπιιει· ι;ιεετ ειπεπ Πεεει·Μιεε ιιεει· πιο ΕπτινιοΙιεΙιιπε,· πεε
ι'ει·ι`ειιι·επε νεπ πει· Ππτπεοειιιιε πει· Βεπτ,ε·επετι·εεΙεπ επ ιιπ
επι' πιε πεπεειεπ νει·ι·ο11εοιιιιπππιιςεπ ιιππ πειποπετι·ιιτ ειπε
ΑιιπειιΙ νοπ ιπ νει·ινεππππε,· εεννεεεπειι πιεε. ποειι _ιετ2τ επι·
νει·ννεππιιππ 1ιοπιιιιειιπεπΑερει·ειτειι.
Ηιει·επι πειιιοπετι·ιι·τπππ ει·Ιειιιει·τ Βεππει· ειπε Βει1ιε νοιι
ιεπι 1ιειε;εετε11τειΒιιπιοει·ειππιε πππ Μπιοςι·εριιιεο!ιει·Ρειττεπ,
εεπετειιοιιιιοε ειπε πεπι θεειετε πει· Ρι·εετπιεπ, Πιιιιιιτιειιεπ,
Κποοεεπει·ειεπεπππεπ πιιπ Ριεπιπεϋιρει·.
Πι·. Κ τι: π πε Με ιι·π,ε,·ι,ινει·πιιι ιπ ειιιειπ νειπ νοι·τι·ε,ε·ειι
πεπ Με Κιιοοιιεπεειι·οοπι πεπεπιετεπ ΡΜ! επιιιπε1τϋιπιιεει-Απτ
τι·ειειιπ,ι>,·πει· πιω πει θεεεττεπ επ πει· 8τε1Ιεπει· Απττι·ειεπιιε·
επι' πεπι Ροειτιν πιιπ1ι1ει·εει, Με επ πεπ ιιει·ιεεπ διεΙιεπ πεε
1(πεοεεπε; Με εε ειεε ινιι·εΙιοιι ππι Βιιι·εοιπ ειιππιε, ιπιιεετε
ιιιειι ποοε ειιιεπ ινεπιπει· ιπτεπεινεπ Βοιιιιιτεπ ει·νιε.ι·τεπ.
Πι·. ν. Βειι εε π εεε ιπειπτ πιεε νει·ιιε1τεπ ππισε Κποοεεπ
πειιειΙππιιε· ιιι πει· Ππιρ,·εειιπε·πεε θει·οοπιε ει·ιιιιιιεπ :επιπιιεεεπ,
επιπιειι ε" Κιιοε1ιεπιιειιειιπππ8· ιπ πει· Ππι€εειιπρ,· νοιι οετεο
πιγειιιιεοεεπ Ηει·πεπ.
Πι·. Κ ι·εππειι1ε ιι·ει;τ ι'ει·πει·,εε εε πιπτιιεπιε.ιιεο1ιεΓει
πιειπ ε·εεε επι· Βειεοειιπιιε· πει· θιεεεε ειιιεε Ριεπιπεϋι·ρει·ε.
πιεε. πει· Απεπεεπιιιη; ειιιεε ρε.τεοιοε;ιεοεειιΡι·οοεεεεε. ειπεω·
θι·ϋεεε πεε νεπ πειπεεΙεειι ει·2επ,ετεπΒεΙιετιεπε; Βεπιιει· πεπεε
πιι.εει εεεεππειε επι Αειτεπεπειιι·γειιιεπ.
Πι·. ν. Βε πε·ε π εε ε: Ε'ε.11επιε Εεεε πεε εειι·ειΐεππειι Κει
ρει·ε εε1ιειιπτ ιει. 1ιι.εετειοε εειιιε θιεεεε ιιιιτ ειπε 8‹ννιεεει·
1:"οι·ιιιεΙπεετεειιιιεπ, πιεεε1εεπ ειππ εεει εειιι· οεπιιιιιοιι·τ, εε
πεεε ειο ειεΙιει· ριιιοτιεεε εειιιε νει·νι·ει·τιιιιπ,ι; ειπππεπ 1ιε.εεπ.
Πιει·εει ιει εε ιιοιεινεππιιε, πεε εεεεπεειιι€ε ιι,ε,ιενειιιε.1ιπιεε
ενσιεο1ιεππεπι Απεπεπεεεπποτ πει· Βεπτεεπειι·ειιΙεπ, Πειτε
Με ππι·οιιΙειιοιιιειεπι Κϋιρει· επ εει·ιιοιιειοετι,<.ιεπ,ει.. ΕιπετεΙ
ειπε· πιπεε ,ι.ιεπε.ιιπιιτ πεπι Ποτε νοι·ιςεποπιιπειι ινει·πεπ; εει
ε·εννιεεεπ ιιπε,·ιιιιετιρ;επ(εοειειεπ) 11ιπετει1ππεειι 1ιειιιιεπ πιε
νει·ιειο1ιπππε;επ οοΙοεεε.Ιε εειπ.
Πι·. θε π πε ιει· τω” πιο εε ιιιεε·1ιοε εει. νοιι Κει·ρει·
τεει1ειι, ενε1οεειπ θχρει·ει1ιε.ππεπ 1ιεεεπ, Βεπτε,·επειιπει επ
ειιειι1τειι.
Πι·. ν. Β ε π ιτε πεοε: 1π εοΙεεεπ Πι11επ εοιπιιιτ εε _ι

ε.

πιειετ
ππι· .Μια επ, επ ει·πιι·επ, σε ει.. Κιιοοεεπιι·εππιεπτε ειπει·
ειπιζει;γρειειι Ριε.οιπι· ι·ιι·ιιτιπ·επ ειπεππει· ετειιειι; πιεε 1πεετ
ειοε οειιε Βο1ιννιει·ιΒιιειτει·ιειεεεπ, ινε.ιιι·εππ ιιΙΙει·πιιι,εε ει..
ΠετειΙε πει· Κποοιιεπετι·ποτπι· ετε. ππι·οιι Ονρει·ειεειιιιε ειππω. πιιι· ππι·οε ιιι.πιςεεΒιιρεπιιεπ πππ ιπτεπεινε 8τι·ειεΙειιεπι·
Απεοεειιιππε· εεει·ιιοιιι: ννει·πεπ 1ιεππεπ.

π
. 2. Θεοι·ετειι·Πι. Βει·τειε.

5ιτεππ8·επι 19. Αρι·ι1 1900.

1
.

Πι·. Ψ. 1.ιενε π ετεΠτ ειπεπ Κι·ειπ1ιειι ιπιι. π ιπ ε ε ε ι· ι ε

εεπειιιθεειοετεεοεπιπππ(Ηειιιιε.τι·ορειε τεειε.
1ιε ρι·ο,ε·ι·εεεινε) νει·.
Πει· Αι·εειιει· ειιιει· ΑεεεεΠεει·ιε ω Βἱε·ε θ. 40 ε. π. (Ιεπιπ)
ιετ επεεε1ιοΙι ποι·ιπε1πεειΙπετ επι· πεπ εεεοπιιιιεπ, ιιι εειπειπ
Σ. .1ειιι·ε εειιιει·ετεπ εειιιε Απ εεϋιι€επ ιπιι' πει· ι·εοετειιΗιιιτ'ιε
πει· 8τιιπ ειπειι ειειιιπ1ιο1ιεπΡ1εοε, πει· ειοε Ιε.ιιε;εε.ιπειιεει·ει
τει.ε. Ζε ι;ΙειοΙιει· Ζειτ εει πιο ι·εεετεθεειοιιτεεε.1ίτειπι ενεοεε
τεππι :ιιι·ιιοεεεεΙιεεεπ, ιιεοε εεε επ .1ειιιι·επ εει πει· Ρι·οοεεε
εππι 8τι11ετιιιιπ,εεεοιιιιπεπ. Με ιεπεεειτεπτεεοΙιε ;ςιεετ Ο.
ειιι Τιεπιιιε επ, πιεε νεπ εειπειι θεεοει·νιειει·ιι πιοετ εεετετι,ι.;ι
«πω. Ρετ. ιει πιειιιε.1εει·πειιιο1ιει·ιιιι1ι πεννεεεπ, Με πιε θε
ειοετεεοιιπιει·2επ επει· ΟοιινπΙειεπειι ε·εεε.ετ, πεο1ι Απἔεεε
εειπεε Αιεειτςεεει·ε ιετ θ. ειπ ετι11ει·,ι·πειιςει· Μεπεοε, εεει
εεει· ππεεΙεετει.ειιπιε ιιππ ςειετιε· εειι1εεετ επτινιοιιεΙτ; ει· ει·
νιιιιετ ιπι Αοσει·π1οιιπειππε1ιει·ππεονιε1 πιο εειπε Μιτειιεειτει·.

θ τε τ π ε: Πιε ρ;επεε ι·εοιιτεθεειεετεεε.Ιττεει·εοεειπτ1ιΙειιιει,
Με .πε 1ιπ1ιε,πιε Νεεε ιετ πεοε ι·εεετε ιιιιιιιεει·πεπεπειι; επι'
πει· 8τιτπ εειιιει·1ιτπιεε πινει Ηειιιετι·ειίεπ, ννειειιε νοιι πει·
ι·εοειεπ Αιιι;επει·ιιιιπ, ι·εειι. ι·εοετε νεπ πει· Νεεεπννιιι·πει ιιπιπ
8ε1ιειιεΙ νειΙεπτειι, ιιι πειεπ θεειετ πιε Ηεπτ ιειοετ ρι,ςιπεπιιι·τ
ιιππ νει·πιιιιπτ ειεειιειιιτ. νει·ιο1,ε·τπιεε ειε νι·ειτει· Με ΟεριΙ
1ιτιπιπ ιιιπειιιι, εε πιετ επι', πιιεε επτεριεοεεεπ πιεεεπ Βιι·ειι'επ
.πε Ηεει·ε τιιε·ι1ε@Με εεεειιιινπππεπ ειππ, τεει1ε ινειιι€ει· πιοιιτ
ετεεειι. Πιε ΒΙπιπειιιεεε εεεειπεπ επ πεπ ει·ειεπετεπ Ηιιιιτ
ρε.ι·τιειι εεει πειιιιιοιι ππι·οε, πιε ιπι θεεπππεπ ρ16τειιε1ι επ
νει·εοιιινιιιπειι, πιε 11ιιιιτειππ πεε επ πιεεειι θτεΙιεπ εεει· πιιπιι
απ, 18.εετειοε επι· ιπ μπε ι”ειπεπ Ε”ε1τεπ ει·1ιεεεπ. Πει· Κεσ
εεειι, ω. πιε Ηιιιιι. πιι·εοτιεετ επειιΙιεε·επ εοεειιιτ,1ε.εειεεεεπ
εει πει· 1πε εοτιοπ ειπιΒε Βεπιιιε1κειτεπ ει·1ιεππεπ, ποοε πεπτ
1ιεεει· εει ει· Ρειρε.τιοπ. 1π πει· 11πεπιεπεΜε πει· Κορτ
εεεεπεΙ π·εΙιε.ι·ιιι;ςεπι· ιεοιιτεπ ιιειαε εε. Πει· ι·εεετε Νεεειι
ιιιι8·ει ιει. ιιιιεεειετ ιιτι·ορειεοε. Πει· ι·εεετε ειιι·τε θειιιιιεπ ιετ
πεπι1ιοε εοειιιιι1ει·πΙε πει· 1ιιι1ιε.
Βειπε θεειοιιτειιειιιιεπ ειππ ,ι;1ειοειιιιιεειΒ·ε,·ει·ϋτεετ,ννειεεπ
_ιιειπε '1'ειιιει·ειπιππιει·εοΙιιεπε ειιτ'. Πιε Βειιειειιιιιιτ εειπει·
θεειο1ιτεεειτεπ πιτ εοι·πιει, εεεπεε πιε πει· ΒοεΙειιιιεε.πτε Με
πει· θοι·πεει. Πει θεεοειιιε.οιι ιετ ιιοι·ιιιιι1.ΡπριΙΙεπ €1ειεε ενειτ,
ι·εεειι·ειι.. Ζπε1ιππε·επ ιιπ θεειε1ιτ πιοετ πεοιιππννειεεπ, ιιιιπιι
εεεε θεειοετειιιπει:ειιι ιιππ ΚειιπιιιεεεΙπ πει.
Ιιιιιει·ε θι·πειιε τ'ι·ει,Βεπειιε ειεε.ιτειι.

3

σε·Ι Β
Γ

1Ξε1ιειιπε1τεποε ε.1εοπιιπ ειιιεπ ιπ πει· .Τιι,εειιπ οεπε ειοεει·
πεοεππννειεεππε Πι·εε.ο1ιεεπτετειιπειιειιιιιιιεειιι·ιεεεπεπθεειοετε
εειιτεοιιινιιιιπ ιιιιτ ιο1πεππει· Αιι·εριιιε πεε ι·εεειειι θεειεειε
πιιπ Κοριεοετιπειε οεπε Βετιιειιι,ειιπεςπεε '1'ι·ι€επιιππε,Γεειε1ιε
επει· θνιιιρειιιιοπε. Πε ινει·ε ω.. ειπ επι νεπ «ιειιιεπι» θε
ειοειεεεΙιινιιιιπ ιπι Βιππε Η δει ιι ε' (Γε1ιΙεπ εεπιπιτ1ιοΙιει· πει·
νεεει δι·πιι·τοιιιε, νει· ιι11επΠιιιεεπ εοΙε1ιει· πεε Τι·ι;ζειιιιιιιιε),
πιιπ πιιιι”τεει· επ θππετεπ πει '11εεει·ιε Μ εε ι π ε' ερι·εειιεπ,
ε" ιιι. επταεεειι ιιιιπετειι Ε'οι·εοεει·π πιιπ Βεεεεοιιτει·π πιε
Πειπιετι·ορειε Πιο. ρι·οπ·ι·.πιοετ σε ειπε 'Γι·οριιοιιειιιοεε, ειπε
ριιιπειε Τι·ιπειιιιπιιεει·ει·επεππε (Β τι Ι Ι ι π με, 9 ε ε Ι ι ε

; πι ιι Ι -
ιει, Μειιπει, νπΙριε.ιι π. Α.) Με, εοιιπει·ιι ιπι· ειπε,
ενεπιπειι ππι·οε 1Βιιιπι·ιιιεπ νοιι θιι'τει.ειιειι ειιτετειι‹Ιειιεαπ»
«Με πει· Ηεπτ ιπι: ιο αεππειπ δοεπ·πππ πει· ιιει·ι,ιζειι θε
ινεεε (ΓεττροΙειει·, Κπεεεεπ, Νει·νεπ).
Πι·. Με. ιι πει ε ι επιπι 1 ει·Ιιπππιπτ ειοε πεοε πειιι Βε1ινει·
πιειςεπ ω. Ρετ.
Πι·. Πιε νεπ: Πεε δεενει·πιεεεπ ιετ επι πιιπ ινιιιιι· εειιιε1·
εειτε@Με πει· Απε·επιιιπτει·ει·πππ ποιιιιιι1.
Πι·. Ο. 1(1ειπιπ 1ιεπιιτεειτ νιε1επ .1ιιει·ειι ειιιεπ ειιιι1ιοΙιειι
επι, εει ννειεεειπ πεε Πειπεπ πειτε πεπι 20. .1πει· επτε;ετιετειι
ιει. Πιε Βεπειεεπππε· Ηειιιιετι·ερειε πιο. ρι·οι.τι·εεεινε.
εει.εεειι·ει1ιοε επι πιεεεπ 198.11εειπεεννε,ε·ε,πε. ππε Ι.ειπεπ πιιτ
νιεΙιεο1ιεπ 8οεννεπεππεεπ νει·1επιεπ,ω.. ειο ι·εεειν εεεεει·
ε,·επ·οι·πεπεει πιιπ _ιειΖι ΒιιΙιετιιππ ειιτ'ινειεε. ιε Βεεεειππε·
ιει. εποε ειιιει· νοιι 8 οε νν ε ιι ι π ε· ε ι ειππειειιετειι 1ιγπι·οι1ιε
τε ειιτιεοεεπ Βε1ιεππιιιπε,·ειπε,·ετιετεπ.
)ι·. Π ι ε ν ε π: 1

1
1
ε ε ι π ε ει·ειϋ.ι·τ πε Βεεεει·ιιπ,ε,·επεει ιιι

Βεπε ετεεειιπει· Κι·επε1ιειτ, πιε ει· ιιι 2 Ε”ιι11επεεεεεοετετ.πιιι·οε
Βεεεειιιιιι; πει· 11ι·πειιι·ππις.Βοειιιπ πεε Γεττςεινεεε εο1ιινιππε,
,ε·ε1ιεεε εποε πεπ Ρει.ιεπτεπ ννιεπει·εοε1εεΙιτει·.
Πι·. ν. Βιιιιεοεε. ει·ννεεπτ ειπεε Ε”ιιΙΙεενοιι ρει·ιιε11ειιιθε
ειο1ιτεεειιπ·ιιππ,πιο πειειι πει· 1Σπττει·πιιιι,ι.ςειιιεε1ιει·ι.επ Ροινιιεπειπε πειπ ιιιιττΙει·ειιΝιιεεπε·ιιπε που ε1Ιιιιιι.ιι1ιειιαυτ' πει· ετιι·π
πει·εεΙΙιειι Βειτε ειπε πεπτιιοεε Βιιιπε εεειιπετ εεττε, πιε εε
Πει και, πε.εε ειε ιιιοετ επεεοεΙιεεειιεε ππιοε ειπε νει·πιιπ
πιιιιἔ πει· Ηεπτ Με 8εεννιιππ ε" Ππτει·εεπτεε1ιε;επ·εεεει·εερ.
πει· Μπεεπειτιιι· 1ιει·νει·Β·ει·πιεπεειιι Ιιειιιιτε. εοιιπει·ππ.ιεε εποε
ειπε νειπιιπιιππει πεε Κποοεεπε ι·οιιιεε·ειι ιιιιιεετε. Ρε.τιεπτ
Μεπτ ιιεει· Ρειεετιιεειειι ιιπ άιεεετ Βιε1ιε.

(Απτοι·ετει·ετ).
Νεοε τιε.ε·: Πιε ροΙνρεεε 8οεινε1ιππις ειιτ ιιι πιιιιιιττε1
εειι·ει·Νιι1ιε πει· ΚειΙεειιιεειιΙε ,ε;εεεεεειιπππ ιετ πιιτπει· Ζιιπιςε
επτιειπτ ινοι·πειι. 9 111οιιετεπιιοεεει· - εε ι·ειει·ιι·τΡετ. - ιει.
ιιπ πει· ειππ πει·εε1εεπ δειτε ειπε εειιιπει·21οεε Βοεινε1Ιππε,·
ειιιετειιπεπ, πιε εε.. 1 .Πει επε·εεε1τειι ιιππ πιιππ ειιωπιιειι
ειπει Βιπιιε ΡΙε.τε ε·ειπεεετ Με.
Πι·. 1.ιενεπ τω. τ, σε εε εποε ιιι πιεεεπι ΓεΙ1 πιοετ πιε
δειει·επει·ιπιε ιπι 2

.

ιππιπιπ ,πε1ιιιππεΙτεεεεπ 1ιεπιιτε.
Πι·. ν. Βιπι εεε ει πετ Ρετ. πιεετ ι.νειτει·εεεεεεετεπ Ιιεπιιεπ.
Πι·. Ι1ιενε π ιι·ειι·τι“ει·πει·,σε πιε ει·ιιι·επετε Βτε1Ιεεπε.ετΙιε
τιεοε ,ε·εννεεεπεει.
Πι·. ν. Βι ιπ ε ο ε ει: Νειπ, εε εεετειιπ 1ιειπεΑιιπετ1ιεειε,νοιιι
εεει· ινει·επ Ρει·εετΙιεειεπ νοι·επππεπ.

Σ
.

Πι·. .1 ο ε ιι ε ο ιι πειποπετι·ιιτ ειιιεπ ιιιιο1ε·ενεπ Με τι·ιτι ε

επ ι·οπιεε. νει·ι.ιι·εεεει·τειιΠτει·ιιε.
Πεε Ρι·ειρει·ειτετε.πιιιιτ.νεπ ειπει· Ρε.τιεπτιπ. ινεΙεεε ιπι Βερ
τειιιεει· 1899 ιπ ει.. ΑετεειΙππε πεε 1:1ει·ιιιΠι·. Κει1ιιιιιπ π
ιιι'ε θτεπτειειιιιεπεεπε επτ'ε·ειιοιιιιπεπινιιι·πε.
Ριιτιειιτιπ 1ι1ει,ι;τεεεει Μετι·οι·εε.,ειεπ, ινε1οΙιε νει· ειπει·
ννοεεε ειιι'8ειι·ετεπ ννει·επ. Ρετ. πω· 41 ε. π., νει· 11 .ιεΙιι·επ
Ιετετε θεειιι·τ, πειιιεΙε επε·εειιο1ι ιιπ ννεοΙιεπεεττ ,ι.ζειιεεειτ.
1ιΙεπεεε εειιπειιι Με 2πι·_ιειιιεειι Ει·ει·επειιιιε 8-π·ϋεειε, 7 'Βιμ
ειπε. Πιε Μιπειπιιε11εΠιιτει·ειιοειιπε;ει·Βιι.εειπεπ νο11ιωπιπιεπ
π1ειειιιπε.εει;.ςνει·ει·εεεει·τεπ. πει· Οοπειετεπε εποε επτι.ιεΙοοεει·
ιεπ 11τει·ιιε,πει· εειιιει· θι·εεεε πιιειι απο. πεπι Βεε;ιιιιι πεε 8

.

9οιιννε.πεει·εεεειιειποπετε ειιτειιι·ειοε.Νεο1ιπεπι ειπε θιενιπιιε.τ
ιπιι Βιοεει·εειτ επεεεεεειοεεειι, ννιιιπε πιε Αει·ειειο ,ε·επιε.οετ.
Πιε Μετιει·ι·Ιιε.8ιεπ ειετιι·τεπ,Ρετ. ννιιι·πεεπιΙιιεεεπ. Απι 15.Πε
οειιιεει· 1899 νιιιιι·πε Ρετ. ινιεπει·ιιιιι επιειεπειπιπεπ πιιτ πεπ
πεπιιιοΙιεπ Κιεεειι. Με ε” ει·ειε πω.
8τειπε Με εει πει· ει·ετεπ Απτ'επεπιε.
Ειπε ειεεει·ε Πιεπποεε Ιιεεε ειοε πιοετ ειεΙΙεπ, θει·οιιιοπι πιει·
ειιεεεεο1ιΙοεεει.. Μνοπι 1ιεεε ειοε υνεπιι.ιετειιεειππ ιιεοεινειεεπ,
πιτω" πιε Β1πτιιιι€επ ππι·οε πιε Αει·ιιειο πιοετ πεπειππ ειππ
8τι11ετειιππεεεπιιπεπ ινει·επ, πιει· ειπε '1'οτε.Ιεπετιι·ρε.τιοπιπ
_ιεπειιιΓεΙΙ εει·εοΙιτιει·ι.ιετ.
'Ι'οτειεπετιι·ρε.ιιοιιεει· νειιζιιιειιι·επι 17. Πεεειιιεει· 1899. Σε
ει·εςειεειπε, πε.εε εε ειοε ιπιι ειπε ε1ειοεπιεεει,ε,·εΗνρει·τι·ορειε
πεε ι.ιεεειιιπιτεπ11τειπε ιιιιππε1ιε. νεπ ιι·πειιπ ινε1οεεπ 1ι1νεπι
Ι‹ποτεπ ιει: πιοειε επ ιιππειι. Νεεειι πει· Ηγρει·τι·ορειε πεε
Μνοιπετι·ιιιπιε ειεετ πιεε εποε εοεοιι πιιιειοεοοριεοε ειπε νει·
πιοειιπ,ε.ςπεε 1Βππεπιετι·ιππιε,Με πιεεεε ιπ πει· Βεε·ε1 εει ΜεΜε εεοειιοΙιτει πιιπ.
Πει πιιει·οεεεριεειιε Βοεπιττ πιετ πεεεπ πεπ νοι·1ιιιππεπειι
Μιιεεε1ιεεεει·π ειπε ετιιιΙιε Ζιιιιεειιιε πεε ιπιειετιτιεΙΙεπ Βιππε
εεννεεεε ιπι Μνοιιιειι·ιιιιπ, ννοπιιιειι π.. νοΙππιπιιιιεειπε πεε
0ι·πεπε εεπιπε·τ Μ. Απ πει· 8εεΙειιιιιιοπτ ιει Β·Ιειο1ιτε.ΙΙεειπε
πεπτΙιοεε 1ιγρει·τι·ερειε εεπιει·1ιεειι·,ινεππ ..Με πιοιιτ ιπ πειιι
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1111111εε,Με 11ο111ιΜγο111ε11·111ι11.Πεε Ρι·11.1111τε.111111ιοε!11111111
1'ετ11νοιι 11εοο1111ετοι111111οι·εεεε,1111111ενο1111ι1211111111111ο111111ο
11ε1111111111111111111εοο1111ετεε111τ!1ε1111,νν1ο111ε111·111111·11ε11·111ο
εε11ει111εο1111ε111ο11111111.
111ε.1111ε1111111ζ11ει·11ε,1151111118,5; Βιο11ο10,0 11111.

(Α111ο1·ε1ετ111).
8.111. .Το 1111οο ιι 11ει1ιο11ε111ι·111111111ν 1111111ο ν 11111.
Π1ε Ρετ.. 1νε!ε11ετ11ε1·'1'11111οι·ε111111τρ1τ111·11τ11ε,111111·εε11
ε111οιι11111111-11ει·1!1.·ει·1ιε11·ε111ε1.111ε11ε1εο1111ι·11111!.ΡΜ. 1111111
111'11Κ1·1ι1111ε1111111ιο,11111νοιι 11ε111Τ11111ο1·,11ε1111111εε11 ε111ε11ι
.11111τ11111111111111ε11ιε1·111111111ε,11εί`τε112111νοτ11ε11.Α11εεε1·ε111ε111
Βε1·111€ε11Πι·111:!1,1.>;ε111111νει·111·ε11ε!ι1ε11ε1Τ11111οτ11ε1·Ρε.1.11ε1ι1ει·
1111Βεοο!ιενετ11ε11.
Π1ε Πιι1ε1ε111:1111ι1ε·οτε·ε11ε111ε11εε. 11111111ιε!1ορ1ετοοεε11,11111
11ε1νε1.111ε!ιε11'Ι'1111111τ11111111Πι11ε1111111ε1ιεεεε1ι11νοιι 1111.1·1ει·θειι
ε111ε112.Ποτ 'Γ11111οι·111111111111111ε11111111111111111Ζι1ε11ι11111ε11!11111ε;
1ιε11ο1111ε111Τ11111οι·111ει·11οε1111ιο111ετ11111111ε11ε1ι111οοο11111111111
ε1111ε.1111ε1ιο1ρ,·ι·οοοετ11ε111111ετ11ο11111ο112ο1111ει·'Γιι111111·.8ο11111
11ο111ι1ε111ενοιι Πι·. Π. ν. Η 11111 11ο1·ε11οΒεε1ε111εΠ111111111εε
111ιοει·ετοε11ο11εο111111.111νε111οιι;8111111191ονε.1·11.- 11ερ11το1ο
1111111,Ονε1·1111ο1111ε29..1111111111·1900 νοιι Ηε11·11Πτ. Κε11
11111111.
Ποτ 111111011111111111111111111.111ν11111111ι!·1ο1ιΟ1·11τ111111ε11εε·ε11ε1111,
11·11τ1111111€εο11ε11,111εΟ11ε1·11111:1ιε11εεεε!11ε11ο1111!1νε.ο1111
111.11ο11·1;11111Θενν1ε11111εο'1'11111οι·ε11ε1τ11Β20δΟε. Π1ε 11111ιε,·ε
18 ε111.,Βτε11ε16 11111..Π11:!1ο12 ε111.Πει· Τ1111ιο11ο1νο11ο111111
111111ε1·(1111ιε1ε1ει12.111εΟ11ετ115111ιε11εεεε!1111111111ο11ει1,11ϋε11ε1·111·.
ΑΜ' 11ε1·81:1ι111111111ε1ιε1ε111ε1·'Ι'1111ι11τε11ε111”ε1!ονοιι 11οτεε111ο11
1111111111!ε1ε11:!11111ιοε1ε·11ε.τ1ε11Οο11ο1ο1οιι2;11111'11111ο11ει·ει1Ε'1111:11ε
νε1·1111111.111εΊ'1111ε1111111ε11111111ε1·1ι1ι11ο11ει1Ρ111111τ1ε11-11.1111ε,ε1ε
11ε121111111111111111111.1Ο ε111.111·ε11ε11811ε!11εοΤ1111111ι·1111111.
Νε11ε11111εεο111Ον11τ1ε!111111οτ1111111ε1ε1ιε111σε. 1111111ε1ιε18τοε
εεε 14 ε111.1111ιε·οο1ε1ι11οει·11εε11Π1ει·11ο111νο111,1νε1ε1ιεεο1111ε!ε111
1νι1τ11ε.111111111111111ε111ερ111ει·Πο1:11211 ε1°νν111111ε1111ε11,νοιι
01111111111111 11εεε!11·11·11ε11ε111111.!!111111111111111111ιε11ε1111ε111
Ονετ111.111ινο111ε111111νο11111111εε1·1111111111.1111111ε1111111111·οο11ορ1
111111111181111111118181111111111,1111111111ε1·Τ11111οι·εε11ιε1·Η1111ρ11ι1εεεε
1111ο1ι1111ε111111ε11ε!ε·ε1νε11ε11εε111111,2νν1εο11ε1111ε11111111111εο11111ε!ε,
111ο11οε11νο1111τε11ετεΒ11111εεεννο11ε211Βεε1ε1ι111ι121ε11ε11.
Π1ε 111γο111ο111111111111·11111ε11εε1Ονε1·111111ε1111111111111·εε11ε11.
Ρ 1111111ε 111111ε! 11ε1ε1:1111ε1111οε1ι1ει·1111οιιο81·.ε111ι1ε1111ε1·Ονει
1·111111111ιο1·ε111111·νοι11ο1111ι1ει111111'2-Β°11 1111ετΟνε1·111!111111οι·ο11,
ετ εο111ε111111111112 Ρ11.!!ονο11 11Ινο1ιιει111εεΟνει·11111ιο11ε
εε!1ειι. Πει· ετο1ε,1111111111·ε111Μγοιι1 11εοΟν1ιι·11ιι1ιε11εο1:!ιι·1ε11,
ννε.1Β 1111811.111. 8111νε1111111·111ε1.11ε1·1ι111τ2111νο1·1111.1·11118
11111111.11ο11ι11ε11:1111οο!11'ο!εε1ι11ε1111111121181111111101181ε!!ε11:
.Τ11111111ν1(11·ε11εν1·11!11)11111189821.νε1Ε'1111ονοιι 11ορρε!εο111
11ε111Μνο11111ετΟ1·11τ1ε1111ο1ε!ε1ο112ο111ςο1·θει·ε111οιιι1111111111,ε·111
111111ει·1·1ιΟτ11ε11ειι11εε1:!111ε11ε11.
Πο1ε. 11 νετϋ1'1ειι111ε111ε1898 ε111ε11ννε11ε1·111ιΡε!!
Μγο11ι11ε11Ονε.ι·111111ο.Ποτ '1'11111οτ1.ν11.17,5 ε111.1111111.4,5 ε111.
11111111111111111111ε111111ιε11ειιε11ιετ11ε111.ε;1·οοοε11Ονε1ε 11ε111111111·
27-111!ι111.1ε11Ρ1111ε1ι1111.
1899 11111Οι· 11111111ιι 11111Βετ!1ιι211111(1ν1111!ιοΙοεο11εοι1ει·11εο
ε111Μνο11111εεΟνετ111111ο11ε1ιιο11ε1ι·111111111ο11111ετ11111ε1·11111
1ιε1εοε111111111τθο1111τ111111!1ε111111Ον11111ιο!ο81ε11ει·1111ε111.111:111.
Π1ε 11111811111111Βτε11ο 11εοΤ11111οτε11ε1ι·11ε·6 ε111.,111εΠ1ε11ε
4 11111.11111ε111νοιι Οτ11111ι111111ι1111εε11ιο111ε1111111111111111ε1·
Π1ετ11111111111ο11ορ1'11τοε11,11111Μνο111!1111111ε1111111·1:1ι11ε121.
1111ο1111ο11ε11ε1ιΜε 111111111γο1ι1ε111111111111111111οΕ'111το111ε11εε
θν111·11111ιε.

182ΕΒ111111ε.ιι1ι
11ε111ο11ε11·11·1ε111ε11ε1111111111111111111ε111Ε'1111ο111

( .
Β 111·τε111ε.1111ο 1111111111ε111θε1111·1ι!11!11111111θν1111.11ο!ο111ε
4 Ε'11!!ενοιι 1118·1111ἔε1:1111·ει·ε11Γ1111·ο11ιε11νει·ὁ11`ε111!11:!11.
Α11εεετ11ε1111111νοιι Πι·. Κε 111111ε 1111111Βτεο!11ι1ε111Ρ`111ι·ο111
11111Ον111·111111εε11ε111·ρ11·11.1·οι·11ε1111111111ε11ε1·1111ιε·11νοιι 1111!
11ε1·111Μ111ι1:!ιε1ιε111Ο1·ει·111!1111·ο11111εεε11ι·1ε11ε11.
Π1ε !!11νο111ε11ε1·Ονε111ε11511111111εε!1ε11.1111111111ε11ε;ε111111:1ιε11
81το111ε.11ει1Ον11τ111111ε111·111εΜι1ε!1εΙ1`εοει·ιινοτ!1111111ε111111111,
1111111111·11ε1·111111111111111ε1:1111ι111τάετ θε111ο11ο11111111ε11νο11111111111
1111εεο11ειι11ε1ι11;Ι11.11ο11!1111ιε11ε11ε.εε111,11·ε11:11οΜε Α1ιο111111ει·11ε1·
1111ιε111111111ιτ11εο111€.01111111ρι·ο111·11111111111111111.11ι111111111ετ1211
11ο1τε.1:111ε1ιε11111. (Α111οι·ε1ει·111).
4. Πι·. ν. Β111111111111.11ε111οιιο111τ1:11)ο1ι1ε11Νεεε111111ιιοτ
111111ο12ε1111ετΚι·111111ε1ιςεο11!ι111!11ε.
1111.111.1111ε.1·ε..ε. 11ε111ο11:11νο1·1τεεε1111οι1ιε111οΡ1111ο111111
νετ, 111οεε11 11ε1Κ1111111ε111111Νεοειι11εοε111νετ11ει111111111;111111
ε1111ε;ε11111οιι111ε111111111εΝε.εε νο!!ε11111111,11·111111;νε1·οο111ο11ε1ιε
Μ111ε1ο1ι11ε111·111!11·εε111·11111:!11.Νε.εε111·111:11ε1ινε1111·ε11ε1·1,Νε
οε11,111111ε·ε1›ε111ε1·οε11ε111ιτ1:1ιο11ιε1ι11ο!ιιιι111218ει·1ι1ι νει·111.1·111ο11
'Τ1111ιο1·,νοιι 11ετ11111·ο1111111ε1τ1ο1111ε1111ει18ε1:1·ο111111εο11οιι.11ι1οςε
111111,11ετ111111111111111Με 2111·Νεεει11111111ι111111111111ε1111111ι1ε11
Με 11111ε11Νεοε111·11ε!ιο111ε11111,ο!11ιενο111·11!111111ε111111ννε11:!1ειι
(11111111ε11ε,1·ε1ο!11.Βε1111Οο1:11.1111ε11·ει121ε111!11:1111ε111εοΒ11111111ς.
1111111τεο!ιο11111111ι11ε118111ε.1111οεο:Βϋειιι·118·ετΝεεειι111111οτ.
111 Πε11ε1ε1ι1ε1111ι1111111ε11111Πι·. Γ. Βετ11· 1ν11·11νοιι 11ε1·
Βτ1111ε'111:1ιε11Ορει·1111ο11νοι·1111111ε·1111111116ε·ει1ο11111ιε1ι11111111111
111111ετε11Τε.11ε- Τειιιρ. 38,11- 1111111111.1'οι·11·1111ο1111ε1·11ε111'ει·

11'ΟΠ

ε11ε11,1111111οτ!11111ειι81:11111111εεον1ε! νοι11'.1.'1111ιοτ211111111111
ι1ειι, 1111111111Ρε11ο1111ι11νο111,εε1ε11ο11111'11ε1·111111118ε11ο 11111
Πιιτ1:11,11111111,·11.111ε111111111111211 νε1·ε111ι1111'ε11.Ν111:1111ετιι1111111111
81111111111111111ε1111111111181:11!11111ε11118·ο1.1·ε11οιι1111111,111111ιε1“11ςε
Β1111111111ε111,εε ,ε,·ε!11111·111ε11111111111,111111111!1ε8ο1111ι11ςε11111
άειι Τ11ι11οι·211!εεε111111111*ο111·111.1ε1111ε1·νοτο111:!11,11111.1ε111ε1·
ε·1·οοεε11Κει·112111111ε111εΟ11ε11111ο111111·1211εε12ε11.Π1ο Κοπι
2111ιςο1ο111ε11ν1ε11ει·11ο11επε 1111111'οτ1τεεε1111ο1·111111111νε1;ε1ι
111:111,ε·ει·1110111111:111εΟρετε.11ο1ι11111.ει·111·ε1:11ειι11111111111ιρο1111·ε11.
Α1ιι 111111ε1·ε11Τε” Τ1111ιμο111νε1:11εε!,1311111111;;11ε111.11111ι·ε1εε1
11111111ε111111ε11ι11ρ1ο1111·οεεει·Τ1111ιο1·111111111111111111111111ε1·Ρε
11ε111111111ιερ,·εερ1ο11.1111.ε111ε1118111111111111111111ε111ε181111111
1111.111ει111111111111111ε_1ε121νοτεο11οπ1111ε1ιεΠ111ετο111:1111111ςει·
1:1ε111,1111111111111111ο1ρο!111·ε11Τ11ε1!11εε8ο 11111111ε111,11·τοεεεε
1111111111, 1111ι·1:1ιννο!ε11ε1111ε1·ι·ε1·1ι111εε111ε;ε11111111·11111111!11ι11ε
1111το11ε·εννε1:!ιεειι1ε1.
Μ111ι·οο11111οε11εΠ111ετ1111·111ι11111:111Ζετ1111111εε1·111ε11ε181·11!ε1111
1101111;11ετ111!!1ε111ιεο1ει·111111ετε11οε111,11.111οι· 2ε1Β1,1111οεε111
ε11111ιε!1ε1·811!ι!ε1111ρο!1·ρ11111ε1·1.1111111111111ει1οε!ιννει·οΑ11εε111ε111
ε1·ο1111ε111111ι111ει111ει·νοτ1·111ε1111111111,11ε1·Αι·1, 1111εεε111ει·εε11ε1111
11111·1:1ιε11111ϋοε.1·11ε·ε1·'Γ111ι1ο1·ν111·2ε1.1111εο!111111111,ε.1111ει·ει·οο11ο,
1111οεΡ111.11111111Ορει·1111ο111111111!111111νε11τεο11ε111111:11!11ε11.1111
δε 11111211θι·111111εεεε111ιε·ε1111111111.
ιι 11111Νεε1111ε11ε.111111111ε·11ο11111ο1111111ε1·ΡΜ.. 11111111111111111111
Β·εε1ε1111.νετ11ε11.

1
1
.

Πτ. ν. 11111111111111.11ε111ο1ιο1111·11ε111ο1·ε111οιι 8 1
:

111111111
ρο111ρε11 111111Νεεε11ι·ε.ε!1ε11ι·ε11111εε,11οο11ε11Β1111ετ11ι1111>,·Ιιι·
1ε1εοεο11ε111ιερι·11ε111.
81:!11ε111ιρο!νρε1111ε11Νεεε111εε11ε111·ε.1ι111εε- εε 1ε1 11111·111111
εο!ε11ε1ι111ε111ο11ο- 1111111111111ε1111ε1111ιε11εε111ε1111111ι1ιο1181111!.
1111ε11111ε1ο1111ε111ι111οτ111ι11,1111ει·οε!11ο11111·οοοε81:11νν1ει·111·11ε11,
1νε11εε 1!ιτοτ(11·11εεο11·ε1.1ε1188111'ο1:111νει·111.111,111ε81:1111118ε
11ει·11ι112ι11εεει1,11111Με111ο11ε.1111111ε111Ε'1111.1ει·1111Νεεο111·ε.1:1ιειι
1111111111111111Α111ε,ε,·ε1111ετ81:1111111.1ε111ιε11211!ιο11ε11,1ο11111111111111
111:1ιε11Κ11ι11ε1·111111011111111·1:11111111·1111.τ.15ο1111111111νοι·11·επε1111ειιι
ο1111ἔεΜε! ,ε,·ε!111ιε·ε11.ε111οι1801011111181:11!ο1111ρο!γροιινοιι 11111
111111ετε1ι8ε11ε 1111111ε1·81111111”21ι111111εο11111111ο11211ι·ε1ο11ε1ι.
118.111111111111111ε11ι81111!11118111ο1111ε1111111111;νει· ε11:1ι11ε111.
νο1·1ι·ε11ε111!ετ11ε111ο11ε1ι·11·1ε111ε118ο11!ε111ιρο!γ11ε1ι11138Νε1εε1ι
1·.11ε!ιο1ιι·1111ι11ε11ε1·111111ε118ε11ε, 111111ει· 11ε1ε111ε11111.11€ε1.11ε!ιε11
7-111!11·1Βε11Κ111ι11ε11ο!ιι1ε 1ν111ε1·ε1τε11ε1ι11ε11οε1111ειινοιι 11111111
ο1ι11ε111111ε1111111ε11ιρ11ε!1!1111εΜε111ο11ε.

(Α111οτείετ1111.
Π1·.θε1111ετει· 111111,01111ε1·Νεεειι1ι1111οτ11εο11ε1111111
ο11ε1·11111111·ε11ε1·Β11ε1ε1111111ε.ε11.
Πτ. ν. 111111111111111ετ11111.1·1.111111ε111ει·1111ε1·ε111οΟτ1ε1111ι·ι111
111ε!1111161111111111111.
Πι. Ο 111111ε τετ 1111111111111ει1!11:11ε111ε11'1'11111οι·,11ε1·νοιι
11ε1·1111ι1ε1·ε111111111111εε ννε1ε!1ε11(11ιι1111ε11ε1111111111;111111όεε
Αιιοε111ε111111111111ϋεε.τ118·ει1'Ι'1ι11ιοτε2ε1111ε,ορετ11·1.13111.1111
11ει·1ε111111εε 1111111ε1ι111ε1111το1111εΠ1·11εε11ε1:111νε!!1111εε1ι11111
1·1111οε.111111111111·Ορε1·11.11111ι11ο!1111111Ξ`1ε11ετ11111:11ε1111ετ11111
ε.111:!ι111111εεε1111111!!11111111111111·υε11€ε!111111,111·ο!ιε1111οτΒερε1ο
11111·1:11111ε11ιι11ε1·1111ι111111111'Ι'11111ο1ονοι·θε111:11ε:1.2111111111111.

1
1
.

Ζ. 8εοτο1111τΠτ. Βετ1ε1ε.

11ο11111ε1111111ε.

- Α11128. 8ερ1ε1ι111ει·νοι·111:111ε11111οτεε111111ε1·Π11·ε1:111τ111111
Ο11ε1·111211!οε111111111εε!ιειιΝ111ο1111-Κ11111ετ!ιοορ1111.111.θε11ο1111τ11111
Πι·. 111111111111ο'Γο11111112ε1.1·11111,ε1111111111111Ν1ει·ε111ε111ε1ι
111168. Ι.ε11ε11ε11ι11το.Ποτ 111118·οεε1ι1ε11ε1ιεο111.1111111εε11ε Κ1ο1.ν
1111111111111:εε111εΑ1ιε111111111111111111ε1·111ε111εο-ε!11τ11ι·81εε11ε1ι211111
11ε1ιι1εετ1ιε11ε11,ν1·ε!1:11οοι· 1111311111111858 1111111ε111Αι·21ε·τε11ε
ε11εο!ν111ε.Α111Ν111ο!ε1-Κ11111ε1·11ο11ρ11ε.11ν1τ111εετ 11111140 11811·
111111111112111111·1111111879Με Ο11οι·11τ21.Ζ1111!ε1ε1111111,111ι·1εει·
11111111111ε,111ε1111οε111ε111ο1111111:11ε11(1οιιεε11ε1111111ε11Α11811111ε1ι
11ετΚι11οε1·1ιι Μ ε.τ111.- Ποτ 11ε11ε.ιι111ε11111ο111111ετΚ11111ετι11·21Ρτο1'.Πτ. Ν. 111111.
111νν11111111ε!1Α11ε111ειιι111ε11ε1·ε·οοε1211ε1ιε11Π1ε1ιο111·1ο1νοιι
25 .111111·ε1ι11111”11νε11ε1·ε 5 111111111111Π1ε1ιο1 1111111ε1·
111οο!1111ιετΠ111νετο1111111ε!ειεεει1 1.νο1·11ε1ι.- 211111Π1το1:111τ 111111Ο11ει·111·21 11111111οο11ε11ετ
111111111ε1:11ειιΑι111·ε1111ε1!ε.11ε11111.1νε11:11ε111εΝ11111ε11
111ι·ε1·111·111111ετ111.Α. 111111Α. Α. Α!ε11ε_1ε11· 111181,151Πι·.
Ο. Α 1

1
ε 111ο1111ει·1111111111νοι·11ε11.

- Π1ο Ο11ο11ε1ιετ 111ε111ε1111ο1:11εθεοε!!εε!111.11
1111111ε11Πεεε.11111111111111111111ε1111:1111εο!ιειιΓε11:111111111.1111ε1·
Ο11εε11εοι·111111·ει·ε11111,Ρ1111.Πτ. Ν. Ρ ο 1

1

νν 1
· ο ο ο 12 111, 2 11111

1111ι·ε 1
1

111111.111ε11εε ε11·1111!1. 1.11ιε!1.Ο11οοι·.- 1111.)-- 11"1ενε1·111111ε1,1111111111ε11ε!ι1111·11οιιν111111111οιιΠο!ι1·ε1111ι!
11ε1·θε1111ι·111111!1ο111111ε1·Κ1ε1νει· Πι11νει·ο11111 1

1

12 ε 1111

Β ε νι· ε 111111·11ε1ι1ο!11ε1.1111111ε1·1111111111;11ε1·νν1εεει1111:111111
111111ε11Α1·11ε11ε1111111111ε1ι11.111111ε11111οοει·Ο111111111ι11ο11181.ε111ε
11εοο1111ει·εθο1111111εειο111ι111ετ11ε111νο1·11112111111Ρι·ο111εοοι·εΠι·.

Β ο τ 1111111
1
ρ 1 11ε11·111111νο1·11ο11.
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ε- 1π άοπ Βοι·11ιιοι·1311ιτιοι·ιιΒιιάοτ ειο1ιΜε ιιιιιτ1ιο1ιοΝεοπ
ι·ιο1ιτ,άειεεάετ Κ(Μ18· νοιι Ρι·οιιεεοιι 8οι·π1ιιιω, άοιι άοιιι
ι·ιιεειεΜιοιι Αάο1εεπιιιάο ιιιιιςο1ιδι·18·οιιΡι·οιοεεοι· Πι·. ιιιοά
ΕΣιιι ε ι Ο (το Β ιι οτι επι ο ι·. 1)1ι·οοιοι·άεε 1.ιιιιά1ιι·ιιιι1ιοιιΙιεπ
εεε Μ Ηειιιιιι (Ριον1ιιε Βοεεειι-Νιιεεεπ), Με νοιι Βιιοτι ο· -
ποι· Μ άοιι ριειιεε1εο1ιοιιΑάο1εειιιιιά ειιι12ιιιιΜιιιιοιι. Β.
ειπιιππι1::Με Βιμ ιιιιά ΜΙ. οιπο ιιιοάιοΜ1εο1ιοπ81ιιιά1οιιΜ
Ποι·ριι.τ..<;οιιιιια1ιτ.ννο ει· νοιι 1877-84 ετπάιι·ιε ιιιιά ιιιιο1ιΜε
Βυοτοι·ινἰιι·‹Ιοοι·Ιιιιιετ.ο. Νο.οΙιάοιιι οι· εοάιιιιιι οΜπεο ΖΜι. Με
Αεειειοιιτ επ άετ 11οι·ρει.ιοι·ο1ιιι·ιιτε1εο1ιοπΜΜΜ ι'ιιιι€1ι·τ1ιιιιιο.
εο1:21.εοι· εοΜο 8ιιιάιοιι 1ιιΒοι·11ιιιιιιά1·1ιι.ΙΙοίοι·ι;,ε.1ιεο1νιιτο1888
Μ Μιιι·1ιιιιε Με Βιιιιιτεοκειτπειι,ννο.ι· άει.ιιιι Αεε1ει.ειι2ειι·ετάετ
ο1ιιι·ιιι·Β1εο1ιοιιΚΙΜΗ‹ Μ Βιι.1Ιο ιιιιά Ρι·1νε.1:άοοειιτΜ Μοι·1ιπι·ε,
νοιι ννο οι· νοι· (πι. 4 .ΙΜιτοιι Με Βιιοοτοι· επι (Με Ιιο.ιιά1ιι·ε.ιι
Βοιι1ιιι.ιιειιι Ηειιιο.ιι1ιοι·ιιι“οιιννιιι·άο.- ν” Κιιι·κοιιι ΜΜΜ· άοι· ε.ιιεεοι·οι·άοιιτ11ο1ιοΡι·οι”εεεοι·1111·
Κο1ι11ιορ1'-.Νειεοιι- ιιιιά ΟΙιτειι1ιι·ιιιι1ι1ιο1εοπιιτι άοι· Πιιἱνετεἱτϋ.τ
1.οιρει,ε·,Πι·. Βιο1ιιιι·ά Πε.ε·οιι. εοΜ 50]111ιι·18·οε Βοο
το τ

ι ιι ΜΜΜ πι. 1)οι· διι1ι11ειι·.ννο1Μιοι εοι;οιιιι·ιιι·ι1ε Μι 77.
ΙιοΒοιιε_ιιι1ιι·οε1Μιτ, (Με εο1τ1865. επΓιιιιε;ε Με Ρι·ιν:ιτάοοοιιτ,
άιιιιιι Με Ρι·οΐοεεοι·. εο1ιιο Ιιο1ιι·ι.1ιετ18·ποιι:ιιι άοι· 1.ειρ21ε;οι·
Πιι1νοι·ειι€1τΜε.- Απι 17. (80.) 8ουτοπι1ιει· 1'ο1οι·τοάετ 1ιο1ιιιιιιιιοΒοι·1ιιιοι·
Κ1Μ11ιοι·,Ρι·οι'. Πι·. Η. Ηοιι ετσι. Πιι·οοιοι· άετ 8. ιιιοάιοιιιι
εΜιοιι ΚΙΜΠι (Πι άετΟ1ιειι·1ιο)πιιά άοι· ιιιοά1οιιι1εο1ιοιιΡοΙΜΙ1ιι11ι,
(Με 25115.1ιι·1,ς·ο.1ιι1›ιΙειιιιιι εειιιοι· '1'1ιει.τ181ιο11. Με

Ρ ι· ο ιο ε ο ι· , πει ιι·Μο1ιοι· θοΙοεοπ1ιο1τ Μπι οιπο ΒοετεοΙιι·1Γι:
πιπ ΒΜτινι;;οιι εοΜει· ιι·ϋ1ιοιοιι ιιιιά εοι;οιιννει·ιΜοιι Δεειετοιι
του άιιι·ι.εο1ιι·ειι·1ιιινιιι·άο.- 0ι·ι1οιιενοι·Ιο11ιιιιιιι·: 1)ο ι· 81:.8ι.ιιιι1εΙοιιε

Ο ι· ά ο ιι 1
.
Ο Ι π
. ε ε ο - άοπι πιιεεοι·οτειτιπ11εε1οοιι11.Ιι;οι·οιιΜο

ά1οιιιιιΙοοιιιιιτοιιάεε Μοά1ΜιιειΙάορει·1.οιιιοιιιε,νν1ι·1ιΙ.8τειιι.ε1·ειι1ι
Πι·. Θοι·ει1ε111.
- νοι·ειιιι·1ιοιι: 1) Απι 24. Ξορτοιιι1ιοι·ιιι Μ. Ροτει·ε
ουτε; άοι· Ρι·ινιιτάοοοιιι άει· Ρ1ιιιι·ιιιε1ιο1οειο:ιιι άοι· Μ111ι:ι.ι·
Μοάιο1ιι1εο1ιοιιΑ1ιο.άοιιιιο,Πι·. Β ιι ε; ο ιι 1

(
ο ιι; ει τ, Μι ΔΗΜ·

νοιι δ? .1ιι1ιι·οιιεπι Ηοι·2εο1ιΙει;ο. Πει· Η1ιιρ.·οεο1ιιο(1οιιοινιιι·άο
ιιιιο1ιΑεεο1νιιιιιιι,ε·άεε 0ιιι·ειιε Μι άοι·1ι1οει€οιιΑ1ιοάοιιιιο(1889)
Μ11ιτειι·ειτ2τιιιιά Με εο1Μιοι·άοιιι 1ιἱοεἱεειι 1ι11ιι1εο1ιοιιΜ111ι11.ι·
1ιοεριιιιΙ κιιοοιιιιπειιιά1ι·τ.Βειε Μάιο. 9 .1Μιτειι 1ιιο1τοι· νοι·Ιο
ειιιιςο1ι ιιτι άετ Μι11ιε.ι·-111οάιο1ιι1εο1ιοιιΑ1ιιιάοιιι1οιιιιά ννιιι· ιιι
Ιοτειοι· ΖΜι ιιιιο1ιΒοάιιοι.οιιι·άοι· «Ρι·ε1ιιιτεο1ιεε1ειι_ΜΜοάιο1ιιιι.».- 21 Απι 23. 8ορτοιιι1ιοι·1ι1οι·εοΙ1ιειάοι· πω" άοι· Ποειιιι”οο
τιοιιε1ιειπιπιοι·1ιο1ιιιετειάιἱεοΙιοιιΒιιι·ιιο1ιοιι1ιοεριιεΙειιιπ Αιιάοιι
ποιι επι 8. Ρ. Βοι1ιιιι.1)ι·. 8ιιιιοοιι Κι·ιιριιι, Μι 44.118
1ιοιιειει|ιι·ο.1πι 1οτετοιι.Πι1ιι·ο1ιιιτι.ειιε1Μι 1ιο111ιπιΑιι2ο1οΙιοιι
Μιιοι· θοιιι1ιτ1ιε1ιι·ειι1Μιο1τ1ιοιποι·111ιιιι·κοιιιιιο1ιι, Μ Μιιοιιι εο1
Μιοιι Αιιι”ει11νοιι Μο1ιιιιο1ιο11οΜε οι· ε1Μι Με άοπι Ρ”οιιετοι·
εΜποι· Μι 4

.

8τοο1ι1ιο1ο8·οιιοιιννο1ιιιπιιε; ε·οειιιι·ει.. - δ) 1)οι·
(Μοτο Αι·2ι άεε 01ιιο1ιονν'εοΙιοιι1)ι·ιιιςοιιοι·ι·οειιιιοιιτε,Πι·. Βά -
πι ιι ιιά ν (τιμ, Μι 52. ΒοΒοιιε_ῆε.Ιιι·ο.Με Απε νι·ε.ι· 17. εοἱτ
1874 (ΜΜΜ. - 4) επι 12 (25.) Βοριοιιι1ιοι· ιιι εΜιιοιιι Μπιά
1ιιιιιεοπιι 8οτιί'τοιι1ιοιΒ·(Β61ιπιοπι άοι· 1ιει·ϋ1ιιιιτοΜΜΜ ΟΜ
1·πι·(ε·,Ρι·ο1°.Πι·. Βάιιιιι·ά Α 11ιοι·ι, Ι)1ι·οοιοι· άοι· 1

.

Μιιι·ιιι·
ε1εο1ιοιιΚ1ιιιι1ι άοι· ν71οιιοι· Ππινοι·ε1τεπ, Μι 60.Ι1ε1›οπε_ῆε1ιι·ο
:ιιτιΠοι·Ζεο1ι1ε.Βο.1ιι Μπι Με άιε 1ν1ειιοι· ιιιοάιοιιι1εο1ιοΒ'ειοιι1
81.1ο1ιιοε 11ιι·οι·1ιοι·νοι·ι·ειςοιιάειοιιΜ1ι€1ιοάοι·. Μιιοιι επεμ
2ο1ο1ιιιοτοιι11"οι·εο1ιοι·ιιιιά 1.ιο1ιι·οι·νοι·1οι·οιι. Νειο1ι Α1ιεο1νιι·ιιιιε·
εοιιιοι· Βιιιάἰοιι :ιιι άοι· ννιοποι· ΠπἱνοιεἱΜιτ ννειι· οι· ιιιι(`ει.ιιαε
Αεειετοιιτάεε Ρι·οΐ. 1

)
ιι ιιι ι· ο 1 ο 1
ι
ο ι ιιιιά 1ιΜιι11ιιι·ιοε1Μι1872Με

Ρι·ινΜάοοοιιι 1111·Ο1ιιι·ιιι·ες1οΜ 1ν1οιι.ννιιι·άοιι1ιοι·1ιοι·οιτεΜι ιι14Μι
Μου .1:ι.1ιι·οΜε οι·άοιιι11Μιει·Ρι·οΓεεεοι· ιιιι.ο1ι1ιιιιε1ιι·ιιο1τ1ιοιιι1οιι,
νοιι ννο οι· 1881 νν1οάοι·ιιοο1ιν71οιιΖιιιιιοΜ«ιο1ιι·ιοΜε Νεο1ιι“ο1εοι·
εοιιιοε νοι·ετοι·1ιοιιοιι1ιΜιι·οι·ε 1

)
ιι ιιι ι· ο 1 ο 1
ι
ο ι· Με άοιιιΕΜιι·ετιιΙιΙ

άεε·ΟΙιιι·ιιι·,ειο,άοιιοι·Με πιι εοιιιοιιιΕοοοιιεοπάο1ιιιιο1ιπ1.1:ο.ν711.Ιι-
ι·οι1ά εΜποι· ιιιο1ιι·Με 8(1_1€11ιι1ε;οιινν1εεοιιεε1ιιι(ιΙιο1ιΜιιιιιά ρι·ει1α1
εο11οιιΤ1ιΜΜΒειτ πει άετ ΗὶιιἔοεοΙιἱοάοιιο ειιιΜι Με νν1εεοιι
εεΕιει.ίιΙιο1ιοι·8Μιι·ιΓιετο11οι·ν1Μ ιιιιά Ηοι·νοι·ι·εεοιιάοε εοΙοιετοι,
πω· ιιοιιιιοιι ιιιιι· εοΜ ππι1“:ι.πε·ι·οιο1ιοε«1.ιο1ιι·1ιιιο1ι άοι·
01ι1ι·ιιι·εςιο», άο.ε Μ ιιιο1ιτοι·οει.ιιάοι·ο$ρι·ειο1ιοιι111ιοι·εο12ι.
Μ. ιιιιά 5 Αιι11ε.(.ι·οιιοι·1Μππω. εοιινιοεοΜο «νοι·1οεπιι.<ι·οπ111ιοι·
ο1ιιι·ιιι·8·1εο1ιοΠιο.(ε;ιιοε111ι»,ινοΙο1ιοΜι νοι·18ειι.1ε.1ιι·οΜ θ

. ΑΜ
1:ι.ειοοι·εο1ι1οιιοιιειιιά. Α 1 πο” ννιιι·οιπο 1ιοο1ι1ιοι;ιι1ιιο.ιιιιΜι
άιο11ι.οι·ιεΜινοι·ειιιΙει;το Νιιτιιι·, Μιά οι·1'ι·οιιτοε1Μι ιιἱΜιτ ιιιιι·
Με θο1ο1ιι·ιοι· πιιά Πιι1νοι·ειι11τ.εΙο1ιι·οι·,εοιιάΜιι ιι.ιιο1ι Με
11οιιεο1ιιιιη;οιιιο1ιιοι·8νιιιρετ1ιιο.- Ποπ Ρι·ινε.ιάοοοιιιοιι άοι· Ρει1ιοΙοειο Μιά
Αιιιι.ιοιιιιο:ιιι άετ θϋ11:1ιιε·οι·Πιι1νοι·ειιιιτ, Πι·. Β. Β ο ιι ο Κ ο

Μιά 1)ι·.1..Αε ο1ιοΠ1ετάοι· Ρι·οιοεεοι·οιιι1το1 νοι·
11Μιοιιννοι·άοιι. -- Βειε Μιιι1ετοι·ιιιιιιάοι· νο11ιειιιι11;Μι·πιι€ ποτ ιιι άει.ειιΒο
ννοι·άειιοι· νοιε.ιι1εεεπιιε· οι·1ε15.ι·ι,άο.εε :ιιι ΜΙοιι ννΜ1ιΙιο1ιοιι
Βι·ιι1ο1ιιιιιεε-ιιιιά 1.Μιι·ιιιιετει1ιοιιΑοι·ετιιιιιοιι ειιιι;οειο11ι.ννοι·
άοιι 1ιοιιιιοιι ιιιιά άο.1ιοιΜΙο Βοο1ιτο άεε Κι·οιιεά1οιιειοε .εο
ιιιοεεοιι,άιε άεε ιιι11ιιιι11ο1ιοιιΑοι·ιειοιι επί άιοεειι Ροετοιι ειι

1ὁοιἐιιιιοιι,
ιοάοΜι ιιι1ι. Διιειιιι1ιιιιο άοε Βοο1ιτε απ! ΒιιιιΕ,· ιιιιά

ι· (ιιι.

ρει.ι1ιοΙοειεο1ιοιι

°Ρι·ιικ1ε νοιι

Ι ..="ΞΞΕΞ.8ΞΞΞ777έΠΙΘ8ΠΔΘΠ·ἑἑΜΜιεΜΜΝΦΦἑ.5Θ=-_^_`ε..ΞΞΞἔἔ””Ξἔ”Ξἐενεοινιτιεεἶἶντἔεε0"'-"ο:ΞΗΜδΐΒΒΕ“Βο
(246 286 48211857 9211 1215 48 51. 5046482114 1

- νοιπ Μοά1οιιιΜάορει·1οιιιοιιι.ννοι·άεπ Μι «Βοε1οιιιπε·ε-Αιι
ιο18·οι·»ιιο.ο1ιετο1ιοιιάοιιοιιο Βοε·ο1ιιι11ιοι· Αιιιιοιιοοιι,
άιε άοι· ιιιοάιο1ιι1εο1ιοιι Οοπειιι· ιιιιτοι1ιοεοιι,
ρπ1ιΙ1Μι·ι: Πει· ιιιοάιο1ιι1εο1ιοιιΟοιιειιι· ιιιιτοι·11οςοιιΑιιιιοιιοοιι
πειιι· οιιιΓεο1ιοιιιιά 2ιιειιιιιιιιο1ιεοεο1.2το11οά1οιιιιιοιιιο,ϋ1›οι· Κοε
ιποιιεο1ιοΜΜΜ Μιά ειιο1ιεο1Μιο ΜΜΜ, άιο Μι ε.ΙΙ;.εοπιοιιιοιι
θο1ιι·ιιιιο1ιειιιά, Μπιτ ιι1Μιι. Ζιι άοιι Αι·ειιο1τιιιιιΜπιεΜιϋι·οιι.
1)οι·εΜ1ιοπθειιειιι· ιιιιτοι·1ιο8·οιιΓοι·ιιοι·Αιιιιοιιοοιι, 1ιοιι·Μ"Γοπάάιε

Αοι·2ιοιι ιιιιά Αοι·ιιιιιιιοιι, Ζιι1ιιι
Πειιτ1ετοιι, Ε'ο1άεο1ιοι·ιι.1ιιιρΐοι·ιι, Πο1ιιιπιπιοιι ιιιιά

Μιιεεοιιι·οιι, άιε Βοεο1ι111'ι1Βιιιι8·νοιι Ρ1ιιιι·ιιιιιοοιιτοιι,εονν1οΡοτ
εοιιοιι ιιιι‹1Ριι·πιοιι, Με Με πιπ; άοι· ΗοτειΜ1ιιιιε οάοι· άοπι
νοι·1ιιιιιι'νοιι Πι·οι;ιιοιι 1ιο1'εεεειι;άιιιιιι Ηιιιιάο1 πιπ Μοά1ου.
ιιιοιιιοιι πιιά εΜι11εεεΙ1ο1ιΑιιιιοιιοοιι 111ιοι·ι·ιιεε1εο1ιοπιιά επε
Ι5.ιιά1εο1ιο0ιιι·- ιιιιά Βιι.άοοι·ιο. 01ο Οοπειιι· ννιι·άειιεἔοϋ1›ι νοιι
άοιιι Μοά1Μιιιι1ι·Μ;!ιάεε Μιιιιειοι·ιιιιιιε άεε Ιιιιιοι·ιι ιιιιά νοιι άοιι
δι·ι11Μιοιι1ΙοάιοιιιιιΙνοι·ννιιΙιιιποοπ. Πεπ· 0οιιειιι· (Με Μοά1ΜιιΜ
ι·ειτ1ιεεροοιο11ιιιιτοι·11ο,ποιιΑιιιιοιιοειι ϋΙιοι· Μοάιωιιιοιιτο ιιιιά
Ρι·ερε.ι·ιιιο,Με επι· Βιιι1'ιι1ιι·Με άοιιι Αιιε1ιιιιάοςοι:ιο1ιιιιιειπιει·
άοιι, Γοι·ιιοι·Μπιτ Με Αιιε1Μιιιιρ;άοι· 5.ι·ιι1ιο1ιοιιΡιιιιιιε νοιι Ροτ
εοιιοιι. άοιιοιι ά1εεΜ1ιοΜπι Απ. 94 άεε Μεά1οιιπι1εωιιιτεεο
ε(:ει.ιοιΜε, εοννιο1Μετ ιιοιι οι·Γιιιιάοιιο Αρριιι·ο.ιο ιιιιά Θοι·ε.ι1ιο
Ζιι Ηο112ινοο1ιοιι. ΑΙ1ο 1Μι·1εοπ Διιιιοιιοοπ ιιιιτοι·Ι1οε·οιιάετ
θοιιειιι· άετ·(5τι1ιο1ιοιιΜοά1οιιιιι1ι·οι·ννε1τπιιε;οιι.- 1)1ο 72. νοι·ειιπιπι1ιιιι,ς άοι1ιεο1ιοι· Νιιτιιι·
1ο ι· ε ο1ιοι· ιι ιι ά Α οι· 2 ε ο . ννΜΜιο νοιπ 17.--21. δοριοιιι1ιοι·
ιι. Μ. επ Αειο1ιοιι ει.ιιι.1:τοιιά,2111ι1ιοΜε νοι·1ιο.1ιιι1εειπ1ιεε1Β·
1ιο1ιοΖει1ι1νοιι σε. 1000 '1'1ιΜΙπο1ιιιιοι·ιι,ννοιιιι ιπει.ιιιιι Βι·νν11
,ε;ιιιι;.;21Μι1:,άε.εε άεε .Τιι.1ιι·1800 ιιιιΒοννϋ1ιπ1ιο1ιι·ΜΜι :ιιι Οοιι
ιειοεεοιι ννο.ι·. Ιιι άετ οι·ετοιιΜΙε·.οπιοιιιοιι 81ι2ιιιιε· ννιιι·άονοιι
Μοάιο1ιιοι·ιι ιιιιά πινει· Ριο1. Ηοι·1:νν1ε (Βοι·Ιιιι), Ρι·οι”.Νε. ιι

π γ ιι (8τι·ιιεε1ιιιι·,ε·)ιιιιά Ρι·ο1¦. Ο 1
ι
ι ιι ι·ι (Ρι·ιι,ις) οΜ ΠΜιοι·1ι1ιοΚ

ιι1ιοι·Με Γοι·τεο1ιι·ιαο άοι· νοιι 11ιιιοιιι-·Μ·ιι·οιοιιοιιΙ1'5.ο1ιοι·πιι
18. .Τε1ιι·1ιιιιιάοι·ι.ις·οε·ο1ιο1ι.Ζππι ιι 5

1
ο 1
ι
ε τ
] 11.1ιτι;; ο ιι ν ο ι· -

ειιιιιπι1ιιιιΒ·ε0ι·τ. ννιιι·άοΗειιιΒιιι·ιε 8·οννΜι11:ιιιιάΖιι δε·
εο1ιιιιιε1“111ιι·οι·ιιάοι· 73. νοι·ειιιιιιπ1ιιιιε ννιιι·άοιιΡιοι'. νο11οι·
ιιιιά Μοάιο1ιιΜι·ιιι.1ιΠι·. Β.οιιι απο 1ιοι·ιιίοιι. Πιο θοεο11εο1ιο.Γι;
άοιιτεο1ιοι·Νιιιιιιίοι·εο1ιοι·ιιιιά Αοι·ειο 28.111:ε;οιι·οιιινιιι·ιι.ε;2242
Μ1ηε·11εάοι·ιιιιά 1ιοε1ι.κτοΜ νοι·ιιι68οιι νοπ 20,000Μο.ι·1ι. Ποπ
8τιιτιιιοπ Εοιιι11εει·ϋΜι1: ειιιπ οι·ειοιι νοι·ε1ιποιιάοιιάοι· θεεο11
εο1ιιιί11:Ρι·ο('. Πι·. Β1ο1ιιιι·ά Η οι·τινιε (Μ1ιιιΜιοιι), ειιιπ οι·
ετοιι 81:ο11νοι·ιι·οιοι·Ρι·οτ'. Πι·. Ηο111ιιιοι· (Βει·11ιι) απ( ιιτιά
ειιιπ εννο11οιιθτο11νοι·ιι·οιοι·ινιιι·άο ιιοιι οι·ιιιιιιιιτ Ρι·οΐοεεοι· Μ· .

ν ει π ι· Η ο 1'1'(Ο1ιει·Ιοττοιι1ιιιι·ω.
Η- Με θοεπιιιιιιιτ Ήι1ι1άοι·Κι·οιι1ιοιι1ιι άοιι Οιν11

1ιοεριι1Ποι·ιι 81.. Ροι;οι·εΒιιτε·ε ΜΜΜ; πιπ 18. 8ορι..

ά
.
δ
.

7859 (110 πιο1ιι·Με Μ ά
.

νοι·νν.).άιιι·ιιιιι.οτ008'Ι'νρ1ιιιε-
(45 πιο1ιι·1.748 Βνρ1ι1Πε- (38 πιο1ιι·),252 8ο1ιειι·1ιιο1ι- (38ιιιο1ιι·),
97 1)1ρ1ιτ1ιοι·ιο- (2 νοιι.), 85 11Ιοεοι·ιι- (4 ιιιΜιι·) ιιιιά 56
Ροο1ιοιι1ιι·ει.ιιΙιο- (4 ννοιι.Με ιιι άετ νοι·νν.).

άτετοπ,

1Ποι·τε.1ιτάτε-Βπ11οτιιι Μ. Ροτοι·εΒιιι·εε.
Επι· άιε 1ινοο1ιο νοιπ 10. Με ειιιπ 16. 8ορτοιιι1ιοι· 1800.

Ζε1ι1 άοι· 8τοι·Βο1ϋ.11ο:

1
) ιιο.ο1ιΟοεο1ιΙοο1ιτιιιιά Α1ιοι·:

2
1 ιιιιο1ιιιοιι '1'οάοειιι·εεο1ιοιι:

1'νΒ1ι.οΧεπι1ι.0.

Τ 1ι.ει(›ά.88, 17Μιι·1ει·οοιιι·τοιιε Ο
,

'Ι'νρ1ιιιε
ο1ιιιο οει:1ιιιπιιιιιεςάοι·οι·ιιι0.ΡοοΙαοιι 1

,

Μιιεοι·ιι 4,8ο1ιοι·1ει.ο1ι16,
ΒΜ1ιτ.1ιοι·ιο18. 0ι·οιιρ 2

,

Κοιιο1ι1ιιιε1:ε1ι8
,

0ι·οιιρϋεο 1.ιιιι.<;οιι
οιιι2ἰἱιιάιιιι.ε·18, ΙΒι·νει ο1ιιε δ

,

θι·1ρρο 4
. Ο1ιοΙοι·ει ιιε1ιιιάοει

Ο
,

ΒιιΙιι· Ο
.

ΙΏριάοπιιεο ο 11οιιιιιο;Με Ο
,

Αοιι1:οι· Θο1οιι1ιι·1ιοιι
ιιιο.τ1επιιιε Ο

,

Ρο.ι·οι;Μεοριάοιιιιοε Ο
.

ΒοΜΒι·ο.ιιΙ:1ιο1τ Ο
,

Αιικ1ιι·ειε Ο
,

Ηνάι·ορ1ιο1›ιο Ο
,

Ριιοι·ροι·ΜΒο1ιοι· 1
,

Ρνειιιι1ο ιιιιά 8ορτιοο.οιιι1ο 4
,

Τιι1ιοιοιιΙοεο άοι· ΙΗ.Π18θΠ 71,'Ι'ιι1ιοι·οιιΙοεοε.ιιάοι·οι·0ι·Β·ει.ιιο12,
Α11ιο1ιο11ειιιιιειιιιά ΠοΙιι·ιιιιιι τ1·οιιιοιιε4.1ιο1ιοιιεεο1ινν1ιο1ιοιιιιά
Αι.ι·ορΙιιο.ιιιίο.ιιτιιιιι41, Μιιι·ειειιιιιεεοιι11ιε27,Κι·ιιιι1ι1ιο1τοιιάοι·
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Ττειιενειε.1.

+ 11Τει.ο1ιετο81τειιιιε άοε 13οιιτεο1ιοιι ιι.ι·πτ1ιο1ιοιι
νοι·οιιιε: 111οιιτειε άοιι 28. απ.. 1900
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(ΗεΙ1Ιεεἱετη_
Πο11ε.πετε.11:

Μι· Νο:νω1-πιώ θεπι€1τΙιεΕτπι1ιοΒοὶἀοι·Μ
θοεο111οοΜε.

Η 4ετιπ11ο11οε Ράι:Ιε.8οε1πω
ΐιιι·1ιι€επά1191ιοΝει·νοτι- υπά θεσ

π1ι1τΙιεΕι·ω1Κε.
Θοει1ιτάοΗϋΙτοι1ωμ, ιιωἔωθΠ ν.
(Η.Ποι1ιι. Ρε.τΙαιυΙαμιι. ΑΙΜ 11ιΊΙ1'ει
ΜΜΜ ά. πιοᾶε1ῖ.Νςι·κ·ευρετΙιοΙοε1ε.
Α1ιεεει·άεπ άιι·ιε;ιτειιάειιΑει·2Ιου
ἔννε·1ΟΒρι·έτ2το,π1εΙιι·ετεΑεε1ετειι2
1112118ννιεωπεοΙιειίτ1.π. Πει11άΐοττ1ρ;
Κοιτε-Εο11ι·ει·.1ἶοι1εὶοιι250Με θα) Μ.

Αυε1°ϋΙιτ11ο1ιοΡι·οειροσω 1°το1.

ΒεεΒε6ΦΛϋΒαΖἱε
Α1.$11έ1Γ1:1111€8-11Ι1όΚτἑἱΪΙἱἔυπΒ5ειπεπ ΒοἱεοΙιννειοΙιεΙι ιπιά111τ(Ξει
τεττ1ιε εΠεροτι1ττοπ Κἱτιὸετιι άεπ
€ω12επ κνωωτ Μτιάυτοϋ Μειετουτετι
υπό ΗγἀτορετἈἰεο1ιε οικω Πιτ
Ετννειο1ιεετιεΠτι

Οι: 82οςϋ,ε Κἰτιὸετεειτιειτοτἱιιω

θεε1:εο! ΑΜω:1ει.

[)τ. ΝειντεὶτἰΓε

Ον.το.:Μα11 ,,Β ε 1 1 ο. :1ο.°°
111 Απο,

άοι· ννϋ.ι·ωετοπ1(11Π18.Ε180118Ι1886.1:1οιιΒἱ1‹1
'1'γτοΙε,1131·01ι1°01118011Κτε.ιιΙκο, Βοοοιινε.

Ιοεοουτοιι θα».

Ρι·οερ. ιι. 1εΒ·ΙΙο1ιοΑυεΚιιΜτ Με 1Υι1ιιεο11.
(119)6-4`
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Κτου21στιιητι, Ρεττ1111ε11άε1)τι111η
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Βεννο11ποπο ικιτϋτ11ο11ο
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111ΨετΒ11ι11υπε11111«Βιιάο1Γεςυε11εν Βο1 Αττ11τ_11.1ευικ1 1)1ειΒο1.οε
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ΑΒΒΟΑΝθ Νειιω Β"ο!Βε )(ν"ι .ΒιιιιΒ.ΧΧν- Ν. ΡΝΜδΒΠΒΗΠΒ

ΜΒΠΙΠΠΙΜΒΒ ΜΠΕΒΜΗΒΜ
ιιιιιει· σ” Κοαιιοιιοιι νοιι

Πι·. 1ιιιιιιιιιιοε Κι·ιιιιιιιιιι!ε.
κι”.

Με Πι·. Και! Μαιο.
.Ιιιτἱοιν (Ποιιιιιτι.

Πι·. Βιιαα!ι° Μιιιιιοιι.
Μ. Ροιοι·ειιιιτε

Με «Μ. Ρο:οι·ει›ιιι·ςοι·ιιωιωιαιικιω ννοοιισιιιισιιι·ιϊωοι·οοιιοιιιηοαοιιΠ" Δ1ιοιιι:ισηιοιιτ,ε-Αα"τδ80 “Ώ” 8110 1118088” “
δ 0ΗιιΠιο Ηα.- ΠΜ [Βοπ110111911%Ρ20ι.εα” Πι Βιι.εε1ε,ι:ιά8 ΗΜ. Μι· απ: ΜΜΜ. απο αιιεεο!ι!ιοεε!ιο!ιαιιΜε ΒιιοΜιιιιιαΙιιιιε νοιι κ. Σ..Βιο];ω·ιιι
1αΙιι·,4 ΚΜ. τω·αει:ΜΜΜ .πιω Μπα.ΡοειιιιιιωΙΙιιιιε; ιιι α" αιιαει·οιιθτ.ΡοιοτειιιιημΝεννεΙη-Ρι·οεροι·.τ.ΗΜ, πιι ι·ιοΜοιι.-Βιι, ιιημοι·1Ρω
1'.Μιαει·ιι20Μετα μπι-ικα, 10ΜατιαιιαΙΙιιαιιι·ΙιοΙι.ΠοτΣιιεοτ'ιιιοι:ειιτσΠεοννιοΜΙΒ αιιι'αιοΚοα:ιοι.ιοιιιιοιιι8ΙιοιιοιιΜιΜιοιΙιιιι€οιι ΜΜΜ ιιιιιιιιιιι
ται-απ3ιιιαΙεοεραΙιοιιοΖοιΙο ιιικαι κι: 18Κορ. Μαι· 35 ΡΓοιιιι.-Ι)οιιιαοιι Βοειο!ιαΜεΕϋ Με ιιαοιι Η.οαωι:οιιι·Πι·.Βηι1ο1Σ'Νωιω1ιιιι84:.Ρο
Αιιτοι·οιιννοι·αοιι25Βεροι·ιωιιιαμιιιτοι·θι·ιειιιαΙαι·τι!ιοΙ ειιΒοειιιιαι.-!ιοι·εϋιιι·Φ Ροιοι·ειιιιι·δοι·8οιτο,Ροιοι·-ΡαιιΜοοριιιιιΙιιι ι·ιι·.Μοιι Βρι·οοιι
Κοιοτιιτο ννοι·αοιιιιαι:Ιι αοιιιδια” νοιι 18 και. ρι·ο ΒοΒοιι ιιοιιοι·ιι·ι.| Μ.ιιιιαοιιΜοιιιιιΒ·,ιιιιωνωιι ιιιια Ρι·οιταε νοιι 2-3 ΠΜ.ή” "Ή

'7. (20.) Ο ο Βο ιι ο ι·

ω”

Μ4Ο Δ ___
1ιιιιιιιι: Πιτ πια!. Ο. Βιι·ϋΙιιιιιιοι· : Πιο 8γιιιριοιιιε αει· εοι;οιιιιιιιιιοιι Βιιιειι2 αει· 8γρΙιιι1ε.- Βαοιιοι·ει.ιικεηξειι ιιιια

Βαερι·οοιιιιιικοιι: Γ. Ε'ιεοΙιοι·: Πε!ιοι ;ΐ'ι·ιιιιειιΙοιαοιι. αοι·οιι ΗειΙιιιιι; αυτοι· νοτινοιιαιιιιι; αει· ΒιιΙΖιιιιιιοι· ΒοοΙο.
-
ανιΙΙιι·ιιιια

ιιιια 88.ιι€ει·: Με ΝοιιτοΙο;ςἰο άεε Αα η. - Η. Π. Κοιιοι·ι:: ΠαΙιοι· (Με ιιιἱΙ‹τοΙιι)·ειιι.ιΙοειειιιΙιιεοΙιεΨοι·ιιιι!τοιι Με Κνιι·ΙιοΙι.ιιιει·
Νιώσε. - ΚιιΙἰεοΙιοι·: Πιε ΠτοπειιιτειιιιιιεΙωΙιι άοε Πιιιιιιιιεε πιιπ Ιιεεριιαετοι·Βει·ιιαΙιειιαιι.ιειιιιε; Με Ηιιι·ιιιι1ιιεειινει·εοΙιΙιιεεεε.-
Εεεεει·: ΒιιογσΙορι5.αιεαει· Ηιιιιι- ιιιια θεεο!ιΙεοΙιτεΙ‹ι·ιιιιΙ‹Ιιεἱτοιι.- κι. Νοιιιιιιι€ει·: Με Αιιεο!ιειιιιιιη;ειι ῖἱΙιει· αειι Μεσιιιιιιιειιιιιε
αει· ερεο. Ει·ιιιιιιι·ιιιι€.- Βαιιιικει: Ριιγειιιιοιςιετ:ΙιοΟΙιειιιιο Πιτ Βιιιαιιιοιιαο ιιιια Αει·2ιοι - Ε. Ρειρει·: ΡΙιε€ειιΙειτνοιι Με ειι
ΙοέειιιΙιοΙιε Ριιιιιι.ειιοιιάεε ΜειιεοΙιοιι. - ΚΙοιιιει·ε Μιιτιιοι!ιιιιεειι Μια ιιιοιιιρειιιιεο!ιο Νοι:ι2οιι. - Ρτ0τοΕι01Ιο Με
αοτιι.εαΙιειι ΕΜΗ. νει·ειιιε πιι δι. Ροιει·εΙιιιη;. - νοτιιιιεοΙιτοε -° Μοι·τα.Ιιιϋ.τε-ΒιιΙΙει.ιιι 88. Ρετοι·ιιΒιιι€ε. -
ΑιιΖειεειι.

ει Ροιοι·ει›ιιι·ε,

Με 8γιιιριοπιο αει· εομοιιειιιιιιοιι Ι.ιιιοιι: αει· 8γριιιιιε.
να”

Βι. πια!. Ο. 5ττιιιιιιιιιαι·ες.

Τιοι2 αει ειοεεοιι Ριιτιεοιιι·ὶτω ιι
ι

αει· Ιαι·Ιτοιιιιιιιιεε
αεε Ψεεειιε ιιιια αει $γιιιριοιιιο αει $γριιι|ιε Μι Μαιο αεε
!ειιιειι.Ιειιιιιιιιιιαετιε ειπα και· οιιιειινοι!ειι ιπιοιι πω. ειιι
Γετιιι: νοιι ω" ετεαιι6ρΓειιαειι Κιτιιιιιιιιεε αιοεοι εο Μια
@θα ιιιια νιοΙεοειιιΙτιεοιι ΚτεαΜιοιι. Ε)ιει ινοιιιι ω·
αιε ΚιιιιιΜιοπ νεταιιιιιεεοιιαο αΙιΙιτοοτμιιιειιιιιε ΒοΓιιιιαοιι
ααα εε ΒιοΙιιιι€ειι εειιι Μια, Πιιι Ιιειμιειιι ιιι @αει Ροι·ιοαο
ιιιιοιιιιιινοιεοιι, πω. αιιιιιι Μια πιω οιπ Β.οοιιτ αε2ιι ιιει
ιιοιι νοιι οιποτ ιιιιεοιοιι ιιιοαοιιιοιι πιραιοιιιιεο!ιοιι Απίστ

αετιιιι€ειι ειιτερτεο!ιοιιαοιι Κειιιιιιιιεε αιοεετ ΚτειιιΙιΙιειτ Ζιι

ερτεαΙιειι.
Με ειπ ινεεειιι:!ιοΙιοτ Ρ'οι·ιεοιιιιτι ιιιι νετειακιαπιεεο
αει δγρΙιιΠε κι αἰο ιιιιιιιιιεΙιτ ΜιιιιεοΙι Γεειθοετε!!ιο, Με
Μαι ιιιιιιαει· ιιιιιιτοιιιιεοιι-ριιιιιοΙοειεοΙι ειιΓθοΙ(Μτιο 'Πιετ
ειιοΙιε αει· ΙιιΓοοιιοεΠατ Με Βιιιι2οιι οοιιαγΙοιιια1ϋεωι Βιε
αιιιιιιε αει 8γριιι!ιε Ζιι Ιιε2ειοΙιιιοιι. ?Υπ ινιεεειι, αειεε ιι

ι

αιεεοπι $τιιαιιιιιι (8-5 ω” Ιιιιιαιιιτιι) ΙιιΓεοιιοιιοιι αιιιοΙι
εο!ι:Ιιε Ιιιαινιαιιειι, ιιιι αετιιιι Καηιοι Ιιειιιο ιιιιιιιιαιετοιι
Μιιιιει·ιιοτι 5γιιιριοιτιε ιιιι ΙιιεΙιειι€ειι Βιιιιιε ιιιιοιιννειεΒιιι
ειπα, ι·ωΚοιιιιιιειι Καιιιιειι ιιιια ιιιατεατιι!ιοΙι ιιιοιιτ ειΠειι
εειτοιι νοι·Κοιιιιιιοιι; να πω Μ" Μι, αειεε ιπιοιι
Ιιιιιε;ε ιπιοιι ασια ΒοΙιινιιιιαε αει· νετεοΙιιοαειιετειι εγμιιιιιιι
εοιιιιιι ΒΐΠοιοεοειιιοιι ιιιι θειιοΙιε αει $ι.οΙΙοιι, ιιιι ινο!οΙιειι
ειε αεεεεειιιι ΜΒΜ, Με ειιιε οιιιιιιιΜετιετιεο!ιο Μοιιι2εΙ
@ο ΙιιαΙιτειιιοιι νοιίιιιαει.

ΒειιιοιιτερτεοΙιειια ιιαΙιειι ναι· αιο Ι.ιιιοιιι ΖινιεοΙιοιι αειι

ιιιιιιιϋτοιι ΒτεοΙιοιιιιιιι8ειι ιιιια αειι εεοιιιι15.τειι, εοινιε πνι
εοΙιειι αοιι νοτεοιιιοαειιοιι Νιιοιιεοιιαϋειι αει· Ιειποιοιι ιιΜιτ
ιιιιαιτ Με Ιιιωτιιιιεειοιιοιι, εοιιαοτιι ιπιτ Με Βοιιιιεειοιιειι
αει Κι·ειιιΚΙιειι: ειιιιιιιιιιεεειι. Μιι.ιι αιιι·Γ αιιΙιοι Μπιτ' ιιι

Τομ Βει αει ΒιιιΒιιοεε ιιιια '1`Ιιιιι·ιιριο αει· 8γρΙιι!ιε ειοιι
ιιιοιιι ιιιοΙιτ Με ΓταΙιοτ Με παπι ΑιιΠτετειι νοιι ΡιιρεΙιι
ιιιια οιιιιιιιιστοι·ιειιεο!ιοιιΙ5κειιιιΙιειιιοιι αϋινει€ειια νειαιει!ιοτι,
εοιιαοι·ιι ιιιιιιι Μι. Μι ΜΒΜ, εισαι ιιι Ιιοεττειιυιι, ιιιιιοΕι
ινιιαιτοιια αοτ Ι.ιιτοιιι Μο Ιίι·ιιιιΜιοιι ιιι οιΙιοιιιιοιι.

νοιι αιεεειιι θεειοΙιτεριιιιοτε ειιιε εοΙ1 ιιι αιεεειιι νοτ

ι.ι·ειΒιιαει· νοτειιοιι 8ειιιιιοιιτ ινοταειι ιιι Μπα Βιιιιιιτιιιιε
αιε Βιιιιρτοιιιοιιιιιιιαειιιοιι, ινεΙοΙιο εε ιιιιε ετιιι€18ΙιοΙιειι,
ειπα ιναΙιτοιια αει Ι.ιιτειιερετιοαοιι ασε οοιιαγΙοιιιιιτόεειι
Βιιιαιιιιιιε :Με 8γριιιΠε ιιιεΙιτ οαετ ιιιιιιαοι· ειοΙιοτ ΜιιιιεοΙι
Ζιι αιιιΒιιοειιαιτοιι.
Βει οιποτ εοΙοιιοιι ΒοεριεοΙιιιιιΗ ΒΙοιΙιοιι ιιιιιαιΙιοΙι Με
αιε_ιειιἱΒειι ΕιεοΙιειιιιιιι€ειι ιιιιΙιετιιοΚειοΙιιι€8, ναοΙοΙιο οιει
Με αοπι $εατιωιει.ιεοΙι ειιιε Τειι€οεΙιοΙιτ Κοιιιιιιοιι. ΕΙιειιεο
!ιαιιιιιιετι Βια αετεοΙΒειι σαι Βι·ει:Ιιειιιιιιιμιι ειιιε Βιιιιιιιιϋεειι
5τιιαιιιιιιε ιιιοΙιτ ιιι Βοιτειοιιι, αιο ιιΙΙειιΓαΙΙε ιι

ι
αειι Μιο

ιιειι Ε'ειΙΙοιι ω· 8γριιιΠε ρτε.οοοιι ιιοι·ειτε Μια ιιοικιιι αειι
Ειεοιιι·ιιιιιιι€οιι ω οοιιαγΙοιιιει.ϋεωι δι.ιιαιιιιιιε ειιιιττοιειι
!ιαιιιιειι ιιιια αει.ιιιι τω· αιε νοιΙιεΒοιιαε Εταττοτιιιιε νοιι

Βεαιευιιιιιε ειπα.

Ιοιι Ισιιιιι ιιιοιιτε Νοιιοε Βιοτειι ιιιια αοιιιιοοΙι ιιοΒο Μι
αιο Ηοιιιιιιιι€, αιιεε Βια αειι νοτιιιιΒ Βει οιποτ ιιιοΙιτ
Μπι ειτοιιΒειι Μακ ιιιι.οΙιεισιιιι€ ιιιια νιοΙΙοιοΙιτ Μάι
εεπιι ειι:!ι ΒείαΙΙοιι Ιειεεοιι ινοιαοιι; αειιιι ίιιιετ μια" νοιι
ιιιιε ιπιτ εε οίι Βοιιιιε πιει Ριι.ιιειιιειι Ζιι τιιιιιι, ινοΙοιιο
εισιι ειιιινοαοι· εοΗιει ιιιοΙιτ Βοιιιιιι Ζιι Βοοιιειο1ιι.ειινει·
ειιιιιωι, οαοι· Μπιτ οιπ Ιιιτειοεεε ααιο.ιι Ιιε!ιοιιι, αιε Αιιειιιι
ιιεεε Μια ΚιιιιιΜιειτ Ζιι νειεοιιινειΒειι. ΒιιιιΙαιιι διο ιπιτ
ιιιι Με ιιιιιιιιι€ ιιι αυτ Αιιιιιιι!ειιι2 ετεοιιοιιιοιιαοιι Μαιο,
ννεΙοΙιο (Με θοινοιιιιΙιειτ ΙιειΙιοιι νοιι Αιιι: Ζιι -Αιετ Ζιι Βο
Ιιειι, :ιιι αιο Ριοειιιιιιιτοιι, Αιιιιιιειι ιι. ε. κι. Οιπ ιιιοΙιι
εο!ιοιι Κοιιιιιιοιι ιιιιτει· ι!ιιι‹ιιι Ιιιαινιαιιειι νοτ, Με νι·οΙοΙιειι
ιιι ΓοΙΒε ιιιιιιι€ειιιαετ ΗειιιτρΠοΒο σα” ειιιε :ι.ιιαετοιι(Μια
αειι ΙΒτεο!ιοιπιιιι€οιι Αιιι Καιρει· νοιΙιειιιαειι ειπα, ινοΜια
ω· :ιιι ααα Πιτ ειοΙι εσαοπ εοΙιννιοτιεοιι ΒιειΒιιοεο ιιοοιι
ινοιιετο ΙΙιιιαοτιιιεεε ιι

ι

ασια Νοε Ιε·Βιιιι; Ροο!ιοιιιιατιιοιι,
Βεειαιιειι νοιι πιο” Μια Εο2ιιιιιοιι, Αααα, ΡιιιιιιιΙιεΙ
ιιιιιαιοιι ιιιια ΡγιΙιιιιιιειε νοτειοοιοτ ααιιι.οιι Μια «Με Μια
ιιέετειι Ηιιιιιιιαοοιιοιιοιι εειιι, ννοΙοΙιο Βει ΜΠΟΜΠ Ιιιαινι
αιιειι Με ΒιΙα ιτα!ιοιι, Με ιιιιι ευ ιιιε!ιι· ειιιε Βοοιι.ριιιιιι
τιιιιε αει Ι.ιιιειι2εγιιιρτοιιιε ιιιι οοιιαχΙοιιιιιιαεοιι Βιιιαιυπι
αει· 8γριιιΙιε τοοιιιΕοττιΒι.

Π

Ντι Ιιιιετεεεε α" Πε!ιοιειοιιι!ιοιιΚειι ιει εε ιιοι.Ιινοιιαι8,
Με ιιι ειινει!ιιιοιιαοιι $γιιιμοιιιο ιι

ι

ΒιιιιιιΙιειι Ζιι ΝιοιΙοιι.
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Βεεειισειε Αιιίιοειοεειιιοειτ οεεοεριιισοεο Με εο)εετι
ίιειι Βιιορτοιοε. Ποτει Μεεεο Ιεεεεο εισο ίοΙεεοσε Βιορ
ρεο ειιίετεΙΙεο:

ε) ιιισοτ μισο Ιεισοτ Μι σειιτεοσε νοι!ϋ.ιιΓεινοο
ιοειοιίεειειι Βχοιριοιοεο, εει εε σεε ει·ει.ειι ΑιιΠ.ιειεοε

σειεεΙοεο, εει εε σει Βεσισινε.

ο) Βεεισοεο ιοεοιΓεετει Ειεεοειοιιοεεο.
σ) Μεοι οσει· ιιιιοσει· εεΙοει;ει.οοσιεε Βιιορτοιοε.
σ) ΞεΙιεοειε Βγιορτοιοε.
ε) Οοοεεειιτινε ΕιεσοειοιιοΒεο σει 8γροιΙιε.
Ιιο Αοεσοοιεεε οιειεο ινεισεο Με ειιο)εσιινεο
Βιιιιρισιοε Μι ειιιοοοεο εειο.

Ι. ε) Οο)εστι ι οι εοιοεοιοοειε
ιιιιιοιίεετει Βγιορτοοιε.
8σοοο 8--4 )Νοσοεο οεισο σεοι Αιιιιιετεο σεε Ριιιοειι
Μϊεστεε, ιοειε σει·εεΙοε Με Ξειειοεε οσει ιιοει, πεε οε
ιοεοιΙισο οει Ψνειοειο εεοι οσοσε Μ, Με ιιοεσοειοοει·ε
Βιοειοο οσει Με ΡερεΙ οοίεειιετεο εειο, ιοιισοεο εισο

ιεΒιοοειε Ι.ιιοροσισει·οεσιιινεΙΙιιοεεο οειοει·οοει·, ενειεοειι

Με 5σοιιεΙΙιιοε σει Ι.ιιομοσισεεο πο ειιτίειοτειειι Κοι

ρειρειι.ιεο ίοΙετ, Με εειοιοιΙιεΙιε Ι.ιιομοσισεεο ιοεοι

οσει ενεοιεει Μοτο εεεσονιεΙΙτ οοσ σειοεοτεριεσοεοσ
σειιτΙισοει οσει οοσειιιΙισοει σει Βετεειιιοε ειιεε.οεΙισιι

εεννοισεο ειοσ. Βιε Μιε νει σειο σειισιεοειι Αιιίτιετεο
σει ιοειιιΓεετεο σοοετιιοτιοοεΙΙεο 5γιοροοιοε οιΙσει Με
Ι.γιιιροσισεεοεεοινεΙΙιιοε; Μιε ειοΜεε Βγιορτοιο σει Ι

ιι
.

τεοτεο ΑΙΙΒειοειοειοιεοοιιο8. Ε'ιεοειειεσοειοιιοΒειι, Μι·

σιιιοεει·ιρτε ισιοΙισοε ΡΙει:Ιιε οοσ Ειοειοοεο σει 8σοΙειιο
οιπο; σει· ΜοοσοϋοΙε, σει Ισρρεο. οεοιεοιΜσο ε.ο σεο
ΜιιιισινιοΚεΙο οοσ Μι σεο θεοιιεΙἱεο, εοινιε ιπο σεο ΑοΜ
ίΜτεο οοσ σο σεο ΜοττειιοιιοσεΙιρρεο Μοσιεεο Με οισ

Μ8ε Δοίιιετειι ειιιεε ΜΙΒειοειοεο Βιιεοτιιεοιε οοσ νοο

ΟοοσγΙοιοεο Μ
ι σεο οειιεο“εοσεο Τοει1εο Μι. Ειοε οισοι

εεΙτειιε ΥοιΙειιΓειειεσοειοιιοε κι Μο 8σοοιιρΓεο. Μεεε
Ζεισοεο οιΙσεο ιιισοτ ΜΙειο Με νοιΙσιιίει σει ει·ετεο οπι
οιίεει.εο Βιεσοειιιιιοθεο, εοοσειο ννεισεο Μισο εεοι Μι
οειιο Αιιιτιετειι σει· Βεσισινε ειιιε Νειιε οεοοεισοι.ει. Με

ίοισειο Με νοΙΙε Βεεισοτιιοε σεε Αιετ.εε ιιοσ εειο Βιο

εσοιειτειι Βεο2 οεεοοσειε ιο σεο ΡΜΙεο, ιο ινεισοεο εε
οποσ ΜΙειο σο! Με Βεοεοσ1οιιε σεε ΚιιιοΙιεο, εοοσει·ο
Μισο Με Μιε Αοοσιορίειι εεεεο εειοε ΙοίεστιοειιΜ εο
Ιιοοιιοι. ο1ε οϋοοιε ιο Μεεεο ΡΜΙειι Με! ΠοοειΙ ειιι
ετεοεο, ινοΗτε ιιιεο ποτ σει Τοειειριε ννοιτειι Με Με
ΡΙεεοεο οοσ Ει·οειοοεο εισο 2ο σοειιιΜει·ιειιεσοεο Ρε.

ρεΙο ειιεεεοιΙσει οΜιεο.

Ι. ο) Βεεισοεο ιιιεοιίεετει Βιεσοειοοοεεο.
)Νοε Με Βεεισοεο ιοεοιϊεει.ει Ειεεοειιιιιο8ειι εοοετιιστ,
Μπι ιιισοι. νει·εεεεεο ινεισειι, σοεε Με ΙοσιιιΜιοο σο σει
$τεΠε σεε1οιι.ιεΙεοεστεε Με οοσο Ιεοεε Ζειτ οιοσιιισο
ινσοι·εοσ σεε σοιισΜοιοεισεεο δι.ιισιοιοε Γοιισιιοειι, οοσ

σεεε Μεεε ΙοσιιιΜιοο Ιιειοεεννεεε ιοιιοει :ιο σεο θεοι
ιΜιεο ιοιεο Βοι Μι, εοοσει·ο ιιιιεΙι οισοτ εεΙτεο Μι ειιι
σει·εο 8ιεΙΙεο, επι Μοοε νεοειιε, σει Ιοοεοσε1εοε σει
ΟοειεσοεοοεΙ, Μι σεο Ι.ιρρεο, σε νειεσοιεσεοεο ιιοσειεο

'Ι'οεΠειι σεε θεεισιιι.εε οοσ σοειοειιρι ειο σεο νειεσΙσε
σειιετειι ΤΙιειΙεο σεε Κσιρειε οεοοεσοτει: ιιοισειι Μ.
Πεε οιειοει θεοϋιιεε ιοσοι·Μινε Οεσειο ειοει ει·οεεειι
Ι.Μιιε, εεΙτεοετ οεισει, ισ εε!οεια οειιο Ρεο!ειι οσει· οει
ΠιισειιτΙισοΚειτ εοσειει· Ειεεοειοιιοεεο Μο εισιιειεε Ζει

σοεο σει εοοσχΙοιοειισεεο Βιιροι!ιε. Ι)εεεΙεισοεο Με Με!
εεΙΙ.εοειειι ΙοσιιιΜιοοεο Μο ειιεεειεο Μιιιτειοιιιοσε,
"Νοε σοι Βιεοοεε ίσοιεο Ιισοοεο. Με Νειοεο Μισο
ιιισιιι·ιιτειο Οιεεσοινοιε ειοσ εεΙτεο νειιιείτ ιιοσ εεοι οιο
οοοειι·ι, ιοειει οοεισοσοΙισο, Μιει σεοο ιοεοι οσει "Με
Ιεοεε ρειειετιιεοσ. Βοι ΡιΜιεο ειοσ εοπεριεεΙιεοσ σει
ΒιεεοτΙισιοΙισΙιοειτ ιοιει ΡιιιοσιειΤεστιοο σεοιΙισοε Νειοεο
εεΙτ.εοει· Με ειιίειιι€ε ισιοιισοε, ερΜειιιιο ινειεεΙιεοε οσει
Ιεισοτ ριΒιοεοιιιτε οΣριιοεΙ- οοσ Ισρισειιιιιενειίσιοιιοεεο
σο σεο ειιιειιι εεννεεεοεο $τεΗεο. Αεοιιιισοε ΣΜΗΜ

οιιοεειι οιοιειΙε.εεεο Μι σεο θεοιτεΙιεο οοσ εεΙτεοει :ιο

εοσει·εο Κσι·ρει·ρειι.ιεο Μισο εισεεει·ε εεσιιιισσι·ε ΡερεΙιι

νοι!ειοΓει·

οοσ ΟοοσγΙοιοε; Μεεε ω”, εε οιοΒε Με ίι·ιεσο ειιισ,
«οι Με ειοεο ιοΜιειεοεο 'Μο. Αο σεοεεΙοειι Κοιρει
ρει·τιεο, :ιο ενεισοεο εισο Μο οοιιο8ετεο Με Βεεισιιεο
σει· Ρι·ιιοσιεσεειε οοσ σει· ΡερεΙο οοσεο, οΜοεοι!ισο επι

Αοιιε ιιοσ ειο σεο Ισρρεο, ειεοι ποιο Μισο οισοτ εο!τεο

ιεσοι οειτοσ.σοιεε οοσ Ιεισοτ ιεειΜνιιειισε Βοε.8ι·ο.σεο.

ΕΜ εεοι· σοοετεοιεε οοσ ιοειει ι·εσοτ οει·ιοσεΚισισε

Βγιορτοοι οιΙσει. Με εεοειΕ οεειεοΜε ΒΜιιιιοε. Τι·ϋοιιοε
οοσ Αοσοσοειιιο€ σει· 8ΜιΙειιοοοιιι σει· ΤοοειΠειι οοσ
νοισει·ειι θειιοιεοοϋΒεο. Πιε Ιοτεοειιστ Μεεει νει·ιιιισε

ιοοε ιετ ειοε ιοσινισιιεΠ εεοι· νειεσοιεσεοε. Πιε ΠάΙΙε,

ιο σεοεο Με ΓεοΙι, ειοσ εεΙιεοει Με Με)εοιεεο, ιο ντε!

σοεο Με νοιοεοσεο Μ. ΒεΙτεοει· ειιισ Μιιιιισοε νεισο
σει·ιιοεεο σεε σοι·ιεεο 0ιιιιιοεοε, σει· ΖιιοΒε οοσ σει· Ψειο

ΒεοεσοΙεἱπιΙιοιιι οσει ειοε Βιεοιιισεε Βεεεοεοεοοειτ σει·

εεΙοεο. σει οισοι εεΙτεο ιει Μο οειτοσσοιεει ΚεοΙΙ:ορίσει
τε.ι·ιο ιοιτ σιιιιιεει· Ιοο!ιιΜιοιι σει 8εοΙειιοοειιτ οοσ ΗΜ
εειοειτ νειεσοιεσεοειι θιοσεε.

ΨΜιιεοσ Με ΒοεεοΙε ιοειετ. εριιι·Ιοε νειεσονιιιιισει.
οΙειοεο Μισο ρεριιι6εεο 8γροιΙισεο σει Ηιιιιτ ιιοσο Ιειοεε
οεΙΙοιοιιοΙισοε οσει Μισο ιοε.πειε.ιιε Ι·`Ιεσ!ιε οπο, οιπο
ο!εττει·οει·τιΒειο $γροιΙισ ΡΙεσΚεο πιιι σεοι:ιεΙει· ΕιοΜε

οιιοε οοσ ρειιροειει Ριειιιεοιιιιιοε, Μισο σεο ειοεεριιε
ιιιΙϋεεο οοσ Μισο ιιΙσειιιεοσεο Μεεε ροριιΙσεεο Βιωσι
σεο, σεσοε οετ2ει·τιΒε οσει ετινεε ι·ειιιεΗε Νεειοεο,

οσει Μιει· ιο ιιοσειεο Ε'ΜΙεο. Μισο Μοτο ινιιοοειοσειο

θιοοιιΙιειοοεεριοσεεεε σειοε οεΙοισεισεε. ιιιοΜιεε ενειεεε
$εονΜεΙεο οοσ Νειοεο, Με _ι

ε

Μισο ειιίεΙΙιεε νει
Ιει2οοεεο ιπι σοιισγ1οιιιεισεεο Βιιισιιιιο σει· 8γροιΙιε οιι·οι

εεΙτεο ΙσεΙοισει€ιε ιειοει·οεο. ΑΠε Μεεε Νει·οειι Πεεεο
ιοειει 1111σεο ΡισσιΙεειιοοεειεΙ!εο σει·| ιεεισινιι·εοσειι

$γροιΙισε: ιιο σει ΗεειΒιεο2ε, ιο σει· ΞεουΙτειοΙειι
Βεεεοσ, πο σεο Ι.ειισεο, ΕΙΙεοοο8εοοεοεεο Με. Οοιοοι

εσοει 8σοιιιιρΓεο ιοιτ Μοοεει οιιιιοεσΚιεει ΙοοΙτι·ε.τιοιι σει·

8σοΙειιοοειιιι, 8τεοοεειι οοσ ει1εοΜισοει Ατι·οροιε σει

8σοΙειιοοε.οι οοσ ΒειοεοοιΙσοο8. οιεενει!εο τοπ Με! Με
σοειισειο ΑιιεΠιιεε ιετ Μο οισοι. εεΝεο οοειεεοειιεε 8ι·ιοιι·
τοιο σει Ι.Μεο2. Πιε ιο σιεεει Ρειιοσε Μι νοιοοιιιιιιεο
σεο Αοοιτε ενεισεο ιιιειει ιισΙιτιε Βεσειιτει.

Ι. σ) Μεοι οσει ιοιοσει εεΙοεσετειισιεε
Βγιορτοιοε.
Μιε ΟεισιοΜεγοιρτοιο σει σοοσε!οιοεισεεο Ι.οεε, Με

ΜΙεειοειοε Ι.γιοροεσεοιτιε, σσιίιε "οι Μεσοι σιιι·σο
ιιεεοσ ειοε Βοι· ννΜιιεοσ σεε εεοσεο Βεσισινει.εσιοιοε
νοΙΙοοιιιιοεο ειι οεεειιι€εο εειο, οο81εισο εισο Με Ιοτεο
ειτΜ σει Ι.γιοροεισεοιΠε σιιισο Με εο1ιεγροιΙιτιεσοειι
Οιιιεο εεοι εισοει οεειοΠοεεεο Ιεεει. Ποσ σοσο »στα εεΙοετ
Μεεεε ΜεοιιΒε 8γοιρτοοι Μ!ειο Μι· εισο ιο νιεΙει1 Ε'ΜΙεο
Με Πιεειιοεε οἱεοι εοεοΙοτ εισοειο Ιισοοεο; σεοο εε κι

)ε
.

ΜΙΘεοιειο οεΙιε.οοι, ινεΙσοε οεσεοι;εοσεο ιοΜνισιιεΙΙεο
Υειεσοιεσεοοεπεο Με ογιορΙιεσεοιιιε οιειετ. Εε 8ιεοτ
οιοι Μιε ΠεοειΒεοεεειοΓεο νοο σεο εσοινει οεσιιιιιιιει
εεοσεο ΙιΙειοεο, οισΙιτ-εεοι οει·ιεο Βγιοροσιοεεο Με 2ο
σεο εοΙοεεΜεο, :ιο ινοοιε Εγοιροοιοε οσει Ιιγιι1ροοειι
σοοοσιοιιιε ειιοοειοσεο Ρεοειεο. 1ο 2ινειίεΙΙιεΓτεο ΠΙΠεο
ΜΗ Με $σονι·εΙΙοοε σει· Οιιοιι.Μσι·οεεο [οι εοεισΜειιε
σεοο. σε Αιιεεσοιιιεε εοσειει ΙηιομΙισισεειιεσονσεΙΙοοε
οεΜοεειισει· Πιεεσοεο: ΚορΓΙιιιιεεο, Κιιιπεριιιεο οοσ εο
σειει νει·Ιετεοοεεο ο!ειοτ Με Ι.γιομοεσεοιιιε Μιε ιιιοιι
ιι€ετε Βγιορτοιο σει Ι.ιιιεο2 ιπι σοοσγΙοιιιιιισεεο Βιε.Μοιο.
Με σειοιτ ιπι Ζοεειιιοιεοιιεοε ετεοεοσε Αοσιοιε ει @εισο
ιΜΙε, εοοΜσ ειε νοιοσοσεο Μ, Τσι· Με ΒιεΒοοεε νοο
Βιοεεειιι Υ'νει·τοε. 8ιε ει οιο εο εισιοει· ειιεεεεριοεοεο,

1
ο ιιονοΙΙοοιοιοεοει Με ΒεοειισΙοοοι νει.

Με Με εεοι ιιισοτιεεε Βγιορτοιιι, ινεΙσΙιεε Μισο Με
ιειισ σει Ι.Μεοε εεειεττει. ιοιι Βισοει·Ιιεισ Μιε νοι!ιοοσεο
εειο σει· 5γριιιιιε 2ο σοοετΜιι·ειι, ιεσ Μιε Ι..ειισοσειιιιιι

εγριιιΜισιιιιι 2ο οε2εισοοειι. Μ” ιοσεε σοει· Μεεε
ννειεεεο τιιοσΠεοεο Ε'Ιεσοεο, Με εισο οεοριεε.σοΙισο οιο
ΝεσΙιεο οοσ Μι σεο 8ειιειιιοειΙεο σεε ΗΜεεε σοσεο, Βοι
ετειοει ΕΜινισοεΙιιοε Με "ο σο! Βιιιει. οοσ Βσσοεο
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εεεεεεττεεεεεε, εεεε εεεε τε εει· θεττεΙ- εεε Ι.εεεεε
Βεεεεε εετννΙεεεΙιι, σε εει· Με ΗεΙεε εεεεεεε ε.εεεεεε
τετ, εεεεεε Με τεεε ννοΙΙε, εε νΙεΙ ετ.εετ Ιεετ, Με εεεεε
Με εΙεεει·εε ΖεΙεεεε εεε εοεεγΙοτεε.τεεεε 8τεεΙετεε. Με.ε
Με νεε εΙεεεε ΡΙεεεεε εεεεερτετ, Με τερτ·εεεετΙττεε
εεε εεεεεεεε Φωει εετ Ηεετ, ενεει·εεε Με επεεεεεεεε
ΡΙΙεπεεετΙι·εεε εεε Κι·εεεεΜτε εεΙ (ΡεςτεεετεγρεΙΙΙε);
τεεε εετ Με τετ Με ΙὶεεΙεεεε εΙεεε νετεει·εεεεεεεεεε
εγρεΙΙΙττεεεεε Εκειιτ.Ιιετεε ει·εεε·τ, εετεΙτ εεει· ειεειει· Αε
εΙοετ Με εε:ετ εεε ΒΙοετΙΒε εετεεεεε. ΤΙιετεε.εεε Ιετ
εε, εεεε Με εεε εεεε εεεε νει·εετεεεεεεεεεε ΙοεΜεε
ΙΩκεετεετε εεει· εΙΙιεεΙιΙΙοε εετιντεεεΙε εεε ε1εΙετ Με»
τεεε εεε εεεεεε εεεεγΙοεπετεεεε $τεεΙετεε εετ Εεεε εει·
εΙετεειι, εεεε εεει·εεε εει· Ι.ετεεε εεεννεεεετ εετεεεεεΙτ
εε εεΙε Με εεε ΖεΙτ εε:· ΒεεὶΜνε.

Αεε Μεεειε θτεεεε εεΙτε εε τεΙοε τει· εετεεεττετ,
εεε Ι.εει·εεει·τεε. Με εεΙεετετεεεΙεεε εετεεεεγπερτετε εε
εεεεΙεεεεε, ενεΙεεεε εΜεεετΙΙοε εε Με Ι1Ιεεεεεε εεε
$γρεΙΙΙε εει· ΨεΙΙ›ετ νεε εει· εΙΙετετεεετεε νΙΙΙεΙιτΙεεεΙτ
Ιετ, εε. εε εε Ιεεεε ΙΟ ΜΜ εειιΙΙΒει· Με Με Μεεεει·ε
νετεεειτετ. Νεεε ΝεΙεεει· εεεετ εε εΙεε εεΙ 46 ρΟτ.
εεεετετεεεει· εεεεγΙετεετεεετ ννεΙεετ. Ιεε εεεε εε τε
Ι)οτρετ εεεει· εε '74 εθτ. εειτεεΙεεε εεεΙιεεὶεεε εεεεεε,
τε νΙεΙεε Γε.ΙΙεε ΜΙετεΙεεε εει· εεΙενεεε ειιεεεεετετ.
Ηεεεε εε· Ιε εειε εεεεεεεπεε Με εεεε εΙεετΙεεε εει
τεεεεχειρτετε εεΙ εεε Ψετεετιι, εε εεεεε εε:ε εεΙ εεε
Μεεεει·ε Με ΡεετΙεεΙε ΙΙΙιεεεε, Με Ι.εεεερΙΜτει εεεεεΙΙε
εεε Ρε.εεεεετε1Ιε ε1εεεεεε ετΙε ντε! εεεεεετ Με εεΙ
εεε Ριτεεεε εεε πω· ΒΙετεετεΙΙε Ιεεεε ΖεΙτ ετεεετεε,
εεεεεΙεεεεετ εετεε εεε ΑεΙτι·ετεε εεε 8εΙιεεεεεε εεε

ετΙΒει· Β.εεΙεΙνεχτερτετεε, εεεεΜε Ιεε τεε;ε Πε· εει·εεε
τΙετ εΜτε, εεεε Μεεε νετεεεετεεεεε εε εεε τεεει·

εεΙεετετεεΜεεε Με.τεεεεχιερτετεεε εε τεεεεεε.

Αεεε εεε ΜΙεετεεειεε Ηεει·εεεινειιε, εει· εἱεετ Με

ΙεεΙ8ε ΙεεΜετ Εεεετεεειε ε.είεεΓεεεεε Ιετ, εεεεετε εΙεε
εΙετεεεεε Ε'εΙΒε εει· ΙΞΙ·ιιεΙιτεεεεετετεεε εεεειεΙΙεε Μείτε
εεε Με εε:ετ ΜΙεει εε! εεε Ηεερτεεει·, εεεεετε εεεε
Με Ι3εΙιεει·εε8 εει· εετΙΞεε Κετρεεεεετεεεεε ει·εττεεεεε
εεεε, τεεεετε ε:ε εε εεε τεεετ· εεΙεετετεεετεεε 8γκερτο
ιεεε εει· 8γρεὶεε τεεεεεε, ινεΙεεε εε εεετεττεε, εΙεεεΙεε
εε Ι.ετεεεετεεΙετε εε εειεεεετε:εεε. ΝετεεεΙΙΙοε εε
ενετεετε, εεΙ τνεΙεεεε Ηεει·εεεεεεε εεε εεεει·εε Πι·
εεεεεε εεΙτεεετ νοι·εεε1τετ Με εεΙ ΙΙΙΙΙεεετε, Ιετ Με

εΙεΙεΙιτεεεεΙΒε Ι.ε:ετεεε εεε ΠεερτΙειετεε εεε Βεεεετεεε
εε· Με Ι)Ιε.εεεεε.
Με: ενεεΙ8ει· ΒετεεΙιτε;εεε τεει·ΙεΙΙ·ε ε:ε εετει· Με

εεΙεετετεεεΙεεε Ι.ετεεεεχτερτεειε Με Ιεἱεετ εεετεεεεετεε,
ειεΙετ εεετ εΙεεεεε, ι·Ιεείετιε3εειι, εετεΙεεεΙεττετεεε, εο

εεεΙ”ει·τεΙΒειι Ετγτεετεε τεεεεΙετετε, εγκ·ετετε, εετρΙΒΙεε.
Με, εεετετεε1). ΠΙεεε Ετ·εεΙιεΙεεεε εεΙΙτε εΙει· νΙεΙ
ΙεΙεετ εε:ετ εττνεεετ ινετεεε, εε. Με τεΙτ εετεπε Βεεετε
εε εεε ιεεεεεετεε θγπερτεπεεε εετεεεεετ ενετεεε εεεε,
εει·εε Βεερι·εεειιεε εε:ετ εε ΡΙεεε Μεεεε νει·τι·εεεε
Πεμ. ΒΙε ΒετεεΙιτΙεεεε, Με ει·νεΙιιιτεε Ετ·γΙεετεε εεε
εεεε εεε· εε ει·υνεεεεε, πεεεε ει εειε Ππεετεεεε ει·εΙΙεετ
ενετεεε, εεεε Με 1ε εει· Μεει·εεΙιΙ εει· Ε'εΙΙε εεΙ ννεΙτετε
εΙοετ εε εεετΙΙοε εείεεττ·ετειι ρεεεεε Με Με εεεετε;εε

εγρεΙΙΙτΙεεεεε Εεεετεειεε, ε. Β. Με ΒεεεεΙε, εεε εεεει·
εεει· ΙεΙεετ εε εεετεεεεε εΙεε εεε τνοεΙ εεεε εΙτ εεεεε
τεετεεεεΙΙεε εεει·εεεειι ντετεεε. τω· Με πει εει· Πεετ
εεεεεΙτ εεΙ εεε Ι·Ιεετ εεειει· Ρε.τΙειιτεε εε ετεΙΙεεεε
εεε, εεε εΙε εεννεεεΙΙεΙι ει εεε ΑτΙεετεε εεεεεΙΙεετ
εΙεε, εεε Με εεΙτεε εεεεε εε θεεε:ετε εεεεεεεεε. Ιε
εεει· νΙεΙεε ΡΜΙεε τετΜε εετεεεε εΙεε εε εΙειεεε, εεεε
Με εει· Ι›εΙ εεει· εννεεεειεεεΙεετ ΒεΙεεεετεεἔ ει·Ιτε.εετ
ινετεεε εεεεεε.
Ι)ει· εεΙεετετεεεΙΒε Οεειτε.ετει· εεε εεεείεΙεεεεεε εε
τεεεεχτερτετεεε »Με εεεε1 νεε ε·εεεε 1ετεεεεεε εφε
εττετεε ννετεεε εεεεεε; ε:ε τεεΙεε Με τνεετεεε εεε

εεεεγΙοειετεεεε 8τεετεειε εεετεεεεεε ΝεΙεεεε νεε Αετε
ννεεεεε, εΙοετ Ιε εει·τεΜει· ΧΙΙΙεΙεε εε εεεεε, εεεεει·ε

εετει· Πειετεεεεε εΙεε εεε” Ιε εετεγιεεεεεΙΙεεε ΡεετεΙε
εε νει·ννεεεεΙε. ΠΙεεε ΕΙεεετεετεΙΙεεεεΙτ νει·εεΙεεετε

'Γετεεεεεγ εε.εε, ει εετεΙΙεΙεΜτεε Ε'ΜΙεε Με Μεεεεε
εεεεεε ΙΙΙΙΙεπεΙττεΙ Με εεεειιεεετε θεετεπ·Ιεε.τΙο ει·ενεεε
τοτε. εε ετερΓεεΙεε.

Εττνεε εεεε Αεεεεεεεε εεεε :εεε Με εγεεΙΙΙτἱεεεεε
Ρι·εετΙτεε·τεε, εεε εεεεε εε εεεεε εΙεΙεε εετεΙΙΙΒε νει·
ετειειεεεεε Με εει· ει·εεεεεεεε Ρερεεε νετεεπετεεε,
εεεεεεετεε. ΠΙε Ηεεεεε Μεεει· ΙτΙεὶεεε Ψει·ετεεεεεεεε
εεεει·τ νΙεΙ Ιεεεετ Με εεΙ εεεετ Θεεεεεεε εεε εε ΜΜ
εεε εεεε εεεεεΙεεε εετεετει· ι·εεετ εει·τεεεεΙΒε ε'Ιεεεεε
εεει· Με· ΡΙ8ιεεετΙι·εεεεε Με. Αεεε νει·ΙιεΙΙτε Κτετεε
ρεετεΙε εεεεειεε εεΙ εεΙεεεε Κτεεεεε εει·τεεεετε;ει· ΗΒ
τεεετεεεεεε εε εειτει·Ιεεεεε, Με τεεε εἰε εεεετ ννοεΙ
εεεε εει· Κτετεε εεεεεεετετ.

Ι. ε) 8εΙτεεει·ε 8γτερεειεε.
Ζε Μεεεε εεεετεε εεεεεεΙεετ ΑεεΓεΙΙ εει· Ηεετε,
νετΙεετ εεε ΟΙεεεεε εει· Νε.8εΙ εεε ε.εεετε ε]τετεεεεε
εεε εετεεΙεεε, εεεεεεεΙΙτε εγτερεεεΓεεεεττεεεε, Με νεε
εειε Ρι·Ιιεετ·εΙΤεετ εε εεε τεεΙεεει·εε Βι·εεεε εεεεε εεε
εΙεε εεει· Ιεεεεετε εετεεεεΙΙεεε, εΙεε εεννεΙΙεε εεεεεεε
τετ ε·ει·εεε. Δε εεε εετει·εε ΕεττετεΙτετεε εοΙΙ εεεε
ΚεεεεΙε. εεε·εΙΙεε εΙεε εεΙεΙΙεε-ετεειιΙΙεεε Ι·`ϋ.ι·εεεε εε
τεεεεΙεΙεεε. Ι.εΙεΙιτε ΑεεεΙενεΙΙεεεεε ετεεεΙεει· ΘεΙεεεε,
εεε Ρει·Ιεετεε, εει· Βεεεεεεεεετεεε εεε θεεΙεΙτεεεεεεΙ,
εεεε εει· ΜεεεεΙ τνετεεε ει εΙεεεΙεεε ΡεΙΙεε εεεεεεε
τετ. εεεεεε εεΙεετἱν_ εε.εεεεΙεεετε νει·ει·εεεετεεεεε εει·
Ι.εεει· εεε Μεε, Βι·εεεεειΙ- εεε Πει·τεεετε.ττεε, Ιετει·εε,
5ττε:τετεε εεε Μειετεετειε, ΑΙεεεεεει·Ιε εεε Ιεεεετεε.
νετεεΙΙΙΒε ΛττετΙεεεΙετεεε εεε ΕεεεεετεΙτΙε εεεεεε εε:ε
εετεετει· εε! Οτεεε εεε εεεεγΙεειετεεεε 8τεΜεπεε εει·

8ερεΙΙΙε εετε·ΙεεεΙε. θεεττΜε εεε ρει·Ιρεετε $τετειιεεε
Μ] θεεΙετε εεε Νει·νει1εγετετεε εΙεε εεεε εεεεε εεει·εεε
εεε εεεεγΙοτεετεεεε 8τεεΙεπεε εεεεεεετετ ντετεεε. Βι·
ινεεεεεεεει·τε ετεε τε Μεεετ ΒεεΙεεεεε $ετεεεετεπ·εεεεε,
θεεεεΙιτεΙεεεεΙενεεεε, ει εεΙεετ ρεγεεΙεεεε 8τει·εεεεε,
Ηετεεεεετειι. ΝεετεΙεεε, εΜεεετΙιεΙι εε ΒετεΙεεε εεε
'ΓεεετεΙεεε εεε Ορτε:εε, ετι·εετεεει·Ιρτε Ιεεετεεεεεε εεε
εεεειΙΙε, ΟεεΙοτεετει·Ιεε, 'Ι'ι·εεεΙεε.τΙε, Αεεεεεεε Με. Ζε
εεε εεΙτεεεε 8γτερτετεεε εεεει·εε εεεε Ιι·Ιττε, ΟγοετΙε,
ΟΙιετΙεὶεΙτὶε εεε ΙὶετΙεΙτΙε Με ὶετεε ΡεΙεεεεετεεεεε,
εεεΒΙεΞεεεε Βετεεεεεεεεε εεε θετει·τεε εεε πεττΙει·εε
εεε εεεεει·εε Οετεε· Ιε εεε εεεεετετ εεΙτεεεε Ε'ΜΙεε
εει· 8γρεἱεε ετεεεεε εεεεεε εεεεε εεε, εεει εεεεγΙο
ιεετεεεε $τεεΙετε ετεεετεετεΙΙεεεε ΖεΙεεεε εεεε εεεεε
Με εεε εετετεεεεε εεεε·ετεε, ειὶτΖετετετεεεεε εει· Ηεετ,
8εεΙεεεεεετε εεε Κεεεεεε, εεενΙε Με; Ιετει·ετΙιΙεΙΙεε Ετ·
Κτεεεεεεεε εει· Ιεεετεε ΟΙ·εεεε, εει· εεεεε, εει· ΝΙει·εε,
εει· Ι.εεει·. Με εε εετεεΙεεε θι·ερρε εεεει·Ιεεε εερεΙΙΙ
τΙεεεεε ΒΙετεεεεε εεε, εεε Ι.εε=,εεε εεε εετε Μεεεε
εει·Ιτεε εεεεεεε εει· Με Ιιεεεετ εεΙτεεε Αεεεειεειεε
εεεεε εε εεε εεΙτι·ετεε. Με ΚεεετεΙεε εει· ΒγεεΙΙΙε
ρτεεεεε ιεΜειτ εεεε, Ι.εετε Με; εεπετεεεεε Βι·εεεεΙεεε
εεε, εει·εε Αιιε.ιεεεεεειιεεεεεετ Ιετ, Με εεεε εεΙτει·εε
εε· εΙοετ ειΓεετΙεε εε εειΙτεε.

Ι. ε) ΟεεεεεετΙνε Ε.ι·εεεεΙεεεεεε.
Αεεε Με εεεεεεετΙνεε Ει·εεεετεεεεεε εει· Εεεε, Με

ει εεεεεετεεε Με τντεεεεεε ρτεεΙεροεΙτεεεεε Μετεεετ
Πε· Με ΤεεετεεΙι›εε, ΒεεεΙτΙε, Βεει·ειιτ εεε ΟΜ·εΙεετε
εεεετ, ννει·εεε Με εει· εεεε εεεεεεειεννετεε εε:ε εε
ι·εΙτε εε εεεεγΙετεΜεεεε ΒτεΜεετ ΒεΙτεεε τεεεεεε.
Π. ΒεΙηεετΙνε 8γτερτεε1ε.
Βει· νεΙΙετε.εετεεεΙτ κνεεεε εετΓεε

θγτερτετεε εΙεετ εεετεεεεεε ννει·εεε, ενεΙεεε τνεει·εεε
εεε εεεεγΙετεετεεεε 8τεεΙετεε εει· εεεε εε Ιεεει· ΖεΙτ
εεει·ετειι εεεεεε : ΜεεΙΒεεΙτ, ΑτεεΙτεεεΙεετ, Κερίεεεε1ετε,
8εεΙεεεεΙεεεΙτ, Ρει·εετεεεΙεε εεε ΑεεετεεεΙεε, ρεγεεΙ
εεεε Βερι·εεεΙεε, Νειιτε.ε;Ιεε, τεεεεειτεΙεε Βεειεει·εεε Ιε
εεε εΙεΙεεεεε εεε ΜεεεεΙε, ΛρρετΙτΙεεΙεεεΙτ εεει· εε
θε,εεετεεΙΙ $τεΙεετεεε εεε ΑερετΙτεε εεε Βει·ετεε, Ηετε

Με εεεΙεετΙνεε
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8.!

1τΙσρίου, 8ουετοι·υυΒου, Ηο.τ1.υοτ1ευε11τυ1τυυυ ουυο Μυ
το1ουτετ1ττουυυυεου.

1

Βου11εεεΙ1ουοοτ? Μουτ υυοτυουυι υ1ε11:ευ, τ1εεεΖε1
ουευ ε1υετουετετουοευευ ερεο111εουευΟυτ. Μετουτ1ο11ε
τυι1ευυά Μου ευυου1ουευ οι1ετ ρετευουντυοτοεειι 1υ1εο
τ.1ουουειιτυο1τ€ευ11ευοιιεΚυοτευ 1τυ ευυουτουευ θευτευε
υυά 1υ οοτ Μυεου1ο1υτ άετ θ1υΙοεο.18εεειιυ υυυ Με
Βυο1τευε Μ· Με Ι)1οουοεε νου Βεοευτυυε ε1υτΙ.
Π1εεετ ουτεοτ1εουε Πευοτυ11ου οοτ Ι.ετευεεντυρτοτυε
άετ οουτ1γΙοτυοι.οεου5γρ1ι111ε υεινε1ετ οοτ ΟειιυΞε. οοεε
εε του Η111ο ι1ετεεΙυευ εευτ ντου1τυοο11ουΜ, Με Ιίτευ1τ
υου; 1υ οοτ Μουτ2ο111 οοτ Ρε11ε ευ τ11οευοε11ο1τευ,νεου
υοτυευτ11ουΜε ΒεεΜυου τυου1ίεετετ Βτεουε1υυυεευ υυυ
Με υ1ευτ εεΙυευετουουζου 8γυηποτυε υε1ι1ετ Πυ1;ετευουυυο
ε;ευ11οευο>οετϋουε1ο111.1ετυ·ετοευ.
Ττοτυοουι ινοτοευ ο.υου ι1ετυ Βευυτεετευ Βεουοου1ετ
Ρ':1111ενοτ1τοτυτυευ,1ο υε1ο1ιευ Με Π1οευοεε εινε11εΙυείτ
υ1ε1υτ οοετ οοτ Μουτ εεετε11τντετοευ 1τουυ. Ι)1εεε Ε'ε11ε
ενετοευ ευετ υτυ ευ εε11:ευετεεἱυ, 1ο εοτείο11.18ετΜε ετ
ινουυ12ευ 8ντυρτοτυε Βεειουτυυε 11υε1ευ.

Β11ουετου:ε1οευ υυυ Βεερτεουυυοευ.

Ε". 111εουετ: Πευετ 1·'τουευ1ε1οετι,οετου Ηε11υυ8 υυ1:οτ
νετινευουυε· οοτ Βο1ουυ8ετ Βοο1ε. Ηε11ο, νοτυ.Β νου
Ο. Μιιτ11ου11900.
11.ννοιι‹1οτυε1 τυο.υουευΒτυτουυιιυεετι άοε θειι1το1ενετοτυε
Με Μεοι·11.1ε,Ρετ1-Ροτυιιιεττ111εευΜ11υΜ1ο1ιευΒι·υτο.ι11τυυε_ου
άοι· Αε1υοΧεοπο. Με 11ττο1ε·Με 8ε.1πυιι,εει·ΒοοΙε ευ υυά "νετ
υουευ άει· Βο.οετοουουτ11υυ,εΜε «Πουει·1ττ1ευι1οιιενεττ'ευτουν
υυο_·;ευυυουυυά ε1.11.τυετευΒοο1ε1ϋευτιεοτι.1νουτ·οτιοτω· Πευει·
Με Βοάοε Με! Με 11 Με νου ε1υετ 84 Με 400Β. Βοο1ε1ϋ
ευη νετυιΜε1ετ.ε1υεε ι·1·1,ευτοι·ευυιοι· ιυο.εε1οετιιΜιτου υο
ερϋ1τ. Με οοτ θε1οιιυ,οει· Μυοιετ·1ου,εο,:Με 1υι Ηοιιτ1ε1ευ
υειυου 1ετ. ετε111:ιυου ε1υο 4-Β ρ(11:.Ι.ϋειιιιε·υοτ. Βυ‹1υυ‹1
ΙττΙουτΙου ννοτοευ 1168111111οοετ ἰ11›ετεἱυου 'Εεε νετουτ'ο1ε;τ,
τουτοΜε 1υσ1οιιοτετου8-14 Ί'ση;ευΒιιυο ε1υ2ιιυει1κευ.Με 1ττ1
1.τετίουυν1τ1ττ.τυοο1ιου1εο11οεεεει·ειυϊ τ11ε11.υτ1'ετιιυυεοοτΒουΙε1τυ
υιευ.<;ευξε1εε1υ Βυτ1εερεοιι1υυι,ευκ1ουιΜου ε1υοετου·υει·οΑΜ
1οουετυιιο·άετ 111υοοευ.υυά εου11εεε11ουεουε1υι Με ουευιὶε‹·1ιε
Κν1τυυυε οοτ 1υ_11ο1ττευΗοο1ε1ϋευιιε ε1υε Βο11ε ευ ερ1ε1ευ.
.Τετ1ειιτ'ο11εΜε ΥΜΕ. του.εε1υευ ετ21ε11ου

Βεευ1ιοεΐιουττ1εοευ.ι υ ε·ε υ.
Ψ11υτο.υι1 υυά Βευεετ: Με Νουτο1οεὶε εεε Αυεεε.
υυυ Ηευουυου 1υτ Νει·νευ- υυυ Αυεουει·ετε. 1. Μ.,
Π. Α111.υε11υ118.ΜΗ; 83 'ΓοΧ1ο.υυ111111υουΙ1.νν1εευε.ι1ευ,
νει·1ο.ε νου δ. Γ. Βει·;.>;υιιιυτι.19011.Βθθ οπο.
1)ο.εΒτεουεἰυειι Μεεοε ίιιυτ1υιτιευιο1ευ1'νετ1ιοε ινιιτ‹1ε 1υ
Ντ. 13 Μεεει· 1λ7οο11ευεουτ111,.Το1ιι·ουυ;.;1899,με. 110, ου ε
υϋυου;1: υυά εε1υε ετειε Αυτ.υε11υτιοάοεεΙυε1:υεερτοουευ. 6

1
ο

νοτ·11εεευ‹1οεννε11.εΑυ1υε11ιιυε;1ε1ε1υε ιν11το1εοΡοι·τεοτευυο·
_1ευοι·,ε1οευτ115.1τ.1υ υοου ει·ννο1τοι·τειυΠιυΓυυε·ο ε11εε ευ Βο
1υυ θερ1υυκε υυά 1'οτερι·οο1ιευο.[Με .<;ι·οεεο111Ουρ1το111υετ
1ο Ρτοε1ε »πιο υ1ετ ννο1τοτοεί1111ι·ι;υεεουτ1ετετιιιε1'ϋυτ11ου
ενε11ρτο.οΠεο1ινν1ου1;1,εΜ: Με Ρωε1ε υο1 Βνου111ευυά οπου
Ττοιιιυοτιυε1ιο.ιιτ1ο1τ.Βε 1'ο18ευΟ:ιρ11.ε11711Ρ1:οε1εενπιρ:ι1υ1ου.
Οορ1το111111Με Βεε1ε1ιυυο·ου εεε Ρυουι11ε ευ άου Αυτ.εειι
11ι1οτυ,Οορυο1 ΙΧ Με 1ίτευτρΓουειουυε 1υι οτυ1ου1ε.τ1ερε1ρε
υι·οτυιυ, τι·ουτε11ευυά οοι·τυου.τ.οτ.Ουρ11ε1 Χ Με Βο.υτυιιυτ.τε-1

ευε115.ιιι1εάετ νοτο Αυεευ1'ε.ο1ο11ενετεοτ·81ευΜιιεου1ε.τυι·.Με
Πτοτοιυιουεο.υευ, 1513Νυτυυ1ει·υιιιυτ'οεεευτ1,Με νετεε1ουυ1εε
άετ 151

Αυυ1Ιοιιιὶἔετι
υυά (Με υ1ρ1ιευοτ1εουε$οο1ιτεε;1ετοι·του

εευ άου ε1·εοου ουτ1 ευ 01116111ε·εεουΙοεεουευ θε.υκοιι ου,
ννε1ουετΙεου;11ο1τΜε Βε21ευιιυεευ άοε Νετνευενετευ1ε ευ άου
Αυοευ11ι1ετυεου1Ιοει·1;.
1)1ουοου ε·ερυιυτευ Β Β15.υτ1εεο11ου1τυ11ευτ'εάει· υεουετου

8 .Τε.υτοετ·εο1ιο1υου,
Μ1ουε1ευυ.

Η. Π. Κουει·1.: Πευετ Με τυἱυτ‹›1ττγετε11οετορυ1εο1ιε
νοτυο1τευ εεε νν1τυε1τυ1ετυ1υτεε.ΜΜυε11υυΒευ ευε
οετυ Ιυετ1τιιτ Γυτ ρυνε1οΙοε1εο1ιε Ουετυ1ε υ. ΡΙιεττυο
ωΙοο1ε οοτ Πυ1νετε1τετ Βοετοο1τ. μ' Οου;"Π18810ΠΜε
ννυουυ. Ι.ο1ρε1ε·1900.
Πιο θ? Βε11ευευει·1τεΠου υι·1υετ ε1υε 11ε1εε1εοΖιιεουυυου
ετο11υυρ,·Α11οει1οεεου.ννυε υυοτ ΚτγειοΙΙε νου ΒΙυ1: υυά άοε
εου Βετ1νετ.ευυε1τουυτΜ; υυά υιο.ουτ εε ε1ου πι· Αιιταουο
άου Απο ευτυο.1οτ1ετ«Ιου πετ1ευτ11ο1ιουΟυευι11εοτἱυ τ11οεει·1

τοου1:νετννιευε1του11'ι·εεεευ οτ1ευτ1του.ἰὶυοτ Με ουου 1υ άου
1ουτ118ιιυε,·ουΠουάυϋευετυ ν1ε1ίοου υυρι·οο1εε Αυετο.11ευεὶου

. 11ου1ετ11εεε υυε ΗΜ· Με

ε1υεεεο1111ευειιυουου. Νοευρι·11Ευυεου ‹Ιετ Πετε1ε11υυἔ νου

Κτγειο1Ιου εετεου άου νοι·Γε.εεει·1υ Με @Με εευυι1εῷΠἔΒΌΘΠ
11υετΜε Μοτυοι1ευευ εευευ υυυ υ1υ1ετ ετ 1υ 'Γε1ο1τι

οιο
εε1υου ευ υυι ε1ε οειυ Εεεετ ευε‹·υυ.ιι1ἱο1ιεττιιοριι·τ.υευει· ευ
τϋο1τοτι.Μουτ υ11υτοε1τουὶυετννἱτ‹1Με Βυου ο·ε1εοτευ1.1ιουοιο
νν1111τουιτυυεεΝεο1ιεου1οςουυο1ιεε1υ υυά 1υυ νει· τυειτιο11ευ
1τι·τ1ι11υυετυυεινε.υι·ευ.

Η ο Η ε.

Κο11εοΙιετ: Με Πτοοευ1τυ1υτυευο1υ εεε Ι)οιυτυεε τυ1κ

υεεουοοτετ Βετυουε1ου11ευυε άοε Ηοτυυ1εεευνετ
εου1υεεεε. Κυτεει· 1900.
νν1ε Με άου νουι νου. ο11.1ττευυυείουτ11ουευ 1ο1τει·υτ.υτ·ειυ
τ.;ευευυοι·νοι·οο11τ.ε1υ‹1Με Αυεο1υιιιυυετου υυει· Με ΜυεΚυ1ο
τω· Με 1)ο.υτυιοεοιιι·ουε.υεΜου: ε1υ1ιο1:1υ:1ιε.Ντου;; τυυτι εε
άουετ, οεεε Με Αιι1οτευ ἱυ Μουτ ενετειυε.τ1εο1τοι·1νειεε. ε. υ

εου·ου1ου κ1υάοτυ Με ευ Βτννοουεειιου 1υτοΠυτετευουυυετου
νοτυυυυιευ. Με οπυου οπο" Βο1οο·ευτ11ουοΑυοιου11οιι εειιι:: θε
ε·ουετευό 1υτοτΑυουυου ετευυιουι ννυτοευ. Με ου1ιοτ. άειεε
υυτ υυι1ττοεοου1εο1ιεΠυτετευο1ιυυε·ουυυυ Μεεεε υιουτ. τομ ευ
εννοο1ευιεεευχουΒι:111111.1.ουεευτε.ο1ιτ.ννυτοου. Ζυυι 'Γυοι1 τει
ευου Με Με Με” Μουτ ε1υΙιε1τ.Ι1ο1ιεο.υετουιιεευο151ουιευε1οτ.υι·
ν1ο11'υε1ιΜε Πτεεευε εει· νοηετϋεεετυυε· άει· 1117τττυιεεο*εε
ενοεευ. -1υ άουτ υτυιωτυ1εο1ιου1ιιετ1τιιιονου Ρτοΐ. Ή 8.1
τ1ογετ υου υυυ 1)ι·.Κυ11εουει· Με νοτ11εςουοε ?τομ
πιο θε,ε·ευευευτ1ε111υξ118.1ιτυε;ει·11ε1εε1.=.;οι·Πυτει·ευο1ιυυεου εε
ιυο.ου1:υυυ Με Βοευ11.υιοοετεε1υειι1υ@οι νοι·11εεουάου ΣΥει·1ε,
εειιι νου Ρτοτ'.Ψυ1οογει· ε1υ ευηπτ'ου1ευοεενοτννοτι ΙΜ
1.εοΐυ;;1.υπ, νετϋΠευτ11ο1ιτ.Β1υε ο·τοεεε Ζου1 εουετυο.Πεουετ
81ι122ευυυ Τε›:1:υυυ ΚΧΧΙΙΙ νοτο118·11ο1ιευεεεΓϋυι·τε
ει·ερ1ιτεουεΤο.ίεΙυ άετ Οτ11.ς1τιο.1τιτοροι·ετε.'1"τουενει·ευ1- ουσ!
Ρτ·ουτοΙεο1ιιιἱττεΜιτου άοε Βεουευ νου Κ1υάει·υ. 111ζουυοτυυυά
Β'τουευ εἱυτ1οοτοΒυουε υε1εεεευευ. Αυε άου Πυτει·ευουιιυεε
οτεουυ1εεει1ενο11ευνν11·111ετυιιτ ευ1”ϋυτευ, άο.εε άετ νετΓ.
οο1νε1ουευ‹1νου ευοετευ Αυτοτειι ο1υου ουετεεειτε1Πετι Μυε
ιυιιευε1 άετ Ηο.τυτ·ϋυι·ευεεουι·ε1υτ,άου ετ Βρυ1υο1.ει· ιιτοκευ1
το.11ευευυτ υυυ εει· υε1 Κ1υάετυ ευυ2 υοεουι1οτε τΙευτ11ου πι.
1111οτ11υοοΜουου‹1εε Μυε1ιεΙε υε1ιιι Βι·ννοο1ιεευου Μου ι1υτου
ετε.τ1τοτοευυά 1υνει·εου1ετ1ουευΡυ11ευιιττε1ο1ουτυοεε18·οε1Υεσ:υε
ευυτυ οοτ Ατ1υοΧε υετ11τιο;τ.Βου· υΙυευοΙ 11ε.ε·1;το οι:: Ροκ
τυευτοτε.υο.οεουυά ρτοετο1:1οευυά υιιιοτο1τ'ευο1ιυ κνεεω που
Με δευε1ι1ο. Ποιοι· όευ @οπου 11Ιυευε1υ επι Πευετε;υι1; οοτ
Ηει·υτϋυτε 1υ Με Β1υεο υεεευτε1οτοοτ νετ1”υεεει·ε1υου ετΙο.τ1ευ
Μυευε11·1υο·(Βρυ!υοτει··11·1εουε11ε),άετ ευ οοτ Ηἰυτοι·11εουε
1τυΤιεεουυτυ υυυ άου ευει·ευεου11ευ '1'υε11ευω· Ηει·υτο1υ«
ευ άετ νοτοεττΙοο1ιουυτ 1ο άετ Ηυ.ι·υτουι·ε βε1ο8ε11 πιο εε.
εο111εί'νου υ1υιευ υο.ου νοτυε νετ15.ιιίο.1)ιοεοτ Μ11ε1εο1Μ·
εστω; υειιρτεοο1ι11ο1ιόευ ΒΙυεευεου1ιιεε υυά νν1ι·οτου άοι· νοτ
τΙοτευ ΡΙυ‹:1ιε οοτ Ηετυι·ϋ1ιτε υε1 1υτοτυ Πτερτ·υυε· ευε άετ
ΒΙοεε νου οοτ Β1υευιυευυΙοευτ οοτ 1οι21:οτευεη.ποιι2τ..

11171 ο υ ο τ
·
τ
.

Ι.εεεετ. Ευονο1ορετ11ε οοτ Ηουτ- υυυ θεεουΙοουκε
υτου1τυο1του. 1900 νοεοΙ.
Ποιοι· Μ1τνν1τυιιυε2ο.1ι11·ο1ουει·υετνοττοΒουι1ετΓιιευἔε1ευτ
οοτ οτιοετευυευ1ετΜε νοτ11εεευτ1ευνει·1τΜε ε1υ νοτουετ11ουεε.
Με υευεειευ νν1εεευεο1ιο.Γτ.11ο1ιευΑυεο1ιειιιιυεευ εν1εοοι·ε·ευευοοε
Νεουεο1ι1εεεοιιουευ υεεε1ο1τυου.Ποτ Ρι·ε1ε 11εεεε1υετι180 Π.)
1το.υτι1υ Αιιυεττοουτ. εεε το1ουευ Ιυ1το11:εΜε Βιιουεε Μουτ
Με ευ υοου .εςε1τευ. 11871ο 1

1
ε ι· τ.

Ν ευυυτοετ. Με Λυεουουυυεευ υυετ υου Μεουειυ1ε·
τυυε ω· εμε. Επιιευτυυε. Πωη1ευε_

1υ ευεεετει Γεεεο1υοει·1νο1εο υεερτΙο1ιτοοτ νωτ. 1υ Μεεετ
1ι1ετοι·1εουευΒιιιΜε Με Αυε1ουτευ υυει· Με Ρτου1ετυ ο”
Ψυ11Ιου:1ευιιυο· οοτ Νυυι·υυεεετο11ο. Με @εαυτο Μοεοι·
Βουτ111:υ1ετε1:1111·1ει1ετιΑΜΙ. εε!ιι· ν1ε1εε 1υτοτεεευυ13ευυά
Βουι·τε1ουουυά 1το.ιιυοε.υοτ κνυττυετυρτ'ο111ουννεττ1ου.

171Πουετ ε.

Ρυνε1ο1ο1.;1εουεθ1ιευι1ε 111τ$τιιο1τευι1ε υυυ
Αετετε. Ι.1εΙ”.1. Βευετουε_
1υ ‹1ετυει·ετετιΑυεουι1Με άοε 1'νοι·υεε ννει·11ευΜε ΗΜ· εεε
οτετου1εουε11ευευ 11υοι·11ο.υρτ1υ Βεω·ο.ουτ υου.τυεττοετιΕΙε
τυουτε υευουυεΙο, 1τυ υινε1τευ Με ρ1ιγε1ο1οΒ·1εο11υ·1ουι1ε·ευ
ευοτευτι1εουευνει·υ1υτ1υυοοιι, ννοεεετ, 8οι12ευυά Ουεε. Βυτ
ερτ·οο1ιευάάετ υουευ Βετ1ειιτυτιο·ννε1ουε υεου υευετου Πτιτ.ει·
ευο1ιυυεευ άετ $ε12ετ.ου'ννοο1ιεε11τυΟηςου1ειιιυεΜε, 1ετ.Φετο
εεΙυευ ε1υ υοεουάε1·εε θο.ρ1το1ετονν1ουυετ.Ι)1ο τιειιεετου Αυ
εουευιιυετου υυει· ‹›ειυοτἱεο1ιεΠι·ιιουνετ1ιο1τυ1εεε,Βεει1τυτυυυα
υυά Βοοευ1:ιιυ.ο·οοτθεϊτ1ετουυοτεει·υ1εάτ1ευυευυά $1ειΙουυυο1.ε
ει·1ιουυυε· υυά ε1ε1τττ.1.ε11.1“ε.υ1,ε·υο1ο11τκ1ευειιεΓϋυι·11ουευυυ
υ1ε.1·εΠει·ετο11ιτυο·.νου οι·οτευ1εο1ιευνοι·υ1υάυυεευ Κοιυτυου
υυτ· Κο111ε1ιγά1·ο.ιε1τυΑ1Ιαετιιε1υευ Μουσ- υυι1 1)1εο.οουο.τ1άε
υυά οοτ Βοο·1υυ άει· Ρο1·ευοουετ1ι1εευτ Βεερτεουυυε.

ειιι·1υε11υυετάοε 1ο 8-1Ο Μετε
τυυετευ ο 2 Μ. οι·εο1ιε1υευι1ετι1νει·1τεειιπι· Με Με ι1ε1·εεΙυευ
νετ. 1υ Μεεετ εἰυ‹1υυετ :Με '1'υετιιυ1:τιυυυ· υυά ετεο1ιουϊευά
1υ νοτοϋε11ου 81οτ.τοι·ΒοτειοΙΙυτιο; (Με Πευετεετειιυε υυά
επε11ευννε1εοΠυτοι·υε1τ.υυε·άοε 1το.Ι1ευ1εουευΟτυ;1υεΙε 1ετ νου

ρυοιο

Βοττοευ1.

°---ξ8.·



εεε

Πι·. Βοτιι!πειιι!ιεεοι·ε·ε! ε!ιεςε!ιειιάεΙτ,Μ” ιιιιιιι ι!!ε Απεε!ιε.!
ΐιιπΒ· άεπ-ιν!!ετ!εεεειιιρίε!ι!επ !ιειιιι.

Σ!!!ι ο !ιει· τ.
Ε. Ρειρε τ. Ρ!!εε‹·π!ετνεπ Με εε!εεειι!.!ιο!ιε Ρετεε!τειι
εεε Μεπεε!ιεπ.
!νεππ εε εο!ιοπ1ειιι€ε !εειειε!ιι. όεεε Ήιεε·επΙει·νεπ εε!ε
€επι1ιο!ι ιπι ιιπι! :ιιπ ιιιεπεε!ι!ιε!ιειιΚϋι·ρετ ρει·εε!!:!ι·επ, επ Με
ειτ:!ι άοε!ι ππι· !επεεειιι ειιιε ει·ϋεεει·ε Μτει·ειΕπι· επεεεεπιιπε!!;
άιο !ι!ει·!ιει·ι.>;ε!ιόι·ιε·επΒεο!ιεε!πιιπεεπ, Με επ ειπεπ· !ιεεεετπ
Κεππ!:π!εε εει· Βει-ιιπ·!ε εΐ!!!ιι·π!ιει!›ειιειπε _!ετ!οε!ιεο εει·ετιεπε,
άειεε ε!ε !ιπ ;;ειςε!ιειιεπ ει!! εο!ιννει·ω” εει· π!ε!ιτ ειι.ε·ειιε!!ε!ι
ε!ε!ι ετπ·ε!εεπ. Εε !ε! τΙει!ιει· !'ϋι· άεπ ι·πει!εε!ιειι Απ! νοπ
πιε!ιτ επ ιιιιιει·εε!ιειπεπάει· Βεάειιτιιπε. εεε άει· νετ!. ά!εεεε
!‹ιειπειι Β1ιει.ιειιιε ε!ε!ι άεπ· ι!ειι!πεπεπ·ει·ι;!ιεπΑιι!'ιςει!ιειιπτει·
20ε;ειι Ιιιι!. Α!!εε απ! ε!!εεειπΘε!ι!ετε Βεκππιιτε ειιεειιιιιιεπειι
€ειεεεπ πω! ε.-ι›πι·ει. !ιει·ει.ιιεειιςεπεπ. Ιπ 2ινεο!κεπτερτεε!ιεπάει·
!νειεε ιεε άεπ·Τεχι ιιι1τάεπ ειι€ε!ι6ι·ι,εεπ ΑΕι!ιι!άιιπ,εεπ νει·
εε!ιειι, ε!!εάιο Ππι€ποεε ω· Ιιει·νεπ ειιι·ε!ιειιιεεπ ει·Ιειο!ιιει·ιι
ιιπ 8τειιι!!εε!ιι‹!.

'
-ε!ε-

Κ!ε!ιιει·ε Μ!!!!ιε!!ιιιιπειι ιιπι! !!ιει·ερειι!!εο!ιε Νο!!:ειι.

ν] ο ά ο εο!ν!π ιετ ειιι ιιειιεε !ιοε!ιρτοοεπιιςοε.Ιοάριιε.ρει·ετ,
Με. ο!ιπε ι!ιε Ηειιι. Ζιι ι·ε!2ειι, νοπ ι!ιεεει·ττοτεε!ειιιν6!!!,ε τε
ε ο ι·!›!ι·ι. Μπι. Με !ι!ε!ιει· ειιε·εινιιπάιεπ πιω, ά!ε ε!!ιο!ιο
!ιεε!ιε Τα. .ωιι, Με Με δικ! ππι·. ιιπι! ΜΜΜ! νει·ετειι·Ιιτε.Τσά
ιιπ!.ιιιιι·. Με .!οτ!νειεοι;ειιπω! ΠΜ!. Κα!! μπει. !ιε!ιειι ε!!ει·!ει
π πεπε·επε!ιπιε Νε !ιεπει·εε!ιειιιιιπςεπ. Πειε πεπε,
ιιιιτει· (ΜπιΝειιιεπ: «δ οι! ο ε ο ! ν! π» ε!ιιεεΓ!!!ιι·τε.Τοάρι·ερειι·ει
εε!! άε,ε;εεειι ιπ !ιει·νοι·ι·ιιε:επι!ει·ν!!ε!εε ι!ιε εενν!!πεε!ιτειι,
ο!ιεπ επεεΓϋ!ιι·ιεπ Β!ε;επεε!ιειΐιεπ !ιεειτ2επ. .Ιοι!οεο!ν!ιι ιει ειπε
15°,'ο!πε6!!,<.:ε!.ϋειιιιε; νοπ ι·εὶπεπι ιιιευι!!!εο!ιεπ· Μό, νι·ε!ε!ιε
(Με Πι!ιιε!ιε!ι Ιιεε!ωτ, πε!πι Ε!ιιιι·ει!ιειινοπ πει· Παπ!. εε Γε ι· ι
ειπ ί επ ο ιιι πι ε ιι επ ιινει·άεπ. Βε Ιιενι·!ι·!‹Ι:!!$!.ΌΒ!Η ε ι π ε ι· -
!ε! ει2ει·εε!ιε!ιιιιπεεπ επί ω· Μπιτ, !‹ε!ιιει·!ε!
!ο!‹εΙε Βιιτειιιιάιιιι€επ, Ηρ!ι!ει·πι!ε ε!ιειοεειιπ -
εε π ιι. ε. νε. Εεε !ει ννερ,επεε!ιιεε !ιϋ!ιει·ειιδοά,εε!ιε!τεεπε
4 ε ιι τε π ά ιν ι ι· !‹ε π πι ε ι· Με ειπάει·ε.Τοάπι·ερειι·ιιτεππε !ει
ι!εε!ιει!!ιΜε νει·ετει·Μει· ννιι·!‹ιιιιε· ππι· Με νει·ι·ει!ιεπ ι·ε!ε!.ιν
!ι!ειιιει· Μεπεεπ εεε Ρι·ερει·ε.τε ιιοι!ιινεπε!!8·. Πε !ιἰιιιει·!εεει
ΜΙΟ!! Μιιι;ει·επι Βει!ιεπ ιπΓο!ιζε εε!πει· 8·ι·οεεεπΒεεοι·!ι!ι·!ιει·!‹ε!!;,
ιι·οι2 εε!πεε πι1εεει·εειι·ϋ!ιπ!ιε!ι;;τοεεειι .!οτ!ε·ε!ιιι!τεειιι! άει·
Ηε.ιιι ππι· ειπεπ !‹ειιιπ πειιιει·!‹!ιει·επ Γ!εο!‹. εει· πεπ
ι!ιιι·ε!ι ειπ!'ε.ε!ιεεΑπννεεε!ιεπ ιιπι; Βε!!”ε εο!'οι·ι επΠει·πεπ !ειεει.
Μειπ !κε.ππ εε άεε!ιει!!ι ειπεπ ιιπ ο!”ί'επ επ 'Γει,ςε
τ.ι·ειειιι1επ Η τεΙ!επ επινεπάεπ.
Πιο ειιιεεετ!!ε!ιεπΑπινεπάιιπε;ε!”οι·ιπεπ Με .!οάοεο!ν!ιι ε!πι!
ἀἱεεε!!›επ Με Επι! άεπ ΒΙπι·ει!ιππε·επ νοπ .!οτ!εε.!!ιειι!!ΙΙ.ει·ει·
Ροι·πι πω! ενι·ιιι·Ιειεει ιιιειπ επι !ιεετεπ _ἱ

ε

πειε!ι εει· Ρ!ε!ε!ιε 2

πιει!Με!. 5-25 Τι·ορ!'ειι ε!πι·ε!!ιειι Με ειππ νει·εο!ιννιπι!επ εεε
Ρι·ϋ.ρειι·ειτεε.Αιι!' Βε!ι!ε!ιπ!ιειιτε !ωιιιι πιει.π .Ιοι!οεο!νιιι ‹!ιιι·ε!ι
.-ιιιϊνιι!εε!ιειιπω! Αιιΐρ!ιιεε!π πριι!!ο11·επ,ο!ιπε ι!:ιεε ειιιτ:!ι!ι!ει·
!ι·Ξειι‹! ενε!ε!ιε Βε!Ζει·εε!ιε!πιιπιζειι ε!πτ.ι·ετεπ. Αιιε!ι Μ. Μ!
Ιιπεε ιιιιετ.ιιιτω· .!οι!εεΙΖε Με 15°.·'0.Ιικ!ιιιπ ριιι·ππι ειιτ!ιιι!
!:επάε .Τ ο κ

!
ο ε ο! ν ! π νοπ νει·εο!ι!εάεπεπΑει·2τεπ ι π ιι ε ι· Με !ι

ειιι8·ενι·επάτενοι·άεπ, ι.ι·ο!ιει ε!ε!ι !ιει·ε.πεετ.ε!!τ.ε,άειεε ε·ι·οεεε
Μεπεεπ όιεεεε Μ!ιιε!ε ε.ιιεεεεε1ε!ιπετνει·τι·εεειι ινιιι·άειι, ,εε
ι·ει‹!εεπε άει· ειιιιιιε!ιεπ. άιιι·ε!ι πειιει·ε νει·ειιε!ιε !!!ιει·ι·εεε!ιεπά
ἰεεεεεειε!!ιειι Βι·ΐε!ιι·ιιιι.ε·ετ!ιετεεε!ιε,ι!ειεε .Ι ο ι! ιι ιιι ρ ιι ι· ιι πι
,ιεε !6ει Με εο!ε!ιεε ν!ε! !ιεεεει· νοπι 0ι·ιζειιι!ειιιιιενει·ιι·ει€επ
νν!ι·‹!.Με ιπ νει·πιιιι!ιιπ8· ιπι!. εε!ιιεπ 8π!ιεπ. Βε! εε!ιινει·επ
Β"ε.!!επνοπ Αει!ι πιε. !ιι·οπε!ι !εΙε ννιιτάε.!οάοεο!νιιι

!.
3

πω! Με!. 10-20- 80 'Ι'ι·ορ!'επ ιιι Οοε,·πε.ο,ε!!εεπιπ !νειιι,
Βιι·πεπεειϊτ.εεποπιιιιειιι νοπ νιε!ειι Ρει!επτεπ. ει·ετεπε ννεε·επ
πει· !οεεεει·ειιῖνιι·!‹ιιπε·, εοάεππ ειιιε!ι ννεΒ·ειιάεε θεεε!ιιιιε.ε!ιεε
τ!επι.Ιοτ!!ιε.!! ειιτεε!ιιετΙεπ ι·οι·,ςειοπεπι Θει·ε.ι!ε ά!ε ϋ!!,ςε,

ε ιιι ιι ! ε ι ο π ει ι· ιη; ε Β'οι·ιιι Με Μ!τιεΙε ιπιι.ο!ιτεε εε!ιι· αε
ε!επετ ΠΠ·Με ιιι ι.ει·πε Βε!ιπιιά!ιιπε. Βιιιει· νει·ννεπειιιι€ ιπ
Θε!ει.!ιιε-Κερεε!π ιν!!ι·άε !ε

!

π!ε!ι!:ειιπ !.'νεεε ετε!ιεπ.

Ρι·ο!ο!κο!!ε

6.εε 6.ειιτεε!ιεπ ειππ. νετε!πε ειι. Μ. Ρετει·εΒιιι·ε

1292 Β!τειιπε· ειιι 3
.

Αρι·ι! 1900.
Ι)ΒΙεεε!ε άειποπεττ!ι·ε
εε!τεπεπ Μιεε!ι!Ιάππι.=; εει· Αιιἔεπ:
“.8γιτι;!ι!ερ!ιει·οπ εοπε·επιτι1πι

πεπι(
εεπ. οε.ΜΜΜ; Αιι!η·Ιοε!ερ!ιε.ι·οπ τοτει!ε. ι·γπτορ!ι

τ!ιε.!ιππεοο.ε!πιετι·ι.
-Εεε!ιτε !ετ Με Ο!›ει·Π‹! :πιτ άειιι Βιι!!ιιιε νει·ννεο!ιεειι.
άιο Ε!ρΜετιιιιεω!. ‹1!ι·εετεπ! Με 8!ι!ετε πω! Οοι·πεε.ϋ!ιει·,

ε!πεπ- 2Ηι.!ιι·.Κιιει!ιεπ Με ε!πετ
'

ειιι !.ιι!ι·ιιιι‹!ειι!ει!ι·τΜε; ω- Γι·ε!!!εςειι‹!ε'Ι'Ιιε!Ι άει· θοι·πεε
πω! εει· Οοιι!ιιπετιι·ειεε!ει·ει.εΜπι! ιι·οε!κεπ, πει·οτ.ιεε!ι. Ππτει·
Μ! ποι·ιιι€ι.!. .
Ιιιιι Κε ιεε Με ε·ειι2ε Αιιπεπεεεεπ‹! νοπ εειπει·σε.. ννε.!!
πιιεεετοεεειι ειι!ιοιιτεπεπ, ε.ιιεε!ιε!ιιεπά εγετιεε!ιεπ (ι!εεο!ιινιι!ετ
ε!πε;εποπιιπεπ: ειπε Μάερε!τε ιεε ειιιο!ι"Με επε!ειιτιιπεεινειεε
νοι·!ιεπἀεπ; επειιεοννεπιε ΟΠ!επ επε. Ιιπ πεεε!ειι '!'!ιει!ε εει·
ινε!ε!ιε!εετιεε!ιειι(εγετ!εο!ιεπ ?ι θεεε!ιννπ!ετ ινιι·‹! ειπ άει·ΙιεΙεετι
εε!ιει· !ειιεΙ!ε·ει·, !ιεννει;!ιο!ιει· Κϋτρει· ιςε!!!!ι!!:,νοπ ι!ει· ωφε
ΗΣ!ιι·επθι·ϋεεε ειιιεε Αιιπππ!”ε!ε. .

Απ! θι·ιιπι! επτννιε!εε!ιιπεεεεε!ι!ει!!ε!ιει· Βεκι·εο!ιιιιιια ιεε επ
ειιπε!ιιιιειι, ι!ε.εε!ι!ετ ιιπιει· επ νει·ινεο!ιεεπεπ ΒΜει·ιι ειπ εε
εε!ι!πεεεπει· Ο‹›π_!ιιιιετ!ι·.=ι!εεε!ειιπι! ιιιιιει· ά!εεειιι ειιι Βιι!!ιιιε
νοτ!ιιιιι‹!επεε!. Π” ΚΜ!! !ε!: ειππ Ζπ·εε!‹ ειιιεε ορεπιτινειι
Βιπαι·ι!ϊε, 2π1· Αιι!”ειιε!ιιιιιι; εεε νει·ιιιιιι!ιειεπ Αιιτςεε. ιιπι
δ!. Μει·2 ιιι Με Κιπάει·ετε.!.ιοιι άει· Αιι€επΙιε!!επε!.εΙε ειιι!'εςε
ιιοιππιεπ ννοι·άειι.

Ν ιι ο !ι τ ι· ει ε.
Ιπ τ!ει·ιι5.ε!ιετειι$!τειιιι€. ειπ 8

.

Μπι, !ιει·ἱε!ιτετνοι·!:ι·. ινε!τει·
ἰὶ!ιει· ι!εε Βεειι!ιειτ πει· τιιπ 5

.

Αρτ!! ειιεεε!”!!!ιι·τειιΟρει·ε.!ιοπ:
!)!ε ο!ιιεε νοι·:ι.ιιεεετειιιιε !ιεετε.!:!ςτεε!ε!ι νο!!!‹οπιιιιεπ: εε
ΐεπά ε!ε!ι εἰπ ει·ει!εο!ι ε.ιιεςεάε!ιπτει· τιε!”ει·
θοιι_!ιιιιοι!νε!εε.οΕ ιιπι! επ όεεεειι θι·ιιπο:!ε ειιι
πει!ιε2π ποι·ιιιε.! ε·ε!ι!!τ!ε τει· Βιι!!ιπε πι!!! Ι‹!ειι·ε ι·

θε ι· ιι εε.. επει· ο!ιπε πω: !ιε!ιπ Η!πε!π!ειιε!ιτειι πιιτ ι!ει·
ε!ε!‹τι·ἱεε!ιειιΙιιιιιιρε ετ!ι!ε!τειππ επει· νοιιι Η!πιει·ει·ιιιιᾶε:ι!εε
Απεεε εεπ ποι·ιπε!επ ι·οτ!ιεπΒε!!ειι! ν!ίε!τει·ε ιιεωι1ε !ιεεεεπ
ειο!ι ειιπϋ.ε!ιετπἱε!ι!; ΐεετετε!!επ. Οιιι·ε!ι νει·ε!π!ειιπε;· ε!ει·ροιι
_ιιιιιει!νειιπιτ.πεπ !νιιιιάι·κιιάει·πενιιι·άεε!πε !ιιτ!εριι!τεε;ε!ιι!ι!ει.
Πει· ενε!τει·ενει·!ειι!' επει· εεετιι!!;ειεε!ε!ι 1ε!τ!ει·εο, ε!ε.εεειιι
Ε!!π!ι!!ε!ε ιιι ά!ε 'Γ!είε άεε δε.ε!εεε πω! κ!ιιιιιιτ ε!πε ννε!τει·ε
Βεο!ιει.ε!ιτππε·εεε εὶπιπει! ειιι!'ιζεΐιιπάεπειιΑπε;εε, ιι!ο!ιι ιιιε!ιι·
ιιιϋε!!ειι πετ; σε! !ινε.ιι‹!ε Με Οοπ_!ιιπετ!νε!εε.ε!‹εενει·Ιε!ε!ιτειι
!πιπιει· νν!εάει·. ιιππ Με ειιεςε!ε;:τε Μι!ερε.!τε εε!ιι·ιιιιιρίτε ιιπ
ειιι!!ιε!!:εεπι.4Βε!ι!!εεε!!ε!ι !ι!!ε!ι επ !!ιτει·$τε!!οιππι· ειιιε ειιε;ε
ίιετ.ε!ε!ιπ!!ε!ιεειπ,εεεοι;ειιε Οε!ϊπιιπε· πιιε!ι, ειιι·ε!ι ενε!ε!ιε ιι!.ει·
Με !:ιε!”εΗϋ!ι1ε Με ειι!επ εοπάιι·ι. πω! ε!η;ετεε!πεΕινει·ι!επ
!ιοιιιι!ε.
(!)ει· Βοι!! π·ιι·ι! ιιι άεπ «!‹Ι!ιι!εο!ιειιΜοπε.τε!ι!ϋ.ττει·πί

. Αιιεεπ
!ιε!!!‹.»ειιεί!ὶ!ιι·!!ε!ι !ιεεε!ιι·Ιε!ιειιπ·ει·‹!ειι!.

2
! Ρε τ ει· εε τι σ!ειιιοπετιιι·τειιι!ςε νοπ Ι) ι·. Η ο ι· ιι !ιει·ι.:ε

ετε!!τε Βεπ τεειι!ι!!ι!ει· εγρ!ι ι !ιτιεε!ιει· νει·ειι
6.ει·ιιπεεπ άει· Κποο!ιειι ιιππ εεε Ρει·ιοεπε
(Κιιοε!ιεπ!ιει·ι!ε πω! ρει·ιοετε.!εΑιιΠεεετιιιι,εεπ ιιπ νει·εο!ιιεε!επειι
Εκιι·ειιιιιΜεπκιιοεπεπ). Ζπε!ειο!ι νεοι” νοι·ει·. επί Με ά!ειΒ·ι10·
ετιεο!ιε Βεάειιτιιιι,ε· εο!ε!ιει· Β!!ι!ει· ΠΠ· άιο Βι·Κειιιιτιι!εε άει·
Κιιοε!ιεπΙιιεε !ιιιι, !πε!ιεεοπάει·ε!π Ε”!!!!ειινοπ Κποε!ιεπεε!ιιιιει·
2επ, !ιε! νει·ι!εε!ιτ απ! !ιιιεε.

Ι)!εεπεειοιι:
Κε ι· π ι ε πιεεοπ!πεπ !νει·ι.!ι εο!ε!ιει·ΒεΓπιι‹!ε ε.ιιο!ι !!!ι·άεπ
'Γ!ιει·ειρειιτεππε! Με.π;;ε! επάει·ει· ο!ι_!εετ!νει·Βεινειεε ἰ!!›ει·ετε.π
ε!ειιει·8γρ!ιι!!ε πω! πε! ιιπειο!ιει·ει·Απει.πιπεεε.

Α ε ειπ ιι ι !ι: Με ιπι Βϋπη.εεπε!!!!ε ειπ!ιι!ιειι·εΚιιοε!ιειιε!!εε
Ποπ ινἱι·‹! πιιι· ε!επιι εἰε!ιει· Με ειπε εγιι!ι!!Μεο!ιε επ τ!ειιιεπ
εειιι, ινεππ ε!ε ά!ε Ι)!ειρ!ιγεε ει!Ιε!π οάει· εΙοε!ι ι·οι·εν!ει.;επάπε
τ.ι·ΗΠ;Απεετ!οιιεπ άει· !Βριπ!ιγεε ιι!!ε!π !ώι1π!ειι επεπεο ειιι;
τιι!ιετεπ!ϋεει·Νε.τιιι·εε!π. νοπ άεπ Ρτοεεεεεπ επ άεπ Εριιι!ιγ
εειι !ε!: ιιπι· Με Νεει·οεε εἱε!ιει· εερ!ι!ΙΜεο!ιεπ Πι·ερι·ιιπεε.

Α ιι6ει·ε: Τιι!ιει·ειι!ϋεε Ηει·‹Ιε ιιι άεπ Ε!ρ!ρ!ιγεειι ,ε·ε!ιειι
@πε ε.!ιιι!!ε!ιε Β!!ἀει· Με Με !ι!ει· ε!ειιιοιιεττ!ι·Ιεπ εφε!!!
τ.!εε!ιεπ.
Ρεπει·εειι: Θει·:ιάε άιε 1ι!ϋπτεεπ-Πιιτε!ιΙεπε!ιιππε εετε!;
ππε ιιι πεπ Ηαιπά Μετει·!ιι! ειιι· Ι)!!Τει·επιιεΙά!ιι.εποεε ε!ει·Βιι
Βει·ειι!ϋεειι ι·εερ. εγιι!ι!!!τιεο!ιειι Κιιοε!ιεπει·πι·ιιπππιη;επ :ιι
εειπιιιιεΙπ.

3
) Πο Με." ι: !ιε!ι εε!πειι ειπεε!αϋπά!ε·τεπνοι·τι·ες: «Η π ει·
Μιεεει·ϊο!εε πε! Εειρει·ε.τοιιιιεπ.
νοπ 108 ιιι άει· εγιιε.ε!ιο!οε!εο!ιειι ΑΙιτ!ιε!!ιιπε εεε Ρετε1·
Ρειι!!ιοεριι.ε!ε νοιπ !!!!ειι·ι1896Με 2πιιι Με” 1900επε8·ε!!!!ιι·τεπ
Μιρε.τετοιιι!επνει·Ι!ε!”επ θ !ετε!. Ιιι 4 Β'ι1!!!επ!εειππ εει· ιιπ
ε;!!πει.!ΒεΑπεεεπε; ιι!ε!ι!:ειι·ε!α. σ!ειιιπω!!! ειιι· Μια ε;ε!ε.<.;τ.
ννει·ι!επ; 5 Τοάεε!Ή!!ε ε!π‹! άε.ε·εΒ·επΜε ‹!ιι·ε!ιιιεΒ'ο!,εεάοι·
Ορει·ειιιοπει.πιιιεε!ιεπ. Βει εει· θεειἱοπ ινιιι·άε ππι· 2 Με! ειπε
εεπτιεε!ιε Ρει·ιτοπια!ε εοπετει!ι·ι.,ι!οε!ι Μ! ε.ιιο!ιιιι εεπ !!!ιι·ιρ_·ειι
Ε'ε!!ειι ιπ!τ ει·ϋεεεετ !νε!ιι·εο!ιειπ!!ε!ι!ιε!τ €!ε!ε!ι!”ε!!ε ειπε εεπ·
ι!εο!ιε Ιπίεει!οπ Με Τοπεεπι·εεε!ιε ε.!ιεει.ξε!ιειι.Πιε Ρετιτοπι
τιάειι άει· ε.εερΠεε!ιεπ Απε. τ!!Η'ει·ιι·επ!ιε!αιιιιιι!!ε!ι νοπ πειιι
!ε!ειεε!εε!ιειιΒ!!άε άει· Ρει·ιτοπιτιε Ο ε

ι
γ Ι ε, Η ε π ι· ε γ ε ιι ό ,

Κ !!ε!;πει·). - Με ΙπΙ'εε!!οπεειιε!!ε !ει πεε!ι Απε!ε!ιε πω.
Μπι ειιιε ιιιειιιε·ε!!ι:ι!τεΑεερειε, 8ΟΠι!ΟΓΙΙ ε!πε πιεπεε!!ιεϊτ.ε
επει· !ε!ι!ει·!ιειΓιε Τεε!ιπ!Κ ει.ιι2ιιεε!ιεπ. Πε ννει·τ!επάε.(!ιιι·ε!ι
ε!!πεΒ!εε νει·!ι!1!τπ!εεε Με ι!!ε !νει!:ει·ειιενν!εΚε!ιιιιεςεει· ι!!
Ιιτοοτεεπἱεπιεπ, ενε!ε!ιε ιινε!πεπά εει· Ορει·ω!οπ !ιι Με Βειιο!ι
!ιό!ιΙε ,ε·ε!ειπε·επ, εεε!ιο.!!'επ. Πιε Πι·Γει!ιιιιπ,ε·ειι.ννε!ε!ιε νοι·τι·.
Με επ εε!πειιι :ιτει·ιιι!8·εννοππειι !ιετ, !πεετ ει· ιπ Γο!ι;ςειι‹!ε
Με” επεε.ιπιπεπ: Θε!!!ι!. ενει·ι!ειι ιιιιιεε Με νει·ιπϋμεεπ εἱο!ι
εε!ιιιε!! 2ο οι·ιειιΙΙι·επ. Ζιι νει·πιεε!επειπα!ει!!εΜεπιριι!ειιοπεπ,
ιιι·ε!ε!ιεν!εΙ Ζειτ ιπ Απερι·ιιε!ι ιιε!ιιπεπ. Ζω· !ΕεεεΙ πιιιεε ιιιιιιι
εε ε!ε!ι ιπεε!ιεπ :ι!!εε Κτεπ!ι!ιει.Πεεπ επτ!ει·πειι. Βτι·επε άει·ειιι!'



εεε

επ εε1ιεεπ ει, ι1εεεειιιεΟρειεειοπει'ε1ι1 ει·πε1ιεπΜε ιιπά ειπ

ΙΙΒεοπειεπει·π
νοπ Βιιιε οιιει· θεινεπειιιιεειεπειε Με ει·Γο1ε·επ

ιιππ.
Βεεειι·ειι‹1εειιιπειε "ειπεπ επι πεεεειι ιιπε πειπ Ρεπιιε1ιιι
νειεειιοι·ιτ. Πει Βε.ιιεππειιιιεπ επ νει·ιιιειιιεπ.Μιά άιε Βειιοπ
ιι·ιιιιι1εειπ εννεοπιιιε.εειεεεεπειπεπ ειιιε 3εεειςιεε Νε.1ιε(Ρει·ι
εοιιειιιπ, Ε'εεειε, Πειιε) ,=.ιεεειι1οεεειι.Τειιιιιοπειιε πεειι πι ιι ιι -
11εε ιεε πιιι ιιι Απεπεπιιιεΐε11επ ειιειιινεπιιεπ; ιιεοπ ι1ειεε1πεπ
πιιι ιπ πιιιεει·ει· πάει· 1.πιιεειει·επι ιιπε Βιειιει·πειε ειπε Πει·
πιε ιπ άει· Βιιιιο1ιπε.ι·πεειπ.
Ν” πεπ νει·1ειιι' ιιιιο1ι άει· Ορει·εειοιι ειιπεειιιΐε.
ι1ει·εε1πειιι 78 ?ειπεπ (72°ω ει'επιιΙοι1ει εππϊεπι·ι1. 10 Με.
Μεεειι ειπιπιι1ιε·ε ι·εερ. εινειιπεΙιεε 'Γεπιρειεεπι·ει·ιιϋπιιιιεεπ
ιιπει· 88° επί Ιιι 20 Ρειιεπ (1(1°/0ιπειιάε1εεεε ειο1ιπιιι ειιιειιι·
ιιιε1ιεε Βτειεει·ιιιιιεειι ιιπει· 88°, ι·εερ. 1επεειιιιιιιειιιάεε π`ιεπει·.
(12 Ρει1ε @νοπ ι·ι·ειειι ειιεινει1ει· πιιι· νοπ. πεπ Βιιιιεπάεεπεπ,
πάει· νοπ άεπ ΒειιεΙιεεεπειι ιιπά ειιε1ειεπ ειιε1ινοπ τ1ει·Βεπειιιε
ειιιε εειπροιιιιε).
ΙΣιπ ι·οι1ειιι.ιιιιιε·εινει·εε1ι1ιιεε πει· Βειιεπννιιιι‹1ε τ1ιιι·επΜε
ννιιιι1ειπ 88 Γε11ειι επε·εειιεπι. 1π 2 Ε'ει11επειιιε πει· 'Γειά επ
πιο πεεπ άει· Ορειεειοιι επί, όεεε ιιπει· ειιι νει·πει1ειι‹ιει·
ννιιιιιιε πειπ επ πει·ιεπιειι ιεε. 1π πεπ ι·εεειι·ειιι1ειιεε Πι.11ειι
ειεε 74 ιπε1(85%) ειιι1ε1ιοεερι·ιπιε ιειιιιιο ειπ. 8ειε1ι1ιεπε1
ειεει·ιιιιεειι ιιπ ιιιιιει·ειι Ψιιπι1ινιππει ννιιι·ι1επ7 ιιιιιιπεοπεειιτεε
1π 8 1ι`ε1ιειι1ιε.ιιιεε, πει πει· ρι·ιιιιειιι νει·1ιει1εει·Βειιειιννιιπι1ε,
ιπι ερπεειεπ νει1ειιι” ειιπι 11ιιι·εππι·ιιεΙι νοπ Μεεε εεε άεπι
Βεε1ιεπ. ιεερ. πιιιεεεε επι· Βπι1εειιιιιε; εεεεε1πεπ ιιι πιει·Βειιεπ
ιιει·πε ιιιειι1ιι·ειι·ει‹1ειι.
Με Νεπειιιεεει·ιπ1 ινιιι·ι1ε επεεεπ1ιεεε1ιειιΒειι1ε ειιιε·εννεπάε.
Α1ε νειπε.πιιιιιεεει·ιε1 Β ι·ιι ιι ε'ει:1ιεΑιι·ο1ρειειε..
Ψεε Με ερεεει·ε νει·1ιειιειι πει· Βιιιιειιιιιιιπε εεπεπιει, επ
ειπε 7 Ρετ. πεε1ιιιπτειειιειιε ικοι·άειι, πει ιινειεπεπ ιιπει Με
.Μπι Με πει Ορει·ειειοπνει·ιιοεεεπ ενει·ειι ιιπά θ, ενο ππει· 1πι" Με πει· Ορει·εειοπ νειρ;ειιεεπ πει. 1π ειπεπ ‹1ιεεεπ
Πι.11ειιπω· πιε Νειπε εει1ε11οε.2 1εερει·εεοιπιιεεειιιε εΙἱιεπ1ιε1ι
ιιιετιειε;εποτιιιιιεπιιπά ειπε ιεε ιπι 8. Μοιιεε ι.ιι·ενιιι; ειιιε εεπ1εε1ιεε
ΒεειιιιιιιεεπιιΒ· άει· Βε.ιιοπιιειπε 1ιεεε ειεπ εει1ιιι·ε1ι ιιιο1ιεσοιι
ετε.ειι·ειι. 1ιιι νει·εΙειε1ι ιιπε επι1ει·ειιθε.:ιειεειπεπ ιεε ειιιε πιε
εειιιιπι.ιιιοι·εε1ιΜ.ενειι 8,8%, 1ιειιιεεεπι· ε·ι·οεεε,Με ποπε νω-π·.
ιιιιι·επ νει·νο11ποπιιιιπιιπε ιιι πει· 'Ι'εειιιιιπ ιπ Ζιιπιιπι`εειπεπ
ποεπ ιιιειιιι€ειεπ Ριοεεπεεεεε επ Μοι·εε1ιεει.εεπ ει·ειε1επ.

(Αιιιοι·εΐει·:ιε).

ΕΟ Ψ11.1'

Βιεεπεειοπ:
8 ε1ι ι·ε π ε1ι: πεεοπιιει·εε1ιιτει·εεεεπεεπερι·πεπεπ πιο 'Ι'οι1εε·
ί`ε11εεπ ει.ειιεειθερειε ο π ιιε Ρει·ιτοιιιιιε; ειιεεε ποιπιιιεπ ειπ
1ιιιπι·ιεεεειι ιιεεπ Μγοιιιοε‹ιπιιειι νει. Πιε Πεειιοιι ειεςιεπε ιιι
εο1οπεπ Γε11επ πειιιε νειεπάειιιπε·επ ειπ Ρειιτοπειιιπ, εν01ι1
επει· επι Πει·εεπ: ειεε 1:1ειει1ειεε1ιιεε Μεεε. Με Β1ιιε Βιοπ
Γει·πεπ.
1)οππει·ε Με ιιι εο1ε1ιεπΕ'ε11επ ιιπ Βεεειοπειιι·οιοπο11
(Με Πι·. τ1εΜ. (1ι·‹ιιιι1εεεεε νει·εειεπιιεε: Πεεεπει·εειο εοι·‹1ιε
ρει·επε1η·ιιιεεοεε. 17ιε1ε ε1ε εοε·. «Ο1ιο1ο εει1επεεεε ?Με
ιπϋιεειι Με εειιεει· Βερειε πειιιπεπ; ειπ ε. ιιι·ιοιι εεπινεοπεε
Ι·Ιει·ε ιεε ιιεπει ιιειιιιι·1ιε1ιπεεοπι1ει·ε ε;εΓεπι·ι1εε.
ινιωιωιω Μ: πει εκπειιιιιεπεε11 επ '1'πιει·επειεειι.ε;τει·
θειιειε πϋιιιιεπ Με 1ί1ι·ι·εεει·ι1ειεε1πειιΜε άειι εει·πεεπ Ηειιιεειι
ε·ει'ιιπι1ειι"ειπεπ, ο1ιιιεΜ” επ ι1ιεεεπ ειιεειιπιι1ιεπενει·επ‹1ε
ιπιιι.ιεπ (Ρειιεοιιιειε. Ρ1ειιι·ιειε, Ρει·ιπει·ιιιειει νοι·1ιιιππειι ειπεπ.
8ο 1ιπιιπτειιειιειι άιε Ρε.ειειιτειι πεεπ Βερειεεοιιιιεπ επι θερειε
επ βι·ιιπάε εεπεπ, πει·νοιεει·ιιΓεπ όιιι·ο1ι πε.ειιιιε·ειιεΜι1ει·οοι·
εειιιετπεπ ιπ άει· Ρειιεοπεε1πϋιιιε, επιιε ι1εεε πει άει· Βεεειοπ
ειπε Ρει·ιεοιιιειε ε·ειιιπάειι ινιιι·‹1ε.
Β επ ι·επ ε1ι ιιιϋε1ιεεάιε πειπ νοπ εοεειι. «Ο1ιο1ο›επειιΜε
ιιεπεε θερειε ιιπε Ηει·ενειεπι1ειιιπε ΒΒι1ειιεθεπ·ιεεειι.
Αεεπιπεπ ιιιειπτ. εεεε ιπιε Εοιεεεπιειεεπιιει· Ει·πεππεπιεε
άει· Τοε1εειιι·εεεπεπάιε Αππε.1ιιιιεειπεε «Ο1ιο1ι»ιιπιπει· ει€ιεεειε
Βιιιεε1ιιειιππιι8· επ ει·ιε.1ιιειι πω. Απι επεεεειι εει ιιιεπ επ
ειπει· εο1ε1ιεπ ιιοεπ πειεεπει.<.ιε.»ιο ειπ Τι·ειιιπε (πεεοπιιει·ε
Ζειιιιιιε·) άεε ΡΙειιιιε εοπιιιε, εεεεεε·ειιιπι1ειι Με. Ε'ι·ιιπει·
νιιιιικ1εππιειιεπε ΤοεεεΓε11ε Με «Οιιοπ» ειιε,·εεειιειι, ‹1ιε_ἱεεεε
ειιιε εππε ειπ1ειε Πειιειιιιιε ειπι1ιι·ετι1ιεπεπ, επ ε. Β. άιε Πε111ε
νοπ Γεετειπποιιε Με Κποο1ιεππι·ιιειιεπ π. ν. ε.
Βοππειε επιππε άεπποεπ πεπ Βε,ει·ιπ ειεε «Οποπ» Με
ε·επε ειιι'ε·επεπ επ ειπεπ; εε εε1ιειπε,ιιιιεε πεεοπι1ειε Ζειι·ιιιι
εεε επι Ρει·ιεοιιεπιπ ιιπά εειπειι Νεινεπρ1εκπε ε1ιετεπεπ1ιεπ
ειπεπ εοιε1ιεπ Νεινεπεποπ 1ιεινοιι·ιιιεπ πιιιιπεπ.
Κ ει· π ι ε· ιεε ε1ειεπΓε11επει· Μειπιιπε. άει.εειιιιιπεπε 'Μεεε
ειιιε, ε. Β. πεεπ εεπννειεπ '1'ι·πιιιιιειι, ιιιοπε ειι‹ιει·ε ι1εππ ειε
Οπο1ι ειιί“ειιιεεεειι εειεπ, ιιπά ει·ιιιιιειε άε.πει ειιιοπ επι τ1ειι
θο1εε'εεπειι Κ1ορίνει·επεΙι.
εεε ι·εποε ιινεπάεε ειο1ι1ιιειιιιιι' επι· ?πεε άει· 1·Ιει·ιι1επ
παώ 1ιερει·ιιεοπιιεπειιιά πεεοπε. ι1εεεεο1επε πεειι εοιε·ι'ιι.1ει,ε·ειπ
ινιιιιεεεπιιιεε ιιπά επεπεο ε.ιιε1ι πεεπ 'Γεπιροιιε‹ιε ιιπά πε.ε1ι
ΐο1εειιάει· θεοππι1ειιιιι1ιεπιε1ιε 1ειεπε επεεεεπεπ.
1)οππ ει· ε πεε πιε Ι·Ιειιιιειι ει1ειο1ιι'ε1ιεπιιι· Με 'Γεωπο
πε‹ιε οπιιε πε.ειι1ιει·ιεε Νιι.1ιε, ι1ε.πιι επει· πει ι·εε·ε1ιπιι.εειες,
επεεεεπειι εεπεπ. Πεπιιε·επε ειιιά πειιειι1ιιιιζεειιιε ενιπει]επι·ιεε
Βεοπεεπεππεεεειε νει1επεε, ιππ ιπι ειιιεε1πεπ Με ειε ΒΗ
απ” ειιιει· Ηειπιεεπεεε1ι1ιεεεεπειιπιιππεπ. εθειιι'ει Οοιιε;ιεεει. ι

Αιιι1ειε πεε πει Κιιιι1ει·ιι Με περειεεοπιιειι ειπεπ πω:
οιιιιε θεειιπάει·ιιεπε πιιι· εε1εειι Ηει·.πιειι εμε·
ι·ιειιειειπ 1ιε,ςεπ πιει· ειε γει·πεΙεπιεεε ει1Ιι·

εειε;ει; ειιεπ ιιιιιεε πιο Εεεε πει 1νιιπι1ε, οπ ιιι πει 1.ιπεε ειπε

Τειιιροιιει1ε ιιπά
εεεπεπ εεπειι.

πάει εειε1ἱε1ι.νειι Βιιιι1ιιεε εειπ. _
θειιιιιιεε πεε πεπεεπιιε·επει 1επ,<::ει·Βεοπεεπειιπεεεειτ.Με επ Κιπιιει·ιι Ηειπιειι ειεπ πι1τ1επεεπεπ. Βει Βεπιιιεε ιιι
άει· 1ιιιιεε.ειπε 1ιοιιιπιεπιει· εε1εειινει, Με πιιι πει πει Βιιρ3·
ι·εεοιιιιε ννεεεπ ειιπειειι16εει·Ρει·ιεοιιιειε - _
Οεππει·ε: ‹1ιε θγιιεεπο1οεεπ πεπειι ιιιειει: ιιι-άει· 11ιπ·εει
ειπε, ιιπά εννει ιπ ι1ει·επ πιιεει·ειιι 'Ι'ιιει1ε επ πρει·ιιειι : Με”
ινειεπειι Με Μιιεειι1ιΜε ειιεειιιιιιιι1ει ιιπά. πιε ?Μαιο 1ιειιιι
πειιιε εειιιιεειιιι ινιι1ειεεειιτ1ειειιιεε Νει·πε 1ιει°ειπ. Βιιπι1εεειι
ει·ννειεεπ ειεπ Με ινιιπππε·ε1οε. '
Βειιι·εποπ πεπιει1ιε ποεπ επι· ιιιει·ερει·ιτοιιεε1επΒε1ινιά·
1ιιιιε ειεε ΒειιιιιρΓεε,πεεε άιε εει·οεει6εε .Νε.ιιε πειιρεεε.επ1ιεπ
πεε1ιε1πνει·1εεεειι ενιιιιιε, ινειι ειε επ εειει·ιιιιπεπι:ι ννε.ι·.

Πιε
νειεοποιί'ιιπε·, πιιι άεπι Ρεπιιε1ιπ εο11εε επ Υει·ινεε1ιεπιι,εεπ

ιιιπι·ε:ι. Με εει εεε ιιιοπε εε πιειιιιε·ι1ει επι. .
1)οππει·ε: Αιιιιιι.ειοιιεπ πι1ι1ειιειεπ ιπειεεειιε1ιε ειπ Βιεπι1
εε1ιοιι',εοιιι1ει·ιιπω· ιπι ιιιεπε ε·επι·επιιεειι ΒεπιιιρΓεπ. .
4.1ν1εε11πιιι·οΐΐ ερι·ιειιε ππει· Αεε111ΒΙΠΒί10 Η
πεπεειιειιι”ι·ειει· ε·ιιιιεω νοπ 13.οεε1ιιι1ει1ιε11.
Βεειιειιειιιιιειι‹ι πιιι' εειιιε ι'ιιιπειε Πιεεπειιιιιιε; ιΒιιεειιιιε· νοειι
ει. Βερε. 19951 ιι

ι

νι·ε1ι:1ιει·νοιει·εεειικ1ει· εειιιε ρ;ειπειπεεεπι πιιι
πεπ Ηειι·ειι Αϊΐεπ ειε ε_ιειι· ιιπά Ε'ει1οι·οννεπι πιπερι
ι'ιιιιιεειι 8ειιιιιεπ ιιπει· Αεε·1ιιειπειιοπ νοπ Βοεεπεπεει·ιεπ πε

εριεεπεπ Με, πει·ιε1ιεεε ι1ειειειπε ιιιιπιιιεπι·, ιιεεε εε .ιιππ εε
πιιιεειι ιει. Με ε1ειειιε Β.επεειοπ πιιοπ ιπιε πεπεει·ιειιι`ιειεπ Επι·
ιιε.ιειι νοπ 11:ι11ειιε-Κιι1ειιιειιεπ ειειε1επ.

Πιε 'Γιιεεεπε1ιε :ιιι ειε1ι. ιιπεε Κιι1ειιι·ιιιειεεε ιπ Θειπιεεπειι
ιιπε επεερι·εεΙιεπι1ειι 8ειιιπιει·εειι Αεε1πειπεειοιιεειεεπειιιιιιιςεπ
ιςεπειι 1ιιιιιπειι.κι πει·ειεε νοπ Β. Κ ιππ ε , Νιε ο 11ε π. Α.
ιιπ ιι1ιι·ιι·εειι Κιι1ειιιειι νοπ Ί')·ρ1ιπε- Με;» Ο1ιο1ειεπεει11ειι
1ιεοπεειιτειιι·οι·‹1ειι. Πεπει ‹ιειι Βοεε 1ιεε·επ επει πιεπει· ιιππ
πειπε ιιει·ει·ειι:ειι Βεοπεε1ιειιιιεειι νει.

Αιιι'επε1ιεπ, ειι1επεε νετ”. επ εειιιεπ νει·ειιεπειι 13'ι1ει·ιιιε
πει· ιιπ1ιε1ιειιΜε ε1γεει·ιιιπειειαει· Βοιιι11ιιιι ι.ιεεπεπεεεεπ Β012·
1ιιι1ειιι·επνει·εεπιει1επειι Α1εει·ε νει·νιεπεεεε. 1ιοιιπεε οι ΜΜΜ

ροειιινειι Βεειι1εεεε ειειε1ειι. 1δ1ιεεΜε ει· επι· Βεππεειιιι€ 211"
εει·ιιιιι·ειει·Νιι1ιι·ιιιει1ιειιιιπει·ειιιε, ε·ε1επε· εε ιπιιι ιιπε ΑΜ·
ειεεειι νειι Λε:ειιιειπεειοιιεειεε1ιειπιιπε·,ειιιιι άειι Κιι1ειιι·ιι1ειΜει
ιιπε νο1Ιει· Πεπε1ιτ:1ι1ιειεεπι· Απεε1ιειιππε; επ πι·ιιι,<.>;ειι.υπ
Βεοπ:ιεπειιιιε·,τ1εεεπιε θεεειιιιι·ειε νοπ θιχεει·ιπ εεϋι·επ‹1 ειπ
άειι 1'ει·1ειιι'ω, Αι.ιειπειιιιιειοπενοι·ι.ιειιε·εε ειπινιι·1ιε. Μεεε
νει”. ιιππ εειιιε Μιεειπειεει εεποιι πει ι1ιι·επνει·επι:1ιειι :πι
1επειιι1επΒοεεπεπιειιειι Μεάει·1ιοΙε ιιιιεπειι ιπιππωι.
Ιιι άει· επι· Πειιιοιιεειεειοπ επεεεεεε1Ιεεπ νειειιεπειει1ιε ιει
Με δειιιιιι ειιιεε πιιεπειεινιεεεπει 111ειιεεειιι·οεεπιεπ1ιειι ΡΓει·όεε
επ άεπι Ρι1ει·πε ειπει· 48ειιειεεπ ε1γεει·ιπιι·ειειι Ηοιεειι1επι
1ιιπεπε·εΠιεε ιιιι‹1ειναι· ιιι πεπ 1·'ι·οροι·ειιιιιεπ1:2. 1:4ι 1 Μι.

1 : δ
. 1:10, 1:20 ιιπά 1:40. Με άεπι Υει·ιπιεοπεπ ‹1ει πειτ1ειι

:ιιι Με ν611ιε 1ι1πι·ειιΡ1ιιεειε1ιειεεπ (1·"ι1ει·ειειιπε $ει·ιιιιιι ειι
τ1εεειεπ εεπι· ε11ιιιιι.π1ιεπειπ 1οεπειει· Νιει1ειεε1ι1ε.ι. Ζιι ειιιει·
ειεειιι1ιεπειι Τιππιιιιε 1ιοπιιιιεεε πιειπει πιεπε; ιιειιπ άιε ειεπ
πι1ιιειιιιειιΡ1οεπειι εεεεειι ειοπ ιιι ιιειιιεε1πεπΜε.ε.εεεεπ Βοιιειι,
Με ειε επεεεεπειι. Βε εειιιιε;ε ιεποειι άιε νει·ειιεπειπιιιεπεπ
ειιΐεπεειιιιεεε1π, πιιι πιε1ιε πιιι· ειπ άειιεΙιε1ιεεΜε νοιπ Οπε
ι·επτει· ειεε Νιεε1ειεεπ1εεεεεπ ειπε1εεπ, εοπι1ει·πειιιειιιπιιι ειεπ
πενοπ ειι ιιπει·εειιςεπ. ι1εεε Με πειιιι θεπϋειειιι επεεεεπάεπε
Τι·ϋπιιπε· ἱπ ι1επιιεπιεεπ Βϋ1ιιεπειι πιιι ι1ιε1ιεεεεεπΜ, ιιιιε1ε1ιεε
άειι ειπεεεειι Ζιιε:ιτε επ 1Ξεοεεεειιιιπειιειιιι1ε. Μιε Γε1ιεπάειιι
θε1ιε1ε :ιιι 8ει·ιιιιι ιιιιπιιιε ειπεπ ειε [πεεπειεεε εει· Ί'ι·ιιππιιε Απ,
ειε ειε ιιι άεπι θειπιεειι, ννειεπεε πιιι· επ νε ειιε Βει·ιιπι πε
εεεπε, πε.ιιιιι ννιιπι·πε1ιπιπει·ιεε.
Ιιι ειπεπι εειιιει νει·ειιεΙιε, άειι άει· πω. ειιιεπειπ ς;1ειι·πειι
Κιι1ειιιιι1ειπε.ιι.πει ιιιιτει· Βεπιιεεππε; νοπ δει·ιιιιι ειπεε νι311ιε·
εεειιικ1ειι Ρι'ει·πεε επεεεεε1ιε πεε, 1ιεεε ειεπ άεε ΑιιΓει·εειι πει·
Αε·ε·1ιιειπεειοππιιι· πιε επ ειπει· ΜιεοπιιπΒ· ιπι νει1ιει1επιεενειι
1:10 νει·ίο1.εεπ.
1πειεεποε1ι ιιιιεπεεειιιει1ειι επ πιε ε.ιιε;εϊππι·εεπΖιιπ1επ ιιιι°
νει·ειιιιειε π1εἱπεπ ιενειτ1ειι,ινεππ ε1ι:ειε πιει· _ιππι;ςει·ε1ίπ1επτεπ
ειιιπ 17ειειιο1ι 1ιειεπεεεοεειι ινει·‹ιεπ. .τΘεωειιπ Με ειο1ι
νοιει·. εεποπ _ιεεεεπι· πει·εε1ιει€ε ειιειιπειιιπειι, ιιε.εε εἰεπ ειπ
,ε·επιιι;ειιι1ει·ει·ειιιιε11ει·Ππεειεεπιε‹1 ενι·ιεειιεπ άει· Αεε·1ιιειπε
ειοπε-Βεπεειοπ νοιιι Ηειιιιιι εεειιπάει· ιιπά ιοεεπι·εππει· Ιππι
νιε1ιιεπιιι ι·ι1ει·ιιεειιΜε11ειιεπιι1ειιι·ειιΜιά Γεεεεεε11ειι1εεεειιι
πιιι Μεεε Βεπεειοπ επ ‹1ιεειιοειεε1ιεπΖννεεπειι νει·νι·ειι1ιπει·
επ ιπει:πεπ. Β"ιει1ιεππ1ειπε ι1εππ ιιοεπ πιο 1Ξ'ι·εεεοι"Γειι, επ
Με Αι·πειεεπ ιιιιε πειπ ιι1ιει·ειιε ιεπΙΓειιιεεπ Κιι1ειιιι·ιιει·εεειεπ
ιιι εεε1ιιιιεεπει·Βεειεπιιιιε·, εοννειε νει·ειπι"ε.ε1ιειιιεεεε, άεεε ειιιε
ριιιπειεε1ιε Νπεειιιιενειιι1ιιιιεάενοπ ιε·επιεειιεννει·πειι 1ιιιιιιι.

(Απεοιει”ειιιε).

Πιι·εεεοι·: ιν. Κ ει· π ι ε.
Βεειεεε.ι: Π. Β1εε Με.



οοο ή
νοτιοιοοιιιοε.

·- Αιο 8οοοιιις οοο 1. ΟοιοΙιοτ Μ. οιοο ΗοιΙο.ιιοτο.Ιιοιοο'
οοι. ινοτοοιι, Μο οιοΙιτ οοτ ΖοΙιΙι·οιοιιοο Ριιιιοιιιοο, οοοιιοτιι
οοοιι νιοΙοο Αοι·ιιοιι εοοτ ινιΙΙΙιοοιοιοο εοιο ννιτ‹1. Κο οι Μο
ΡτινιιιΙιοιΙοιιοιο.Π ιιιιοοτοει Ιοοο_ιοΙιτιο·οο Μιι.οι·οοιιοι·ο Βι·.
Βι·οοο Κ οιΙΙιο ονοτ, Μο ιο οιοοοι οοιιοο Ηοιιοο οιο' Μι·
Ροι.οτοοιιτο·οι·$οιι.ο, οιο Κοιιιοοοο-Οειι·οινοΙιι-Ρι·οοροοι Ντ. 85.
ροοιιοοιιο οοο Ιιοοιιοοιο Ποιοι!ιοιιιι. ι;οιιιοιιοο οοτ. Πιο Αο
ιιιο.Ιι οι (οι 801οιιοΚτειιιΙιο Ιιοι·οοιιοοι, Μο οιοοι· ΒοοιιιιοΙιιιιοο
οάοτ Βοοο.ιιΜοιιο; οοοϋι·ίοο, ινιο οιο οιιτ ιο οιοοοι Ηοοριιο.ι
οάοτ ιιι οιοοι· κοοιιι οι·ι`οΙ(.;ι·οιοΙιοιιτοιιο;οιιιιιι·ι ννοι·οοο Ιιιι.οο.
οοο Μο ιιοοοι Ιιοιιιοο οοτ νοι·Ιιοοάοοοιι ΗοοριιιιΙοι· οιιιοοοιιοιι
ινοΙΙοο; εοΙοοινοτοιοοοΙιοΙι ινοτοοο :οιοο οοο;οτοιοιοΡειιιοιιιοιι
νοιι οιιιοιο άοτιιτιιοοιι 8οιοοιοι·ιοιο ει·οοεοο Νιιιοοο Ιιοοοιι.
ι'ν”οιοΜο Κο.ΙΙιιιονοτ'οοοο Ρι·ινο.ιοΙιοιο νοο οιιιιοτοο οοτ
οιι·οιοοο ΠοιοτοοιιιιιοοΒοο ιιοιοτοοοοιόοο,οι, ιιιιοο_ιοιιοτΚτιιιιΙιο
νοιι οοιιιοοι οιι;οιιοο Απο Βοοιιιιτιο1ιννοι·οοοοπο. οοο εοιποο
‹Ιιοοοι· Πιιιοτιιιιο ινιι·ιι νιοΙοιι ΠοΙΙοεοο εοοτ ννιΙΙΙιοιιιιιιοιι πιο.
Ιιι οοτ ετοιιοοιιι·οοΑοιιιοι1ιιοο οοτ ΑοιιοΙι ιιοοοοο :οιιιιοΙιοι
Β Κτιιο!ιο Αιιιιιιιιιιοο ΠοιΙοο, οοο που· οιοεοΙο οάοτ 2ο 2--Β
ιιι οιοοιο Ζιιοιιιοι·; πιο ειοιΒοοιιοι· Νοοιιι'τοεο, Μο ΙιοΠοοι1ιοΙι
ιιιοιιι ιιιιοοΙοιοοο«Μ, ιιιιοο Μο Βοιιοιιιτι1ιΙ νοι·ο;τοοεοτιινοτ
άοιι. ΑιιοΒοιιοΙιΙοεοοιι νοιι οοτ Αιιϊιιο!ιοιο οιοο οιιι· (οιοοι
κι·ειιιιιο, ΘοοοιιΙοοιιιοΒιοο!ιο οοτ! πιο ΕτνοιιιοΙ, Ι)ιριιιΙιοτιι.ιε οοο
:ιοιιτοο Βιιιιοτιιοιοοο Βοιοοιιοο. Πιο Βιοτιοοιιιοο άετ Ζιιοοιοτ
ιει: οοο: νοτοϋΒιιοΙι - ιιτειιιιιοοΙι, Ιινοιοοιοοιι οοο οτιοοιιιιοι·
ιιιιιοΙ, Μιοι ιιοοΙι νοτννοΙιοιο Ριιιιοιιιοιι οιοοιιι νοτιοιοοοιιινε-τ
άοιι. Ποτ οροι·ειτ.ινοπιο. οι.οιιι οιο Οροι·ο.ιιοοοοιοιιοοτπιο·
νοτιιιιτοοο·, Μιοε ιο οοιοοτΜΙ' οοο ]0ι2ΠΞ;ΘΠιιοΙιοιι Αιιιοι·οο
τιιιιι;τοιιΒοτοοιιι.ινοιοοιιοοιι ΒιιιτιοΙιτιιιιο·_ιοοοοοο!ιοο.ι·ο(Μπιο
τ.ιο το οιοοο οιιιοιι νοι·Ιοοί οιοιοι. Πιο οιιωιτιιιιο - Οοο
ι·ιο, 8οοιι·οοιοτιι,Πιοιιοτ - οιοο οτίιιιιτοιιο πιο! ο.Ιιοοινιιοι·ιο
Ροτοοοοο. - Αιιιιοοι· οοτ ετοιιοιιιιι·οο ΑοιΙιοιΙιιοο οοο Μο Λο·
οποιο οοοιι οιο ΑιιιοιιΙο.ιοι·ιοιο, ιο ιιοοι ο;οεοο οιοο Ζο.Ιιιιιιιο·νοιι
1 Βοι. οιοο Ποιοι: νοο οοΙιοιιιιι.οιι 8ροοιο.Ιοτειοο οιοριοοΒοο,
ιιιιιι οινοι·ι

Ιοοοτο Κι·οοιιΙιοιιοο:

Βι·. Β. ΚιιΙΙιο ο νετ Μοοιιιο· οοο Ποοιιοτοι:ιο· 11-12 Ποτ.
Βι·. Ρο οιιιο Μιι.οινοοιι οοο δοοοιιοοοι1 4-5 Ποτ.

Ποιτιιτοιοοιιο Κτοοιιοοιιοιιτ

Βι·. Β. Ηοιιιιιιι ο Μοοιο.8 οοο Γτοιτοε 8-4 Ποτ.
Πι·. Ο.τοΙι ο ιν Πιοοειο.); οοο 8οιιοο.ιιοιιοΒ--4 Ποτ.

Ρτο.ιιοοΙιτιιιιΜιοιιοιι οοο ΠοοιιτιοιιιΙιο:
Πι·. Βοο οιοο ιιιι Πιοοιιιιις οοο Β`τοιιοοτΜ2-)|ι8 Ποτ.
Βι·. Οοτοοοι Μοοιπι€ οοο Ι)οιιιιοι°οΙ8.Β°2-8 Ποτ.

Α οΒοο!ιτοιιιιοοιιοο:
Πι·. Η. ιν ο ν ο τ ο ΜιιιινοοΙι ιιοιΙ 8οοοιιιιοοιι ΙΜΟ-ΟΛΙ Ποτ.

ΟΙιτοο-, ΗοΙο- οοο Νοεοοιιτοιιοοοιιοο:
Βι·. 8 ο ο ιν ο ο οο ο.ο ο Βιοοοιιιις οοο Ε'τοιιο.ε 10-11 Ποτ.

Κιοοοι·|ιτο.οοΙιοιιοο:
Πι·. Ο ο τι ο ο ιν ο Ιιι Ι)ιοοειο,ο οοο Ε'τοιιιιο·11-12 Ποτ.

Ροο!ιοιιιοιριιιο;;: Μιιιννοοιι 11-Ι2 Ποτ.
Μ» ινἱἱοοοιιοο οοτ ΑοοιιιΙι Με οοειο (.ιοοοιιιοο. Πιο Μοι
ι.ιιιιο· Ιιοοι οι ειοιιιοοιι,ιτοοΗοοοοιι. Μ." Πιτ οοτ ΕΙι·ιοΙο οιοΙιι.
ΐοΙιΙοο Ιιειοο. ιν.- Βιο ιιιιΙοιιοοι οοοιιιιιοιο «θοοΙΙοοιιοϊι τιιοοιοοΙιοι·
Ο ιι ι τ ο ι· ,ο

ι
ο ο » ω». 8. 857' Μοοοο .Ιοιιι·,ο. οοτ ννοοιιοιιοοιιι·.)

Βοι οοοοΙιΙοοιιοιιΙιοι·οιιο ιιι Μοεοοι .Το.οτο οιο 28., 29. οοο 80.
Βοοοιοοοτ οοο οι°οιοο «ΑΙ Ιι·οοιιιοοιιοιι ΟΙιιτιιτΒοο

ο ο ο Β°Ι°οεο2› ιιι Μοοιιιιιι 2ο νοι·ειοετο.Ιιοο. Μο οοο Ποιοι·
Ιιοιιοιι ίϋι· οοο Ποιιοτοεο οι οιο Οι·Βοοιοοιιιοοο-Οοοιιιοοοοι·ιιιιι
νιοτιιοο, ινοΙοοοιι οοο £οΙοοοιΙοο Ροι·οοοοο οοιιιοΙιτ: Ρι·οϊ. Π) ε

ι

Ιι ο ο ο ιν (Ρτο1οιιιοοι), Ρι·οϊ. Β ο ο τ ο ιν (Υιοορι·ιιοιιιοοι), Ρι·οι'.
Βιιιοιονο, Πο Μοτινοοιν οοο Βι·. Α. Ν. 8οοΙονν

ι ο νι· (ΠοιοιτοιιιιτοΙιοτιοι·),Βι·. Ι
) τ ο οιιιο ο οι οοο Πι·. Γ. Α.

Βοι ιι (8οοτοιο.το)οοο Πι·. Βοτο “οι (Οειοειτοτ). νοι·ι.τιι€ο
πο· οοο Ποιιει·οιιοοιοο. ιιοιοι Ρι·ο.ειάοοιοο ΠΜ. Π) οιοο ο ο ιν
(Μοοκοο., Ποοιιιιο·ιοοιιο., οπο. Π1οοοιιιιτ1) ι·οοΙιιοοιιιο τοπο
ιιιοΙοοο. Πιο ΜιτοΙιοάοοοιιτοοο (8 οιο.) οιοο ο.ο οοο Ποοοιι·οτ
Πι·. Β'. Ι. Βοτοοιιι ιι (Ποιιοοι.οοιιο, οοιιι.ιιιιιιο.6ο. Βοορνιοιι
οικω) οιιιιιιιοοοιιοο.- Ποιο Ρτοι'οοεοτοιο. οι» Μιιιιο.τ-Μοάιοιοιοοοοο ΑΙιοοοιοιο
ινιτΙιΙ. 8ι.ειο.ιοι·οιΙι Βι·. Ι.

ι οοοιι ο νν ιει Α1ΙοτΙιοοοει Βοοοιιιοι
ινοτιΙοιι, οοο ιιιιιι νοτΙιοΙιοοοο ροτει ιιοΙιο ο 1.6 ννοο- ο οιι
80ο ο ειο στο ο ο Ι. Ο Μοεο οοοιιιιοιιιοοο οοο 2ο τ.τοοοιι,

οοοοοο οιοο Ατοι 2ο Αοοοιιιοιιιοοιι·ιιο8οο Ιιοιιο ΜιιιιιιοΙιοο οι.
Ιιιοτοοεριιο.Ι. ΠοΙΙοοιοιιτοτ.ο Πι·. Ρ ο ο ο νι· - ο ο ο ο ο Ι ο ο ο
θι·ιιο ιι 2

. ΟΙιιοεο.- ννιο οοτ «.ΙοεΙιοοοΜοΙοιΙι>›οτιοΙιι·ι, οι άειι·Ρτινοιοοοοοι
οοο νοιοτιοιιτ-Ιοοιιι.ιιιο ιο 9 οτιοιν (Ποτριιι), Μοο·. οιιο.τιο.
ΑΙοιι 8.ιιάτονν 2ιιοι ειοΙΙνοι·οι·οιοοιιοιι ο.ιιοει οτ
οι·‹ιοοι:ΙιοΙιοο Ρτοιοοοοι· οοτ ΡΙιοι·οιοοιο οοο
Ριιιιτ οιιιΙιο8οοοιο ιο Τοιο Μι οι·οειοοτινοι·ιιοο.- Βοι· οοιιοοοιο Ρ)ιγοιοΙοοο Ρτοϊ. Πι·. Η ο ο ο τ ο 'Γι ο; ο τ· -
οι ο ο ο οοτ. ιιοιοο Ιοο8_ιοιΙιι·ιοο ινιτιιιιιιοι!ιοιι ιο 8οΙιννοιιοο
(οιοοΙιΙιοΙοι) οιιι'Βοοοοοιι,οιο οιοοιιι Βιιίο οιοοοοΙοοιιι ΗοιιοοιΙι

Ιοοιιο Ε'ιοο!ιιοιι ?οιοο ιιι Ιοἰοιοο οοο οοο ΕοΙιτοιιιιιΙ οοτ
ΡΙινοιοΙοοιο :ιο οοτ Ποινοι·οιι.ει.ι 2ο ΗοΙιιιορ;
(ο το οιοοιιοοιιιοοιι.
-- Ρι·οι'. Πι·. ΒοΙιοτ ο ΚοοΙι οι. νοο Νοιι-θοιοοο, ινο οτ
οοιοο Αι·οοιιοο ειιτ Ει·ι“οι·οοιιιιο,ςοοτ Μοοιτοι οοοοοιο·ι: οοτ,
οι Ηοοο!ιοοι; οιο,ο·οιτο(ΐοιι,οιο νοιι ιΙοιι ω”. ΒιιοΙιτοιοο οο.οιι
Βοι·Ιιο ι'οτιοιιοοικοο.- Πιο θοοοΙΙοοιιο.Π. Οιιοοειιοτ Αοτειο Ιιοι;οιιι ιιι
οιιοΙιειιοτ Ζοιι Πιτ 59) Μι τιο·ο ο .Ι ο ο ι Ι Η

.
ιι ιο. Ζοι· Ποιοι·

ιιοοεοΙοοοινιτο οιο .ΤοοιΙοιιιοο-ΑΙιιιοοο.οιι οοτειιιοο·οοοιιοοινοι·
οοο, ινοΙοΙιοι· οιοοο οιοιοτιοο!ιοο Αοι·ιοε οοτ ΒιιιννιοΙιο)ιιοΒ οοτ
ΠοεοΙΙοοιιιιΓιοοο οοτ ΦοοιιΒιιοιι Ηιτοτ Ιιοτνοι·τιιοοοιιοο ΜΗ.

οιοο”,
οοινιο οιοιο·ο ιοοιιιοιοιοο!ιο Αο!ιοιιοΙιιιιιςοο οιιιιιοΙιοο

εο Ι.- Ποτ Κιιτ:οτιι ιιοι.ειο.οοοτ Βιι·οοιοι· οοο πο!ιοιιι·οιΙιοΙιοο Ιιι
οιιτοιο οοτ ΒοτΙιοοι· ιιοινοτοιιιι, Ρτοΐοοεοι· οιιιτοοτο. Πι·. ο.
ΒιιιιοΙι, οοο 25):ιΙιτιιτο .ΙιιοιΙοοτο οοιιιοι· Ι.οΙιι·ο

τ ο ο τ ι τ
;
Η ο ι ι.

- ν ο τ ο ι ο τ ο ο ο : Ι) Ποτ ο.Ιιοτο Ατοι οοο Ποετιιοοετοο·ι
ιοοοιο ιιι Νοινοο;οοτοι)οινοΙτ(Οσον. ιΠοτοοιιιιο) Βι·. ιν. Πο τ -

ο ο
.
ι ο ο ο ο ιν ο Κ( ιιο 58. ί.οοοιιο_ιο.Ιιι·ο.Πιο ιιι·οοΙιοΙιο Ρτοκιο

οοτ οοτ νοτοιοτοοιιο εοπ 1876 οιιοοοιιοι. - 2) 1ο Βοοει
ΙιιινΙ (Θεων. νι(οΙΙινοιοιι) οοτ _ιοιιςοιο Απο οοο Βιο.τοοο!ιοΙ
οοΙιοο Ιιιιιιιιι.οτιο-Βοοιοιοοιο ΑΙοιιο. ιι ο ο τ Μ ο

.
Ι (Πιο ιιο ΑΙιοτ

νοο 80 .Τιιιιι·οιι.- 8) Αιο θ. Οοιοοοι· ο. Μ.. ιο ΟτοιιιιινοΙο οοτ
Πιτοοιοι· οοτ άοι·ιιο·οο ρενοοιοιτιοοιιοο ΚΙιιιιιι, Ρι·οί. Πι·. Βο

ο ο Η Α ι· ο ο ο Πο 65. ΙιοΒοοο_]οιιτο.Βοι· ΗιοΒοοοιιιοοοοο οι"ο 1867Με Ποινοτοιτ.ΜοΙο)ιτοι·ιο θι·οιΓοινοΙο ιοιιιο; ο·οινο
ιιοιι, ιιοΐο.οεο οιο Ρι·ινο.ιοοοοοι οοο νοιι 1867 οτι Με Ρτοτ'οοεοτ.
Βοιαιοοι. Μ οιοο ΙιοΙιτιιιιοιι οοτ Ρονοιιιο.ιι·ιο. - 4) ιο Μ”.
Μοεο οιο δ

.

Οοιοοοτ ο. 812.οοτ θο!ιοιπιο Μοοιι:ιοοΙι·πιο Πτ.
Ηοιιιτιοιι Α ιιοΒο οοο Πειο2ιο· ιιο ΑΙ(.οτ νοο '74διιΙιτοιι.
Ποτ νοι·οιοτοοοο Ιιοι .οοο οοοοιι οοιιιοτ ΤΜιτιςΚοιι πιο θνιιιι
ΙιοΙοεο ιιοτοΙι οοιιιο ννιτοοιιιοΙιοιι πο( οιοο θοιιιοτο οοτ 5Ποοι
Ιιο)ιοιι θοοιιοοΙιοιτεροοςο οοο οιιοιοοιΙΜι Μιι·οΙι οοιοο Βοοιιι
Ιιιιορ;οο οιο Μο ΒττΙοοιοοο; νοο Κιοιιοι·ιιοιΙειιιιιοο ο.ο οοο Βοο
Ιιϋοιοο νοι·Μοοι οοιιιο.οιιι.- Λο οοτ Βοι·Ιιιιοτ Ποινοτοιιο.τ οιοο "Με οοιιο
Ι.οΙιτο.ιιιτοτ Βοοοιιιιιϊοο ννοτοοιι. ιΙοτοιι νοι·ιτοιοτ ΜεΙιοτ
ιΙοιο ΙιοιιτΙιοτροτ οοτ Ποινοτοιοι Ποιο οιιοοΙιϋτιοο. Πο Μιο
ι1οΙι.ιιιοΙι οιο Μο Ποιοτννοιοοο,ο;ιο οοτ Η οιΙ8·γιιιοοοημ
οοο ιο οοτ Μοοοιιτιο. Μο οι·οιοτοτ ιει οοτ Βοοιιοιοι·ιιτΙι
Πι·. Οιιοι.ο.ν 8οοϋ το, ννοΙοΙιοτ οοιι 12 δοΙιτοιι οιο ιιιοΜοο
ιιιοοΙιο.οιοοιιοοΙοοιιιιιι ιο Βοι·Ιιο Ιοιτοι ιιιιι. Ιοιιιοτοτ οοτ Βο
Ιιοιοοιο 8ροοιοΙιοι το· Μειοοο;;οΡτοι'. Βι·. .Τ. Ζ ο

.Μ ο ο ο νν ο ο Ε,

ννοΙο)ιοτιιοιιιιιιοιιιοιι οοο ΒιιοοΙοιιο οι:ειοιιοι,Ιιοιι·ο.ιιτινοι·οοο.- Αιο 20. 8οριοιοοοτ οοτ ιιι Κιονν οιοο νοτοιιιο ιο1ιι ο ο

οοτ Θοονοτοοιοοοτο - Μοάιοιοοιιοεροοιοτοο

ο ο ο 8 ο ο νν ο ο ο ο ο ο ι ο τ
.
ο ιιιιιοι· ιιοιιι Ρτοιοιιιιιιιιιοοο ΜοΜοι

οοΙιοεροοιοτο νοο ννοΙΙινοιοο Βι·. Βτο ο ιιο ;;οιειοι. Ποιοι·
Αοοοι·οοι εοΙΙ ιιι Μοοοτ νοτοοιοοιΙιιος οοοΙι ϋΙιοτ Μο Ηοι·ο.ιιο
οποιο οιοοι· ροτιοοιοοιιοο «8ιιοιτοιοοιιτοοιοοοο 8ϋιιιιτοοιο·οοιοιο»
νοτΙιοοιιοΙι ινοτοοτιεοιο. (ΚιοινΙῇοοιο. - ινι·.)
-ΒιιιοΖο.ιιΙοο8 άοτΚτοοεοτοοιιοιι ιοΒοοιιιο)ι
Ιτιοιι οοο πιο 2

.

(15.) Οοιοιιοτ ο. .Τ. οιο.τικοίοοάοο. Ζιι Μοοοοι
Ζινοο!ι Ιιο.ττοΜε ιιιι Β`οοτοειτ ο

. .Ι. ι;οοιΙοοιο Ποιοιι.ο 2ο τ

Κ τ ο ο ο (ο τ ο ο ο ο ο ε. οοιιοοο νοτοιιιοιι οοο Ρτοι'. ν. ι. ο ν -
ιιο ο (νοι·οιι2οοιιοτ), Ρτοι`. Πι·. Κ ι το!ι οοτ, ΒοΗιοι·ιιοοει·οιιΙι
Οι. ιν ιι τοι! ο τί( οοο Πι·. Ο ο οι· ο Η ον οι· (8οοι·ιί'ιΓἱἱΙιτοι·)
οοοιοΙιι, ιοοιιτοτοιιοιιοοτιιιιιιοοιιο ι·ειο·οοΙοττοι·ειο Μο ρι·ιιΙιτι
οοιιοο Αοτ2το οοο οοιιτοοιιοο ΒοιοΙιοο ιοιι. οοτ Βιιτο νοτειιοΜ,
οιΙΙο οιο 15. Οοιοιιοτ ο
.

δ
. ιιι ιΙιτοι· ιιτπΙιο)ιοο Βοοιιοοιιιιιο· οο

οιιΜιοΙιοο Κι·οοοιιτιιιιΙιοο ιο οιο νοτοοιιτοοιιιοιι8οΙιοιοο.οιιιοιι
ιι·οοοιι οοο Με πιο 1
.

Νονοοιιιοι· ο. 8ι. ΜιοοοΙοο οιιτοοΙι2ο
οοιιιοΙτοο. Ιιι οοοι 8οοοιιιο ινιτο ο;οι'τοο·τοπο άειιι Νιιιοοο σο.
οοιιοοιιοΙοιΙοο Ατοι.οο, οοο ΑοίοιιοοοιιοΙιειιιοοο οοο Νοιιιοοιι
οοο Κτοιιιιοο. οο.οιι ιιοιοοιιι ΑΙΜ”, Βοι·ιιι` οοο ΠιιοιιΙιοοετοιιο,
ννιιοοΜο οτειοο Αο2οιοΙιοο οοτ Κτιιο!ι!ιοιι. ιιιιί*τι·ιιιοο,ινοΙοΙιοο
θι·ιτο.ο ποιοι Ι:ιοϊειΙΙοο ννιιτιιο, σο ΚτοοεΙιτοιοοιιοιτΒοι νοτ
οΙιοι·ο οάοτ Ποτννοοιιτοο, ιιι άοι·οοΙοοιι ινοΙιοιιοε. ιο οοιιιοοΙ
οοο Ηο.ιιοοο‹Ιοι· ιο οοτ Νο.ο!ιοοτοοιιο(ι ι'οοοοοετοΙΙτινιιι·ιιο, σο
οιοο ΑοοιοοΙιιιοι.τ οάοτ οοοοτιοο Ποοοι·ιτοςιιο(.=;οοτ ΚτοιιΜιοιι
ο.οοοοο!ιοιοοιει, οάοτ οοτ Ιιι·οοιιο Ττιο)ιοτ οάοτ Βιιοοιιοτ οι
οιο. Πο Μ: ιιι οτννιιτιοο,Μιοε οιιτοΙι Μοεο ινιεοοοοοοοίιΙιοΙιο,
ιοι Ιοιοτοοεο οοο ΠιοιιιοιοινοΙιΙο ιιιιιοτοοοιιιιοοο Βοοιιιδιο Μο
Κοοοιοιοο οοτ ΠτοοοΙιοο, οοτ Πθι18ΓΕΙ'8έ'ιιΠΒ'οοο Η2ιοιιο·Ιτοιο
οοτ ΚτοοοιιιιιοΜιοιο ννοοοοι:ΙιοΙι8οιοτιιοτι ινιτιΙ.- Πιο ΖοιιΙ οοτ ιο οοο 1. Οιιτιιιιο οοτ οιοιιιοιοι

ο ο ο ο ο Γ οιο ιι Ι Μ. ο ο ο ιοιοιιοιοτιοοοοι·Ποινοι·οιιοιιοο 2ο Βο·
οιοο οοο Ιειιιί'οοιιοο ΗοΙΙι_ιο.Ιιτοο ο ο ιι ο ιι Το· ο ο ο οι οι ο ο ο ο

8 το απο οι! ο ο οοιι·ιιοι: ιο Μοοιιο.ιι246. ιο Κιοιν 180, ιιι
Κο.ιιιιιι 52, ιο Οοοιιοιι 94, Μιι·ιιοιοι· 10 Ηοοτο.οτ (2 ιΠιοτ Μο
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ρτ1νο.τοΚτευΒοιιρΒοἔο @που Ζει1ιΙιιιιε
νοιι 60 0ορ.).

7 ....- 74-- .-1:·
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.ιἑΔ. ]Εἔἰι:ἱ::Εἰ3:]ΞἔΪ':ΕΞΞ .£θε.:1ἰ:> ειεε εε

Μεω:5.ε:ι·ι.Τοει6.ε:ι: Ξ::π:ι:ι:.::ιετ.ιεεε.12: 'Ι ι
- Ιιι θΙιιε11ιι.εο1ιοιιε 1:15ιιιιι1259 ει. ιιιιι1Ρ31ο1ιο1ιοιιΞι5 ει. ε η

ΜΜΜ άεε Μετ1οιιΒιι.άει·Βι·ιιιιιιοιιεεΙΖεειιιιο1ιάετ Αιιιι1γεοάοε Ηι-ι·ι·ιιΡιοΕ Μ. Επάνω. Με". Ξ έ· Η

_ θι·γετιιΙΙ ς ΡιιΙνοι·Ιε1τ1 Ξ ε η

Βο11ινοίοΙειιτιι·οεΝε.1τοιι. . . . . . . 34,81%
ι ἐξιὲ:ζἔζἔζ2Βξξζ ΙΙξ:Β';ζ): Δ· Σ : ι ξ ι 52:ἔ":

Γ ε έξι μ
Κο1ιΙοιιειιιιι·οεΝιιτ.τοιι . . . . . . . 6,46» ι Ο1ιΙοτιιιιτ.ι·ιιιιιι. . . . . . . _ . . 20,40»

Ε
έ .ΞΞ Ε

ΟΙιΙοι·ιιΜτιι1ι11. . . . . . . . . οιπ» ' 82 ΪΣΙΕΣἘῇΒἑΖ"ΪῆζἱΪΒἔΒ”°Π·
· · · ·

28·%ζ
ι ἔ ἔ ἔ έ

`

ι ι . ε . . . . Ι - ,.. ο.
8ο1ιννοϊε1εειιιι·οεΚιε1ιιιιιι. . . . . . . ΒρΠΗΠ Βοι·ειιιιι·εεΝει.ιτιιιιιι . . . . . . . . Βριιι·ειι

ι "Ξ ε

Κο1ι1οιιεειιιτεεΙιἱτΙιἰιιιιι . . . . . . . Βριιι·οιι ΒΒΙ:ΒΒΈΐ:::Β
Ν;"ΜΗΜ - . · - - -

281129;;
ι = έ Ξ. Ω ε - · - . 1 - ι ι Φ __. -

Κι·γετει1ινεεεει·. . . . . . . . . . 595696 ΟιιεΙε5.ιιι·ειιπά Βιεειιοιιγα. . . . . . Βρητωι ἔ
ε ἶέ

1νιιεεει·. . . . . . . . . . . . . 0,67% 2 ει:
1ιιι11οιι€1οιιοιι:ΑΙε Βι·ειιτε ι1ει·Μιιτ1ειιΒεάοι· ιιε1Ιειι ιιι ο.11οιιΓεΙΙειι, πιο άιε Ρο.τ.1οιιτειι11ιιι1ειι1κιάπισω. ι Ξ .ἔ

εε11ιει:ιιιιίειιο1ιοιι1:ϋιιιιειι. Ιιι άιεεειιι :Με ιετ Με ιιιι.ιιιι·ΙιοΙιεΠει·ιειιΜ.άει· ΒιιΙι ειιιεε πιιι· Με
ι ε ξ

Ι:ιΙΙιι:ετε, εοιιι1ει·ειιο1ιΜε 1ιεεω Βι·εειΖιιιιττοΙΜι ειιΙΙΒιετιιοιιιοι·νοι·ϊειιιιιι8η νει·ΐοιιιιιι€ άει·Σώοι.
= Ξ

ι1εεΠοιπειιε, ΟΙιειιιιατ1οιι,ΡΙε1:1ιοι·ιι.. (58) 17-14· ι
2τιΝ

νιεοηεπ
Ρειιεοπ.

Με εο1ια-ιιι
1'Α809ΕΝ-ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ

.ΤΜ θ πιιι! 10°1.,

.ΤοιΙοϊοι·ιιι 301,

Κι·οοεοι: 2θ°|.,

1.0-'0 8το_εις:.

Με @Μι ιιι Με Μισο 1ιιάιοιιιιοιιειι
ιι·.ι;ειιάννεΙο1ιοι·Α” ειιτΙιιιΙιοιιάειι
Οτ181ιιε1ριιοκιιιι€οιι
νοιι 80 ιιπά 100 01°ΒΠ1Ι11
ι111Π:1ιΜε ΑροτΙιο1ιοιι οι·1ι111τΙιο1ι.
Πιιιιιιτ1ιο1Βοετο11ιιιιεπ ιιιο1ιτ.ι1.ιιιι
Ηειιι1εΙ1ιοΒιι6ΙιοΙιετι 1111τε1:1ο11811
πιοιίο11ιείτειι1νοι·ι1ιεειιιιτοτεοΙιοΒειι
ννοτόοιι, ιετ εε ειιιρίεΙι1οιιεινετι1ι,

εδτι9ιπει!ρεσΚιιιιε
Ροειεοπ

ιιι νοι·εο1ιι·ο11ιοιι.1Μειιιι εοΙο1ιε ιι
·

εο11άννοιιιο1ιτοι·1ι1ι.Ι1Ιιο1ιεειιι εοΗ·
του, ιιιοιιάειιιιιιιι ειο1ιιι.ιι

Μειεςιετετ Π. ννειοιιε,
Κ8.1110ΠΠΟΟ51ΓΟνν5ΜΡτοερ. 19,

5τ. Ροτετε.Βιιτ8

Υεεοιιοιι1ιι1ιι·1Κ Ροει·εοιι & 9ο.

Η
.

πι. ε
. Η., Ηειιιι1ιιιηι.

(Μ) 8θ-8.

1811111191
ννιτό πιιτ ΕτίοΙ8 ειιιεεννειιιότ:

Με! 1·"ι·ει.ιιοιιΙειι1οιιιιπά Ο1ιΙοι·οεε,1ιε1θιοιιοιι·Ιιοο,Μι Κτε.ιι111ιοιτοιιάει· Βιι.ιιι5,άοι·νει·
ι1ειιιιιι,ςε-ιιπά Οιι·οιιΙετ.1οιιε-0ι·μιιιο,Μι Βιιιι,·.>;ειιιιι1ιει·ΙειιΙοεο,ω ΗεΙε-, Νεεειι- από
ΔιιζειιΙειάοιι. εοινιε Με οιιπϋιιάΙιοΙιειι ιιιι‹1 ι·1ιειιιιιιιτιεο1ιοιιΑΠεοτιοιιειι ειΙ1ει·

Απ,
τΙιοιΙε Πι Β'οΙεο εειι1ει·άιιι·ο1ι ειρετιιιιοιιτοΙΙο ιιιι‹1 ΜιιιιιιοΙιο ΒεοΙιειο1ιτιιιιΒ·οιιοικω
εοιιοιι ι·εάιιι:1τοιιι1οιι,εοάετινοιιιιιιι1Με ιιτεειτ.5ι·οιιΒιεοι1εοΙιε.ΐτοιι,ιιιιάει·ιιτΙιειΙε@Με
εοιιιο (ΜεΒοεοτρι:ιοιι1ιοΕ6τάει·ιιι1ειιπιιι άειι 8ιο11Μ·οο1ιεοΙετο1ι.τει·ιιάοιι1ν1ι·1ιιιιι€ειι.

Με Ιο1ιτΙιγο1-Ρτειρετατε ννετόετι νοιι ΚΙιιιιΚετιι ιιπά νιοΙειι
Αετ2τειι ειιιΓε ιιι.€ιτιιιετε ειιιρίοΙιΙετι ιιυό 8ῖθΪ1Ἑ ιιι Πιιινοτειτειτε

εογνιε· ετἔιὸτιεςΙιειι ΚτειιιΙωιιΙ15.ιιεετιιιιι ετέιιώσεω ΟΜιτειιιο1ι.
ννιεεειιεο1ιεί'τΙιο1ιε Μι1ιειιιόΙιιιι€ειι Μια ΙΟ'ΗΤΗΥΟ11 ιιοΒετ
Βοοερτ1οτπιεΙτι νετεειιόετ €τειτιε από ίτειιιοο όιε:

ΙοιτΙιιοΙ-ΒιιιΙΙιιιιΠ, Βοιι!ιε Βιιιιιιιι & Μ
.,

Ηεωϋυιε

··
.8
|

που" ιι$οτ1ιιοεΠιιοιιιοειιΜοιιιιι
νοιι νοι·εϋι;11ο1ιοτ

έιι·οιιιρτοτ
ΨιιΙιιιιιε ι:οΒιειιΜε νοιεο1ιιει1ειιοιιΐοι·ιιιειι άοι· Μειιοι·

ι·1ιε.ειειι,ιιιε1ιοεοιιστο Μπιτ Μ! ετιιι·1ιοιιΒ111ϊιιιι80ι1νν511ιι·ειιι1«Με Μειιε1ι·ιιιιτιοιι.
8οΙΙιετω ειιάιι.ιιοτιιι1οιιιθε1ιι·ειιιοΙιομια ιιιιεο1ιΜΙιο1ι.

11οειε:τ19.εΙιι:1ιό Με θ ΤειΒΙοτ.τειι ε
. 0,05 Οτε.ιιιιιι.

Ο ο τ
.
1
:
ε ο 1
ι
ιι 1 ε
,

ΤΙιει·ει.ιι.Μοιιε.ιε1ιοΐω1895,Πεοοιιι1ιοι·.
Θ11ι·τ! ε, 'Μοτερ. ΜοιιετεΙιε1”ιο1898,Ε'οϋι·ιιιι.ι·.

Β ιι Ι; ο Η ιι, Μϋιιι:1ιιι.Μαϊ ννοο1ιοιιεο!ιτι111898,419. ~
ΒενιιιΙΙο οι. Βιιγεεοιι, 1ι'6οΙιο ιιι6ι1ιωι1ι1ιιΝοτά, ιι1Πθ 1898,326. 8~ 7ε· ή · ε ι μ-ε

.Τ
.

Βου εεε οι: 1λίιι1ι.ο ιι
,

Βε!ι;ιιιιιε ιιιειὶιοιι11898,Νικ 20. Δς]ι·θεεω νο11 ΚτΜιΚοπΡ116ἔ6τ11111811

Η€::1.:.θιτΘ:::3.32°ι.°:ιι€.9118.ὶ.ῖ9ἔ83ὲ7ε...
Με ΒΜ·ω“ω··· ω· Πο"···80·· 1· Η·

° · . . . ι . ι · με
1)ι·. Ν ο ά ο ι· ο κι, Μεάι2ιιιε1ιοιοΟ1ιοετοιιιο1898.

Π* · ι

Π. Ζ ει
.
ι· ιι ιιι Β ο ΙΙ ει. ΙΙ

νΡι·ιιτ.ὶοο1898Ρ
Ντ. 24. Δ18:ΐ12121Κ288έ10"1

ΗΠΒοπωΕΟΧΜ

· · . π η , ε π

Π.114"ιι·θε!ιιτιι38,Β12ξιιξ.τΒεοΐιεθ1”-.Βειξιιιι·τεΒξΠζΦιεθέιιιΒ121εϋόΒιε.Βά. ΙΧ, 11611:δ
. ΐΠΙΠ ο8'ω18ΠΠε ΠΗΟΜ:180Π' Γ8“ΗΡ"Ρ

' Μ. Ν ε
ι.
ε ε 8
.
ιι οι, 111οιιιιιεεο1ιι·.ϊ. θε1ιιιττε1ιι1ίε ε. ΘγιιΜιοΙοε. Βτ1.

ΙΧ, Ηεΐι 8. ΡΠΜΙΟΚΒΙΙἔΔἱΓἑΠἐἔΒἔΪἑΕιδοξζ'εκκΒΝ. |37¦
1.ι1ει·ιι1ιιι· ιιι·ιι1ιε ιιπι! Μιιιοο νοιι Ε
. ΜΕΒΟΚ ιιι Πειι·ιιιε1ιιι11ιι. Μοε!ιο.ιι. ιιε. πο.

'

πο”. πο”. Οιι6.,
8

'7 Οιιιε6ρε 1990-ι·. Ε18ι·ει.ιιειςο1ιει·Πι·. 11ιιι1·ο11'ννιι.ιιιι σε. 8ιιο1ιάι·ιιοξει·ε1ν. ΔΤννιδιεΕ:Ιιε Κει.ιιιιι·ιιιειι1ι.
Ρε. Η 15.
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ττοτιοο ιιο οιοΙι οιοο οιιοΙιτιοο ΒοΙΙο οιιο οΙοοΙ›ο Μι, οει.οε
ΞοΙιΙοἰοΙι Με Ζοετοοοο!τοπιιοοο Μοοοτ ΕτοοΙιοιοοοο
τιοιιτιο οοοτοτ, ιποοπι οτ οιιοποιοτ, οειοο οιοπιο.Ιω ΒτοοΙ‹
οοτ ιιιιιΜττοο ΡΙοοοὶΒΚοὶτ, Γοτοοτ Μο οοτοΙι οιιο οἱοΙι ΜΙ
οοοοο Οοοοοι τιοΜοοτο Αιιοιοἱο οοο οοοΙἰοΙι Μο Τοπιρο
τοτοτοτοοτοοε ονιιοοποπ Βιοτ οπο ΙοιοοτιοοοοοοειοΙιοττ Μο
οτοι Μοιιιοοτο οιπο, Μο Μο ΒιοροοοοοεοΙο.τιιοοοε Μορτ
ο81οΙιΙιοΙινοτοτε.οο!ιοιι.

Ψοο Μο οτοὶ ΜοοιιΒοο οοΙοοετ, οο ΜΗ Μι οτιιτοΙι
οοιι, οοοο το οοτ Βο.οοοοοτνντοοοιιοοο ΜοΙιτοοιιΙ οοτ τοιιο
Μο Ι.οοοοο Ντ. 2 2οτ Αποιοοοοιιο οοΙοοετ; Ι.οοοο,ο Ντ.
Ι οι οττοτοοτΙιο!ι το οοΙιτ οιιιροοοΙιο!ιο Οοινοοο, ινοΙιτοοο
Ντ. 8 οοτ Ιιοι Βτοοοοο Οροτοτιοοοο, Μο εο1ιτ νιοΙ Ιοιοο
τἱοοοΒοοοι8Ιτοἰτοοοιιο ιιιοοιιοο, ὶιιτο νοτινοποοοο οοοοτ.
Ροτοοτ Μοτο Μι οοοοΠιιιτοο, οοοο 8οοΙοιοΙι οοιοοο
Οοοοιο-Οιιιοτοοττιοιο-Ι.ϋοοοοοιι οοοΙι το ποοιιοοτ τ)οειοτιτοτ
ΜοτρΜοτο οπο το Βιιοτοιι Οο.τοοΙοοοτο οΙο2οοοίοοτ οιιτ,
οτοτοτοε νοτίοΙοτ οοο ΖοιοοΙτ οοιι ΝοοΙιοοοιοοτο ροετ ορο
τοτιοποπι 2ο ποΙοοτο. Ιοτοτοτοο οιπο Ιοτιοοτο Ηο1τοοτ1τοπ
οοτ Ι.οοοοε 2ο Βοτοοτττοο
ντΠο Πιοοο οι Ιιο!τοοοτ οι, οιοοτ8οο!οιοιι οπο οοτοΙι
Μο ΙοοΙττοτιοο τοπ οοιοοο Ι.ϋοοοεοο 1οοοο Οοινοτιο οπ

οιπροοο!ιοΙι ιοοο!ιοο οπο ιοιτοιο ιιτοιιτ ποτ ΙτΙοἰποτο Ετο

οτιιῖο. οοιιοοτο οοοΙι ετοοοοτο Οροτοτιοοοο νοΙΙοτοοοτο
οοποιοτοΙοο οοετοΙιτοο 2ο Μοοοο. Νοτ οιοΙΙοο ο. ρτὶοτι
Μο ννοιιτΙιοττ Μοοοτ ΒοΙιοορτοοε οοοοιιπιοο; πιο Ιιο.Ιιοο
οοο οοοο Μο Ρτοοο τοτ2οΙοεοτι: τνοΙοτιονοττΙιοιΙο εοννοτιττ
οπο Μοοοο οοοο νοτίοΙιτοο εοΒοοο!ιοτ οοιοο1τοοντοοττοο
οοτ οΙΙοοιοοιοοιι Ν:ιτ!τοοο οπο Ιιο.ίτοο Μπι Ποιο οοο!ι
Μοτο ΜοοεοΙ ιιο, Μο Μο ονοοτοοΠοο νοττΙιοιΙο οπο”
ινοττ τοοοιιοο?

Ποτ Βοορτνοτ2οο οοὶοοτ ΉοτΙιοοο οοετοΙιτ ιιο.οιι
$οιιΙοιοΙι ιο οοτ ΠοεοίοΙιτΙτοΙι!ιοιτ; Ιιιοτ Μοτο ποπ οοτ
Ειιιοοοο ιιοΙιο. οι οι Μο Μοοιοοο ννἱτΙοιοΙι ιιιιοοΓοΙιτ
Ποπ? οτοΙιτ πιο!ιτ οοοΙι 2ο οοίοτοΙιτοπ, οοοε «τοιιοιοοοτΙιοτι
Εκο ειοεοο Οοοοιο οιιιροοο!ιο1ιοο 1οΜνιοοοο οοτ Ιπτοιοοο
τἱοο Κοοιιοοο πεπο, Μι, ντο οοοπ οτΙοοτοττοιοτοο, Μιο
οοΙοο οοτοτ Ππιοτοποοο Με 2οτ Μοιιιτοο!οοοιο ιοοοτροτιττ
οπο? ΗτοτοοΒοο Ιοοοτ οιοτι οιιο οοίοιιτοο, οοοο οο!ιΙ
οοτ ττοοοοτετ εοΙτοο οΙοο Βοποο Ροττιοπ οοτ νσπ
ΞοΙιΙοιοτι οοεοΒοοοοοο Ι.ϋοοιιο;οο 2οτ Αοινοποοοο
Ιτοπιιοτ; οοΙΙτο Μοοοο οοοτ οιοιιιοΙ ποτΙιιο τνοτοοο, 5ο
νοτοιοιΙτ οιοΙι Μο Ιοοοτροτο.τιοο οοοτ οτοο Ιοοοοτο Ζοιτ
οπο νοτ οΙΙοο Βτοοοτι Μοοοτ ΜΙ ]οοοιο Ετοεο!ιοιττ πιο
τοΜττιττο Οιοτνοοο οιπ οτοοοοτ ΤΙιοΠ οοτ Ι.οοοοο τντοοοτ
Μ. οο οοοο οο Μοτο Μο ΜοιιἰιποΙοοοΙο Μο οττοτοΙιτνοοτ
οοιιΙοιππ. Πἱοοοο πιοΙιτ τοοοτοττοοιιο Οο!οϋΙ Βοοοτ ιο
οοτ Ρτο.ιτιο οοἱοο νοΙΙο Βοοτο1τιοοο8, οοιιο πνοοοτ ποτ
Βο!ιΙοιοτι ω οοιοοο τοοεοοοοο νοο θροτοττοποιι ]ο
οἱοο Ιοτοιοοοτιοπ Βοοο!ιοο, οοοΙι ττοιοει οἰο οιοοιοοτ νσπ

εοιοοο ΝοοΙιο1ιιοοτο τοπ οιοοτ οοΙοιιοο 2ο ΙιοτιοΙιτοιι.

Μοο ποτ Γοτοοτ Μο ΒοΗ1τοτιτοοο οοοΒοορτοοΙιοιι, οοοο
οιιτοτι Μο ΙοοΙττοτιοο Μο ντ'οοοΙιοι!οιιο οοΒοοοτιο Ιιοοιο
οοεοτ ινοτοοπ Κοοιιτο; σο Μοοο ΒοΓοτοΙιτοοο οἰοΙι τοοοτο
τιοοπ ντΕτΜιοΙι οτοτοοιι Ιοοετ. ιο πιο πιο!ιτ. τιοΙτοποτ, οο
οι·οοτιοιοτ ποτ Μοοοο ινοποι οοΙιτοοΙιοὶοΙιοΙι; Μο ρτοΙ:τι
οοτιο ΕτίοΙιτοοε ΙοΙιττ ιοοοοίοΙιο, οοοε Μο ΨοοοιιοὶΙοοο
ιιι Κοιιιοτ ννοιοο οποοι·ο νοτιοοίτ Με οοτοτἰο ροτιοοε οΙιιιο

Μοοιττοτιοπ.
'

ΝοοΙι οοοοτοοτ τετ οοτ νοτινοτί, οοοε οοτοΙι Μο νιο
Ιοο ΒιοοτιοΙιο Μο ΙοίοοτιοοεοοίοΙιτ νοτοτοοοοττ ννοτοο;
ποπ ιποιοο Ηοττοπ, οοΙοοτνοτοτοποΙιοιι ιιιοοεοο ντο Βοτοο
ττοΒοο, οοοο Βρτὶτοο οοο Ιοιοοτιοοοοοοοἱοποιτ οτοτιΙ Μοο;
Μι οιιο οπο ΙτοΙοοτΙοι Βο!ιοΙοτιοΚοιτοιι οιοο!ιι, ινοτοοο
ντο, το.ΙΙο πιτ οιιοτΙιο.ορτ Μο Αοοροιε οοτιοττοοΙιοο, ω
οιιοοτοο Οροτοτιοοοο οοτοτ ΒοΙιΙοιοΙι οοπο.ο ΜοοοΠιοο
τοοοτιοοοΙοοοιι ΗοἰΙοιιοοο 2ο νοτοοΙοτιοοο 1ιοΙιοο, Μο τοπ
Μο οοοιι οοοοτ 2ο οοοοιι οοντοιιοτ οιιο!.
Πο οΙοιοτ ποτ οιιοΠοΙι οιπο οοοΙι οιιιοο νοτντοτΓ 2ο
οτντοΙιοοο, οοιο οτοο τοΙοττνο _Βοι·οοΙιτιουιιο ιιτοΙιτ Μπο
ορτοοΙιοο Μ, Μι τοοιπο Μο ΠοιοτοοοΙιοΙιΚοιτ οοο τοτ

ΓοΙιτοοο; οο Ιοεοτ Μοτι οι Μοτο; Ιοοεοοο, οο.οο οοεοοΠιο
οτοο οοΙιτ οοοτὶΙο οιιο οτνιιοε.2οιττοοοοοοο 'Γοο!ιοΠι οττοτ
οοττ οιιο Βοτοοο οοιο Ιοτοιοτοο Πτοετοοοο ιοτ οο οσοι
ο.οοΙιΖο2οοοΙιτοἰΒοο,οο.οοΜο Ρ'οο!ιοτιττοτοοοοοτ Β οΜειώ
οο!ιοιι Μοτοοοο Βοοοοοτιοτ ετοΙι_ιιο Οο.οποο 80 οτιΙοΙιιιοιιο
νοτΙιοΙτοο; τοι οοο οτοΚτιοοΙιοο Αοτιτοο ΙιοΒοο Μο νοτ
οοΙτοἱοοο ιο Μοοοτ ΒοΜοΙιοοο οοοτ οοο!ι Βοοε ιιοοοτε.

ο
ι. Μι τοΙιοορτο, οο.οε Πιτ ειο Μο ΙοοΙ1τοτιοοεοοοετΙιοοιο

Μοτο οτοοοοτοο Ζοττοοϊννοοο, οοοοοτο ττπ8οοοοτΙιοΠ Ζοιι

οτοροτπιοο οοοοοτοτ. Ποτ ΟΙιιτοτε νσπ Ρο.οτι οποιο
οπο ιο οοτ οΙοοΙοιοτιοο Ροοἱτὶοο, οιιο 5γοτοπι οοτ Ατ

ΒοΙτοτοοἱΙοιιε νοΙΙ οοτοΙιτοτιτοο 2ο Κοοοοο; οτ νοτΓοοι
οιοιιτ ποτ οΙιοτ Μο Βοοοοοιιοο Αοοιοτοοο, οο οτοΙιτΠιο
οοοτι οιπ τοοοτοτιεοο οπο ρτοΚτἰοοΙι 8οοο!ιοΙτοτ (Μοτο
Γοτιοοτοτ 2οτ 8οιτο; Μοοοτ Ιοιτοτ Μο Νοτι:οοο οιπ οιιο
ΓοτιττΜο οοοΙι τνΜιτοοο οοτ Ωροτοτὶοο Γοττ, οο οιιοοΜι·

Οροτοτοοτ ο!ιοπ οοτ 2ο οροτιτοιι οπο οιοΙι οπι Μο Νοτ
Ιτοοο οο Βοτ Μο εοτοτο!ιτ 2ο Κοιοπιοτο Ιιοτ. - Μο ειιι
οοτο οοετοΙτοτ οιοΙι ποπ οιπο Οροτοτὶοο οοιτοοε οοε ρτοΙι
τιοοιιοο Ατοιοο, οοπι ιιο οοετοιι Ε'οΙΙο οοοτιιοορτ οιιτ οιιο
Αοοιετοο2, οοἱ οο ΡοΙοοοΙιοτ οοοτ 5ο!ιοιοοτοτ τπτ $οιο
οτοΙιτ. Μ. Η.! Ποτ οτϋοοοτο τω τοπ Πιοοο Κοοιιτιιι
οοε ΒὶΙο: 2οποιοΙιετ@Η οο Ποοοο οπο Οροτο.τιοοείοΙοοι
οοετοοοιτοο, οιιοο !ιοτοετοο οοιοτοτοτιοιτοο; ἱοτ οοτ Ρ

ι

τιοοτ οιοΒοοοοΙοτοο, 80 απο Μο ΜοοΚο οοτ $οιιοοετοι
οοοτοοοοο οπο ιοοοοοο Μο Ηοιοοο "οι" οοοιοοοιττποι
οοο; ἱοτ Μο 5οΙιο·οοτοτ ποπ οτιτοο οποοτΙιοΙι, τοπιο το
ειο οοοοτοτοοιτο οοοΙι οοτοΙιοοο οοετοτοοο ιιιοεοοιι, ο

ι

οπο οοτ Ροτιοοτ. ντοπο οοτ Οροτο.τοοτ πιο Μουτ
ετοτίτ, ΜΙΒ νοοιι οοἱο, οο οιιτ ο.Ιοο οοινοττοιι; οιιο
8οοινοοτοτ οτοιοτοτ, 5ο ρο.οοιττ οο οίτ Βοοοο, οιιο το

πιἱττοο οι οοτ Οροτοτιοπ οοιορτιιιοοο ιοοοοοο, οπι Μο Νεο
Ιτοοο οοοοοτ το Οτοοοοο 2ο τιτιοΒοο; ιιοτοτΙΙοΙι ι1ιοοοι
ιπιτ οιιο ποοΜιοτ ινιοοοτ οοεΕποοιτοο οιιο οο τοπ. Μιι
το. Η., τνοιιο Μο Μοοοε ΑΠοο ιο Ετννο.οοοο 2ιοΙιοιι, ο

ι

ινοτοοιι $το οιιτ ινοΜ, ο.οοτι οΙιοο οο.οο Μι Πιοοιι οι
οιιῖοτιιιοοοὶἔοο Βοοοιο 1ιοίοτο, 2οοοοοο, οοοο Μι στο
Μοτο 2ο ντοΙ οοοοετ Μοτο, Μο τοπ Μο Ιοο!ττοττοοοοιιο
τιιοοιο οοεοοϋτιοτ οοτ οΙΙοοιοοΙοοο Νοτιτοοο Με Ζοιτοτομοτ
Μεε οοΖοιο!ιοοτο. ΥΝοπο ιιοο Μο 8οτι!οιοτι'οοιιο Μ

ε

τΙιοοο οιιο οοοεοτοοιο οοοπ Μο οτοοοο ΑοιιοΙιπι!ιοο!ιοιτο·
ινοΙιττ, Μο οοε 2οτ νοττοοοοο οτο!ιοοοο Αοοἱοτοιιι το

οοοιιοτποο το Κϋιιιιοι1 οπο οιοιιο Μο Μοοοιι Μοτο τ
ο
ϋ

ο;οοοε 2ο νοτοοοοοΙοοοοοοο νοτττιοιΙοο οοτοΙι οπο εοφ·
Ιοιο Ποοοϊοιιτιἰοιιιτοἱτ Μο Κτοοο ο.οίοοτοτ, 5ο τιτοοοιιοιοι
οο!ιΙ πιο!ιτ οοοοτοοΜιοτι πο οοΒοο, οιοΙοιιοτ νοιι τοιω

ΜοτΙιοοοο Μι οοο νοτοοο 2οοτΙτοοοοο ιοοεο.

Βιο οιοτοοπ πιιοΙι οοο ττοοοιι: ο
ι ποιο Ιοὶοτοτ οοιιιι [το

ΙοοΙττοτιοοοοοοοτοοειο, οοιιοοτ οει ντιττοιοο οιιτ οιιο» Μ·
οοΠιοιι οοτιιτιοτοιοο 2ο οροτττοο? Βιο Αοτινοττ Ιοιιτοτ
Μοτοοί: οο τ.τοΙιοετοοτοΙιο.οο. οοτ ιοοοο ποιο Μο 'Ι'οοοιοτ
οοο ΙοοΙττιτοιιο οοΙιοττοοΙιοο; οιοοο οι!! οιΙιοτοτΙοτοτοοιιι.
Ιοιι πιοοο Βιο οοτοοιιἰοοοο οο.νοτ ντοτοοπ, Μο Μοτοοοο
οποιο ιοτι ποοΙι 80 οοεοτοοποο οοτί. οοοιι ΗοτοοοοΒοοπ
νοτοοοιιοο. Μο ινοτοοο Μοοοιι νοτοοοΙι οοΙιτ ινοΙιτοο!οιο1·
Ποπ ποτ ΜιοοοτΓοιοοο 2ο οοΖο.ΙιΙοο Ιιο.οοιι; οο Κοοπ τω”
οοοοο Ιιοτοοτ ινοτοοιι οπο οι νοιι! οοοΙι Μοτο το τω

νοτΙοοΒτ. οο.οο, ποτ οοοπ ΒοΙιΙοιοΙι οιιοτιτοο «οι, ω
]

νοτΙιοτ οτιοτ Μο 'ΓοοΙιοιΙτ τιοιπι Αοτοτ εοΙοετ οτιοοτιτου

πιοοο; οιπο οι το οοτ ιιοττιΙο οοιο Βοοτι οοτ Ηοπο Η

ιιοΙιπιοιι. Βιο ίιοοοπ ιο οοιοοοΙοοο οοοοοτ τἰοΙοο ρτοιω°
οοτιοο ντ'ιο!τοιι Πιτ οοιι οιιι2οΙοοιι Ε'ο.ΙΙ, οιιο 1ζοο2οτω·
οτειοτιοΙ)οτειιΙ 5ο Μοτ οπο οιοοοιιοπο Βοποοοο1τ, οιιοο

10ο

οο ποτ ίοοΙιοτι οτερειτοιι Κοοο ΒΙο ιΜτ οοιοοο!οοιι τοΚοοΙο
2ο ιοοοιιοο. Νοτ οιοιοο Ροοοτο, Μο ιοὶτ Μοτο οοΙιοι·
οοο, Μι οοοοο ειο, κοπο τοπ οιοΙιτ 1ττο, οοοοοοοτοοιοοοε
8οίοΙιΙτ ννοτοοο Μ, οΙοοοο ὶοΙι ΙιοτνοτΙιοΒοο 2ο ιποοοοιι.

Ζοοοοιιοτ ιοοοο ιοιι οοοΙι οιιιιιιοΙ :ιοί Μο Ι.οοιιοΒΗ
τοοΚΚοιοπιοιι; οοεο οιοοοΠιο οοοοο οπο οοο ΑΒΒΜ)ΘΠ
θοιιΙ-οἱοιι'ο 2οοοιοιοοοοοοοτοοο Μ. ο·οτοο Μι

οιοΙιέ
οτννοτιοοιι. ινοπο ιπιτ οὶοΙιτ ΡοΙΙο ΙιοΙτοοοτ »οποιο

"



οιιι

ειοΙιιοτ τςοοοιι άιοοοο Ρ'ιιιιάιιτιιοιιτάοε ειιιι2οιι νοτιοιιτοτιο εο
ειιιιάιοτ ιινοτάοτιΜ, τιοτιιτΙιοτιττιιτάοτιιοτιτορτοοιιοτιάοιτιΕτ
Γοιοο; Γοτιιοτ ττιιιοεΜι ιιοτοιιοτι, άτιοε οο οιοιι οττιρτιοιιιτ
ετοτο ίτιεοΙι ιιοτοιτοτοΙ.6ειιιιιο Ζιι νοτινοτιάοτι, άοιιτι οιτιτιιιιι
το ιιιτο ΗειΙτιιοτιτοιτ ττοτοάοο ΟοττιοΙειτοοτ2οοτοιτιιοιι ιιο
ετοιι2τ, ιιιιοοοτάοιτιοοιιοιιιτ οιο ιιιιοτ οιιοιι άιιτοτι ιιιτιοοτοο
8τοιιοιι ιι

ι

ιΙιτοτ Ψιτιτιιιι€ ιιιιοιοιιοτ Ζιι ιιιοτάοτι; :ιιι ννο.τ
τιοτιΜ οιιάΙιοΙι νοτ άοιι ειιιε ΕτιοΙο.ιιά ιιι άοιι Ηοτιάοι
Βοτιτοοτιτοτι8οιιιοιοιι'οοιιοιι Ριιοτιιιοτι, άιο οιιι· Ηοτ
οτοιιιιτιο άοτ Ι.ϋοιιτιο ιο εοιιτ Ιιοιιάιιοτι οιιιά. ιιι ιιιτοτ
Ζιιοοτιιτιιοιιοτοιιιιτιοοτ›οτ ιιιοιιτ μια τιινοτιιιοοιε Ζιι εοιιτ
οοιιοιιιοιι.

Ροτιιοτ ττιτιοΙιτοΜι ιιοτοτιοτι, άτιοο ιπιτ οο ιιοι άοτ
Βοιιιοιοιι,οοιιοιι Μοτιιοάο ττιιτ οιποτ τι.ιιοΒοορτοοιιοτιιο
οοΙοιι Αιιιτοτιιοοιο Ζιι τιιιιιι τιοιτιοιι.άιο οτι άιο Ιιιιιιττιιτιοιι

ΒοιιιιτιάοτιΜ; ιιιοΙιοτι πιτ οοιιττιοτοιοοοροτιτοιι, οτι άοτι
άοε Μοοεοτ Μου ιιιοτιιιιιο ιτιιτ Πισω ιιιιιιττιττοττι Οοινοτιο
ιιι Βοτι1ιιτιιιιο Κοιτιιιιοτι, νοτ οιιοιι Ι)ιτιοοιι άάττοιι πιτ
οιιοτ άοε ιιιιο 2ιττιιιοΙιοτ Ιιοοοιιάο ιιιιά οιιοΙοιοιι ιιοτνοτι
τοιοτιοτοΟτΒιιιι, άοε Μ άιο Ποστ, τιιοιιτ νοτοοοεοιι; ιιτιτ
οιιιά νοιι ι”τιιιιοτΙιοτ Βοινοιιιιτ Ζιι ιτιιιοιτοιιάοΕ'ιιιοοι€Κοιτοιι
ουιιοιιτοτι το ορρΙιοιτοιι; ινοιιτοιι πιτ τιιιιι άιο 8οιιΙοιοιι
οοιιο Ι.ϋοιιιιο οιιι άιοοοΙΙιο ντ'οιοο ι

ιι

Αιιιινοτιάιιτιο ιιτιιιοοτι,
80 ιιιιιτάοτι ινιτ άιο 8οιιοιιιιΙιτιιτ άοτ Ηο.ιιτ νοιιιτοττιττιοιιιιι
τοοτ ιιιοοοιι; ιιττι άιο Ηο.ιιτ Βοτιιιιιιοε Ζιι τιιοοιιοτι, ιτιιιοει
οιΙοο τιιοτιτοιιιιοιιτοιι οοιιάοτιι ιιιττοοιιτιιιι ιιιιιοιττ ινοτάοτι.
Ποιο ττιοοιιττιιιτι ιιτιτοτΠττιοτιιτιάοτιτοοιιτοτιιοτιιιοτιο$οιιιιτιο
τιειτοιτοτι,80 τιιιιτιιοτιτιιοιιοτι άοτ ΡΙοιιτο. ροάιο Μιά νοΙο.
ττιο.ιιτιο;ιιιοτ .ιιοτιοτ άοτ εοτι2ο ΕτΓοιο· νοιι άοτ Βοοοιιιιι”
Γοιιιιοιτ ιιιιοοτοτ Βρτιτ2ο οτι, οο ιτοττιτιιτιιΙΙοε άοτοιιτ οτι,
άειοε άιοοοιιιο τοάοιιοο τιιτιοτιοιιιττ ιιιιά άοοο οιο τιο.ιτιοτιτ
ιπιτ ιιιοτιτ, οοιιιιιά άοτ Ψιάοτοτοτιά άοο θιοιιτοιιοοοιιιο Βο
ινιοοο Θιτοιι2ο ιιιιοτοτοιοτ. άιο Γιιιοοιοιτοιτ οιιι $τοτιιροι νοτ
Ιιοι τιιιοιι ιιιτιτοτιουοιιτοιοιιοτιΙοοετ; οτι ΙοτττοτοττιΠοτιοι
οτοτιάο ιττοιιΚοιι τιιιιι Ιοιάοτ άιο οοιιι·ιιιιοιιιιοιιοτι Ρτονοτ2
οοιιοτι οάοτ Ονοτιοοιι'οοιιοτι $ρτιτοοτι οο Βιιτ ινιο ιττιττιοτ;
ω» Ινοτιι€οτοτιοΜοτο ιιτιτοτ 2ιιιιιιοοοιι Κοιτττι οιιιο εοτιιιι
άοιι, άιο ιιοτιιάιιτΓτιι; οοιιιιοτο. Ψιτιτιιοιι νοτοιιΒιιοιιοει
ιοΜοτ ιπιοιι ττιοιτιοτιΕτιοιιτιιτιοοιι ιιιιτ οιιιο νοιι 8οτιΙοιοιι
οοιιοττιιιττοΒρτιτ2ο, άιο ιι

ι

ΒοτΙιιι ιιοι ιΝιιτοοιι οτιιιι.Ιτιιοιι
Μ. - (Ποιτιοιιοττο.τιοιι.)
Ζιιιτι 8οιι1ιτοοτιιιιοο ιοτι Βιο τιοοιι οιιι άιο $οτιντιοτιοιτοιτ
ιιιιιττιοτιτοειττιτιιοοιιοιι. οιιτειιτιάοτοθιοινοτιο οοιιττιοτοΙοο ιιι
ιιιιιιττιτοιι; ιιοιιοιι ιπιτ οο ττιιτΕ'ιιτιιιιιτοΙτι,Αιιοοοεοοιι, Ρο
τιο.τιτιοτιιιιιά Αοιιιιιιοιιοττι Ζιι τιιιιιι_ οτι ιιιιιοο, ιιτιι Μάτι.
$οιιιτιοττοιι Ζιι νοτιιτοοοιιοτι. ιοάο ριάττΙιοτιο ΒτιτοΙτοτοιθο
τιιτιο ιττιΒοτοιοιι άοτ Ειιτ2ιιιιάιιτιΒ ροιιιιιοιιοτ νοτττιιοάοιι
νιιοτάοιι; Με τ;οιιιιοτ ιιιιτ, ινοιιιι ιιιιτ "του νοτιι ΙΒιιτ2τιιι
άιιτιοοιιοτάο ιιτι ιιοοτι ιιιτοοτοτιθοινοτιο ττιιτ άοτ Ιιιτιιττο
τιοτι ιιοΒιιιιιοτι _ιιτιά Μοοο Ιο.ιιοοειττιιιιιά νοτοιοιιτι8 Μιοτ
άοιι Βιιτ2ι1ιιάιιιιοοιιοτά ιιιιιιιτιοττιιιιτοτι, ιιοοοιιάοτο τιιιτοοοιι
πιτ ιιιιο Μιτου, άιο Ι.ϋοιιιιο άιτοοτ ιιι Μο ΑτιοοοοοιιΜιιο
Ζιι ιιιιιοιτοιι; οο οτιοτάοττ άοε νιοι Ποιιιιιι8, ου άοεο Μι
άοττιΑτιιτι.τιΒοτάτιτιοοιιά τοτιιοτι ττιιιοο Ζιι οοιιιοτι οτετοιι
νοτοιιοιιοτι ιιιοιιτ άοτοττιοο Αιτοοτιοτιοιι Ζιι τνιιιιιοτι, εοιι
άοτιι οοιιιο 'Ι'οοιιιιιιτ2ιιτιοοιιοτΙιοτιοτ οιιι ιιιοιιτ οτιτ2ιιιιάΙιοιιοτι
Οιιιοοτοιι Ζιι ιιτιοιι.

Μιτ άοτ οιιο.ΓιιιιτΙιοιιοιιΟοοιιιοτιΙτάετ νοιι ττιιτ οροτιττοιι
πιο» ντι!! Μι διο νοτοοιιοτιοιι. Μι Πιιιιο ιπιοιι οιιοτ νοτ
ριιιοιιτοτ ιιτι ΑιιοοιιΙιτοο οτι άοιι οιιοτι ιιοτιιιιττοιι Ριιτιοτ
Ιιιτιοιι »πιο οτι νοτοοιιινοιιζοτι,άειοε οο ιπιτ τιιοιιτ ιττιτιιοτ
Βοιιιιιοοιι Μ Αιιοοοεοο, Ροτιοτιτιοτιοτο. οοιιτιιοττΙοο Ζιι ορο
τιτοιι; ινοτιτιΜι οιιιοτ ιιι ΕτινοιΒιιιιΒ 2ιοΙιο, άτιοο ιι

ι

ο.ιιάο
του Ε"Μιοτι τοι τ.τοιιοιιάοτιοοιιιοιιΡτοοοεοοιι, ιτιοιιοιιττιοιτιοι
οιιι ιιιιά άοιτιοοιιιοτιΙτιάινιάιιιιττι άοτ ΕτιοΙο οιιι το.άοιΙοειοτ
ιντιτ, οο ιιιιτοτιιοΒτ οο Πιτ ττιιοιι ιτοιιιοττι Ζιιτοιίοι, άτιοε
άιοεο ΜιοοοτιοΙοο τιιοιιτ άοτ Μοτιιοάο. οοιιάοτιι οιιιτιο ιιιιά
οιιοιιι ττιοιιεοΙτιάοτΠοτιιιιιο, ά

.

τ
ι.

οιοο Β'οιιιοττι τιιοιτιοτ
'Ι'οοιιτιιιτ 2ιι2ιιοοιιτοιτιοτι οιιιά. Ε'οιιιτο Μο οτιτ20ιιάΙιοΙιο
Βοιιιιτιο, ου Ποτ άιο $οιιΙοιοιι'οοιιο Μοτιιοάο ιπιοιι ιιι

ιτοιιιοττιοιιιτιοοτι ΡοιΙο ιιιι 8τιοιι οοιιιιοοοιι; οο Ιοιοτοτο οιο

ττιιτνοτειιΒιιοτιο Ι)ιοτιοτο ιιοι άοτ ΕιιτιοτιιιιιιΒ νοιι Ρ'τοτιιά

ιτστιιοτιι, οοι οο ιιιιτι θιιιο- οάοτ Ηοιτ.εριιττοιιτιοάοτ Μιμ
τιτοοιιοτιοτΝοάοιιι οτο. ιινοτιοι άετ οιιοτι νοιι 8οιιιοιοιι
οτινιιτιιιτο Πττιοτιιιτιά,άοοο άοε ιτιτὶΙττιττο θιοινοτιο 80 Βιιτ
ιιι·ιο οιιι· τιιοΙιτ τιιιιτοτ, άοε Λιιτάτιάοτι άοτ Ρτοττιάιτϋτροτ
οιιοοοτοτάοιιτιιοιι οτιοιοΙιτοττο; άοοιτιοιοιιοιι ιιοινιιιιττο οιο

οιοιι οιιοΒοποιοτιτιοττοι άοτ Ειτοτιτρο.τιοιι τιιτιοτοιιιάοοτΙ)τιι
οοιι οάοτ ιτιοιιιοτ Τιιιτιοτοτι πιο Ατιιοτοττιο,ΗοιιτοιιΒιοτιιο
οτα., οιο εοετο.ττοτοοιιι· οιιιιο ιοάο Βιιιιτ νοιι 80τιτΠοτ2ο11
Ριιιιτιοοοιι ιιιιά Ροτειριιιιιιοοοιι οροτιιτιν Ζιι τιοεοιτιοοιι ιιιιά

ττιιτιιιτοτ Ηιιτο ιπιτ οο ιπιτ ιιιϋΒΙιοιι τιιοιιι. ιιιιτ οιιιεο
ντοοιιοοιιο Νιιοοι τιιιτ άοιτιοοιιιοιι το.άοΙΙοοοιι Βοοιιιτοτ Ζιι
οιτττο.ιιιτοτι,εοτιάοτιι ιπιοιι ΕττοττιοιιΙοτιοτιοτιΜιά Βοοοοτιο
τιοιι νοιι Ριιιοοτιι ιιιιά Ζοιιοτι οιιοοιιιτ οοιιιτιοτ2ιοοεποπτ
Π1τιτοιι. ΙΣο οιτιά άοε οιΙοο ιο ιπιτ ιτιοιτιο Βιιιτ.ττιιΐο,οιο
ιτοττιττιοτιΜπιτ άοττι ιιτοιττιοοιιοιιΑτ2τ οιιο ΑιτοοιιιιιιοΚ ιιιι
τοτ Μο Ηιτιιάο ιιιιά τω” οιιιιο άιοΙιιιιιττοτιοιιοτιοεττιοοιο,
ινοΙιτο ττιοτιτιιοιιτ ετοιιοτιττι εοιιτ, οιιοτι άοοιι Μο Νοτ
ιτοοο οτιοτάοτΙιοτι οοιιιοοιιτ. - Ποτ 8τϋοετο Βιτιετιιτ, άοιι
Μι ιιιιτοτ Βοιιιοιοιι ει.ιιοοιιιιτΙιτοτιθιοΙοοοιιιιοιτ ιιο.ττο,
Ιιοττιιτ άιο Αιιιιιιιτοτιοιι οιιιοο νοτάοτιιιοοοο ιιι άοτ Μιττο
άοε Μοτοτοτοιιο; οο ιιοι.ιιάοιτο οιοτι ιιττι οιιιοτι Ροτιοιιτοιι.
άοτ οιοτι οιιιο Ζοιιοτι Με 2ιιτ νιιιιτοοι οτιτοτοτι ιιοττο;
ιιιιιι, τιιοιτιο Ηοττοτι, ιιιιττοιι Βιο άοιιοοΙτιοιι ιιοοΒοοιιτοτι

Ιτάτιιιοιι,ιινιο οτ άιο οοιι2ο Ζοιτ νοΙιοτ θοιεοτιιιιιτιιοτ ριο.ιι
άοτιιά @Με Μιά πιο οτ ιπιοιι τιιοΙιτ οιιι οιιιοιΒοο Μο.Ι
οιιιο Μιοιιο ιτοττοο, ινιιιιτοιιά Μι ιιιτιι άιο Ηο.ιιτ ιιτιά άιο
ιιιιτιοοιι ννοιοιιτιιοιΙο άιιτοΙιττοτιιιτοΜιά Κιιοοιιοιι Πιτ Χτισ
οιιοτι άιιτοιιοτιοτο,Βιο ΙιττττοτιΒιο.ιιτιο ιοτι οΙοιοτι ττιιτΜο

ΠοιιοτοοιιΒιιιιε Βοντοιιτιοιι, άοοο ιιι.ιιοτιάιο ιιιιτιτιιοτιοτοεοοιι
Οροτοτιοιιοιι ττιιτάοττιοοΙΙιοιιΒι·τοΙΒο ιιιιτοτ Ι.οοιιιο.ιιιιοτιιο
οιο ιι.ιιοτιιιιττιιι.τοοιτι τιιι1οοοιι.
Ζιιτιι 8οτιιιιοο 885Ε8.ττοτιΒιο ττιιτ Ιτιιτπ Ζιι τοοιιτιιιτοιι:
ννιι· ιιοοιττοτιιττι$οΙιιοιοιι'οοιιοιι νοττοιιτοτι οιιιο Μο
τιιοάο, άιο οο ιιιιο οτιτιοΒιιοιιτ οοιιττιοττιοειΖιι οιιοτιτοιι,
οιιτιο Ι.οτ›οιι ιιτιά θιοοιιιιάιιοιτ ιιιιοοτοτ Ροτιοτιτοτι Ζιι Ηο
ΓτιιιτάοιιΜιά άιο ο.ιιο άιοεοτιι Οιτιιιιάο ττιοιιιοτΠοτιοτ2οιι

@πιο τω» ιιοτιιιοτιΜ, άοε θιοιιιοτ άοτ οιιδοττιοιιιοτιΝοτ
ιτοοο οιιιο Μοτο άοτ Μοτιοοιιιιοιτ ιτιοιιτ Μιά τιιοιιτ οιιι
τιιοτιοοιι.

Ποιοτειτο.

Ι)ιο Βιιτινιοιτοιιιιι€ άοτ τοτιιοτι Βιιιτιτάτροτοιιοτι τιοι άοιι
ινιιωιιιιιοιοιι (ττιιτ Βοττιοιιοττοτιοιι τιιιοτοοοοριοοιιοτ
Ρτετρο.τοτο) νοιι Μ. ιτιοά. Ο. Β
. ΒιιοοΙ, Βοτιιτι.

(Αιιτοτοτοτοτοιιιοο ιιι άοι· Βοοτιοιι του Ηιοτοιοοιιοιιιιά
Βιτιιιι·γοιοι.πιοάοο ΧΙΙΙ. ιιιοά. Οοτιοι·οοοοοΖιι Ροιτιοο·οιιοΙ
τοιιοιι νοτττ·ο.Βοο).
νοιι άοι· ΠοιιοτοοιιΒιιιιο;οιιοΒοτιοιιά,άιι.οοάιο Ε)ιιτννιοιτοΙιιτηο;
άοτ τοτιιοιι ΒΙτιτιι6τροι·οτιοτιιιιιι·άιιι·οιι νοτοΙοιοτιοιιά-οιικτοιιιιοοιιο
Πιιτοτοιιοτιιιιιο·οτιοτιτο.ιιιιτνιτοτάοιιι‹οιιιι, ιιοιτΒοάιιοτ οοιτιονοτ
σο.. 4 .Τειιιτοιιιιοι.τοιιιιοιιοιιοιιιτιι·γοιο8·ιοοιιοιιθτιιάιοτιειΙΙιιιιτιιΙιοιι
οιιι”οιΙο ΈνιτιιοΙττιιοτιτΙοοοοιιιιιιοςοάοιιιιτ, ιιο άιιοο οι· ιιιιοι· άιο
Βιιιτοιιτινιοιτοιιιιιετιοι άοιι Βο;ιιοοιιιιοτοιι.νϋ.εοιιι, Διιιριιιτιιοιι
ιιτιάΓιοοιιοτι Αιιτ'οοιιΙιιοο2ιι @του ιτιι $τοιτάο Μ. Πο ειιιοιι
άοε Βιιιτ οιιιιο;οι· ννιττιοιΙοοοτ'Ι'ιιιοτο οιποτ Πιιτοι·οιιοιιιιιιο;
ιιιιτοτεοἔοιι ντοτάοιιΜ. ιιο Ιτοιιτιτοιιο.ιιοιιάιοοο ιιοι·ιιοιιοιοτι·
τιμ ννοι·άοιι. Βετο Ηοιιριοτο·οοιιιοο άοτ ΠιιτοτοιιοΙιιιιιοοτιΜ
τ'οιοιοτιάοο:

1
) νοτι.;ιοιοιιτιιιοιτιάιι.οΒιιιτ άοι· νιἴιι·ΙιοΙΙοοοιι ιιιιτ άοιιι άετ

ννιτιιοιττιιοτο,οτιτιτιάοττιιειτι,άιτ.ειοιιοι άοτι οτειτοι·οτιάπο και·
ΑτΙιτιιιιιι€ ιιοτιιινοτιάιοοοιοοιι- τοορ. ΙτιιρΐοτΙιιιιτι8οΗτιοιιιοι;ιο
οιιι τω!). Ηοοιτιοογοιιιιι "τσιπ οτι ιιοοτιιτιιιιτοΖοιιοτι ,ιζοιιιιτιάοιι
Μ. Βοο θοιιιιτιάοιιοοιιι άοε ΗοοιιιοΒιιοτιιτιοάοτ ινιι·ιιοΙτιιιοι·ο
οτι ιιοοτιττιιιιτοΖοιιοτιΜ; πιο οιιιο άιττοιιάιο ιιΜιοτο θι·ειιιιιοο
τιοτιιιοάιτιοττο Α τ τ

ι
ο τι ο τ ιι ο τι ιι τι ο οιιτ2ιιτο.οοοτι.

θ
) ννοτιτι ττιιιτι ιιιιτοτ τοτιιοτι Βιιιτιώι·ροτοτιοιιιτοττιιιοΙτι,ο.το

οάοτ ιτοτιιιοοοΖοΙιοιι νοτοτοΙιτ. άιο οιοτι ιιτι Βιιιτριιιοτιιιι“οι
τιοιινο.ιζοτι,ιιιιά άιο οιιιοοιιιιιοιιοοΡι·οτοριτι.οιιιιιιιοοιτοοιι,άοιι οιοιι
ιπιτ οιιιιτοτιΑτιιιιιιτοττιοιιιοιοτιτττττιιτ,ιιτοιιιιτιιτιιιτοι·ιιοτιιτιτοι·
ιιι·οιοοοιιΒιιιτΙτάι·ροτοιιοιιΠοιο ιτοι·ιιιιιιΙτιεο ΖοΠοτι νοτοτοιιτ,
άοτοιι ΡτοτορΙοιοττιοιτοιιιοοι;ςοιιο Β'ο.ττιοτ›οοιτπτ,άοιιιι οιιιά Μο
οτοτοιιΒΙιτιιτϋτροι·οΙιοτιάιο τοτιιοιι, νιτοιιιι·οιιάΜο ιινοιοοοιιοι·οτ
ερο.τοι·ιπι Βιιιτο οιιΒοτι·οΙΤοιιντοτάοιι.

'
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8) Πι εΙΙειι καιει· ιιιιτετειιειιτειιΈνιι)ιεΙτειειΒΙεεεειι ειιιε Με
3ιιιιεειειι ειιιει·γειιεΙειι ι·ετΙιειι ΒΙιιιΚϋι·ρει·εΙιειι νειι άειι ΜΗ
ιιιιίνειι άει· ει·ινεεΙιεειιειι 'ΤΙιιει·ε νει·εε!ιιεάειι.
4) Πιε ει·ετειι ειιιει·γειιεΙειι ΒΙιιΜεΙΙειι ε.Πε1·ννιι·εεΙΝιιειε
εεειιΖειι ιιιιτει· εἰεΙι ειιιε ε·ι·εεεε ΑειιιιΙιεΙι!κειτ, εε Μι.εεεε
εεΙιιιιει· Μ. Μιε ΒΙιιι. Μεεε εεΙιι·__ῇιιιιΒειιθε;ιι€ετΙιιει·ειιιει·γε
νειι άεπι ειιιεε ενειιιΒε Τεε·ε εεει·ϋι;ετειιΗΜιιιει·ειεε Μι ειιιει
εεΙιειιιειι.

δ) Πιε ει·ειε ειιιει·γειιιιΙε ΒΙιιτεεΙΙε Μ. ειιιε ΗιιεΙὶε·ε εάει·
ΜιειιΙιιιεεεΐϋι·ιιιιεε, Ιιειειιιεε;ΙεειιιΙιεΙιιεε ΖεΠε πιιι. Κει·ιι, εει·
νιεΙι'ειεΙιΜιτεεειι πιει. Βιεεε Με ΖεΙΙε ει Με Μιιττει·2εΙΙε
οιΙει· άει· Ματσε".
θ) Βειιιι Γι ε ε ιι (ΗΜ Αειιιιιιιιιι.ε νιιιεει·ιε) Με Με ΒιιτινιεΙιε
Με; επι ειιιι”εεΙιετειι. @Με ΜιιτεΙειιιΐε Μεεε επι' Με ΠεεΙιειι,
ιιιειει Χτειει·ιιιιάειιΜετι·εεγτειι Με Μειιιει·ειι, ΗΠιεΙιε!ιειι. εει·
ιιιε.Ιειι, )ιει·ιιΙιεΙιιε·ειι ι·ετιιειι Β1ιιιΕ6τρει·εΙιειι.
Τ) Βειιιι Η το εε ιι ειιιε Με ει·ετειι Ιειιε·Ιιεειι ΒΙιιτιώι·ρει·εΙιειι
Πι ?ειεε άει· άειι ΑιιιριιιΙιιειιειει·ιιει;ε·ειιειιΒ'ιιι·εΙιιιιιεεει·ι (ΙιεΙε
Νεειιε‹:Ιι πιιι ιιιεεειιεΙει· Β"ιιι·οιιιιιιε) εεΙιι· εεττει·Ιιε1ιιι;. ΑΠ
ιιιε.ΙιΙιεΙι νει·Ιιει·ειι ειε Με Πεει.ει·Ιιιι€εΙιι ιιπά ιιε!ιιιιειι Με ΐει·τ
εειιι·ειτειιόειιιΜεεε Με ιιει·ιιιεΙε ΙειιἔΙἱεΙιε Ε”ειιτιεε.
8) Βειιιι νεπεΙ (ΗΜιιιεΙιειι) ΒιιιΙειι Με, άειιΙΙιεΙιει· Με Ιιειιιι
Ε'ι·εεεΙι, εννει Γει·ιιιειι νειι Μετι·οογιειι: Με ιιιιιεετε ιιιιι νει·
ΙιεΙτιιιεειιιεεει ει·εεεειιι Κει·ιι' εει· Ιιε.ιιιιεει· Μιεεεειι :ειεε
(Μειι·εεγι Ι. ιειιει·ειιιοιι) ιιπε Με ειινεε εΙτει·ε Β'ει·ιιιπιιι: Μει
ιιει·επι Κει·ιι_ άει· ειεε ιιιεΙιι· Μι·εει. 2ιι ιΙιειΙειι εεΙιειιιτ (Μετω
εγι. Π. θειιει·ετιειι) Αιιεεει· άειι Μειι·εεγιειι Ι. ιιπά Π. (Μεε
ι·ετιειι ειιιιιιιΙτ Με ειιιει·γειιιιΙε ΗϋΙιεει·Μει ιιι άειι ερειει·ειι
'Γκευ άει· Βεει·ϋιιιιιε; μεΙγειιι·ειιιε.τιεεΙιε ιιπά ει·ιΙιεεΙιι·ειιιε
τιεεΙιε Βει·ιιΙιεΙτι,εε"Μιε ΒΙιιι.ΚϋιρειεΙιειι. Ι)ιιε ΑΙιει· εεε 'εε
Βι·ἰιιετειιΗιιΙιιιει·ειεε Μεεε ειεΙι ειιιε άεπι ΒΙιιτε ιιεΜιι·ειι εε
ει.ιιιιιιιειι,Μιεε ιιι άειι ειειειι Τει;ειι ιιιιι· Μειι·εεγτειι νει·Ιιιιιιάειι
ειιιε, επι Εεεε Με ει·ειειι Ι.)τιιι:ειε εει· Βεει·Μιιιιε; εεΜνιιιάειι
Με Μετι·εεγι;ειιΙ. θει1ετετιειι. ννΜιι·ειιάειειειιιε·ειι Π. θειιει·ε
ιιειι Μιει·ινιεε·ειι, Μιιιιι ιιειιιιιειι Μεεε εΙΙιιιεΙιΙιειι ιιιιτει· Ζε
ιιεΙιιιιε άει· ρεΙγειιιιοιιιειιεεΙιειι ιιπά (ιιει·ιιιε.ιειι)ει·ΜιεεΙιι·ειιιετι
εειιειι ΒετιιιιεΙτιεςειι Βετιιειι εε. Βει ω· θεειιι·ι. ειιιε εΠε
Μετι·εεγιειι εοινιε ΓειετεΠε Ιιει·εΙιεΙτηςειιΒετΙιειι νει·εειιννιιιιιιειι,
εε Μιεε πιιι· Με άεΒιιιτινειι οι·ιΙιεεΙιι·ειιιε.ιιεεΙιειι|ιει·ιιΙιεΙιιεειι
Βοι)ιειι ειπε; εΙειΙιειι.
θ) Βειιιι Θε ιι ε· ε τ Η ι ε ι· ειιιά παει Αεεειιιιιττε άει· ΒΙΜ
ειιιιιι·ιεΙιεΙιιιιε επ ιιιιτει·εεΙιειάειι, πιιι! πινει· ειιιε ρι·εειιιεάιιΙΙει·ε
ΒΙιιτειιεινιεΙιεΙιιιια (ν ει· εει· ΒιιΜιιιε εεε ΚιιεεΙιειιιιιει·Ιιεε)ιιιιε
ειιιε ιιιεεεΙΙ5.τε (ιιεεΙι άει· ΒιΙΜιιιΒ· εεεεε1εειι). Πει-ι ει·εειιιε
όιιΙΙε:ι·ε ΒτεΜιιιιι άει· Βιιιι:ειιτινιειιεΙειιι.=;Με ειιί°Με ειπε Ζειε
άεε ειιιει·γειιεΙειι Ιιεεειιε εεεε!ιι·ειι!ιτ ιιπε Με» ειπ άει· Ειπ
ΜεΙιεΙιιιι;; εεε ΚιιεεΙιειιιιιει·Ιιεε Με Ι)εε ιιιεόιιΙΙειι·ε ΒιιιΜιιιιι
ιειεΙιτ νειι άει· ΡξιιιιετεΙιιιιιε·εεε Κιιεειιειιιιιει·Ιεε Με ειιιε 'Ι'εθε,
ω» «Με ειιεεετει·άειιιΙιεΙι νἱεΙ ΙΒ.ιι€ει· Με Μιε ει·ειετε. Πιε
ι·ετΙιειι ΒιιιιΙώι·ρει·εΙιειι άεε ει·ε.ειιιεόιιΙΙει·ειι Βτε.ειιιιιιε ειιιε
ει·ϋεεει· Με Με άεΒιιιΜι·ειι. Ιιι ω· ει·ειειι ειιιει·γειιεΙειι Ζειτ
ειιιά :Με ι·ετΙιειι ΒΙιιτΙιει·ρει·εΙιειι Ιιει·ιιΙιε.Ιει ιιπά ειιιερι·εεΙιειι
άειι Μετι·οογτειι Ι. ιιπά Π. Οειιει·ετιειι, €

Ιε

ιιιεΙιι· ειεε Με
ρι·εειιιετΙιιι1ει·εΒΙιιιειιιννιεΙιεΙιιιικερει·ιεεε ιιιι·ειιι Εεεε ειιιιει8·ε,
επι εε Μειιιει· νιιετάειι Με Ι:ειιιΙεεειι τειιιειι ΒΙιπεϋι·ρει·ειιειι,
ιιπά επι εε εεΙι:ειιει· ιινει·άειιΜε Μετι·οεγτειι.
10) Με Ι.εεει· ειιτιιΜι.ιιι εει· ει·ειειιΖειτ άει· ει·εειιιεεεΙΙει·ειι
ΒΙιιιειιτινιεΙιεΙειι€ όιεεεΙεειι ΒΙιιτεεΙΙειι Με Μιε Βιιιτ, Με
ιιιιιιιιιι Με Ζε.ΙιΙ άει· ρε1γεΙιτειιιεώεειιειι Ιιει·ιιιιε.Ιτιεειι ιιπά
Ιιει·ιιΙεεειι ΖεΠειι (ΝετιιιεεΙε.ετειι ιιιι‹1 ΜεεεΙοεΙεετειι εεννιε
Ει·γιΙιι·εεγτειι) ι·εεειι Ζιι. Νικ· ιιι άεπι ει·ειειι 'ΓΙιειΙ άει· ρι·ιι.ε
ιι1εΜιιΕιι·ειιΒΙιιτειιτννιεΙιεΙιιιιεερει·ιεεε.ινε Μιε Με ειιεεε!ι)ιεεε·
Ιιε!ι εεε Ιιει·εΙιεΙιι,ι,>;ειιΖεΙ1ειι εεετε!ιι. κι Με Ι.εεει· ΒΙιιιειΙ
άιιιιεεει·,<;ειι.
11)Με ΕΜΗ:Με Με εει· Βι1ειιιιε·εει· ι·εειιειιΒιιιιΙιει·ρει·ε!ιειι
ιιιεΙιτε εε Νιου, εε ειπειιιιιιειι νειι Πιτ ιιιιι· ειιειιεΙειΙειιεΙεεε
Ι.ιειιεεεγιειι νειι άει· θι·3εεε εει· 8·εννϋιιιιΙιειιειι ΙιγιιιρεΒϋι
ειιειι ιιιιά εει· ει·εεεειι ΕγιιιρΙιεεγιειι ειε.
Ι2) Πιιε Κιιοειιειιιιιιιι·)ι ειιτΙιε1ι: ιιεεειι ειιιιιειιιἱεειι Μικε
εγιειι πιιι Μιά εΙιιιε θι·ειιιιΙετιειι ει·ΕΙιεεει·ειιιετιεε!ιεΜιά ρεΙγ
ειιι·ειιιειιεεΙιε Νει·ιιιοεΙε.ειειι. Με ει·ιΙιεειιι·ειιιΜιεεΙιειι Νει·ιιιε
Μεειειι ειιιε Με ει·ιΙιεειιι·ειιιε.τιεεΙιειιΜετι·‹ιεγιειι άει· ριιεειιιε
άιιΙΙει·ειι Ζειι εε)ιι· ιιεΙιε εκεΙιειιιΙ. ειε ιιιιι:ει·εειιειεειι ειεε νειι
Μεεειι ιιιιι· θ.ιιτε!ιι!ιι·ε εει·ιιι8·ε θττεεεε ιιπά Μιάιιι·εΙι, Μιεε ειε
ΐ'εετ πιιι· ιπι Κιιεειιειιιιιει·Ιε εεΙτειιει· ιιιι ΒΙιιτε ειι€ειι·ειΐετι
πετάειι.
18) Αιιε άειι νιει· Ιεει·ιιΙιεΙιιΒειι ι·ειΙιειι ΒΙιιι.Ιιει·ρετοΙιειι,άειι
(οι·τιιοεΙιι·ειιιετιεεΙιειι)Μειι·εεγτειι, άειι επΙιοεΙιτετιιετιεεΙιειιΝετ
ιιιοεΙεετειι, άειι ροΙγεΙπειιιετιεε)ιειι ΝετιιιεΜεετειι ιιπά άειι ιιιειει:
εΙγειιι·ειιιετιεεΙιειιΜεε·εΙε):ιιεετειι ιι·ει·‹ιειι ειιιειιι Κει·ιιι·ει·Ιι1ετ
ΒΙεει·εεγιειι εεννιε ει·τΔιε-ιιπε ρεΙγεΙιτειιιετιεει;ιεΒι·γειιτεογιειι.
14) Πιε νιει· Ρει·ιιιειι Κει·ιιΙιεΙτιεει· ι·ειΙιει· Βιιιι.εϋι·ρειεΙιειι
Ειδιιιιειιιιι ειιιειιεει· ιιεεηςεΙιετι, ιι. ε. Μιιιιειι ειιιεει·τΙιεεΙιι·ειιιε.
τἱεεΙιειι Μετι·εεγτειι ει·ΠιοεΙιι·ειιιε.ι.ἱεεΙιεΝειιιιεΜεετειι ιι·ει·όειι
ιιπά ιιιιιεεεεΙιτι; εεε ει·ι.ΙιεοΙιτειιιετιεεΙιειιΝει·τεεεΙε.ετειιΜπι
ιιειι ι·εΙγε!ιι·οιιιετιεεΙιεΝοτιιιοεΙει.ει:ειιιιπε εεε Μεεειι Μεε·ε.Ιε
εΙεεεειι Μιι·εΙι ΨεεΙιετΙιιιιιι ειιιεκεΙιειι.
15) Πεε θιι·ειιΙιτειι νειι Ιιει·ιιΙεεειι τετΙιειι ΒΙιιτΒετρει·εΙιειι ιιι
Με Οειεεεειι άει·δειιεειΙιιει·ε Μ; ιι
ι

ΜιιιΙιεΙιει· δνειεε Με ειιιε

Μιι·εΙι Με ΙιεΙιει·ε
θι·σειιιεετιειι

εεε!ιιμε ΔτεεἰτετΙιειΙιιιιε επί?
ει·Ιιειι6ειιεειιι νειι ΗεειιιεεΙεειιιιεΙΙειι Βει

άειι ννιι·εεΙτΙιἰει·ειι ιπι νει·ιςΙειεΙι 2ιι εειιι ΒΙιιτε άει· νεπεει
Ιεεεε. Πιε Βειιιειι ΙιειιριεεεΙιΙιεΙιετειι Ε`ιιιιειἰειιειι άει· τοτΙιειι
ΒΙιιιΙιει·ρει·εΙιειι ιιΙΙει· )ινιι·εεΙτιιιει·ε 1

) Με ΕΣι·ΙιεΙτιιιιρ_·ι·εερ.
νει·ιιιειιι·ιιιιε άει· ι·ετιιειι ΒΙιιικειρει·εΙιεε ιιπε 2

) εει· θειεειιιε
τειιεεΙι ειιιε εει άειι Μι.ιι€ειΙιιει·ειι ιιι άει· Υ'νειεε εεει·ειιτιτ,
Μιεε Με ει·ετ.ει·εΑιιΐεε.εε. Με εΙιιιε Κει·ιι ιιιεΙιτ ιιιεε·ΙιεΙι ΠΔΕ,
άειι ΙκετιιΙιεΙτιε·ειιΒειΙιειι εεε Κιιεεεειιιιιει·Κε ειιΓε.ΙΙΙΣ, "ειι

ειιΓεεεειι εειι·ιε Μιε

τειιά άειι θεεε.ιιετειιεε!ι Με ειι·ειιΙΙι·ειιεειι Ιεει·ιιΙεεετι ι·οτΙιειι
ΒΙιιΠεϋι·ρει·εΙιειι εεεει·8·ειι.

ΒΠεΙιει·ειι:ειεειι ιιπε Εεεριεειιιιιιεειι.

Π
. Ρε ιιτεΙειιι (Με.τεει!Ιε). ΟΙιιι·ει·ι;ιε εει· Ιιεεετ ιιιι‹1

(Με θε1Ιεεινεεε. Ρε.ι·ιε ιεεε. Ιιιειιιιιι. Με ειεΙιε,ςι·ερΜε
εειεετιιιετιε.
Ιιι ειιιειιι ετιιτ1ΜεΙιειιΒειιεε νειι ιιε.Ιιειιι 600 8ειτειι @εεε
νει·Γεεεει· ειιιε ειιεΗιιιι·ΙιεΙιει·ε ΒεεεΙιι·ειειιιιε άετ επι άει· Πεεει·
ιιπε! άειι θιιΙΙειιινεεειι ιΗιΙιεΙιειι θρει·ιιιιοιιειι. Πει: Με( Ζει·
Με ιιι 4 ΤΙιειΙε. νειι άειιειι άει·.ει·ειε Με Ορετει.ιοιιειιεπι άει·
Ιεεεει· εεΠιει:,άει· 2ινειιε Με Ορει·ειτιειιειι :ιιι Μπι Μ,εειιιειιτειι
εει· Μεεε Μιε άει·ειι θείεεεειι εεΙιειιάεΙι. Βει· 8. ΤΙιεΠ ιιπά
εεειιεε εει· 4

.

ειιιά εεε Ορει·ετιειιειι ιιιι άειι θεΙΙειιινεςειι πε
νιτιάιιιετ. [Με ΒιιεΙι εεΗ νει·ννιεςειιε ειιιε Ορει·εΠειιεΙειιι·ε
ειετειι από εε ἰετ ΜΜΜ· ει·Ι‹Ιετ!ἱεΙι, άεεε Μιε Ηε.ιιριιιιι,ι.;ειιιιιει·Κ
πιιι” εἱιιε άετιιΙΙΙιττε ΒεεεΠιι·ειειιιιε·εει· Ορει·ετιειιεεεε!ιιιΕΚ€ε
ι·ιεΙιτει ει. ΠοεΙι ειετετ Με ννει·Ιι ιιι εε Γει·ιι ιιιεΙιι· Με Με
εειιιεεΙιειι Ορει·ετιειιεΙεΙιι·ειι Με επι $εΙιΙιιεεε _ιεεεε ειιιιεΙιιειι
θεριτεΙε ιιιιεΙι Με Ιιιάιεε.τ.ιειιειι ιιι άειι ερειειινειι Βιιι,ε;τιιΐειι
ει1εΐϋΙιι·τιε!ιε Βεεε!ιιιιιιε· Πιιάειι. Βεεϋ9,Ιιειι άει· ΙιιΜεειιιειιειι
εει εειιιει·Ια. Μιεε Με ΑιιεεΙιειιιιιι·,;ειι ιιιεεεε;εεειιάει· ιιειιιεεΙιει·
Αιιτει·ειι (ΒειιΒ·ειιειιειι, ΜΜΜ, ΚεΙιι·) Με εεεϋιιι·ειιιιε Βεεε!ι
ιιιιιἔ ει·ι”ειΙιι·ειιΙιιιεειι.
Πιε Αιιοι·άιιιιιιε;Με ΜεΙΐεε Μ: ιιι _ιειιειιιθεριιεΙ Με 8·ΙειεΙιε.
ΑΜ' ειιιειι Βιιτ2ειι Ιιιεπετιεε!ιειι ΠεεειεΙιεΚ, ί'εΙε·τ ειιιε Βε
εεΙιτειειιιι;.ςάει· Ορει·ετιειιετεεΙιειΚ,Με Μιι·ειι ειιιιΙι·ειεΙιε. ιιιειετ
εεΙιειιιιιι.ιεειιε·ειιεΙιειιε ΑεειΙειιιιεετι ιΙΙιιετι·ιι·ε ινιι·‹Ι. ΑΙεάειιιι
ινειεειι ειιιε Με ΡεΙε,·ειι ιιιιιι ΟειιιρΙιεειιειιειι ε” ειιι2ε1ιιειι
Ορετειιειιειι εεερι·εεΙιειι ειπ! Μιιιιι Γειρ,·ι.ειιιε ειιεΜΗ:Ηδε1ιοπ
Αιιεειιιειιάει·Ιεειιιις εει· ΙιιΜεειιιειιειι. Πιεεε τγριεεΙιε Αποτε
ιιιιιιε· εεε 8τοΐϊεε ει·Ιειειιιει·ι ιιιι,ςειιιειιι Με Οι·ἱειιτιι·ιιιιε· Μιά
Με εινειΓε1ιι ιιιεΙιτ, Μιεε Μιε Βιιειι ιιι ειιιεεΙιΙειςιεςειιΕ'5.ΙΙειι ειπ
ιιϋιεΙιεΙιει· ΒειΙιεεεει· εειιι Μιε. Πιε Αιιεεεεπιιιις εεε Με
Με ιετ ειιιε ειιιε Μιά Με ΑεειΙάιιιιε·ειι, εεεΙειεΙι ειιιε ΉιεΗ
εεΙιι· εε!ιειιιετιεο!ι,Μιι·Γιειι ι!ιτει1Ζιι·εεΙ‹ ει·ΜΙΙειι.

ννοιε. Β
”
ι ε Κ.

Β
. Βει·Κεε·εΚι: Πιε ΜΗεΙι εεε Με Βε.ετει·ιειι. Ν”
εεΙιειι 1900.
Πε.ε Μειιιε Ψει·Ι; Με Με Αιιι'ε·εΙιε. Με Βεάειιι.ιιιιε· εει· Βεα
τει·ιειι σε Με ΜΜΜ Με Νε)ιτιιιι€ειιιιι.ιεΙ Πει· 2τι ετεΙΙειι ιιπά
Με ΖιεΙε ειιειιάειιιειι, Με ειιιε ι·ιιτιειιεΙΙε Μι!εΙινει·εει·ιςιιιιε·ειι
ιιιει.ι·εΙιειι ει".

ΠεΙιε.
Η. Ι.ειιΙιεττε: ΜιΚιεεΚεριε Μιε ΟΙιειιιιε επι Κι·ειιΚεε
ω” 8

·

ΑΠΗΒ8θ- Βει·Ιιιι. δ
.

Βρι·ιιιι:ει·. 19Οθ.
Πιε άεπι ΚιιιιιΙπει· ιινοΙιΙΙιεΕειιιιι.εΒιιε·Ιι κι ιιι 3

.

ιιιιιεεει·εει
ιειει· ΑιιΠ:ιε·ε εεε ει·εεΙιιειιειι ιιπά »Με ι)εεειιι ινιΙ!!‹ειιιιιιειι
εειιι, άει· ιιιιΜεεΙιοριεεΙιε ιιπά εΙιειιιιει·Ιιε Πιιιει·ειιεΙιιιιιεειι επι
Κι·ειι)ιειιεεω εεΙΙιει.ΜΜΜ" ειιει· ειιεΗιΙιι·ειι Μεεε.

ΠεΙιε.

Υει·πιΠεειιιεε.

- Πει· Ρι·εΐεεεει· άει· ΡεχεΙιιετι·Ξε επι άει· ΜἱΙιιετ-Μεἀἱεἰιιἱ
εεΙιειι ΑΚεεειιιιε Πι·. Ν. ΒεεΙι ιει·ενν Μ: :ιιι Ρι·οΐεεεει· Ν.
Χ'Ψεειιει·'ε ΒτεΠε 2ιιιιι Ρι·ε.ειάειιτειι άεε Ιιιεει8·ειι
νει·ειιιε Πιτ Βιιεει·ιπιειιτεΙ-ΡιιγειεΙεειε εε
ννϋ.ιιΙτννετεειι.- Πει· <<Β.ειςιει·.-Αιι2.»ιιι-ιπι ιιι εει· Ιει.πειι Νιιιιιιιιει· άειι
ΠΚειε ἰιεει· Με ειιί_ειεειιεε Βι·ειιειιειι ει·ΓεΙι;ιε νει·εεεειιιεειιιι,ε·
εεε ει·άειιι1.Ρι·εΐεεεει·εω· ΑιιεειιΙιειΙΒιιιιεε ιιιι άει·Πιιιι·ει·ειι€1τ.
.Τιιι·ιειι·(Πει·ριιτ) ειτε!. Βι.εε.τει·ει:ΙιεΠι·. Με ΙιΙ ιιι ε ιι ιι.- Με ε” «Με. ΜΜΜ» ει·ι“Μιι·τ,Ιιεε.εειεΙιιιςτ εει· Ρεο
ι"εεεει·εει· εΙιιι·ιιι·ε·ιεεεειι ΡειΜιεΙεειε :ιιι άει· Πιιινει·ειΕΜ .Ϊιιι·-

Μ
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_ιενν, θεεειει·ει:1ι Πι·. Μιε1ιεε1 Πι·ιι ε1ιιιιιε, ιιι ιιιιε1ιετει·
Ζειτ, ειιε1ι Αιιει1ιειιιιιι8· εει· 25ιε.1ιι·ιε·ειιΠιειιειιι·ιετ, εειιιε
Εειιι·ι.1ιειιε:1ιειτ ιιιιι`2ιιε·ε1ιειι.-- Πιε νοι·Ιεεεεε·ειι ιι1ιει· Ηειιει·τε1ιι1ίε ιιπά
Ρι·ειιιειι1ιιεε 1ι1ιειιειι :ιιι άει· Κιεννει· Πιιινει·
ει τ ιιι ειιι‹ι. Με επι· Βεεεικιιιιιι· εεε Μιι·ειι Με Πεεει·ειει1ε1πιιε
Ρι·οϊ. Βειε'ε εε Με Μι1ι15.ι·Πεειειιιιεειιε Α1ιετιειιιιεει·Ιει1ιε
τειι Πε1ιι·ει.π1ι1ε,άειι Ρι·ινετ‹ιοεεετε εει· εειιειιειειι Πιιινει·ειιΜ
Πι·. Ψ. Πο1ιι·οει·ειυνοιν ιιπά ι·. Α. Ι 1ινιιεοιν Μει
τ.ι·ει€ειιινοι·ιιεε. (Κιειν. (Με. - ινι-.›- Πει· εεΙε1ιι·τε Βεει·ετε.ι·εεε Μιιιτει·-11εειειειεε1ιεεθε1ε1ιι·
εεε Οοπιιιεε ιιιι‹ι ειιεΙειειι Α1ιι1ιει1ιιιιεεειιεί εει· οιιει-.ιιιιιιιιι·
Μεά1ειιιεΙνει·ννεΙτιιεε, (ιε1ιειιιιι·ιιιιιΠι·. Ρ ιι ι ιι ρ ιι Με Με
ιε νν , πει 1ιπιε1ι1ιειιε1ιεΙεει· εειιιειι Α5 εε Ιιι ε ε εε εοιπ
ιιι ε ε.- 1ιιι Γε1ιιιιιεε ιζε.εειιΜε ΟΙιιεεεειι ειπε, πιο οιιιειεΙΙ εε
ιιιειτ1ετΜε, ενι·ει ιιιεειεε1ιε Μι1ιιει·5.ι·ειε, Πι·. Βιιειι ιεοιν
ιιπά Πι·. νωιιιι, νειινιιιιεει. ινοι·‹ιεε.
β- Πιε ιιιιι12ε1ιιι θε.ιιάιεει.τε ιι ειιιιιεπ νεεειιιιειι
Πε1ιι·ειιι1ι1 εει· θεεπι·τειιιΙΓε εε εει· Κιεινει·
Π ιι ι ν ε ι· ε ι ι ιι Κ, ιιιιτει· ινε1ε1ιειι Με νοιι άει· ιιιειιιειειει:1ιειι
Γει.οεΙιε.ι. ιιιεάει·εεεειειε ΟοιιιιιιιεειοιιΜε Αιιειν:ιιιΙ επ ιι·ει1'ειι
ιιι”, ειπε ιιιιε1ιάει· «Βο1ειιεε1ιπ. θεε.» ιο1ε;ειιιιε: Με Ρι·οιεεεο
του (ιι·επιιιιει.ιιι Μι Π'οιπειι), Η ιι ι·εποε (.1ιιι;ιειν) ιιπά
θ: :ι ιν ι·ο ε ε ιιι ιθιιιιι·Ιιοιι·), ι”ει·εει· Με Ρι·ινειιιοοειιιειι Ρ ο -
ρονν, Πεεε1οινειιι, Βιιοριιιιιοπ·, Με.εεειι πεε
Β πι ο 1ε ιι ι (εϋ.ιιιπιιΙιε1ιε5 νοιι άει· Μιιιιει·-Μεάιειειεε1ιεε Απε.
πειιιιε), Θεο1οινιειν (Μοεεεει, Μιιοιιο ιν ιιπά ΑΜΕ
εεπιιο(Ο1ιει·1ιοννι,11οιιιιοει·εινοε·, 1νοε1ιι·εεεειιε1ιι
ιιπά Με ε ε ο ιν (Κιεινι, εεπ·ιε ι. ε· ο ε· ιΚεεε.ε).- Πει· άειιι 81. Ρειει·ε1ιει·ιξει·Κ1ιπιεε1ιεπ Μι1ΜιιιιοεριεεΙ ιιι·
εοιιιιειιιιιιιι·ιε ιιιιιιιιι-εω Πι·. Α Ι ε ιι ειπ σ!ει· Η ι ιι ιι ε ιι ε ιι ι
ιπιι ειι·1ιΜε Ρ ι·ινε.ιιιοεε ιιι επ εει· Μι1ιτε.ι·-Μειιι
οι ιιιεε1ιειι Α1ιε.ειειειε 1ιε1ιι1ιτιι·τ.- Ζειιι Ποεεπτειι Πιτ Κι·ε.ιιιιιιειι.εε πιει· Ζ:ιιιεε
ιι ιι ά εε ι· Η ε ιι ε ιι 15ιι 1ε ιπιι ιιιειιιιιεε1ιεπ Πε1ιιιιιεειι ιιι Με·
Ζειιε1ιει11ιιιιιιιεειιι:ιι·ει1ι1ιε1ιειιιεειι.1ιιετιιιιτιει,πιο άει·«ινι·ειεειι»
ει·ι”Μιι·ι.,κα. Πι·. Α. Κ. Πι ιε ιιε τε· (νοιιιΚιιειεε1ιεπ 1ιιειιιιιιάει·
(ιι·οεείιιι·ετιιιΗεΙεεε ΡεννΙ ο πιεε) ιιει·ιιΓεεινοι·ιιεειΜε θειιι1Γε
ιιεεεεΙ1ιεε πιτά Πι·. Γ. Α. 5 π· ι ε ι· 2 ιι ο ε· ε ιι ι Γιιεε_ιι·ειι.” νει· ειοι·Ρ›εε: Η Αιιι Ε

!.

Οειοιιει· ιε Ρει·ειιιι άει·Μιει·ε
1ινιιιειιιεε1ιε Κι·ειεει·ιι, Βιιιε.ι.ει·ει1ιΠι·. Β ιι ε ε ιιι Β ε ιι ε ε,
ιπι Α1ιει· νοιι εε1ιεπιι 61 .1ειιιι·εε εε εεε ι·'οΙεεε νοε Αι·ιει·ιο
ε1ι1ει·οεε. Αεί' άειιι θειε ΑΙΙ:-Μι.ιικεε ιε Ι.ιν1ιιει1 ε·ε1ιοι·εε.ει·
1ι1ε1ι.ει· εειεε Βε1ιειει1εεει; ιιι ειιτ ειιειιιειιι€ειι 8 ο ιι ιιι ι ά ι

εειιειτΑπευιπ ιε Β'61Ιιε ιιπά πιιιιιιιειε ειο1ι Μιιιιι 1857 άειιι
8ιιιΜιιιε άει· ΜεΜειε εε εει· Ποιεειει· Πιιινει·ειιϋ.ι. Νε.ειι Βι·
Ιειιιιιιεε άει· Ποειοι·ινιιι·ι1ειιπ .ιιιιιι·ε 1864 πει· ει· ιιειιιιιεε Αε
ειειεει. :ιιι εει· Ρο1ιιιιιιιιιι ιιπά επι Βειιι·Ιιε1ιοεριτε.Ιιε Ποι·ριιτ,
‹ιεειι Ριι1ιιιιιει·2ι ιπι (ιοιιν. Ρει·ιε, Ιιειιι·ιε ειππ· 1ιει·ειτεεειειι 2

.ΤιιΙιτειι(18ΤΟ)ι·ιεε1ι ΠινΙεπιι 2πι·ιιειι ιιπά ινιιιιιε Κιι·ειιεριεΙε
ιιι·π ιιι ΗιιΙΙιετ. νεπ άειι ειειιεΙιε ει· 1873 ιιιιε1ιΡει·πειε ιι1ιει·,
ινο ει· Με Κιειειι.ι·π Με επ εειιιεπι 1ιεΙιεεεεπιιε Γιιειιιι·ιε. Βειιιε
ινιεεεεεεεει'ι1ιε1ιε'Ι'ιιε1ιιιε·1ιειιπιει εειιι ι·ιι1ιι,εεεΙιε1ιειιεε·ιιι·ει
εεε Ψεεεε νει·1ιεΙΓεε πιει Με επ ειεει· ε.ιιεςε1ιι·ειτετειιει·21;
1ιε1ιειιΡιειιιε πεε εεε νει·ιι·ιιεειι εειιιει· Μιι1ιιιι·εει· 1ιει·ιεΕΠιε
ειπε Βτειιιι·ει·οι·ιιιιετειι,ιε ννεΙεΙιει· Βιι;ειιεε1ιεϊι ει· ιιιειιι· Με
20ω” 1ιιιι‹1ιιι·‹·ιινιε1 πει· νει·1ιεεεει·ιιιιιι·εεε ΒιιιιιιιιοεριιιιΙε
εεε (ιι·ιιεΜιιιε άει· ετιι.ιιιιεε1ιεπΒειιειι.εειεΙτ 1ιειεει:ι·εςεεΜε.- Π) Ιιι Βιιιιι`ειορο1 άει· Πειρι·εΙιτιοιι·εεεε Απε Ν ιιι Μπι
ΡΙεεε1ι ιι ο ε· ιπι 77. Ι.ε1ιεπειε.ιιι·ε. Πιε 11ι·21.1ιο1ιεΡι·ιιιιιε Με
άει· νειειοι·1ιεπε ιιιεΙιι· Με 55 .Πι.1ιι·εεπει;ειιιι€. - 8) ιιι Νειι·
Υοι·1ι άει· ΐι·ιι1ιειε Ρι·οιεεεοι· εει· Ο1ιιι·ιιι·ιζιεειιιιιοι·τι.ε·επΜειιιεει.1
(1οΙΙειι·εδει· ι·ε ιει ΔΗΜ· νοιι 80 .ιιι1ιι·εε.Πει· νει·ειοι·Ιιειιε ιει
ιιιιιιιεει1ιεΙιΜιι·ε1ι εειιι Ι.ε1ιι·1ιεειιάει· οι·ι1ιοριιιιιεοΙιεεΟ1ιιι·ιιι·ειε
ιιπά εεε ειιειι ι1ιιιι ιιεεειιιιιτεΟοι·εει ειιτ Βειιεπιι1ειιε· άει· Πεο
1ιοεειιΙιε1ιιιεπι ,ςειι·οι·ι1εε.- 4) Ιε Ριιι1ετιειριιιιι.εει· Ρι·οιεεεοι·ω ιιιιιετεε Μειιιι·ιε ειιε .1ει`ι'ει·εοιιιι1εΜειιΙ ΟοΙΙειξε .Ι ει ιι ο ιι

Μ. εε Ο ο ε τε. ιπι 67. Πεεειιειειιιι·ε. Ο. Ιιει:ιε εειεε ιιιεΜοιπι
εο1ιεΑιιε1ιι1Μιει: ιιι Πεετεειι1εεε ιιπά Ρι·ειεΙιι·ειο1ι ει·1ιε1ι.ειι.
Κό11ι1ιει·'ε θενι·ειιεΙε1ιιε ιει ντιπ ι1ιπι ιεε Εεε1ιεε1ιε ιι1ιει·
εειιιι:ινοι·τιεπ; εεΙΙιει; νει·ιεεει Με ει· ειιι νιεΙ εεει·εεειιιεε
Ιιε1ιι·ιιιιε1ιεει· ιιιεειειειεε1ιεεΠιεεεοειι1ι, άεε ειιε1ιιιιε Πειιι:εειιε
ιιιιει·τι·ιι.εεεινοι·ι1ειιιει..- Μιιιε1ει νει·ιιιε·ιιιιε άει ΜεάιειεεΙνεικνε1τεεε νοιιι 4. Οο
ιο1ιειιει: εει· 1ιιιι1ιει·ι ε Γει·ιιιιιιεε1ιε Βιιιιιιιιι·ει: Πι·. Α 1 ει: ε π

άει· Κ ι·δι;ει· , επ 'τεΙΙε άεε νει·ειοι·1ιειιεεΠι·. Β ειιι-ιε, Με
Ρει·ιιει.π ει:1ιει· Κι·ειεει·21: ιιεετε.τιε·ιννοι·‹ιεε.~ Πιε Βειιεει.ιοε εεε 1ιιει·ει·εο1ιειεεεεειι ιεειιιειειεε1ιειι ινο
01ιειιεΙιιττεε«.Τεε1ιειιεε1ε1ει1ι»Με, ειιε1ι άειιι Το‹1ε Πι·. Κοι
[1Μ'ιι, Πι·. Α. Ιιοειε ε ιιι, ειιι Μιι.ειι·ιιειιει·εεε «1νι·ειεεΙι»,
ε1ιειιιοιιιιιιειι.- Με άεε νοιιεειιει.ιειι πει! πει· Εειι;ιιει; άει· ε1ιιι·ιιι·ιιιεειιεε
Κιιιιι1ιεεε νει·ειοι·Ιιεεεε Ριοι”. Α11ι ει·τ εε άει· 1'νιειιει·Πει
νειειιιιι ιει ειεΙ1νει·ιιειειιτι εει· ΠοσειιΕ Πι·. .ΤεΙιιι ε ν εε
Ηοε ιι ε π ε ε ε· 1ιειι·ειιιιινοι·ιιειι.- Πει· Ρι·οιεεεοι· εει· θε1ιπι·ιε1ιιΙιε εε Με· 11εινει·ειιιιι:ΠεΙΙε
Πι.-Ρε1ι1ιπε·ιει ειιιιι Βιιι·ειιιειι€Ιιεό άει· Οιιετε
ιι·ιεε1θεειειγ ιε Βι11εεειι; ει·ινει1ιΙι.ννοιάειι.

-- Ιιι Ιιειριιιε ιει επι' Ιειτιε.ιινε νεπ Πι·. Η ε.ι·ιιιιειι ιι

εἱιι νει·1ιε.εά εει· Αει·2ι.ε Πειιιεε1ιΙεεεε επι·
1νειιι·πειι· ι1ιι·ει· ννιι·ι1ιεεΙιε.ιι1ιε1ιεπ Ιειει·εε
εεε εεει·ιιιιιιει ννοι·ιιεε. Πει· νει·Βιιιιιι ειιτ. άειι Ζννεε1‹,Με
ννιι·ιεεε1ιιιι'ι1ιε1ιεΕεεε εει· Αει·ιιτε π» ειιιιι2εε Βειε1ιε επ εεε
εει·ιι ιιπά ιιιιιειι ειιιεπ ινιι·Ιιειιπιειιθε1ιειε 8·ει;ειι Με ιιιειιειειιτε
Ιοεε Αιιεεεειεεε· ιιιι·ει· Αι·1ιειιειιιιιιι, ιιειιιεει1ιεΙι Μιι·ε1ι Με
Κι·ειιΙιειι1ιεεεεε ιιι εεπ·ιιιιι·εε. Πιεεει Ζνιιεειι εοΙΙ ει·ι·ειι·1ιι:
νι·ει·‹ιειι Μιι·ε1ι Με Ψει·ειιιιςιιιιε ειιιιιιιιι1ιο1ιει·Αει·ειε ιιιιτει·
ειεει· εειιιειιιεεπιειι [18ιτΠ"ε εει· Ιιεεεει·ειι Βει1ιε.ιιαιιεε ειιιε.ε
ειιιΙιειεΙιεΙιειι Ψνι11ειιειιπά Μιι·ειι Αεειιιιιιιιειιι νεπ ΠειιιιιιιιιεΙε,
πιιι ιιει·εε ΗιΙ1'ε άειι Βεεε1ιιιιεεειι άει· ει·ει1ιε1ιειιΒιεεεεενει·
ιιετιιιι€ειι ειε Γεειει· Βιιε1ι1ιε1ι εεε·ε1ιεε ινει·άεε ιιιι.ιιιι. Πε
εο11ειιειιε1ι ι·εεε1πιιι.εειε Υνει·ιιιιεεεε νει· άειιι ΒιιιΜιιιε εει·
Μειιισιε ει·1ιιεεεεε·ειιιειι, επι εει· ινειιει·ειι Πε1ιει·ιιιιιιιιιε· άεε
Βιιιεόεε νοι·ιεΙιειιεειι. - Δε1ιιι1ιε1ιεΖιεΙε νει·ιο1ε·ι ιιιιε1ι ειιι
ειιιιειει· «νει·ειιι ειιιιι Βοιιιι τε ιιι·2ε1ιε1ιει·Ιιιιει·

ε ε εε ε», ινε1ειιει·ειε1ι νει· Κιιι·ιεπι ιιι Ι. ιι ο πι; ε ιι ει ι'ε ιι

(1ιειει·π)8ειιιιάετ Με· Πιεεει· ει·ειικ·1ιε ιιι ει·ειει· 1ιιιιιε Με
ΒειιιιιΤειιι.ιειιιεε $ιι·ι1ιει'ειι‹1ε επι·ε1ι 1'νοε1ιειι1ιειιι·εεε εειιιει·,
ΜιτεΙιεπει· ιιπ Βειι·ει.ιιενοιι 1 ΜΜΕ. πει ειι1ειιεΑει·ειε απ ειι-:
τει·ειιιιεειι, Με ιιιιεεεε εε2ε11ιιι8·1ιε1ιει·Ηοιιοι·ιι·ιιιιε οιιει· ιιι;
Ποιεε νοιι Βιι·ειιιε·1‹ειι:εε ιπιι; άεπ Κεεεειιν‹ιι·ειιιιι‹ιεπ Βειςειι
Κι·εεεειιεεεεεε νοι·ιεε1ιειιιιιιιεεεε.- νοιιι 8. Πειεεεεειιιιιε εεε «Βοι1ιειι Κιειιεεε» Με! 1ιιει·
εεΠιει ειεε ΙιοΜει·ιε επι· Βεεε1ιειιιι ιιι; νοιι ΜΜ
ιε1ε ειιπι Πιιιει·1ιεΙτ. εεε Μπι·ιειι-Βει·εειιεε·
ιιοε ιιε.Ιε ι·ει·εεετε!τει. Πε ινει·ι1ειι50.000 Ποοεε (1ιει1000
επιιι πει! ννει·ιιινοΙΙεε θεινιιιπεε) ι·ει·Ιιειιιι.- Βειιιι δεοιιο1ειιιι-Κι·ειι1ιεειιιιιιεε ιιι ΜιιεΙιειι ειπε οι ι·ει
πεπ ε Βειι· ε.ειαειι ειιιειιιει ινοι·ιιειι. ιι·ειεΙιε επεειπιπιεε επ
60 Κι·εε1ιε 1ιει·εε1ιιιειειπε, εε Μιεε άιεεεε Κι·ειιιιεε1ιιιπειει2τ
ιι1ιει·820 Βειιεε νει·ίιιετ. Πιε Ζιι1ι1εει· Αει·ειε ιιπά ΡεΙι1εε1ιει·
ννιι·ειπιε _ι

ε
4 ει·ιιϋ1ιι ινει·όειι.- Π:ιε εειιει·1ιιι.ειεΑΙεκειειν'εε1ιε Αιιεειι1ιοεριι:εΙ

ιε Μοειιειι, νι·εΙο1ιεε'75ε2ειιοιιει·εΚι·ιιιι1ιεειιιιιε1ιιιιεε1‹εειι,Με
ειεεε ΚοετεεεεΓννεεά νοε 147.000Βιι1. νει·ιιι·ειιοιιτ.νοε εειιειι
141,θιΚ)Με. Με εει· Βρεε‹Ιε ιν. Α. Α1ειιε_ιε νν'ε εεειι·ιττεε
ινιιι·ι1εε ιιιιιι άει· Εεεε εεε ει.Μιιεε1ιειι Μιττε1ε ε·ειιεειιι.ινιι·τ1.
Πιιε Ηοειιιιε1 ννιι·ιι ιε ιιιιε1ιειει·Σεπ ει·ϋιιιιει; ννει·ιιεε.- 1νιε ννιι· νει· ειιιι8ει· Ζειτ 1ιειιε1ιτειεε, ιι: εει· Ρι·ιιιι

Ο ο ιι ε τ ιι ιι ε ε Ρ ε τ ε ι· ε ο ιι π Με θοεεεεειοιι επι· Ειι·ι·ιε11τιιιιε·
ειεει· Η ει Ι ιι ε ε ιπιι ι ιι Β ι ι; ει ει·81ιειΙτνι·οι·‹ιειι.Αιιι 8. θετοΙιει· ι

Με ειιπ Με Βιενι·ειιιιιεε· πιει Βι·ϋπειιεε άιεεετ ΡιινιιιιιΙιειιι
ιε άειιι νοιι Ρι·ειι Ρειει·εεΙιιι εειιειιιιιιιτειι Ηιι.ιιεε ει.ει:ιε,·ε
ι”ειιι1εε. Πιε 1(1ιειΙι ειιτ1ιει1τ24 Βιεεε12ιπιιιιει·, ινε1ε1ιειπι Ρει·
ιει·ι·ε επι· Αιιι`ιιιιιιπιεειιιι·ιιι·ε·ιεεΙιει·εεε εγεε!ιοΙοε·ιεε1ιει·Χτενι
1ιειι, ιπι οιιειεε θεεε1ιοεε επι· Βε1ιει·1ιει·Β·ιιιιενεπ Νει·νειι1ιτεε
1ιειι 1ιεειιιειιιι ειιιιι. Πει· ε1ι1ιει·8·ιεε1ιεειιπά εγεε.ιιο1οιιιεε1ιειι
Α1ιιιιειΙιιιις ετειιειι "κι Ορειιιι:ιοπε:1ιπιπει· ιπιι ςετι·ειιειειι
Βιιιιιεεε επι· 8ι.ειι1ιεειιοπ πεε Αει'1ιεννειιι·ειις νοε νειιιιιιιι1
ε1οιι“ειιεπι· Υειι'ιιιιιιεε·. Ζννει Βε1οιιε,ειε Ιιεεεειειιιιει ιιπά ειιι
1νιειει·ενιι·τειι Μειιειι Με ε·ειιιειεεει.ιεεΑπιεε1:1ιιι1ιειεπιιιε. Πιε
Ζιιιιιιιει·εεε «Με ιεειιε Ζιιιιιεε1ιεεννεπιιε νεπ ειιιιι.ιιι1ει·κε
ιιιεεει ιιπά ειιιε 1εοΙιι·εε1ιιε1ιτνεπ Χοι·1ιριε.ι.ιεε νει·1ιιειιει·ι;Με
8ε1ιεΙΙιι1ιετιι·εειιιι,ςεεε άει· οιιει·ειι Βιεε·ε ιιι Με ιιετει·ε. Με

Α ιι ε ι ιιι ι. εε ι·ε ι ε νιιει·ιιειι ιιιει Ο1ιείειι·ειε άεε ε1Μιιεε1ιειι
Κι·εεΙιεπιιιιιιεεε Γεεε;ιι·εε, ιιπά εννιιι· Πι·. Α. ν. Βει·ε·ιεειεε
Επι· ε1ιιι·ιιι·ειει:1ιεΚι·ιιιι1ι1ιειΕεε,Πι·. εε. θα ιι ιν ει· ε Επι· Νετ
νεπΙειτ1ειιπιει. Πι·. Α. ΚειΙπιειιιι Πιτ Γιε.ιιεε1ιι·εε1ιιιειτειι.
Πιιι·ιιιιι8·επεε θειετεειιι·ιι.πιιε. εοννιε Ριιιιεειειι ιπιι Ιειεειιοπε
1ιι·ε.ιιιι1ιειιεεννει·ιιειιειειιτ ειιιιιεεοπιπιεπ ινει·ιιειι.

Η
--Πιε θεεεπιπιτ2ε1ι1 εει· Κι·ε.ειιειι ιπ εεε 0ινι1
1ιοειιιτεΙει·ε Μ. Ρετει·ε1ιιιιιι·ε εει.ι·ιιι.τεπι 8θ. Βερι.

ε. δ. 7991(11 ιιιε1ιι·Με ιιι ιι
.

νοιιι.), Μιι·ιιετει 582 'Ι'γιιιιπε
(Π) ινειι.), 842 Βγιιιιι1ιε- Με ιιιειιι·),258 θειιιιι·1πε1ι- ι5 ιιιε1ιι·),
100 Πιρ1ιτιιει·ιε - «ι ιιιε1ιι·ι, 88 Μεεειιι - (7 εεε.) πιιπ! 51
Ροε1ιεε1ιι·ειιΙιε- (4 πω. Με ιιι εει· νοι·ιν.).

Μοι·ιιε1ιτει:ε-Βιι11ετιιι ει. Ρειει·ε1τιιιι·εε.
Με Με 1Νοε1ιε νοιιι 24. Με ειπε 30. Βεριεπιιιει· 1900.

Ζει1ι1 άει· 8ιει·5ειεΙΙε:

1
) εεε1ι θεεειι1εε1ιτ πεε ΑΙιει·:
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2) ειιε1ι εεε Ί'οι1εειιι·εεε1ιεε:
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,
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,
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(6
8
)
9
-9
.κιεπ‹ιιι.Νι3ποω

π

οτιοιιερτοι1ιιο άετ θετ1ιει11ιιτοτιιιττΙειιιΡοτιιι1ε1ιγ‹1
Πτι ιιιιεο1ι€161101ιοειιπά ει1ο1ιει·ιι·1ι·1ιειιι1εει11Ι11.1ε1

8εεετι Π1ειτττιόειι ι1τιτ1 ΠατιιιΚει1ειττ1ιε.
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Μθίει80! (εοΙιιΒἰΙε)
(Μετει-ΚτοεοΙ-Απγῖο!) έέ
ΜΙΒ.. 40°|οΜάι-ΚτωοΙ.

Βεεἰπἰεοτἰοπεππἰττε!

Μ άοι· ΟΜι·ιιι·φε.
?επταἱπιΗο:ΜΙΜ:

ΟοποπΗοω ."ωιωω α οΜ·οπΙοη, '
ΠΙρΜΙιετΙο, Εη·ε!ρε!, (πωπω,
(ΜΒ. πιεσΙΙεικαιω ο€σΙπωιΙσπ.

ΜΙΠΒ'0Π·· Ειιοειεο! (ωιΠι)ειε) Ρω-ἱοῇΐῇ0ι
()ειΙοιιιιπ Ε··ω"ω'·

δέοπω1·Μεαο2ω·τ!ιΔΠε,ιιΙσει·οοεετ:που
ΟΠΗΒ"..Ργοττ!ιοειε!νοο!ΛΗ.. επι: 3'|·°|°ΜΒΜ·ἔεϋ·ΕΜ

96||.°|οΙεΗΙΙη·οΙ-5ιιΙΓοεΞιικ.
(ἱτι90ἰι1Βἱ!€)

Β

ΗΜ.: 2ι/.°Λ·.ΟαΙκ:ἰιιπι
ον·ω/.,ΙὡἱΠγοΙ-5ιιΙΐοε!11τε.

σω.".*_ "Μ Κωε“ΜΜ:Μο"8 Ρ"""_·

Ι

θετικ:!ι- από Εεεοϋπιω:ΚΙοεεεΡιι!νετ.

ί
'

ΠιΤει1:ΙεΗεπΞ:0,1ε.
(εο!ι1ΜΙε)επΗ1.:ιο·γ.,μα.

Μ Τ"ΒΜω' ὶ α] Ε·ΠΠΚ-ΓίΜΗ
Μεεευ»πω: Βιεττπ=οΜεπ,“ψε";"Μ"ω ΕτεειΙ:ΜΜο! άοε _¦οὸοἰοτιπε ΜΙΚ!" ΜΗ σ"0">" "Μι Μ"ΜΜα

Κποι:!ωπει·ΜππΒιιπεωι. "Πω̂ "α"" -'ΟἀΡΓ5Ρ8πω° Απίπιβ-ΠοεΞε:3 ΤεΜετωπρω :Ιἰε.». Απϋπε:-ΒοεΒ:3-5 ΤαϋΜ1επρω ι:Ηε. ΙΠοΗά"ω” ι"0"6"" Ρ'ωω.”π'

ΟΦ

Αιιί ΧΨιιτιεοΙιάεπ·ΗεττεπΑπΕε
κνετάετιΙ.ἰτετατιιτυπό ΡτοΙ:ετι μπι

έτειτΠεΒι:ΙΜετ1.τ...τ
ΑΙΙεἱπἱεε ΓεΒτἱΜπὶειι: Μ

η

_ -

ΙοΙιὶΙιγοΙ-Βο:οΙΙεοΜ
~

Βοτο!εε, Ηετπιειππἱ ὰ 0ο.

ΗΑΜΒυπο.

Μ. Πι·. Μι!!πιιιπ κι Βϋτ!Ηι
'

@ΜΗ ε· ).Ζω· ΒοΙιωιιιΙΙπιι,<; Με: ειοιιτοπι θιοΙιτωιϊωΙΙε Π(Ηω;έ$21Ιτ
80Ή”.θ 8.Πθ1' 8Π(1Θ1'ΘΠ (1Ι1το11 1181°Π8811Ρθ ΒἱᾶτΒθΒθ Η: Κοινοιι-πω! ΒοιιιΜΙιεΕτιιιιΙ:οΒοὶὰο:Μ

θοεοΒΙοοΙιτε.1:επ11τιετοιι ΒΘεοΙιννετσοιι 18ΐ3
Δεπ'ΜοΒΘε Ρᾶάαεοεὶηω
ΗΜ·ῇιιεεπἀΙἰοΙιε Νοι·νοπ- από θεΞ :Ε 13 ΟΝ· Δ. Σ.. θεευπάε ΠϋΙιοπΙοεο, ιιυιεοϋωι ν.
Θϋ.ττουπ. ΡετΚω.ιι1εεοπ.ΑΙΙο Ι·ΙϋΙί'ε-

°
άειε ΜιτιιεοΙι από. νν1εεοπεοΙιεΕτ11ο11 Βοετ οτρι·οΜ:ο Μ1ττοΙ. ΜΜΜ Φ

πέ10%ΒΝθΓνθἔΡδωιοιοεἱθ__μ . . . . _ Αιιεεετ ιπι ἱτἱἔὶτοιι επ Λεπτειι
Τδ.9"ω!θ Β08'8 "Η ΔΗΜ" 5·0Γ3Ι'ΠΙΠ ΠΙ!Πσθ$ωΠ. 2$νώ0ΌΘΓΗΓΖίΘ,ΙΠΘΙ11·Θ1°ΘΑ88ἱ8ῖ8Ι.1Ζ·
ω __€1 επΖω,ΜεεοπεοΒαΐτΙ. ιι. Πεο.ιιάϊοι·ως

. 9 »έ - ΕΊ;-ΕΙι .Ρ · 2506' 30011.
ϊ' βι2°ω·σέυτ εύθ/2ύ /εο.92'επ/οε α: ῦΪθΙ18ΐθΙΙ. ΒΙΔωδῇΐἶἔ0”ἐΒΒἔἙιἔΡθθ#θι8ΐτθἱ

Βοπιπ› 1ειΠ'6 & -Πρι·πτετέιοϋτοτ. ΕᾶΠΟΙΪΠΓᾶΌΓἱΚ λδἄιὶτνοπ βΚϊό.ήΕόβρ75086Η1111603
· ή

ΜεττιπιΚοπίο!άο Μ Βοτ!ἰπ. 01=ωΐ·18·ΒΜ·
°°'°·· 14"'Ϊ"” "°

ε”,

Ρι·ιιιι Δ11ΜιΠο δο!Μι18, Φοεπεπω Η 137,
π. 119.
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Ν: ειιιο οι€υ.υιειοΙιο
ΦΠ ΗειΙιιιιι.τεΙ ιυ ιι

ωΒουιιυι ειυοιιιυ »νι
ιιιυΒ·εεε:Μι.

τΙιειιΙο ι·ειιιστοειΠιιυάο1ϋ1 πω!
ΜΜΜ ειιιιι ιιιιά οιιι;ιιοι Μου
Β·Ιοιοιιι·οι·:ΠεΙιοΙι:Με 8ει!ιο, πιο
Με 8ιιιυουσιουευιυουε.Βε πι. νοιι
ειιΙιΙιοιο!ιου ιιι·ΖΕΙιοΙιευΑυιοι·ικι
του οι·ρι·οΙιτ.υ. ά

.

ΑπευειεοΙιει.τι
ΒΙΒΗ·ΜΣιιιιοιυιιινει·ΙεΠπ ννοιάειι. ·

Βο80Πι!υ "πω ιυ ΓοΙι;ο ιιειιιοε
ινυεεεφεΙιεΙτε ποικ

ιιυιιοι·υιιπιιά ουΜΜιιυυιΜιιιη ιιι1ἀ .
Μ. ιιι ΕοΙιι,ιο ἀεεεειι Ιιεεουάοιε
Με ΚιιιιΙειι.ΙΙιο εεειιςυει. ιιυ Βε
ειιειιι Βι·ϊοΙΒο ειυυιοικ·ευάστω
νοι·Ιπευυυυ8ειι υ. ΕιοειευΙιΜ.
Β880τιιιυ άι·ιυ;;ι ιιι ΡοΙΒο άει·

Ιοιουιου Βουοι·υιιΜι·
Κου. άει· ΒιιιυΙειοιι ιιουυοΙΙ ιιιιιι
ουσι·ωιιου,ο!ιπο ιισιουιιοι·ι“πιω
"ΜΜΜ ιυ άιο Η.ιιιιτ επι. Μπιου
ιιιω πω· οιιιουυιιυιιιιιι!ουΜπουκι
ειιιυιιπι' όοι·εοΙΒουιιυά ιιπ ίιΙιει·
ιι.Πάιι, καιοιποπιει” πιιιυιιιυιιιιου

ΠυιιΚεΝϋιι-Ηιιιτϋᾶυ
@πειιι :

Πυετ. ιιγόι·ειι·8. οιυει·ιιτυ ο. Πεεοι·ιο. μεινει.
Απε Βοεοι·Πιιιι ι'ιιυιι!ιιιιιιεει;; ΙιετεεεωΙΙιο. άοιιι Πυμ
ΜΜΒιε. Μιπ. ιιιιοΙιεεΝΙόετο ΩιιοοΙιειΙΙιοτειιΙΙιε.

υ 16 Μιι! 80 ε Πιερ. 95 ιιυ‹Ι 60 8 ΙυΙιιιΙτ.υ τ
ΜΗΝ/ο

Μοεο Με θΙο.ε ΙιεεωΙιουάου
Κοι·!ι. ινεΙο!ιοι· ιιιιι ειυοιιι άει· 'Ι'ιιΒ
Ιιειιιιιιοι Μου ω” ΒοιιΠι. ιιι άει· ιο

υιιιι·ωΙιουΙιι·υιιουτ, ιιιιι «ιιυ-κι 'ΓΙιειιετι·ιοΙιοοι· άειι Βοάου
ιιιι·ιο Θευιιιυιυιυιωιιεε 2ιι οι·Ιιο.Ιτου.

Ζιι Ιιε·2ιοΙιοιι ε1ιιτοΙι ΑΠΘ ΑροτΙιοΚετι.

νου ιιξθαιὸιιιθιὲοορυἐτ6ιυθιιτ Βοετέτιετ.
τά

ΡΙιει·ιιιειοοιιτιεο

θοιιοιυΙ·οοιιιιιι1ειι.ιιιΒοι·Ιιυ.

600ιοι€.

ν ο ι ο ι· ιι υ ιι ιι 8·

'Ι.'ιιΙιοιι (οίι·. ΜιουειεΙιειιιιο ΑΜιιΙιιιιιι€) Ιιοειι.2οιιοιιιοιι νοτειουιουυυι·ουΒοάου ιιιιε
υοινοςι. ινοι·ιιου Ιιιιυυ. Αυ άει· ννιιιιιι άειι·'Ι'ιιυο

άοτ 8:ι.ΠιοΒαΙουτοι, ιιο (ΗΜ ιιιιιιι άειιι Κτο.υΙωιι πιιι· ειιι
πι» ιοάοιιιιιιιΙψου θειιι·ιιιιοΙι νοι·εοιιιεΙιειι ιυιιιιε,ιιιιι Με σιώ

ο ΒειΒουιουειιου ΗοΙυετιιυ ΙιοΙιευι8
άει· θι·υά 1 το”. ν. ε

κωπ

ι Μιιειιιιιιιυ Με ΜιενιΜηιπ. (Σορω

Κειποι·ΙιοΙιΒ.ιιιιιιιεοΙιει

ά
·

2Π5 ΜΜ 1900

“Η Με
Ιοϊίου-θσεο||εο|ιαΠ ίι7:· ΙπιΪἰυ-Γαύπἰἀιιιιἰιπ,

Βο:·|Μ δ'. θ. θά
Μι ωίιι/!τπἔεά:: ι|εάϊσίπιαΙ-ΒφπιπυιΜι!.τία
δ!. ΡεΜι·.τ!ιατεὑεεΪιι°!Μ. Με |ίαίιετΙΜιΗπεί
ιε?ιεθειιετα!-δοκια!α!"Μαι ιυίΙ.;·ωθι.ίΙσιι,άειι:
ό" ΠίιάίσίιιαΙ-ΚΜι @του Γετ/ιέέπιιιρειινου:
9. Ρε!ιπωπ ιιπά νοιπ 29. έλίαί ά

.

7. ι|Ιο Πυ
Μ|υ· :πιώ Βυ8ε!αυστου 7,Τ(Ι"0:0|11-»ΚεευτΙιίιι",
”@κιε|ε.τίΙΟστ-Κειοτϋίυ",πω! ”()|ιΖοτο[οηιι-Απ
ι·άιι21ς"ρωι6|πυίριΜε, ω" .ία Ιἰειἰι“›ιἔιιπἔ,
Μ:: "Ωιι:::Ι::ίΙυετ-ΙΏιοτυίπααπό 80ι!οτο[οποπ
ΑιιισΙ:Μ(", αἱ: έιωειιΠια!!.·σιάεδπιβε ιιιιι::ὐΙἰε::
ΙΜ: απ: .ΑΡοϋιεΙ:επι1ετα|ι|ο|ΒΙΜΜΜ: Μπ/ωι,
από :Με .Ρτάρα.τα2"(Ϊ|:ἰοτο/-οτιιι-./·Ιπ:£ὑὐη"πω·
πιι/ άηΙΙίσΙιε !”αποτόπιιπέι_

δεν Ι/8Πϋ888τ
άοε δωιοπι|- Οου.9υ|σίε.

Νο. 1728.

88·..ω%. ΜΔ 50°_ω.

ε
'
ι κι· ι
ι. Κι·ιιιιΜιειτ

ι

Βεεοιιιιοι·ε ε,ιεεψιιοτ
ιιυ απ.

Κυεεευρτιιιιιε.

: Δε! κυι»ωυ8τιιιΙυιιιιιιιι:

ιιιιιιιιιιπιιι 8ιιιιιυ
άει· ΑοτἰειιἔεεεΙΙεοΙιειίτ άει· οΙιεπιιεοΙιετι ΡειΕιτιιι

Τι·ειιιροτιεοΙι δ: Οτι., Β18°8,
Βιιιοιι-Βιννοιεενοτιιιυάιιυ8, Με ειο ιιυ ΒΙιιω νοι·Κοιυυιτ. Πε Μουτ
Που άειι Γ:2ιΙΙοιι, ιι
ι

νι·ε1οΙιιιιιΒιευιιιιοΙιτυιιου ιιυιιουι Μ. Ηιιιιιιιυπ! νου Μου Βιυευ-νοι·υιιιάιιυεευ επι ευιιυυΙΙειου ιιυ Κϋτροι·
Ζιι ΙιειΒειι ιιι ειΠε:ιι Αροι:ΙιεΚειι υπό Βι·ο8ιιειιιιιιυόΙιιιι€ειι.

ιιι Ε'ιιυι·Πι
ώστε, Θε. Ρ

.ΤΘΠ.

Φ

Μι1:ι·οε!ιο;ιο Ειπα :ιιυ
ρι·οιιιουοιυρίιεΙιΙτ.ΜΜΜ: Θου!
οι.οιευιιη;, ννοεΙιτουιιουεΒιιιυ

(38) 1-1.

πο” Μ”. Οιι6.314ι0ιιι·.ιι6ρε 1 τ.

ρι·ιιοτ.Με εειτ.Τιιιιι·ου
Οι. Μιι. 8ΜυΜηι

Ιιι

ι. Βοιιι.: Β.ειο!ιιιιι
ΙιιιΙΙ-θιοεε8ιυιιιυ.

τιτ1 1υιτει·ιιτιιτ 8Πΐ ΨιιτιεοΙι φωτια

Αοτιοιι-θοεοΙΙειοΙιαίτ ιιπ ΑιιιΙιιι-ΡειΒιιουΒιοιι, Βοι·Ιιιι θ. Ο. 38.τι! ιι

-ΑΜεΙιο11ιιιιΒι.

Μπι. ιιγότατε. τιιΕπιιιιι ο. Πεεοι·Ει. μπει.

ἔ Μιτου Ζιυυουοι· ιοιΙι εοΠιιτΙιι..Βρεο. Ε
.
α
.

Πι.ΙΙο, ννοΟυιιι·ιιΚ
ιι. Μεάιωιιιευτ ιιουι Βοιιιιιιάειτοιι ιιιιΙιε
Ιιιιιιυτ ΜειΙιευ 80Πειι

ΩιιεοΙιειΙυοι·-Βοεοι·Βιιιπωυι υιωιι, υοιιυιιιωτ ιιιοΜ, οι·ίοιιιοι·ι πιιι· 8οι·ιιιυυΖω Μ: Ειυι·οιυιιιη;, υιιά ΜΜΜ ιιι ΓοΙΒ·ο όεεεευ ειιιπ: ιιοευυ$ΙἱοΙιο Υετ
Μεεετιιιιε ιιιιιι νοι·υιιιιιιοΙιιιιι€ άοε ΙιιιιιιυυΠοιιειιυουυε άει·.

ΒρεοΕυ!ιι€ιτ:Βοειι·τε θΠυειιιιιου Π. Η. θ. Μ. 24925./2Β

¦

Με· !υυιιου!εΜουιιο Βιιιυευ

Βοειτ.2οι·ιυ:Γι” Κι·ορι1' πιιά ΤοοΜοι·,
Ι.ειιευόει· Διακ:

11·ωωυιιιιι·ιωιπΜιι"πυινιιωυπ0Με.ΠουΑμ:.ευηαπόλῇ0

©Μι·νυα1ιυιι·.ΡΑΝ.,

`

πιο: Ηπα!ιιι·ινΠυκουιΜ, !ιουουσιοι·ε
ιιυιωω.
Βσεω·Μη ειιςυει υιαΙιάειΙιει·(τειιι

Με: οοιιιιιιιιιττ ιπιτ
Μάθιου Γει.ιευ οάετ Αι·ιυει
Μιτρει·υ) πι· ΒυτΙ'οιυιιυΒ νου
Κιιιετοιι υυ‹ι 8οιιιιρρευ Ιιειιιι
Βοεοιυ, Ρεοι·ιιι.ειε. Ριτγι·ιιι
ειε, ω άει· ΙοΙιιγοειε ιι. :ιιυ
ΒιιΔιίοι·ιιι.ΗιιυιιιτιεεοΙιΜ.8ειι. εο
ννιοπι· Βι·ινειοιιιιιι€ άειι·Πει”.
Μιι 8οΙοτοάει·ιιιιο ιιιι‹Ι ευάοτου
ιυόυτιιιινειι Ηιιιιτρι·οοοεεειι.
ΒεευιΜη ιιιευτ ΐοι·ιιοι· Με νε

ιιΠιοΙ Μ· ιιυ Μαστρο
ι·ιιιιουνου ΜΜοιιιυουΙου Ε

υ

Με Μιι!
ιιιιιι ιπιτ ειο!ι ιιιιεεει·πι» άιο Βε
ιιιιιιάΙιιιι€ ευΒιιοιιιοι· ιι. «Μω
ιιοΙιοι·Βοιειιιε (ιιυ: ΖἰιιΙι, ΣΥΜ
ιυιιι|ι, ΒοιιιισοίεΙ.'Μουτ, (Μη ειι
τοΙιιιι ιιιιά ειιιάοι·ευ ΖιιεΜΖειι)
ιιυ· άιο ιιιιιυιιΙυιιτε Βοιιυυιι1ιιυἔ
άει· Ρεοιιυειε ιιιι‹ι Βου.Μοε Επι·
«πιω.

-

Μευρωυ Μπιτ ειυΙι πιει .ιιι Νιουτ· ΜικευιιιουΖυσΠιτουεσω -ι
-ι
ιι
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ιι
$ :
ο
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η
η
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η
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Μιιιι·ειι.
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Π
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ιι
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Τ
” ι
ιυ
Ε
)

ιι·οτΙι :

απ· ΚιιιτΙοι· 1/5-1Ηξι .Ϊ
Θ υιιοΙι

¦Ποειιι

ιιυ Βι·ινεοΙιιιευε 2- Β Β·:

άειιι ΑΙιοτ.

Θειιιειτοι·ιτιιιι

Πανω-Ποτ!.

Ηοϊι·ιιτ1ι ΙΙι·. ΨοΙΙιιιισΙ.
ΝιιΙιει·ου ότιι·οΙι Ρι·οιροοτε.

008) 26-14.

ΕΑΒ0"ΒΒοΜ!.
πωπω". πιασει:- σεει.ι.οουπ τ

@ιιοΙΙοιυοιιο-υπ' Που!δυο.“που πω: Δ. Πει Μ: ειιιπ 1. Μποβση
Ι.ΙιεΕειινν-ΜΜΩ-ΗΜΝΠΠπῇΜ1ιιι @αυτΑιιυκυιιιιουιωΡι·ουουκνοιιΔε:ΜιιιατυΙνν".ΦΕ” 8ιιιιι-Ουοι·εσω

Πιιιι;!ιοι· . ο ο

7 12

ε α
:
. Βιιιιι·ιιΕοι·οι ν. ΜωιουοοικοΚυιιιι·ιιιο

η
15.



Μ· επι ι·

Νειιιι Β'ο!Βε Χν!!. ειιιενα ~~ι~ι. ιιιιιιιιιιιι

!!!!!Π!!!!!!!ΗΒ !!!!!ΕΕ!!!!!ΒΒ!!!
εεπιι· πω· Βοάεο!ιοπ νοιι

Μι. Πι·. !!ει·! !ῖ!ε!ι!ιι. Πι·. !ε!ιειιιιεε !!ι·ειιιι!ιε!ε.
.!πι·ιονν (Ποι·ιιε!!.

°
ΜΜΜ

Πι·. Εεεε!! !Νειιεε!ι.
Μ. Ροτει·ε!ιιιι·ιι.

Πιε «Μ. Ρετει·ε!ιιιι·μι·Πεε!ειπ!εο!ιο!!!Πιο.!ιειιεε!ιι·ι!ωοι·ει·.!ιο!πη000ιι'.' Διιοπεο!11επεε·Α!ΗΠ·δεο "π!ο 8.110Σεεει·ε!.ε "
Β ο ιι επεσε τ!.- Πει·ΔΜΜιω”ιι!.ερ1·οιεΜ. ιιι Βε"1ειιᾶ, 8 Β.!ι!.Π!ι·Με »Με πιιπ ειιεεο!ι!ιοεε!!ε!ιεπ πιο Βιιο!ι!ιεπό!ιιι18νοιι Κ. !ι. Βιο!εει·ιιι
$ε!ιι·, 4 Με!. Μι· Με !ιιι!!ιο.Τε!ιι·πω. Ροετιιιε!.ε!Ιππε,ιιι «ΜεΜΠΟΝ!! 80.ΡΜ0"!Μι·8,Νοννε!η-Ρι·0ερεο! .ΗΜ, ιιι ι·ἱεΙι!;ειι._ιιιε πι" “η”,
2.β.ιιιωι·ιι20Μει·ε _ῇ!!!ιι·!!ε!ι,10Πει·Ε !ιε!!ιιε!ιι·Ιιο.!ι.Βει· Ξιιεεε!·.!ειιηιφε!εεστιά0ΑΙΜ απ!"πιοΚεεεε!:ιοιι!ιω.ϋαΙιε!ιειι!!Διι!;!ιοι1ιιιι€ειι!ιιιιετ.πιιπ ιιπ
!'ει·ά!ε3ιιιε!μερεΙωιιο Ζει!ε ιιιΡει!! Μ: 10Κορ. εεει· 35 Ι.>ίοιιιι.-Ι)0ιι άοιι εσεε!ιε!!ιιι Η !ιτοιιι!ειι Βει!ωτοιιι·Πι·.3η,6,01!'ΨΜΜ,οξι!π8ι.Ρο“ω” ννει·άειι25Βερει·ε!.ε!ιε!ιμ!!ιι·ει·θι!!!ιιε!ει·ε!πο!Μ1808ΜΜ.".-τοι·ε!ιιιι·ς,Ρο!οι·ε!ιιιι·Βει·8ε!!.ε,Ρε!ει·-Ρειι!ποεο!!ε!πιι ι·ιε!ι!ειι 8ρι·εε!ι
Κε!ει·ετε νιι0Ν!ει.ιιιεε!ι σε". 8002070016Μ!. επι Β086ιι !ιοιιοι·!ι·ι.. εειιιιι!ειιΜοιι!.π8,!!ειι.ιιινοε!ιπω! Ρι·8!Με νοιι 2-3 Π!ιι·.έ

Μ 8!. Ρειει·ε!ιιιι·8, (8. έονοιιι!ιοτ) 21. Οστο!ιει·

1ιιιιιι1α: Πι·. πιο!! Α. Κιηι!!'ει·-'Ι"ε!!ι!ιο!. Οοι·ι·ε!'ει·ετ:Πε!ιει· σε Βο!ι!εις!ι'εο!ιεΠει!ιοι!ε εκει·Ι.οοε!επεεε!ιεε!ε. - ΒἰὶοΙιει·
ειιιε!Β·ειι πω! Βεερι·οο!ιιιιιποιι: νει·Ιιειιι!!ιιιιε,επ Με· ι!ειι!.εο!ιειιρει!ιοΙοι;ιεο!ιεπ θεεε!!εο!ιεί!;. Ιιιι Αιι!'ει·ει;ε εεε νοι·ετιιιιόεε
!ιοι·επερ,·εΒο!;ιοπνοιι εεπιι άει·ιε!ι.ιεειι Βο!ιι·ι!'ι!'Π!ιι·ει·Ε!. Ροιι!”!ο!ι ιιι Βι·εε!ειι. - 'Πιο ιιειιεετειι Α1·ειιε!πι!τω! πω! ι!ιι·ε Ποε!ι·ιιιιις
!ιιο!ιιεινε θει·ιιιιι- πω! θι·8·επο!.!ιει·ερ!ενοπ Πι·. Ρετει·ε.

- Ρι·οτο!ιο!Ιε άοε !ει·οιιιε Μ. Ρετει·ε!ιιιι·8·ει· Αει·ε!:ο. - Απε
ειι εεε Με Ρι·οτο!ιοΙ!επ ιιει· θεεε.!!εο!ιε!'ε
Βιι “Με Μ. Ρε!ει·ε!ιιιι·ι;ε. - Αιιιει8·ειι.
Ζε ' μ. ·

ει... σε 8ο!ι!ε!ο!ι'εε!ιε Με!!ιο!!ο σε !.οοε!
ειι!!ε!!ιεε!_ε.

Οοι·τε!ετε! νοπ Πι. πιει!. Α. Κιι ρ!!ει·-'Ι'ε!!ι!ιο!.
(Βι·ε!ειωτ επι' όοπι ΧΙΙ. Ι.!ν!επά!εο!ιοιι Δει·πειεςε.!

Μ. Η.2 Ψε!ιι·ειιε ιιοο!ι ειε Ε'ι·επε πει· Βιι1εο!ιο!ι!ιιπε
!ιει·ι·ι, ινοΙι:!ιοε Αιιεει!ιε!!επιπ Ζιι Νετ!ιοεεειι·εο!ιοπ επι

πεειΒιιοιε!;ειι ετεο!ιο!ιι!ι, επι! Με Ι.οοε!ειιεε!!ιεε!ε πι!! ειε ι·
!ιοιι Οοοε!ιι!ϋειιιιπειι πεπε ιιι Μιεεοι·ει!!! Βε!ιοπιπιειι ει,
!ιιιι!ει Με 1891 νοιι Ι)ι·. 8ο!ιΙε!ο!ι ιιι Βει!!π !ιε!ιειιπ!
Βεεε!ιειιε Με!;!ιοι!ε εο!ιπιοι·ε!οε ιιι ορει·ιι·ειι ιπιππει· ιιιε!ιι·

Υει·ει·ε!!ιιιι€.
Απ! 'Ε!ιοοι·ιε πω! Τεο!ιιιι!ι Μεεει· Μει.!ιοι!ε πι!!! Μι
ιιιο!ιι·πε!ιει· ο!!180!ιο!1,Δε. `ιο!ι θιε!”ε!ιι· !ειιΓε Βε!ιειιιιτοε
πιι !ιι·ιιι€επ. Νικ· επι· Πεμ ειπ· Ιπωιιιοε!!οπεπε!ε!ιι·
ιιι0ε!ιτε επι Ρυ!ι.,ιειιιιοε !ιειιιει·Ιιειι:
Με ε:ιρετιιπεπιε!!επ Πιιτοι·ειιο!ιππΒεπ νοιι Οπε τ.ει· πω!
Μειιιι!ει· !ιε!ιειι ιιι Βο!τεΠ ιιει· ειιεε!!ιεε!ι·επι!επ πω!
ιοιι!εε!ιεπ !!!!!ι!ιιιιιε εεε Οοοειιιε ει·πε!ιειι, ι!εεε Με Βο

πε!ο!ιπιιιιε ο!πει· Μειι!ιιιε!‹!οε!ε πει· ιιιιιοι· ε!ε!ο!ιεε!!.!Βοι·
ΑιιΒιι.!ιο πετ Οοιιοοιιιι·ετ!οιι ιιει· ει: ιιιι!ε!ι·επεεπ Ι.0επιιΒ
ρι·ε!ε!!εο!ιεπ !!νει·ι!ι Με!. Οιιε!ει· Γεω, ι!εεε ι!!εεε!!ιειι
Οοοε!πιιιειιαειι ιιι ε!ει·!ιετ οοιισειι!ι·ιιτειι Ι.0ειιιιεοπ 8!!!;!εει·
ειιιε ε!ε ιιι ι!!!ιιιιοιι Ι.0ειιιι€ειι. Ειπε 0,2 μισο. Οοοε!ιι

!ϋειιιιιι ει·ινιοε ειο!ι ε!ε 5 Με! νι·ειιιεει· @Με ε!ε ειιιε
6 εποε. Βιε Μι· 0οοε!ιι @Με Μειι!πιε!ι!οειε Με· Με
εε!ιειι Ρ!ιετπιεουροε νοιι 0,05 [επι πιεσε Οιιετει· Με πιο
ε ρι·οο. Ι.0ειιιιε, ε!εεεεειι εε! !!π· Με 0,2 ιιι·οο:. Ι.ϋειιπε,
ε!εο 8ο!ι!ε!ε!ι'εο!ιε Ι.0ειιιιε Ι, ε!ε !ισε!ιε!ιε Ε!ιιεε!Βε!ιε
0,26-·0,3 επειιπε!ιπιεπ. Ι)!εεε ιιιει·Κιν!!τι!!Βο 'Γ!ιε!.εεο!ιο
ει·Ιι!ει!. ειοπ Με θιιειοι°ε Αιιειο!ι! εεε τ!ει· !ειιεεεπιεπ
Βεεοι·ρ!!οιι ιιει· πιι!ιεειιιειι Βιι!ιε!επε !π ιι!ει!ι·ιεεπ Οσπ
‹·ειι!ι·ει!οιιειι. Πει! Μειιιι!ει πεπε εο!ιοιι νοι· Οπε
ιει εε!ιιιιι!ειι, ι!εεε πεε Εοοειιι ιιει· εεπιι εοιπε !οιι!εε!ιε
νε!ειι2 επ!!ε!!ε!, πεπε σε ιιι ε.ο!οΙιεπ Οοιιοεπιτε!ιοιιειι
νει·ει!ιίο!ει "ω, ι!εεε ι!εειιιο!ι :Με ννειεεεπ Β!ιιι!ι0ι·ρετ
ε!ιοιι Ζει·ε!6ι·τινοι·ι!ειι. Ποιεε!!ιε πω, τ!εεε 0,3 Ωωι:ε!π
Με ιιιο!ι!ιοιιιεο!ι ιιι!ι·!‹ιε. εεπιι ‹!ιε.Βοειε εκει· ευ! ειιι
πιε!, εεει· ιι

ι

ειει!ιοιι νοι·άϋιιπιιπεειι επ! πεε 80-, 60 επι!

.?...-.

ρι·ε!ι-!;!εο!ιει· Αει·ειε επ Με”. - νει·ιιι!εο!ιτ.εε. - Μοι·τε!!ιετε

!00!εο!ιε ιιει·ε!ι!ο!ε!: ινιιι·ι!ε. Ι)ει·ειιε εο!ι!!εεε! 8ο!ι!ειε!ι,
ι!εεε πιο ε!πιπε!!Βε Θε!ιο νοιι 0,05 Οοοε!ιι επ! 1 οποι·

5 θι·ειιιπι Βο!0ει τοιι1εο!ι ιι·!ι·!ιειι !ιειιιι, ινε!ιι·οιιι! ι!!εεεΙ!ιο
Βοε!ε ιιι 50--100 Οιτειιιπι Κοο!ιεε!ε!0επιιι; νει!!ιε!!!, ιιι
ι!ι!Τετειιτ !ι!ει!ι!.
8ο!!!επ Με: Αιι€ε!ιειι ειιιε ε!ε ε!ιεο!ιιτ ι·ιο!ι!!ε επιιε!
εειι, εο πεπε ε!!ει·‹!!ιιΒε νοιι ε!ιιει· Ιιιτοιι!οε!ιοιιεεε!ε!ιι·
ω! άετ Βο!ι!ε!ο!ι'εο!ιειι Ι.ϋειιιιε εε!!›ε! εεπιι Με
Με Βει!ε εεπιι, πειιιι Με Μεε!ιπε!άοειε νοιι 0,06 !!!ιει·
εο!ιι·ιττοιιΠΜε.
Βο!πι Ει·εε!ε εεε Οοοειιιε επεσε Τι·οροοοοειιι εο!Ιειι
ιιοο!ι ει·σεεει·ε 0πειι!!τε!ειι πω· Βο!ι!οιο!ι'εο!ιοπ Με
ειιπ8ειι Αιιπεπειιπε !!πι!επ !εϋπιιοπ.

8ο !ιε!ιευρτετ Οιιε!;ει·, ειπ· εεε Τι·οροοοοειιι «επεσ
Μπι ω, ε!εεε ε!εεεε!!ιο 3 Με! ινοιιι€ει· @Με !ετ ε!ε
‹!εε Οοοειιι, ινεε !!!ιι·ιεεπε Με νοπ Αιιι!ει·ειι !ιοε!.ε.!!ει
ινοι·‹!οπ ιε!. Βε!ιε! Μ: Με επεει!ιεε!ι·επόε Κι·ε!!; Μιάου
Βιο!Τε Με εΙειο!ιε. Οιιετει· ιπε!ιιι: άιο !ι0ο!ιε!ε ει
!ειι!ι!;ε Ε)!πεε!Βε!ιε νοπ Βο!ι!ειο!ι'εο!ιει· 1.0ειιπε 1 ιπιτ
0,2 μου. Τι·οροοοοειιι !ιγει·οο!ι!οι·ιοιιπι !ιεττεε!; ια!ειι!ε!!ε
ιιιε!ιι· ε!ε 0,5, ινε!ε!ι' !ε!;ε!ει·ε ΜειιΒε επιιε @πιο θε!ε!ιι·
Μι· ι!επ Ρε!;!οιι!ειι ε!!οιιι εο!ιοπ νοιι Ι.0επιι8 Ι 260 πω!
νοιι Ι.ϋειιιιε ΙΙ 500 θιι·ειιιιπ !ι

ι

Απνσειι6ιιιιΒ Ζιι !ιιιιιιΒεπ
Βεει.εττο. Αποπ Βι·ιεε!ε!ι πε!. πι!! πεπι Τι·οροεοοειιι
[ειπε ειιιε Ει·ίε!ιι·ιιιιΒεπ 8επιεο!ιτ.
Ζιι ειιπετειι Μοι!!!!εε!ιοπειι Με δο!ι!ειο!ι'εο!ιειι νει·
!“ε!ιι·ειιεΒΒει·Βο!ιοιιι!, πι!! ιο!ι πιο νοπ Βι·ειιιι νουμε
εο!ι!εεειιε ειινε!ιπεπ. Ι.σιε!ει·ει· οποια εεε Οσσε!ιι
επεσε Βιισειιι Β

,

Με!. εεε Μοι·ρ!ιιιιιπ !π ι!ειι !.0ειιιιεειι
Με πω! νοι·ειισει·ι εεε Κοο!ιεε!εεε!ιε!!; εοτεο!!ιοιι νοιι
0,2 ρθτ. ευ! 0,8 πω. Ζιιι!οιπ !ιειιιιτει Βι·ειιιι εεε
Αε!!ιετερι·ει· π!ειπε!ε. Αποπ Οιιε!ετ Με! ιι

ι

εο!ιιειι

!.0ειιιιεοπ Μπι Μοι·ρ!ιιιιιιι. Ετ πιεσε! !!ε!ιοι·, !“ε!!ε ιισ!!ιι€,
πεε!ι ιιει· Ορετε!.ιοιι ειιιε

0οοε!ιι, σε εε πιο Βεο!πε επε!ο!ιτ τοπιεο!ιει· Μ. 0750
ιειι‹! Βι·ειιιι Με Οει!επιε πεπι Μοι·ρ!ιιιιιιι Ζ!180!ι1°ε!0!,
πι!! ΜεπΚ!εινιοπ ‹!εεεε!!›ε_ ιι

ι

ποπ 8εΙι!ειο !ι·?εσ!ιοιιὶ
Ι.ϋειιιιΒοπ ιιιο!ι! ιιιιεεειι, σε εοιιε!. ι!ει· Νεο!ιεο!ιπιοιε επ

Μοι·μ!ι!επιιπιεει!ειι.· Νεο!ι
ν

ννο!ι!εειιιιι!.!ι Μ; Με Ειιοε!π Β ειοπ! ε!ε!ε!ι Μπι·



_εμ
οεπτπε εεπο εοπΙ οοο Με Οεοεποε οπεοτ οοτσο Μιε ποιο:
ροποοπ, εσοοεποπο 1ποποε οεπ· Ι.σεοεππιεπτ οεοθεο·εοε
εοτετεοεο. Βτοοο νεπ·ινπτπτ"που Με Βεσ1οε'εεοε
Μετοσοε οεπ· επετοεο Οσσεποποεοοοεο, πο_εποτοπο” 2ο81επεο
οεπ ποεππεοεο Τοποσπεο οοο Ρο1εοππποοεοΜε εεοπεπωο
εοοε Μετοσοε οπεοτ εοννεοοεο 2ο 1ποοοεππ_ Ροπ·,Ρποοεο
οοο Ζεοεο εποροεοπτ επ· :το δτεπΙε οετ Ξεο1 επεο'εσοεο
Με Οοετετ'εεοε Μετοσοε, οοπ Με ω» ετπνοε οππποετ
εποεεοεο οποεεεο οοο σε πεπεεοοετποοεεεο εοεοετοοττ
οπο:

ο `

Μεο οποεσοοοπτ Με Βοεπε οεε θΙπεοεε ποπτεποεποΒτοσο
Πποποοεεεεππποοσο,οπο σε Βποτεοποοι· εοοοεεΙπιπεποεο οοο
εππε ρεππροεπεπι Αοοετσποσεεο εεοεπο!επ Νετνεο ε.οεεο
εοοε.πτεππ. οποιο ρετπρ1πεππνοπτενοο οεπο $σπποιοσ1πεοπο
οεοο "το ρεππρΙπεππνοτπ.εεετπσοτετετ Βρππτοε πιο οεο νπετ
Βτεππεο, »νο Με Νεπνεοετε.ποοτε νεποιοΓεο, ο εποε εοο
εοτοοε Ιοπεστπσο νοο ι/ε--'[ε Ρπ·ενο2εσοεπ 5πο·πτοε εποεπ·
1 οποσ. ΟσσεποΙοεοοε (ππο θεο2εππ ε1εο0,01-0,02 Οοσεπο)
Βεποε.εοτ. Νασο Αοποοπ νοο 6Μποοτεο πετ Με @Με
οοεεεοοιιοτιε Ρεττπε επποειππετπεσπιοοο οποιο εεεσ1οοοε
οπε Βποτεοποοπ· εοεεεεοοπττεο πετ. Μεεε Μετοσοε 1οιοο
οοπ· οοπ οεο Εκτπεππππτετεοοοεεπνοοοτ ππνεπ·οεο,οσσο πσοτ
εεΙοετ Βπ·π ε8Ιεο επε, οεοπεποπο:ο πνεοο ποιο οποοτ1 οποσ.
Οσσεπο16εοοε εοοοετο 8σο1επσο'εεοε 1.6εοοε 2 νει·
κνεοοετ, Με Β οοεο οπο: οεπεπτε εεποεσοτ οετ. Ιπππποεπ
οπο οετ Μιε Οοετετ'εεοε νεππεοπεο οεο Γεοπεπ, οεεε
οτε 8τεΙΙε οετ Αοεσοοοποοε οοπο εεοποετοοείτ οπο, Με

π

π

εεΙοετ Με νεπτοεποποετ Μεεετ Μεποσοε, Με Με.οο, εο-π
εεοεο. Αοεεετοεοπ εποο τοποσ. ΟσειπποΙοεοοοεο Μοτο:

οοοείοοτΙπσο. ο Κσπποεοο εε.ο εσ8ετ Νεοπ·σεε οοεο
Αοινεοοοο8 οετ Οσοετππετπσο εποτπετεο. Αοεο πετ εε
οποοτ Ιεπσοτ 2ο εεεεο, Με ετεπ·ο ποεο οοεοοοππτεο εσ11.“
Ττστοοεπο εσοεποτ ποσο επσο οσσο νοο οεπ: Ο_οεπ·ετ°εεοεο
Μετοσοε ετπνοε 2ο νετερπεεοεο, ννεοο εε εεπποετ Με Αο
ερετπ·οοε οεπ Β1οτιοποοπ οοπ εοοεπ·ε Ψεπεε, Με οοτεο
Λοεεοοοτεο 2ο επ·π·επεοεοοοο οσπΪτ, οοεε οεπ οσο Βοοε
οιπτετεο οπεεεΙοε Μιε 8σοπεπεο°εεοε νεπτε.οπεο, απο
οπεπ· οπσ1πτεσ Ιεπεοτ Με επποει·ινοτιε εοεεοππποτεο πετ, επ·
Βοοοεο οοο εσποπτεοεο οεπ Ορεπετπσοεο πο οπεεεο ΚΜ
ρεπτεοποοεο οπε ε118εποεποε Νοποσεε
οπο.

Με Μσοποσοτπσο
εεοΙοετ θ σττετεπο νοπ οοπ επο εο Ηπππετπε1ποε'ππο Ιο
ππ1τπ·πτεο2ο ποοεοεο οοο°νσο οεποεε1οεο Με Μιε εποε
θρεποτπσοεεεοπετ ε.οποοεεοπνεποοπεο.

Ι '

ν. Ηοσοεπ· ποππεπτπ.οεπ Εκεπτποοοπτπσοεο οσο ?πομπο
οοο Ζεοεο οοτετ οσοεπο 1)ποσο Με εεοπεπεππωπε
Ι.6εοοο οππεστ πο Με (1ε1εοοε οππο ποοπτπππτ οοπ Μεεε
1Νεπεε Με ΚερεεΓ οοο Μιε Ρεπ·πσετ.

°

Βοοποετεπιπ ποεποτ, Με Ξε1ι1επεο'εεοε Μετοσοε
εεπ οεπ οπεποεο Κποοετο οποοτ ε.οοεοοοετ οοο ε.οσο ΙΜ·
οοιοοεεοεο ποοεεε ποε.οπποποετΜε Αοοεο νεπ·οποοεο. Βεπο

ΒεΒεοπποεπ οεππεοριετ 11ϋΙοεπ·, οεεε Κποοεπ Βε.οε εοτ
ετπππεοο1τεο, ο·εοο επε ποσο το οοπ ΑοΓοοΞε οοποοο;
οπο. οτ οπο. ε. Η. 'Ζ Τποεοεστοποπεπππιο Κποοεπ·ο νοο 1
Με 8 .ΙεΙππεο ποπτΒοτεπο Επ·πσπεε πποεο 8σοπεποο ευε
ποοπεο οϋοοεπι. Βετεεποε Αυτοι· οοοετ εοσο, οε.εε Με

θιεινεοεειπ·οετοτ εοεπ οοτεο Με Ιοο1ττοτπσο οεοτ1πεοεπ
οπο, ννοοπεοο πε

ι

εσοετ οεπ· 8σοΙεπσο°εοοεο Μετοσοε
εεπειοε σπτ οετ Μοτο Βεοπεοππτ οπο, οεεε επε Με
Οοπεοτππ·οοεεπ·επποϋεειπο" Οπεοεοε οεεποτποσοτ18ε.
Θεοεο πο· οοε οοο πο οπο· Ι.πτεπεποπ· οιποπιοεοι Μποσ
ποεποεο Ππτοεπ1 οοεπ· Με 8σπι1επεο'εσπισ Μετοσοε οοπ,
εσ οοο οοε οε.οεπ οοπ, οεεε οπεεεΙοε 2οοετοοετ οεποεο

Αοοποοε 8εποοοεο οπο. Με επετε Ριποπποοτπσοοοο· Μιε
8οοΙεπσο°εεοε Υεπ·πεοτεο πετ πο οεπ ,,Ι)εοτεσοεο Νεοπ
σποπεσππεοΨσεοεοεεοππίτ" νοο 18111, Ντ. 47, εοτπιο1τεο,

_πεοσεο ετετ 1898 πεοο Με Μετοσοε οπεοπ νετοτεπτοο8.
Βοοο τποοεο πποοπεοτ1πεππΜε Αποεπποεοεπ· οεπ, οπποτεοο
1οΙ)εοτεοοπεοο Με επσεεεο Ι(1ποποεο οοτ εεεοοπτ ποπτ

εοτοεοτ1πεο ποοεοεπι
·

οιο· $σοΙεπεππ”εσ1πεο , Φωτοπο

`ποεποε Νε.τοσεε 2ο επεετεεο

οιποπι ΕπορπεοΙοοοεο οετνοττπ·ετεο. $σοσο νσπ·οετ _πεοοεο
οεττεο ρπ·οοτπεεοεΑετετε Με νεπ·οιοπ·επι νσο_Ξεο_Ι.επε ο

οεποποπνσπτετοιπο πετ οσο! Κετ1 Βπ·πεοπεο πο 1πνσπ·ποε
ποιο οεπ ινοπποετε οοο οοεςοποΜπσοεπε .Υσπ·πποπορίετοεπ·
8επιπεπεο'εσοεο Μετοοοε εεο·σπ·οεο. 4896 οοο 1897

-ετεεοπεοεο Με Ατοεππ,εο νσππΗοποπεπετεπ·, 4ΜεοΙε τ,
Ππορετ, βεοεππί, 0°σττετεπο, ,Νοε.ο Μ1οβπΘΠΐ·
1ποτοπ. νοο Μεεεο οοτστεο-;οεπ-πε1πτετ Βσττετε-π ο

Με οετ οϋπιπ81. εοππ·οτεπεεοεο ΚΙποπο 2ο ΒτεεΙοο ππο
.οποτε 1896 οοεπ· 118 ποπτ Βοτεοπ Επίσπε οπο οεπ·
ΒοοΙεπεο'εεοεο Μετοσοε ορετππ·τε οοπ1ε,··οε.τοππτετ 2

Ρτσοε1ερετστσοιπεο, 2 Ηετιππστσπιππεοοοο 10 Οο.ετπ·στο
ποπεο. Νσεο εποροεοΙτ εοεοπεπ1ε οοε 8εοΙεπεο'εοοε
νετίοπποεο οοο επεοοτ, οοεε εε ο νπεπεοΜε" Με ε.ππεε

ππο 8τοοοε πετ. Βπορετ
πποΙτοοπ θτοπποποοε νοο 88 Ρ'οππεο Με Μετ1πσοε νοο
8εοπεπεππ ποτ οεεοοοετε ννεττπινοπτοοπ οε:εσπορππεποτεο
Ι.εροπστσοππσο οοο οεπ Ορεπε.τποοεο οπο ΒετποσοοεΙ, "τι
οεοοπεο Με απο” οεε 12τοποσοεοε

η
οοο οεε Ποετπ·πεπε:

οπιπεπο· Με Ορετππ·τεο ο ντο-οοπ οσποποτ. Κπ·εεΚε,
Βεπεοοσπο, Οοετοπ· οοο Βπ·πε;;πεο ερτεεοεο επεο
εοεοπτι11ε8οοετπε οπο" Με Μετοσοε νοο 8σο1επσοεοε.
ποπ .οποτε πεοε 1ποοπεο οοπ Με Ροο1ποετποοεο οοεπ·

Με Ιοο1ττετπσπιεεοοετοεεπε. Ζοοοεοετ οπο πσο οετοοεο,
οοεε οοπ” οεπο πιο εεοε.οοτεοοε.οτε εοΞεοεπτεοεο Οσο

Ηπεεεε οεπ οεοτεεοεο θεεεππεεοε.πττο Οοπποτεπε εποε ετε.ττ
1εποοετεΙ)πεεοεεπσο οοεπ· Μιε νεποιοτεο νοο Ξεο1επεο
ετε.ττοιοο. 1ο πετετεπετ ερποσο επιτοΒοοποετεπο- Βεπππο
οεοπο εποε, οε.εε εοσο οεπ Ορεοετπσοεο ποπ ΚοπεεεΙεοο
Με 8οοπεπεο'εεοε Μετοσοε ποοπ Βοτε Βπεοετε εεπεπετεπ
οετ Οσττετεπο-ΒτεεΙοο 8πεοτ εποε εταοεοκ οοει· 283
επτοεεεΟμεπ·οιποοεο.1σο ΙΜ-6'.μ Βοιωτοι: Βου”, οοπ
οεοεο επσο Με Μετοσοε οεπ· Ιοοπτπ·πιτπσοεοοοετοεεπεοο
πνοοττε, Βεεοοοεπε ποτετεεεεοτ οιπο εεποεπο Βετποοτ
οοεε εοεο οεπ 1σσε1εο _Αοοετοεεπε Επ·οπ·οπποοο8εο οεπ

1.οοοε ππο θεπσ1Βε νοο ΑοοσποποεΙσρετετποοεο οποοτ π
ο

ο1πεο Ιπ'ο11εο2ο νεπ·οπεποεππΒΙππσοτε. Τοεπ!ε Ροεοοπσοπεο.
τοεππεΒπσοεοπτπε ττετεο 1--24 8τοοοεο ροετ σοετοτπσοεοπ
οοΓ,σοοε οοεε Επ·οτεεοεο ετα νστεοεεεεοοεο πνεπ·ε, εσ
οοεε ·Αερππετπσοεοοεοποοοπεο εοεοεεεοΙσεεεο εποο. Πει·
Οτοοο πετ οπο εε ττετεπ οποοο1 οεποποοεε Με Ροτ1εοΦ
τεο τνεεεο πο οεπτποετ 8σοποεπ2εο πο οεο _επ·ετεο 24
8τοοοεπι Μισο οεπ Ομετετπσο` οπεοτ ειρεστστππ·εο οοο πετ
«οπο οειπ·ποοοο οποοτ πιο Νεπσστπσοπο ε.οσο οεοθτοοο
ποοοεοετ εεπτοετ 'ποπ Νοτοσεεο οεοοοεΙπτετεπ·- Ι.οοεεο
οτεοοππεπτεππρσετ σρεπετπσοεπππ:ο εοεοεο.

2ο οεπππετοεο πετ οσσο, οοεε Με ποπτ 8 εο1ε·πεππ'εεοεπ·
Αοοετοεεπε π

ο

Βπ·εεοιο οοεοετοΙιπτεπι Ορετοπ.ποοεο Με
οπ1επ·εσοννεπετεοποιο, οι εεποετ εοΙσππε οεττείεο, Με ποπο
οΙ1Βεποεποετ Νοτοσεε οοετπποορτ οποοτ οεοποοοτ οπο”
πνεπ·εο.

° - ο

Αο Μεεε Επορπεοποοε οοπ· Μετππσοε νειι $εΙππεπεο
εοε οεπ Βτεεπε.οεπ Κπποπκ πεποεο επεο οοοΙπσππεεποε οετ
Ι.εποοετοετ, ΗεποεΙοεποετ οοο Ιοεοποσοεπ Ποπνεποπποτε-=
ο!ποπο. Αοεο εοσο πο Ρπ·εοοτεπσο, πνσοπε εοποεο Οσ
εοποποεοοοεο οσεο νπεΙ εοεεππποοοτ π»νεποεο, οοπεοτ Με
οοο οεε 8π:οΙεπεππ*εοοε νεπποοτεο Βοοο.1

· 1

πο Βεοτεεοπε.οο ενεπετ Βπ·πεΒΙεο οε.τε.οο οπο,
Με ΠοοιππεοεποπεεεοσεεεοεσοοΓτεο οοο πίποπποεπποεεεεππ
8οοπεπεο εσ1ισο ποε.οεοεε ειπ οεοοεπι οεοεο. Βετο ΑΜ
εοτε εοτοο1τ εοεο ίσ18εοοεο Αοεεμποσο νοο ΜποοΙπε2:
«Ππε $σπιΙεπσο'εεππε 1πποπτπετπσοεο.πποετοεεπεπετ Με επο
εποε Μετοσοε οετ Ισσε1εο 5εοποετ.οοετοοοοοο, οεΙοοε πο
οοεεεοεοοτεπο Μεεεε ποοετοεΙο οεετπποποτεπΟτεοοεο Με
1πποε1ετπσοεοιποετοεεπενοΙποσποποεπππο ετεετιεο νετοππιεπ».
Μποοππο2 ποοεοτε οετ επεπετεο οε.πιεπ·ποσο αε1οεο·πππεπ
οπεπτετεο ννπποποοοεοτεπε2οννεπεεο οοο 8 σοπεπσο Με
οσποοπεο οεπετποπποεο,πνεοο επ νετοποετ, οε.εε Με 1σεο;Ιε
Αοε.ετοεεπε, Με Μιε οοεσποτ οοεεποπππππεππενεοποοπεο'πποεπ·
Μ! Μι εοεεννοοοτ πνετοε, οπο εε οοεππποορτ ποπτΕΦΗΒ
οοεοοεοοεο πετ: οπο· τω Με Ισσοπε Αοοετοεεπε οοοοτόοϊ'

οεεε

Ι



εεε

-Ω--.___ ···1ξ._-.- .Σ 1.--.-1-Α-Β -1$-ϊ-1.Δκ----ε----_- σε - .

ΓιιΙιτΙιιιι· ιει, Κοιπιιιι ειο ΙπΙιε1ε1ιοπεπει·1ιοεε, Με εεε εε
11ΙΙιτΙιεΙιετε νετ1“ε1ιτεπιπ Βε1.τεε1ιτ».

Αιιειι ιιι άετ Ογιιιι1το1οΒιε 1τειιιι Με $εΙι1ειεΙι'εεΙιε
νετΓεπτεπ[Απνιεπειιπε ιιπι1ειι. Κ1ειπ1ιειιε Ι›ετιεΙι1ε1
ε. Β. ΙΙΙιετ 19 Ορετει.ιοπεπ ιιπ1ετ Βε1ι1ειε1ι°εε1ιετ
Απιιε11ιεειε ππε ιπειπ1, ι1εεε 1ειπ1.ετε ειπε ε.ιιεεεεε1ιπ1ιετε
ΑπιιτεπεππΒ ε1ε Ι›ιεΙιετ νετι1ιει1ε. Ηειππε ιιπι1 Βτε.ιιπ
1τοιπιπειι πε.οΙι ιιιωπ ει;ρετιιπεπ1ε11επ Πιι1ετειιεΙιιιπΒεπ
11Ιιετ 11ιε ΙΙιεετε1ιεειιεπ 0τιιπι11εεεπ εει· Ιιιιι11τε.1;ιοπε

επέεΙΙιεειε :ιιι ΑιιεεΙιειιιιπ8επ, ι1ιε ιιιι1;ι1επειι5ε1ι1ειε1ι°ε
πιι:1ι1ιιιι Ειπ1ι1ειπι; π. Ιιτιπιτεπ ειπε.
'Ι'τειει1ειπ επι Βτειιιι Πιτ ειπε ιιι0ε1ιειιε1ινει1εε1ιεπι1ε
Λπιτειιι1ιιπτέ εει· Με1:ΙιοΙ1ετοπ Βι:1ι-1ειο1ι ειπ, ι1ιε πεε1ι

ιΙιιιι€ετε.11ε ινεεεπ 11ιτετ Ππεε1εΙιτ1ιε1ι1τει1011211Ι›ετιι1επ

ιε1..ιιπ ‹1ε.εθιεΙιιει ι1ετ ετοεεειι ()1ιιτπτειε ιιΙιετειιι;τε11ειι
ιιπά πιετ 011;Β°0τεΙ1εροει1ιν ιπι1ιοιτι ιει πει Ορετειιοπειι,
Ι›ει ιιεπεπειε Νετ1ιοεε επ ειε1ι ιιιιι;ιιπειιε "ιπι, Με
ε. 11. Ειπργειπορετειιοπεπ, Ι1ειιεορετε1ιειιεπ, ΗετπιοΙο
ιπιεπ π... 081., νετειιεεεεει21, 11εεε ειιι πετιπε1εε πιοΙιτ
επ1211πι1ετεε Ρετι1επειιιιι νοτ1ιεπι1επ ιει». Ινο1ι18ε
ιιιιιΙΙι εε81ιπ εειπετ ΑτΙιει1. «νιιεππ ιπειι 11511118πεε1ι
εει· ΕτίεΙιτπιιε Ιιεεεεπει, ι1:ιεε 1το12 Ιιιιι11τιιιιοπ άετ

θειι1ειειι'ετ1ιεπ ΡΙ11εει81ιει1 1τειιιε Απεει.Ιιεειε ετπειι181
Με οάοτ ιιεεε Με Ιπίι11.τειιειι ιιΙιετ1ιιιιιρ1 ιιιειιι εε1ππ8επ
ιει, ιιιιππ ιει ιιιε ΠτειιεΙιε 11ιεεεεΜιεε1ιπεεπε ιιι άετ πωπ

Βε1ι1ε1”ιεπΤεεΙιπι1τ 211ειιε1ιεπ».

Βετ1ε1 ΙΙιει1ι 87 Ε'ε1Ιε ειπε ει€επετ Ρτε.πιε ιιπά 37
Γιι11ε εεε άετ Ηεικ1ε1Ιιετεετ ειιιτιιι·ΒιεεΙιεπ Κ1ιπι1ι ιπιι

ι11ιτεΙιιτες Βιι1επ Βεειι11:11επ ιπιι. Ηετιπεπ Ιιετιε1ι1ε1
πειιιεπι1ιε1ι 11Ι›ετεΙιιιοιπιιιε1ε Ορετε1ιοπεπ, Με ιιπ1ετ Ιιι
111ττε1ιοπεεπεεΙΙιεειε ιπ άετ Ι.ειιιΙ›ετΒετ Κ1ιπι1ι εειπεεΙιτ
ινοτι1επ ειπε. ΙΣτ ιπειιιι, ι1εεε 40-60 1101. ι1ετ Νε.τΙιε
εεπ ιπ 11επ Κ1ιπι1ιειι επι τ1ιεεε νι1ειεε ετερε.τ1.νετ1τεε,επ
ιι·ετι1ειιΜππεπ.
ειο-ε 111Ιιτ1.ειπε 11ετ Ιππεετιιο1ιετ κιιπιι‹ 1151Οποτε
τιεπεπ επ, ιιιι.τιιιι1ετ 29 :ιιπ .11Ιεεεπι1πτιπιτεεΙυε. Βιτ
ινιιιιεεΙι1, ,,ι1εεε τ1ιε Βε1ι1ειεΙι'εεΙιε ΜεΙΙιοι1ε 08.10 θε
ιπειπΒιι1. ε11ετ Αετετε ινετι1ε“.
θει1ε1;ειπ, άετ εετει1ε1890.ειιε ι1ετ Βτεε1ειιετ
Κ11πι1ιειπε ι1ιε Ιπίι11τε1ιοιιεε.πιιε1ιιιεειε ειιιρίεΙι1επ11ε Ατ
Ιιει1 ριιΙ›1ιειτ1;πειτε, επιρ1ιειι11μια εεε Βε1ι1ειεΙι'εεΙιε
νετ1“εΙιτεπ πειιιεπ11ιε1ι πει Βιπετι1Τεπ ιιιπ Ιπι.εε1ιιιε11τεει.πε.
8ο ινιιτι1επ π. Β. ιπ Βτεε1ειι νοιι 10 Μεεεπτεεεε1ιεπεπ
8 πεο1τι1ετ 8εΙι1ειεΙι°εε1ιεπ ΜεΙΙιεεε 8011180111,ππε
ιιειΙιει ΙιεοΙιεεΙι1ει, ΙΙ.ιεε ‹11εεε1Ι›ειινιε1 1ειεΙι1ετ νετ1;τε.ε;επ
ιιιιτι1επ, Με Ιιει άετ Α11Βειιιειππετ1τοεε.
Ι'νεε πιιπ επι11ιεΙι ιπειπε Βετιπ8επ ρετεεπ1ιε1ιεπ Βτίε1ι

τιιπειεπ επ1ειπεΙ,εω τειεΙιεπ ι1ιεεε1Ιιεπ Με ειππ .Τε1ιτε
1894 ειιτ11ε1ι. Με ιιι11 Βιε πιεΙιτ ιπιι άετ Αιι1`:11Ιι1ιιπ,ε;
ε11ετ Ειιι1ε ειιι11ιε11επ,ι1ιε ιει ιπιι; άετ $οΙι1ειεΙι'εε1ιεπ
Με111οιιε οιιετιτι @Με εοπι1ετπ πιιτ ιιιε ιι·ιε1ιΙιεειοπ ετ
ιιι·ειιπεπ. Βετ'ετε1ε Ε"ειΙ1Ιιε1τε1 ειπε Ρετιεπιιπ, Με νεπ
ειπειιι 1ο11επΠιιπι1ε εεΙιιεεειι »νετ ππε άετ ιεΙι 11ιεΙΝιιπ
ι1επ ιπιι άειιι Ρειιιιε1ιπ οιιιιε πετ Νετ1τοεε 11ΙιετεεΙιειι πιι
ιιιιιεεεπ, επε1ιτεππεπ 1ιο_ππ1ε. Βρ9.1ετ ΙιεΙιε ιε1ι ιπ ειιιειιι

1ιΙιπΙιεΙιεπ 1·'ε11ειπειιι Ρε1ιειι1επ, 11ειπ ιεΙι ιιιε ΑιιΒεπ νετ
Ιιιιπι1ειι Ιιε11ε, εε 81:1ι111ετ2108εειπε 11Ψιιιιι1επ ιπιι ι1ειπ

ΡειιιιεΙιιι Ιιε1ιεπι1ε1π1:0πποπ, 11:ιεε ι1ετεε1Ιιε πεεΙι 1ξιιιιΓετ
ιιιιιιει1ετ Αιι€ειιΙιιιιιιε ειιτπιεΙιτ ε1ειιιΙιεπ ινο111ε, εειπε
Ι11"ιιπι1επεειετι ιπιι ι1ειπ 01111ιειεειι επεεεΙιτεππ1. Με ετ
ινε11ιπε εετε.τ1εάιεεετ Ι›ει‹1ειι Ρε11ε, ιιιει1 νοιι ε11επ νετ
1εΙιτεπ ι1ετ Ι.εεε1ε.πεετΙιεειε ιιιιοΙι1 Με 8εΙι1ειε1ι'εεΙιε
ε11ειπ ειπε εε Ιιει1επτειιι1ε 0ε111Ιι11οειΒ1τει1;Ιιετνοτειιτιι1"επ
ιιπ, 81.ε.πι1ειεΙ,νειι.εε εποε ι1ιε .'ιπνι·επι1ιιπε άετ 0ΙΙΙΙΙι1ιιΙΖε
εειιιπετ2Ιοε ιε1. Βεπιι 1ιε1ιεκι ειπε ΑιιιεΙι1 νοιι .Μπε
τειιιεπ, Ι.ιρειιιεπ επι.- νοιι νετεεΙιιει1επετ Θτεεεε ιπιι;

ΙΝιιιιιι11εεΙιεπ Με ιπι 10 ΝιιΙιτεπ μπε ειιτ ιιπΙετ Ιπιι1ιτε
1ιεπεεπιιε1Ιιεειε επ11ετπεπ 1ιιιιιπειι. ΑιιεΙι ιει ιπιτ εεε

Βρε1Ιειι νοιι ΑΙιεεεεεειι, εε π. -Β. ιπ άετ Μιιιιιιιιει, ειιτ
Ξε1ιιπεειι. 8εΙιτ ειπε Πιεπειε 1ειει:ε1.ειπιι· ι1ιε8εΙι1ειε1ιε
ει·Ιιε ΜεΙΙιοι1ε ιπ ειπειπ Ρε11ε, ιπ ι1ειπιεΙι οιπ εει1 .ιε1ιτειιιπ

άετ Ψεπιτε νετ1τερεε11εειιπά νεπ ΝειΙιειιε1τεπεεπ επιμ
Ι›επεε 811ιε1τειπετ Ρε1τοπε επ επτΓετπεπ 1ιε11ε. Πει Ρε
1ιεπι 1ιε.11εειε1ι ναεεειι άετ Νετιιοεε Ι›ιε1ιετ νετ άετ Εικ

ε1.ιτρε1ιειι εεε Ρ'τειπι11τότπετεεεειτΙιειιτ ππε πιετ εεΙιτ πιι
Ιτιει1επ Με ιε1ι ιιππ ο1ιπε 8εΙιιπετεεπ εεε Ρειτοπεπε111ε1ι
Ιιετιιιιιε1ιο11ε. 1)εππ 1ιεΙιε ιεΙι πεε1ι ειπ Ηγι;τειτι άετ Ρε
Ιε11ε εεερε11ειι. Βιε Ειτ11τειιτεπορειειιοπεπ 1111ιτεκι
επειι εειι 1επεετετ Με ιιπτετ Ιιι1ι11τε1ιοπεε.πι1εΙΙιεειεΜε,
ιπιιεε πιετ πετ .1ς1ειεΙι Ιιειιιετ1τεπ, ι1εεε ιπε.π πιεΙιτ ιιπ
νιε1 Ρ111εειΒ1ιειιιιιιιειτειι εοΙΙ, Μ. εειιει Με ΟεπτεΙιε επ
ειι1εεΙι15.1ι1:ειτε Με ιιιε 1.ειειιιπεε1ε11ιε1ιει1: ειιτ
$εΙι1ειοΙι'εε1ιεπ ΜεΙ1ιοι1ε εεεεπΙΙΙιετ άειιι Ρετιεε1. 111111
ΚιιοοΙιεπ επ1επει, εε 1ιεΙ›ε ιιιπ Ι1ιεεε1Ιιε πει εει· Αιπριι1ε
1ιοπ ειπεε ιιΙιετπι1ι1ιτ,ιεπΡιπεετε ρτιι1επ Ιιεππεπ. 1εΙι ετ
2ιε11.εειπε εε 1ιεε1ιετιιι1ιεεΑπειει1ιεειε, ι1εεε 11ιε Αιιιριι1ε.
1ιειι μπε εε1ιιιιετ21οενετ1ιε1'.
Ζεπι ΞεΙι1ιιεε ντι11ιι:Ιι πεε1ι ειιιετ Ηετιιιο:οιιιιε ετντιι1ι
πεπ, ιιιε ιο1ι ινε8επ Ιπεεττετειιοπ ιιπτετ 1πιι11τε1ιοπε
επεειΙιεειε Βειπε.εΙιΙ ιιε.Ιιε ιιπι1 1ιεπιι ιιιιτ εεεεπ, εεεε ιεΙι
πιο1ι1;ινιει1ετ πιιπ ΟΙι1ετοΓετιπ Με» ιιιετι1ε. ΠεΙιετ
1ιειιρ1;ιιιιιεε ιε1ιΙιε1;ειιεπ,ι1εεειεΙι,εει1 11:11πεεΙι 8ο 1ι1ει επ
ορετιτε, 1τειπε Νετ1ιεεεπ ιπιι Αιιειιιι.1ιιιιε πει θιεΙιιιτιεπ

π1311ιιεἔεΙιεΙ›1 1ιεΙιε, ππε Με Ι›ει ειπετ Κτε.π1ιεπιτεειιεπε
νεπ 100-150 επει.ιοπιιτεπ Ρειιειιιεπ ρτο .1ε1ιτ. ΙεΙι
1ιεππ ι1εΙιετ ‹1ειι Ηεττεπ Οι11εΒειι νοιι άετ Ιεε.πιιρτειιιε
εεε Βε1ι1ειεΙι'εεΙιε νετίε.Ιιτεπ ιιιεΙιΙ ,ε,τειιιιεειιιρ1“ειι1επ.
ννε.ε ιιππ εεε νετ1ιε11.ιιιεε ι1ετ Ιιι1ι1ιτειιοπεεπεε1:Ιιεειε
ειιτ ε118ειιιειπεπ Νετ1ιεεε ειι1ειιει. ει ιιιεε1ιιε ιεΙι 211άειι
οΙ›ειι επεε1”ιι1ιτ1ειιΠι11ιε11επ νεπ Ιιε1ιεππ1επ Αιι1ιετι1111επ
πετ πεε1ι 1ιιιι2ι1111Βεπ,ι1εεε ειπε ΜεΙΙιο11ε πιε Με
δε1ι1ειο11°ε, ινε1εΙιε ππε Νε.τ1τεεειι 211 ετερετεπ Ιε1ιτι,
ιιιπ εε πιεΙιτ Ατι1ι1επε 1ιπι1επεε111ε, ‹1ε επ άεπ Ιιε1τιιιιπιεπ
θε1ιι1ιτειι ι1ετΙπΙιε1ε1ιοιιεπετ1ιοεε πειιετιιιιιιτε ειειι ποι:Ιι
ειπε πειιε Ιιιιι2ιιεεεε111ιω. ΙεΙι ιπειπε ιιιε εεε. Νε.τ1τσ
εειι1ιιιιιπιιπε, ε. π. ειπε ρετιρ1ιετε Ι.111ιιιιιιπε, ι1ιε @στοπ
Ι)τιιε1τ επί ιτεειιι1 ειπεπ Νετνειι ινεπτεπι1 άετ Νετ1τοεε
επ1εΙεπ‹1επ ιει ππε νοιι ινε1εΙιετ Θετιιιιιε Ι,111ιτιιιιπεεπ
ΜεΙ11επετ 1807 Ι›ετειιε 20 Ε'ει11ε ειπε εει· Ι.ι1ετειιιι·
πιιεειιιιπειιπιιε1ε11ειι ιιπ 8ι.επι1ε νετ.
11Ι'εππ εε ειιεΙι ποεΙι 1τιι.ε,1ιεΙιιει, εε Με Βε1ι1ειεΙι
ΙιεΙιευρ1ει, ινιτ1ι1ιε1ι 90 μ()ι. άετ Ιιι1ιε1ε1ιεπειιετ1ιεεεπ
ιιιιτε1ι Με Ιπ1ι1ιτειιοπεεπιιετ1ιεειε ετεε1.τ1 νιετι1επ Κειιπειι,
εε ιει εο1ε1ιεειει1επιιι11ε Βοι ειιιειπ ετοεεεπ ΡτοσεπΙεε12
πετ Ε'ε11. Πιι‹1 ινε1ε1ιε Βει1ει11υπε 11ιε ε11ι;ειπειιιε νει·

Ιιτει1.ιιιιε άετ·Ιπιι1ττετιεπεεπεΞε11ιεειε πειτε, εετπιιι ινειε1;

Βι·ιε81εΙιιπ εειπειπ Βτιε1`ειιιι Βε1ι1ειεΙι ιιιπ. Βτ
εεε1: ,,1Υειιπ ιει1ετ ι1επιεε1ιε ΑΜΙ ιπιι Πειπειιι νετ1εΙι
τεπ ιιπ .1εΙιτε πετ 10 Ορετε1ιεπεπ ειιε111Ιιτι, ι1ειτιιι εΙ›ετ
(20,000 Αετπ1.ε ιιι Βειι1εο1ι1επι1Βετεε1ιπει) 200,000 Νετ
1ιοεειι ετερετι ινετι1επ, 80- ειιιι1 ιιι 1ει1ειιι .Τε1ιτε εεΙΙιε1ι
ιιπε1ι άετ ιπι1ι1ειι Βιιιιιετι1ι εεε ΟΙιιτιιτεειι-θοπετεεεεε (1
'Γοεεε1ε11 ειι1 2000 Νιιτ1τεεεπ) 100 ΜεπεεΙιεπ1εΙιεπ εε
τε1Ιε1“.

1ιιιετε.ιιιτ.
1)ειιτεε1ιεΜε. ΙΝοεΙιεπεεΙιτι11 1891, Ντ. 47. Οιι€ιπε.1
Ιιετιε1ιι 11Ι›ετ ειιιεπ νοτ1τεε 8 εΙι1ειεΙι'ε ιιι άετ
Βετ1ιπετ Μει1. θεεε11εεπε1`ι. π

8εΙι1ειε1ι: Βε1ιιπετ21οεε Ορετετιεπειι. Βετ1ιιι 1894.
ΜεΙιΙετ: Μ11πεΙιεπετ πιεε. ΨεεΙιεπεεΙιτι1ι 1896, Ντ. 45
ιιπά 46.

1

Οο111ε1ειπ: Βετ1ιπετ Κ1ιπ. ΙΝεε1ιειιεε1ιι·. 1896, τι
.

1021.

1)ιρρετ: Ι)ειι1εεΙιε ΜεΙ1. Ινοε1ιεπεεΙιι·. 1896, τι
.

1240.
Νοε1ε: Μιιιιε1ιετιετ Μει1. ν11οεΙιεπεεΙιτ. 1897, Ντ. Θ

.

ΘετΙιιιτει: 11ιιπεΙιεπετ πω. Ινοε1ιεπεεΙιι·. 80011110.
ΞεΙιετ11: Μοιιε1εΙιε11ε Πιτ ρτε1τ1ιεε1ιε Πετιιιειο1οειε
ΧΙΧ, Ντ. ε

νετ1ιεπε1ιιιι€επ άετ Ι)ειιτεε1ιεπ θεεε11εεΙιε11.Πιτ ΟΙιιτιιτειε
1892, τ

ι. 121 ε.

1

ΤΙιετερει11. ΜεπειεΙιει”Ιε 1894, π
. 429 Π;

Ηείιπε-ιετετ:- Βειιτι1Βε ειιτ 1ι1ιπιεεΙιειι Ο1ιιτιιτειε. Μ.Π, Πι·ΓΙ 9.
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“Η ·

ειεε ΦΙιντεειειιιιε άει·ιιιι εεεεΙιΙεεεειι. .Μια ιιιιιεειε κι ιιιιεΙι
ιιιιι άει· ιιι ειιιι·ειιιιε ειιειιει'ΙιΙιι·ιειι Τι·ιιεΙιεειοιιιιε Ιιεε·ιιιι€ειι.
Πει· ννειιει·ε νει·Ιιιιιι' ι.νε.ι·ιιιιιι ι'εΙεειιάει·: Ιιι άειι ιιΙιεΙιειειι
'Ι'ιιε;ειι ειεΙΙιε ειεΙι ειεε ει·ειιιεε ΑΙιεειιάει·ιιιιε ιιιιι ΙειεΙιιει· 'Ι'ειιι
ει·ειιιι·ει·ΙιεΙιιιιιε ειιι. Πιεεεε ει·ιιιιιι·ιε ειεε ειιιι“ε.εΙιάεάιιι·ειι.
εεε ννεεειι άει· Ιιιειιι'ιιειειιι άει· ΑιΙιιιιιιιιιι ;ςεινιεε Με εει·
Βιιιιιάε 8·εινιεεε Ρει·ιιειι άει· Πιιιιε,·ε ιιιι εεΙΙιιΙιιι·ιειι Ζιιειιιιιάε
νει·Ιιιιι·ι·ι Ιιιιιιειι. Πιε ρΙειεΙιεΙιε Βι·ινειιει·ιιιιε· άει·εεΙΙιειι ιιιιά
άει· εΙϋιεΙιεΙιε Ι.ιιι'ιειι·οιιι οΙιιιε Βιινιιι·ιιιιιιιε ιιιιά άιε ιι6ιΙιικε
ΒειιιιιεεΙιιιιιε νοιι Β'ειιεΙιιιεΙιειι, ινεΙεΙιε _ιειιει·ιιι άει· Νιιεε ιιιιά
άει· ΠιιιιάΙιεΙιΙε ει·Ιιε.Ιι, ιιιιιεειειι εἱιιειι ιιιεΙιι €ει·ιιιεειι Βειι
ιιιιι' άιε Πιιιιε·ειιε.1ι·εοΙειιιιιιειιΙιειι.
Ιιιάεεε Ιιιι.ιιιεε Μιά Μεάει· ειιι· Νοι·ιιι. Πιε Τι·ειεΙιειιΙεε.ιιιΙΙε
ιι·ιιΒ·ει· ιιιιιι θ Πειιε.ιε ειιιπ, ιιιιιιιε ειεε άει.Ιιει ιιτι θιιιιι:ειι
ινοΙιΙ. ει·ΙιοΙιε ιιιιά ειιιιι·ιεΙιεΙιε ειεε ειιεεΙιειιάε.
ΒεΙιεΙιιειιι· ειιιινιεΙιεΙιε ειεε ειιεΙι άει· ΚεΙιΙΙιερι”: άει· ΚιιιιΙιε
Με ιιιιιιιΙιεΙι πειιι άει· ΟιιιιΙΙΙε ειι ειι άϋειει·ιι ιιιιά ειε Βιιάε
άεε θ. ΙιΙειιιι.ιε Ιιει·ιε άιε Πιιιιει· εει ειιιειιι ΟιιιιΙιΙειιιι·εεΙιεεΙ ιε.ει
ιιιι.εΙιΒιιιΙιι·ιεει· Ρειιιεε ινἱεάειιιιιι εεεε.ι· ειιιειι θεΙιι·ει νοιι ιΙιιιι.
Πιε Ιιιεεεειιειι άεε ΚειιΙΙιοριεε "με, άιιεε ιεΙι ιιιιεΙι εει άει·
ει·ειειι Πιιιει·ειιεΙιιιιιιι· ιι·ειι·ι·ιΠειτε. Β ΙιειιάεΙιε ειεΙι ιιιι.ιιιΙιεΙι
ιιιεΙιι ιιιιι ιιιιιΙιιρΙε ννιιεΙιει·ιιιιεειι εειιάει·ιι ιιιιι ειιιειι ειιιιιι;ειι
Ροιν ειι, άει· ειι ειιιειιι ειειιιΙιεΙι Ιειιιςειι ΒιιεΙ επειε.
.Τε ειιι'αιΙΙειιιιιεειε ιιιιιι άιε Β'ι·εεε ειιι'ε·εινει·ιειιννει·άειι, ειεε
ινειιει· ιιι εεεεΙιεΙιειι Ιιιιι.ιε? ΙΙιιι εει άει· ΟιιιιιιΙε Ιεεεειι? Πιιε
"Με Ιιειιιε Ι›εεειιάειε ΒιιΙειειιι εεννεεειι. Πιο 'Ι'ι·ιιεΙιειιΙννιιιιάε
ειιιιιιεΙι ειιΙιειΙειι Ιε.εεειι? ΠειάιιιεΙι Ιιειιιιιε ννιεάει·ιιιιιάιε Πι·
ειιεΙιιιιιε·εεει'εΙιι· Ιιει·ιιιιίεεεεΙιινοι·ειιπετάω, εΙιε;ΙειεΙι άει·Κιι.ιΙιε
πειιινειΙιε· ιιιιεΙι οΙιιιε ΟιιιιιιΙε ιιιιι ειΙιιιιειε. ΒιιάεΙιιινιιε·εε.Ι άιε
Βιιειιηιιιιιοιι νει·ειιεΙιειι? Πειι νει·ειιεΙι ιιιιιεΙιιε ιεΙι ι'ι·ειΙιεΙι,
πειιι· ιιοιι άει· ι·εΙιιιινειι 'Ι'εΙει·ιιιιι άεε ΚΙειιιειι ΜιεΙι εε Ιιειιιι
νει·ειιεΙι.
Πε ΜιεΙι ιιΙεε ιιιιι· άει· ειιιιι€ε ΑιιεινεΒ· ΙιΙιι·ιε· -- άιε 'Πιν
ι·εοιοιιιιε.
Αιιι 3. Με” ι'ΙιΙιι·ιε κι άιεεεΙΙιε εει ΙειεΙιι Ιιε.ιιιιειιάειιιΚερι'ε
οΙιιιε Τειιηιοιιοε.ιιιιΙε ει.ιιε. Πει· Βιι.ιιιεεΙιιιιιι ενιιιάε ιἱειιιΙιεΙι
Με; ειι.ε·εΙε.ε·ι,άιε θει·ιιΙεεε ιΙιντεοιάειι ειΙιει· ιιιεΙιι ιιι άει·
ιιιιιιιειι Πι.ιιεε εεερε.Ιιειι. Αιι άει· 1ιιειειιι· ΜιεΙι ειπε ΙιΙειιιε
Βι·ΙιεΙιε ει·Ιιε.Ιι.ειι, άιιιιιιι άιε ειιε.ειε Ψιεάει·νει·ειιιιΒιιιιε άετ
ΒιιιιιιιιΙιιιιιάει·Ιιειιιε ΒιιιΙιιιεεε ει·Ιειάε.
Πει· ΡεΙνρ ινιιι·άε ιιιιεΙι ΑιιεεΙιιιιιιάει·ιΙεΙιειι άει· Ιιειάειι
8εΜΙάΙιιιει·ρεΙεΙειιειι Μιά ειεΙιιΙιει·, ιιιιι άειιι Ρεε.ιι ε;ει'εεει ιιιιά
επιι·εΙιιι·ι. Πιο Κιιοι·ρεΙι·ιιιιάει·ννιιι·άειιάιιι·εΙι ειιιε 8ειάειιειιιιιι·
ινιεάει· νει·ειιιιιιι. ΖιιιιιιεΙιει ινεΙΙιε ιεΙι άιε ΟιιιιιιΙε ιιΙιει·Ιιιιιιρι
ιιιεΙιι ιιιεΙιι· ειιιι”ιιΙιι·ειι. Πει· 8ιεΙιει·Ιιειι ΙιιιΙΙ·ιει· Ιιεεε ιεΙι ειε ιε
άεεΙι ιιεεΙι εε Ιειιε·ε άι·ιιι Με άει· ΚιιιιΙιε ειιιιινειεΙιειι ινιιι·άε.
ΙεΙι Ιιειειιιε άιε ΙιΙειιιε νει·ιιιιεΙιι ιιιεΙιι. Πει· Κιιιιιιε ννε: νει·
άειιι Βι·ιινεεΙιειι ιιιιρ;εΙιειιει·ιιιιι·ιιΜΕ·,πειιι;; ιιιιιειεΙι ιιιιά εεΙιι·ιε.
Ιιι Β'εΙι;ε άει· ΙιιεΙιει·ιε;ειιΙιιει.ειινιιιιι άεε 0ι·ιςε.ιιεεΙιιιιιε εε άει
Ιιει νιεΙΙειεΙιι ιιι ιιιιειιιςειιεΙιιιιειιΒι·εεΙιειιιιιιιςειι Ι‹οιιιιιιειι Εεε
ιιειι. ΙεΙι ειιιιει·ιιιε άιε Οιι.ιιιιΙε_ιεάοεΙι επι ιιιιεΙιειειι 'Νέα επι
εινειιειι Τε” άιε ΝιιΙιιε. Πει· Ψιιιιάνει·Ιειιι' ινιιι· εΙιιιι.
Αιιι'ιιιιεε εεΜειι εε, Με σε άει· ΚιιιιΙ›ε ειεε άειι εεε. ιιινει·
εειι 'Ι'γριιε άει· Ιιιιοιιιιιιειι ειιιε·εειιι·ιιει Ιιιιιιε. Πι· ιιιιειιιι·ιε
εΙιειι ιιιιι άειιι ΙιιΙιεΙειιοιιεειιειιι. θεεειιινε.ι·ιιε; εεΙιειιιι ει· άεε
εει.ιεΙεει ιιι ΙιιιΙιειι. 'Με Βιιιιιιιιε Μ. ιιιεΙιι ιιΙιεοΙιιι Μ”, ιιΙιει·
άοεΙι ι·ειιι 8ειιιιε. Πει· .Ιιιιιιιε ερι·ιειιι ιιοεΙι ννειιιε·, εει ειεΙι
ιεάοεΙι ειιιειι εεινιεεειι Ινει·ιεεΙιε.ιι Ιιει·ειιε ειιι,ι.ι·εΙεει.
Πιο (ιΙεεεΙιννιιΙει. ιιε θειι·ιιιιερι·ερε.ιιιι ειννιι. νοιι ΒοΙιιιειι
,ει·ϋεεε, ει·ΙιιιιΙιε ιεΙι ιιιιι· Ιιει·ιιιιι πιι ι·ειεΙιειι. ΑιιεΙι ιιιιιει· άειιι
ΜΙΙιι·εεΙιερ εεΙιειι 'Με ειιι Ρι·Ιιρει·ιιι, ννειεΙιεε Πι·. ΠεΙιε άιε
ΓιειιιιάΙΙι·ΙιΙιειι ιιιιιιε ειιιιιίει·ιιεειι.

(Αιιιοι·ειει·ει).

Πιεειιεειειι:
Πε Με: Πει Κιιιάει·ιι ι·εειάινιι·ειι άιε ιιιιιΙιιρΙειι ΡεειΙΙειιιε
ΙειεΙιι ιιιιά ιιιιιεΙιειι ειιιειι ΠΙΕΠΠΠΠΠ88Πειιιιιιι·μιεεΙιειι Βιιιει·ιά
ιιϋι.Ιιιιι. Ιιι άει· ΡιιΙιει·ιιιι ΙιΙ5ι·ι άειι ΨεεΙιει.Ιιιιιιι άει· ΡερΙΙΙειιιε
ιιιειει εει”. άει· Βεάειι Μιά ε;ΙειεΙιεε.ιιιειει·ΙΙ.
Η εΙΙε.ι: ΜιιιιεΙιε Αιιιοι·ειι ΙιεΙιειι άιε ΡιιριΙΙειιιε εεειιι· σε·
ιιιιειεεΙιειιά. Βεειάινε ειιιά ιιι άει· 'ΓΙιιιι εεΙιι· Ιιιιιιιιε·.
2) Η ειι Ιιιιι€: ΠεΙιει· άιε ιιιε.Ιιε·ιιειιΤειιειΙΙειιιιιιιιει·ειι ιιιιά
άει·ειι εΙιιι·ιιι·ε·ιεεΙιεΒεΙιειιάΙιιιιΒ·. Υει·ειιιιάειι ιιιιι άει· Πειιιοιι
ειι·ιιιιειι νοιι ιιιιΙιτεεΙιοριεεΙιειι Ρι·ιιρει·ε.ιιειι. Πει Μι· άειι
Πι·ιιοΙι Ιιεειιιιιιιιι.) η

Πιεειιεειοιι:
Β εει: ιιιε ιι ιι: Πει· Πιιιει·ειιΙιΙεά ιιι άειιι ΙιΙΙιιιεεΙιειι νει·Ιιιιιι'
άει· Βιιι·εειιιε ιιιιά θει·ειιιει·ιιε άει· 'Ι'οιιειΙΙειι ιει ε.ιιεΙι :ιιι ειιιάε
ι·ειι θι·ειιιιει·ι ειι ει·Ιιειιιιειι, ιιιιά νει·εεΙιΙεάειιε άει· ειι.εει'ιιΙιιιειι
Μει·ΙιιιιεΙε ε.εεειι ιι.ιιεΙι εει' άιε Πιει·ιιεεεεεΙιινιιΙειε. Πιε θει
εειιιε άεε τει·ιιε νει·Ιιιιιι'ειι Ιειι€ειιιιιει· ιιιιά ιι·εΙιειι ειπε ιιιιιε
Ρτε.ε;ιιεεε. ειε ΙιιιΙιειι Ιιειιιε 'Ι'ειιάειιε ιιι άιε 'Ι'ιειε άεε ΟεννεΙιεε
ΜιιειιιιιιννιιεΙιεειι; Με ΠνιιιεΙιάι·Ιιεειι ννει·άειι ιιιεΙιι ει·ειι·ιιι'ειι.
ιιιιά Πειε.ειεεειι ειιιά εει Πιει·ιιεεει·εοιιιειι εεΙιειι. Βειιιι θειι
ειιιοιιι Ιιιιι8·εεειι Ιιεε·ειι άιε νει·ΙιιιΙιιιιεεε εεΙιειιιιιΙιεΙι ειιάει·ε
Ψεε ιιιιιι άειι ΑιιεεειιεεριιιιΙ‹ι άει· θει·οοιιιε ιι.ιιΙιειι·ιιιι, εε ΜΙ
άειι άιεεειι Ιιιιιιιιε· άιε ΒΙιιιιιει”ε.εεε.
Η ε ιι ειεε: Θεινιεε, άεε Βι1ά άεεΙιι ειεε ιιε θι·οεεειι ιιιιά
θιιιιιειι; Με ειιιειιι·ι ννιεάει·ιιιιιειιι Πιιιει·εεΜεά ιιιεείει·ιι, ειε

Χ

εει Βιι.ι·εειιιειιιιιι ΑΙΙι.ς·ειιιειιιειιάιε ΠνιιιρΙιάιιιεειι, Με ΒεεΙι -
ιιιιιιιιιεΙιειι ειιεε·ει“ιιΙιι·ι Ιιει, ιιιεἰει νειι ειιιει· Ιιινιιειειι άει·
θεεεΙιννιιΙειεΙειιιειιιε νει·εεΙιοιιι ΜεἰΙιειι, ινΙιΙιι·ειιά εει άειι δει·
εειιιειι άει· 'Ι'ειιειΙΙε άιε ι·εειειιιιι·ειι ΠνιιιεΙιάιιιεειι ειεε ιιι άει·
Βε.ε·εΙει ι·ιιι'ειικει.ε·ειι. Πε ιιιειι· άιεεεε άιιιιιιι ιιι Ζιιειιιιιιιιειι
Ιιιιιιι.ς·ειε ειι. άιιεε άιε ιιΙιει·ινιεςειιάε ΜεΙιι·ειι.ΙιΙ άει· ΤειιειΙΙει·
ειιι·εειιιε εεε. «ΕνιιιρΙιεεει·εειιιε» ειιιά, εοιιιιι ΜειεΙεειεεΙι εε
ινοΙιΙ ειι άειι ΑιιΙιιιιιιιιιιιιειι ιιάειιοιάειι ΘεινεΙιεε άει· ΙΙΙιιιιάειιι
ειε ειιοΙι ειι άειι ΠνιιιρΙιι'οΙΙΙΙιεΙιι άει· ΠνιιιρΙιάι·ϋεε ιιι ιιιιΙιει·
ΒεειεΙιιιιιε ειεΙιειι.
Νε.ιι Με: Πιο Ε'ε.ΙΙε νοιι ιιιιεεΙιΙιεΙι εεΙιι· Ιειιε·ειιι @Μικε
Ιιιιιι.>;ειιι)ΒεειεΙιειι ειιιεε Βιιι·εειιιε ιιι ι·ε1ε.ιιν ιιιάιιι'ει·ειιιειιιΖιι
ετε.ιιάεειιιά ινιιΙιι·εεΙιειιιΙιεΙι εε ειι άειιιειι, άιιεε ιιιιι άειιι Με·
ιιιειιι άεε ΠιιιειεΙιει·ειι'ειιε άει· ννιιεΙιει·ιιιιιι ειε ννεεΙιιιεΙ ιιι
ΟΙιει·ιιιιιει· άει· νει·Ιιει· ειιιιιι·ιι8·ειι θεεεΙιινιιΙειι'ει·ιιι νει· ειεΙι
εειιιιιιςειι ιει. (ΒιιιειεΙιιιιιε· ιιιιιΙιειιει· ΝειιΜΙάιιιιεειι ιιιιε ιιΙιειι
Νει·Ιιειι ιιιιά θεεεΙιιισιιι·ειι; ΠεΙιει· ειι; ι.ιιιιιιι·ιιε·ει· 'Ι'ιιιιιοι·ειι.
ΡιΙιι·ειιιε ειε. ιιι Ιιεεει·ιιιςε.) Πει· ιιΙΙ ΉειιιΙεεΙιιιει· (νοιι
Βιι Ιι·ειΙι ιιιιά ΑΙΙιει·ι ειε ιιιορει·ιιΙιΙεε δειιιάεΙιεΙΙειιεει·
εειε ιιΙιεεννιεεειιει· ΙΞ'ιιΙΙ ιιιιι Β·ι·οεεειιΙιε.ι·ιειι Πι·Ιιεειι ειπ Πιιιει·
Ιιιει*ει·ννιιιΙιεΙΙιεΙΙιε ιιι 8/4.ΙιιΙιι·ειι ιιιιιει· .ΐεάει'οι·ιιιιι.ιΙιει·ιιιιεειΙε
ιιειι νοΙΙειιι.ιιάιιι;εεε) ἱει ειεΙιει· εειε Βιιι·εοιιι ε·εννεεειι, εΙιει·
ειιι ΒγρΙιιΙειιι.
Ηειι ειεε: Ν” άειι Με ννεἱιιΙεεΙιιιει· πιιΙιειι·ιιιι,
εε ει·εεΙιεΙιιι εεε άειιι ιι·ϋιιειιεειι νει·Ιειιι' άεε εεΙιειιιΙιει· ειιιπ
νει·ιιι·ειι'εΙιειι Β'ιι.ΙΙεεννεΙιΙ άιε _ΑιιιιεΙιιιιε ε·ει·εεΙιιι'ει·ιΙει. άιιεε
ειπε νει·ινεειιεεΙιιιιε· ιιιιι ειιιει· ειι ειεε Ιιιιι·ιιιΙεεειι θεεεΙιννιιΙει
ι“ει·ιιι- ειινε. ειιιειιι θιιιιιιιιιι. - ειιιιιε.·ει'ιιιιάειιω. επι εε
ιιιεΙιι· Με. Με ΙεΙι ιιι ιιιειιιειιι νοιιι·εε·ε εει·ειιε Ιιει·νοι·εεΙιεΙιειι
Εεεε. άιεεει· ιιι άει· εεεε.ιιιιιιιειι νοιι ιιιιι· Ιιει·ΙιεΙιειεΙιιιε·ιειι θε.
ειιιειΙΙι(Ι24 ιιιιιΙιειιε 'ΓειιεΙΙΙιι.ι·ιιιιιιει·ειι) άει· ειιιιιιιε ΡΕ”.
ιει, άει· εει ειιερεειιιιινει· εάει· ιιιεΙιι· εάει· ι.νειιι.εει·ιιιάιιι'ει·ειιιει·
ΒεΙιιιιιάΙιιιιι.ι·.<.ιιιιιει ι ε: νει·Ιειιίειι ει. Ιιιιιιιει·Ιιιιι Μάι ειιιειι
άἱε νοιι ειιιειι ΒεεΙπιεΙιιει·ιι ίεειεεειεΙΙιε Πιιιε·ιιεεε «$ριιιάεΙ
ιεΙΙειιειιι·εειιι» άιι.νει·ειιι·ιιεΙι, άειι ?ΜΙ οΙιιιε Ινειιει·εε Με άει·
Ζ:ιΙιΙ άει· 8ει·οοιιιε ειι ειι·ειεΙιειι. θει·ιιάε άιε Βιιι·οοιιιε νοιι
ΒριιιάεΙεεΙΙειιειι·ιιειιιι· ειιιά ιιι άει· Βει.ιεΙ άειι ΙιιειιεεΙιειι ιιιιά
νοιι! ιιιιεΙι άειι ιιιΙιει·εεΙεεειι ΝειιειΙάιιιιιιειι εεεειιιιΙιει· επι
εΙιει·ιιΙιιει·ιεἱι·ι, ιυιιΙιι·ειιάιιΙΙει·άιιιιι·εΒιιιιάεεΙΙειι- ιιιιά ΑΙνεεΙει·
εει·εοιιιε ιιιιι άειι εεεειι. «θι·ειιιιΙειιειιεεεεεΙιννϋΙειειι», ιιιιιΙιιιι
ειεε ιι.ιιεΙιΜε ενεΙιιΙΙιιεεΙιειι ιιιιά ιιιεει·ειιΙεεειι ΙνιιεΙιει·ιιιιεειι.
ιιοιι ε·εννιεεειιΙιειιεειει· ιιιιΙιι·οεΙωριεεΙιει· Πιιιει·ειιεΙιιιιιε νει·
ννεεΙιεεΙι ινει·άειι Ιιειιιιειι.
Πιε Ε'ιιι.<ιε,σε ιιιιι άειιι ι:ιιιιι-ιιι ειιιεε ιιιιειιεινειι ΠιιιειεΙι
ε·ι·ειι'ειιεειιιει· Με άει.ΜιιΙειιιΕε Ζειι ιιι νοΙΙειιιιιάιε·ειιι ΒιιΙιειιι
ειιι.ιιάε νει·ΜιεΙιειιειι θεεεΙιννιιΙει ε.ιιεΙι ιιειΙιννειιάιε· ειπε ινε
εειιιΙιεΙιε Αειιάει·ιιιιε ΙΙιι·εε ΜειοΙοι.:ιεεΙιειι θΙιε.ι·εΙιιει·ε νει· ειεΙι
ιιι .<.ιεΙιειιΜε - ιει ει» άεε ΠνιιιεΙιεεε.ι·εοιιι.ειι· _ιειιε ΒΜεΙει·ι
άεε θετεειιιε. ννεΙεΙιε εει άειι ΤοιιειΙΙιιι·εε.ι·εοιιιειι ι'εει ιι.ιιε
εεΙιΙιεεεΙιεΙι ιιι Βειι·εεΙιι Ιιειιιιιιι, ιιιεΙιι ΙειεΙιι: ειι εεε.ιιιννει·ιειι.
Πε εΙιει·ι ετιιιι Ψεεειι άεε ΠνιιιρΙιεεει·εειιιε ννεΙεΙιεε _ιε ιιι
Ιιιειο εειεεΙιειιι Βιιιιιε ιιιαΙιιε ινειιει· Με ειιιε νρει·ρΙε.ειεάεε
εάειιειάειι θεινεΙιεε ιει, άε.εε εε Ιιιιι.ε·ει·ε Ζειι εἱεΙι ω· άιε
θι·ειιιειι άεε ρι·ιιιιιιι·Ιιειε.ΙΙειιειι θι·ιιιιιιεε (ιιι άει· ΒειςεΙ ειιιει·
ΙινιιιεΙιάι·ϋεε) ΙιεεεΙιι·ειιιΙιι, ιιιιι άειιιι ρΙειεΙιεΙι οΙιιιε εεε εεΙιε.ιιιιιε
νειιιιιΙε.εειιιι.<;ιιι ειιι ει·οε;ι·εεειι·εε, εεΙιι·ειιΙ‹ειιΙεεεε ΙνιιεΙιει·ιι
ΙιΙιειειιε;εΙιειι; _ιεάοεΙιειειε ιιιιιει· ΒειΙιεΙιιιΙιιιιιε; άεε ιι·ιιΙιει·ειι
ιιι·ερι·ϋιιεΙιεΙιειι ΜειεΙεε·ιεεΙιειι Οιιιιι·ιιιιιει·ε. νοιι ειιιει· Μικε
ΡΙειειε, νειι ειιιει· Αειιάει·ιιιιε· άεε ΟΙιιιι·ιιιιιει·ε άει· Βιι·ιιειιιι·
ιει Ιιιει·Ιιει ειεΙιει· ιιιεΙιι άιε Βεάε; ιι·οΙιει· ιιιιιιι, ινειιιι ιιιε.ιι
εειιεεειιειιι εειε ννΙΙΙ, άιε θεεεΙιινιιΙει ιιιιεΙι νοιι ΑιιΙιεε·ιιιιι ειι
Με «ιιιιιΙιειιε» ΙιειιειεΙιιιειι ιιιιιεε. - ΚΥΠ! ιιιιιιι άε.ιιε,·ι·ειι,άειι
ΙιΙιιιιεεΙιειι νει·Ιειιι' ειιιιις ιιιε Αιιι.ιε ιιι.εεειιά, άεε Ιιει ΙινιιιρΙι
ειιι·εοιιιειιάει· 'Ι'οιιειΙΙειι Με; 1ε.ιιι:ιεειιεε.·εάεΙιιιιε Βιιι.ιιιιιιιι
άει· Πιιιειιι ιιΙΙει· ιιιιι.Ιιε·ιιειιΒιεειιεεΙιεΐιειι νοιι άειιι εριιιει·ειι
Ιιεεει·ιι€ειι νει·Ιειιι νεΙΙειιιιιάιε ιιεττειιιιειι, ιι.ιιε ΙΙιιιι ειπε εε
εοιιάει·ε Ιιιιι·ιιιΙεεε Κιιι.ιιΙιΙιειιειοιιιι εοιιειι·ιιιιειι, εε ννιι·ά ιιιειι
εΙΙει·άιιιι;ε άιιι.ιι ιιει'ιιΙιι·ι, άειι Τιιιιιει· εΙε «Βει·εειιι» ει·ει νοιι
άειιι Μειιιειιι ειι ;;εΙιειι ειι Ιειεεειι, ιιε ει· ειεε Με ι·ιιεεΙι ιιιιι
ειεε 8·ι·ειι'ειιάεννιιεΙιει·ιιιις άιιι·ειεΙΙι. ΙεΙι ει» ιιιειιιειι πει
ΙιειΙιε άειι ειειει·ειι 8ιειιάριιιιΙιι Πιτ άειι ι·ιεΙιιιΒ·ει·ειι.- θιιιιε
άιεεεΙΙιειι Βι·ινιιε·ιιιιεειι Ιειεεειι ειεε ιιει·ιςειιε, ιιιιι ΒιιεΙιειεΙιι
ειιι' άειι Πειιιει·οινεει'εεΙιειι Β'εΙΙ. ε.ιιεΙι ειι άιε ΒριιιάεΙ
ιεΙΙειιειι.ιεειιιε Ιιιιιιιιι'ειι,άειιιι ιιιιεΙι νοιι ιΙιιιεπ ννιεεειι ινιι·. άε.εε
ειε ιιιιιιιιιιετ Ιιιιι€ε Με ιιιι θΘεθΙ18Μ.20ειι ε·εννιεεειιιιιιάει·ειι
θει·οοιιιι”οι·ιιιειι,ιιιινει·ιιιιάει·ι ΜειΙιειι Ιιειιιιειι.
ΕΙε1Ιε.ι: ΙεΙι_νει·ιιιιεεε ιιι άει· Πιει·ιιιιιι·ειιε·ε.Ιιε άιε ?Με
νοιι Π ιιιεΙιειιιι·ιειιι. ΜιΙιιιΙιε: ιιιιά Βιι.ιιιιιονν ΙιεΙιειι ιε
ειιιειι ιι.ΙΙ ΙιεεεΙιι·ιεΙιειι. Πε ειιιά ε·ι·εεεε, ειιιπ· Ιιειιιι·.ιιιε'Ι'ιιιιιε
ι·ειι, άιε ιΙιι·ειι Αιιερ;ειιε· εεννεΙι1νοιιι ΙνιιιρειΜεεΙιειι Με νειιι
Βιιιάει.ιεινεεε ιιεΙιιιιειι. Πει· Γε.ΙΙ νοιι Βιιιιιιιειν 2ειοΙιιιειε
ειεε άιιι·εΙι ΙειιιΕεε ΒεειεΙιειι ειεε - 10 δειτε.
ΗειιΙιιιιε;: ΠνιιιρΙιιιιι.ειοιιιε Με εεΙεΙιε Ιιειιιιειι εεΙιννει·ΙιεΙι
ιιιιιει· άιε ΒιιΜ·ΙΙι άει· ιιιιιΙιειιειι 'Ι'ιιιιιει·ειι ειιιαει·ειΙιι ννετάειι.
Με ειιιά ιιΙιει· ιιιιεΙι Ιιειιιε ΠνιιιρΙιιιιιειειιιε άει· 'Ι'οιιεΙΙΙειι εε
Ιιιιιιιιι ε;εννει·άειι. ιΙοεΙι ειεΙιι ειπ ΡιιΙΙ άει· νοιι ιιιιι· Ιιει·Ιιειι
εΙεΙιιιειειι θεειιΙειΙΙι ιιι ιιιιΙιει· ΒειιεΙιιιιιε· πειιι ΕνιιιεΙιειιαΙειιι;
εε ιει ειιι Ε'εΙΙ Με άει· ΒειΙιε άει· εεε Οιει·ιιν'ε ΚΙιιιιΙι
νει·ειι'ειιιΙιεΙιτειι Βεεεεειιιιιιιε·ειι, ιιι άειιι εε εει ιιιιι ειιι Ιινιιι
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ΠΙΩ

1ιειι€ιεεει·οειιι ΙιειιεεΙτε,- ό..1ι. ε!εε ιιιε ειε 1ινιιιιι1ιειιε·ιειιι,
εεεειι Βιιι1οι1ιε1ιειιειιιεε ειιει;ιεειΒε ΖεΙΙρι·εΙΝει·ετιειι άειι.
ΟΙιειεΙιτει·-ειιιεε Βει·οοιιιεειιιιιειιοιιιιιιειι1ιεττειι.
α· · . - ο > _ ·

ε' 1

ιιε-ειεε εεε εε
ε

Ρι·ειεΙιει!ειι
άει· θιεεε11εο1ιειτ ρι·ε1ιι.ιεο1ιει· Δει·ετε ειι 1.ιεειι.1

Βιι.ειιιιε· νοιιι18..Τειιιιει· 1900.
1
.

Πι·. Γει·εεΠει· ετεΠι εινεἱ 11'εΙ1ενοι·.81.1άειιειι ει· ννε
ειι οιιι·ειιιεο1ιει·ΜιιτεΙεΙιιεἰιειιιιιει .από Οιιο1ειιιεετειιι Ιιεενν.
ειιιεε εεε Βο1ιΙει'επεειιιεΜε Τετ.εΙειιιιιιειεεε1ιιιιι;εειιιιιοΜ Με
Βειι1ε 11εΙΙε2ειςειι ει·εεεε ρει·ειειειιιε Ηϋ1ι1ιιιιε·ειι,Με πιιι. εε
ειιιιι1ει·Βρἱιιει·ιιιἰε ρχει. ειιεεεΙι1ειι1εειιιι‹1 ε11εειιιιιςνεΝετειιιΙιε
ἰιεει·ειοΙιτΙιο1ιΜε.. Πει· ειεε Ε'εΙΙ ει εεεειιάει·ε εεάιιι·οιι ιιε
ιιιει1ιειιεινει·11ι.Με εε ειεε ιιιε ειιιεε ειιίειιε;ε ειιιι·1ιιιι1ιειοιι1ϋ
εεε Ρειιεει.ειι 1ιειιάεΙι. .Πιο Βε!ιειιι1Ιειιε ιιεοΙι εει· Ορει·ετιειι
εεε ι.ιι·οεεεΜεΙιε ι·ει·ιιι·εεοΜ.Με Πεεει·Ιιειιι.ιιιι€άει· Γεει. ννε11
ιιιιεεειεεεειι θρει·ειιοιιε1ιεΙιΙε »νει ει·ει ιιεοΙι ω. 1 .Τιι1ιι·Ιειιι;ει·
ι.ει;1ιοΙιει·'1'ειιιρειιεεε.νοΙΙειιιιιι1ιε. ΟΙειο1ιεεΜ 1ειιτε Ρει.Ξειιι
ειιιεε: ιιεο1ι άειι Ρι·ιιιοιριειι εει· ιιιοιιει·ιιειι €1ιτΙιιεεεΝιει·εριε
εεε εεΐο1 ε» εε.ιιιιιιι1ιοΙιεόιειετΞεο1ιε.ΐει·εε1ιι·ιι”τειι ιιιιι'ε ιιε
ιιειιεετε. εε ΠεειιΙι.ει Μ, ι1εεε 1ιειιτειιπ Βριιιιιιιι Ιιειιιε 'Γε
εει·ΙιεΙεεειΙΙειι νει·Ιιειιόειι ειεε, ιιιε1ιι·ειιεειε Με εει· Αιιιιιε1ιιεε
1ιειιΐειιιπειεε ιιε. ειιιεε. Πε.ε Κει·ρει·ε·εννιο1ιι.Με 1ιετι·εειιιΙιο1ι
εεεειιειιιιιιειι. Πει· Κι·ειι1ιε ει.ειιιιιιι εεε άειι ει·ιιιΙιο1ιετειινει·
ΜΙιιιιεεειιειιιεε ΙΜιειιιεοΙιειι Ηιιε.άτοΙιεεειιπά Ιιει. ει· ιΙιεεειι
εε1οεεεΙειι Πιιιεο1ιννιιιιε;ιιι εεἰιιειι Ιιει·ρει·Ιιο!ιειι νει·ΙιεΙτιιιεεειι,
ιιεο1ι Αιιείο1ιι.Με Βει'ει·ειιιειι, εειιι-πιιι·ε1Ιεἱιι άει· νει·εϋεΙιεΙιειι
Ρ11εεε εειιι εεει.ειιόιι;ειι ΑιιΓειιτ.1ιε1Μεΐι·ειει·ι·ειιιει· Με πω!
πιω εειιι Πιιιι1εειειι εειιι νει·ειεε·ειι άει· εειτ.ω· Κιιιά1ιειι ροει
εοει·Ιειιιιειιι εεειεΙιειιι1ειιΟΙιτειιειιει·ιιιιε;ειι νει·ι1ειιΙιειι.

Π
.

Πε. θ. Β.ειιιΙιει·ιι ω" ι ειιιεε οεειιιειιεο1ιειιΒειιι·ε;
εει· Ηειει·οοιιι·ειιιιε πεσει πιιι ετει·εοιΜΙειιιιιςΜε εειιι ΙιεΙΙε
ι·ειι ειιιεε. Βείειειιι. εεεειιο1ιτειε 2 Ε'ε1Ιε νοιι Ηειει·οοΙιι·οιιιιει
ιιιι ει·ειειι 1ΐε1Ιε ΙιειιιιεΙτε εε ειεε ιιπι ειεε 40.ΤεΙιι·ε εΙιε πεσει
εεε Βειιε1ιε.ιΠε εειιι ειιιειιι .Ιειιι·ε.ειιι εειιι ι·εο1ιι.ειιΑιιιιε
εΙιιιι1ιει. Ρει.ιειιι.ιιι,ιιεΠιι·ϋιιετι,ρεο1ιειιιιει·ειςΜε εεΜειεειιε
Οειι_ιιιιιει.ινιι.ιεειιιιρΙειι ιιπά ιΙιειΙι.νειεε Μεάει·οειε, - ι·εοΙιτε:
Με νειΙο1ιειιεΙειι, Οειει·εοιε ιιιειιιι·ε, Βειιοιἱειι εει· Ρερι1Ιε επί
Ι.ιωιι ει·ειιιιιτ. ΒιοΜεοΙιειιι Μιά ι·ιοΙιτ.ιε Ιοοε1ιειι·ι; ιιπά ε1Ιε
Ε'ει·1ιειιι·ιοΙιιιει ει·Ιιειιιιτ. Ηειιεεεινεειιιιε·ειι ιιι άει· ΒιιιΓει·ιιιιιι,ε,
νοιι ειιιι.<ιειι?Με ενε1ιι€ειιοιιιιιιειι; ΙιιιΙιε: Ιι·ιε άειι!ιεΙει·ειιιι.
ιιιε Βι·εο!ιειιι1ειιΜεάιειι εεεεΙιιι Με; εριιτ1ιεΙιιιοε!ιοριεο1ιΙιειιιε
νει·ε.ιιεει·ιιιιέειιιιιο!ιι.Ιιει·,Ε. ν = Μ. 1ιιι 1Τεει·ιειειιΜε Ρε
ι.ιειιιιιι Εεειιιιά, εει· Πιιιι ειιι1ιεΙι. ννει1ει·Βἰννεἰεε ιιεο1ιΖιιο1ιει·.
Με Κι·ειι1ιε ιιιιτει·ειειιτειεε ειιιει· Ορει·ειιειι (Πιιιι·εοιιε ειιιε
ι·εοτεε ειεε ιιιι1εοιοιιιιε),άιε ε1ιιιε Ζννιεο1ιειιι”ε.1Ιενει·Ιειιι'ι. ιιπά
ειπε @εειιι Ηει1ιιιι€ εει· Ε'οΙι.ιεΜε. 2 ΨεοΙιειι ιιεο1ιάει·Ορε
ι·ειιοιι: ε. ε. -ι

- 11,0Π. εεΠι. ν = Με _
Πει· ενσειιε Ρε11εοιιιιι”ιι άειι ειιιειιιειι 8ειιιι σε» εεειιε·ειιειιιι
ι.ειι Ρετἱειιιιιι, ειιιεε 9ιειιι·ιςειι Κιιεεειι. εει· πιιι θειιιιιιιοτινιτιε

Βιιι·ιι1ειιι.ε
πω! ΒΙερΙιει·ιι.ιε ιιΙοει·εεε ·εε1ιεΐιετ Μ, ειιεεει·ι1ειιι

ριοειιι.1ιιιεπει·ιιι€ειι θι·εεεε; ειε 1·ι·ιε'εεε ι·εοΙιτειι Αιιιιεε
νει1οιιειι1ι1εε,ειε εεε Πιι1ιειι άιιιι1ιεΙει·ειιιι. Πιε Γει·εειιι1Με
Με: ε" Βεε·ειιεεεειιΙιειιτε εεει.ε|ιτιιεο1ι ΑιιΒ·ε1ιειιεει· Μιιι.τει·
Με εει· θειιιιι·ι. Μεάιειι ειιι 1ιειιιειιΑιι8·ειι 1ι1ει·.Ε. ν = δε.
.Πιο ειιι.ιεΓϋ1ιιιειιιιιιιιε εεειιερι·ιιο1ι_ειιειε ι1ορρεΙτεε1ιιτειεεεε
ει·εεειιεννειΙ ιιιε Πειει·εοτει1εειιε· Ιιιει· πιιι' εειιι ριΒιιιειιτει·ιιιε
ι·ειι .(εΙειιειι1 Αιιεε νει·Ιιειιιιιιτπω! εινειιειιε ννει1 ειπε 1ιει·ειιι
ιει·ε νει·ειι1εειιιιε· εει· ΒιιτειοΙιεΙιιιιις ω· Ηετει·οο1ιτειιιιειπι
εινειΙειι Ε”εΠεΕεεε ειιιιειιεο!ιειιι!ιοΙιιει. .

Νεο1ι ΜΒ.18 ει. Πει άιε Ήειει·εοΙιι·οιιιιε εΙε ειπε Ηειιιιιιιιιιεε
ει1ι!ειιε ιιι άει· Βιιι.ννιοΙιεΙιιιιεεειΙειιιιε εεε Ιι·ιεριιιιιιειιιε ειιί
εειιι εΙειιειι ΗιεΙΙει·ειιι ειιιεε ειιιειιι'εεεεε. ι1ιεεεεει1ιι·ειιΙιιε εε
ω» ειιει·ει εε Οετ.ει·εοε ι.νειΙ εε ειιειι ριιγειεΙοειεο1ιιιἰοιιι. εει·
ιιιει εει. Μ ε1εε.ι. Με 8 ΙιἱειΙιει· ε;εΙιει·ιΒε 11'ε;11εειι.
ΙΙιιιι εο1ι1ιεεειω. Βιετιε εε, άει· ιιε «Οειιιι·εΙεΙειτ Μ·
Αεεει:ιΙιει11ιιιιιεε»1898, ε. 188, Πεει· ειιιεε ινειιει·ειι ΕΥΠ! εε
ιιε1ιιει.ε Βεί'ει·οιιι εοΜιεεεε ειεε ιιιι Ψειιει·ειι εει· Αιιιιειιιιιε
Ηιρρε1 ε εε, εεεε ιιιε Βι·ι'ε1ιι·ιιιι€ειι Η ιι τοΙιιιι εε ιι 'ε ιιπά
Η ε ιι ι 'ε

,

ειε Ρι·οι;ιι0εεεει·1ιειιιειειεοΙιι·ειιιειιεο1ιειιΑιι,ε·ειιευε
ειιΠι1ιι·ειιάειιΟρει·ειιοιιειι εκει πιιι. νει·ειο1ιτ Ζε ει.εΙΙειι, ινε1ιΙ
πιιι· ειιι`ειιιειιι ιιιιεΙϋοΜιοΙιειι ΖιιΓεΙΙ εει·ιιΙιειι. ειιιιιεΙ Με Ηειε·
ιοοιιι·ειιιιε ειεε εειιι· εε!τειιε Ει·εο!ιειιιιιιιε ἱει.
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Πι·. Θε Ιιι εει·ε· ι·ει“ει·ιι·τϋΙιει· ειιιειι.νειι ι1ιιιιΙιεεεεοΙι
τετειι ΡΜ! νοιι ΑιιιοιιιεΠε εεε Ηει·Ζειιε.
Ζε ειιιει· Βιειεεεει·ειιεειι €ΘΗΙΐει1,Με εοΙιειι Β '1'ει;εΙιι·ειεει.ε
ιιπά Με εει· 6ιεΚει·ρει·τειιιρει·ετιιι· επι' 88,5° εεειιεεειι εει·,
εεε ειεε ΒεΓει·ειιι.νει·ειιΙεεετ,ειε Ζειιιιε ιιιιειιΙει.ιειι.εεεο1ιειινειι
άει· νειάει·ειι Μιιττει·ιιιιιιιεεΙιρρε ιιεοΙι οἱιι Μειιιει· θειιιιι επ
Γιι1ι1ειι·ννει·.Πε ννιιι·εε ιιιιτει·Νει·Ιιεεε ειε 1ιι·εϊιιι.ςεεΚιιι‹1επι.
1ιιιιιι1ειι,εεε ειεε ιιιι Βιεειιιιιι άει· ειιι;ειιειιιιι:ειι 1ι1ειο1ιειι
Αερ1ινειε ειι1ιεΒιιιιειι εο!ιιειι. Πἱε Ηει·εε!ιει.ιε·1ιειεεεε Κιιιάεε
νει· εεννοιιΙ ιιι ι”ϋΙιΙειι ειε ειιιεε εε εεΙιειι, _ῇε‹1εοΙιΙιειιιιτε εεε
Κιιιι1 «εειιι εειιι 8οιιι·ειειι εεΠι εειιι Αιιιιιιειι εεειεοΙιτ πινει·
ι:1ειι. Βιιιε 1ιεΙΙιε Βιιιιιι1ε ιιεοΙι εει· θε1ιιιι·ι ιιιιιεΙιιε εεε Με
ειιιεε νει·ιιεε1ιο1ιειι1ιιεριι·ειιοιιενει·ειιο1ι.ΝεοΙιεειιι Ηειι·ι·οιιι

._ _·.-τ-ιε:.-.._..ω"ω '- .Π>ε·|· ·

ειιεειιιιιιειι ιιιιτ εειιι ε.ει1ει·ειιθε11εςειι νει·8·ε1$1ιο1ι381:ιιιιι1ειι
ειεΙι ε1ι,ι.ςειιιιι1ιτειιιεε, εεεΙΙιε ει· ε11ε `ι.νειι:ει·ειι·1νιεεει·1ιεΙε
ειιιιπενει·ειιοΙιεω, Πι· ειι1ιεεε εε1τ.ειιεΒο1ιειιεριε1τ Ιιι·εΠιεε
Ηει·ιοοιιτι·εειιοιιειιεει νεΙΙιεει· Αεννεεειι1ιεΗ:_ϊε,ε;1ιο1ιειιννειιειειι
1.εεειιε2ειο1ιειιε.Με Ηει·ιιιιειἱ,ε1ιεἰι εο11' ιιε.ο1ι άειι Διιεεεεειι
εεε νει.ει·ε ιιεο1ιειεε Βιιιιιιιε ιιεοΙιΙιει· εεεειιει·ε Ιιε1ιειι, ειεε
ιιε θειιεειι 8 Βιιιιιεειι.

ο

Δ

`Πιε Μεινε νοιι άειι ειιι.ειιιετιεοΙιειι Ηει·ιοειιτι·ειι Με.: ειιιεε
Πεεε. Β.ειιιε ει; Με· Κ ι·εΙιΙ ειιιεε ετ.ει·Ιιειι 8τεεε πιιι
τειι. Πιο Ηει·ι·ειι ;;Ιειι1ιειιω θιιιιιιι ειιιει·γο1οςιεοΙιει· Πιιιει
ειιοιιιιιιεειιιιει·Ιιςεινιεεειι ιιι 1ιεεειι. εεεε Με Πειιεεειιε·1ιειι νει
εεεοΙιεεειιε '1'ΙιεΠεεει· 8γιιιρειΙι1οιιεεειιΕΙιειι εεἱειι. εΙεε εειι
ειιιΙε θειιε1ιειι. Ζει· Βι·ΙιΙει·ειιε· εει· Αιιτειιιει:ιε εεε Πει·ιειιι
Ζιε1ιειιειε άειι Πει·ειιιιιε1ιεΙ 1ιει·ειι: εει· Ηει·ειιιιιε1ιεΙ εει εει··
ειιτειιιετιεο!ιεΜειει· άει· Οιι·οιιΙετιειι.εΙιιιε ιιι εειιιειι Βεινειιιιιι
εεε νοιι ιι.ει·νεεειιΒΙειιιειιτειι_ειιι.ιει·εςτειι ινει·ι1ειι.
1ιιι ΑΠεειιιειιιειι ,=.ιε1ιει·ειιΜε εειιι νοιι ειιιιοιιιεειε εεε Πει·
εειιε ιιι άειι εε1ι.ειιειιΒι·ει·1ιειιιιιιιεειι, ειε 11οιιιιιιειι ιεεεοΙιν1εΙ
σε” νει· ειε ιιιειι ειιιιιιιιιιιι.
Νε ιι εεε ε ιι ε ι· εειιοΙιτετ Με ειιιεε 11εΠ ιιε «0ειιιιεΙ
Μπιτ Πε· θγιικ1ιε1εε_ιε»νοιιι .1ειιι·ε 1898. ·ε1ιειιιιεεεΙεει. νειεί
ι'ειιιΙιο1ιι.Πειτε ιιιι εει·ειιΠε1,ςειιάειι .1ιιιιι·ε 2 “1?`εΙ1ε.Μει
οΙιειιιιιιι Πει·ειιιε 2 ?Με εεειιειι Ρ Η ιι εει·, Βεινιιι ι

πω! νειι. .

° Πιο ΓεΙΙ νοιι Ψ εε εεε ι·ει·ϋΙ1'ειιι.1ιο1ιι.ιιε «Σνι·ετεο1ι»Με
ειιιειιι ειιιεε Βειιο1ιεο1ιιιΜςεινειιιιοιιειι Ρι·ερει·ετ. ειιιεε· ι·εοΙιτι
εεΜε;ειι 'ΓιιεειιεοΗννειι;ει·εο1ιεΗ.

Π

·Μ” ιιιειιιιιοοιι ω" Ρ'εΠ νοιι Ζ ιι ιιε ει·ννϋ.1ιιιι, εε ννειειι
Με εΠε, ειε Βεξει·ειιι ιι

ι άει· Με ειιε·ειι;1ιο1ιεε Πτ.ει·ειιιι ειι
άειι !ιοιιιιιε.

°

θιτειιιιεινοιιι 8.Γεει·ιιει·.19ΟΟ. 1

1.' Πι·. ΘιοΙά1ιει·ι.ς· ειεΙΙι ειιιεε Μειιιι ιιιἰτ Βιιο1ιειιιιιοιιιι
ι1ιοι·εοιεειιιιετι·ινει.
Πει '1'ιιιιιει·,·νειιάει· θι·εεεε ειιιεε ΚιιιεεΙιοριεε. ειιιεε εει·
ΑιιιιΓει·Ιιιιιε ειιι ιιιιιει·ειι ΤΙιει1ε εεε '1'1ιοι·ειι, ει· ει·ειι·εο1ιιει
ιιιιεειεΙιι· Πεει· 8 Βιρρειι, Ιιει. ειεε 1ι·εΙε1ιιι€εΙιε·εΕ'οιιιι πιιι! ι

ει

ντιπ 1ιιιι·ι.ειΟειιεἱειειιι.. Πιο Ηειιτ ιει. εε άει· ΒιιΙτ.ιε ειει·ειΙιει
ιιπά αΙειιεειιι1 Με εει ειιιειιι Αεεοεεε. Αιιι Τιιιιιει ιει εειιι
ειπε 2 Ζο11ειιιεε Νει·Ιιε ειι εεΙιειι, Με ιει1εο1ι πιιι εει· θ

ε

εο1ιινιιΙει:ιιι Ιιειι:ιειιι Ζιιεειιιιιιειι1ιειιε ειιιεε; 'ιιι άετ 1(ιιιιΙΙιειι
εο11Ρει.ιειιι. ιΙεεε1εει.ειιιεε ει·εεεειι 1<'ιιι·ιιιι1ιε1ε·ειιεει Ιιε1ιοι.

2 ΖεΙΙ·ε1ιει·1ιεΙε εεε Τιιιιιοι·ε Με ιιιειι ι1ειιιΙιε1ι ειεε νειει6ε
εει·ιε Πι·ϋεε νοιι εει· θι·εεεε ειιιει· Βο1ιιιε. .
Ρειιειιτ, νοιι ειειιι1ιοΙι1ιι·εΐι18·ειιιΚει·ρει·εειι από ιιιεεειμε
ννιοΙιειιειιιΡειιιοιι1ιιε εάιρεειιε. Μ. ιιι άειι Ιεισει.ειι.Τε1ιι·ειιΜι ι

εειςειιιεςει·ι. 1)ιε θεεοΙιινιι1ετ εοΙΙ ιιε 1ιε.ιιΓε νοιι 3 ΜΜΜ
ειεε :ιιι εει· ιεεειςειι θιι·ϋεεε ειιτινιοΙιε1ι1ιεεειι. ΑΙε ΑειιεΙοιιιι
ε=ιε1ιτΡει.ιειιτ ειιιε Βιρρειιίτεοιιιι ιιε. _ Ι

1νεε άειι ΟΙιει·ιι1ιιει·εεε 'Ι'ιιιιιει·ιι ειιειειι·1Πε, εε 1ιιιιιιιιιπι
ειε Πει·οιιιειιιεΙει· θει·οοιιι ννειι1 ειοΙιει· ειιεεε1ιΙιεεεειι :- @Η
εεε ει·ει_ιε!ιι·ιιιειιΒεει.εΙιει·ιεεει· θεεο1ιννιιΙει ιει ιιιοιιι ειε πιιι
ι1εειε θεοΙιειιιε εειιι· Αειιιεεει·ιιιιις :ιι οειιετειιι·ειι. Πε !ιειιιιε1ι
ειεε 1ιιει·ιιιε ειε Βιιο1ιειιάι·ειιι, Με επ άει· 8ριτιε ογει.ειιει·ιιε
εεε·ειιει·ιι·ι.ιετ.

·

Ιιι Βεειιε· επί ιιιε Ρι·οειιεεε εΠεειι ιιιε Βιιο1ιειιει·ειιιε @
Η

Πεεετε·ειιεινοιι εεε 8·ιιτει·ιιι.ιειιιιι άειι 1ιεεει·ιιεειι θεεο!ιιιιιι1·
ειεε. 1ιιι νοι·1ιεεειιιιειι Ε'εΙΙε εοΙιειιιτ άει· 'Ι'ιιιιιει· Μ
ε Με
ιιοοιι ιιιο1ιι.ιιι Με ΡΙειιι·ε1ιεΙιΙε 1ιιιιειιιι.ιεινεοΙιεειι επ εειιι Με
νιιι·‹1ειο1ιεννοΙιΙε,·ειι:Ιιο1ιειιειιι·ριι·ειι Ιεεεειι. Ρειιειι-ι.Με ει·
Ιιιιιε Ορει·ειὶοιι εειιι Ο1ιιι·ιιι·εειι επι Ιιιεειιιειι Κτειι1ιειιιιιιιι80
εεε «ΒειΙιειι Ιίι·ειιεεε» ῦεετνιιἱεεειι. ι ι - ·

2
.

Πι·. θοΙι1εει·ε· εειιιειιειι·ιιι ειε 17ῇε1ιιἱεεε 1ιιιι6οΙιει
εεε νει· Ε

!

.Ιε1ιι·ειιεε ειιιει εἱειιιΙἰοΙι εεΙιειιειι Βι·1ιι·ειιΙιεπιπ~

ειιιει· Ρτεειε 1ινειει·ιοπ -- Ιε1ιοι·ιι·τε. Ρειιειιι.ιε 1ιιεΙι. @Με ι

Με εεει·ειι Πεεει· 1ιειάει·Αιιιιιειι ι1·ει·ει·ιιιι·ειεεειιει, ειιιεε.ιιιε
ειε εοιιιιιιι1ει·ΒρεΙι: εειιι: ειιιεε; ειπε 1εἱοΙιτ.ε θειι_ιιιιιοτιι·ιιιε
ινει· ιΠεεει· Βι·Ι-ιι·ειιΙιιιιιι.ι νοι·1ιει·ε·εεειιε;ειι.Βειιιι θοΙιειι Με ι

Ρειιειιι.ιιι άειι Κερί ιιι ιιιε Ηειιε. ΝεοΜειιι άιεεει· Ζεειειιιμ7

ι

Μειιε.ιε ειιεεΙιεΙι.ειι 1ιεττε,611”ιιετε1:'ει.ιειιτιιιρΙει.ιΙιεΙιειε ΑΠ.28_Πι
εειιιιειιι Μ. Με Ριεειε νει·εοΙιινιιιιεειι. Ηειιτε ννεἰει.ΡετιειιΜ
νει·εειιιεεειιε Ε”Ιεο1ιειιειε Κει·ρει· ειιί', :Με εει·ιιιετοΙο.Φω
εο1ιννει·εε άειιτειι ειεε. Πει ιιε1ιει·νει·ινε.ιιάτει·ε" Ρειιειιιιιι
νει·ει·ειιιιι.εεεε νει· ειιιιεςει· Ζειι. άειι ι·εοιιι.ειι ΗειιάιιιοΙιειι.
1ιεΙε ιΙει·ειιι' ει·εοΙιειιιτ.Ρειιειιιιιι εειιιι Βει'ει·ειιτειιιιιιτΡΙεσ11'ΐ"
επι' εεΜειι Ηειιειιιο1ιειι, ειε Με νει·ει·ειιιιι: ειιεεεΙιειι. Μ'
Εεεε άειι ιζειιεειι Ηειιει·ϋοΙιειι ειιιιιεΙιιιιειιεειιΕ'ΙεοΙιειι ειεε Με·

1ιεΙει·ειιιι ιιιε·ιιιειιιιιι:: :ιιιε πιει· ετε!!ειιινειεε εεεΙεωτειιΗεΠ1
ειο1ιει·ιεινιιεε εειεεε 11ΙϋεειεΙιειτ1ιει·νει·.Ρετιειιιἱιι ειειιι ειιιοι

ιιι Αει·ει1ε.ειιιε ειι.ιΒειεΙΙε ΗεΙάειιιΙιει 1ιεεειιιζειιεε ΜΜΕ
Βε!ά εο1ιεεεειιειε Βιιιι2οιι Κει·ρει·, 1ιεεειιι1ει·εεπι θεειο1ιι ει

]

εε άειι Αι·ιιιειι, εειιι· ειιο1ι επι ΒιιοΙιειι ει·ειιΙιτειιιιε Ε'Ιεο!ιειι
ειιι', ιιιιιιιιιτει·πιιι. ΙειοΙιτει· ΑεΙιε1ιιιιιεςεει· Βειι1ει·ιιιιε. .

Πε Ρε.Ι:ιειιτιιι ι'ι·ιιΙιει· εοΙιιινει·ε Ιινει.ειιεοΙιε Πι·εο1181Π11"εφ
άει·εει ιιιιά Νἰειιιειιι1 ιι·ειε ειι·οιιι.ι·ει·Πεεε:ιο1ιτιιιι,τ111111η"ωτι
8ι101ΙιιΠἔεεννε.εΑι·ιιεοίοΙΙεε ιιεοιιινειεειι !‹ειιιιιε. ινει· ΒΘ1ε"":.
ι;ειιειι;ι, Με 11'ΙεοΙιειιιιι ειε ΒειΙιε ιιει·νεεει· ΙΒιιιιιιι.Ιιειιιειιππ
ειιει·ιιιΞειιιιιιά ειιιεε Με Πει·ιιιειιιιε ι.ιειι,ει·εειιεεε111'εφΙ€μ

εεΐειοιι
Με 1ιειιιειι Γεω ειιεεο1ιΙιεεε1ιοΙιειε Πριεει·ιιιιεει ε. · ·· · · ··



«ε.

11ει·1ιει11ι·ειςειννε1εεννιιι·εε νοπ ειιεει·ει· «ειιωι·1ιει1νει·»Βειιε
ε1ε411Μιι·ιιιι1ιειιεει» 1ιει·εειιε;ι·ε@εεε ει·1ι1ϋ.ι·τ.Νεε1ιεειιι ειο.
Ε'1εε1ιειιιπι 1.ιιιι1'ενοε Με εει1ιι·ειι 1ιεΙε νειεε1ιινειιεειι._ 1ιιι1ε
ννἱεεει· ειιίτειιο1ιρειι,ινιιιεε Ρει.1ειιτιιι ειιιει· Νει·νειι1ιει1ειιεεε1ι
1ιε1ιιιΡε1ι`εειετι=11ιιιιε·εει· 111ειειιοεε_ιιιιει·ιι1ι·ι.; ε.ιιο1ι ειο Αιι
ειιι1ίεε.ιιίειειιι. 16ι·εειτ.ε ιιιο1ιι.ε ιιι 'Εεεε. 11ειιιε ιιοε1ι ννε1ει.
εει· 1·1ει.1ε.εεε Ηεε1ε1ι1.ιιιιε :Με Αι·ιιιε ειιικε1ιιε Ε”1εο11ειιΜε,
ει.. εεετ ννο1ι1ε1ε 1ειειειι 1ι1ει1ιειιε11ι·ϊτειι,ε.ε.εε εειι Αιιεε1ι15
ι·ιεειι ειιε1ιε1ιεε1ιιιι€ειι1ει, ειο ειι·ιιιε Ρε.ι.1ειιι.ιιι 1ιι 11ιιι;ι·ειιι.ι
ω· ει·1ει,ρΡειι.1)ιιε 11οι·ριιεεε11οιι 1ει. Λεω. πω. ιπιι·. Με
νει·ε1ε1ιιις ιιιιιιι Με Ηνειει·1εε1ιειιιιι1ιεει· 1)1ε.ειιοεεεειι. πιει-εε
1ε1ιι·ι.νι·ιεεει·ω· νοι·11ει.ιειιεεΓε11.1

1

8. 1)ι·. Βε1ιιιι 11.1ιιιιεπ τι ειε11τε1ε εε1ιοιι 1ιι ειιιει· εει· 1:11
1ιειειι 81ιειιιικειι εειιιοιιειι·ιι·ι.ε1·ι·ιιιι'Γ. νοι· ειιι εειιι Βι·ειιε1ιειι,
ειε νοε ειιεει·ει· θε1ιε ειι€εκννε11`ε1τεΠιιιι.ςιιοεε 1.εριε. 1ιι ε1ε
εειιι Β`ιι11ειιοε1ιιιιε1ε οοιιιτο111ι·ειιεπ ννο11ειι. 1)1ε 45ιιι1ιι·1ι;ε
Ρει1ειιτιιι, .11ιειιιΜε Βειιιε1ιε.Με" ε.ιι1“·ν11ειιε·ειι,Αιιιιειι ιιιιε
11ειιιειι1ι1ειιιε.1ιε11ι1ιιι€ε1ιεε,1ιΓε.εεεΚιι6ιε1ιειι ε.ιι1, νν1.1.1ιι·ειιε
ειιι' εειιι 1·1ιιιιιριε8111281118;ιιιε1ιι· οι1ει· ννειιιε;ει·-ει·νι1ιειιιιι.ιϋεε,
ει.ινειειιιιεε11ιετ1εε1ιε1:`1εε1ιειιιει·ετι·ειιι.ειπε. ν
11ι·.1ι`ε11ι 1ιειιιιι.ειε Ρε.ι1ειιτιιιε€11.αν". 2 .1ιι1ιι·ειιιιιιε 1ιε.ι.
ειο ννεεειι νετεε1ι1εεειιει·_11ε1εειι ιιιε1ιι·ιεε1ι1ιε1ιιιιιεε1ι. Με
11ιιιςιιοεε_1.ερι·ε_111111Ειι11ι τω· ιιιε1ιι. ι.ςειιι1εειιεει·1ιιιι·ιετ,εε
11ε,εε.ειειειιρειιενει·1Αιι1ιιι1ιεριιιι1α.ΠΠ· ειεεε ε1ει·ιιιιτειιεεΜε·
ι;ιιεεε νοι·_.111ε 1ει.ειε Κι·ειι1ειειτ, νι·εεειι ννε1ε1.ει·Ρει1ειιιιιι
ιιιβεειιιει·Βε1ιειιε1ιιιιε "Με, ΜΜΕ ι1ιειιιιιειιεε1ιει· Νε.ιιιι·; Ρε.
ι1ειιι11ι111ιι€ιενει__ειιι18ει·Ζειτ. 111ιει·Βε1ιιιιει·Ζειι 1ιι εειι θε
1εε·1ι·εει`επε (ε11εεει·ιι,ιιεεΙιτι·1η.ς1ιε1ι1ιιιιιιειιΜε ε1ιι2ε1ιιειι1(ιιετ
ε1ιειι ιιιιε Γ1εε1ιειιεἶπε νοι·εο1ιειιι.

°

11ι·..Ρι:1εειιι.ε ιι ιι εριιιο111:ειο!».ειιι ιι11ει· Βιιτεε1ι1εεειι1ιε1ι.
ει» 1.ερι·ε Με. Βι· ιεε ω· Αιιειε1ι1.,εει.εε ε1ε νοιι Πι·. Β`ε11‹
ει·ννε1ιιιτειιι·1ιειιιιιε.1.οιεειιθε1ιιιιει·πειι εεετ 111ι· ειε ΠιιιΒιιοεε
ιιι νετιινει·ι.1ιειι.εειειι,εε. εει·,=.ι1ειε1ιειι1ει·εε1ιειιιιιιιι€ειιειιι· εκει
εε11.ειιΜε νοι·1ε.ιι1ει·εει· 1ιεςιιιιιειιεειι 1.ερι·ε. νοι·ειι1‹οιιιιιιειι
ρ11εεειι. Με ειιι εει·. Ρετιειιιιιι ειιι· Σεπ. ννε1ιι·ιιε1ιιιι1ιει·ειι
κι·ειι1ι1ιε1τειι.11ε.ιιτνειε.ιιεει·ιιιιςειι1661111811ννο1ι1ειιι· :Με 1.εριε
ενιιιιιιοιιιεεεεεει.ε1. ννει·εειι; ιι·εειιε ειιι ιιιιεει·εε Κι·ειι111ιειιε
Με ε11ι·1°ιε1ιε.ιιιιι ει·ιιετ111:111ιι Ρι·ιι€ε 11οιιιιιιειι.Με ιιι11ει·ο·.
ε11οιι1εο1ιε11ιιωειιο1ιιιιι8 εεε εεε ννε1ιει·ε'_ν'ει·1εε1._;ιινετεειι
ινιι1πε01ιε1ε1Μιείε1εωιε Βιο1ιετ1ιειεςενε1ιι·ειι... 7,.11,
Πι·. Ζ οε_ιι1'ε.1 ερειεΙιτ.εειι Με

Βε1ι.ι·ιι€1ειι'εει·|Αιιι“ιιιιι.ςεει· 9Ο1Βει·..1ε1ιι·ει·ειιι.ι11ι·ιεεΕ'τειι;ε, ω. ειε
'
_ μ _

εει· 8ι;ε11εεεε 1Βιιιργειιιειιεεεεε_1ι.ει1εΖε ιιιεε1ιειιεε1_°ρεει·ιιιο1ιτ,
Με: ειιιειι νοε 11ιιιινει· ειιιι€ειι .1ε.1ιι·ειιορει·ιι·ιειι ιιιιι1 .<;ε1ιε11
εειι ειιιεε1ι1εε18ειιΓε11.· ε εε · - .
Με 1ιιιιιεε1ιεειο1ι ειιιιιιιΙε ειιι ειιι 1ιιι Αιιεε1ιΙιιεεε ειιι ε1ιιε
ει·οιιρ13εεΡιιειιιιιοιι1ε εει· Βιιιιεε-ειιι'ιι·ει·.ειιεεε Βιιιενειιι, 1ιει
εειιι εε εει·. Β11ειιιιε.ε1ιιεεΒιιιμνειιιε εεεεεειι.ει.τεε.-ιι.ιι ειιιε1··1ιι
εει· 1.1τ.ει·ειει·ιιοε1ιιιιε1ιι.1ιεεειιι·ιε1ιειιειι8ιε11ε: ιιε 2. 11ιι1‹ειι
1ιιτει·εοειεΙι·ειιιιιι^εε1ισιιιιιιειιννει. Νεε1ι εει·· Βι·ϋειιιιιιε εει·
Ρ1ειιι·ε1ιϋ1ι1εεε ινιι1εε1ιει·Βιε11ε.ειιι·ο11Βεεεεεεε ειιιεε ειεε1ιεε
εει· θ. Βιρρε 1›11εειεε1ε1ι εεε 1:Σιιιρνειιιειιεεεεειωτιε ι·εεε1ι
ειιι·11ε11,οιιιιειι·εειιε ννε1ο1ιεΒεειειιειι ιιι 1ιιιιιετΙεεεειι. Με
261ε1ιι·ιεε·Ρει1ειιιιιι 1ιόιιιιίε ιιε.ε1ιειιιιιΒε·ϋε1ιειιι11ε1ιειιιΚι·ε.ιι=
1‹ειι1εει· πετ. ν1$1112ειιι1εΙιειι-›ε 1.ιιιι€ε Βε1ιει-1·ι.ειιι1ειεεειινι·ει·#
εεπ. .ειιεε1·εεεειιι.νι·ει·_εει·Γε.11εεειιι·ε1ι, εεεε εε Με ιιιε1ιι·-.
Ι11έιεειι-Βεετε1ιειιεεεε1Βιιιργειιιε ιιεεεεειιειιε, εεε ε1ε 15ι·εεεε
εεε Β'οι·ιιιε11ιει··ει·οεεειι·1'ιειι26ειεα1ιειιΒιιιιε ·ει·ίε1ο1ιτ.1ιιι6ιε,
εε 1ιε1ιιει·1ειΒιιω11ιιειιιιεεει·εε1ιε1ιιιιιιιςειιιιι 1οεο εεεε11οιιιεΒε
1ιιιιιιιιιειιπω· ιιιιε εε.ιιιι νει· Α11ειι.ι.Με ειε ιιιιε·εννϋ1ιιι1ιειιε·
1.οεε11ειιι1οιι.__.Βεειιει·ιιιιιιιιιι. οιιιο εε1ιινεε1ιει·εΒιιιννιεεε1ιιιιἔ
εεε εειι". Σε1ι·ε11ειιιιροιιειιιοι1εε1ιειι 1.1Βιι.ιιιειικιιιιι__ερι·ι.ιεοιιιιε,
εεε ιι

ι. 1ιε1ιειιιιτ1ιε1ι·ειε Μπι. ιιιτειεοειει1ιεΙιιι.. ει. ειιι. ιιε 1
.

ιιιιε

2
.

1ιιι.ετεοειε1ι·ιιιιιιιει·εειι.ιτ,Με εει· ιζι·ε.οι1ειιΡε.ι.ιειιιιιι ειι ιιιιε
εεετ Με 1ιεεειιειι€ειιεεε 1ι1οιιιειιι.1ιει·νοι·. εε.εε Ριιι1ειι1ειιιιιε1.ι.·
ιει·ε 'Βιμ 1ιιιιετι1ε1ι1ιι Γο1Βε·2ειιε1ιιιιειιεει·1))·εριιοεειπε ιιιιε1ι
νοι·ιι=Βε1ι1ιο11ι.ε1ειι1ιιιιιι€ειιι€ειιοιιιιιιειι 1ιε1ιειιεο11. . ι

... Ρι·εεεε: 11ι·._Α. εε Β'οι·εει.1ει·.Μ” “
8εοι·ει11ι·:Πι·. ε. Ρι·1εειιιενιι;ιι.

-.... ».εωε....

Υετιιι1εε1ι1εε.

.- Πει· Σ'οι·ετειιεεει· ε1ι1ι·ιιι·ι.ς1ε01ιε_ιιΡ 1 ι· ο ε· ο ιν - θεεε11εο1ιε11.
ιιιιε εεε 0ι·Βειι1εει.1οιιε-θοιιιιιε εεε 11111. Ο ο ι

ι ε ι· ε ε ε ε ε

ι·ιιεε1εσ1ι.ει··Αει·ειε ειιιιι Διιεειι1κειι ειι Ρ1ι·ο
@ο νν , ινε1ε1ιει·ιιι Μοε1ιιιιιπι Βιιάε εεε·.1ε1ιι·εε1901 ειιι.ι.ιιιιι
εειι εο11ιε, 1ιε1ιειι ιιι.ιε1ι εειιιειιιεε1ιε1111ε1ιει·13ει·ει1ιιιιιε εε
εε1ι1οεεειι,εειι ε1ιειιει·νν1ι1ιιιιειι(1οιιει·εεειιι Αιι1ιειι·ιιε1ιιεεεεειι,

°

εεεε°εετεε11ιεειιι. εειιι ιιι ε·1ειο1ιει·2ε1ι:1ιιει. 1)ε1.ε1°ε1111τ8818.11-ι
ιιιιεειιεειι Χ1.ΟοιιΒιι·εεε ιι1εειεε1ιει·Νετιιι·1οι·εο1ιει·ιιιιε Αει·ετε
ειιεειιιιιιειι1ε11ειιννιιι·εε,_ειιι' ε1ε Ζει: νοιιι 8

.

Με 10. .1ειιτιιιι·
11102ιιι νει·1εεειι..- Με “οιιιο ιιϋιε11ε1ιεΝειιει·ιιιιε 1ιειιιιιεει·
Βεες:1ι1ηεεεεε Οι·εειιιεετιοιιεεοιιι1ιεε εεεεεε1ιειι ννει·εειι, ε1ε
ρ1ιο8·ι·ωηιιιωΕεε1εωιΡι·ει.€011εεε Οοιιετεεεεε 1ιει·ει1ε 1ιιι Βε
εειιι1ιει· ε

. 211 ριι1›11ειι·ειιιιιιε“ειε_ιειι1εειι Αει·ει.ε. ινε1ε1ιε`.
νει·ιι11Βε ειιί εειιι θειιει·εεε :ιι 1ιε1ιειι 1ιειι1ιειο1ιιι€ειι,εε νει·....-..- ..... ...-ε -

Ϊ~ω-› ... - -..-.....Α _1..==.-Δ........ΑΖ_.-- .... .. -_-__.-

1ι0ι·εισοτσιιιιειιε
'

ρε1ε1ιτειι,εεεε ειε εειι» Οφειιιεετἰειιεοοιιιἰιε 1ιιιι·ιε Βε1'ειειιτε·
11ιι·ει·111ι1:1ιε11ιιιιι;ειιειιι. 11οιιι·1ι·ιιιιε 11ιι·ει·'1'1ιεεειιι·εε1ιι.εε1ι.ι€_
ειι1ιοιιιιιιειι1ε.εεειι..1)1εεεΒε1'ει·ε.τε-εο11ειι8·εει·ιιε1ιιιιιιιε ε11ειι
Οοτικιεεειιιιτε11εεει·ιιιιοε1ι νοι·_ εειιι 0011811588ειιεεεειιει:
ινει·εειι. _ ε ·

.ι . = . 1 1

·-τι-Ι)1θ .1ε11ει.1.εΓ1110Βε1ειΑ·εε1ιεΜεειειιιιεε1ιε θεεε11εε1ιε1ι.Με
εειι Ρι·οιεεεοι· εει· Ρ1ινειο1οι;ιε :ιιι εει· 11111ι;ετ-Μεε1οιιιιεε1ιειι.

Α1ιε.εειιι1ε,1)ι·._1. Ρ.1)ενν·Ιοιν, ειι.ιιι 111ιι·ειι ιιι 1 1.8·11εεε
εεισνει1ι1ι. _ ε . .

· .

(Ρι·ιειι_1ερι·.Κι·ει1.- νει

ἔ Π1εθεεε11εε1ιε.-Μ εει· εε1ινν€εε·1εο1ιειιΑει·ειε
ιιι 8ιο·ο1ι1ιο1ιιι 1ιε.τ ειιιε ι;ο1εειιε Ρε.ε1.ειιι·-11ε=
εειΙΙε εεει11'τ.ει.,ννε1ε1ιεε.11ε10 .1ε1ιι·εε1ιιειιιΒ'οι·εε1ιει·νει·
1ιε1ιειιννει·εειι εο11,εει· ειιι·ο1ιεειιιε Αι·1ιε11:ειιε1ε 11'οι·τεε1ιι·πτε
εεεΒε.οτει·ιο1οε1εοεει· Ηνις1ειιε ιιπι ιιιε1ειειι εε1'ει·εει·ι Με. -

11ιεεεΜεεε11Ιε Μ: ιιι ειεεειιι .1ε1ιι·ε:ειιι ει·ετειι 11ι1ε1νει·11ε1ιειι
ινει·εειι ιιιιε εννιιι· ειιι εεε Β1ιτειιιιιιτ811εεεει· θεεε11εε1ιείι:
Ρι·ο1. Η :ιιι ν.· Ρ ε τ

ι

τε ιι Ια ο Γε ι· ιιι . 111111ιιο1ιειιει» εειιιε 1ιιι.1ιιι
1ιι·ει:1ιειιεε'Ι'1ιειιις1ιειτειιι' εειι νει·εε1ιιεεειιειι θε1ι1ειειι εει·.
11ν,ειειιε. Με. 250 θι·ιιιειιι εσ1ιννει·ε Μεεε111ε·πιει. ειιι' εει·
νοι·εει·εε1ιε εεε 1111ειι1εεΡε ε 1:ειιι·'ε 1ιιι Ρι·ο111. 111ε1111ε1ι--
εειτε ι.ι·11.8ιειε ννοτι.ε: «Α 11οιι1εΡεετειιι· 1ιι εθειειε ιιιεει
ειι1.Βιιεεοιεε, 27. 1)εεειιι1ιι·ε1892».

. . (Α118ειιι.Μεειειιι. Πειιτι·.-Ζι;)
-- Αιι”εει· Πιι1νει·ε1ιε.1. Κε.εειι ειιιε, Με ειιι· Βε-·
εεωιιιιι; εεε 1.ε1ιι·ει.ιι1ι1εεει· Ορι1ιιι.1ιιιο1οε1ε,ε1ε ν οι·1εειι ιι -·
εειι εεετ Αιιεειι1ιι·ε.ιι1:1ιειτειι εειιι Ρι·ινετεοεειιτειι·
Μ. .Ι. Ε. .Τεεοτ ο νν (ειιι.ς1ειο1ιΘε1ι111'εεεε θοιινει·ιιειιιει·ι5ε
Πεειο1ιιιι1ιιιερεετοι·ε)Με Με 1

.
ε 1 τ ιι ιι ε· ε ε ι· Α ιι ε· ε ιι 1
1
1 ι ··

δ
ι1 ι
ι εειιι Ριινει:εεεειιτειι Πι·. Α ε· ιι ιι ε
. 1
:
ο νν ε1ιει·τι·ε.ε·ειιννοι·#

θΠι >
-- Ζιιιιι Νεε1ι1ο1ι.ιει·εεε νει·ειοι·1ιειιειιΡι·ο1εεεοι·ε111.Κ 1

1
1
ι
ιι ε

ειιι' εειιι Ι.ε1ιι·ετιι1ι1εει· Ρ1ιγειο1οε·1ε·ιιι Ηειεε11ιει·8· 1ετΡι·ο1.

Α 1 1αι·εε 1
ι
ι Κ οεεε1 1ιι Μει·1ιιιι·ε ει·ιιιιιιιιτννοι·εειι.

·

Ρ
“·

-- 1)ειιι 1111610101·ω· Ηε1ιειιιιιιιειι1ι11ιι11ιε" νν1ειιει· Πιι1νει·>
ε1ι11τ,Με. Πι·. Ο ιι ε τεν Βι·ε ιι ιι , Μ. Με εειιιειιι Πεεει·τι·1ι.τ
ιιι εειι Βιι1ιεετε.ιιε εει· ϋειει·τει‹:1ιιεε1ιε Α ε ε1 ν'ει·11ε 1

1

εε
ινοιεειι. _ Δ

1 °°

# 11ειιι1111111ι.ι·-Μεε1σιιιε11ιιερεοιοι·εεε._.1ιιι·1εεετειιεε1ιειιΙΜΗ
ι1ιι·1ιε21ι·1ιε.ινιι·1ι1.Βι:ειε.τει·ιιι1ι1)ι·. "Γ ιι ι· ε ε ε ε ιν 1 ι

. ε ε 1
ι Με

εειιιειιι 11ε1ι111ειι.νι·ιι·1ι1.8τ.ιιε.ιει·ει.1ιΠι·. Ο ι·ιι.ε ιιε ε ο ιν , πι:
εει· 1ιιιο1ιει·ιεε1ιε θι·εειι εεε εο1εειιειι Βι:ει·ιιε

1
.

Ο1ει ε ε ε νει·1ιε1ιειιινοτεειι.
' '

|;
Λε ειε 1ιι 111ιιιιιιειι 1ιεει·ειιεειιεε 1

‹
ιι ι·11ι.ιιε1_εε 1
ι
ε

1
.
ε. ιι ε ε ε1ι· ι· εεε. ιι ε 18.11 ει, _Με ε1ε €‹1.ἱ1ιεεειΖης.»'ει·

18.1ιι·ι,Πι·. Η ε ι· ιιι ει ιι ιι 1·111ε ε 1
:
ι· ε ιι ε 1ιει·ιι1'ειιννει·εειι.- Ζιιιιι Ο1ιει·ει·ει. εεε .1ε.ι·οεε1εικνεε1ιειε (εειι-

νει·ιιειιιειιτε-βειιεεε1ιε1τ.ε1ιοερι 1ε1ε ιεε Πι·. 1111.
Ρ. 1

)
ο ει· ο Ε! ο ιι ε ΙΧ ι , 1ι1ε1ιει·Ρι·1νετεοεειι'1111εθε1ειεε ιιιιε

Νει·νειι1ιτειι1ι1ιε1τεεειιεει· 11εοε1ειιιιει·Πιι1νει·ε1ιε.τ.εεε Απε ειιι
11οε1‹ειιει·ιζε1ετ1ιε1ιειι$ειιιιιιει·, ει·ιιε.ιιιιτννει·εειι.

1 1

- 1)ει· 1εε1ιειιιι1εΡενε1ι1ειει·,ε1ιειιιε.11εει·Ρι·ο1'εεεοι· Πι·. Ρ.
-Κε.ιεε1εννε1ιιι-1ιετ ειιι 12.· θειο1ιει· ε1ιιειι Ογε1ιι-ε ντιπ
νοτ1εειιιιεειι 111ιει· εειι Α11ιο1ιο11ειιιιιε ειιι εει· ει.
1°ειει·ε1ιιιι·,εει·Πιι1νει·ειιετ 1ιεςοιιιιειι.

°

ν ει· ε ι ο ι· ε ε ιι τ 1) 1ιι θιιε1ιιιιιι-Κει1εεει· Μ111τ11.τει·ετΠι·.
Νι1ιο1ει Κι.ι·111οιν 1ιιι 145. 1.ε1ιει1ε_ιει.1ιι·ε..Πει· Υει·ει.οε
1ιειιε,ινε1ε1ιει·εεπ 1882 νει·εε1ιιεεειιε 8ιε11ιιιιε;ειι Με ΜΜΜ·
ειι·ει:1ιιιΚ8.111·18.51181ιε111ε1εει.ε,εειιοεε ιιπι ειιιιι:ειι .ιι6ι·ε1ιε1ιειι
Κε.ι1ιιιειιε ε1ιιειι ι.ιι·οεεειι Με Με Αιιε·ειιε.ι·ει ιιιιε ε·ι·ειιεει.ε .
ιιιιε1ι·ιιιι.1ε1ιι·ε1894ε1ιιερτ1νει.ε Αιιεειι1ιε11ε.ιιετιι1ιιιι 31.ιι.ινι·6-2
με. - 21 1ιι 1Βειιι1ιιιι·1)ι·. 1117.Η. 1.ονν_ε, ε1ιειιι.ι.11σει·Ρι·ε.εΜε
εεε 11οι·ε1θο11ε.=.ιεο1'ΐ1ιγειο1ειιεεεεε11ιεε..-. 11
)

1ιι διιϊοι·ε σε»
Ρι·ο1.ειπεπ 81ι· 1:1ειιε? ννειιτινοΜ1ι·Αε1ειιειιιι Α1ιει·_
εειι 85 .Ιε.1ιι·ειι. Εκ· εει·' 1.ε11ιει·ει:«Με Ρι·1ιι2ειι νοε 1111111168”
. ιιιιε ινιιιεε.189Ο.Βιιι·οιιετ.

μ ° Ψ μ- .Ρι·οίεεεοι· Β ο ε ε ι· 1: Κ ο ε 1ι ει: ιιιιο1ι11/ι_ιε1ιι·1,ε;ει·Α1ιννε-ι..1.
εειι1ιειτνοε· εειπει· Βειεε ειιι· 11ι·1'οι·εε1ιιιιιε;νοε '1'ι·ορειι1ιι·ε.ιι1ιξ
1ιε1τειι(1ιι Βε.τειν1ε ιιιιε Νειι-θιιιιιεε.) .ειιι. εε1ιιειιι Βεε1ε11ει·1
8τε1ιεει·2τΠε. Ο11ιν1ι.ι·, ιιιιι:1ιΒει11ιι ειιι·ϋο1ε8·ε1ιε1ιι·1. ‹'

ξ

-. Ζιιιιι @επει· εει· Α1ιι1ιε11ιιιιε,·111εΒι;ιτννιε1κε1ιιιιεεεεεε1ι1εΜε
ειιι ε.ιιειΕοιιι1εε1ιειι1ιιειιτιιτιιι ΒιΔεε1ειι1ετ.ϊειι .Β1.ε11εεεε Με· .
ει.οιι1ιειιειιΡι·ο1.Βοι·ιι, Πι·. Α11`ι·εε Βο1ιιιιιει·. ειιι Βο1ι:11ε
1ει·Ρι·οΓ, 8 ε ι εε Με ιιι 116ιιιιζε1ιει·ε. 1ιει·ιι1ειι ννοι·εειι.· Βεπ.
ννε.ι·1ι·111ιει·Ρι·1νε1εοεειι1;1ιιΖ11ι·1ε1ι,εε.ιιιι“Ρι·οΓεεεοι·εεει·1:11ε1;1ό
1οε;1ειιιιε·Βιιτιν1ε1ιε1ειιεεεεεε1ι1ε1ιτεεε εει··Ηει·νετε-Πιι1νει·ειι
ιΜ.1ιι Βοετοιι. · 1 ` ” Δ»

.4 ·--
111ε:εειιιι«Ηει·ο1ε» εεε 1εοε1ιειιιιιιι€ετ1ιε11ιΜε, ει·1ιε1ιι:

ε1ε εοι·11ι;εΒειετ.νει·ννε1τιιιιεειε θεεειι εει· 1ιι εειι ετεειιεε1ιειι
1·1οερ11.ϋ.1ει·πειιεεετε111ειι°Αει·κιε. ιιιιε ειναι· Με. 11ει;ειι εει·.
Ο1ιετε.τετειιιιι 600 ει». ιιιιε ειε εει· 66 Οτε1ιιιιιοιιειιω· ιο,
120 ΕΜ. _18.1ιι·11ε1ι.'Αιισ1ι111εθε.ιζειι εεε 111ιτ1Β·ειιειεειειιιιεε1ιειι
Ρει·εοι1ε1ε8011011ει·1ι111ιτννει·εειι.. ινε. 1ιοειι· ε1ε 1ι1ε1ιετιι;ειι
θεεειι“εεννεεειι ειπε, 1ει.'1ε1εει·ιι1ε1ιτ.ειιιζεεε1ιειι.γ -# Δ

Δ- 111εΖε.1ι1 εει· επ11ετ1 εε1ιειι θε1ιιι1_ει·ετε ιιι
1111ο ε Μι ιι ειτε ειιι εννε1νει·ιιιε1ιι·ι.ινει·εειι.. Ιιιι .1ει1ιτε1888.
Με ειε 11ι·ετ11ε1ιεΑιι1ειεΙιτ ιι1ιει·|ειε 8τεει:εε1ιιι1ε11οι·Βιιιιιε1ι·τ
ιι·ιιτεε. ινιιι·εειι επι ε1εεειιι Ζννεε1ι6°Αει·ειε ειιεεεεε116, ινε11:1ιε
Ζε1ι1.1Π1..·181ιι;ε18117.11111Β.ει·1ιϋ1ιι.Με». 1ιε1.1838ε1ιιι1εε.-8ειι.
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άιεεει·Με ιει Με Ζε.1ι1άει· εειιιιιω επι ιιιεει· Με 80 Βε
ειιεεειι.- Ζει· Βεριιιιιεετιιιιις άει· Γτε.ι;ε, εει;ι·ειϊειιά Με Α ιι ε -
εεε1ιεεειιιιε άει· 1ε.ι.ε1ιιιεε1ιειι θει·εεεε εεε
άειιι Οιιι·ειιε άει· 11ιΙ1τε.ι·-Ρε1άεεεετεεεπΙειι
να: νοιι άει· Οιιπ1'ει·ειιεάει· 1ι11Με.ι·-Κεάιειιιιεεεειι Αεεάειιιιε
ειπε εεεοιιάειε Ο ο πι ιιι ι ε ε1ο ιι , εεειεεειιά ειπε άειι Ρι·οϊεε
εοι·ειι '1'ιιι=ειιεεει (Ρτε.εεε),Ρπειει·ιιειτ21ιι, Βε11_ιει·πι1ιιειν, Ρι·ειε-γι:ε1: ιιπά 1ίι·εννεοιι.· ειπεεεειει. ινστ
άειι. Με (1οιιιιιιιεειοπΜ. 2η άειιι 8ε1ιΙιιεεε εε1ιοιιιιτιειι,άεεε,
εε ειπε 1110111:άπτοε Μεε εΠ1ι:ιε11ενοιεεει·1τ'ι άει· θεει·ε.ιιι:ε
άει· 1ετειιιιεεεεε '1'ει·ιιιιιιι εεεεεεεεεε πιιά άιεεε1εειι Μεε:
«Με ι·ιιεειεεεε Βειιειιιιιιιηςειι, ννε1εεε πιιι· Με άεπι ν1?ε;ε
εΙ18ειιιειιιειι Βιιιγετετεπάιιιεεεε Γεετιζεετε11τιι·ει·άειι 1ιδιιιιειι,
ει·εετ.ειννοι·άειιειπά, εε ιιιε1ιι. ρεεεειιά, ,κι εοεε.ι· ι;είεει·11εεω, άειι Ρε1άεεεετιι Με Κειιιιιιιιεεε πιιά άειι νει·ει.ϋ.ιιάιιιεεάει·
1εκειιιιεεεειιΒρι·ειοεε ιιι ιιεεπιειι. 1)εςε;ειι ρεεε: Με (Μπι
ιιιιεε1οιιπι, άεεε άειεΕεει·ρι·εει·ε.πιπι άει· Ιειειιιιεε1ιειι θριεε1ιε
ιιι άειι Μ11Μι·-1θ`εΙάεεΙιει·εοειι1ειιεεάειιιειιά ειιιεεεε1ιι·ειιετνει·
άειι Με”. πιιά εκει· εε "ει, άεεε Με ΓεΙάεεεει· 1ιιι.ειιι1εεε
ι·ιεεε18.1εεειιιιιιά εε1ιι·ειεειι εϋιιιιειι. Με Οοιιίει·ειιε εετ ε1ε1ι
άιεεειι Αιιε1εε1επάει·ΟοπιπιιεειοιιεεάιπΒιιιιεε1οε ειιι;εεοε1οεεειι.- Βει άεπι Ιι1εειςειι ε1ιιιιεεεειι 111Πι.ει·εοερι
ιιι! νν1ι·άνοι·επεε1εει.1ιεειιι ιιεεεειει· Ζειτ σε Με 1.ε1ιτειεε1ε
άει· Ρεγεἰο1ο8ιε. ε11εςειιιειιιεΡει1ιο1εριε,ΗιειιοΙοε·,ιε ιιπά Ρεπ
πιεεοΙοςιε ειπ πειιεε θεεε.ιιάε ει·ι·ιεειει ινει·άειι,άεεεειι Κοειειι
επι' 150,0ί)ΟΗΜ. νει·επεε1ιΙιιμ ινοτάειι Μπι!.- νοιι άει·Ψιιι·εεεειιει· Πιιινει·ε1τ.1Μεο11ειιιι·ε
,ε.;ειι Ν1ι.ιει.επτιιοειιιιι άει· Οο11ε8·ιειιεε1άει·
258 Βιιιάειιτειι, άει·ιιιιιει· 100 εάισιιιει·, ιι ιι εε ε ε ε ε 1ο ε ε ε ιι
ινετάειι.- Πιε Ρεετ ιιι Οειεειειι. Πι·. Υει·ειιι, ενε1εεει·
ειπε Αειειι. ινε ει· εειιριεεε1ι1ιεε ιιι Α ιι πειιι πιιά '1'ειι Με ε
εεε: 4 άιιει·ειι εειιιεει. .<.ςεινεεεπιετ, Με Ρεετ άιιι·ι·ε άειι νοιι.
Ρίει·άειι ι;ειιοιιιιειιειι Η ο ιι ιι 'εεεεπ Ιιπρ1'ει:ο11:ιι εεεειιιρΐειι,Με Ριι1·ιειιιιεεεεεεεει·ι- Μ, εοπεω.ι1ι·τ,άιιεε Με Ρεεεεειιε1ιε
εεε εν1εάει·ινεπει· νει·ειειιει: εετ ιιπά άιο." με: Οετε.ειειι,
εεετ ιι.πι·εΜε '1'ετ1ιειιιπά Β ρεεε νοιι ιιπ ΜΜΜ: εεάτοετ
ειιιά Με Μ11ιει·. 1111” Με ι·1'ο1ιςεεειιιει· Βοεπιιιιιιρίπιηςεπ
ειιεε1ιιιι ε, εο εεεε.ιηπετ Υετει ε, άε.εε Με '1'οάεε116.11εάειιε
Μεεεπι ει·Γεει·ειι ιιι Αιιιιε.ιιι εισε ιιι άειιι εεει·ιιεειΙιεεειι
11εεεε νοιι 80 ω? 40 μα. νει·ιιιιιιάει·ι. ειιεειι. Πει: νοιι Βι·.
Κουκ ει·1'ιιιιάειιε δει·ιιιιι Βιεε·ειι Με Ρεετεεπε1ιε
εει 111ειιεεεειιπιιά 1Πε1ιννιιι·άενοιι 1επι ιιπά εε1ιιεπιθεει1Γειι
εεεεωιιεωιεε ιιι εειιιειιι ει·εεεειι 1.ε.εοτειοι·ιιιιιι_ιιι Ν1ιιιι·σ.ιι8·
1ιεη;εετε11τ,πο Με 80 ΡΓει·άε ευ Μεεεπι Συνεε1ι πιιι· νει·
ι“ειςιιιικετειιάειι. 1- Ιιι Η1υ.ε 8·ονν ειιιά ινεει·ειιά άει· ιιπ Οιιπεειι πι11άενει·
1ειιϊεπειιΡεειεριάειιιιε εεειιι'ιι11ε1ιι_ιεειιοιιειινοιι Διιιιρεετεει·ιιιιι

ι

εονσοε1ρι·ορ1ιγ1ε.1ιτίεεεΜε εποε εε1 άει·Βε1ιε.ιιά1ιιιιε;νοιι Ρεπ
ει·ιιιιεειι ειιεεννιιιιάτ.ννοι·άειι,Με νει·1ιιιι:ει, ιπιτ 111ι·τ'οΙε.

- ει" Ρεεεί'ε11 Μ ίπ θιι1ε.1ε ιιιι1'άειιι Πιιιιιρ1'ει·«ΠΜ
ρΙιιιι», άει· άειι Ψπιιι·ειινει·εεΙιι· ιιιιιεε1ιειι 11οιιάοιι πιιά θε.1ε.ιε
εεεοι·ετ, πειιει·άιιη;ε οοιιετιιιιι·τινει·άειι. Πε Μ. ιιι ?Μεε άεεεειι
Μεε 1)εειιιι'εετιειιΜε: Ρε1ιι·εεπε;ειιπά 1νεε.ι·ειι,Με νει: βοε
άοε εοιιιπιειι, ειιεεει·άιιετ ινει·άειι. ΒΕ- Με θεειιιιιιιιτ.ιιιε1 άει· 1(τειιεεπ Ιιι άειι Ο1ν11
Ιιοιιρ11:111ει·π Μ. Ρει.ει·εειιτι;ε Με" ειπ Τ. θα.
ά. .1.80911100ιπε1ιι·Με ει ά. νουν.), άει·ιιιιτει·540'1'γιΦ1ιιιε-
(22 πεε.), 909 8γρειεε - 167ιιιεει·),289 3εεει·Ιεεε - 121ιποει·),
Θ! 1)1ρετεει·ιε- (16 ιιιεει·), 88 11ιιεει·ιι- (Β πιε1ιι·) ιιπά 40
Ρεεεειιετεπεε - (11ννειι.Με ιιι άει· νοι·νι·.).

111οι·1:ε.11τε.τε-Βιι11ει:1ιι81:. Ρεεετεειιτεε.
Με Με ννοεεε νοπι 1. Με ειιιπ 7. Θεωεει· 1900.

Ζε.εΙ άει· 8ι;ει·εείε.11ε:

1) ιιιιΜι θεεε1ι1εεει. πιιά Α12.ει·:
Ἡ ==ι..ι...ι..ι-μι..ω"ιζέέ-;
""“°"'°'"ἔἔΪ:ΞΞΞΞΪ:ΞΞΞΞἔ=--κω-.% Ξιι-ιν-ει-ἶἶἶἶἶἶἶἶἶἶἶἶἔεεε~·ε:.εεεεεε:.·ε=
82121?δ3811448%1θ101θ41δ1814δδό22101

Σ!) ιιεεε άειι '1'οάεεπι·εε.εεειι:

Γι
·

ε. ειιιι.ιιι.1ι. Ο
,

'Η ιε. Μιά. 19, 11εει·ιετεειιτι·ειιε Ο
,

'Ι'γρειιιι
ο1ιιιε ετ.1ιιιπιιιιικάει·121οι·ιιιΟ,Ροε1ιειι 1

,

11πεει·ιι4,θεεειι·1εοε 15,
Ι)ιρεεεει·ιε 25. Οι·οιιΡ 2

,

Κει101ι1ιι1ετε11θ
,

0ι·οιι εεε Επιι.<.τειι
ειιωειιάιιιιει 11,

Βι·γειΒε1ε.ε

5
,

(Μρρε 2
,

θεο ειε ε.ε1ιιτ.1εε.

Ο
,

Βιιει· Ο
,

Εριάεπιιες ε 11ειιιιιςιι1ε Ο
,

Αειιι.ει· θε1επει·εειι
πιε.τ.1ειιιιιε1

,

Ρειιετ.1τισερ1άεπι1οεΟ
,

Βει:πετειιεεειτ Ο
,

Διιεεπικ Ο
,

_ Ηγάτορεεε1ε Ο
,

Ρπει·ρει·ε.1εεεει· 1
,

Ργειειε πιιά Βερε1εειειιι1ε δ
.

-'1'ιιεετειι1οεεάει· 1.ιιιι€,ιεπ 12. Τιιεει·ειι1οεε ιι.ιιάει·ει·θι·ςεπε 15,
Α1εο1ιο11ειιιιιειιπά 1)ε1ιι·ιιιιιιει·ειιιειιιι θ

. 1;εεεπεε‹:1ιιν11ε1ιεπιιά
Αιτορ1ι1ειπΓεπειιιιι 48, Μιιι·εειππε εειιι1ιε18, Κι·ε.πε1ιεΠ.επ άοτ
νει·άε.ιιιιιιεεει·Βε.ιιε70, Τοάι.ε;εεοτειιε 81.

σ Νεο1ιετε 81ι:ειιιιε άοε νει·ε1:ιε Μ. Ρεεω·ε
ειιτεει· Αει·ετε: 131επει:ε.ε άειι 81. απ. 1900.
σ Νεοεει:ε 8ιτειιιιε άοε Βειιτεο1ιειι ε.ι·ετΙιο1ιειι

1 Υετειιιε: Μοιιτε.ε άειι 28. σει. 1900

Δ.1111ΊΟΝΟΒ1.Ί .Τ111ΒΒΒ. ΔΒ'1ξ' ενει·άειι Ιιι άετ Β110ε11ε.1ιά111:ιε νοιι Ε. Β10ΚΒΒ ιιιτ#81. Ρετετεειιτε, Νενε1η-Ρτ. Μ, εονειε ιιι ε11ειιει- Μιά επεΙειιά. Ατιποιιοειι-Οοιιιρι.οιτειι ειιεειιοιπιπειι.-·~©
ΡΒΒΒΟΡΥΒΙΝ (Μιι
1ΜεειιεεΙει·ιά-Απι.ιργι·ιιινει·ειιιάιιιιιι·, εκει ΜΖειιά.

Βεννεει·1εε Ηειειιιεειιι1ιευπι.

Βιιι·εειιι, Ρεοτειειε.
Ειημι11ε1, 1.ειιιι·εεει, Ειιι·εεοι

Ιιιιιει·1ιο1ι 8·εεειι Ο1ι1οι·οεε πιιά Αιιεεπι1ε.

ΠΕΒΜΑΤ01.ΠΒ18θΗΕ ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ.' ιιιι1ϋεΙιεε, πιι1ά ινιι·εεπάεε Ργι·ο,ε,ε111-1) “ι ε ά
.

Ι1θΙΠ881Ι01, εοι ειιεεειιιεπι Βεεειιι ιπάε-ιι·ι.

ο (Μπα' "ο"
ΜΜΜ. 1οε1ιεεεε,"Με ινιι·1‹ειιάεεθει·γεο.ι·οε1ιι-ΠεΗνει.1ιε1

ΠΒΒΑΝΠ-ΤΗΕΠΑΡΕΠΤ18θΗΕ ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ
Ρ8-(1ΘΠο (=1άκιι·. άει· θε1ι1Ιάάι·εεε),ιπιτςπι·ε.ιιιιι·ιεπιεειιετε.ιιιεπι
Νοι·ιπε1-.1εά-ΟΜιεΗ.'Ι'ιιε1ειιειι ε 0,25Μεεεε 1)ι·εεε.

ΟνΒΡαοΘΠ (= Με. Με Ονει1ειι)1ιιΤεε1επτειι ε'ι0,51”ι·ιεε1ιεΠι·1ιεε.
Βοιιαάετι, 1.Λειιεάειι, Μεάιι11εάο11, Ρ1·οει:ειάο1ι στο.

Με. ε. Η. Μάσι·
οτάιιιιι·εΜε ιιι άειι νει,ιιι1ιι·επ ιπ
Μθ1°811, δι1άτγτο1

Με 1ΐοι1ιειιειιε. Η.ιεεεπι·ι.τετετ.ι·εεεε.

Ιιι

Με εειιι
1
Υει·1εε·νοιι Διιεπετ 11ιτει:εινε1άιιι Βει·11ιι.

Βοεεειι ει·εοειειι :

Με Β1ιιεεπεε.ιιιιιιειιεει:επιιε;
Με άειι νεεεεε1εάειιειι ΑιιεειιιΞεειι.

Μ

Μοι·ρεο1οςιεεεε ΒτιιΜειι πιε: εεεοιιάει·ει·
Βετεεεειο1ιτ1,ςιιιι8·άει· 11ειι1εοογιειι

1 νοιι'

Ρι·ιν.-Ποε. Πι·. Π. Βει·ειιεεπ. Β. Βοεπει.ε1ιι
1901. μ. 8

. Με 511ιεοε·ι·ερε. ΤιιίεΙπ

7 Η 80 Η'.

ειπετ. Με εειτ.1ε.ει·ειι
ει. πιω. θει1πεει·η

1
.

8οπι.: Βε1εεειι
εει11-θι·οεεε·πιειιι.
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Οτἰἔἱιια1ριιοΙ‹ιιιιἑς

Ζιι Β6:2ιο1ιε:ιι οι1ετ άιτοετ ειιιε άετ ΡιιΒτ11ι.

Ι.ει8·οιι ιι. Κοιιτοι· άετ ΡειΜ·ικ ιιι Μοεκειιι; Μ111ιι-

`

τιιιε14γ Ρετου!οΚ, Ηειιιε ΕΚ151ετ.

Βει€ΘΡ Πι Κ18011111ενν, ΙΜ τ1οιιι νεττι·οτοι, ΙΙιιι·τιι Μισο
11Γ11Ι118111,Πιτ άιε δοιινε:τικ:ιιιοιιτε Β8888ΜΜΒΙΙ, 111ιθ1°

εοιι, Τιιι11°18Ι1. Μιιιτοτ1ιιοε1ιιιν, Ποιι€ο1ιιοτ.

νΘΗΡΘΕΘΕ ΠΠ Κ1Θνν, Ροι1ο11οιι. Τεο1ιοτιιιι;οιν: 1·Ιοι·ι·
Α. Τι·ορτο, Κ1οιι.

Υ'ΘΡΕτθωτ Πιτ ννειΡεο11811: ΗΘΗ· Μιο1ιι11ο1ιτ& Κοιιι1οιι
ΜΗ. νοτιιιιιΙε 111ιο1ιειΙ Ι.ιιιιι1ε. ΜιτεοΙιιιιι.
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. Βενο5-ΙΒουΓ.

ζ ΒοειιΖει·1ιι: Ε'ι·ειιι κ1°0υ11111141Τ001ι18η

ι 1.οιιοιιόει· ΑΜΙ.: 11ο1ι·οιι1ιΙΜ. νο11ιιιιι1.

ι ΝειΙιει·εε ι1ιιτι:1ιΡι·οεροσω.
(103)26-17.1-
ιιι οιιιιιιι:
Π|ΠΕΠ||. "|88ΕΠ- .ΕΕ£|.δῦΗ|Γἴ
@ιιο11οιι0Εισ-", Ποτώ".ι.

ΠαΙιοι: νοπ: 1. Πι! Μ. "πιι 1. Οσ€οΒοτ.
Μπα. ιιι10ι·ιιοΕπΠ1τιουιΜπποπ1.0ωμικ- ΔραπαΜιι ι.ιιιι1Αροι1ιοκιωννιω·οπ-ΗΜΜιωημιοιιι Ιπωιι.ΑιιεΜιῖιιϊω...ωΡι·ωιροσωνοιιΟ" Μιιιοι·ων"Μο1ίω·ννιιιιιιι.,ΡΔι·ιι,80,Μ" Βιιιιι-0οοτμα.

Μ11:τοε1:ορε Βιιι.ε1. 16112

τ

Ζιι ΠιΒι·11ιρι·ειεειιειιιρΠοΙιΙτ.ΜΜΜ: 110141
Μι·8, δι. Ροτει·ε1ιιιτε, Χ1'οε1‹ι·ε=εεοιιεΙ‹αῇιι

138)1-1.

Μι·οιιεοιι νοιι Κι·ιιιι1ιοιιρΒόεοι1ιιιιοιι
Ρι·ιιιι Ηει881:11118εΠω. ΙΙου.ιυπεοκ. μ. 14.
πο. 15.
Δ1οκιιιιάι·ιι Κεεω·1ηονν. Ηιικο.ιιυ.ειιοκαε
γι. ιι. 61, κια. 82.

Β'ι·ειιιΟιιτΙιιιι·ιιιε ΜιοΙιο1ειοτι, Γε.τειριιιι
οικω πεπε. ιι. 30, πιι. 17.

8ο1ια·εει.οτ Β118ε 'Τοιι1εεοιπ, ΗοΒοκ1Β
προοι1.π. 186,Μ. Π!.

ΜΒ!ΗθΨ1η1:1ει·. π. Οοιπιιοιπιιιορ. ι: 118·
τωοΒιιοικκοϋ μ. π. 4

,

κα. Π.
Ρ'τιιιιιθϋ1ιοιι. 11.Ο..17111ιιιο,Ηιιιιε .Μ 18,
(Μ. 10.
ινεειετ Οοι:ει:. 8ο1ιω1άτ, Πο·ι·ερ6.στ.

ι 11ιι.τε·Βειιοκαεγαι. π. θ
, Η. 20.

. Μι-ιτιο Μο111 Η 0.1. .ι. 44_ μ. 3.ι Με" ΜΜΜ ΚιιΒει·ιι, Οι. $ωιιιι0τω.
Ηειιιι ό. Ρ1ιιιι1εο1ιοιιΜΜΜ θ-8, έ). 19.

Βερι·ιι Φειιοροιικιι Πιι.εο:ιο._ Οιιο.οοκω:
Η. π. 24. Με. Τ.
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ιΝιιιτοιιι·οι·ιΔ Ε. :π :ει Ν Β Δ :ο (Βιι.ιω.
κι·ειιΖΙιτιιιιιι, Ρει·αιιιειιιαει:ιτιιιιιι
Με εϋ1τΒετοι1 ΟΙιιιιΒοτεεΙΖινειεεει· Βιιτορεε (πιπ ι;ι·. ΟΙειιιΒοτειιΙΖ ιπι 1.ιωη ευ
Μια Υι·τειιιιιιιιιιι; οιιοτ Με Ετειιικ Πιτ ιιιθωιωι. Μεε ιιοε άειιι Ρετιιιιιιιιιιιιειιι·ιιιιιιειι
€ςειινοιιιιοιιοιιιιτϋτιιοΙιε

ΜΒΙήΘΠΌΒ(ιθΓ ΒΓΠΠΠθΠ881Ζ (ρων. ιιιιτ1οηει.). Πι ΟΙειεΠιιεοιιοιι ι 126 ιιιι‹ι ΠΟ ει.
ιιιιιι Ρεισιιοιιειι ὁ. 6 ει. Ιιιιιιιιι.

Ιιιιιιοιιιιοιιειι: .ιΙΙΒειιιειιιο Υετι`ειιιιιι8, νετΙοτειιιιε άετ Ι.ειιοι, Με ΗειΖωιε, ΟΙιετιριιιιοιι. Μειώστε,
ιιι νοι·Βιιι6ιιιιε ιιιιι «ΗιιιιοΙΓεηιιεΙιο» ω Αι·ιιιι·ιι.ιε ιιιιιι Βιιιιιοιοε.

ΑϊΠΌΓΟθιΠΒΒΕΠΠΠ, ετιιτΙιετοιι, τειιιοι· ΕιεειιειιιιοτιιιιΒ Βιιτυρειε (ιιιιι 0,177 ἔκ. Ρ)ιεειιΒιοειι·Ιιο

ιιιιτ ιπι Ι.ιιετ). Ιιισιωτιοιιοιι: Αιιιιειιιιο, ΟΜοτοεο.
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ΗΠ(ΙΟΙΓθ(1ΠθΠθ, ιιετνοτιειΒειιά Βιοεευιι θειιε.Ιτ επι ΚοιιΙειιειιιιτο, Κιι.Πι ιιιιι1 ΒΙειΒιιοειιι.

Ιιιι1ιοιιιιοιιοιι: ΜιτοιιιεοΙιε Ωειιιιι·τΙιο α" ΙΙιιι·ιιιιι·Βιιτιο, Νιοτειιειειιιο, Πιιι.Βοιοε, Αι·ιΙιτιιι5.
(52) ι7-ιει ___ β Μ

· Όι. ΝεντειιιΙε

· ει.Ι Η Ν ' Η ' '

Οιιι·ο.ιιειο.1ι. ,,Βο11ο.ι·ιο.

- 1ιι Ατοο,
Μπι ιιιιτ Ει·ίοΙ€ ειιι€ενσειιιόι: Μ» ιι·ιιι·ιιιιτειιΒΙιιιιιιιι8ιτΙιοιιΒιιιιιοιι Βικι

_ π _ _ . Γ 'Ι'γι·οιε. ιιπ οιιι·οιιιεοΙιΚι·ιιιιιω, Βοοοιιι·ε

Β
ει

Ρι·τιιιειιΙοέιι€3ιιιιιιιάτβΙιΙο18εε,
Εκει
(ΒοιιοΒ·Ιιοε, ΙὶοιΌΚἘπιὶΚιιοιιΒιὲἱάΙειΙι;ι1Σιιιιιξ.;μ$22ι·ζει;

ιθΒα."ωΠ ..το
ιιιιιιιιςε- ιιιι ιι·ριιιι ιριιε· ι·.€,·ιιιιιι,οι ιιιιιιιοιι

ιι ει: ι
ι οεε, . ·,

·

Ρ ' .- Γ' Α Δ( Γ Ην 4).
Αιι,εειιΙειάωι. εοννιο ΕκειοιιτειιιιάΙιοΙιςιι ιιιι‹Ι τΙιειιιιιιιιιςοιιοιι ΑΙΐοοιιοιιοιι ω” Αιι, ΨίἶΒ)

ΙΜΟ ω; Π" [Μ] Με*

τιιοιΙε ιιι ΡοΙἔο ιιειιιει· ιιιιι·οΙι εκρει·ιιιιοιιτεΙΙο ιιιιά ΜιιιιιιοΙιε ΒοοΒιι.οΙιιιιιι€οιιοι·ινιε
ειειιιιιιιι·οάιιαιτειιάειι,εεάιιιινοιι ιιιιά ιιιιτι ιιτειιιιι6.τειιΒιι;ειιιεοΙιιιιιειι, ιιιι6οι·ιιιιιοιΙειάιιι~οΙι
εειιιο άιο Βοεοτρτιοιι ΙιεΓϋι·άω·ιιι1ειιιιιι @τι ΒιοΗ'ινωιιεοΙ ιιιειεει·ιιάοιι νι'ιι·Ι‹ιιιιεοιι.

π-ή-.- 7

.

.--7η
Πιε Ιοιιιιιγοι-Ρτέιρετειτο ννετόε:τι νοιι ΚιιτιιΚεττι ιιιιό νιεΙετι

8θώδά ^ΙΟΜι2Μ

Αετ2τειι ειιιί”ε ννέτιιιετε ειιιριοιιιοιι ιιοε! ετοιιτ ιι
ι

Πιιινοτρι'τέτε- Ε ὲΓϋεῇΠᾶἑἑἰΠ$Πο°Ι$ῳἙΠΒΒΚΦΣΙὲΞ:ΙΞἔΞΓΠ€ἱ
εοννιε ετ2ιότιεοιιειι ΚτειιιΚειιιιέιιιεεττι ιι

ι

ετειιιόιΞειιι θεϊπειιιοιι. τ;ιι°ι°¦ιε ΈΗΒΡομιι·ιεη ΚιΜΜ @η
Χλ/ὶ35θΠ5οῇΞίτΙἱοΠθ ΛΌ112ΠόιΠΠ8,ΦΠ ίΠ)θΓ ΠθΕ)8ΐ _€ειιι2οιι νν.ιιιι€τ ι1ιιιόι.ιτώΜ_ει>ετι:ιιιειι.

. . πιιό ι*ιγάτορειΙιιε·Ιιε (Σιιτετι Κιτ

Πεοεριίοτιιιειιι νειεετιειοι (€τειιιε ιιιιό ίτειιιφο όιε ΕΠΝ8Ωι158Π8ιπι
μ

Πτ. $πο8δ,ε Κιιιάετε:ιιιετοι·ιυιτι

θεε!σες! ΑΜιει:ιει.

Μι ι-Βιιι!ιιιιι ., ο
ι ιι Ηιιιιιιιι& ο
.,τ

Πι. Πι. ΚιιΜιιιιιιιιι ιι
ι ΕΜΗ

(5οιιΙεειειι).

Η δ π' ι] Η Γ θ
· ΠοιΙιιιιετιι.Ιτ

ιιι: Νοι·νειι-ΜιάθειιιιιτΙιεΕτιιιΚοΒειθοτΙει
θειιοΒιιιοι:ιτιι.

Δεται.1ιοΙιεε Ρϋ.ι·1:ιεοΒιιιω
Μι· _ιιιι;ειιάΙιοΙιεΝει·νειι- ιιιι‹ὶ Ηο

ιιιιιιιιεΚι·ιιιιιιε.
θεειιιιιΙο ΗϋΙιειιιιι€ε, ιιιιι.9.·οϋειιτ.
θέιτιοιι ιι. Ριιι ΙωιιΙιιεε>ιι.ΑΠε ΗϋΠει
ιιιιιιεΙ ό

.

ιιιοιιει·.Νει·ι·ειιριιιιιιοΙοειο.
Αιιεεοι·άειι άιιιαιτειιόειι Αει·πιειι

ι _ . . εκει ΟΙιει·ιιι·ιιο,ιιιειιι·ετεΑεειειειι2

ιισιισε ιιωτιιιοε Π·ιοιιιοςι·ιιισιιιιι Μἶωι "ἱΒ8θ"8ω'8Γμ° Π·ΗΜΪἀΓεΓιἱε”· ° ° · ° Κοιτε-Ι.οΙιι·οι·.Ρειιειοιι250Ιιιοδί)ΟΠ.
νοιι ι·οι·ειιρ;ΙιοΙιει·ριοιιιριει· ΚΥιι·ιιιιιιι; Βιι€ειι Με νει·ει·Ιιι€ιιειιοιι

Γοι·ιιιοιι ω
Μιὶι=0Ι°·

Α"8|'ῇ”π¦ἱςε¦ωΡτοερθοβε "Όι
ι·Ιι;ι;;ἱοιι, ιιιεΙιε·εοιιάει·οΜπιτ Μι ειιιι·Ιισιι |Πιιιιιιιιμιιι ιιιιιιι·ιιιιι! Μι· Μειιειιι·ιιει «πι.

8οΙΙιει Μι ιιιιάειιιει·ιιόοιιιΗωΒι·ειιιαΙιοειιιιι ιιιιεοΙιιι.ιΙΙιι:Ιι.
ΙΙοεἱε: ιιιιςΙιοιι 5 Με θ 'Ι'ιιιιΙειτειι έ

ι. 0,05 θτειιιιιιι. 7 7 έ βἡ
θιοττεοΙι :Η ιι. 'Ι'Ιιει·ιιιι. ΜοιιιιιεΙιεΐιε 1895, Ι)εοοιιιιιει·.

- ” * Μ ν -
- . _

Ψ

@Π ι· ιι ιι. 'Ι'Ιιοι·ειρ.ΒΙοιι:ιτεΙιειειοΙ89θ. Γιιιιι·ιιιι.ι·. Νη] Π(ἶ"Ε8ἶ=ιΐἙἰ1ΐΙἙἘἙ©ἀἔἔ;ΓΙ-ΙβΞΓἐ¦“ἐὶή':Έ
Πει Κ ο Μπι, Μϋιιο!ιιι. ιιιειι Χιοσιιειιει:|ιι·ιιι.Ι898, 419.

θα"ω" (Η ' θ 8

. _ .. . . . Ι· 9_';τι-5_ Ποιο ΡΜεοι· από ΡΠοδοι·ιιιιιοιι ιιπ ιιιέ

ιι. απ” Οοιτιοι·ο.Ηειιιιι::ιιιο.ιιιιιιιιρ ιεθε,-4ετ.
Δ ω” 50 (ΜΡ-ι

14·Ρειο Ι οι: ι ι. Ο‹›ι·ι·ιει·οΒιι.ιιιιιιι·ιο,ΜιΙιιιιο 1898,498.
ι ι έ π

ΙΜ ΜΜΜ ι·οιν. ιιωιφιω ῳἐΒἔΓθἔἱΘἔἔΘΒ- Αάτοεεωι νοιι Κτιι.ιιΕοπρΠοΒοτιιιιιοτι:

Θ Έξι:;διπ:ιει€ίι1οΙιΈΙΚΚ”ιἑιιἔΙι90ιιιειΙ.Ρι·εζιο ΜΟΒ, Ντ. 85.

ι 0188
Έως

Βιι‹:. οο·ηι., Η Με.. ιι. 38.
Ε”ι·οιι ω. Μιιιι:ι·ιεπΙιτ ι (ὶοΒιιτιεΙιιΙΐο ιι. ΗιιιιιιειιοΙοιςιο.Επι. ΙΧ, ΗΘΗ _ Μ· · _ ν _

Μ
.
Ν ει ε ε" ιι ο ι·. 1ιι-ιι ιιι.ι·ιιι Γ
. θειιιιι·ιεΜΙΐο ιι. (ὶγιι5ιΙιοΙοε.Μ. ΙΧ, ικα ό
.

Ρ*"';έΉΒΡΘ
$ω”118· Φο*""""" Ν ω '

Μιοι·ιιιιιι· ιιι~ειιε ιιιιιι ιτειιιοο νοιι Ε
. ΜΒΒ0Κ ιι
ι

Βει·ιιιειιιιιι ιι. ΜοεΚειιι. ι Οπιιτ8.ΟιιΦτποπε,0ορΗ:Βοκ. μ.Ι?,ι:ιε. πι.

Πρριμ_Μ"Β. υΠ6._21_)()κ·ΜόμειιιοξιΓ. ι·ιοι·ιιιιιιι.τεΙιοτΠι·. Β ι
ι ιι οι Ε ιν ει
.

πιειΜι Βιιοιιιιι·ιιοΜιι·οιν. Α. ινιιιιιοοικοΚιιι.1ιαι·ιιιοιιιι.Ι;;.56 15.

Ν



.!.ΔΝιι'. ιιι:
ιιιμ..!ι.

Με 10 Με

Νοιιο Β`ο!ἔο Μ!" ];ι[Π·Β_αν. ιι ιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιοτ άετ Βοάοοιιοιι νοιι

Με!. Πι·. Και! Πο!ιιο. Πι·. 1ιι!ιοιιιιοε !(ι·ειιιιι!ιο!ε.
.!ιιτιωιν (Ι)οτιιιι!.Ε. κι".

Πι·. Μάο!! !Νιιιιιιο!ι.
Με. Ροιοι·ιιιιιιτο

Πιο «ει. Ρο!.οτειιιιτεστΜοάιοιιιιοο!ιοννοοιιοπεο!ιτι!ιιοτεοιιοιιιιιοάου!π ΑΒο111:01:10τιι8·Απ.“τϋπο 80°!πιο8.11011:ιεοτειιιο
“

ΒοιιιιΜιοιιά. -Πιιτ ΔΒοηηειιιοιιιΜποιειιι ιιι Βιι"1η,ιιά.8 ιιιιι.ιιιι άεε ιιι!.!.ο!:ιιιετιιιιιοοοιιΙιοοειιοΙιειι άιε Βιιι:!ιιιετιά!ιιιι€νοιι Κ. δ. ΜΜΕ” ιιιπω, 4 ΚΜ. τω·άειιιιάΙ!ιο.Μάτ ιιιοΙ. Ροιι!πιιε!ιο!!ιιιιε;ιιι άειι ε.1ιά.οτειι$!;.Ρε!:οτειιιιτο·'Νοννοιη-ΡτοεροοιΗ 14, ιιι τιο!ιιοιι.-π ε,μι" "ιΡω
Μπά.οτιι20ΗΗΕ ι!ιιιι·Ιιοιι, ΙΟ ΙάετΕιιιι.!ιιιΒιιι·Ιιο!ι.Πει·Σιιοετιιιοι:ιοΡΗωεουνιοΜια:ειι!”άιοΒοάιιι·.τ!οιιιιοιιιΕΙιοιιοιιΜιιι!ιοιΙιιτιἔοιιοποιοιιιιιιιιειι
Ι'ιιι·άιοθιιιιιιςοοριιΙτοιιοΖοι!οιιι Ροτι!:κι 18Κορ. οάοι·35 Ρΐοιιιι.-Ποιι άειι Βοοοιι!Π!ιιιΠι ιιι·οιιάο τιΒ.οάεοι.οιιτΒι·.Βιιάο11'ν”Μ,οιιιιι θι.Ρο
Αιιι:οτειιννοι·άοτι25Βορετεω!ιιιιμι!ιι·οι·Οτι€ιιιεΙαι·ιι!ιοιειιΒοοειιάι.- τοτειιιιι·Β·,Ροι.οτειιιιι·Βοτεειω, Ροιοτ-ΡειιΙιιοοιιιωΙ ιιι τιοιι!ιοιι θρτοοιι
Κοιοτει:ο ννοτάοιιιιιοιι άοτιιδει” νοιι 18 ΚΜ. ρτο Βιι€οιι ιιοιιοτιττ. ε!ιιιιιάοιιιιιοτιιιις,Μιτ!ινιιοοιιιιτιάΕ'ι·οιτητνοιι 2-8 Πιιι·.

Μ 8!:. Ροιοι·ο!ιιιτε. (10. Νονοτιιιιοτ) 28. Οο!εοϋοτ Π

ιιιΕπιιΙΙ.: Πτ. ιιιοά. Α. Κυρι'τ'οτ-'Γο.!Μιε!. ιι6ι-ιειιι άει· ι
ιι Βιιο!ιοιιάεε <<Νοι·ιιιοΙειοετιιτε»,οτινά!ιΙτοίΟοιιιιιιιεειοιι.

- Ρτο!'οεεοι·
Ψ. Ν. Νιιιι!.ιιι: @Με ινοτιο ιιιιοτ Βιιιριι·ιειιιιιε ιιτιά Βιιιιοιιιι!ιοιιιιιε ιιι άοτ 'Γ!ιοτο.ριο.- Βοίοι·ο.!ιο: Βιιιιο·ο ιιοιιοτο Ατιιοιι.οιι
Με άοτι θτοτιεο;οιιιοτοιιάει· ιιιιιοι·οτι!!άοάιοιτιιιτιάΟ!ιιι·ιιτι;ιο. 1

.
Αιιοοε άιι οοι·νοΙοτρω ΒιοιιΙο.ι'ογ. 2

.

Βκροτιιιιοτιιιι!Μιά ο!ιτιοιιΙ
Νοτοε σε Πιο 8ιιιιιιτιιο!ιιιοιάΒρε.οο ιη· Πιιά!ογ 'Ι'ιιιτ :Μιά θιιιάο Οιιε;Ιιοτι. δ

.
Α οτιοοοΐ Ηγει.οτιοε.Ι Ηιρ Μάι δ. Ι.. Ροττοτ.

4. ΒοιιιονιιΙ ο! Οοι·νιοιιΙ 8γιιι οικω. ιιι θ!οιιιιοιιιο ειιιάΟριιο ιιοτνο Δι.το ιη η .Τ
.

Μ. ΒιιΙΙ. 5. Πιο ο!ιιτιιτειεο!ιο Βοιιο.τιά!ιιιιι.τ
άεε ιιοιι" Βοεοάοινιι νοιι . Βοιιιι. θ. Βιιι άιιτο!ι Οροτειιιοιι οοιιοι!ιοτ ο.!Ι·νοιι .Ιοο!τεοιι'ει:Ιιοι·ΒριΙορειο νοιι Ε. ν. Μαη. -
ΒιιιιΙ Αιιάοτιιιι.Ιάοιι: Πιο Βοεοτρτιοιι άοε Βιεοιιε, εοιιι νοτιιιιιιοτι ιιιι Οτιτιιιιιιειιιιιειιιιά εοιιιο ΑιιεεοΙιοιάιιιιι;. ΠοτεοΙΙιο: Πιο
Βο:ιο!ιιιιι€οιι άοε Βιοοιιε πι· ΒΙιιι.ιιιιιΙιιιιο; ν. 8!:ιιτο!ι: Βιο Βοεοτιιιτιιιιι·!τοιτάεε· Ηιιοιιιιιιιιιε ιιιιά άιε Βοάοιιιιιιι€ άοτ Ηειοιιιοι;Ιο
Βιιιρτάριιτπτο. Α. ΠοΗ”ιιιιιιιιι: Με ΒοΙ!ο άοε Βιεοιιε ιιοι άοτ Βιιιτ!ιιΙάιιιιο;.

- Βιιοιιοι·οι.ιι2οι.ι;οτι ιιιιά Βοερι·οο!ιιιιι€οιι: Πτ.
Διιιοιι Βιιιιι: 'ΓΙιοτιι οιι!.ιεο!ιοεΙ.ιοκιοοιι Πιτ ρι·ο!αιεοιιο Αοτει.ο. - Βιιετ.οιιιιιιι;ιιτιάνοτιιιιιιιιις άοτ Οιιι·οιιοιτ.οτιιτιο·οτι.διά νοτ
πο;; νοιι Πτ. Ρ. Η. 'οτ!:ιοτ. -- ΠοΙροιιοιι: [ιιι €οιιττοοι; ιο Β.!ιοιιιιιο.!.ιετιιο.- νοτιιιιιιοιιτοε. - Μοτιοι.!ιτΜε-ΒιιΙΙοτιιι
Ε”. Ροιοτειιιιτι;ε. - Αιι2οιιτοιι.- Βιοεοτ .ιιε !ιοΒι «Νο 9 άει· !ιονιιο άοτ Βιιεειεο!ιοπ Μοάιοιιιιεο!ιοπ Ζοιιεο!ιι·ι!ιοιι» εει.

Βοτιο!ιι άετ ιι
ι

8ειο!ιοιι άεε ..Νοτιιιιι!ειοιιιιει
οτνι!ιι!ι!ιοιι 0οιιιπιιεειοιι.

Βοιωτοι ειι! άοιιι ΧΙΙ. Ι.ινΙ. Αοτιτοτο.ι;ο.
νοιι

- Ι)τ. τιιοά. Α.Κι1ρΠοτ,
ΚιτοιιεριοΙειιιι·2!.ιιι Τοιιιιιοι'.

Μ. Η.! Ιπι Αιιι“ιτιιι;ο άοτ νοιπ ΧΙ. Αοτε!;οιοΒο οτ
ινιι!ι!ιοτι Οοιιιιιιιεειοτι `ιιοοιιτοΜι ιιιιοιι Πιιιοιι ιιτιεοτ Ουτ
οο!ιιοιι ι1ιιοτάεε ,,Νοτιιιο!ειιιιιιι Ζιιτ Αιιετο!Ιιιτιθ νοιι Κιτοιι

εριο!ειιτειοιι ιτι Ιιιν!οιιά°° ειι ιιιι!;οτιιτοιτοιι.

Βονοτ ιοιι ιοάοο!ι ω! άιο Βοιιτιιιοι!ιιιιι; Βοιιο.ιιιιιοιι Βιο.#
ιιιτε οιιιι;οιιο, ιιιιιεε ιοιι άιο Βοιιιοτιτιιιιε νοτο.ιιεεοιιιοΚοιι,
άειεε τιειι:Ιι οτίοιει.οτ Αιι!τεΒο εοιτοιιε άοτ Οοιιιιιιιεειοιι άιο

βιοιινοτιιοιιιοιιιετοΒιοτιιιιΒ πιιιιο!ειΒοιιτοιιιοτι νοιπ 24. ΑρτιΙ
ειιιι Ντ. 1270 απ» $!:ο!ιιιιι€ άετ ιιιιιο!ι άοπι Νοτιιιιι!ειιιιιιι
ιιιετε!!ιττοιι ΚιτειιεριοΙειιτειο άοπι ννιιιιεοιιο άοτ Αοτ2το
υυά Κιτο!ιεριο!ο οιιιορτοο!ιοιιά Με ιιοιάοτεοιιε Μωά
εετ ο.ιιοτκοιιιιι Με. Πιο Βοει!ιιιιιιιιιι€οιι άοε 5 6 -ιτιι
Νοτιτιο.!ειοιιιι ειτιά ει!εο άει!ιιτι Ζιι οι!ι-ιιιτοττι,άειεε ιιοι Απ.
ε!;οΙΙιιιιΒ οιιιοε Κιτοιιεριο!ιιτειοε ιιοοιι ειιιττΒοιιιιιιιοτ Αιι
ιιιιιιιιιο άοε Νοτιιιο!ετοιιι!.ε ου! άοιιι Οοιινοτιι; Ζινιεο!ιοιι
Ατ2τ ιιιιά Κιτοιιεριο! ιιοο!ι οιιι νοτι.τοΒ ιιοεοιιΙοεεοιι
ινοτάοιι τιιιιεε, ινο!ειιοτ Ιοι2ιοτοτ ιιιιτ νοιπ Κιτειιεριο!ενοτ
ει.οιιοτ ιιτι Νοτιιοιι ιιιιά Αιι!ιτοΒο άοε Οοιινοιιτε. ιιιοιιτ ειιιπ·
ιιοιι οιιιοιιι άοτ Κιτοιιεριο!ειιιειιεεοιι ειΙ!οιιι εο!τιιιιάιοι νωτ

άοιι Μάτι. Ιιι άιοεοιιι νοτιτεΒο εο!ιοιι Βοει.ιιιιιηιιιιοοιι
ιΠιοτ άιο Βιιιιοτ άεε νοτττιιέενοτιιοΙτιιιεεοε ιιτιά ι!ιιοτ άιο

ΑΝ. ιιτιά ννοιεο άετ Κιιτιάιειιιι8 Αιι!ιιιιιιιιιο ιιιιάοιι. ιτι
Βοιτοιῖ άοτ Βοιι!ιοιιιιιιιΒ οινιοι€οτ $ιτοιιι€Κοιιοτι εννιεοιιοιι
ιιοιι Οοιιι.τοιιοιιιοιι πάτο ειι! άοιι Βοοιιιεεο!ιιιιΖνοτοιτι ειι
νοτννοιεοτι, άοτ ιιι Βιτοιι!το8οιι ρτινοτοτ Νει!.ιιτ οιιιοιι

Βοιιιοάεερτιιο!ι ιιοτιιοιιιι!ιτι ιιιιά ιιτι Ε'οΙΙο οιιιοτ ιιοτιοιιτ
Ιιο!ιοιι ΚιοΒο άοιι Ατ2τ άιιτοιι ιιοιι Βοο!ιτεο.ιιινειιτάοε νοτ

ειπε νοτ ιιοιι Βοιι6τάοιι .νοτιτοιοιι !ιιεει. Βοι οιιιοτ άετ

ε.τιι€οιι Ριοθο!ιιιι€· άοε Βοο!ιτενοτιιιιιιιιιεεοε οτεο!ιοιιιι άοτ
Απ!. Βο11ι18οιιιιεοεοιιιιιιι, οιιιιο άεεε άοιιιοι άοιι Βοοιιτοιι
άοε ΚιτοιιεριοΙε ειι ιιιιιιο Βοιτο!ιοτι ινι!τάο, εοάοεε ιιιιτι
Ποιοι Κιιιτ!οΒιιιιΒ οιιοιι ιιοερτοοιιοιιοτι ΡιιιιΙττοε άιο Κιτοιι

..;:

Ζ..

εριο!ο ειοιι οιιοτ ει!ε !ιιε!ιοτ Ζιιτ Ατι·ειο!!τιιιε νοιι Κιτοιι

εριο!ειιτ2ιοιι ιιιιο!ι άοττιΝιιτιτιει!ειιιιιιι οιιτει:!ι!!οεεοιιάιιτ!”ιοτι.
ινιιιιτοιιά Με και ά!ο Β'ιιτο!ι!:νοτ άοτ ΠτιΚιιιιιιιιειτιτοι!:άοτ
8!;ο!!ιιιιΒ άοε Ατοιοε ειο.άονοιι ο.!ιιιιο!!;.

Νοοιιάοιιι άιοεοτ εττιιιιε οτεοιιοιιιοιιάο Ριιιιιτ!; άοε Νοτ
ιτιιι!ειο.!ιιιιε Ιιιοτιιιιτ εοιτιο Ιιιιοτρτοιιιιιοιι οτιο!ιτοιι !ιοι,
!τ6ιιιιοτι ινιτ ιιοιι ιιτι άιο Βοιιτιιιοι!ιιτιΒ άοε Βιοιιιτε ιιοτιιιι
ποιοι. =

Ζιιοτει τιιιιεεοιι πιτ νοιι άοιιι-Μόάιιε άετ Μπι Νοτιιιο!
ειιιτιιτ ειι ινάΙι!οιιάοιι Αοτειο ιιο.ιιάοιιι.

Βιιε νιιιιιι!τοο!ιι ετοιι! άοπι ΚιτοιιεριοΙεοοτινοτιτ, :πιτ
Με άοτι νοτιτοτοτιι άετ Ποιο ιιτιά Οοιιιοιιιάοτι ειι. 8ο

ΙοτιΒο Ποσο άεε Βοοιιτ άετ ΨιιΙι! άοπι (Μπιουτ ο.υεάτι1ο!τ
ιιοιι ΖιιΒοειιιιιάοτι ννιτά, εοΙ!ιο ειοιι άοτεοΙι›ο άιοεοε Βοοιι
τοε ιιοιι!. ΙιοΒοοοιι, άει εοτει.άο Ιιοι ά!οεοτ θο!οΒοιιιιοι!; άιο

ΚιτοΙιεριο!ο άιοΙ.οΒοιιε!”ι!.!ιιέ!ιοι.ιιιιιά ΒιιιειοιιιιιοτοοΜιοιιτιε
ι!ιτοτ Βο!εεινοτινοΙ!ιιιιι; ιιιιά άοτ ιιι !.ιν!ιιιιά εοΙι.οιιάοιι
Κιτο!ιεριο1εοτάιιιιιιΒ άοτιιιιιτι Κάποιου. ιιιάοπι ειο τιιιτιι!ιοιι
ειοιι Με πιω οτνι·οιεοιι οΙιιιε Βιοειτειιι!ίο άοτειττιΒο !θ'οτι
εοΙιτιιιο πιι ιιιοοιιοιι, ινιο άιο ιιτοιοοιιτιο Ξο.ιιιιιιιετοιοτιιι
οιιιοτ κι. Ψοτιιπι !ιοι άοτ ΒοετιιιιΒιιιι€ άοτ ποσο άοτιι
ΝοτιιιιιΙειοτιιι ειιιιιιε!;ο!!οτιάοιιΑοτει.ο 8ο!ινι·ιοτιειτοιιοιι οιπ
ετοιιοιι εο!!ιοιι, πιο νιο!ίειο!ι !ιοτνοτΒοιιοΙιοιι ννιτά. Μ τιιο!ιτ
τοοιιτ οιιιιιιεοΙιοιι, άε. ιιιειιοτ Κοιιιο εο1οιιοιι ειι Τομ Βο
ττο!.οιι ειιιά, μ

ι. Με νιο!ιιιοΙιτ άιο Τοτιάοιιι Βο2οι€!ι ω,
Α!Ιοε, »Με Με οιιι Ε'οτιεο!ιτι!;!; ιτπ Βιιιιιιιιτειντοεοτιειιιπ
εο!ιοιι ει. ιιι ιιοετιιιιςοιι, εο!ιιει ινοιιιι άιο νοτεοετοΙ!!οε
ΡτιΠοοιο νοιιι Νοτιτιο!ετοιιιι Αιιινοιοιιιιιι€οιι οιιι!ιιο!ιοιι.

ννοιιιειτοιιιο!τοιτοιι. άιε ιιοιι Ιιοι άοιι Ροετοτοιιννιιιιιοιτειιιιι

ι:οιιιιιιιοιι ιιιιιι!ιοΙι ειιιά, άι1τ!!:οιιεοιιοτι άοειιο.!ιι τιιοιιι τοτ

Ιτοιιιιτιοιι, ποιι άοτ Ατ2τ ιιιι θοΒοιιεοι2 πιο Ρο.ε!;οτ οιιιο
!τιιιιάιιιιτο ΒιοΙΙιιιιιι ΒοΜοιάοι ιιιιά 1οιιιοτοτ ειι οιιιοπι

ρο!ιιιεοΙιοτι- Βιιιιιάο ΒοιιΟτι. Αιιοιι 8ιοι›ι ιιε ιιι Μάι
ο!ιοιι Κτοιεοτι Ιιο!ιιο ιιιι!ιοιιι=.!οΡτιιτο. Βοτ Μπιτ Νοτιιιιι!
ετειιιιτ ο.ιιοοετο!Ι!ιοΑπ! ινιτά νοτοιιεειοιιι!ιοιι ιιι οτει;οτ
Μάιο $οιιιι€ιτε!ιοο.ιιιτοτ εοιπ. Με Ποίο ιιτειιιο!ιοιι ιιιιι
ιιιο!ιτ ειιιπ Ηιιιιεοιτει πιι ιιιιιιο!ιοιι. εοιιιιοτιι ειο Μάιου ιιιιι
νοιι Ε'ο!ι ειι Ρο!! Βοιιιιττοιι οάοτ ειεε ποιι οιιιοιι Μιάο
τοιι ΑΜ; ιιο!οιι. ννο Με Βοάι!τ!”ιιιεε άο2ιι νοτιιιιι.ιιάοιι

`Δ-° οτι-προι- ..ο 'Ἡ ε---·---- ~-
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Μ, Με ιπ εεε εειιι· ει·οεεοπ ΚιιοπεπιεΙοπ, ννοι·εοε ειο ι Ηοεπιτοιειπετιειιειτ ιιοιποπ πεοεπιει·επ 0ιοΜπε πεποπ
Ηειο οιππ εποε: νιειιοιεπι οιποπ Ρι·ινετπεεεει·ει πειτοπ,

Μιπι·οπε εει· Νοι·ιπο.Μειετεειετ ι·οιιιει· Βο.ιιιτει.εποπειιοι·

Μ. Ιοπ ιεοιπο εεπει·, εο.εε εε πει εει· εειιι εει· Νοι
ιπειετοι.πτειιι·ειο ννοεοι· εοπ Ηοιοπ ποοπ εεε 0ειιιοιιιεοπ

επ εειιι Με πει εεε ΡεετοιεπΜιπιοπ ειιιεε! επιιοιπιποπ
Μι·ε ιιιι·οπ Οεπειεο.ι:επ εειοπεπεοιεεπ. Πιο Κιι·οπεπιειο
ειιι·ι”ιοπ οιππ ειεε πιο εει· Μπι _ιοεοε ιιιοπι:ιεοπ Αι·ει.οε,
ειποι·ιοι ινοιοποι· εειιοποιειιιι οι· Μ, οιπνοι·ετεπεοπ οι·
ιιιει·επ. ιιιιοι·εοπ οιο ιιείο οιππ ο.Ιιοιπ Αοι·ειο πο.ιι.οπ ππε
οιο Θοιπειπεοπ ειπε ιιιι·επ νοι·οιεοπ εεεεοπιιοεεεε, επ
Μι·ε ειο Βεεοτεοπειτ πιιι εο Ιο.ει.οι· πεοπ οιπει· Βοίοι·ει
νει·ιοποιοπ, ιο ιποπι· εεε Βοεειίειεε πεοπ ιιι·ετιιοπει· ΗιιΓε

νεοπετ. Ριπεοτ. ειεε Με εοποπ ιοιετ ειοεποειιεΙιοπο επί
ειε 8οιπει:ννοι·οίοι·ιπ πιεννοιεοπεο Δείειιιεο ιπ εοπ Ζει

τεπποπ νετειιοπτιιοπι. πιο ιποιιιοπ Με Με θειεοιπεοε
ιπιιεει;οπ, εε ειε Με ειπο.εεοι· επποειοεοπ ειπε, ιπ ειιιεε

εοιποιεπιιτειποπ Ριεποπ εεεειπιποππειτοπ, ινοπε εποπ εει·
Ζειτ. νιοιιοιοπτ πιει· πιιε εε. ιπεποπει·ιοι ποιῖοπτιιοπ πει·

νοι·επει·εοποπεο ΜιεειιΙεπεε ειε ειιιι€κοιι ει:ει·οπ ιπϋποπ.
Βοε εστω ο.ιιοιπ ειε Απετοιιππο εει· Αοι·ετο εε ιιποι·
ιο.εεοπ, Με εεε νοπ νει·εοπιοεοποπ 8οιτοπ οιΙοτειππε εεε

εποε επιποποπποεει.ειοπ Μοι.ινοπ νοιεοεοπιεπειι Μ, ποπι
εοποπ εεεπειπ πιοπι επ, νοιι εεπε 1) ειε 8επιτειτει·οιοιιπ
ιιοιπο Ροι·τεοπιιιτε ιποοιιοπ ειιιεε, 2) οπο Ποιο οιππ επ
ποοπ ποετοεοιπ ιπιιεειοπ εεε ε) ειε Βε.ποιεοπιιιτ εε »Με
ειε πιοπιιοπιιοιι; Με, εοπ Αιετ επ ποεπτεοπ. Βιο Βεεει·
πειεοιπεοπ ιπι·ει·εειπε ποτεοπ πει επι νοι·οπΙοεεεπε Με
νοι·εεεοτει;επ ιιιε ειο 8ο.πιτειει·οίοι·ιπ οπποπιποπ, οεοι·
νιοπιι ειε εετοιι ειπε Αετοι·ιτει εεεε ιιποι·ι·οεοτ ινοι·εειι.
Βιε οιο εεε οιποοοιπ Απι.ι·ιοπο οιππ εε Φοεοιπ 8οπιιττε
επι.εοπιιοεεεπ, ειιι·ιτο ποεπ Με νιοΙ Ζοιτ νει·εοποπ, πο
ιποειΙιοπ εε ειο Θοιποιπεοιιεεεοπ Βοι·ο.εε _ιοτει π.πεει·

ννοιτιπ ποεοεεει·ε ιπ Απεπτεοπ 8οποιειποπ πιοι·εοπ, επ
εποε πιο 0οιποιπεοπ πιιι Βοοπτ οιππ εοποποπ ιιοεο 8τεεει·π
εε ιιποι·ποπιιιεπ. Ψεε ιιππ ειε εει· Ζοιι νοιποπεοποπ
ειοεπεειιΒιιοποπ νοι·πιιιι.πιεεο ε.ειεπει, επ ειπε ειο οπτ
εοπιοεοπ ιοιοτιπποειιιίτιπ,

8ο εποε εε ε. Β. πιοπι νοι·πειιιοπ, εποε :ιιιε εποετο
Δοτειονοιειπο οιππ πεει.ε οεοι ιεοι·ποπ επεπεοπ πεπποε,
εοΜο οιπεοιπεπ 0ιιιοεοι·π εεε επειι·ιτι οεοι· ειε Αοπεο

ι·επιε ιπι·ει· Βεειππεπεοπ πεεπειτοπ ειιι·ίτοπ. 8εΙπει οιπο

Βιπιι·επεπο εει· οοπτιιιοιιιοποπ Απιποοπεπεοπ ιπ εεε

θοπνοπτ.επι·οιοιιοιι ιιεεε νει· πο.Ιει8οι· Δοπεοι·επ8 πιοιιτ
εοπιιτεοε. Βετο Βοποπεποι· πο.πεπ ειπε πιο ειιειε επετε

ετοεειε Φο πιει. ΝοτιποΙειοτπτ πετι·οιΤοποπ Ε.ιπι·ιοπιεπεοπ
ει·Μοεοπ, εε πεοπ οι·ιοιπτοι· Βοετοι.ιι€επε Φο νοτο Νοι
ιιιειετει.ετ ποιοι·εειτοπ Αππο.ποπ ειπε Με Ιζιι·οπεπιοι επ
οπιι€ετοι·ιεοπεπ ποειεΙιεπ εεε εοποι ποιπιποπ ΡεΙιε
8οι·ιοπιιιοπ ποιοοιι·ιοποπ ννοιεοπ ιιοπποπ.

Ζει· εεειτοτειιι·ειιιοποπ 'Ι"πεπιειιοιτ εει· Νοι·ιπο.ι
ετοτει.ειιι·ειε ιιποι·εοποπε, ΜΗ ει] πιει· εεεει·ιιοιιιιοπ πο
ι.οποπ, εεεε Φεεει· Ρεπιιι ιιπ Νοι·ιποΜετει: πεοπ Απειοπτ
εει· Οοιπιπιεειοπ εει· Μοπτιοετο Μ ππε ιιπ Ποπιιποπ επι
εεε ιιι εοι· «Μ. Ροιοι·επ. Μεε. Ψοοποπεοπτιίι» Ντ. 80,
1000 επιπο.ιτοποπ Αειεετε «Πει Ι.οπεοτει ειε Βεπιι.επε
πεειιιι:οι·» νει·ινοιεοπ, επ "εποε εει· Νοιππνοπειει:οιτ οιποτ
πεποποιοπ Βοεπτοοιιεεε ειοεει· Ρι·επο εστι εεείιιπι·ιιοπ

ο.πποπεπεοιι. ινοι·εοπ Μ εεε εε Ιπποπ, νει·επι·ιο Απονο
εεεεε, επει·Ιο.εεοπ επιοοιιε Ρι·εΓεπε εει· ιπ Βοπο.ππιειε
Δείεειεε επιπειτοποπ Απειιιιιι·επποπ οιπο Οοιπιπιεειοπ εε
ΜιπΙοιι, επι οιποπ Με ι.ινωιο ειιοειποιπειιι.ιΒεπ Μοεεε
εει· επ.πιτετεετει.ιιοποπ ΤιιιιιιΒιιοιτ εει· Νοτιπειετοτειειιτειο
εε νοι·οιππο.ι·οπ.

Ζε εειιι νοιπ ιΙοεπιι;ο.Ι πεπεοΙεεεπ Ρετεειο.πποε εεε
Νοι·ιπειειο.τετε ιιεππτο ποοπ πιπεεπείεπι πιοι·εοπ, εο.εε Φο
εειιι Αιει; πε Βοποπειεπε ιιπ Ηοεπιτει εειιοιπιποπεοπ
20 Χοπ. πι·ο Κι·ο.πιιοπιοι; ιιπ Βπι·οπεοππιτι ιοεοπίει1ε επ
νιει πεεειο.οποπ ειιι·ίτοπ, εποε οι· ειιιεε εεε νοπ ιιππ εο
ίοι·εοι·ι:οπ Πετοι·ποει εει· Ρεεεειιε πεετ.ι·οιιοπ ιιο.επ.
Ποιεπε Μ οι·ειοπιιιοπ, εεεε ει· ιποειιοποι· ιινειεε πει πω·

Μι·ε, ιιι οοιοποπ ΡεΙιοπ ε.πει οιππ επ εει· εοΒιιοεκοιι
Μεεεπεοποίιιιοποι· Ροι·ιπιιεεπε Με Βοοποοπτεπο ειε εειιι

Αεοεινειοπτ εειποι· Μπποε οιππ 8επιιοοπ ιεεεεπ εοιΙτε.

Ιεεειε ω» εεε επί ειο Κι·οπεειιτοτίι·επε οιππειιο, ΜΗ
εεε πιει· @οιππ νοι·ινοπ πειιιοι·ιιοπ, εεεε πεοπ Απειοπιε εει·

Οοιπιπιεειοπ Φο Κι·οπεεετοι·ποιο πιιποιπιοιι εποε εποπεο
Με ειο Ρι·ινει:επτοι·ποιο εε ποετεεει·ε ειπε ππε πω.
Βοιιι·ιττο εοι;ποιι ινει·εοε ιπιιεετεε, ειε εεε Κιιοπεπιειοπ
εεε Βοοπτ εε νοι·εοπεΒιοπ πει Βιπιιιπιεεε εεε Μετωπι
ει.ει:ειε εποπ πιο Κιοπεειιιοι·ππίο εει· Βοετοεοι·επε εε επ
ι;ει·ειοποπ. εειιι ιπεπ οιππ Φο νοι·πειι:πιεεο ιοεοοπ πιο”
επ, εο ιπεεε ειεε ειπι·ιιειποπ, εποε ιπ παπι πιο Πειεϋ8
Ιιοπιιοιτ Φο Κιοπεοετοι·ποιο εει· Ζεπιππε επ νοι·πιιιοπι.οπ,
ι:οιποπ επ επειιπετιεοπ ιι)ιπιιεεε πει ο.ιι€οιπειποι· ΒιεΠιπ
ι·επε εεε ΝοιιιιεΙεπιτετε ιπ Ι.ινιο.πε επεεειιποπ ιιπ 8ι:επεο
Μ, Με νιοιιο.οπ πεπεεπτετ Μι·ε, πο” ιπεπ, Με εε νοιι
Ηεεεο εεε ρι·ο)οοιιι·ι. "ειιιεε Μ, εονοπ ο.πειειιτ., Επι· ιο
εοε Κιιοπεπιει ιπ Ι.ινιεπε ειποπ Κιι·οιιεπιοιεει·ει: επω
ετοιιοπ. Ππε εεε Μ ειε εο ιποιιι· εει· Ρο!! ειε 1) πε
ι·επε εειτ εειιι Μπι 1895 ο.εοιι πε Κιι·οπεπιειο πιιι

Κι·οπεπετοι·π οιο Μοεεε επι· ΕιπΓεπιεπε εεε Νοι·ιπει
επιτετε ποιεεεεε Μ, εεε 2) πει· 13 νοπ εοπ 110 Νοι
πιοιετοιετεποειι·ιιοπ, ιπ ειο Ι.ινιεπε οιπεπιπειιοπ πειτε,
πει ΕΣιπίεπι·επε εεε Νοτιπειειο.τπιε εοεπειπ ιποπι· ΒοπΜο
τιΒιιοιτοπ πεποπ εει·ίτοπ, εε. ιιι εοπεοΙποπ ι|ι-.|ε εοι
διοεοτιιιεΓι; ιπ ΡοιΒο νοι·πεπεοιιεοιπε νοπ Κι·οπεεετοι·π
νοι·ιοιοπ ποπι, "με εει· 0ι·πεεε ποιο.εο ειοεοτ Βοειι·ιιο
οποι· εειιποοπ ιποιετ οιπ 8οπιι€οπε ει·οεεεε .Τεπι·οειι:ειπ

εεεειπιποοπεπιεοιιι ννει·εοπ πωπω. Πιο εποε οι·Μιππι.οπ
18 Νοιιεο.Μο.ιειεποειι·ιιο ειπε Γοιοοπεο: Εεεε, Τοτιπιι,

Οεοππιιπ Με Κοινοιοοπτ ιιε Πει·πτεοποπ Κτοιεο, Μιοπεο
ιιε, $εει·ο ππε Ιοοοππ ιιπ Ροι·πεεεοποπ, θι·οεε-.Τοπο.ππιε,
Ρο.Μοι εεε 'Ι'ει·ινο.ει ιιπ Ε'ειιιπεοπεπ, Ροιινε ιιπ Ψει·ι·ο
εοποπ, Βοππιοπ-Ι.οεοεποί ιιπ ιλιοπεοπεοποπ ππε ννοιιε
ιπιτ Αο.ποί ιιπ Ψειιιεεπεπ Κι·ειεο. Ζε ει·πε.εεειι πιο
πιει· ιιοοπ, εεεε επ Ιο.επε Φο Κι·οπεπετοι·πείε ειοπι εεε
.Το.πι·εεεκειπ εεε Αι·ετεε ποΜεεειε, ειε οποπ οπο: πεοπ
εει πιιιιεοπ ΝοτιπεΙετεπεΜειιε πεπεεεειτ επ νεοι·εοπ πο

εεεπι·εοποπ ιιοπποπ. Μεπ εποε ειεε Φοεο Ε'το.8ε· εο.πιπ
πεοπτινοι·τοπ, εο.εε πιο επτοιπ ειιιεε εοιπετ ιπ ιπιτ νιοιοιι
Κτοπεπει.ειπειιοπ νει·εοποποπ Κιιοπεπιοιοιι οιπ οιοοπτ
Ιιοποε Ι·ιιεεοιπιεε εε ειε ΕιπΓεπι·ππε εεε Νοι·ιποιεπει:ετε
ιιε νιιοείοιι εει· Ζεπιεπε εοιτ.οπε εει· Κι·οπεΒιιτοι·ποιο πιοπι
οιιιειιι·τ., πεεοπεοιπο εεπε ιπ εοπ νιεΙΓεοπ νοι·πεπεοποπ
Κιιοπεπιοιοε, πει εοεοπ οιππ εει· Υοι·ιεει εει· Ζεπιππε
επί 10-20 πω. ποΙιιειτ. .ιοεοείειιε Καπο ιπο.π ιο πιο
εειιι ΠιιΜοπεο πιοπι εεε Ηοεπτειεπε Επι· ειε πιεπει· επ
πει·ιππε Βιππιιι·ποι·επε εεε Νοι·ιποιει:οτειε εποποπ. Βοιιιοι·
ποπ ιποοπτο ιοιι ποοπ, εποε Με Βει·οοππεπε εει· Ποιε
ειιεειοπ, πιο εεε Νοι·πιιιιετοτει εεεειπειοπετοιιτε, οιιιοι

Φποε πιο νοιιοι· Βοειοεοι·επε εει· Κι·οπεοπτει·πϋίο εεε
.Το.πι·εειιιιειπ πι·ο Βιιιοπεοππιπιειιιιοπεπιοι ιιι Ι.ινιεπε οιππ
επι 860-750 πω. ετοιιοπ ειιιεε. Πο. Ζοπιοπ οιπ πιει
ειεε πονεοιεοπ. επ ιιιεεο επ πιει· οιπιπο ΒειεπιοΙο ΐοιΒοπ:
Ι)ει· ρι·οιοοι.ιι·το Νοτιποιετεπετεπεειι·Ι: πιο, εει· εοιπ
Κιι·οπεπιει πιοιοιιοπ Νοιπεπε οπτεπι·ιοπι εεε επ εεε Βε
ειιιιοε εοποττ, ειο ιπι·οι· Κι·οιιεειιτοι πιεποπ 8οπΜει·ιΒ
ιιοιτειι πεποε, ποτ πο.. 4836 ιιιιιππιιοπο ΒενιειοιιεεοοΙοε,
ιπιτπιπ ι·επε 867 πω. .Το.ιιι·οοιιιιειε εε εεπιοπ, ε. π. πι·ο
Ηειιοπ ι·επε 9 πω. (4 Με. 50 Κοπ. πω. εει· Πει, ι
Επι. 60 Χοπ. οιο 0οιποιεεε). Αιιο 0ειιιοιπεοπ εεεειπ
ειεε πετι.οπ 438 πω., ειε Ρι·ινοιποιο 321 πω. εε επιπ
ιοπ. ειιιεε ποτιεπι εεε Ιι'ιιιπιπ 754 Βπι. ππε ω· Γειτ
επι εει·οιι ειε Κτοιιεεειοιππιο πετ 112 ΗΜ.

Με· ποιοιτε πεειοποπεο Νοι·ιπειετοιπτεποειι·ιι Εεεει·ε,
εει· ειοπ ιπιτ εοιε Κιι·οπεπιει Ι.ϋεοι·π εοοιιι εεε οιπ
Κι·οιιεπει επι.πειτ, πει; 2500 πιοιπιιιιοπο Βενιειοπεεοοιοπ.
ιπιτπιπ 500 πω. εε εο.πΙοε, ε. π. πιο Ειειιοπ ι·επε 7
πω. Πει· Ροιτίειι ιιι εει· Ζεπιεπε ποιιεει 14 πω.
(Κι·οπεποι).
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Ποτ ιιοτοιιε οοειοιιοππο Νοτιπο.Ιειοιοιεποπιτιι οποιοι,
ποτ πιοιιι ιιοοτ πιο θιτοοποο Με Κιτοπεριοιε πιοιοιιοο Νο.
πιοπε ιιιοοοεοοιιι, ποι 2300 ιποοοιιοιιο ΒονιειοοεεοοΙοο,
πιιιιιιο 460 πιο. πο ποιιιοο, π. ιι

.

πιο Ηοιιοο 10 πιο.
ΑοιιιιιιοΙιο Βοιοπο ποε οποπ θοεο.οιοπ ιιοεεοπ ειππ ποσο
νιοΙο ιιοττοοιιοοο.

Πο ο
; ειππ, πιο επιιοπ οτννιιιιοι, ποποπ ποτονοοιιεοιπ

ποο θιτπεεο ποτ ΚιτοιιεριοΙο Με οορτοιιιιεειι, ιο
.

εοΒοτ
πιο οοιοπεΙιειι οτινιοεοο Πιτ ιοποε Κιτειιεριοι ιο οποιοι
οιποο Νοτιποιειοιοιεοτπι ο.οποετοιιοπ, επ οτπιοι›ι ειππ
ιιιοτοοε πιο ΝοιιιινοππιΒιιοιτ Ι.ινΙο.οπ ιο Νοτιποιειο.
ιοτειιοπιτιιο οιοποιιιοιιοο. Βε ιει πιοεοτιιοιι› νοπ ιιιιτ
οιπ νοτποιοιιοιεε ειιιπιπιιιοιιοτ ρτοιοοιιτιοτ Βοπιτιιο οοοει
οιοοτ ποππ οοιιπτιποο Κο.ττο οοποιοτιιπτ ποτΜο. (Ιοιι
εοι›ο ειο Ηιοτ ιιοτοπι.) Ιιπ νοτποιοποιεε ποποπ 8ιο ποππ
ποπ Κτοιεοπ οοπτπποι ποι ποτ οιοοο $οιτο πιο ιοι:πιποο
νοτιιοΙιοιεεο οοπ ποι ποτ ποποοιιοοτειοιιοοποπ πιο Βιο

τιιοιιοπο ιιι Νοτιποιειοιοιεποπιτιιο. Βοι ιοιπι:οτοτ ινοτπο
εοποιιΙ πιο ποοπτοριιιεοιιο Ιποπο Με ποσο πιο ιπ ποτ Ηο
ιιοοποιιι τορτοεοοιιτιο Βιοοοτιιτοιτ ποτοοιιειοιιιιοι οοπ πιε
ποτοο Μιοιιποπι οιπο Αοπο.ιιι νοπ 20 Ηοιιοπ Πιτ οιοοο
Νοτιοοιετοιοιεποπιτιι οοποοοιιιιποπ. Ποιιοτιιο.ορι ιιο.ιιοιιπι
νοτεοοιιι πιο 0τοοριτοπο εο πο ιποοιιοο, ποεε ποτ Νοτ
ιποιετοιοτειιοπιτιι ιοπ81ιοιιει ο.ιιοοτοοποι οππ ιιπ πιο Βο
τιιοιιιοι.οο οοποοιπ οιοποτιοιιιοι οτεοιιοιπι. Βιο ΖιιΤοτο
ποι ποτ Κοτιο οιιι;ερτοοιιοπ ποο Νοιπιποτο ποε νοτποιοιι
οιεεοε ποπ ειοπ ποππ ποτ ΗοιιοοτοΙιο οΙριιοοοιιεοιι Πιτ

ιοποπ Κτοιε ποοτποοι. Με πο οιοοπι Βοπιτιι οοιιπτι,
Νέοι πιο πιοιοιιο Νοπιιποτ. Ροοιιιιτοοπ ποι. πιοοοτ Ροτοο
επι! ποι” ποτ Κοτιο ποσο ποοιιιοιιοτ ιιοτνοτιιοποο, πο ντο!
οιιοπ Βιοιιοπ ειππ πιο θιτοοπο ποε Κιτοιιεριοιε ιιιοιιτ ιπι:
ποτ ποε Νοτιποιετο.ιοιεποπιτιιοε πεπι. 8ο π. Β. ποι
ννοιΙοο, Με ποποπ εοιοοτ Βοτιοο;οο Ηοιιοοποιιι ιπιι. ποιο
$οιιινοποποτπεοποπ Ε'ιιιοιιιιτοιιεριοι Αοιιοι ποεοιπιποοεο
ποποπ πι. Νο.ιιιτΙιοιι ννιτπ ιο ννιιιιιιοοιωιι ειππ επ ιππο
οιιοε οιιποτε ποετοιιοιι πιο οε ιιιοτ ρτοιοοιιτι ιει. Εε
εο11 οοτ ποποιοι. ννοτποο, ποεε οιπο εοιοιιο ΙΕιπιιιοι1οιιο
νοπ Ι.ινιοοπ ποτοιιοοε οοειιιιιτοοτ ιετ οππ ειππ πεπι
ποππ ιο ρτοοιι ποτοπιιιιιτοο Ιιοεεο. Νοοιιιτοποο πιοεε ιπι
παπι, ποεε τπιτ ποτ ΚιτοιιεριοΙεπτοοπο ποτ πιοιοιιοπιιιιποο
Κιτοιιεριοιο ειππ ιοιποοπο Νοτιιιιι1ειοιοιεοοπιτΙ‹ο ιιιοιιι:
ποοιιοο: ΒοτιιιοΙοιοιιι, Οτοιοοο, Βοιιιοο. Εοιτε-Μοτιοπ
Μοοποιοποπ, ΚοινοΙοοοι., Ι.ιοποπ. Ρορροοποτιι, οπο,
Τοει:οιοο οοπ ιιιιοΙΙοο. 2ο οιοοιπ Νοτιοοιετοιοιεοοπιτπ

ποειιιοιποοποποποο πιο ιοιποοπο ΚιτοιιεριοΙο: Απιο.ιοποπο
ιπιι Ροι:οτειιο.ροιιο, Νοοοτιοιιιιιοπ πιο; Ζειτοιιιοο οππ ποτ
οποιο νοπ 13ιιοιιιπιιοπο, Πο:ιιιοιι τοπ: ΚιτοπιιοΙιπ, Ι,οιιοο
πο.τποπ τοπ; .ιοιιοιοι·ιιιιοι ιιππ Βοιιιοοιι ιπιι; Ηοιιοιιοι. Ιο
Κοτιο οοπ νοτποιοιιοιεε οιιιιιιεεοιι Ντ. 1 πιο Ντ. 93 πιο

ποππιιοτιιιοΙειοιοιεποπιτΙιο. Ντ 94-10? εοιοιιο Βοπιτιιο,
ιο ποποπ οιπ επιπιιεοιιοτ Ατπι Νοτπιοιετοιοι.εοτπι ιει,
οοπ Ντ. 108-110 εοιοιιο Βοπιτιιο, πιο ονοοιοοΙΙ πιε
πινοιτο ιο ι.ιοοιο ΚιτοιιεριοΙ πο Βτι1οποο νιιιτοο, πο πο
τοιιε οιπ Βοπιτιι ρτοιοοιιτι οι. Ζοτ Βτιποιοτοορι ποτ
Κοτιο εοι ποσο οοπιοτιιι, ποεε ποι ποτεοιοοπ πιο Κτοιε
Βτοοποπ τσιπ οοπ πιο ΚιτοιιεριοΙεπτοοποπ ετιιιτοτπ Βοοει
τοιι ειππ, πιιιιτοοπ πιο εοιιοιι νοτιιοιιΜποο Νοτπιοιειοιοιε
οοπιτιιο τσιπ οοειτιοιιοιι ειππ. Μιι εοιιινοτποτ Ροτοο οι
ποτ Νοιπο ποιιοοιποο Νοτιποιετοιοτειιοπιτπο ποι:ιτι, ιο

ποποπ ιεοιπο Κτοπεποιοτ, ιπιι πιοοοτ εοιοιιο, ιο ποποπ
ντοιοιιο νοτιιοοποο οπο. Βοι ποο οποπ οτννιιιιιοιοπ 13
ιπιι νιοιοο Κτοοειιοιιοιι νοτεοιιοποπ Νοτιποιειοιοιεποπιτ
ποπ ειππ πιο Νοπιοπ ο!πο ποιοτειτιοιιοπ "). Ιιπ Θοιιποπ
οοιιιιιιι πιοιοο Ειπιιιοιιοπο 57 Βοπιτιιο οιιοο Ιίτοοεπιιιοτ
ποπ 68 ιπιτ εοιοιιοο, νοπ ποοοο ιοποοιι ποτ πιο οποιι οτ
οιιιιπιοο 18 οιπο οτιιοιπιοιιο ΑιιποιιΙ Κτοοειιοικοο οιιιιιοι
τοπ. Απε ποιο νοτποιοποιεε ποιο; ποσο ιιοτνοτ, ποεε νοπ
ποο 103 Ιπο.οπιιιτοοεριοιοο ιο Ι.ινιο.ππ ποτ ποπ 85 Ιιοιοο
Αοτπτο ιο ιιιτοο θιτοπποπ ποιιοτοοτεοπ, ννιιιιτοιιπ ιιιοοοιιο

") Πιο Κοτιο, νοπ ποτ ιιιοι· πιο Βοπο πιο, οι οοε ιιιοιιι πο
Β'08'ιδΠΕΘΠ· Βιο Ποπ.

ι-- ο - τ κτ -&-_επ Φ:-;-----?-

οιιοτπιππε 2 οππ ιποιιτ ιιοειιποο. ποι' ποιπ ποοιιοο
Ι.οιιπο Ιοιιοπ Μπι ιποιοοτ Ζοεοιοιποοειοιιοπο οιτοο 91
Αοτπιο. πιο πτοοοιιοπ ε.οοτ 110, οπι ποππ Ι.ινιοοπ ιο
εοοιιο.τοτ Βοπιοιιοπο νοτεοτΒι πο εοιιοο. Νιοιιι ιπποε
τοοιιοοι ειππ ποιιοι οπο πιο Ρτινο.ιιιτπιο, πιο ποοιι“οπιτει.

οπιιιιο ινοτοο, π. Β. Πιτ πιο Γ'ο.οτιιιοο, εοιιτ Βτοεεοο
Κιτοιιεριοιο ποπ πιο Ριοοιιοιι. Αοποοοιιιποο ιετ οππιιιοιι,
ποεε ιο ποπ ιιιοιοοπ Κιτοιιεριοιοο ποτ Νοτιποιει.οιοτειιτπι
ποποπ εοιοοτ εοπιιιι.τοπ ·τιιοι.ιΒιιοιι οοπ ποτ Ι.οιιοο8 ποε

ΗπεριτιιΙε ποσο ποσο πιο θιιιιοτ- οοπ Βοοοτορτοπιε ινιτπ
οιιοτοοιιπιοο ιιποοοο, ντιιιιτοοπ ιο ποπ ,πτοεεοο πω»
εριοιοπ οτ ειππ οοτ ποι ποιο Βοοιιιιιεννοεοο' ποιο Ηοερι
τοι οππ ποτ Βοοοτορτοπιε, εοντοιι οε εοιπο πιο οποιοι;
τοι;, ναιτπ οοεοιιπιιιι;τοπ πιιιεεοπ. Πιο Οοιοτρτοπιε πιιτΓιο
ποππ οιο Ρτινοι.οτπι ιοοο ποποπ. Ποοτιποοε ποππ ιοτιο
ειππ πιο Βοοιιο ποππ επ ποοιιοο, Μ.εε ιο οιοοπι πτοεεοο
ΚιτοιιεριοΙο 2 ΝοτιιιοΙειοιοιεπτπιο Αοετοιιοπο ποποπ, νοπ
ποποπ ιοποτ ιο εοιποτ Ηιιιιιο εοινοιιι Βοπιιοιεοοιιιοιοτ πιο
θιιιι.οτοτπι πι. Βιοεοιπ πνιοιιοπ ποιο ιιοοο ιοιι επε ποιο

ρτο.ιαιεοιιοτοπ ποι ποτ Ειοι.ιιοιΙοοπ ποπ νοτποπ οοποποπ
οοπ ποιιοτ πιτ Βοιοο 2 Βοπιτιιο οτοιτι.

ιινοπποο πιτ οοε ποο ποιο νοτιιιιΙτοιεε πο, Με ππι
εοιιοιι ποτ Ηοποτοτιτοπο οοπ ποιο Νοτιποιειοιοι πο
πω. επ οτιτιοιιι. ειππ ποι πιιιιοτοτ Ρτιιιοιιι;, ποεε ποτοιι
οΙιποπιοιπο Βιοιπιιτοοπ Με Νοτιποιεπιτοιε πιο Ηοοοτοτ

ιτοπο ιο Ι.ινιοοπ ποι Μπι ποοιιοπ Ι.οοπο ιοεοΓοτπ εοιοπ
ννιιτπο. Με ποππ ινοπιπειοοε ποπ Νοτιποιειετοιεπτπιοπ
οιπο οπτιπιιοιιιιοιι ιιοειιιιιοτο 'Γο.πο ποτ $οιτο ειο.οπο. Επι·
πιο ιοοι Νοτιποιειοτοι ποιο Ατπιο ποινιιιιτιο Βοονοοιιοο
πο οπο, ινοιιοοοπ οιπ. οι οτ πο πιοιιιε ινοιι:οτ νοτρπιοιι
τοι Με 1

) πιο ιιπ Νοτιποιειοιοι ποιοτποτιο εοοιιιιιειιτπι

ιιοιιο ΤιιιιιιΒιιοιι οοεποπιιοπ οτιπ 2
) ιπι Βοοοι.ποποεΓοιιο

ειππ πο πιο 'Ποιο Με Νοτιποιετοιοιε πο ποποπ. ΒοΙι οτ

ιτοοππινο Με Ηοοεπτπι εοιο, επ ιιοπιοιιι οτ Μπιτ οιπ
Επιτοποιοτο,ιποε ποσο ποπ Βοειιιοπιοπποο ποτ ιινιιιοπι
εοιιοο Οοοπιιτοοοτπιιοπο πο ιιοτιπιτοπ Μ, "οπο, ιοι.πιοτο

ιο
.

επ οιο,ποιοεει ννοτπο, πιο ειο ιοιι Μπι ΝοτιποΙειοιοι.
ιο Ειοιιιοοπ πω. Βο.το.οι ιιιποοιο πιο ποσο οοιπιοτιιεοιο
ιοοοιιοπί ποεε Με ΝοτπιοΙει:ιτοι Μπι Ατπι Με Βοοιιι
οπετ, νοπ ποπ θιοιιιοιπποπ πιο Βοποιιιοοπ ποτ Βοιιιιππ

ιοπο νοπ Οοπιοιπποετπιοπ πο ιοτιο.οποο, ννοιιτοοπ οτ εοοει

ποππ ποιο Βιοπιεποεοιπ ιοιοιιι. ποτ οοοιιιοοιιιιοποο Βο

ιιοππιοοπ «οτιποτ οοπ οοειτπΙοεοτ Μοτο» νοτρπιοιιι:οι
ο·οτποπ ιιποοιο. Αοοιι ινιΙΙ ιπι ποιοοτιιοπ, ποεε πιο ιιπ
Νοτπιο.Ιειοιοι ποποποι:οιιο 'Γο.πο Με ΜοπιιποΙι.οπο
οοποεοιιοπ οι, εοποεε πιο Ιζιτοιιεριοιο ειππ ιιπ Βοιιιοοο
ποτεοιοοιι ιιιτο Ι.οοοιτοκοο ποεοιπιποοετοΙΙοο ιπιπποπ.
Μ. Η.ι Νοοιι οπιποπ Ετιιτιοτοοποπ ννοτποο Βιο οε
νοτειοιιοο, ποππ πιο ποτ Οι›πιιπιεειοο οοιιοΒοοπο Βοοοι
οοιιιοοπ ποε Νοτπιοιειοι:οιε πο θιοπει:οο ποε ιοτπιοτοο
οοειοιιι ποπ ποτ ποιποοιιιοιι οοε ιοιποοποο θιτιιπποιι:

1
) νι7οιι ποτοιι οιΙοοιποιοο Βιοιοιιτοοπ ποεεοιιιοο ιο Ειν
ιο.οπ Με 8οοιιιιι.εινοεοπ μοιιοιιοπ οππ οιπο ποοιιποοπο Αο
ποιιι νοπ Αοτπιοο ιιπποετοιιι, εοινιο Ηοεριιιιιοτ εοπτιιοποι
ποτποο ιιπποιοο; 2

) ποι! πιο Ι.πεοοπ ποτ Ηοοιιτοτιτοπο
οοιποιο Ι.οοπο ινοεοιιιιιοιι ποποτοιι οτιοιοιιτοττ. ποπ πιο

Ροτποτοποοιι ποτ Κιτοοεριο!επτπιο ποι οιπο ποεοιπιιοιιο
Βοειε ποειοιιι ννι1τποπ οππ 3

) ποπ πο.ποτοιι οε ιοποιιοιι
απτο. Πιτ πιο Κιτοιιεριοιειιτπιο οιιιο ποειοιιοτιο, νοιοοιι

ιιιεειππεειο; οιιο.οιιιιοπιπο οοπ Βοοιιποοπ ποιιτιο ΒιοΙιοπο
ιο οιιοοτοοποιοιι, πιει οοποοττοιιπιοεοο Απιιειιοπιτιιοο πο

εοιιοποπ.

2ο πιοεοπι επ πιιοειιποο Πτιιιοιι εποοιπ πιο Οοιοιπιε
ειοο οιπ εο πιοιιτ οοτοοιιτιοι πο εοιπ, πιε ποππ οτιοιοι:οτ
Βοτειιιιοοε ποι ποιο 3. οππ π

.

Αοτπιοιοπο ποε Νοτιοοι
οποιοι ποτοιι Ππιοτοοιιοπο οιοοε νοτοιι.οι:οο τιιτοτεοιιοιι
ιισιιοπ Ρτοιοοιοε οοιοτ Μιιοτοοιι νοπ θιιοποτο οοεοτοτ

ΑοτπιοποεοιΙεοιιοιι οοτειοοποπ ιει, ποιο ειπποτοτποεοιιιτοιεο
ποππ ιιοεεοτοτ ΥοτεοιιΙοε ποτ πτιοποοπ ποιιιινοππιπ πο)
ινοτποποπ 8οοιιιιι.ετοιοτιιι οπιειιτι: οππ πιο ποτοιι.ε νοτ
ιιοιιποποιι Νοτπιοιετοιοιεπτπιο ειππ, ποετιιιπι ποι οιπο ιοοιιτ
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)ε!ιτιειε Ρτεειε, ε!ιιει!ιιιιιιιε Πιτ Με ΒιιιιιιΙιτιιιιε εεε Νοτ
ιιιε!ειειιιι.ε ειιεεεερτοεΙιειι !ιε.Ιιειι. Πιο Ποιιιιιιιεε!οιι ε!εΙιι.
ε!ε!ι ι!ε!ιετ ι!ετ ΗοΠιιιιιιε !ι!ιι, ι!εεε ειιε!ι $!ε, τετε!ιττε
Ηεττειι 0ο!!εεειι. ειι:!ι ιιιιεετοιτι Πττ!ιε!! ε.ιιει:!ι!ιεεεειι ιιιιι!
ι!ειι ο!ι!Βειι Αιιε!!ι!ιτιιιιεοιι Πιτ Ρ!εεετ ιιιο!ιι. νοτειιι!ιε!τειι
πετάειι.

Ε!ιιιιιο Νιιι·Ιο !!!ιει· Ειιιρ!ι·!ειιιιιε ιιιιι! Πει!ιιιιε!!ειιιιιε

Ιι
ι

σει· ΤΙιει·εριο.
νειι

Ρι·ο!εεεοτ Ν. Ν. Ν!!ιιι!ιι.

Βο!ιειιιι!;!!ε!ιει!εΙιτ εε εε Με! Μειιιιιιιε·ειι Με εε Μειιεε!ιειι
ι;!εΙιτ. Πιε Αιιειο!ιτειι άει· Αει·ει.ο !!!ιετ άιο τ!ιοι·ερειι!!εε!ιεΒε
ι!ειιιιιιιιε άει· Ηε!!ιιιιιιε! Μιτειι εε!ι _)ε!ιετ πιιι! ειιιά ιιιιι:!ι
)εει ιιιιι·ε!ιιιιιειι!ε!ιτ ειιι!ιε!ι!!ε!ι.
Πιε τιιεειεε!ιεΜει!!ι·ιτιΜε ε!ι·!ι ιιιιιιιετ ιιιιτε!ι ιΙιτε ροε!τ!νο
Βιι:!ιτιιιις ειιει.)·εεειο!ιιιετιιιιι! ι:!!εεε Βιιτειιι!ιιιιιι!!ε!ι!ιε!ι ειιι
ερι·ιιι:Ιιιιιε!ιτ ιιιιι· άεπι τιιεειεε!ιειι 0!ιιιι·ε!ιιετ. εοιιι!οι·ιι ειιε!ι
άειι !οι:ε.!ειιΒει!!ιιειιιιι:ειι ιιιιεετεε τειι!ιειι !ιιιιιι!εε.
Πε ιιιιτετ!ιεε·ι !ιειιιειιι Ζιι·ε!!ε!, ι!εεε άιο !ι!!ιιιει!ει:!ιειιΒεεοιι
ιὶοι·!ιεἱιοιιάετ νει·ετ!ι!ει!οιιειιΜιιιι!ετ ειιιειι Ιιει!ειιτειιι!ειιΒιιι!!ιιεε
πιιι' ι!!ε Αιιεε!ιειιιιιιι;ειι άετ Αει·ει.ε, ειι! ι!ιε Βε!ιε.ιιι!!ιιιη,;ι!!οεοτ
οι!ετ )ειιοτ Κι·ειι!ι!ιειτ Μεεε. Πιο ειιεςει!ε!ιιιιο Αιιινειιιιιιιις
άει· ειιεροετει!νειι Ηε!!ιιιει!ιικ!ε ιπι ι,ι·ειιιεεειμειι ΚΙ!ιιιιι άεε
ειιιι!!ε!ιετιΠοιιι.εε!ι!ειιι!εΠνιειιει· 8ε!ιιι!ε) εε!ιε!ιιτειιιε 'Γ!ιε!!επί
άει· 'Ι'Ιιετεεο!ιε ιιι Ιιει·ιι!ιειι, ιΙε.εε ιιι νιε!ειι Πι!!ειι εε!ιιινετει·
Βι·Ιιτειι!ιιιιιιτειιάιο τιει!ιτ!!ε!ιεΗει!ιιιι,ε !ι!ετ νιο! !ε!ε!ιιει· ει·
Ι'ο!ει, Με ιιι Νοτιι-Πειιι.εε!ι!ειιι!. ντο Με ειιετε!εο!ιειι Βο
!ιειιι!!ιιιιεςειιιοι.!ιοι!ειιιιιιιιιετ ιιι ε·τεεεοι·ειιι !!!εεεετε.Ιιε ειιιειι
ιιιι8ιιι!Εινιιι·ι!οιι. Νοε!ι ροειιινοτ ιιι άετ 'Γ!ιει·εριο ειιιε ι!ιε ειιιε
!!ει:!ιοιι Αει·ειε. Πιο ι!ιετερειιι.ε!ε!ιειι Διιεε!ιειιιιιι,ε,ειι άει·
ειιε!!ει:!ιειι Αιιτοτ!ιειειι ειιιιιιετιι ιιι ν!ε!ειιι ειι ι!!ο Αιιε!ε!ιιειι
ιιιιεει·ετ Ιιεετειι 'Γ!ιει·ερειιιειι, εΙιειιειιΜε ι!ει·Κτειι!ι!ιε!ιενει·ΙειιΓ
ειιι' άειι !ιιεε!ιι θι·οεε!ιι·ιτειιιειιει!ειι!ι άειι Β!ι.τειιι!ιἱιιιι!!ε!ι!ιε!ιειι
άεε Κ!!ιιιεε, ν!ο!Γεε!ι πιιι άεπι Κι·ειι!ι!ιε!ιενει!ειιι' ιιι Βι. Ρο
τει·εΙιιιτε Αε!ιιι!!ε!ι!ιε!!;Μι.
Ιε!ι οτιιιιιει·ε ιιιιι:!ι :ιιι άιε Ζε!τ ιτε !ιι!ι ιιι!ο!ι ιιι ε!ιιει· άει·
)ν!ειιει· ΚΠιι!!ιειι Ιιεεε!ι!ΙΜΒιε ιιπά !ιειιιιΚι·ε.ιι!ιειιειιιριιιιιεειιιεε
!ιει·ιι!ιιιιιοιι Κ!ἰιι!!ιοι·ε ειι€οιτειι πετ. Πε Με ειε Βετε
!ιτιιιι!ιει·ιιιιτ ιιιειιι!!ε!ι Ιιει!οιιιειιι!ετ ε!!εειιιε!ιιοι· )!!!εεεετειιε!ιτ
ε!π. Πετ ΡτοΓεεεοι· ιιιιεετειιε!ιτοάειι Κτειι!ιειι πιιι! νετοι·ι!ιιετε
ειιτ!ιειιιε ΒεΙιιιιιι!!ιιιιε·. !ε!ι ι!τϋε!ιτε ιιιε!ιι Ετετειιιιειι ειιιε ιιιιι!
εεε·ιε, Μ." Ιιε! ιιιιε )ει!οι· Αι·ει εε Πιτ εε!ιιο Ρ!!!ε!ιτ Ιιε!ιειι
Μιτι!ε άειι Κτειι!ιειι ειι Ιιε!ιειιι!ε!τι ιιιιι Με εεετϋτΙε Ποιιιρειι
εε.ιιοιι Μει!ει·ΙιετειιεΙε!!ειι ιιππ! !!ιιι νειι άει· Ψεεεει·ειιεΙιι. ευ
Ιιε!'ιε!ειι. Πει·ιιιιί ει·Μι!ει·ιε ιιιιιιι ιιιιι·, ι!εεε Με Α!!εε νειι
εεΙΙιετ εεεε!ιε!ιοιι Μιτι1ε. Πει· Κι·ειι!ιο εε! 'Γεεε!ϋ!ιιιετ. ει·!ιεΙιε
ε!ι:!ι ι!ιιτε!ι !!!ιετιιιε.εειεεΑιΙιε!Ι. !τιι Γι·ειειι, Ιιο! Γειιο!ιΙειιι Κε!
ιειιι ννειΙει· ιιιιι! Ιιο! ιιιιιζειιϋεειιι!ει· Ει·ιιε!ιι·ιιιι.<.τιιΙιετιιιϋι!ετ;
ιιιιιιι Μεεε !!ιιι ιιιι Βειτ Ιιο! ε!ειο!ιιιιιιεειιι;ει·ινει·ιιιει· Τειιιρο
ι·ε.ι.ιιι· Ιιε!ιειι, !!ιιι με ιιε!ιι·ειι πιιι! Με ν!ΐεεεοτειιε!ιτ ννει·ι!ο
ι·ετεο!ιΜιιι!ειι. Πει! ειι ;;εει:!ιιι!ιεε ειιε!ι.
Ποε!ι !ιε!ιτειι Μι· ειι ιιιιεετει· !·`ι·ειζεειιι·ϋε!ι. Πιε ροε!!:!νε
Βιο!ιιιιιιε. άιο !ειιι;ο Ιιο! ιιιιε !ιει·ιει:Ιιιε, Μτι! _)ε2$!ιε.ιι!!εειιιιι
θεεειιετε.ιιι!ειι01°8!εο!ιειιΤ8.ι!ε!επιιι! !ιε!ι.!ε;ει·Αιιςι·ι!ΐοεθιιι610!ιΕ;
ιιιι1ετάειι Αει·ειειι ειιιεΙε!ιι εε Πιιε!ιι!ε!ιε!ι.
Πει· Κι·ειιι!ιε, άετ νειι ειιιειιι Ατει ειιιε ειιι!οι·ιι Βε!ιΙ. ε!ιιιι.
!ιειιιιι, ι!εεε ει· μια ειιι!ει·ε !ιε!ιειιι!ε!ι ιι·ετι!ειιΜι·ι! Με Ιι!ε!ιει·.
Με ΜΙ: άειι Αιι!ιιεε ιιι ι!!εεει· Πιιο!ιιιε!ιειι. εεεεΙιειι? Μειιπω, ιιο.εεεεε Νιι·ειιιι άει· ρ!ιγειο!οειεε!ιειιΒ!!ι!ιιιι;ςάετ Αει·ι!ε
Ιιο! ιιιιε ιιι !ετεΙει· Ζε!τ ειιιε ι.ιε!ιοΙιειι !ιιιι ιιιιι! ι!εεε ι!ιεεει·
Ροτι.εε!ιι·ιιτπι· Νεειιιιιιιι· ν!ε!ει· Ηε!!ιιιει!ιοι!ειι !”ι!!ιι·ειιιιιιιεε,
Με Μι· Με ειιιει· Ζει!. !!!ιετιιιιιιιιιιειι!ιε!ιοιι. Με Με Αετιιιε
ιιπε Μειιεε! ειι .εειιειιοιι Κειιιιιιιιεεειι ειι:!ι ιιιιτ νειι ι,τι·ο!ιετ
Βιιιριι·ιε !ε!ιειι !!εεεειι. Βιε πι ειιιειιι εεΜεεειι θι·ει!ε Με Με
ιιιιειι·ε!!`ε!!ιε!ιι·!ε!ιι!ε, ε!ιει· εε ιει. ιιιιι.τετεε!ιτ2ιι Ιιε!ιιιιιριετι,
ι!εεε ε!!ε Αει·ειε, ννε!ε!ιε ειιιριι·ιεε!ιε !!!!ιιε! νοι·οτι!ιιειι, ειεε
ΙΝθΒΘΠΜειιι;ε!ε ε.ιι Β!!ι!ιιιιε ι!ιιιιι. Με τ!ιιιιι ι!ε.ε !ιειι!!ι.τιιι άετ
ΠεΙιετεειιΒιιιιει ιιεεε ιιιε.ιιεε! ι!ειιι_ιετε!εοιι$τειιιιε ω· )νιεεειι
εε!ιε.!τιι!ε!ι!: ο!ιιιο ειιιριτ!εο!ιεΜ!ι.ιεΙ ειιε!ιοιιιτιιειι !ιε.ιιιι. Πειε
θεεειιι!ιε!! !ιε!ιε.ιιρτειι,!ιε!εει ι!!ε Βει!οιιιιιιιετάει· Τ!ιειεεε!ιειι
ϋΙιετττε!Ιιειι, άιο !ι!ε!ιει· επί ι!ειιι )νεεε ρ!ιγειο!οε!εε!ιει·Γοτ
εε!ιιιιιετ εει”ιιιιι!ειι Μιι·ι!ειι. Ειιιε ειι!ε!ιε ΠεΙιει·ιτε!Ιιιιιιε Με
ϋΙιτιεοιιε !ιε!ιιε ιιειιε Πι·εο!ιε!ιιιιιιι;, ειιιιι!ει·ιι ιιι άει· ννιεεειι
εε!ιε!τ εειτ Με ε ιιιιτει· ι!ειιι Νειιιειι άεε Βετ!οιιε!!ειιιιιε !ιε
!ιιειιιιτ. ΠϋΒιετι !ε)ειιιε;ειι,ντε!ειιε ειι:!ι τιιι!οιιεΙ!ε Αει·2τε, άιε
Αιιιιει·ειι ε.Ιιει· Βιιιριι·ι!ιετ ιιειιιιειι, ω! νειι άει· Βε!ιειιι!!ιιιι,ε;
εεε )νεο!ιεε!!ιεΙιειε πιιι ()!ιιιιιιι ιιιιι! άει· Β)·ρ!ι!!!ε "ιιι Ωιιεε!ι
ε!!Ιιει· !οεεεεειι; ιιιιτ ι!ειιιι ει·!ιειιιιειι Μι· ι!ιι·ε Τ!ιΜ!ε!ιεΙΙ. ε.!ε
νο!!!ιοιιιιιιειι1·ιιιιοιιε!!ευ. ε!ειιιΙιειι ιιΙιει·, ι!εεε ι!!εεε!Ιιεειιις!ε!ε!ι
2ἱειιι!!εΙι ιιιιιι·ιιε!ιΙΙιει· εε!ιι Μιά. Βε! ι!ειιι εει·.;ειιιυει·ι!ςειι
Βιιιιιι! ι!ετ?τεμ !ιιιι!ιεΜι εε ιι!ε!ιι !ϋτίο!εει·ιι:!ιτιε, ιιι ειιιιΒειι
Γ!!!!ειι ε!ε!ι σει· νειι άειι !Βιιιριι·ι!ιει·ιιιζεϊιιιιι!ειιοιιΗεειι!τετε2ιι
Ιιει!!ειιειι, ιιι ειιιι!ει·ειι Β`€ι!!ειιε!ιει· ι!ιι·ε Βεειι!ιιιτε ιιιιι· ι!εε!ιε!Ιι

ιιι !οιιειιειι, πο!! Με Τει!!οι· εο!Ιιετ ε!ε!ι

ει·ρτοΙιειι.
Πιε νειι άειι τε.ι!οιιε!!ειι Αετπειι εΙιεε!ε!ιιιτειι ειιιρ!1°!80Ι10Π

ιιοτειι Αιιννειιάιιιιες
!οιε!ιι νοπ ιιιιε.ιι€ειιε!ιιιιειι ΝεΙιειιΜτ!ιιιιιεετι Ιιες!ειι;ει. κατά.
ιιιιιι εε !ει. νει·ετειιι!!!ε!ι, ι!εεε ειε !ιιιιιιιιιιε Βιε!ιτιιιιε· ι1Π8ΘΡΘΓ
Ζει: ιπι ε;ε!ι!!ι!ειειιΑπε άειι Ινιιιιεε!ι ετινεε!ιετι Μ"89ο 1ιειι:!ι
Μϋι:!!ε!ι!ιείτο!ιιιε εο!ε!ιε Πε!!!'ε.ειοι·ειιε.ιιεειι!ιοιιιιιιοιι,άιε ιιιο!ιι:
ιιιιιιιετ !ε!ε!ιε ετι;τει.ε·ειιινει·ι!ειι ιιπά, ιιιιρεεεειιιι ειιεεννε.ιιιιτ.,

ΑΙιοι· Μι· ειε!!ειι άεπι
ιι!τειι θτιιιιι!ειιιε «ρι·ιιιιιιιιι ν!ι!ειιι ιιιει!ιειιε- ιιο ιιοεεετε. @σε

επι101Η18

ειιεερε ιοιιιει!ιιιιιι,ιιιιιιιιι ιιιι!!ιιιιι». )Νεε Μ!ι·ι!ο ννο!ι!οιιι 8ι:!ιΣ961°·

Ιι!!ιιοΙ ειιιά ειιιε ειιοεεειι 'Γ!ιε!! ειι!ε!ιε,

Βε!ιει!ειι ειιιειιιΝιιικειι ετιίιειι !εϋιιιιοιι.

άειι ειιι!ετειι, ιιιε!ιι ιι·οιιιε;ει· εε!ιει.εΙιει·ειι ειιι.ε;ειτειι:

!ιι·ειι!ιει·εποε, νι·ειιιιετ Ιιο! ειιιοι· ιιτει!!ε!ιοιι Βετει!ιιιιι;; ειι
ι;ειςειι ινετε ιιιιι! ει·ί!!!ιι·ο, ι!εεε ει!!ε οοιιειι!τιττειι Λετπε -ιτι
ειιιειιι Ριιιι!ιτ ειιι!ε ειιιε - ι!ε.εεεε!ιι ΖιιεΙ.ιιιιι! εε!ιι· ,ιτει'ει.!ιτ·1ιε!ι
Μ: - ε.Ιιετιιι ειιιειιι ειιι!ετειι ειιεειιιιιιιι!ει·)ιτε!ιειι,ινοΙιοι «Με
Βιιιειι Μεσοι! ειιι ειιετε;ιεε!ιεεΗιτιο! νοτεε!ι!εετοιι.ιιεε!ι ι!εεεειι
Αιιυνειιιιιιιιι.τειε Μει!ετ!ιο!τ ει·ειειιιι!!ε!ιε Πει!ιιιι)ι;ειι εοεεΙιειι
!ιεΙιετι, ννει!ιι·ειιιιΜε Αιιι!ετειι άετ νετινοιιι!ιιιιε·- άιιιεο8 ΜΗω!8
ιι!ε!ιι ειιειιιιιιιιειι. ννοι! εε Πιιι·ο!ιϊε!! οι!ετ Βε!ινι-ιΙ.ιοιι. !ιετνοτ
τιιΙειι !ιειιιι, πιιι! ρι·οροιι!τειιάειι Κτε.ιι!ιειι εο!ιιειιι3ε!ιιο!ιειι.! Μι
ΙΙΙιοι·Ιεεεειι. Ιε!ι ι!ειι!ιε ιιιι.εεάιο ιιιιιιιιεοιιο!ιιιιοιιΒ`ο!εειιφ ειιιεε

ειιιριι·ιει:!ιειι!!!!ιι.ε!ειιι άει· !!!!ε!ιι·εε!ι!ι!ει· Γ!!!!ε ιιιιιΒ·ε τιιο!ιτ.εε
εε!ιτει:!ι!!ε!ιε!ιιι!. Με ιιιειι ι!ειι!ι!;πιιι! νσειι!ετΙιεεειιτειι ιπι νει·
ε;!ε!ε!ι εει· Κτειι!ι!ιειι. εε!!ιετ. εεε·οιι νιιε!εΙιε ειε ειιιρίο!ι!ειι
νι·ετι!ειι.Με" !ι·ειειιι!ικο,εε !ιιιιιιι ιιιιιιι !ι!ει· ειιι;ειι, ιΞε.εε «άιε
Ε'ιιτε!ιι.!ι!ιει·ι:τε!!ιι». . _
Ιε!ι Με Διι!ιε.ιιε·ει·άει· ροε!ι!νειι Β!ε!ιΒιιιιε πιο!! ΜΒ Ε!0ΠΜι
ιιιιεε Με Αετειο ιιιε!ιι ιιιιι· ι!ιιειι ι!ε ειιιε ιιιιι άιο Κτειι!ι!ιεικ ιιι

ι!ιεειιοειιε!τειι. άιε Ρι·οειιεεε ιιι ετε!!ειι πιιι! ι!ιε εε!ιντοτειι ειι!ι

_)οειινειι Βιιιρ!!ιιι!ιιιι€ειι άεε Κι·ιιιι!ιιειι ιιι Ιιεει:!ιτειιι!ιειι ιιιιτε!ι
νετοτιιιιιιιιε· ειιιοε ρε!!ιει!ενειι ΙΙιεεοιιι!ει·ε ιιετ!ιοτιεε!ιειι) Μπ
τε!ε, Με !ε!ι ιιιιιι!ι "Με εγιιιρει!ι!ε!το πιιι; ω· νει·ι·ιιιεςει·ιιιιε
άετ Πιιεειι ειιιεε Μιι:ι;ε!εΜε ειι άεπι Μειιεεε. ι!εεε εε πιιι· εεε·
!ιιιΙΙι εε !ο!ε!ιτ.νοτιτεε·ειι Μι·ι!, ινε!! εε ο!ιιιε _ιει!ε ννιτ!ιιιιιιε
!ι!ε!Ιιτ.

ΒειοτιιΙο.

Βιιι!Βε ιιειιετο ΑτΙιειτειι ειιιε άειι 0τειι28ε!ι!ετειι άετ Με·
του Μει!ιιιιιι ιιιιι! Ω!ι!τιιτε!ε.

1. ΑΙιεεει!ιι ι·ετνε!ετ ρετ Πιειι!ε.Γογ. ςΡι·εεεε ειεε. ιε:ιι
Ντ. Μ.)

2
.

Βιιρει·ιιιιειιιε! ειπ! ε!!ιι!εε! Νοτεε οιι Πιο ΒιιΙιετεε!ι
Με! Βρειτε Μ

ε

Πιιι!!εγ Τε!! ειιιά 0ιιιιιιο ι!ιι
8!!θΙ“Ι (.!οιιι·ιιιι.! Μ' Πιε Αιιιει·!εειι Ηειι. Αεεοε τω.
ΧΧΧ)7. δε!! '7
.

1900.)

3
.

Α ιιιιεο ο! Ηγειει·!εε! !!!ρ-.!οιιιτ .Τ
.

Ι.. ΡοτιΣε τ.
(εεά. !οι:ο νο!. ΧΧΧ!ν. Μ” Η). 1900.)

4. Βειιιονε! ο! 0ετνιεει! Βιιιιρει!ιειιο ιιι 0!ειιιιοιιιε ειιιε

Ορι!ε ιιει·νε Αιτορ!ιγ ε) .!
.

Μ. Βε!!. ωοε_ιοοοιιοι_
ΧΧΧιν. Με! 2. !θ00.)

ε. Πιε ε!ιιι·ιιι·ειεε!ιε Βε!ιειιι!!ιιιιε εεε ΜοτΙιιιε Βε.εειιοΜι
τοπ Ε. Βε!ιιι. (Μιιι!ιο!!. εεε άειι θι·ειιεεεΙι!ειιειι ι!ετ
Μ0ι!. πιιι! αιιι·. Βι!. νι1. Ηε!”ι.Ι. !θ00.)

θ
. Ε!ιι ι!ιιτε!ι Ορετειιοιι Βε!ιε!!!ετ Ρε!! νειι .!εο!ιεοιι

εο!ιοι· Ερι!ερειε νειι Ι.. νειι κει!). ςωε_ ιοω
Πι!. ν. Ηεΐι. 4 ιιπά Β 190ί).)
Ποτ νειι !)!ειι!είογ (Ι) ε.ιιεΙϋ!ιι·Ι!ε!ιιιι!Ι.8·ετ!ιε!!τε,νειι άεπι
ειιε;>.ιεεε!ο!ιιιετειιΝειιτο!οεειι Βτιεεειιι! Ιιεε·ιιιεε!ιτετε Ή”εΙΙ Βε
ιι·!!'!'!:ε!ιιειι 8Β_)ε;!ιτ.Μεεε, άετ ιιι Α!!επι Με Βἱ!ιὶ ειιιει· τειιιειι
ΚΙειιι!ι!τιιε!Τοει!οιι Βοι. Πιε Π!ε.ειιοεε πετάε ειιΙ' ειιιοιι Ηεετιι
(ιιιι!ιε!ι8.ιιιιι.ει·Απ) ιιι άει· !ιιι!ιειι Ιί!ε!ιι!ιιτιι!ιε!!ι.ε οει.ε!!τ.ιιιιι!
ι!!ε 'Γτερειιειιοιι ειιεεείΙ!!ιι·ι, ινοΙιε! μι· !ιειιιε εεε ο!οε;!εε!ιοιι
νοτειιι!ετιιιι,ιτειιοοιιειετ!ι·ι:ντιιτι!ειι; ειιιε!ι Ρι·ιι!ιεριιιιι:τ!οιιετιετ
ε·εΙιειι ιιιο!ιτε. Νιιε!ι 1 Τε” Βιι!τιιε. Πιο δειιι!οιι εε!ε·τεειιιοιι
!ιε.εε!ιιιιεεετοεεειιΑΙιεεεεε ιιι άετ ειιιετο-ειιει·ιιειι Ρει·Πε άει· Ι.

Κ!ε!ιι!ι!τιιΙιειιι!ερ!ιεετε,ιιι ιιεεεειι ιιιιιιιιττε!Ιιετε1·Νιι!ιοάιε Ρεπο
ι;!οιιειιειιεεει!!!ιι·ι:ινοι·ι!ειι ινετειι. ο!ιιιο άειι Ι·Ιοετι! ιιι Ι:τε!Τειι.
Πιο !ι!ιιιιεε!ιε !)!ε.ειιοεεΜε ειιιε" ΑΙιεεεεε ιιππ ιι!ε!ιτεεετε!!ι.
ινοι·ι!ειι, ι!ε Με ιιιιο!ιΣτέης!!ε!ινειι άετ ?πιιι εεε Ρετ. ειιι.ι:εΕ·ε
Ιιειιε ΟΙ!ι!ε πιει! ι1ε!οιιει νει· Βεες!ιιιιάει· !ει.ετειιΒτ!ιτειι!ειιιι€
εεε: !ιιιι·ε ι!ειιει·ιιι!οτΑιιεΒιιεε ειιιε ι!ειιι !. (Πιτ) νοι·!ιει· ιιιιΙιε
!ιετιιιι εει·. Πιε 8γιιιριοιιιιιω!οειε ειιι!ιε!ι ειιεεοι· άειι ε!ιει·ι-ιε
τει·ιει;!εο!ιειι Κειιιι2οιε!ιειι άει· 0ει·εΙιε!!ει·Ιϋ.ειοτι (δε!ιΜιιιὶε!.
Κορ!'εε!ιιιιει·2, Ει·Ιιτεε!ιοιι. ΑΙ.ειιιο ειε.) ιιοε!ι Αιιτε·ε!ιοΙιειιεε!ιι
άετ Ρειε!!ιιι·τε!·!ειιοιιιιι!ΡιεΙιετ. ετε!ε·ειιιινειι θ'7,θΜε 88.0. !ιεΙιι·
τε!ε!ιΜ. άετ Πει!! Ιιεεοιιι!ετε, ινε!! ει· Ιιοννοιετ,ι!εεε ιιιιιιι επι
άειι Ρι·οΙιεριιιιεΙ.ιοιιειι"Μιε ερετειιιιιεειιι άει·! ιιιιιι ι!ιιεε ποτε
ειιε.οτει· ιοριει:!ιει· Πιιι);ιιοεε ιιπε Αιι!!!ιιι!ειι άει· Πεειιιιι εε!ιι·
εο!ιΜετιε εε!ιι !ιε.ιιιι.

ν!ε!!οιεΙιτ "Με ειιι
εε!ι!οεεειι !ιεΙιετιάιε ρτοριιιι!τιετι Ποι.!ιοι!οιι ιιι άει· Ρτ8118 Π!
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μ. νου ΚοεΙν (θ) εοΙιΙΙ(Ιοι·ε υυε οΙυου οροι·οεΙν «οο
ΙιοΙΙΙ.ο υ» Ε'οΙΙ νοιι .Ηιουεου'εουοι· ΒρΙΙορεΙο. Μο Αυ'οοειου
ευ.εειιιι (2νι·υε οουει·υΙΙε ευεοι·. εἰυ.. ννο.ι·υυε θι·υυ(Ι (Ιου ενριεου
υοοιυυου(Ιοιι Κι·υιυρεο. οιυοι· Ρο.ι·οεο (Ιοε ι·. Αι·ιυ'ε (Με Αετο

ρυιο (ΙοεεοΙυου, εοι·υοι·οιυοι· εουυι·ε'Ιοοο.ΙΙειι·εουΠι·υοΙιοιυρυυ(Ι
ΙΙ(ιΙιΙ(οιε (Ιοι· (Ιοιυ Ποτά ουιερι·οοΙιου(Ιου 2οΙιΜοΙρο.ι·εΙο οεεοΙΙε
ενοι·(Ιου. (υΙυευοΙεΙιιυ? δεοτοοΒιιοειιεουοΙΞ'εεΙιιυ·Ι((οΙε?) οι· (Με
(Ιοι· ΡΙο νοι·υ·οοΙιεουο υοι·υις υυ(Ι ονειΙεοΙι (Ιοεουοι·ιι·εο(Μιτου
ενυι·(Ιο ι·οεοοιι·ε.·Πιο ΗοΙΙιιυο· νοι·ΙΙοε ,ουυο Ι)ιο (πιω εευυ(Ι
Που 4- 5 ιυυ1 οιιίειοιου(Ιου Κι·ιευιρ(ο ννιο(Ιοι·υοΙεουεΙου ευοτει.
ουουεο Ιιειυυο., υυ(ε·ου υιιου οιιιυ.του Τοεου ο.υοι· ου ευευυου
υιου υυ(Ι Ιιοι·εου εουΙΙοεευου υυε οιι(', (Ι. υ υοοΙι 2 .Ιουτου.
Βοι· ι·(υ-(. υοει·οουιοε εοιυου (ιΙΙ Με Ιο.υεο υοουιιουεοε, υυε
εουοιυε (ΙΙοεο Ζοιε ουοι· (Μου υοου ευ Ι(υι·υ, (Ιιι (Πο υο.ιυιο·ου
νοι·ο.υ(Ιοι·υυο·οιι ου (Ιου ΒιιοΙειουεεεοΙΙο ειοΙιοι· Μου εο Ιευι·2οι·
Χου Μουτ νοΙΙΙ(ε ουοοΙουεου ννοι·ου υυυ Βοοι(Ιινο Μουτ νοΙΙ
Ι(ουιυιου ευεποεουΙοεεου ινοι·(Ιου Ι(υυυου. (α. (Με νου ΚοεΙν
οἱεἱι·εοιιΒ”ο.ΙΙοΨοἰεεςοι·υοι· υυυ ΙΕι·υ.).Βοι· (ει·οεεοινωιι (Με ι·οεο·
ι·ιτεου ΓειΙΙοε ΙΙοε;ε υ. ΙΙΙ. Ιυ (Ιοι·(εοΙιιυ(.ςουουΙ.οοο.Ι(Ιιεεςυοεοεοινιο
Οροι·οειου, (Πο οιοο Αυτοο·υυ(.=;υιοι.ου ευυυοι·ιυϋ(Ιοεοιυ κνυ(ω
υτυοΙεου υυε' (ΙΙοεουι εουινιοι·ιρου θουιοτ.

βιο Ποι·ι·ου 'Ι
' Με υυ(Ι θεου( οτι υουου εουι· ιιιεοτοεεευιο

`Πυι.οι·ευοΙιυυε·ουΙυ ΙΙιι·οι· Αώου: (2) ιυιε(,>;οευοΙΙι,(Ιοι·ου ΒοευΙ
(Με ειπε Ιου.του(Ιο ειιι(Ι: ΑΙε Αυοοεευοειοιιιυ ε.οι ενυο.οοΙοει
εουου Ο οι·(ιι.Ιουοιι, εοννιο ουιι·υι·(;ιεοΙιοιι Βιιιοι·ΙΙΙ'ου ου (Ιου
υυεοι·ου ιιιι·ουιιιυεου ειυ(Ι (Πο ευυε.ι·ιιουυοι(υιΙουθοου.Ιυιυ_Ιοο
εΙουου εουι· (μι. ευ (;ουι·(ιυουου. ΙΒε (υυι οιιιρ('ουΙου 1 Με θ!
ουουι. οΙυοι· (που. υοι·ου.οεοιι, εεοι·ΙΙοιι υυε 87° οι·ννο.ι·ιυεου
1ρι·οο. Οοοο.ΙυΙοευιιε .το ιυ)Ιοιι·ου. ΠυουΒ·οιιουιυο Νουουννιι·
ΙευυΒου ι.νοι·(ΙουΜε νοι·εΙουειο;οι·Αυινου(ΙυυΒ υιουε υοουειουεοε
(οι·εε ι-2 οικω. ΙΙ(ιυοι· ουεΙΙιοεεου Ι(ιεεου, (Ιιιυυ ιυ_)Ιου·ου. του
1.0 ουουι. Ι(ουιτυε(υυυ εοννοΙιυΙιοΙι υυε υυυ νοι·υιοι(ΙοεΠουοΙ
Βου υυυ Κορίννου, οιο υοΙ (ει·οεεοι·ουΙ)οεου ου('ει·οεου). Βιο
Πο.υοι· (Ιου Αυοοεευοειο υοει·ορ;ε Πε Με οιοο (ευρω Βευυ(Ιο.
εΙο υο,(εΙυυε 5 Πιυ. Με Π: Βειιυ(Ιο ροει. ιυ_ΙοοεΙουουι.
Νυι· ννο(:ςου(Ιοε (Ιυεο·υοεειεουουΙυιοι·οεεοε υιι(Ι (Ιοι· εΙιοι·ερου
ιΙεοΙιου Βο(Ιοιιευυο· εε(ω( (Ιου νου Ρο τ ( ο ι· (8) ΒοεοΙΙΙΙ(Ιοι·εου
?ΜΙ υ ν ε εο ι·Ιε ο υ οι· Ο ο ι( (Η ειο Ιιιυςοννιοεου. Τι·οε:(Ιοιυ
ΒοννοεΙΙουυοιεεεεοι·υυο·,εοΙιοιυυοι·ονοτυυτειιιιο·,εειιι·Ι(οΒουιυοι·2
υυίεΙουοΙε ιιυ Πϋε'ε(ι·οΙοοΙ( νοι·υο.ιι(Ιου Μιτου, ννυι·(ΙουΙοι· (Πο
ι·ΙοΙιεΙἔο Ι)υιουοεο ε.υε'θι·υυ(1Γουςου(ΙουΒοει·οουειιυο,·ου(εοεεοΙΙε:
ενο(Ιοι· 'Ι'ι·ουιυε, υοου ουεευυ(ΙΙΙουο Ρι·οοοεεο, Ι(οΙυο ειιυοιου
Ιϋεο. ευοι· ευεο;οερι·οοΙιοιι υ οι·νϋεο ΒοΙυειυυ νν(ιι·ου υπου
ινοΙευοι·, (Πο ΐουΙου(Ιο Αει·ορυιο (άιο ἰυ υ.υ(Ιοι·ουἔυΙΙου (ΙουεΙΙοΙι
υυεεοερι·οουου εοιυ Ι(ουυ. Βοε'.), Ι(οιυο ΕΣυιρυυ(ΙΙιουυοιε υοἱ
Βι·υοΙ( υυε (Ιου 'Ι'ι·οοΙιουιοι·, οιι(ΙΙΙου (Πο υοι ΑυΙουυυυε (οεε
ειοΙΙΙιοι·ο εοΙιιυοι·2Ιοοο οι.οεινοΒου·ο,ςΙἱουΙ‹οἰε Μι Πυειο·οΙουυ
(.πουυ8εουυυι· ΚΙοτεεοΙΙυυ€. ΒΙο Τυοτοριο ιυυεε ιιοευι·ΙΙου
ρενοΙιἱεοΙι εοΙυ. (ΑυΙουυυυε, θνυιυο.εεΙυ οι.ο.).
Ζυ (Ιοι·Μου( νου Β ειΙΙ (4) υιοοΙιεοΙου οΙε ΙΒι·,ε·υυευυ,ουοοΙι
ω( οιυ 8οιυιυοΙι·οεοι·ο.ευυοι· (Πο .Ι ο ιι 11οεο ο'εοΙιο Οροι·οειου
νου .Ι

. Ι:Ιο.ι·εννΙο; (.Ιοιιι·υιιΙ οι' τυο Αιιιοι·Ιουυ Μου. Αεε. νοΙ.
:φαν δουνε. Ι900) νοι·ινοιεου.
Ιυι θοςουευιι ευ (Ιοι· Αι·υοιε νου Βουυ (5), υοΙιειιιρεοε
Βε.ι·εννιο·, (Πο ΒοειιΙΙοεο (Ιοι· θνιυρυεΙιιουε(Ιιιι·ουεουυοι(ΙυυΒ·
ΙιοΙ Μοι·υ(ιε Βοεο(ΙοννΙΙ εοΙου ουουεο ευεο Μο (Πο (Ιου 8ει·(υυ
οοεουιΙο, (Ιουοι εοΙ οι·ειοι·οΟροι·ο(ιου νοι·ΙιεΙευΙεειυυεειε Ιοιουε
υιιεΐυΙιι·υυ.ι· υυυ υυι;οΙ'ο.υι·ΙιοΙι, ν((Μιι·οιι(ΙΙοΙΖεοι°(·ευ νιοΙου 'Γο
(ΙοεεοΙΙου οοεϋΙιτ(. υιιυο. Ποι·ει·(ιρ;οοιΙΙ(ε·οιυοιυοΒοει·υοΙιευυ(.;ου
υ·οι·(Ιου (Ιυι·ου (Πο ι·οι·ιι·οεεΙιουοιιεεειιεειεοΙιοιι Βοεου (Ιου υυοι·
ιοιι,ι.που(ΙουΒου υ'εουου Αι·υοιε ν(3ΙΙΙ): ννι(Ιοι·Ιο)ζε. ΕΙι·εεουειεε
(ΠοΖουΙ (Ιοι·υιευοι· ειυε(.ιοΓΙΙΙιι·εοιιθνιυρεευιοιιεοροι·οειουοιιεεε-οι·
υιιυρε (;οι·ιυο·, ει·οε2(ΙουιΙεε Ιυι· ρι·(ιοουεΙεοΙιοι·Βιοι"οΙ8 (78 ρΟε.
(εουιυ(;ο (που “το ΒοουΙιοεο. 22 ρΟι. νοτεουΙΙιυυιοι·υυεου υυ(Ι
ε(5(ΙεΙΙουοι·Αιιε(ευυΒ) υιοΙιε υοεεοι· (Με (Ιοι·)ουιο(ο (Ιου 'Ι'Ιινι·οοι(Ι
οοεοιυΙο, (Ιοιου ιν(-ι·(ιι (Μιτου :ΙΙο υΙοεεο ΤυυεευοΙιο Ιοι(Ιοε, (Ιο.εε
εοΙεΙιοι· (ποιοι: ἔυυυ εουννοι·ο. ευοΙΙε ιι(ιεειουεεΙοεο ΠΠΚ: υυι·
Οροι·οεΙου Ι(ιιιυου. Βοι· Ρι·οοουιευιυ νου ΗοιΙιιιιμου υυ(Ι Βοο
εοι·υυενουεεε υυε οΙυοι· ΖευΙ νου 498 Ε'εΙΙου Με οενι·ο.82
84 ρθε. υοι·οοΙιυοε, .Ι(ΙΙεεοιΓουι;οινοι·ου υυι· Ιυ 16-18 ρΟε. ευ
νοι·2οΙουιιου,»νεο_)ο(ΙουεοΙΙεευ θιυυειου (Ιοι· Οροι·ειΙου ερι·Ιουτ,
ενουυ υιου (Πο ΜοουεΙοεΙουοιε υιιεοι·οι· ιυυοτου Μο(ΙιουεΙου ευ
(Ιου εουννοι·ου ΡεΙΙου νου Μ. Βεεο(Ιου·ιι ευ Βοειο.(:Ιιε Μουτ.
Αυι εοΙιννιοιυ.ιεεουευ οροι·ιι·οιιεΙυ(Ι (Πο υΙυει·οιουοιι, ρυΙευου
(Ιου Κι·ορΙο; (ΠοΙ.Ιουοι·εουινοτυιυυυΒ·(Ιου Κ(5ι·ροι·ευυε «Β(ιεο(Ιονν
@Με (Πο υοΙ (Ιου θει·υιιιοοεοιιιιουυιΙευυεοι· νοι·υοιυιιιου Ι(ουυ,
Μ. Μουτ. ευ (.τοΐουι·ΙΙ(ιΙι,ννΙο οε εοΙιοιυου πιο; νεοΙ εοΙιΙυυυιοι·
Μ: (Πο 'ΓΙιοιεοοΙιο, (Ιοεε (Πο νι·((ιω(ειιοεεευωοι( (Ιου Ρυειου·
(ου υυοτυουρε ουιι·υι·ο·ιεοΙιουΙΕΙυει·ιιΐου (;οοοιιυυοι· (Του οΙυοι·
Βυεο(Ιονν-Κι·ουΙ(ου ιιο.ουΒΙο.(.εοι·Ονοι·Ιοεοιιιιο!)_υο(Ιουιου(ΙΙιοι·ου
Βοιωτοι:ιει, ινοιοιιε (Πο Βουνο οι( 2Ιουου Μ., (Πο Οροι·ειεΙου
Μουτ. ευ Ιουεο υιυευευυεοΙιΙουου, εου(Ιοι·υ οιυειιο;ι·οιΓου. ευ
Ιε.υο;οάει· Κι·ουΙ(ο υοου οΙιιιςοιυιοεεο(ι υοι Κι·ει.Γιου(ει.
υ'νουυ νοιι·Ηοι·τυ Η οι·εννι ε.υου ειιυουου ινοΙΙου. (Ιο.εε
(Πο
Ποι·Ιουιιυ5

οιυοε εειοΙοοιεο€ου ΖυευυιιιιουΙιο.υε;ε (Ιοε $νυι
ρυεΙιΙοιιε υυι. οι· Βοεο(Ιονν'εουου Κι·ουΙ(Ιιοιε οιυο @Μοεο Βο
ι·οουεΙοιιυε υυε, οιοο Ι)οΙιυυυ(ι· ο(Ιοι· Ι)ιιι·οΙιεοΙιυοι(Ιυιη.ς (ΙΙοεοε
:Μενου (ΙοΙιοι· ννουΙ ω( οιυεοΙυο θνιυρεουιο (ΙουΒου. Κι·ο.υΙ(υοιε
νου (.;ΙΙυεειςουιΒΙυεΙυεε εοΙυ Μου, ειοΙ(ϋυυου Μι· ννουΙ νου

(Ιου εννοιεου .Του υ εε οο'εουου Ιυ(ΙΙοοειου, υειιυΙΙου (Ιου ΗοΙ
Ιω;; (Ιον Β ρ ι ΙορεΙο. υυι· ευρω, (Ιο.εε ιυι·ο Βοοτυυ(Ιυυς
ι·οιυ ρΙιου(οειΙεου ιει. υυ(Ι υΙευοι· )ουοι· ρΙινειοΙου·ιεοΙι·ουυεουιι
εουου Βορει·ϋυ(Ιιιυ(.:υυυ ευ(·υ (οεε_)ο(ΙουΙΞι·Ι0Ιςοεουι.υουι·ε,πο·
υιο;εεουε ΙΙουυιο νου Ο υ Ι ρ ο υ Ι ε ευ Ρ ο νι ε. (Ιου Μυεεοι·εευ(Ιε
(ΙΙοεοι· Ο οι·υεΙου.Ι(οιυ ΗοιΙιιυε;ευιΙΙ (ιιι€οε'υΙιι·εινοι·(Ιου(Μ. Ποτε
ινιο). υ(Ι υυυ υοου (πουμε ινω-ω πι· (Μιεου .Ι ο υ υοεοο
εουου Ιυ(ΙΙου.ειου. (Ιοι· Βουο.υ(ΙΙυυ(.=:(Ιοε ΘΙουυοιυ'ε υυ(Ι (Ιου

Ο ε Ι ο υ ε υ ε ι· ο ρ υ Ι ο υυε Β)·ιυρειευΙουεοι(οΙεΙου. .
. Μ. ΒοΙΙ (4) υοεουι·οιυε 2 Ι·'ει.ΙΙονου 8ντυροευιουεοποιεΙου

υοΙ θΙο.ιιοουι υυ(Ι οΙυου υοΙ Αεεορυιο. υοι·νι ορεΙοΙ. Ι)Ιο Αυ
υυυο,·ι;;υοιτ.(Με Ιυει·υοουΙει·ου Πι·ιιοΙ(ε νοιυ θνιυρειεΙιΙουευυυ (ΙΙο
Βι·Ι(Ιοι·υυο· (Ιοε ΗΙουοοιυε οικου οιοο Α(ϊοοεΙου (ΙΙοεοε Νοι·νου
Ιεε (Ιυι·ου (ΙΙο νου Η Ι ρ ρ ο Ι υυυ Ο ι

· υ υ υ ο
.
ο
· ο υ'εουου Αι·υοιεου

ευἔουουυε
ννοι·(Ιου.

ννοιεοΙΙοευΙοεου (Πο υουουυεου Βι·εοΙιοιυιιυΒ·ου (Ιοι· 8νυιρο.·
ευιουει·οιουυς ('Ι'Ιιι·υυουυυεε, ΙΙΙν(Ιι·ιοειε, οιυεοΙειΒο Βϋευυυς
(Ιου ννοιιο·οιι οιο.) Οι·υυ(ΙΙο.,ε;ουεουιιρ,·ΠΠ· (Ιου νοι·ε(ιου (Ιυι·ου
Βι(ειΙι·ροεΙου (Ιου θουεΙ. οοι·νιουΙο ευρι·. (ΙΙο 'Ι'ουεΙου (Ιου ΒΕΠ
υυε Ιιοτυυευεο(οου υυυ (Με θΙο.υοοιυ υυε εοΙουο ννοιεο ουυ
εευ; ευ υοοιυεΙυεεου. Ιυ (Ιου 2 οι·εεου Ευ.ΙΙου υο.υ(ϊοΙεοοε εΙου
υιυ Ηυιιιοοιυο ευυρΙ. ουτου.; υοι (Ιου οιυου ΡιιεΙοιιεΙυ (που (Με
Κι·ουκυοιεε(Ιυυοι· οεννο 2 Μουκτο (ειιιι·Ι(ο Βουιυοι·2ου, 8ουνοι·-.
ιυϋεςουΜε (Με Πουεοιυρυυ(Ιυυε· €οευυυου); οε ινυι·(Ιο υο(Ιου
εου(Ιο Βι·υϋυυυΒ· (Ιοε ΙυετοοοιιΙοι·ου Ι)ι·ιιοΙ(ε οουειοεΙι·ε. Με
Οροι·υειου ννΙτ(Ι Ιυ ΟυΙοι·οΐοι·ιυυο.ι·οοεουυεε;οίυυι·ε υυυ υΙοεοε
υοιυο οι·οεεου εοουυιεουου ΒοΙιυ·ιοι·Ιευοιεου. ΘΙοΙου Μου (Ιω
Οροι·ειτ.ΙουειιυΙ( (Ιἱο 'ΓουεΙου (Με ΒιιΙυ(ιε υυυ υ(ιου 2 ΠΙουυεου,
υοι ΒοΙιΙιιεε (Ιοι· Βοουειουειιυο· Ι(ουυεο Ρο.ειουεΙυ Β"Ιυ,ο·οι·(υ 3

ΙΙ'υεε ΕυεΓοι·υυυε ευυΙου, ειιιοΙι νν(ιι·ου(Πο νοι·υοι· υοετουου(Ιου
ετ(ιι·Ι(ουΒουιυοι·οοιι ω( (Ιουι Οροι·υεΙουεεο.(ςονοι·εοΙιννυυ(Ιου.
Ιιι (Ποεουι εοινιο Ιυι εοΙ€ου(Ιουι Ε'ιεΙΙο Νιου οιοο υυυο(Ιουε.ου(Ιο
Ρεοειε Μου. Πιο "οπο ΡοιιοιιεΙυ Ιιο.ιεοουυο _Ιο;;ΙΙουοΒουιιιοι··
2ου υυ Ι.ιιυεο νου 2 .Τουι·ου υυ- Βουνοουιο(εου (οεε ν(3ΙΙΙΒιοιυ
(ι;ουυεεε.ν. ο (Ι

.

=Ο, ο. ε. = εοΙιννοοΙιο Ι.ιουιοιυρυυ(Ιυυο·. Βι··
υουεο Βρυυυυυ(ς. Ι)ιο.,(ευοεο:θΙειιο(›ιυει ευυρΙ. Ι)Ιο Οροι·οεΙου
ννιιι·(Ιο2ιιυεεοΙιεεΙΙυΙ(ε (Ιιιυυ υειου 1 Μουιιε ουου τοοΙιεε(Μεμο
ε'ϋυτε,(Με Βουνοι·ιιιο(πουειιοΒ· ΙΙυΙ(ε υοοΙι (Ιου 2

.

Οροι·(ιεΙου Με
υυε' ΙΞ'ιυ.οοι·ουΙιΙουευ 7 Ε`υεε. ι·οουεεοοι,ι;ι.οειου Βουιυε;οΜουν
οιυρυυ(ΙυυΒ·. Ηιοι· ννοι·(Πο Βοουο.ουευυο;ε(Ιευοι·υεου (Ιον Ορο
ι·(ιεΙου υυι· 8 'Γυρω ΑΙε νοιευουεου)οοε ου (Πο Βνιυροευιουε·
οιιοΙειου υοι Ο ιιοιιεοει·ορΙιιο(νοι·Γεεεοι· υουε υιουι·ιυοΙε υοι·
νοι·, (Ιο.εειυιυ ιο Ρι·ιωι(ει (ΙΙοεοι· Βι·υυ(Ιιιυο· ευυοιυιυο υυ(Ι
υοιουε (Ιο.εΒεειιυι (Ιοε Οροι·ο.ειοιιετου·οεΜε (πορεια ευ (Ιοι· θο
εουΙουιο (Ιοι· 8νιυροεΙιΙο(ιεοροι·ο.εΙουοιι!)(ΙΙουεο Ηοι·ι·υ .Ι. Μ.
ΒοΙΙ οιυ 46)υυι·ι€οι· Ατυοιτοι·, (Ιοεεου ΗοΙινοι·υιοε:ου ι·οου(.ε
Με οι·Ιοεουου υυυ ΙΙυΙ(ε =Ο ννο.ι·. υνο(Ιοι· οιοο Βοεεοι·υυο· (Ιου
8οΙινοι·(ιιϋπουε, υοου οιοο Αου(Ιοι·υυ(ε (Με ορυεεΙυιοεοοριεουου
Βοευυ(Ιοε (υυε οιοο νουο υυι· υυι'ε ΠορροΙεο υι·οιεοι· (μενου
(Ιου υειου (Ιοι· Ο οι·(ιεΙου) Ιιοεε εΙου οουειο.ι.ιι·ου. Ι)Ιοεοι· Μιεε
οι·ε”οΙΒ·οι·ΙεΙυι·ε οτε'.(Ιυι·ου (Με ευ ννοιεο Γοι·Ιο·οεοΙιτΙιεουεοΙυ
(Ιοε υετορυἰεουου Ρι·οοοεεοε υυ(Ι ουιρΙΙουΙε (Πο Αυννου(Ιυυρ
εοΙυοε νοι·ίο.υι·ουε Ιυ ει·ϋυου Βεο(ΙΙου. Ψνουοι· (Πο Βι(οιειοιι (Ιου
θνιυρο.ευιο(ιεω( οιυο Ορειουευει·ορυιουοιΙου(Ι ινιι·Ι(ου εοΙΙεο, (Με
ει( υοο.υεννοι·εουνοι·ευουε Ηοι·ι· .Τ. Μ. ΒιιΙΙ υυι· ουοιΙΙ.ειουΙΙου
υυυ (ΙΙοεο Ουοι·εΙυουυοΙευουυ2οΙουυοε Ιοι(Ιοι· (Πο (ε·ιι.υ2οΑι·υοΙε:
ΒΙυο ΒοουυοΙιε(ιυεεάουοι· νου 8 'Γυ(.;ου τοερ. 2 Μουιιεου ροεε
οροι·υειουοιυυυι. οιοοι· ΒοτΙυεο;Γυ(ΙΠ.τουΒοεεοι·υυο· εοΙΙ υυε νου
(Ιε·ι·ι·οι·ευοΙΙοΙιοιι Σνιι·Ιειιιιο·(Ιοι· 2νυιριιεΙιιουεοιιοΙειοιιυοΙ θυμι
οουι ιιυοι·Ζοιι(εου. Βυρὶουεἱ επι! Πεεε νοιεευοΙιο ιο (ΙΙοεοι·Β'.Ιου
τω;; υοι·οουιιι;ε ειυ(Ι ενιι·(Ι ιιιοιυιιυ(Ι Ιοιιο·υου ννοΙΙου. ιι.υοι·υυι·
οιοο (που νοΙΙειυ.υ(ΙΙ,ςοιο ΟυευιεειΙ( υυ(Ι νιοΙ εοι·βειιΙειο·οτοΒο
ουιιουειιυο;οιιννοι·(Ιου(ΙΙοεοιυ υουοεεου οροι·(ιεινουΜΜΜ οιοο
Βο(Ιουευυο· νουΙοΙυου, (Πο Ιυυι (Ιου ευιοι·Ιυουιεουο Αιιεοι· που·
(εοεεουου υοι·οιε εεε.

ν ο ε ε.
Β(υΙΙ Αυ(1οι·Ιιο.Ι(Ιου: Μο Βοεοτρειου (Με Ειεουε,
εουι νοι·υο.ΙΙου ιιυ Οι·8ουΙεπιυε υυυ εοὶυο Αυεεουοι

(υυυ. (2(ευειο. ου- υιοι. ΧΧΧιΧ. 1).

Ι) ο τ· ε ο Ιυ ο : Βιο Βοειουυυο(ου (Ιοε Ειεουε υυε ΒΙυευιΙ(Ιυυ8.
(Ζουεουι·. Πει· ΒιοΙ. ΧΧΧΙΧ, 4).

ν. Βιο το Ι( : Πιο Βοεοτυιτυοτυοιε (Ιοε Ηοοιυεειυε υυυ (:ΙΙο
Βο(Ιουευυ;; (Με ΗεουιοθΙουιυρτεροι·οεο. (13ω(Μυθ (Με.
υνοοΙιουεουι·. Ντ. 5Ι, Ι898).

Α. ΙΙοίετυο.υυ: Πιο ΒοΙΙο (Ιοε Ευεουε ω( (Ιοι· ΒΙΜ
Ι7ΙΙ(ΙΗΠΒ. (νΙι·ουονν'ε Αι·ουΙν (ΙΕΧ, 2

;

$οΙιυιΙ(Ιε'ε .Πι.υι·υ.
Β(Ι 267, ΝΙ°. 8

)

Πιιιοι· Β υ υ ε
; ο'ε [ιθΙΙΙΙΙΙΒ' ευυι·ιο Αυ (Ι ο τ υ ο
.
Ι (Ι ο υ υυιε'ουες·

ι·οιοΙιονοι·ειιουο ευ Βιιετου. Κιιυιυουου. ΜοοτεοΙιν.·οιυουου,Πιιυ·
(Ιου υυ(Ι Κιιευου οπο, υυι (Ιοι·Πεμ Μου (Ιουι ΒοΙιιουεεΙ (Ιου
Ειεουε ιπι Οι·€ουΙειυυε υευοι· ευ ει·οεου. Ζυυι Νεουυνοιεο (Ιου
ΙΕΙεουε (υ (ἰου θι(.τε.υου (ΙΙουεου 8οΙιννοεοΙειιιυιουιυυι υυυ Απι
ιυουιο.υ, ινοε νεο! ειοΙιοιοτο ΒοευΙεοιο (Μπιουτ, Με Βουννοε'οΙ·
υιυιυου οΙΙοιυ. Ευ: ννυι·(Ιο υυεοι·ειιοΙιεεοννουΙυυε νοτυοΙεου (Ιου
ε.υ(ιι·οο.υιεοΙιου.Με (Ιου Νο.Ιιι·ιιυΒ νοι·ιιυι·οίουεου,Με ουου οπο·
)ουιΒο (Ιοε ἱυ (Ιου Νειυι·υυις ουι.υοΙιουοιι ο1°(.:;υ.υΙοουουΒιοουε,
ο(Ιοι· υυε ΗιιουιοεΙουιυ υυ(Ι Ηιιουιιιευι οιυοοε'ΙΙΙιι·εου ΙΒΙεουε.
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ΠεεΓΙιεΙιε Βιεεεεεεεήοιι εοεετε.ιιττεΑ. Με ΠιιοΜιιιιιιι, Μει Οσε
ειιιιι, ΠιεΙιΜιτει. Γει·ιιετΜ Μεεεειετιιι1ετεεεε, Μ Με Μεεε, ΜΗ:
εειι Μ Με Νιεεεε. Ιιε ΠεοΜειιιε εεΜ;ιεε εει· Με ΒρΜ·ιεΙιεε
ΜεΙΜεΙιε Βειισ·ιιοιι, ι1εΙιει Με Με ΖεΠΙιετιι ετειε ειεεεΓι·ει;
Μι ΠἱΜιιΜτιιι ινετ Με Βειιετἰοιι εει· εειπ εειιινιιεΙι, εεε·εεεε
»νετ ειε ΙιεεειιΜι·ε εεεεεεεει.τε Μι Πεεεεει, - εεά πινει· ιιι Με
8εΙιειεεεεε ΜεεεΠιεε Νεεεε Με Πετιεεε!ιΙειιεεεει “Με
"Με Με Πει·ειΙνιεριιιεεΓεεεε εειι Με ιεεεειιτετιεΙειι Πεεεεε
ΜεΓ.ΙιεΙιε Βιεεει·ειιειιοε, νιεε ινοΙιΙ ειιΓ ΨειιετΓειιι·ιιεε· Με τε
εοι·Μτιειι ΙΜεειιε Μιι·εΙι Με Ιινιερεε Μεινειει. Α. εεΙιΙιεεει.,
Μεε Με ΒΓεεε νοιιι ΠεοΜειιΙερΜιε1 τεεοειιιει, Μτειι Με

ΠνιιιεΒιεεΓεεεε
Μεε Με Μεεεειετιε.ΙΜ·εεεε ιεεΓΜιει ινετιιε εεε

ειιιε εει! εεεΙι Μι·εει ΜιτεΙι Με ΡΓει·ιεΜε Με ννε8· πειιε Με
ΙιεΙιετ ειιιεε!ιΙειει. Πιε ΑεεεεεειΜιιιιε Με Βιεειιε ετΓοΙιει:
Μι·εΙι Με ννιι.εά Με Οοεεεει, Με ΠιεΙιεεειιιεε εεε τεειΙινειεε
Μεε Μεεε Με Νιετεε - Μεε Βενιιιεεεε Με νετεεεΙιε ειε Με
'Πιιετειι, Με ειιεΙι Με ΙΒιεεε!ιοετ ιιιειιτετε 'Μεεε εεειιειιΒιεει.
Ιιιιι.ιεε. - ΠεεεεΙΙιε Πιεεεεεε.ειιοιι εεά ΜεεεΠιε νεττΙιει!ιιιι€
ιιιιΓ Με Οτειιιιε Γενιά Αιιιοτ, νι·εειι ει· Με Βἰεεε Μ Ρ`ετιιινοιι
οι·Βιεειεεεειι Βιεειιερ,ιειι. - Μ θεειεεεε (ε. Β. Βριεεπ). εεει· Μ
Πεειεος1οειε νετε!ιτειεΙιτε Πε εεε Μεεε 8ειιειιιιιιεε εεΙΙιει
Ιιειιιε 8εΙιννεΓε1ειεεει·εεειιοει.>εεεεε,εεειι Με ΜεεεειεΙιειΙΙ: Μεε
Βιιινει!ειειιιιι.ε εεεεεΠιεε ΙιεΜε Βεεει.ιοε ετΙιεεεεε Μεεε, εε
Μεεε εεΓοΙιεεττ ννει·εεε, Μεε Με οτεεειεεΙιε Μεεε εεετει. Μ
ιιεοτειιειεειιε Γοι·ιιι ειιετεεΓειιει. Με Μεε ει·ετΜε εοΙειιε τε
εοτΙιἰει ι.νετεε.- Ιε Μεεε εεεεεειι ΒεΜε νοε νεεεεεεειι νεε
ιεΠειι Α εάεε ιιιιΙάε ιι Με ννιτκιιε,ε Με Ζεεε.τεεε νοπ Μοτ
εε.ειεεΙιεει ΙΜεειι (ΙΜεεεεΜοτΜ) εεά ιιοε ει· εειεεΙιειιι (Πεειιιε.
Με εεε ΝιιΙιτειιε νοιι ιιοτιιιεΙειε Πεειι€εΙιε τε εει ννεεεεειιΜε
'Ι'Ιιιετειι. Μεεε Ειιρει·ιιεεειε εεννιεεεε. Μεε Με εεοεεεειεε!ιε
Βιεειι εει Βιιτιεε ειπε εεΙει.ε.ειε ΒεεεΙιΙειιειΒιιιιε Με `ινδ.ΠΠΠ·
ιιιιιιιιεεεεεεννιεειμειτ εεειε.<ετε,εειι ινεεεε ειιινοΙιΙ Με ε!ιεε
Ιει.εε, Με :Μεε Με τε!ειινεε Ηεεειο,ςΙοειιιιιιεεε;εε εει Με
Βιεεεεοι·ιεεΙιειεεεε ι·ϋεεετ Με εει Με 'Ι'ιιιεεειι ειπ Νιιιιι·ιιεε;
ε!ιεε Βιεεεεεεει.ιε. Μεεε ΒεΓιιειι ΙιοεεΓ›ε Α. Μεεε ετΙιεΙιειι,
πειιε Με ΝοτιεεΙιιεΙιτιιεει, Μεεε Με ΒιεεεεεΙοτΜε, Με ΗΜ
ιεειιιι εεεεεειει ινει·ιιε. Πε εεεΙιεε εὶειι εοειιτ Με Ψιτιιιιειεεε
Με Βιεειιε Μ οτεεειεεΙιει· εεε Μ εεοι·εεεΠεο!ιει· Γοι·ιιι Μεεε
ιι.εε ιιιοΙιτ. Α. Με εει· Αεειειιτ, Μεε εε Μεε εεΜι ε.ευεεεειεεεεε
Μεεε ειε Μεε Με: Ιιεεοεάετε Βει:ινιτιιεει.ε εεΓ Με Βτε.ιτεε
Με ΒΙιικ- Με ΠεεειοειοειεειΙεεερ,ι (αντε Μι ΚεοεΙιειιιιιεειι)
ΙιεεΜΙε. ΙΒΜε ειιεΙιεΙιε ΔεειεΙιι. ερτΜΙιι. Α. Η ο ΓΓιιι εει ιι εει'
ΘτιιειΙ εεΜει· ειιρει·ιειεειεΙΙεε Ε'οτεεΙιιιιι€ειιειπε. Πιε Ψεεεεε!ιε
ιιιιει·ε ννετεεε εει·εΙι νι·ιεεεεΙιοΙιε Αεει·Ιεεεε εεεεειιεεΙι εε
ιιιιιειιι:εειι ε!εΜειι ινετάε Μεεε ειιοτειιιιιεεΙιεε Ειεεε Ζεμ
ΙΜιετ. Πει εοΙε!ιεε Ί'Μεεειι Ειοιιετε Η. εΜε εεεειιιε ΖεΠεειιειι
ΜΜΜ; Μι ΚεεεΙιεειιιιιτιι εοεετιιτιτειιεειι εεΙιΙιεεει. Μεε Μεεε
Με Βιεεεεεεε ειε ι·ιιεειιετεε εεε εειεΙιΙΜΙιετει· Ειειτιι.τ ιιοε
ι·ειΓειιΒΙιιιεεΙΙεε ἱειιετΙιεΙιι Με ΚιιοεΙιειιιιιετιιιε Μ Με ()ιτειιΙε
ιιοε ΙιεενοεΒιετιιΓεε ινετάε. Πετ ΕΜ: Με ΠετιιΙΙε Με εοιιιιτ
ειε εετε.ειιΒιετ.Μεε Με ΒειΓειιε Με εοτεειι ΒΙετΙ:ϋι·ρει·εΙιεε
ΙιεεεΙιΙειιειει. »Με εειι ιιιετιιιιι ιιιιι:Ιι ιιε.ΜεΙιε!ι Με νε-τειεΙιεεετ
ΙΒΜετιιτ Μ Με ΒΙει. - ΠεΙιει· Με Βεεοτειι·ειιτΙιειε Με ΗΜ
ειοε;Ιοειερι·ερεεειε Με ν. Βι.ετε!ι νεεεεεΙιε εε 'Ι'Ιιιετεε ειι
εεεεεΙΙι. Πε.Με ΗεειεοςΙοειιι Μι Πεε;εε πε ΗεεειετΜ εεά
εεεεεΙιι·ιεει Ε)ιεινειεε ε·εερεΙτεε "ω, εε Ιιοιειιιτ εεΝιεΙιεΙι εετ
Με Ηεειιιετιε ιιι ΒειτειεΙιι. Πε εει8·τειι εεε Με νεεειιεΙιε,
Μεε εοννοΙιΙ Ηεειιιετιε, Με ειιιειι Με ΙιεΙιεεετε Η σει ε εΙ'ε
Πεειεειοε·ειι. Π Μι ιιιε ιι'ε ΗεειειιΙειιειιε εειι Με Ρ Γε ε Γ Γε ε
ει:εε Βεειιιοε·Ιοειιιενι·ερ Με Με Βιεεεεεειειι!ε.ειοε με Μεεε Μ
Βει.τεεΙιι Ιιοιιιιιιειι,Μ ειε Μεεε τεεοειιιττ ννεειΙειι. Αιιτοε ει·
Ιιεειιι. εεε Με ειρρειιι.εει·ε,ιεεεεενι'ιτΙιεεε; Μεεετ ΜΜΜ εε.

ΑΙιεΙιιιε.εε.

ΒιιεΙιεεειιιεΜειι εειι Βεερτεειιειιεειι.
'θ

Πε. Αιιτοε Βειιι: 'ΕΙιεεερεετιεεΙιεε Επιασε Με ρτεΙιιι
εοΙιε Αετετε. Με 2ειιΙτειεΙιεε ΙΙΙεειι·ειιοεειι. ετιιω
νετειεΙιττε εειι νεεεεεεεετε ΔεΠεεε. Βω-ιιΠ υ_ ννιω_
Ι899-19ΟΟ. Πι·ιιιιιι & θειιιιτει·:ειιΒει·Β·.
ΚΨΜ·Μεεε Ιιει·είτε Με νοι·Ι,ςειι .Μεεε Ιιειιιι Ει·εεΙιειεεε Με
ετετειι νιει· ΙΛεΓει·εε;.ιεε Με Μεεε Αεεειεςε Μεεεε εεει·ειιιε
ιιϋ12ΠοΙιειι ννει·Ιιεε. ιιεεεεε Ι.ιεεετ ειιιΓ Με νοεεϋ.<ζε Μεεε!
ιιειι ειιΓιιιετΙιεε.ιιι;;ειιιιιεΙιτ. Βε ειπε εειτάειε ιιιειιι·ει·εννειΓετε
ΜεΓει·εεεειι, Με εει” Με νιεειεΙιετε. εεεεΙιιεεειι, εε Μεε Με
@Με εεειε Βειι‹ι (Α Με Κ) μια νοΙΙειιΜΜΒ· νοεΙιεετ. 1ιι
ε!ρΙιεΙιετιεεΙιει·ΒειεεεΓοΙ,ιεε ειπε ιιι Μεεειε `νει·Ιιε Με ειιιεεΙ`
εειι Κι·εειιΙιεπειι εεε εΠεε Ζινειεειι Με ερεειεΙΙεε ΡειΓΙιοΙοειε
ειπ Με Ιιειι·εΙΤεεεειι Γ.ΙιεεεεεετιεεΙιεε Μεεεεεεειεε νοε Μεε
Μεε εεννε.ιιι·τειιΜΜ.ειιεΙιετιι Μ ρτεειεεε εεε Μεε ει·εειι6ρΓειι
Με ΤλΓειεε Μιι·εεει.εΙΙι ννοι·εεε. Πιε 2εΙιΙεειεΙιεε. νοτπϋεΙιεΙι
εεεε·εΓϋΙιετειι ΙΙΙεειι·ει1οιιεε εεεεειι ι·εεΙιι;ννεεεεΓΙιεΙι ειπε ειεΙι
Πε;ειι νεεετεεεειεε Με ειιει·ερειιιιεειιεε Μεεεεειιειειι Μ!.
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Πειιεε Μεε ερεειεΙΙ Με ἱειει·εεεἱτειιΜ Ε'τεεε Μεε! Με ρεεε
ιιεεΙιε Λεει Μ Μεεειε νιΓετ!ιε εΜειι ετεειι6ρΓειιΜε εειι :ενετ
Ιε.εειεεε ΑιιΓεειιιιιεε Μεεε. Πε εει Με 'δινετε -ιι:ιεε ειιειιεερ
πειιε εεει.ειιε ειερΓοΙιΙειι. Π.

Βειετεεεεε εειι νετΙιΜεε8 Με ΟΙιεεεειιεεεεεειι. ΕΜ
νοι·ιτε.ε νοιι Πε. Ρ. Η. Θετιιετ. ΜΜΜ 1900, ν".
Με· ιιοε 8. Κε.τιςει·, .
Ιε Μεεεει νοτιτειΜεΙιεε νοεκτεςε εεερι·ΜΙιι πω. ειιιιιιεΙιει.
Με Ιιιιιιεςετειι Πεεεεεειι Με εεειειι Οιιι·ειιετεεε·ειι ιιιιιὶ εε
νι·ειει, Μεε Με ειεὶειειι άει·εεΙΙιεε Μιι·εΙι ριιι.ΙιοΙοςιεεΙιε Ζε
ειιΜΜ Με Βιιε!ιεεε εει! Με Νεεε ιιεενοεεεεεΓεε ινετεεε.
Ειπε νετειιιεες ΜτεεΠιεε ιιιι.ιιιιΜεΙιιιΙΙι εετ Μεεε ειιιε εισε
Μεε ΡεορΙινΙειιε εεε Βειιειιιειιιιιε Μι·Νιιεεε- εειι Βε.εΙιεε!ιτε.ιιιι
Ιιειιεε, νετ ΑΠειιι ε!ιεε Μιτε!ι Πνειεεε Με Νεεε εεε Με ΗεΙ
εεε "Με ι.νετεεε. Πιεεε Ιινειεειεεεεε Πε.εετε8·εΙε ννετεεε
νειε νει·Γεεεετ Μ Ιιεεεετ. ιειιοειι εειιε νοΙ1εωιεάΜετ εει! Με
Μεεε Ατετ Μεεε νετεεεεεΙιεεετ ΙΓετιιι εεερτεεεειι. Πιε Εεε
τετε Με νοτιι·ιιιεεε Με _ιεεειιι Αεειε εειι! εεειΙΜιειι Ιεειιειι
Με ετϋεετειι Νιιιεεε ιιειιιε·ειι εεά νιεΙε ΟΙιτεΙτετειι€ειι εειι
εεΓε.ΙιτΙιεΙιε ΟοειρΙιεεειοεειι ΜτεεΙΙιεε νετΙιειειι.

Α. Η ε ε ιι ε τ.
Πε! ρεεειι: Με εοετιε ει Ιε ΒΙιεειεετιειεε. (Ρειειε. 1900,
Πειτε ει: Νεειι)
ΕΜ Μιετεεειι.ιιιεε, Ιεεειιειι·εττΙιεεΒιιεΙι! ΚεΜ ΙιΙιεἱεειιεε οιἰει·
ΓΙιετερειιιιεεεεε

Οοιιι8εεειειιι,
ε.Ιιει·ειιιε νεΠειειιΜεε θεεεΜειιτε

Με εκει, Μεεε Αιι πειιε; εεά Βε!ιε.ιιάΙιιιιεεννειεε Μι Γ.ιε.εΓε
Με .Τειιεεεεεεεεε ΚΨΜ εεε Με θιεεειιιιει.Μιετεειιι·ιΓι«Ηιειοιτε
Με ιειι.Ιειιιιεε»Ιιει·νοτειιςεΙιεε εειιειιιι, Με Με νετΓε.εεετ Με
Αεειειιτ ιιιιεΙι εοειι εεάετε Κεεε!ιΙιειτειι Μεεει· Βειι·εεΜεεεε·
ννειεειιι ειιτει·ειεΙιειι, ΥΨΟΣ"_ιει!ει·Μεάιειεετ άειιι Μεεε Βϋειιετ
Μ Με ΜΜΜ ΓεΙΙεε Μεε εεε θΙϋε!ι ννιΜεεΙιεε Ιιδιιιιι:ε. εε
εεειιΙιειι, Μεε εεε ΓεεεεΙειι Με Με εθεεεΙιιεεεε Με Μεεε.»
εεεεΙιτιεεειι. ν ο ε ε.

Υετιιιιεειιιεε.

- Πετ ΜεΙιετιε·εΜἰΙιιει·-ΜεὐἰεὶεεΙιεερεειοι· Με Ψε.ι·εεΙιειιετ
ΗΓΙιι.ει·Ιιεπιτ1ιε,ννιι·Μ. ΠεΙιειειτει.ιι Πε. ε. Π ε εετ ε ε Ι; ο , ντε!
ειιεε, Με Με νετ Κιιεεεει ιιιεΙΜιειι, ιιιιΓ εειιι θεεεειι Με
εειιιειιετ νιιιιτόε.Με νοε Με ννιι.εεεΙιε.ιιει·ιειΙΜε-εειιιτετΓεσεεε
θεεεΙΙεεΙιεΓε Μι·ειι θι·εεεεε Με Ιειι,ιτ,_ιεΙιι·ιεετΡτε.ειάειιι. ει·
Με και ε·εννεεειι, ειπε Ε!Γι ι·εε ιιι ι Γ; Η ε ά ε εεεννει.ΙιΙιπιει·
Με. Αεεεετάειε «Με, Με Με άειιι «Κνι·ειεειι» ειιι:ιιε!ιιιιεε.
Πε. Με.εεεεε ιιο εε Βιιτειι ειε Πιιιει· νεεεεει.ε.Ιιει, ειι
ινεΙε!ιειιι Μεεε 100 ΑετεΓε ΠιειΙιιιιιιιιιειι, ιιιιά Με ΒεεεΙιΙεεε
εεΓεεετ, εΜε Ρεειιιιιε :ιεΓ εειπεπ Νιιιιιειι ειι- Με Ιιεεεε Δε
Ιιειι. ιιιιΓ Μπι θειιιετε Με ΒΜΙιιει·-8εειιειεινεεεεε εε ειιΓΓειι.- Πει· Ρεεειάειιε Με ιιιεάιεο-ρειειειτοριεεΙιεε θοιιιιιεε Με
Κε.ιεεεΙ. ΡειΙεειιιι·οριεεεεε θεεειΙεε!ιεΓτ, ννιτε1.Βι:εειειετΙι Πτ.
ΒΙιετειιιιιε Με εειι” νιεε Μοεε.τε ιεε ΑιιεΙεεε
ΙιειιτΙε.ειιι. ινοεεειι.
-ΠιεΠοεΙιεεει·ΝεεεεΓοι·εε!ιετ-θεεεΙΙεεΙιε.Γι
Με Με ΒετΙιιιεε Αιιιιτοιεεε ΡεοΓ. Πι·. ινωεω·ει- ιεει
ΒΙιτεειιιιτε·ΙιετΙε ε;εινειΙιΙτ.- νει· Κετεειιι Ιιει;ιεε· Με ΙιεΙιειιειε ΒοιεεἱΙιετ Ρι·οΓεεεετ
Με δι.. Ρειετεεει·εεε ΠεινετεΓτε.ι,Πε. Ε' εει ι εειι ε . ννεΙειιετ
Γι·ἱΜεε ε.ιιεε ΡτοΓεεεοε Με Βοι.εεΝι εε Με ιεεΜεο ειιιτιιεει
εεΙιεε ΑΙιεάειειε "Μ, Με @Με ι·ιε;ε .Ι ιι ιιι1ειε ιιι εει
ε ει· ινιεεεεεεεε.ΓτΙιεεεε 'ΓΙιετΜεΙιειι.- Αιε 16. (29.) Οεωεετ Γειετιε Με εεΙιεεει.ε Βει·Ιιεει·
ΟρειΙιεΙιιιοΙοιζε ΡεοΓ. Πτ. Οιιτ1 8 εε ννει ε;εετ , ννεΙεΙιεε
νοτ Κει·πειε εειιιε ΠεΓιτειιε.ιι€Ιιειτεε εει· ΒετΙΜει· ΠεινετεΠετ.
εεΓεεεεεεε Με, εεΜειι '70.θειι ιι ι· ιει:ε.,ς.- Με ΝεεεΓοηεετ ΡεοΓ. ΚεοΙΙ'ε Με Με ιιιεΙιετιε·ε Ρεο
Γεεεοι· Με εΙΙιεεειειεεε ΡετΙιοΙοε,ιε εεά ΗἱεΓοΙοἔἰε Πε. Β.
ΡεΙτε.εΓειιιε οι·εεεεΠεΙιεε ΡτοΓεεεοι· εει! νο τ
εεειιιιι εεε 1εειιι.ιιτε Πιε εΙΙἔειιιεὶιιε εεά εειπεειιιιεειεΙΙε Ρει.ΙιοΙοειε εε Με ΚνΓεεει·Πιιιι·εεειιετ.
εειιιε.ΙιΙτ ινοι·Μιι.- Πιιεετ Πεεεειεε.ιιιι Πι·. Ψ. Β εΙιἰεΙ ε, Μεεεε ΒετιοΙιτε
νοιιι εεεεΓτ·ΜειιιεεΙιειι ΚτιεειεεεΙιειιρ!εΜε ιιι Με «Πιιιιε.-Ζτε;.ε
ει·εεειειιεε. Με ιιιιΓΜε ΒιιεΙιτειεε νοε Τι·ειιενειε.Ι ΜΗ: 861 ειι
ιιει·εε Ε”τεινι·ιΙΙιεεεΜ ΤτΙεει ειιιςειτοΓΓεε.- νοε Με ιιιετΙιοΜιεειιεε Ε'ειειιΙι:ε.ι:Με Κιεινετ Πιιινετειιειε
Μι ειε Οοεειιεε εεε Βεεεεεεεε; άεε νεου. ιιτειι
ΠεΙιεειιιεΙε άει· εΙΙεεεειειιιεε Ρει.ΙιοΙο,ι.ειε ειτε
εεεειιι·ιεΙιειι. Βιινειεε Βεινει·Ιιει· Μεεε Με εειπ 81. Πεεεειιιετ
1900Μεε θεεεεΙιε εει Μεεε ννιεεεεεεΙιεΓτΙιεΙιεε Ατϋεἰιειι εεά
εἱεειιι ΟιιεεΜεΙειιι νιτε.ε εε Με Πειιιιιι Με ιιιεΜειειεεΙιειι Γει
ΙιεΙτειε ειι.εεεειιι1εε. .- Πιε θεεεΙΙεεΙιεΓι Με Αει·2ι.ε Μ δνΓεε Με άειε Ρι·οΓεεεοι·
ε1τιι·ε.οι·ά.Με εΠειειιιειιιε εεά ειιρει·ιιεεετεΠε ΓΡεΠιοΙσΒ·ιε Πι·.



κ

418

Η. 11ετιεε 1ιι Ρι·εε Πιτ εε1εε Δεεεει11ιιες εεε «θεεετ1ρε
εε1ε Αιειι1ε άετ Τεε11ιετ»Με εει· εεεεεε ει εεε Με 1εεεεεε
δεει·εε Με ιεει1ιε1εΠεε1ιεειθεειεε ετεεε1εεεεεε Ατεειε εεε
θοΙι1εετεει·-Ρτειε ιιε Βεει·ει;ε νεε 15(10Κτοεεε(εεεεε
800 ειε. εεο1ι ι1εει θεει·εε) νει·11εεεε.
--1ε άει·1εεεεεε Ι..ιεεε εει· εε Κι·1ει;ε εεε Με θε1εεεεε
Υει·ενιιει1εεεει1ει1εεΜι· ειιι:1ι άεε _ιεεε·ετεε Απ: άεε θ. εεε
ειειι·ιεεεεε Βε1ιεεεεετε;1ιεεειε Πο(τετε 8ι:ετε)εε ι· εΙε
εοεειιεὶοεἱτε εεεεεεεετε. Νεε1ι εειε νετεε1εεειεε ω Λεε
εειεεεεεεεε Μ: ι1ειεεεΙεεε ε» 8 τ. Β ε ε ε ι ε 1ε ιι ε - Ο ι·4 ε ε
θ. ΟΙεεεε νει·11ε1ιεεννοτι1ειι.- Ιε ννε. Μ »νο εεοε ε1ει1,Με νεε άστε εεεεεωι "τω,
100 Αει·εεε εεε ειεετ ε·ι·οεεεε Ζε1ι111'ε1τ1εεεετ,Γε1τΙεεεετ1εεεε
ιιιιι1 εει·ειεει·ει8·ετ 8εει.νεεεετε ςΙειεεεε1ειε ειεεεετοΠειι. Με
Αετεεε εεεεεεε εειε νεε 0Πει11ννοεεοεεεεε 0ειεε εεε 1εΜε
11εεεεεεετε1 εετ νετεεετεεεε· εεε ετεε1ιεεεε Ρει·εοεε1ε. 1ε
ΟΙιει·ε1ε Μτι1 ειι εεε ννιιιωι- Με 1Γε1ι1εοερ1τε1ε1εε·ει·1εε
ω, 1ε ννεΙεεειε Με Κτεεεεε εει! νετννεεεεεεε εεε εει·
Μεεεεε1ιετει εεεεει1ε1εενετεεε εοΠεε.- ν ετ ε ε ε ο ε ι ε ά ε ε Με ε18εεεε Βι·ειιοεεε: άει· θεετετεε
εεε 1ειεειΙοινεεεεε Μι11εετεεν1ε ΚΜεει· Ν11ιο1ειιε 1

.,

«πιο.
8εεεεει·εε)ι 1)τ. ν. Βει εεε, εει! άει· Πινιε1οεεει·ει άετ 1.

1ιειιεεεἱεεεεε Κεεεεειι-Π1ν1ε1οιι, 8εεεεετειε Πτ. Ρ ε ι· ε νν ο ε -
ε11ιονν - εεἱι1ε Με 11ειι'οτει.
- ν” ε ιοτεε ε: 1) Αιε 17. Οεεοεει· ἱε θιιτειιι' (Κι·1ιε)
άετ Μοε1ιεεετ Ε'τιει1εεετιεειετ, ΜτεΙ. 8εεεεετεεε Πι·. Εεε
ει1ι1 8 ε ειε ιι 1

. νεε Ηεεεε εεε εΙει1ιε1εει· εε1ι1ε1ι1εεεεει·
Π1ιιι;εεε1ι1εεεεε, εεεε ΒτΙεεεεεε εεε Ατιιεετει1εε εε άετ
Ποεεειιει· Πεινετεἱιεε (Μι .1εετε 1859), εεεεεε·ε άεε Ροεεεε
ειεεε Οτι1ιεεεοτε Με 14οε1ιειιει· Ατεει1ετΙιοεριεε1, ι1εεε εει

Μ111τετεοε%τε1
εεε εε εἱεει· Μ111ιετεε1ιιιΙε.1ει .1εετε 1888

ννετι1εει· τεεεεεετιεετετ νεε 8ννεεε;οτο0, ε1ει1εΙιεεεει· 1870
νν1ει1ετεεεε Μοε1ιε.ε εεετ, ενο ει· 7 .1ε1ιτε Με 8τιετ1εεετ1ε1ιιει·
Μι·ετε, Με ει· 1877 ειιει 8εεεεεειιριεοΙ1εςεε εει! Ε1ετεεετ1ε
ι1ειιετιεειετ εεινε.εΙε ννετι1ε,ι.νεΙεεε 8ιε11εεεεε ει· 1882 ε1ει1ετ
1εεεε ειε Μεάετ Με 111εει·1εεεἰτ1ε‹1εεετ1ε1ιτετειι Γεεε1τειι.
Με· 111ε,εεεεειει1εεει.;εεεεε ιιΙΙΒειιιε1εε 1.1εεε εεε Αεεειιεε;.-- 2) Ιε 1Νει·εεεεε ω· 1°τεεετε $ιει:1εεεεοεεεεει· Πι·. 1.εο -
Με ννε1εεε ε1ειε 1ει 80. 1ιεεεεε)εετε. Πει· νει·ει.οι·
εεε 1εειε εε1εεει $εεε1Μεεεεε εεεε 1ιεετετιεεε εεετει; “ννε
εεε.- ε) Ιιι θεετεονν άετ Οτι11εεεοτ άει· ι1οι·ειΒεε εεειιτεε
1ι1Ι11ιεεεεΠεινει·ε1ιεεεεΙιειε Πτ. Μ. Β. Β ε τει ε

. ε ε. - 4) Ιε
Ηεειεετε· εει· Οεετει·εε εει ε11ι.εειεε1εεεΚι·εεεεεεεεεε Πτ.
θεεεεετι1 Βιι1εε ιιε θ5. Ιιεεεεεὶε1ιτε. Ετ Με εεερεεε.οε
ω. Με Ρι·ορεε:ιεοτ άει· εοε;εε. «Ηεεει·ετειιιε,ςε» εεεεεεε εε
ννοτι1εε.- 5) 1ε 1.εντ1εε άει· ΡτοΓεεεοτ άει· ρεεεο1ο8·ιεεεεε
Αεεεοιιιἰε Πι·. 81εε·εεεεεε νεε Πε ε1ιε1οιε ιιε Α1εει·
νοε 50 .Τεει·εε. Βτεε νει· Κιιι·εειε εεε ει· εε1εε εεε εε1εετ
8εεεΙετ Ατεειεεε ιιεεει· εειε '1"ιι.ε1«Β.εοειι11εεε ετενεειι εεε
εειιιο-ρεεεο1οε·ιεεεε ειι 1ιεεοτειο1τε Βοετεενε» 1ε 2 Βεει1ειι
1ιετειιεεε εεεε.- Βιε εειεἱεε νει· ι1εε ιεει11ε1ε1εεεεε Ρεϋ
ειιεεεεοιιιιειεειοεεε εει· Βτ1εεεεεις εεε Ατιτ

ε τει1εε ειεε _)εεεε εε ε11εε τεεειεεεεε Πεὶνετεἱεειεε εειε
ΔεεοΙιΙιιεε εεΙειιςε. 1ε Κ1ενν εεεεεε ειεε 158 Ρετεεεεε εειε
Βιιειεεε εειεε18εε, νοιι ι1εεεε 145 Με Ρτείεε εεεεεει1εε,
ι1ετεεεει· 2 Ρι·ειιεε Με ειιεΙεει1ιεεεεε Ποεεοτὰἱρ οειειι (Ρει·1ε
τεεε. Βετε). Ιε θε ετ1ιονν ετ1εεΒιεε 118 Ρετεοεεε (ι1ετιιε
εει· 8 11τεεεε) εεε Ατεε,ε·τει1 εεε εει.ετ 1εεεε 27 Ρετεοεεε
εεε Ατει,ε·τει1εειιιι1ε εειε 1ειιι1ε. 1ε 1ίεεεε ετε)ε1ιεε 108
Ρετεοεεε (ι1ετεεεει· 15 εεε1εει11εεεε Ποοεοτεε εεε 11 Ε'τειιεε)
άεε θτει1 ειιιεε Ατει.εε, εεε "νετ 50 Ρετεοεεε (ι1ετεειετ 2

εεε1εειΠεεεε 1)οεευτεε) ει1πιἰε εειε 1εεεε. θ Ρει·εοεεε εεεεε
Με Ρτε('εεε εἰε1ιι.εεεεεει1εε, 1ε '1'οειεε εεεεε νεε 28 Ρετ
εοεεε, άιε ειεε εετ Ρι·είεεε,· εειετννετεεε, 25 Με Ρτείεεε εε
εεεει1εε.- 11ιιτε1ινετΓεεεεε; εεε Μἱειεεετιεειε εεε 1εεει·ε Μιά
εεε: Βεειι1εεε-Μεάιο1εε11εεεεειοτεεε ι1εειΟεετρο11:ειει·εεάεε
Βεεεε ετεεε11ι.εε άεε 81ι.ιεεΒ·εε άει· εεει1ε1εο1ιεε8ειι1εεεε
εοειιε1εε1οε,1ιεττε11εει1Με Βεεειιιρίιιεε άετ Ιεεεεε1οεεετεεε
εεἰεεε, ειἱε εειεεεε1ι1εει1ει·8ι.1ειειεεεει1εεεε1ιειεε.
-- Δει 10. θεεοεετ ννει·‹1ε εεε νεε άει· «Τε1εειιεεεεε θε
εε11εεεείεεετ Βε1ιεειρίεεε άει· 1ιεετε.»1ιι εετ Νεεε εει· 8εει1ε
'1'ιιε1ιιιιε(Κει·1εει1) ετεεειε Εεε εεε ε ν) ετϋ1ΐεεε, εει! εκει·
εε εετ 8ιε11ε, ννε εετειτε ειιιιω- Με 1ι1ε1εεεΑεν1 Πιτ 8 1..ερτε
1ιτεεεε εειε εεεεει1εε εεεεε. Πεε ιιειιε Λενε ντε1εεεε85 εε

Βτεεε
εει`εεειιιεε Εεεε, εεε εετ 5800 Βε1. εεεοεεεε, εε εει·

Πι.εεεε1εεετΗ ε ε ι ε ε ε ε! ο ι· τ τ” άεε θτιιει1εεεεε ιιεεεει;ε1ε
Με εετεεε·εεεε εεε Με Βετοιιιε ν. Βεετ ειι: 11111'εεετ εε
εεεεεει·ιεε θεεεεεειεεετ ε11ε νν11εε1ιεεετ! εεε Ηειιει.;ετε.εε
εεεεεεε`ε εεε 01ο εε1ι.ιεεεεε Ρτον1εε εε εεε1ε
εεε εεεειεετ θ 1εεετοεοτ1εε ιειε εεεειειεεε
485 Κ ι· ε ε ε ε ε.- Ε'ι·εε 117. 1. 1) εετο νν1ε, '1'οεεεετ (Με νετεεετεεεεε

1
.

Δ. 11_ιειει ε, εεε άει· 8ω‹1ε εΙοεεε.ιι ειε Ηεεε ιει ννε-ιιε
νεε 200.000Βε1.εεειιΓε Βι·τ1εεειιεε ε1εεε Αεν1ε Πιτ

ε ε ι· ο ε ι ε ο ε ε Κ ι· ε ε ε ε 1ιε1ι1ει·1ειθεεεε1εο1ιεεεεεεεεεεε.- Απε 22. Οοευεει· ενει·ι1ε ε1ει·εε1εεε εεε ε ε ιι ε ι. ο ο ε1

6 εε Εεεε” εε11ι'1ιεε ειι 1εεε1εεεε ιε άετ ΝιεοΙε

ἔεννεεε_ῇε
ειιηι·εννειεε. Πεεεε1εε εεεεε1ε 85 Ζ1ειειετ, νοε ι1εεεε

8 ειι εε)ι1εει1εΡεειεεε1εεεε νεε 8-θ εει. ρω Τε; οι1ετ75
Με 150 1151ειοεεε1ιοε εεεε1ιιιιιιτεἰει1.- Απε νοτι,ε·εε8οειιεε.ε Με ιε .1ει·)ενν(Ι)οι·ρεε) Με Απ.. τ·
11οεε ΙΒιεννε1εεεις άεε Νειιεεεεε άετ Ρι·ινεε
1ιΙ1ε11ι εεε Πι·. Ι. Β'ιι.ε τε εεειε 1)1εεε ειεεετ ἱει οεετεε
δεοεεννετε εεε Πτ. ε

' ε. ε ι· ε 'ει:1ιεεΒειιεεε ε1ει:ιτεεΚ11ε11ι.εε
εει· Με. Πι·. Ψ. .Ζοεεε νοε Μεειε "Με Με 1ε1ιεετ1ει·
θε1ι·ετΒ·«εειε. νετίεεε και, Με Μι· άει· «ΝοτιὶΙἱνΙ. Ζεις.»
εεεεε1ιειεε, εεετ ε1εεε εεεεεΙ1ε1ιεεει.ε1εει·εεε Αεεειι, άει· Με
Αείοτάετιιε,εεε άετΚι·εεεεε 11ει.;ειε εΠεε 8εεεεεε εεε·ερεεεε
1εε. @Με εοεε 1είτι.<;ε ειιιεε ειεε εετ Αιιε'εεεειε νεε
1ίτεεεεε εεεε1ιετει.;Μ” εοιιιειειι εοεε άεε ε·ετε.ιιιιι18·εΟρε
τεε1οεεε1ειιιιετ.Με ΑιεειιΙεεε εεε 2 Βει1εε1ιειιιετ,νοε ι1εεεε
εεε ε1εε ειι Ηνι1τοεεει·ερ1εε1εε·ετ1οετετειε. Πεε Ρ11εε·ε·εει!
1)1εεεερει·εεεε1άει· Αιιετ.Με εεεεεεε εεε ε1εετ Οεετ1ε, 5 171710·
εετ1εεεε εεε 2 1)ιεεετιι.
-Ζιιι· Βι·τιεεεεεε· ειιι
1.ιιε εεετεεεε 1ε ν7ει·εεεειι, ι1εεεεε Κοεεεε Με
100100 εει. νετεεεε1ι1εςεννοτι1εε,ειεε ειε _)ετεε εε 8ρεει1εε
νεε Ρτινετεετεοεεε εετεΠεε@με 70,000 εει. ε1ει.ιε11οεεεε.- Πετ νετεε. Κεεε'ιεεεε θ. Μ. Κοιεετονν εει. εει· 14οε
1ιειιετ Πιι1νετειεεε Με θε.ριεεΙ νεε 8800 εει. νει·
ειεεεε, ι1εεεεε Ζ1εεεε Ζιιτ Βεεεε1ιιες νοιι θει·1ιοε

ε1εεε 8εεεεοτιετεε

εεε εεεειιι1εεε1ι.ετ Ρεε1εεεεε 1ε ε1εετ άει·
Πε1νετειιει.εε11ε11ιεεεεεε1ιειεεε1ει1.- .Με 1. Νονεειεει· ετεεεειεε άει· Κε1εει1ει· εεε «ΒΙειιεε
Κτεεεεε» άετ θεεε11εεεεεεεει· Γετεοι·ἔε ειι- ιιι·ιεε εεε 1ιι·εεεε
Κιει1ετ, Με εεεεεεε 'σε εεεει· εειε εοεεε Ρτοεεεεοι·εε 1ετει·
Κε1εετ1ἱεεεε Ηο1ιε1ε ει· θι·οεεΓιιτει.ιε1311 ε ε νν ε τε ιιι ε ε· τ 1 -

ε1)εννεε εεεεε. Αι1ι·εεεε άει· Β.ει1εεειοε άεε Κε1εεεετε:
8εετε1)εννε1ιε)ε41. - Ριειε εεεεει1εε 1 Με. 50 Κορ. (Με Ζιι
εεει1ιιιιε 2 Με).- Ρεεεεεεει·1εε εε ε. Ιε θΙεει.εονν εειε εε1ε εειε

4
.

8ερεειεεει· 1ιε1εεΝεεει·ει·εεεεεςεε εε άει· Ρεεε νοι·8·ε1ιοει
ειεε. Ιιε θεεεεε εεε εεττ. 11 Ρει·εοεεε εε άετ Ρεεε εεεεοι·
εεε. - 1ε Βι·εειεε 1εε εετ 8εετεεεε Κ ιι εεε, ννε1εεει· ειε
14./27. Οεεεεετ Με εειε Πειερε'ει· «Μετ1εεειιτε» εεε 11οεε.τ1ο
(Ηεει1ε1ε1ιεεεειε Ατ,εεεε1ιιιεε) Ιιτεε1ι εστι. εε);ε1εεεε εετ, ειε
28. Οοεοεει· (5. Νονειεεει·), Με ι1ιιι·εεΜε εεειετιοΙοε·1εε1ιεΠε
εετειιε1ιιιεε εεεεεεννιεεεε ινοτι1εε, ειι εει· Ρεεε νετεεοι·εεε.
1)ιε εει·1εεε εεεετ Βεοεεεεεεεε· 8εεεεΙΙτεε Ι'ει·εοεεε εειε Με
_)εεεερ,·εεεει1.

'

Μ'
-- Με θεεειιιιεεεεε1 εει· 1(τεεεεε 1ε ι1εε01ν11
εεεεἱεε1ετε 8ε. Ρεεει·εεετε·ε εεετιις εει 14. Οι:ε.

ε!
.

.1.8175 (84 ιιιεει· Με Ιιι τ
!. νουν.), ι1ετεεεετ 555'Ι'νεεεε -

(15 ιεεει·), 897 8νρε111ε-(12 εεε.), 289 8εεετ1εεε - (0 ιιιεετ),
107 1)1εεεεει·1ε- (23 ειεετ), 41 111εεετε- (5 ειεει·) εεε 28
Ροεεεεει·εεεε - (14 εεε. Με ιε άετ νοτνν.).

Μοτεε11εεεε-Βιι11εε1ε εε. Ρεεει·εεετεε.

εετ Με 177οεεε νοει 8. Με εεει 14. Οεεοεετ 1900.

Ζεε1 εει· 8εετεε1`ε11ε:

1
) εεεε θιεεεε1εεεε εεε Α1εει·:==ΗΗΗΉΗΗΗΒέ5:έ;ιεεεεε-ε-εεεεεεεεεεεε.ε-.` >πη·πι·εων·ει·ει·εωι·εεέιΩΟΔΟ ο Δ:

ε-ν-θε-ΐειιΤ2112272Ξεεε~εεεεεεεεεεε
81022703? 9088821211214085400548%52

2) εεεε εεε '1'οι1εεετεεεεεε:

'Η ε. Με. 18. Ρ`εετ1ετεεεττεεε Ο
,

'1'νρειιε
εεεε εεε1ιετεεεε·ι1ει· οι·ιεΟ,Ροε1ιεε 3

,

Μεεετε8, 8εεει·1εεε17,
Πἰεεεεετιε 20. Οτοερ 2

,

Κεεεεεεεεεε 5
,

Οτοιιεθεε 1ιεεε,·ειι
εεεεεει1εει; 18, 1Βι·νε1εειε θ

,

θτιρρε 4
,

θεοΙετε εε1εε1εε

0
,

Βεει· 1
,

11ε1ι1οιε1εεε 11ειιιες1ε1ε Ο
,

Αεεεει· θε1εεει·εεε
ειεε1ειεεε Ο

,

Ρετοεἱεἰε ερ1:1ειιι1εε 0
,

Βοεεετεεεεε1ε Ο
,

Αεεετεε 0
,

Ηνι1τορεοε1ε Ο
,

Ρεετρετε1εεεει· Ο
,

Ρνειε1ε εεε 8ερειεεεει1ε 7
,

'1"εεετειι1οεετω» 11εεεεε 88, '1'εεετεε1οεε εει1ετετΟτρ,·ειιε18,
Α11ιοεο11ειεεεεεε ΠεΙιτιιιει ι.τειιιεεε10, 1.εεεεεεεεννεεεε εεε
Λετορειε 1εε'εεεειε 28, 11ετεειιιιιε εεε111ε18, Κτεεεεειεεε εετ
νετι1εεεεεεοτεεεε 51, Τοι1ε,·.ιεεοτεεε19.

Β
ε. εεεεεε. Ο
,

'Ι'

τ
+ Νεοεεεε 81εειιεε εεε νει·ειιιε εε. Ρεεετε
ειιι·εετ Λεπτα 1)1εεεεεε άειι 81. Οοε. 1900.
+ Νεεεεεε 81εεεεε ι1εε13εεεεεεεε ετεε1ιο1ιεε
Ψετε1εε: Μοεεε.ε άειι 20. Νονεεεεει· 1900
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-14α1ιι1ιοιςιειιι
οιπ Πι ννειεεοι· οσοι· (11γοοι·1ι·ι Ιιι 1οι;ιοπι

νοι·1ι8.1τιιιεε 1ο1ο1ιι: από Μαι· 1681101188

θἰ11πι· - βι·έιραι·ειτ.
Πει. ,.1ε1·ι11ιει·ειιι·ι“,Με 3ο (ν.)5111ιει·ειι€1ιι€1ι,Μπι·

τιι11ϊεπι Μιοτι:ιιο1τ1ετ19811
άοε Αιετειιιιιιιιι:ι11ι·ιοιιιιι,

νιτιι·1ιτΜπι· ιινι:ι·ιιεει·ιι1:ι:ιιι1ιιπά @Με 3.1801118808.

Π” ,,1ε1ιτ1ιιιι·εειι",Μ ίικ1ιοΜ:
Μι Ποιιοι·ι·1ιοο,κι Αιιι;ειι- ιι. Ρι·ιιιοιι1οΜ1ειι.Μι
τω· Βε1ιιιιιι11ιιιιενοιι ννιιι·ιε1ειιιι.ο1τι·18οιιΕιπ
π11ιιι1ιιιι8οιιεοινιεΜι 1ιι€ει:ι1οιιε-Κι·ειι1:1ιο1ωω

Μι Ρτούεπ ιι. 1.ιϊεω2αι·ε!ε!ιειι άειι Ηεπεπ ΑεπΣεπ
ρω: ιιπά /ταπ|σο εειιι :ιιπ 1/επ/ιι€ιιπέ
01ο ει11ο1τι18ει·ιΡε1ειι·1Κειιτοι·ι:

1ε:1ι11ιγο1
=Πεεε:11εε1ιειίτ

0ιιι·ιΙοε, Βιιι·ιιι:ιιιιιι & 0ο.

Ηειιιι1σιιι·ε.

`.Β01.111Β011.1.Ε»ιιπι ινιωειι- σε:ειωι:ιιικι
αιιο11ο- 9.Πιο-.., Ώο"δτο.

3.1ιοι: ππε 1. Πει Μ. πω: 1. °οΒο1:".
Πισω.ιι-Ν1ι·11ο1ιοΠ|ιιοι·ι1νν-κοτ1Μ1η.ΝοεΑμοΔ1ιμ
@ιι ιιπάΑροι.1ιωωιινεαι·οπ-Π_Μ11ιιι·ιμωιιιιω»...
Αιι:1ιι3ιι1ι.οιιιιι1Ρι·οιροι:Ηνοιιό" Μι116Γ.ΙΝΔ.."μ
Υοι··σιω1ι.ιιιι·,απ., ω, Βιισ ΒΔιιιιι-θσοιτα..

1 8ειιιειτοτ1ιιιιι
111ι·1ιιιι9οιι1ε1ι1οιιι1ο 11ειιιοιι

Βιινοε-Βοι·Γ.
Βοε11.2ει·ιιι:Γιαπ 1ίτιηι11' ιιιιι1 '1'οο1ι1οι·,
1.οιτοιιάει· Μαι.: Ηο1'ι·ιιτ1ι Βι·. ΐο1Ιιιιιι1.

Ν511ιειοει1ιιι·ι:11Ρτοιπροσω.
(108)%-18.

Μ11::οε1:ορε Ειπα 1ιο11ι
ιιι 1θ`ει1ιι11ιρι·ο1ειιιιειιιρΠο1ι11:Ποι·11: (Μά
1ιοι·ις,81. Ροιει·εΒιιτε, Σνοε1ιτε·εεειιιι1ιιψ
Μ 11. (83)1-1.

Δι1τοιιιιοιι νοιι ΚιπιιΕοιιρΒοἔοιιιιιιοιι
?πιο Πειεεπι1ιιεε Πω, Ποι·ι.ιιιιιιιιι,1.14
ιιι, 16.
Α1επιι.1ιάι·ιι Κιιειιι·1ι:ιοκιν, Πιιιιο.πωιιοψ

π. ιι. 61, κια. 82.Π” 0ιιι1ιιιιι·ιτιο 11Μο1ιε1εοι:ι,Πιερ::
οκε.ι1γιιιιιιιι.ιι. 80, και. Π.

Βο1:ννοετοτ Β11εο 'Ι'επι1"οιι, 1:1οιιοιιι1

προοιι. μ. 188, πω. 13.
1Υ1ιι:ι·ιεΨ11:11:1οι·,π. Οοεπιποιιιιση. ιιΠιι
·ι·ωεΠιιοιισιο11μ. μ. έ.. πι. Π.

ΡΓ8.1ΒΘ13.11ΒΒΒ,
ΣΥ. Ο., 17 1..ιιιιο,Πιιιιι1616,

ιι. .
Βο11ννοε1:οτΟοιιει.. Βο1ιιτι16.τ, Πο·ιοιι6.0
Μιι·ι·ιι·Βοιιοπιι.εγαι. χ. θ, πω. 20.

Ματια 1110111Β Ο. 1. ε. 44_ π'. 3.
?ιιπ Κατω Κιι1:ιοι·ιι, Οι. 8ιι111οιιι
Παοκ α!.Ε'ιιιιι1εο1ιοι:Κἱτο1ιο84.111!

Βορι·ιι Φεπσροεπιι Πεποπιι_ σπασω!
Π. π. 24. ιιιε. Τ. ..
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"οΗ-ΒυτοτΙ.Α.Β:ΕΕΒ-Ε.Α.Ε 86·····θ"Έ

ΞΜΞει.:::1ε::Μοειά.ε:τ.· Ξ:·α:::απ.ετ.ιεε.12
Ιιι θΜΜειεο!ιοπ Σι 126 πω! 250 μ. πω! ΡΞἱοΒοΙιοιι ὶι 5 μ. ἐ

ΜΜΜ άεε Μω·ίουΒΜετ Βι·ιιιιιιευε:ιΜεε "ΜΗ ι!ει· ΑιιειΙγεο :Με Ηι-τι·ιι Ρ!·‹ιΐ. Μ. Επάνω. Με". ΚΞ ἔ·
·

οη8τωΙ ΡιιΙνοτιειτἰ ε ὅ

_ ι ροΙΜείοΙεπιιτοε ΚΑΙιιιπι. . . . . . . (ΜΒΜ τ 5 η
.:

80ΙΙΥΙ8%188ΙΠ'θΒΝ8.Π'0Π - . . . . . . ξ 80ιικνθεεΙ88ΠΓθεΝδιΙ·0". . . . . . · 54888» ἐ

ΚοϋΙοιιεειἶτοε
Νο.τ.ι·οι1 . . . . . . . 5,46»

ΒΒἘἔἔἴἑΣἔἰἔΠΒἐΠὡΒ·ΝέΜ.6Π: ἔ
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· · · · · · · Βρ"""' έ Ξ ε ε.
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Μπι ΠΜ: Βι·Γο1ε; ει118·ενπειιπάτ: Κ
ο
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Βεἱ ννιιτιόΒε:ΒειΠάΙ8., ΕεΖετιπει, ΩετνἰΧ-ΟετειττΙι.
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Βεπ: Ιε:ΜΜίοι·πι Κιτ Μιι ;ω·ιιο!ι- Μιά ;;οεοΜιιιιοΚΙοεοε ΡιιΙνοι· ἔ
έ

πω! ΜΝ! ἱιι£οτιι Με ιιι 8 8 Με) Με οΙιιιο εοΙιΞἱιΙΙΙοΙιο Νοϋοιι- . €>'ΕΞ-=ΞΞι:Ξ5 έ
; : α .

οτεοΙιοἱιιτιιιεωι νοτιιΙιτοἱοΜ. ·ε _Ξ.°θ_έμ: _ό:4.Ξ-€ έ1 - 0 ··. Η Φ . ¦· π:

. .

ή

ΦἔΞἶἔ€€=ἔἔενιτΙο2 Μ. ΑυίτεοΜ, ΒοτΙιτι ,,ΠοΙπιτ ΙοΙπΙιοίοτττι“ έ ἔ ἐ έ ἔ_ε Ξ.:02@έ Ϊ

ΑΙΙεοπιοἱιιε Μεᾶἱοἱιι. ΟουττκΙ-Ζωτιιιι€ Νο. 28. 1900. Ξα' Ξ ·ΞΑΦ ἐ ο .Ξ Έ, _ _ =--ΦΝ-¦'Ξ.. εφΞ.9Ξ
Βε2ιτΚεειτ2τ Μ. Π·ιοάτιο!1 8σΠεοΐετ, ΜϋτιοΙιοΠ ·;

ἔ °ἐ
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Ξ ε .Ξ
4

ἐὲ°Ξ
"Με τΗετειρουτιεοΜε ΑΠκν6τιόιιιη; νοτι ΙεΙιτΙιοίοτττι" ἔ Ξ ἔοἶΝ€Ξ

ΠοιιτεοΙιε ΜοᾶἱοΞιι. ΨοοΙιοπεο!ιτ3ΐτ Νο. 12. 1900. ἔἔ 'έ:έ 'έ.

Ρτοί. Μ. 8
.

ΜΒΜ: ιιππ! Ρτοϊ. Μ. θεΙ!ἱ-νε!οτἱο, Ι.ειυεειητιε

,, ΙεΗΠιοΙοτιτι ,,. Μ. Μ. ΜΜΜιιιπ Ε
π
ι

Ε6τΠΙι
ΤΒοτειροπΗεοΙιο ΗοωιωΙιεΓτο Νο. 4

. 1900. ($εΙ1Ιεεἰει1).
Ηεπ1ε.ιιετιι1τ

Μ: Ποι·νο:ι-ιιοιἰθοι:ΜΗιεΕ:επΚοΒοἰιἱοτΙοὶ
θοεοΒΙοοΙιτε.

Δετπτ1ὶο1ιεε Ρἐάε8οεὶιιω
ίϋτ _ὶι1ἔεπἀΙἱοΙιεΝετνοπ- από θε

τπἱὶτΙιεΚι·ππ!ιο.
θεευπάε ΗϋΙιοι1Μεο, ιτιπεοΒοι1ν.

Μτοτειτι1τ ιιικΙ ΡτοΒοτι εοτιόοτι Διά ΦΗΜΗ Βτετἰε
πω! ίτειτιεο ὸἰο ειΙΙεἰηἰἔεη ΡειϋτὶΚειτιτοη

(ΗΣττοιιπ. Ρει·Ιωι1ΜΒ·εη.ΑΙΜ ΒϋΠε
ΜΜΜ ό. πιο6ετ.Νοι·κ·ετιρετ.ΙιοΙοεἱο.
'Αυεεετ άεπ ᾶἱιὶςἰτοιιἀοιι Δοτ2τοπι
εννεἱ ΟΒει·Μ·2τε,πιω” επεΑεεὶετοπ2
Μιτε, ννἰεεεπεοΙιΜτΙ. ιι. ΒειιάΓεττπ:
ΙιοΠε-Ι.οΙιι·ει·.Ρειιεἱοι. 250Με 800Π.
ΔιιεΓΠΙιτΙὶοΜ Ρτοεροπο ΗΜ.

ΙοΙιτΙιγο!-Βοεο!!εο!ιεΐτ

Οοι·ε1εε, Ι-Ιθτωειιιιι1 8ι Πο., ΗειπιΒιιτε.
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ΡΑ8ΤΗ.Π.Εθ 1"ΟΗγ·ΕΤΑΤ
Βο:11:οπε ά19εετ.12ε.

οοινιυπιινιέέίΐιοι-ιν-ετΑτ
Μπιτ ρτέρετετ εο1-πιθωε Πωσ. ε1οε11:ιε ς;ειΖειιεε.

νοιι ΡτοΓ. Πι·. Μ. Α.
Βνηιιε111οπ.4ΜΠ. μ. δ

. ΜΗ 1 'ΓκΐοΙ π. 20Ρ18.190Ι- μ
11ηΠευωο1ιοι1ΑΙσπευτΙοτ-ΗοωΡ1ΐ;έ_1ΤΕΕ
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.ΤΑΒΒΘΔΝθ· Νειιε Β"οΙΒε Μι. .Ιιιιιτε.Η. ΡΜΒΒδΒΗΒΒόΒ

ΜΒΠΙΠΙΝΜΗΒ ΜΠΗΒΝΒΒΕΒΜ
υιιιετ ι1ΘΓ Βεόειοιιοιι νου

Ρι·οι”. Πι·. Κατ! Βειιιο. Πι·. 1οιιιιυιιεε Κι·ειιιιιυει|ε.
.Ιυι·ιενν (Ποτυιιω. ΒΪΕ#=Μ

Πι·. Βιιόο!ι° ιΝειιιειοιι.
Μ. Ρειετειιυτε

Με «Μ. Ρεπει·οοιιι·εει·Μεόιειυιεε!ιοννοευωιωιωτω ετιιοΙιειυηεόευ1- ΑΒουι:ιειιιου"·Αυ.”τε80 ΜνΠε 2.110Π18Μ·υ.ΜΒ οτιιιΜε ιιό.- Πει·Μιευιιει:ι·ιευτ.ηιτειεΜ; ιιι Βη,"1ωιό,8 ΗΜ. Μι· Με] Μπε!. υιιιυ υιιεεε!ι!ιεεε!ιουου όιε ΒυοιιιιΜΙΠιιιιι€νου Κ. δ. ΕΝΕ” ιιι
δευτ, 4 ΚΜ. τω·Με ΙιοΠιε.Ιειιι· ιυεΙ. ΡουΙ:ιυει.εΙΙυιι%ιιι όευ από81·01.ιβ€.Ρετετεουι·ε,τδεννευγ-Ρι·οερεοτ Μ»,ιυ ι·ιοΙιτου.-πε μι" οι·ιΡ(ω1.Ει;ιόει·ιι20ΜΜΕ ]Βιιι·Ιιοιι, ΙΟ Μπιτ ΙτιιιΙουιιιι·Ιιοιι.Πει· Σιιυεττ.1ουη;τειεεοννιο:Πε ιιυι όιε Η.εόιιοτιουοειυεΙιε!ιευ ΜιΜόιειΙυιι€ευ»που ιιιιιιιευ
Ευι·όιε3πιο!ΕοεριιΙτευοΖοὶΙε ιιι τουσ:Μ: 18Κου. οόει·35 Ρι'ειιυ.-Πειι όοπ Βεε«·.ιιΜ” τειιιτοιιόου Βεόιιοτειιι·Πι·.Βυ.άο1ΐΎΜπου ιιι 8Φ.Ρο·
ΑυΕοι·ουννει·όειιΒ5Βεροι·υΜιοιυεοιιιι·ει·θι·ιειυυ!υι·ι.ιιιο!ιυ8εεειιότ.- Βοτυουι·8,Ρει:ει·ειιυι·εει·δείτε,Ρετει·-ΡουΙΙιοερΠοΙ ευ ι·ιεΙιτ.ειι θρι·εο!ι
Κείει·ιτ.ε ννοι·όευ υπο όοιπΜπε νου 18 ΗΜ. ρι·ο Βοεειι ιιοιιοι·ιι·ι:. ιιι.υιιόευ Μουιυιε, ΜΜ.ννοεΙι υιιό Β"ι·ειιιιενοιι 2-3 ΠΜ.

Μ ει. Ρετει·ευυι·Β( 4, (17.)Νονετυοετ

1ιιιιιι1ι: Ι)ι·. ιυεό. Οττο ΤΙΜΜ: νει·οϋ.υόε εε,ετευΘεΙειιυνετεπειΓυιιςευ. - Βετ'ετε.τε: Ρ. Ν5.οΙιε: Πιε ΒριΙερειεΙιειιυιιό
Μπε Μου 'Ι'οιιΙουεε υιιό ΒιοΙιετ. - 'Πι. Βιιιυρί`: ΒευιετΙ«ιυυεευευ όει· ΒριΙερειεοεΙιευόΙυυΒ· ιπιοιιΤουΙουεε υιιό ΒιοΙιετ.
Βει εΙιει·ευ2ει8·ευ ιιυό Βεερι·εοιιυυε;ευ: Ρ. ΖινοΠεΙ: ΑειιοΙοςιε. ΡτορΙιγΙ:ικε υπό 'ΓΙιει·υριε όετ Βιιο.οΙιιιιε. - Ζυτ ΑΙοο!ιοΙ
ΐι·ε.εε.- θι·ιεοι·ιειν: ΑΙοοιιοΙιειυυε υιιό νετοι·εοΙιειι ἰιι Μ. Ρετετεοιιη;. ή ΓτοτουοΙΙε όεε νετειυε Μ. Ρετει·εουτ8·ε
Αει·υτε. - Αυεευρ,· ιιυε όειι ΡτοιοΙιοΙΙειι όει· θεεεΙΙεοΙιε.ΐι ρι·ειΙΜ;ιεοΙιετ Αετ2τε ευ 1.ιω.ιι. - νετιιιιυοΙιτεε. -
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Μοι·ιε.ΙιτΜε-Βυι1ετιιι Βι:. Ρετ.ει·εουι·ετε. - Αιιυει€ειι.

Υετιι€ιυόε υευετι Βε!ειιΚνετειειιυιιοευ.
νοιι

Βτ. ιπιοιι. Οιτο ΤΙΜΜ
ιιι Βιετιι.

.Ιεόετ οεεοΙιιιίτιμε Ατ2ι υπό ννοΙιΙ ΙιόυίὶΒ :Με ΕτΓειΙι
τυιιΒ ΒεπιιιοΙιτ ΙιεΙιευ, όε.εε Ζυτ Βεεειιιευιι€ νοιι θιεΙευΚ

νετει.ειΓυυ8ειι πόνο υπό ρεεεινε Βεκτεευυ8ειι ιιΙΙειτι Μουτ
ευετειοΙιειι, εοτιόετιι όιιεε ιιεοευ όετι Βεττει;υυ8ειι, ΒευΒε
υιιό $1τεοΙενετοε:ιιόε ειιι2υυνειιόευ ειυό.
Ιου Ιειεεε όιεεε νετοετιόε υιειετειιε υυτ υυτ ΝειοΙιτ ειιι
Ιεεειι, όειιιιιτ όοτ ΚτυιιΙιε όευ 'Με υοετ εειιιε νετετειΓτευ
θΙιεόυιεεεευ υιιεεετϋτι οειιυτεευ Κουιιε. - Νυτ εοΙοΙιε
ΚτειιιΚε, όἱε ευ 8οιι!ειΠοειεΙιειι Ιειόειι υιιό ινόΙιτευό όετ
ΝειοΙιι Ιιειιιε νετοϋ.υόε νετιτειΒειι, Ιειε.εε ιοΙι επι 'Εεεε
ειιιιιζε 8τυυόευ Μπε ιυειιιε νετοιιιιόε ιτυ8ειι
Μειιιε ΨοττΙουιυιιιτευ ινυτόειι πι” όοτ Αετετενετειιιιιιυ
ΙυιιΒ ι

ιι ι.ιιιιωκ (1895) υιιό ευ( όειιι ΟΙιιτυτεειι-Οοιιιττεεε
ιιι ΒετΠυ (1800) ετΙ5ιυιετι υιιό ινετόειι όειΙιετ ιιυοΙι ιιι

ΒευτεοΙιΙειυό οειιιιτπ. Ιυ ΒυεεΙειιιό ιιυοειι ειε ιιοοιι Μουτ
Βιιι€ευε (τείυιιόευ. Ι)ειΙιει· οεε.οΙιτειοε Μι ειε ιιι όετ νοτ
Ιιεεευόειι ΖεἱτεοΙιτιΓτ. _
Βιε νωωθιιυη όετ Ριιι8ετἔεΙειιΚε

οετιιιτιό1εΜι ιπιτ Ηι1τε ειυεε ννειοΙιειι ΗειιιόεοιιυΙιεε Με
ΒιιυιιιινοΙΙε (Με. Ι)

,

ευ όεεεειι ΡΙυ8ετεριιτειι Μι Ευτυ

ρειιόοεΙιτε του οτυο. 1θτι11. Βτειτε υειΙιευ Ιο.εεε. Πιε
Γτειετι Βιιόετι όιεεετ ΒοοΙιτε 2ἰεΙιτ όοτ Ι(τιιιιΙιε όυτοΙι

$οιιυειΙΙευ, όιε ευ ειυετυ υτειΙετευ Ποοιιτε ΒοΓεοτυχι;ειιιό,
όετ υιιι Με ΗυιιόΒεΙειιΚ ΒεΓεοτιμ υπό υιιό :ιπι Ηιιιιό
εουυΙι υιι€ευόΙιτ Μ. Βιεεειι Ι)οοΙιτ. ιιιιυιιιτ ιυο.ιι οτυο. 2

Οιιιι. ἱιτειτ. Ξειιιε 8οιιυειΙΙε ννιτό του! όετ ΒϋοΙτεειτε όεε

ΙΙυιιόεεΙευΙιεε ευ όειι ΗειυόεοΙιυΙι 8ευΜιτ υιιό ιπιτ ειυειιι
Βτυου ΕΜ ΒεροΙειετι νοιι «που 4 Οιυι. Ι.ιιιι€ε, 8 (Μο.
Βτειι.ε. Ειιι "εποε 8τ.υο!ι ΡΜ του όετεεΠιευ θτοεεε
Ιει;ε Ιου ιιιιτετ Με 8οιιυεΙΙευ Πιτ Με Ποοιιι.ε όετ Ριυ8ετ.
Μαιο κι εε, Με Ε'ι!2ετιιοΙιε υυτ ευ Μου 2:ι ιιειιιυειι,
όσιεε ιΙιτε Βιιόευ ειιιιιυόετ Μουτ ΙιετυΙιτειι. ΙΞε πιυεε νιεΙ
υιοΙιτ ότι όοτ Ιιιιιευεειτο υυό Δυε.εευεειι:ε όοε ΗυιιόΒε
ΙευΚεε ειιιε Μουσε 2ντιεοΙιειι όοπι ΡιΙΖετυοΚευ Μειοειι.
Βιεεε Ι.ιιοΙιευ υοετοτυοΜ όετ Βοοιιτ, ινεΙοΙιετ υιυ Με
ΗευόεεΙειιΙτ εεεοΙιτιεΙΝι ινιτό, οιιυε Μετ ειιιειι Ι)τυοΚ
ε.υειιιυοετι. Ετ Ιεεετ εο Βιιιιυευ (τει, όυτοΙι ινεΙοΙιε Με
ΒΙυτ ειιιε όετ Ηευό ειτϋιιιειι Ισιιυυ. 1·ΙιετόυτοΙι νεττυειόετ
ιπιοιι ειο!ιετ ΒΙυτετοοΚυυεειι υιιό νετιε.υουυεευ όετ Ηειιιό.
Ειιι€εΙιοιιόετ ΙιεΙιε Μι όιεεε ιυεοΙιειυιεοΙιευ νεττιό.Ιτυιεεε
ιιι ιιιειιιετ ΑοΙιυιι‹1Ιυιιἔ ,,ΠτυοΚνετοειιόε "κι ΡΙΙ2“') ιιε
ειιτουΙιευ.
Ζυ ΒουιιυΙΙευ ει€ιιειι ειοΙι ε.τυ ιυειετειι Με Βιειιιειι
εοΙιιιιιΙΙευ οιιυε ΡωΙΙευ. Πιτ ετυπιρίετ Ποτιι κι Μουτ
ευ Ιοεειι υιιό όιιι·οΙιότιυετ ευοΙι ΙειοΙιτ όειι ντειοΙιευ Βτοἱΐ
όοε Ι)οοιιτεε. Αυεεετόευι υυτ2τ ει· όευ ΒοοΜ Μουτ ευ
εοιιυεΙΙ ιιο, Με όιε εριτΖευ Ι)οτιιευ όετ ΗοεευεοιιυειΙΙειι.
νου ινιοιιιιεκειι Μ: Μου όοτ ιιι Με. 1 ειοετεοιΙόετε
Βυτιόετειο. Ετ εεετειττετ όευ Ριυττετ υυτ Με ευ ειιιεπι
μια Βεετιιυιυτειι ΡυυΜε ευ ΒευΒειι. Ιετ όιεεετ $1;υτ2
ρυιιΙιτ εττειοΙιτ, εο Πυόει; όετ Ριυεετ ειιιε ΒυΙιεΙο.ι;ε, ιιι
όοτ ετ ειυιιόειιΙουυ εοΙιτυετ2Ιοε τυΙιειι Ισιιιυ, εο όεεε
τυειυε Κτυιικευ οΓτ Με εειπε ΝεοΙιι ΙιιιιόυτοΙι υιιυιιτετ
οτοοΙιευ Πιτε ετειΓειι Ριιιυετ Βει ευεοΖοΒειιειι ΒουιιειΙΙευ
ΙιεΙιειι. ΝειιυτΙιοΙι Ι‹οιυιιιτ Ιιιετοει ιιΠεε ότιτιιυϊ ευ, όειεε
όιε ΠιοΙ‹ε όεε Βυιιόετυοεε τιοΙιτιΒ ΗεινόιιΙτ Μ. ΗΜ: τυειιι
όευ ΒιεΙ› ευ όι1υιι εευοιτιιυευ, 80 ευτετειιευ ιιι όειι 8ττεοΚ
τιιυεΙιεΙυ όετ Ριιι€ετ εοΙιυιετ2Ιιείτε 8ρουιιυυ8ειι, ινεΙοΙιε
όειι ΚτουΙτου Βε.1ό ιιοτιιι€ευ, Με 8οιιυειΙΙευ ευ Ιϋοετι.

ο νει·Β·Ι. «Μ. τω. Με. Μου.» Με, Ν). ει.



Με

ΒΜι0τι 118.Μιειιιι€ειι Τεεειι ΜΜΜ ιιιιιτι Μειετειιε επ
ΒιεΠε Με ΜεΙτειι 8ι.εΙιεε ειπεπ ά11ιιιιετειι Μεεε ιιπά εο
1”0ττΜε πιιι εεΙιΙιεεεΙιε!ι άειι Βιιιιάειετι μια ΐοττΙ:ιεει
ιιπά Με ΕιπΒετεριι2ετι Με επ Με ΗεπάΜεΙιε εεΙιτιιιΙΙτ.
Πει: Μπι άειι ΒιιπάειεΙι νοπι ΗΜιάεεΙιιιΙι ειιτίετπτ εο

εΜρίιεΙιΙτ εε Με. Με ΒοοΙιτε νοπ άειι $ριτ2ειι Με Ηειιά
εΜιιιΙιΠιι€ετε Μι ττειιιιεπ ιιπά ιιπ Με ΒιιεΙιεεἱιε Με ΗΜΜ

εοΙιιιιιάπἔετε ιιι ιιΜιειι, εΜνιι.1,6 (ΗΜ. ειιτι`εττιι νοπ άετ

@Με Εε εεΙιπετ ΜΜι ΙιετιιιεΜ άιιτοΙι ΑιιΜεΙιειι άετ
8εΙιτιειΙΙε Με Ειπεετερἱτ2επ εεεειι Με ΕΙΜιάΜεΙιε 2ιι
ΜεΙιειι.

ΙιιιττΙΜιιε ιιΜιιινεπάιε ιει εε ΙιειΜ ετετεπ ΑιιΙεπειι Με
ΗΜιάεοΙιιιΙιεε άειι ΒιιιιάειεΙι τιι68ΙΜιει ΜεΙτ Μι ιιεΙιπιειι.
ΜΜΜ άετ ΚτιιιιιΙτε Ιτειπε ΒεεεΙιντετάεπ νοΜ θειιτιιιιεΙιε
Με ΗεπάετιιιιΙιεε νετεριιτι. ΒεΙιτ ΜΜΜ ΜεΙιειι Με
ΚτειιΙτειι εΙειεΙι νειι νοτιιΙιετειπ Μι εττΜϊ Με 5ειιιιει!!ειι

επ. Ιειάειι Μιιπ :ιιι ΙιεΓτιεετι ΞειιΜετιεπ ιιι άειι Ειπεετπ
ιιπά εειμειι άιιτιτι «Μι νετι.τιιεε άεπ ΗιιπάεετιιιΙι ιιιεΕιι.
Πιτ ιιιιάετε ΜΜΜ Μιε ει· εεΙιτ επι εειιι. Μειιιετ ΙτιΜνι
άΜιιιιΜ ιει ετ ΜεΙιι ΜΜΜ ειππερειεετ». θεμειι ειΜΙιε
ιιιιεΗιΜτΙιτΙιε ΙΜειι Μιιιιρίειι θ‹°ιτιει· εεΠιει νετεεεειιε.
ΜΙιετ κι εε ιιΜ ΒεεΙειι Με ιιττηι!ιχΙεΚΜεΙι Μι Ιιε!ιΜιάε!ιι.
Με ΗιιιιΜΜΒ Βεϊεειι€ε ιεΙι ἴιιΙιτειιάετΜιιεεεπ επι
Ηιιιιάει·ΙιιιΙι. Μιι ειιιετ ΡειακιιΜιει ΜεΙιε ιεΙι Με ΒιιιοΙιε
Πιιτευτεειιιιιιτ άιιτΜι Με ΙΙειιιάΜεΙιε Με ΗειιάεπιιιιΙιεε ιιπά
άΜΜι 2 Ι.άΜιετ ιπι ΒιιτιάεωΙιε. Με ΕοτεειεεΙιιιϋτε
ιι·ετάετι Μιετ άεπι ΒιιιιάετεΙ›ε 8εΚιιοΒιιτ. ντο εεΙιτ ΜΜΜ
ΕπιιάειΜιε ετίωτάει·ΙιεΙι ειιιά, εΜμιιεΙιΙτ εε Με Με ειιιε
άιτΙιετι ΙζιιτΙτμιιιττεπ ΜιεειΜΜειι2ιιιιΜιεπ οάετ ΒΙεο!ιτοΙΙειι
Μι νετιι·ειιάεπ. ινειΙ ΜΜΜ Ι·ΙοΙΖετΜιε Μι εοΙιινετ ειπά.

Βετ ΒιιτιάειΜι Μιιεε Πιτ άειι Ι)ιιιιΜεπ ειπ ΜΜΜ ειιιε
ιεεΙιϋΙιΙι πετάειι. Ετ Μετει. ΜΜΜ Με ΜΜΙιεΜιεΙτ, Μπ
Βιιιιπιειι πεεΙι ειιεεεπ Μι άτειιι€επ (εΙιάιισιτειι). Πιεεεε
ιετ Ιιειιιιὶε Με νετετειιιιιι€επ Με ΠειιπιεπεεΙειιΚεε νοπ

ΝιτΙιτιιέΚειτ.
ΑυεάτιιοΙΜεΙι Πιιιτε Μι Ιιιετ Μι, Μεε Μι πιιεΙι Με ΜΗ
άετ νετινεπάιιιι€ Μειιιετ ΗειιιάεεΙιιιΙιε Βεειιϋεε, εοιιάετιι
Μεεε εινει ΜεΙ ιιιεΙιεΙι Μεεειτειι Μιά πιιι; Μειιιειι Αρρε
τιιιεπ2) Μιειι Μεεε. Ειιιιιζε ΚτεπΚε Μιεπ ειιιτιάειιιιιιι8
ιιι Μειιιετ ΑτιειεΙτ ΜΗ. Μειιιετι Αρρετιιτειι ιιπά εττειεΙιετι
ιιΜ Ιιιετάιιτε!ι Μι τιοι:Ιι ιιι τεοΙιτ νετεινειίεΙιεπ ΕΜΙειι
άιιτεΙι ειιεεπε Κτείτ Μιά ΑιιεΜιιετ ειιιε ΒεΙιτειιεΙιεΓΜιιΒε
ΗΜιά. θετειάε Μειιιε ΕτίοΙΒε ειπ ετειΓετι οάετ εεΙΜιπιιετι
ΑτΒειιετΙΐιπΒετιι Ιεπιτιεπ Με ΑιιΓΜετΚεειπιΙτειι άετ ΠιιΓεΙΙ
ιπετειεΙιετιιπε;εθεεεΙΙεεΙιε!τειι ιιΜ ΜΜΜ ΑπειιιΙτ ιιπά νετ
Μι1ε.εεειι ειε Γοττάιιιιετπά, Μιτ Πιτε νετΙειειεπ Μι Μετ
εειιάειι. Με ΙιειΕιεπ εϊιεπ Με ΕτΓεΙιτιιιι.ε ε;εΜεοΙιτ. Μεε
Ιιειιιιιεετ άιιτεΙι ΜΜΜ ΒεΙιιιιιάΙιιπ8 ΙιοΙιε ΕπιεεΙιειάιΒιιιιπε
ειιΜΜειι Ιιεάειιτεεά ΙιετεΙιεεεεπει πετάειι. ΙΜ [.τεάεπΙιε
Με άειι ΑΜειι Μεεετ θεεεΙΙεεΙιει.Γτεπ ιιι άετ ιιειοΙιειεπ Ζυ
ΙτιιιιΓι ειιιε ετϋεεετε ΑιιΖΜιΙ άετε.ττι8ετ ΕΜΙε ειι νετ
άΠειιιΙιοΙιειι.

ΖιιΜ 8ιτεοΙτεπ ει.ειΓετ ΠειιιΜετι>Ειιι€ετ Ιιετιιιι.Ζε Με

ΜΜΜ νοπ Βιιιιάειεετι, Με ΜΗ ΜεΙιεΜ ΕΜ Βερο!ειεττ
ινετάεπ. Πειε ΒΜιάειεειι Κτι1ΜΜε Μι ευπεεΙιετ Βεπιιιι
ιιειεΙι άετ Κτι1ΜΜιιτιε άεε Ειιι€ετε, Μπιι ΙιεΓεετιπε Μι
ΜεεεΠιε ΜΗ. ΗεϊτρΠεειετ ιιΜ Ειιι€ετ.. ΑΙΙπιΜιΙιεΙι ινιτά
Με Βιιιιάειεεπ Βετεάε εεϊιο8ετι ιιπά εε άετ Ειιι€ετ εε
εττεοΜ. 'Ι'ειεΙιεΙι ινιτά Με Βιιιιάειεειι ετιιΓετιιτ, ΜΜΜ
άετ Ειιι€ετ Βειι·εετ ινετάειι ΜΜΜ. -

ΒιενετειειΓιιιιεετι άεε ΕΙιειιΒοεεπεεΙετιιιεε.
ΕΜ Ουτε ειιιε Ι)οΜιτ νοπ ειπε 3 ΕΜ. Βτειτε ινιτά
πιιι άειι ΒτιιετΙτοτΙι τιπτετΙιεΠι άετ ΑκεΙΙιϋΙι1ειι ;;εεεΙιιιιιΙΙτ.
Απ ΜεεεΜ Ουτε Μεεε Μι Μππ επί άεΜ ΒϋεΙτεπ, ειιι

ερτεεΙιειιά άετ ΨιιΙιεΙεειιΙε πιει ΒοοΙιτε ιιΜιεπ (Με. 4).
νειι άειιειι άετ ειιιε Μιετ Με τεοΙιτε ΒεΙιιιΙτετ, άετ Μι
άετε Μπιτ Με ΙιτιΙ‹ε πειεει ινιτά. Με Ειιάετι άετ Ιιειάεπ

Η νει·ι;Ι. ΤΙΜΜ: Πε1ιιιιιι.τειι.ΜΜΜ!. ΚΠιι. νοτιι·5Με νοιι
Β. νοΙΒΜε.ιιιι. 1897Μπιτ.

ΒοεΙιτε ΜεΙιι. Μπι άπτε!ι 8εΙιτιιιΙΙειι, Με ιιΜ (Μπι ιιιιί
άετ Βτιιει. Ιιείεειιει ειιιά. (Με. 2.)

ΕΜ. 2. Πε. 4.

Απ άειι ΜΜΜ ινεΙεΙιετ Μιετ Με 8οΙιιιΙτετ Με νετ
ετεἰΓιειι ΑτΜεε νετΙειιΠ, Μεεε Μι ειπεπ άτιι.τειι Ποάιι
ιιΜιειι ΜΜΜ· άετ 5ΜιιιΙιετ Μιά πιιι ειιιειιι ΒιιιεΙτε άισιτειι
Ειι2εε ιιπιετροΙειετιι. Εεε ίτειε Επάε άεε ΒοεΙιτεε Μπι
ΜιτεΙι ειιιε ΒΜιιιεΜε ιιΜ Ηιιιιιι€εΙειιΚε Βεπι€ειι. Μεεε
$‹·ΙιιιιιΙΙε κι επ ΜΜΜ ΒοεΙιτε ΙιεΓεει.ιει,
ΗιιιιάεεΙειιΙτ ιιΜεοΙΜεεετ.

ινεΙοΙιετ Με
Ετ Μ; ετιι·ε 6 ΟΕΜ. Μειτ Μιά

εειιιε Ειιάειι Με εε επειιιειιάετ ΜΜΜ, Μεε ετ ειπεπ
Ειπε ΜΙάει;, άιιτεΙι άειι Μιιιι εεάιιεΜ Με ΗΜιά εεϊιιεΙιειι
Ιαιιιιι (Με. 3). Μι Μεεετ Ειπε Ιιειιιι ΑιιειεΙιειι άετ

βειιιιΜΙε.
2ιιΜ ΕΙΙειιΕιοΒειι Με Μπομπ ντιτά, εο Ιιιεεε

Με ιιΜ πιιι ειπεπ εεΙιΜεΙειι Ι)ος:Μ η;'Πιθη, ΜεΙΟΜιτ Με
Βιιιιπιειι ιιΜεεΙιΙιπετ οάετ 2ιτιεεΙιετι ΖειΒε- ιιπά ΜιιιοΙ

Βιιεςετ νετΙϋιιἴτ. Ετ νετιιιτιάετιι άειι Ειπε Μπι ΕΙΙειιιιο
πετι Ιιἱιι Μι τιιιεεΙιεπ.
Βετ Οιιττ Μιτ άειι ΑπεΙάοεΙιτειι »Με Μιτετ άεΜ ΒιιτΙιε
88Εττι€επ ιιπά κι ΜΙιετ ιιτιειεΙιτΙιετ.
Ιιι άετ ετειειι Ζειτ ΜΗ άετ ΚττιπΙτε ιιιιτι1τΙΜιάιο
ΒΜιτιειΙΙε ιιΜ ΗειιιάέεΙειιΙτε ιιιιτ @Με ΜΜΜ ειιι2ιεΙιειιιιιιι
ειιεΙι Μιιιι ιιΜ εινντι ειιιε ΜΜΜ Βιιιπάε επεεεοΒειιιι
Ιιιι.Ιιεπ, ΜΜΜ Ιτειιιε Βε!ιΜετ2ειι επτετε!ιετι. ΗΜ ετΜ
Μιετ ετει ειπ Με νοτι·ιεΙιιιιιιε; εεινΜιιιι, εο ινειεε ετι.ιιιιι
Βετιιιιι. Με ΜΜΜ ετ ειι2ιεΙιειι ΜΗ, ινε.ιιι1 ετ Με ΜΜΜ
Μι Ιϋεειι Πει, ιιΜ ΒεινεΒιιτιΘεπ νοτειιιιεΙιΜετι ιι. ει.

ΙειιΚιιειιτεΙειεπ ».

νιεΙε ΚττιπΙτε ΙιεΕιειι εε ετιεττιτ, Με εει.ιιΖε ΝιιιειιιΜι
άιιττ:Ιι άειι ΑτΜ επεεεοεεπ Μι ετΙιε!τειι.
Αετινε Μιά ρεεεινε Βεινεειιιι€επ εἱεΙιε ΤΙιιΙο:
ΠεΙιιιιιι;επ.
Με νετετειΓιιπεεπ άεε 8οΙιιιΙτετεεΙειιΙιεε
εειιεπάεΙε Μι εΙειοΜεΙΙε ΜΝ: άετ εοεΙιεπ ΙιεεεΕιτὶεΙιειιειι
Ζιιει·οττιοΙιτιιτιε, ιιΜ ινιτά άετ Βοε!ιτ, ντεΙεΙιετ Με Μ·
ΙεπΙτ Ιιειιετ, ιιιο!ιτ άιιτε!ι ειπε ΒΜιτιΜΙε ιιΜ Ηιιιιάεε!ειιΚι
εοπάετιι άιιτειι ειιιε 5εΙιιιΜΙε επι Ε!ΙεπΕιο8επεεΙειιΚ Με
ετιεειι (Με. 5).
ΞειιΙιπΞετι ειιιε ΠοεΙιτ, άετειι Ειιάεπ ιιιιιετ ειιιειιι τεοΙιτειι
ννιιιΙιεΙ ειπ ειιιιιπάετ ΜΜΜ ειιιά (Με. 6) Μιά πετ 8θ°
τιιάε επ άετ ΝιιΙιι.ειεΙΙε.

Πιε ΒειιιιιιΙΙε Με ΙιεΕυειιΒι Μι Μι

ΕΜ. 5.

[Μεεε $Μι!ιτιπεπ ινετάεπ ειπΓεεΙι Μιετ άετι ΑΜ
"Μ

ειπ ΑετΜεΙ Μπομπ.
Βεινεειιιι€ειι ειεΙιε ΤΙΜΜ: «Ζιιτ ΒεϊιειιάΙιιιιε άετΜ·

ει. τω. ιιΜ. Ψ0εΙι. ιεεε, Ντ 6
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Ι' ο 81ο 1
1
8 8

11111111111881. (Ν8111'Ο10Β'.Ο881.1·81818.111111.14, 19001.
'Πι. 11818 81: Β811181118888828 881·Ερ118ρ818881ι8881888
88811 'Ε

'
ο 81ο 8 8 Ο 1111111111: 1
1

81. (Ν8111'010818011.13811
1111181811.Ντ. 111,1900).

1118Β1·ο11ι88128811111888 181811118881811111181,818 1118881188
118811881181811818'81118'81ΘΙ18118Ζ8.1111181·8.82ιι881288,ν1811811:81
8188181188ΒΒΙ1228 11θ88111Β'θ11.11108811181111882118181:1188Αυτο·
1·888181188888 Κ111'11θ1'1181811111Π1Ζ181111118'1181·1188ι·11118811181ι
1111888811νο8 Ο111ο1·8812881111·1118Β1'0Π111'11'1Π1111ξ8818111111111:1181·
1811181188,1111Β1°0Π1181Ο1°Β'21.111811111Β88 8181188θΒ 0111111·11111.
Β18 Ε1ι·181ιι·ιι88·181111,118.88881·1881181·88$188188ννο1ιι181·818111·
88 88128888818881,81881·8181111111,1118118811888188·8ν11111ι8111:118
Κο81, 1118888ο8881·881111111888 11181888,111101111811888 1111888111
2011,888 88128888ι·1ν1111181888111. 1111·188811881181·8811111118
111111118Ζ88181ι1181181·11Ηγρ8181ι1οι·11·1188·»,88181181·8812188181,

_1
8
.

88888118118818118.88.Ι)18 1188888 Ε81881:1181·ιι«ιιι8181ι·υρ111
88118»88888818 111811188888818111118ι·1ιι,1188811188'011νϋ1111110118
Κ881,188ο1:1ι118,8,18881288,881118811111114,08118181·2,0Βι·ο111881ι·18ιιι
ν81·881·811:1ι11111111.1111881·8101Ιθ1'11€11.8188811111881·1818ιι18111881
8101181818111111881118181888.Ν1:1011ΒθΒ'11111881·ΚΠΡ ν81881ι1ν1ιι
118818818111188)'111810ΠΙθ1181113811888188111811111811181888111888,
818 881·888181·11181·1188118.111188818181118181112ιι11·8188,111181·
8881·881111€81' 818111188111·:8ο1οι·18881111811188881181·888818118ιι
Κ111°11881·8181111811311881·8118818188 81181181·818. (11888 1118
8011ννθ1'8181188118888111111111·1118Β888ι181888·818 8118811ρ;8188
881188118111881118818188881011111188181881;1οι·1881288.08 81118
881111θ881101181181111811:8121811ν118ι·1188118.118,181.111111θ111θ.Ι1111,118.
818Β81188111888·8181ι·81811ν118128281112,'0111111111118.1181·1181
81888811818,8888881881·111118821211Πε888 Κ81·881·81118Βι·818
11118888181·11118ι·81181181·1888 81101181811νθ1118'01'881111888811118811
111181881111118888,18181811111181·1118811118211882818118888811181·
11811.118Ζι188.11ι18881ι8118111118118118188188Ε1'1-01Β'θ11281·118811
1111111188·11Γ111Β'13Π118111.Π88 Ρ1·181:1ρ1811881181881.881·1ι18818
818881·11881·θ111θ1'ν8ι88118118811818181188ιιι8188Α81ν888888,·
18 881·'1'118ι·1ιρ1828 1181188,8ο 2. Β. 11111·811881)1Ι1Β'θ1118 881·
.1ο888888811ι11,ς881 111188.Α1ι81111ιι·118118ι·881188811888 18 881·
Β81711888 88Υ01ι18.1.Γ1θ.1900,Ντ. 1

. Τ ο 11 1 ο 8 88: Τ1'Η.11.€1118111.
88 1'8811888181181·188111018818881 1'1ιγρο81ι11ι181·811ο8.
11811181 ν1181811118Β8811·11ιι111ι88·881·11·8ιι2118188118ιιΑιι1οι·81ι
1111·11118Β81ι88811ιιι8818811ιο8828111811.1:181(:11111·11θ5812211181ιι·
8188118111811ι8811188828 81881811881·ιιι11881,8181ι8812888811888
ΚδΓ110Γ82111111ι1·88,88111111881118Βι·11ιιιν81811ι8881.18888 818118
8131'Ο1ι1ο1·ν81·81888ιη18818 111011818888118188,1181181 1111·8188
11'8111Β'11ΒΓ801111€1ΒΗγρο18888. Ν11:1ι181188181ν8811.18ι·1188881110
Ρι·88211881ι888 1ξ1'08881181818881,1111·8188 881·8·18111881·8138
11888188 881·Βρ11888108188,·81ι·818828 80111,818818118 11118'θ·
1881888 8111'1111011181.,881111881811818288118118811111.111Γ81Τ11181·
111111181111818Β.881111.8.188121811..«88111181110881811111881011881
1181·Β0118.1111111ΠΕ1181·1181188818818 8811118888Ρ1·181:1811118
111811·882ϋ8181:1ι88Α111.0Π·311,18888111:1111111811881111881818811181:118
1111118.118181818181181781018110,Ρ18181:1ι81111ι8,Κ81'188,'Γ1ι88,
Ρ18881·,8881 81188111018111ι·81111ν8181188.8188.8 811811818 1181·
8181888118188881881181881188811111131118'88881288 88 8'811111Ι'Ζ11
118111881118.888.818188118888 18111118118881.1111181·11118888νο8
100 1

1
·

818 Τει;; 8888888 Γθ101111011.11181811888111Α88881ιιι18
νο8 88818181,1·8181ι1181ι8888811188,81811181888118880881. 81188
Κ811181·11188181,1(11'8011611,Ρ118.111118Π.Αρ1·1111188ι1,Ρ111'81011θ,
, 118188Β11'11811).138888888 81111881881811,8188.118811118111181ι88
18111888188ιϋ,ς111:11811οι·1181188211188888. 1)888888 8111811811
1118Ρ8.1118111.0Π8188.8- 11811888181881ι1188Βι·ο188ο88818 81881·
1111118,111181011881181181,1118Α818118 1111118·28 8111181188».Α8
81118188ι1881·1018811888'Ι'888111111118Β1·8ι1118 θΕ113811νο8 1 111811

1
8 12 11118811118ιι1818111881188118181181·818 281· Αιι1'81ι1;811ο818

8.1181.018'ΒΕ11188818888,11888.811118881811188118111881ι1181ι8ι·ι11ι·1,
1111881881111;8188182818881111888881881111811.818 81881118118
28188011111111118Ι128 81111888.-- 11811181 8181ι11118Πι·881:1ι8
881·8811881181:1ι81ι188111111818 81881·Αιι118ιι1ιιιι11,·8811118881'11888
11888181·Β1ο11`1ν81:1ι881ρι·υ8ιι818118 Ν8ι·ν8881·81818,88188 1888
8888181188·8811188811881ιν1118118118118828 111:Β8811θ1188118181.Π18
811818111188112811881·81888881:11ι·8811181.8181ιιιι,818181ι18·11811,11188
1181881θνο8 1.11181'11118818811118112888828 881111181181118,18118
881811 8888 118888811811181811881ι8111888888881881888881881;
8188881811111118ο 8ι·1οι·1181·111:1ι81·.818111111·81188811,118.881·8181ι1181ι8
88.122ι11811ι·8188Α8188811ι81;11118118ι·ιι881ι1·82111'8101281188811
111811111111118181118Β1·ο188812888188111θΖ11;11011111181·8118881181
118118,8188.ΒΘ111.81.11118'1181·Ν181·888881111188.
131881Ι'001θΠ881:1188111:1ι81881ι1ι8,8·1181·1ιγρ111.1181:188881ι91811
ν118ο11881ρ1·ο881:1888111111.ν18118181ιτ.8111111181Β11ι8881;811Β1·1ι8ι.
1188Βι·ο1811818118888ν1>1·1ν8.ιι8181:1ι81121111811ΟΙ'88018Π11811
8111ι111:1ι881181·81811ιι88·881188118188,11181111188188881ι888181·8881
11111188881181ι18811818811118.888888 8181811888 188118188188
881ι11.8111:11881118188181·8888888188” 18811111..1111811188881(18
81118188888181188,18108 2ν118811ι1188818·,ν81·8881811888Β1·ο11188128
28 88888 11881181818111118Β'81π'11110111101181818811888·νοιι Κ8111ιιιι

8181881.888 Ν811'11.11Π8181881.28 1118181188Τ1181188.Αι811ιο8.
8ι·οι1181.281·118111888818888811181111.

1
1
1
1 ο 1
1

81 8 8 8.

Β111:1ι11ι·882818881188 Β8881·81:1ιιι8888.

Ρ
. Ζ1ν81181: Α811ο111818,Ρι·ορ1ιγ1811888111118181118881·

Β111111111118.(1.181Ρ21Β',1900.ν81·188·11118Θ
.

1111281.
Ζνν81 1101,881·81188118881811118188881181181·111111Ρ1·ο1888οι·
881·11118118ο1ο8188811(188111·188111818 1813111218',1181:8181188 1118
Β88ι·881111881181·Αθ1101021Θ881 Β.118.0111118Β'811111.Ο111,111811818
881ι11ιιι188ιι811111881181'Β1ι81:1ι1118Ν18ιι1888818818111·88888888,
81811818Θ88ιιι·181181181·.Ζ 1.1181181 181181181888881111818881111
881ν118881·881ν8ι·11181·1888181888 818Αι·8811 1818888888,- 81118
1101311ιιι111ι8νο118νο1·811181888ι·1οι·118ι·111:1ι,1181818118ο 1118118111
888 11811188881188118818181:1188Α881γ881ι8811888121118881188,
118.88188.11818 νο1111ο11118888888ι·1·81:111,888 28181181 1181
8118ι1ιι1111:1181118888888,Β88111818888·88888 1188111888881881
8888181111ι1·1.ΒΒ1 881'118ι·1:11811:111881· 1811818181·81111811811.
88111·111111881128 1118ι·11811111111110111118188 1181118νο8 1181118111
1188181811118.118'θ111111'1.8011818118111.
Α118881ι888νο8 881·Α81181ι818,11888111888128, 888818111118
1111118188(Β 8 8 8·18)1111·11.1118188111118;;111111Β'Ι'088θΙ'Β8881ι1888·
811111888 88881·81·8811811188888881 881·18ι·181ι1·ιι88·,1118881118
ΘΠΒ'118011θΚ1881111811Ι11Γἔθ1111Β8ο 11811118181. 1111818 88811888,
8111118888 11811.18 818181·1.1881111108118',888 11811811.81118811131'
νν11:1ι118·8188Ν881·1188811111181188881118811,11881111111818,881 881888
1181181188 8111281128 881.81·881:1188.Ζ1181888111Ζ1.1181:1111888
81811Ζ 111181181 888 118111881818811881118181811111888,81181111888
181111(Μ11811811)11181.181·81·11188888188Βι·ο88ο1·188111118ιιι811.1111
1188288ν11ιι·1188291 Β1·ο88οι·1881781'80111θ118ΠθΓΩ111111111.11118181·
81111111,81818 11188881·1118118118111111.8ιι1118111:118Α8811818 100 8

881·'1'1·οο1188811881882888 881·Κοο888128·8118118881118181.111·
18.811.1188811888.1188818118811111111Τ11111'1Μζ'θΠ818.188188118Β1·ο11
118118888881228 881818 Νοι·8- 88118111188ιι181:1118.88888 1188
1101'1Βθ11881·ορ11.181:1188Ι111.11110Γ11,88111·888ι·11811ι88881288 881.
1)88 1νθ1881)Γ0111111111·1188181·88811811888081112611.ΒΘ1 1188811
1'1111Β'8νθ1'811011811νο8 ννϋ011110Γ1.11118111111111οο1ι88128ι·1881·,88
21888ιι88νν8188118888812ι·811:1:181·Ν81ι1·1ι88·818111 Ζ 111811811881,
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181,111881·811111188 818818818111888818181188811881111111.1181ΗΘ1'··
81811118111181·8111'Ι'08'11.1θ18131118111ιο1111811811881· Α8νν88881ι811
νοιι 88128811111111881111888888811111818181888,8118888 Ν 8 Β 118
88118888 Κ ιι 18118'8 Κ188818181ι1.1111181·818881181·181νθ1'811·
81188818111118ν81·118811888ν8ι881:11818113080011181'8118 1111118
1111811181·1111181128 8111811888,81818118Ζ. 11888111881811Ζ881ι12
νο8 11118811111313118111,881118118 88128811181188181118.1188 118
881181117111°,11888νο8 81881· 1181·1ι8118188188.8818188881Ιν11Β1'νθΓ··
881ι1181ι118111181·€81100111.81118111111111818811.8118ιι181ιι·8818118118.-
0118Κο81ι88 881·111111111115 111118.1811Β'181111.11ΒΙ'111112Β811181888
11811188·18 881·Β181188811181·11818881281111111111.80 111888881
ΑΙ181811.1111881888118ι·8ιιο1ι88881118188818811111,888118ιι288812
111181.118181·188ιι1818811181ε1'118881°θΜ1:111ΞθΟ811·11ιι1ιρ1ιο88118118
1181·Α88118888 118118881828ι·111:11818181.111811111111111311Γ118811:
1181·Κ1811811888881811881111Ι'011Β11111111'11111181181'1'81·88ιιιιιι118
8812881116181111111811118ΡΘΡ8111111θ(1181·188811188 818 88118
81881881:1118888888881281111181181·115888.
1118ν81·881ι1181ι1181111888881811211188111811.881818Ζ118111281181·
8888811ν118ι·888,1111888888881182111811111888811.1θΙ'111118881111111.5801.
Μ11011211011θ1'16811ΠΒ'28 8118181188Τ118118818111111811.11181'81·
81111118881111111188881·8181881111181118811811ιι,1118181ι1811811888
1111181ι-Ε11νι1818888Β'11.1“Π117111-,(118118818νο8 1181'1811·1ι181·8ιι1181·
1181ι1181ι11811881·ν8ι·111188881·18811111111181νο1111οιιι81881ι81·11:11118,·,
88118ι·81881181811118«ν8ι·8.11,881881881·11881118888881.288.111188
8.118νΒΓ111111Π1111ἔΘΠ1111121118111181·81888181·1ι.111111-1ι881811,11881·
888 21818'8·801108811Π».Α182111181·11ιιι888188181·Ζ1181ι121111·1111158111.
111111:1121ιο118ι·188888.11811.ε118111.1188Β8.11ι1(111·1ι81121111211211
11181811118112ν118.1·1

1
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111118888 Α81ι1γ888,111'θ1011θ1811111111111181188118·11811-111.11·81·111-11.
181111:1188(1881ι1.8888118881:1ιν118ι·28ι·811,1111181811888181811181·
8181811Β81'11111θΙ'11ΠΒ',18118812 28 2181811818Ρι·8188 1111111111·1ι211
118888881,11111888.8881.1·888.12888.1)18881·`ο1·181·81ιΒ·181. 11181111
11111111111811111110881·88ιι11818ρο11281,81ιι·1:1ι21ι1111ι181ι.118811.111
11118811181ι8Ν11.111'11Π8,1°8ιιΒ·81111888881(1ιι11.1118110111.1‹1ν81ι18811·88
11111181888·110811888888811881 8188811881·111.111·101111.18»81888
81ι12888ι821ι881218 818ι·1181·νθΓ1111111111111ζ2111'11111811,1118111118
νΒ1'1181111131111811.118.8111'01188810128111111111.1118118ι·881·8181111ιι8·
1101108102.1'111ρ1ιο8ρ11οι·11:88188811111.111181·11818111.8818118.1181
1·1ι881ι11181:1ι88Κ111881·8818818·8888811121.1888881121811111811.
881 111888νο8 11881111881:11818188118811881118888881818811ἔΘΒ°1ΘΠ
1118118ι·1181ο18888,·νο8 Ρ1ιο881ιο1·18881·1111·882.18 νο111188ι8ι88
1111ι·1188810828 1181118.
1188 1118111,888 1811818888181181811888118818118811811Α1·
88118818188888,18111181Β.88811818211Τ11.8'θ.111818881811.188.8
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νοιι'. ιοτ οιιι' ι'νιάουερι·υου οοιιιεετ. ετο11τουοι· άιο υι11ιο;οΓου
άοι·υυε, άοεε οοιιιο Αυειουτου υυυ οιιι' θι·υυά ουοιιεο οκο.οτ
ο.υεις·οτιιιιττοι·Βιιροι·ιυιουτοπιάοι·ιοοτ πει·άου εο11ου, υιουτ ουι'
θιιιιυά νου υοι·οουι·ιιουτου

Αυεοιιιιυιιιιἔου,
άιο ειου οιυυιο1οιο

,ο·ουιιι·οοι·τυουου. Πιο 1οεουεννοι·τιιο,Μου ιυουοιιοι·1οι υοιιο
θοειο1ιτεριιιιοτουοτοιουοι·τοΑι·υοιτ, πιτά νιοΠοιουτ υοιτι·οοου.
άουι Ε11ουάιιι άοι· οι·ιιιοιι Βονο11ιοιυυοάυι·ου ι·οτιουο1ιου1ειοεε
τοι;ο1ιιου ετουοι·υ. Ε ι υ ,οιου.
Ζυτ Α1οουοιίι·οοο.
Ποιοι· άειιι υουοετοιι Βτεουοιυυυι;ου οιιι' άιοεουι θουιοτο ιετ
οιιιο Αι·υοιτ ου ιιουυου, άιο υυεοι·ο 1οοο1ου 8τ. Ροτοι·ουυι·οοι·
νοι·υοι1τυιεεοΜε ι·οουτ οι·εουορτ'ουάουυά 1ουι·ι·οιουο ινοιεο
1ιουουάο1τ.

θι·ιοοτιοπ: ΑΙοουοΙιευιυε υυά νοι·υι·οουου ιυ $τ. Ρο
τοτευυι·ο. (Νοου Μοτοι·ιοιιου άοι· ετο.άτιεουου Κιου
1ιουυιιυεοι· υυά άοε Ατουιν·ε άοε Βτ. Ροτοιουυτοοι
Βοοιι·υεοοιιοιιτε).

[Η. Η. Γουι·οροοεο: Αιικοτο.ιυοιιι ιι υροοτνΜιουιο
οι. τ. Ο.-Ποιοο6γρι··υ. 19Ο0].
1ο οιιιουι υιιι°2ου υιτουιτουιωειιου υυάοιυιοου1ιιετοτιεοιιου
Μιτου υοετουτάιο Ειυιοιτυυο ου οοι Μουτ. άοι·ουΩυιυτοεεουο
άιο νιοιου ιιυοι·ειουτ1ιουου'Τουοιιοιι υυά οπυριιιεο1ιουΠο.ι·ετο1
1υυο υιιάοιι. Πε ο·ουιιοο οοι' άιο εοι·μετο.1τι,ο·ουυά νιουεοιτιο·ο
Ζιιοοιυιιιουετο11υυοάιοεοι· ιυιιιιονο1ιου ΖουΙουι·οιυου ιιιιιιυποι·
οου, άιο οιο ερτοουου‹ιοεΖοιιι.ευιεεου1οιιου, νου άοι· νοι·άοιυ1ι
ουοιι υ'νιι·υιιιιο υυά άοι· νοι·υι·οιτιιυο άοε ΑΙοοιιο1ιοιυυε ιι

ι

Πτ. Ροτοι·ευιιι·,ο·. Ποιοι· άου ι·οειιιιιιι·ουάουΤυοεου υουοιι πιτ
υοι·νοι·, άοιεενου 1888-1898 άιο Βτο.τιετιυάοι· Οι·ιυιιυο1νοι·υι·ο
ουου οιυο Βοτυοι1ιουυο· νου ΑΙοουο1ιετοιι υυά Βοττυυυουου ιο
40,5 οθτ. οι11οι·Ντικ υεουπιοε. Ποτ υιιττ1οι·οθουι·οιιου νου
-Βι·ο.ιιυτποιυ (40 ιιΟτ.ι υοιιιιο ιο άειι· Ροι·ιοάο νου 1887-1806
2,2 ιι*εάι·ο=27.0ϋ Βιτοι· οιο Κοιιτ υυά οιο άουτ.

ν ο ο ε.

Ρι·οτο1ιο11ο άοενοι·οιιιε 8τ. Ροτοι·ευυι·οοι· Δοι·υτο.

676. 8ιτουιιο· άοιι18.Αρι·ιΙ 1900,
νοι·ειτυουάοι·: Η ο τι το. 8το11ν.8οοι·οιιιι·: Π ο υ υ ο ι· τ

.

1
) Η ο το άοιυουετιιι·τ Ε
!

Ρο.ιιουτου υιιτ ο
ι
υ ο ο υ ο ι· ο ιι ο ι·

Ηιιιτοο1ουυ1υυοτιου.
Ιου ετο11οΙυυου Μου ιιοε ιιιοιυοι· Κιιυιυ 2 ?Μο νοιι Μικε
τιο οοιιο.οοουιε. νοι·, οιυου οιιιεοιτιοου υυά οιυου άορρο1εοι
τυπου.
Βοι υοιάου ιετ άιο Βο1ιο.υά1υυε ιο εοπιεεουι Βιυυο ου”
εου1οεοου, ά

.

1ι. άιο Κιιιάοι· ειυά εοιτ 14 ιλ'οουου νου _ιοάοιιι
νοι·υουάο υοι`τοιτ. Βοι υοιάου υυυ άιο Γιιιοτιουεάιιυοι· 14 Μο
υειτουοτι·οι.ς·ου. Ο οι·ιιιιου υυά Νοουυουουάιιιυο υυυ υοου
άοι· Μοτιιοάο νου οι·ουυ νοι·οουοιιιιυου.
Ποι· οι·ετονοι·υοιιά υ1ιου υοι υοιάου Β 1ιιουυτο Ιου;; 1ιοΒου.
Ιου ουτεουΙοεε ιυιου ου άιοεοι· Ιουυου Ζοιτάιιιιοι· ινο,ι.:οιιάοι·
εοιιι· ιςι·οοεου ι.οοιιιιιιτ υοου άειι· Βιυιουυυυο; υυά υιιι ιιυοι·
Ζουμ, άιιεε ιου του.οιπο Βοουιτοτ ιιο.ιιριετιοιι1ιουάιοεοι· οι·ετου
Γικοτιου ου άιιιιυου υιιυο.
Πιο οιυεοιτιοο 1.υιιοτιου, οιο ιοτιτ Βιιιυι·ιοοε Μοάο1ιου, ποι·
1896 νου οιυουι ΠοιΙοοου άοι· Βιυι·ουυιιιιο ιιιιτοι·2οι.πουυυά 1

.Τουι· ιυιτ θνοει·οι·υουάου υουουάο1τ ποιάου. Ου άιο Ηοροει
τιου εο1υιι,οιου, υοτ ειου ερο.τοι· Μουτ ιοετειο11ου υιεεοιι,
Αιιο·ιιοτ 1897 ιετ άοι· Ιζορτ'ουοι· ιιιουτ ιο άειι·Ριο.υυο, πιο οιυο
Πυτοι·ειιουιιυο· νοιι Ριου Ποιο υ ο οι·ι.:ιουτ.
Ιυι ιου 1898 πυι·άο άο.ε Κιυά οιιι· νοι·οοετο1ιτ. ΒΙο.οεοε,
1ιοουετοάιο υοι·νοεοε 1ιιιιάο1ιου,ετοι·υ υιυυουάοι· Ποιος, Ποιο
νοουιιι·ειιυυ Β Οτυι., Κορι” 1οιοιιτνοι·ε‹·υιουιιου.
Πιο Βουτεουουτυουυιο. άιο ιου 1υυου ιιιο: υοι·ιιιιιι·οιοιιο,
Ζουμ Μουτ εειπ τι·οετιιοιιονοι·ιιιιιτυιεεο; εε οιιιετιι·τάουι Αυ
εο1ιοιυουοου υιιι· οιιι εουι· ι.ιοι·ιυυοι·ΡΓουυοιιτοετ υυά ποε άιο
Ηευρτεο.οιιο. υοιυ Ριιιυυουάυου, νοι·υοιιτιιιεεοοΙεο, άιο του άιο
Βοτοιιτιου άοε Κοριοε ου οοιιιοιιι Ρ1οιι2οποιου; νοι·ερι·οουου.
Ιου ιιιιιι·ιιτουιον ιςιοι‹·υοιυιο;ο ι'ι*οι·το ιιυοι· άου ινοι·τιι νου
Βουιοοιιυιιάοιιι υοι οιιοουοι·ουοιι Ηιιτι1υιιιιτιουου αφου.
ιιο Αυτουοο ιιυοι·εο1ιιιιυτυυά άοάυι·ου ιιι εοιυοιιι πιι·υ1ιουοιι
νι7οι·τυοάιεοι·οάιιιι·τ,Μουτ υυο άπο Βουτοουυιιά άοου ι·οουτ
εουιιτουιιι·οΑυιιο1ιεριιυοτο υοι άοι· Βοιιττυοιιυυι.: άοε ιιιι οι·
υοιΤουάου Βοευ1τοτε.
1ο οοπιεεοι· ΒοοιοΙιυυο· 1Αεεου Κορι', Ποιο υυά Ριουιιο ειου
άοου υοιιι·ιυοιΙου Μιά ιιιεετ ειου νοι· Α11ουι ιιοε Ρΐουιιουάυου.
ο·οεοιι άεε ειου άοου άοι· ι·ορουιι·τοΚορι εριττοι·ετιιτοοιιεο11,
ουεουιττοοιι.
Αιι άει· Βτο11οάοε Ρίουυουάο.ουοε εουου Με :που 8τουιυ
τιτου ιιιιυο1ιιάο.Κιιοοιιουεςουιιάο, άιο ιου πιο εοιιει. ου οιυουι
υιοιυοι· νιοιου υιιιιειιιοιιει›ι1άοι·υοιιιοι·υτυοιιο.
νιοιιοιοιιτ οιυά οιο Με υοι άειι· οι·ετοιι νοι·ευουτου Βοροει
Που, ουεοερι·ουι:ςτοΚυοουουεριιτιοι· ουοιιεριοι·υου.
Πιο Βοοοειτιου ιιιιυυι ιου οιιι 28. Νονοιιιυοι· 1898 νοι·, Μιά
μια" άιοεο1υο2ιοιυ1ιου1οιουτ Μιτου άουι υουουιιτου εουιιοι
εουάου Θοι·τι.υοου.

Ποι· Κορι υοΐο.υά ειου ου άοι· ιυιυ ου1ωιυυιοιιάου 8το11ο. ιο
άοι· Μιττο οπιεουου Βιιιυο ο.υτ.ευρ. υυά Βγυηι1ινεο.
Πο.ε 1ιουιοουοιιυ υοετιιτιοτοάιο εουιυοουο Βιιιτοιιυυυε·.
Ποτ θνοενοτυουά πυι·άο ιυ άει· υοικουυτου Γιοεουετο11οιιι.ο
ιιυοο1οετ: ι·οουτπιυυοιιο·ο Βιο11ιιυο· άοε Ουοι·οουοιιυο1ε Μ”
Κυι·ροι·οουεο; υοι Αυεεουι·οτοτιου Μιά οι·ιιεετιυο81ιουετοι· Αυ
άυοτιου.
Πιο υυάοι·ου Βι1άοι·2οιοου Ιυυου άιο νοι·οουιοάουου Ετορρου
άοι· Ε'ιιιοτιου. . _
Ποιοι 1οτοτουΒι1άο ιιυάου διο άιο Κυοουοιηιοι·τιυο1 ιιιουτ
ιυουι· υυά οιυο υυειι·οιτιεο νοι·υοεεοι·υιι€ ιιυ ΡΓουιιουάσιου.
ινουιι υοου νου οιυοι· Ρίουυουιιουυιιάιιυο· υοιυο Β.οάο οοιιι
υοου. .
Πο.ε Κιυά ιετ νοιιι υιοι·οου υιε ιιυυι Αυουά :ιοί άοιι Βοιιιου,

?Μουτ
υυά τουοτ πιο οιιι οοειιυάοε, ουι1ο ιιυοι· Ει·υιιιάυιιο· :τι

ιο.,οου. _
Πιο Βοποοιιιιο·ου ειιιά Γι·οι, οιιι· άιο Αάάυοτιου Μ, πιο Βιο
υοιιιοι·υου, οιο πουιο υοεουιιιιιυτ υυά Μουτ υοι Γοι·οιι·τοπιΒο
πο,ουυο;ου άοε Βοουου ιυιτ.
Ιου ιοεεο άιοεο Αάάιιοτιουευοεοιιι·ιιυυοιιι:: ουειουτ1ιου υοου
ννοιτοι·υοετοιιου, ουεοιιου άειι·θειος άοε Κιοάοε άοάιιι·οιι οιιι
Μουτ ,υοου ιιοι·ιιυι1οι·οι Πε πιι.ι·ο Μουτ ι·ο.τ1ιοοι.ιιιυιοι· ιιιιτ
ι'οι·ι·ιι·τοιιΒοποοιιιιοου ι·οι·;.τουουου ποι1οιι.
Ποε Τι·οιι‹1οιο υυυι·ο'εο1ιο Ρ1ιιιυοιιιου, πιο οε άιο επιμ
υοι·ουοιι 1.υιιοτιοιιου υιοτοιι ιετ νοιιυουιιιιοιι νοι·οουυνυιιάοο.
ποι1 άιο Ζυοι·ιουτυιιε άεε θ1υτιιυε ιιιοάιυε _ιοιοτ ιιι άοι· ι·ιου
τιο·ου ινοιεο νοι· ειου αυτ.
Ποι· υποιτο Που, άιο

άορἔοιεοιτιοο
11υπιτιοιι Ζοιοτο, -

ετοιιυοπιΗιιιιοουευου Μιά οουοουάιυοι· 1ιοι·άοεο οιυοιι οιο·ου
τυιιυιιιουου θο.υο;. -
Πε ποι· ιιιουτ Με ιιοιιτιο;ουοου υοιάου Βοιτου Βιοιουιιιιιεειοο
ΨυτεοιιοΙυ άοι· υι1υτοι·ο1οιι1ιυιιοτιουου. · . .
Ποι· Κϋι·ροι· ροιιάοΙτο υιουτ ι.:1οιουιιιυ.εειευοου υοιάοιι Βοι
του. Βοιιυ Ηουου άοε ιοουτου Ρυεεοε οου άειιι

Κ6ιἔοι·ροιιάο1υοιιιου ιιο οι·οεεοτιΑυεεουιο,ο· ιιο.ου ιιυυε, πιο υοιυι ουου άοε
1ιυυου Β'υεεοε υο.ο1ιι·οουτε.
Πο.ε 'Ι' του άο1ου υ υτο'εοιιο Ριιιιυοιυοιι που ου άουι 1ιυ
υοιι Βοιιι ιι·ουι€οι· οιιε;;ορι·2ιο;τΜε οιιι ι·οουτου.
Ποι· ιοουτο Τι·οοιιο.υτοι·ετουά οτπο.ε υιιυοι· ω” άοι· Νου
τουεουου Ι.ιυιο οιο άειι·ιιυυο. Πιιε ι·οουτο Βοιιι πω· ιιιοεουοι
ιιιοεοτοι· οιο Με ιιυυο.
Πιο Βιο·οιιτυιιιιι1ιοιιυοιτάοε θουοοε οι·υιιιττο ιου οιιι· απο
Μουτ οοιυριοττο1.ιικοιτιουοοι· 1ιυυου Βοιτο. Ποιο Βουτοοουιιά
υοοιιιτιιοτοάιοεο νοι·υιιιτιιυιιο;. Πε ιετ ιιι άοι· Τυο.τ ου τον
Βοιτο υοου ιιοιυο Ευιιοτιου οιυοοιι·οτου, άοι· Κορι' Μοτο του.
πουυ υοου ιο ιιυι· εουι· ;.ςοι·ιιιι2οιιιΠιιιτουο·ο, άοου υοου υηα
άου τιιιεεοι·ετουΒιιυά άοε Ρτοιιυοιιάο.ουοε, άου οιιάει1τιοου
θοιιι·ιττουιιι νοι·Ιοεοου άοι· Ρτοιιιιο υειτ άοι· Κορτ' υοου Μουτ
Βοτιιου.
Πω ΡΓουιιοιιάοοιι οι οιοιυ1ιου ο·υτ ουτπιουο1τ
Θυτοε ου άιο Βοτουιιου άει· Κυριο οι·υοιΐου.
Οροι·ιιιιου 2. Ποοοιιιυοι· 1898.
Πιο Βιιιτουυυυο άοε 1ιυυου Βοιυοε οιιι;; εριο1ουά 1οιο1ιτνου
ειο1ι.πιο νοιι νοι·ιι1ιοτοιυου οι·ποι·ιου που, ν.·1ι.ιιι·ουάεουου
άπο Ηοι·υυτοι·υο1οιιάοει·οουτου Κορτ'οε Ιουυοι·ο Ζοιτ ιιι Αιι
ερι·ιιου υουιιι υυά (Με ουάο·ι1τιοοΠιιιεουιιιι ου ιο άιο Ρι'ειυυο
οιυοιι νιοι οι·οεοοι·ουΑυιπουά ου Ζοιτ υυά υυο υο.ιυερι·ιιουτο.
Που οι·ειου θιρενοτυο.ιιά Μοτο ιου Μουτ ιο άοι· οιιτι·οιιιου
Βοιυειο11ιιιι,οοιιι.πιο υοι άοι· οιυεοιιιι.ιου υιιιιο.τιοιι. άιο νοτ
1ιο1τυιεεουιεοιι ουου ο·ιιοετιι.;οι·,άιο 1.ιιυιιιτιιτ ποι· οιυο 8οι·ιυ
Πιο. Πο.ε Βουιυουυι1ά 2οιοτ Ιυυου, οιιι πιο νιοι υ1οιιιοι· άοι·
ινιιιυο1 ιετ.
Ιου υουυιο άει· υοεεοτοιινοι·υιιιτυιεεο ποι:ου ουου τοιοουοι°
άιο οιιι2ο1ιιουΕτυορου οοι οιυιιυάοι· ι“ο1ο·ου1οεεου. πουυ ιου
:Μου άου οι·ετουνοι·υιιιιά, πιο εουου οινι·ιιυιιτ, 3 Μουο.το 1οιι€
Ιιοο;οιι ιιοεε υυά υοου άιοεοε Κιυά οι·ετ υοου 14υιοιιο.τ1ιουοι·
Ρικοιιουεάοιιοι· οιιά.οιιτιο·υοτ'ι·οιτο.
Ποιο1Βι·οουυιεεΜι· Βο1ιουάιυυΒ ιοτ οιο ,ιευτοεευ ιιοιιυοιι.
Πει· οιιιειο1ιοιιάοΗιι.ιιιςουιιυουυυά άιο Χ'οι·υυετοι1τιιιιο·άιιι·ου
άιο ετοι·υοΕοι·άοεο ειυά νο11ετ.ιιιιάιο·ο;οοουπυυάου.
Που θειου· ιετ, πουιι ουοιι υοου ιιιουτ υοι·υιοι, εο άοου ιυι
νοι·;;1οιου ευυι ποτεουο1υάου υιουο·ο νοι οοι Οροιιιτιου οιιι
τοουτ ιιιιτι·ιοάουετο11ουάοι·.
Πιο Βοποο1ιουυοιτ άοε 1ιυυου Βοιιιοε ιετ, ο.υεεοι· άοι· οινι·ιιο
υοιιιυάοι·ι.ουΕ'1οιιιοιιοιιιο άιιι·ουιιυε ιιοι·ιιιτι1ο.
Πυι·ου Πουιιιιοου, θουου, Τι·ορρουετοιο·ου οιο. 1ιιεετ ειου ιο
υιιι·οοετοι·Με οιυο νοιιυουιιιιοιι ιιοι·υιο.ΙοΒοινο81ιουυοιτ υυο
Βιο1ιοι·υοιτνοι·ο.υεεουοιι.
Ποε ι·οοιιτοΠοιο Ζουμ υιουτ εο ειιυετιο·ο νοιυοιτυιεεο.
Βοποι.ςυυο·ουειυά ο11ο υιοιιι· οάοι ο·οιιι·,.εοι·υοεο1ιτειιιυτ, πιο
άουιι ιιοε ι·οουτοΠοιο υοου εουου υοιιυ οι·ειου ΐοι·υοιιάποουοο1
οιου Με άειιι ι°ιἔιτιοι°οοιννιοε Μιά άιοεο ιιυ1ιουεουιοΕιοοιιεουείτ
υοου υοι ο.1ιουτο1οοιιάοιιΕιτουρου υοιυουιο1τ.
Αυου υιον 1ιο1τοιου ι`οι·οιι·τοΒοποο;ιιιι€ου ου
υιουτ ιζουοτου υυά Μο ο.υου υιοι· υοου ι'τιιυοι·ουΕι·τ'οιυιιιυ
Βου
υοι·υυιιο Βοπο,ςιιουυοιτ υοου υυι·οοι Ζοιτ οιυττοιου ο"

εο ου.

ΒΠΒΒΕ1'

Μιά Μουτ

Πιο

άυι·ουιιυο
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8ο ΙεΙεΙιι. ιιιιιι ιιιιεΙι άιε Βιιιι·ειιΙιιιιιιεειι Με Ζιι ειιιειιι 8·εινιε
εειι ΑΙπει·εεΙιιιΞειι, ιιε εεΙιικιει·ιε, _ιε ιιιιιιιεεΙιεΙι Ιιειιιιειι ειε
νι·ει·άειι, ννειιιι άιεεε Οιειι2ε ΙΙΙιειεεΙιι·ιιιειι ιετ.
ΡΙΠ· ειιιεειτι,ε·ε Βιιιιιιιιοιιειι ιιι6εΙιτε Με άΙεεε θιειιιε Με
ειιιιι 10.-12. .ΤιιΙιι·ε ειεΙιειι, σε· άιε άορρεΙεειιιεειι ιιΙιει· ιιιιι·
Με ειιιιι 8.-9. .]εΙιι·ε. ΝειΙΙιΙιεΙι Ιιοιιιιιιειι ΑιιειιιιΙιιιιειι νοι·,
ιιιιά εει Κιιιάει·ιι Με ,ει·εοιΙειιι ΚΙ$ι·ρει·Ιιειι ιιιιά ΙειεΙιι: νει·
εεΙιιεΙιΙιεΙιειι ΚερΓειι άϋι·ίτε ειοΙι άιεεε θιι·ειιιε ει·ΙιεΙ›ΙιεΙι νει
τει· νει·εοΙιιεΙιειι Ιειεεειι.
Βει ΙΙι·ΐΙΙΙ.ιι.τειιΚιιιάει·ιι ιιιἰτ ινειιΙε νει·εεΙιιεΙιΙιεΙιειι ΚϋρΙ'ειι
ιιιίΙεεΙ.ε άἱεεε θι·ειιΖε ιιΙιει· εΙιειιεο ει·ΙιεΙιΙἱεΙι ειιιιιοΙινει·εεπι
ενειάειι.

(Αιιι.οτείει·ιι.ι).
2) ΠεΙΙε.ι: ιιιιά ΠοΚε: ΤειιεΙΙΙΙΙιε ειιιεριο
Πι ι·ι ειε..
ΗεΙ Με: Πε ιιι: ΙιεΙιειιιιιι. ά:ιεε ιιιι Βιι.εΙιειι νιεΙε ριιιΙιεΙο
Β·ιεεΙι-ειιετοιιιιεεΙιιιιι:Ιιτ ειιε.ΙιίιοΙιΙιιιι·ε Ιιειάειι- Ρε.ιεεετΙιεειτειι,
Ηγρει·εεειΙιεειειι, Νειιι·οεειι - νοι!ιοιιιιιιειι.
Γει·ιιει· πι: ΙιεΙιιιιιιιι:. άιιεε νιεΙε Ρει·εοιιειι εει άειι ι:ειιιι€
εΙειι νει·ε.ιιΙε.εειιιιε·ειι ειι εε.ιιιι·ι·ΙιεΙιεοΙιειι ιιιιά ειιτ2ἰἱιιάΙιεΙιειι
Ρι·οοεεεειι άεε Β.ειοΙιειιειιιιά άει· ιιιιΙιεεειιάειι θι·ειιιιε ιιει;ςειι.
Βει εΙΙειι άιεεειι νοιχειιιι€ειι ίιιιάει ειεε ιι·ι:ειιά ετινιιε ιιι άειι
'Ι'οιιειΙΙειι ιιιοΙιι ιιι θι·άιιιιιι€, εεΙιι· ΙιειιΠε· ειιιά ιιι άειιεεΙΙιειι
ΙιιΙειιιει·εοάει·ει·ϋεεει·εΟοιιει·ειιιειιτειιιιειιιι·ειΙ'ειι. Ι)ιιε ει·υνεεΙΙιε
άειι νειάε.ι·Ιιτ, άιιεε άιε θοιιοι·ειιιειιιΙιιΙάιιιιεειι ιιιι:Ιιι: Με Ριο
άιιοι άει· εεει·ετοι·ιε‹·ΙιειιΤΙιειι.ιεΙιειι άει· ΤειιειΙΙειι ε.ιι2ιιεεΙιειι
ννειι·ειι,Με άιε Ι›ιεΙιειιε;ε Αιιιιιι.Ιιιιιε Ιιιιιι.ει, εοιιάει·ιι ειε Με
Πι·εε.εΙιε Βειιιιιιιιι:ει·8γιιιριοιιιε ειι ΙιεεεΙιιιΙάιιςειι ννε.ι·ειι.
Με ιιιΙΙιι·οεΙιοριεεΙιεΠιιιει·ειιεΙιιιιις ννιιι·άειιιι νει·ειιι ιιιιι Πι·.
ΠεΙιε ιιιιε€εΙ`ϋΙιι·ι. Πειι Βεϊιιιιά άιεεει· Πιιιει·ειιεΙιιιιιι;ειι Μιά
Πι·. Η ο ΙΙ ε ε.ιιεΓϋΙιι·ΙιεΙιει· ιιιιιι:ΙιειΙειιι Ηιει· εει ιιιιι· εονΙεΙ ει·
ννϋ.Ιιιιτιάιιεε εει άει· Πιιτει·ειιοΙιιιιιε; άιε ω· ΙΙΙιιιιεεΙιε ΒεοΙιει.οΙι
Με;; Βεει·ιιιιάειε ΑιιιιεΙιιιιε ειι:Ιι ΙιεεΙΜΙετε. Βε και· ιιι άειι
Ρΐι·Ι$ρΓειιεε ειπ Με ιιιεΙιτε νοιι άειιι νει·Ιιιιιιάειι, εειε Μι· ιιε.εΙι
άειι ΙιιεΙιει·ιε·ειι Αιι€ε.Ιιειι νοιι Ηθη”. ΝΙΙΒ·εΙι, ΒΙοεΙι
ειε. ιιι ιΙιιιεπ ειι ειιι:Ιιειι Ιιει·εοΜιε;τ ινε.ιειι. 8ἰε ΙιεειεΙιειι Με
ειιιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι ιι.ιιεειιιει· Ρά.128.Γτιι άει· Βιι·ερ Ιοι.Ιιι·ικ
ι1ιιάιΙιι·ειι Ζει·εει.2ιιιιΒ·ερι·οάιιετειι.
Ι)ιεεε ΡιΙειιιε.εεειι ετ:Ιιειιιειι ειιι ει:ΙιιιεΙΙεε ννε.εΙιετΙιιιιιι ειι
ΙιεεΙι:2ειι. Βιε Ιε.εεειι ειεΙι ΙειοΙιι ε.ιιεάι·ϋεΙιειι, ι·εεειιει·ἱι·ειι εἰεΙι
εΙιει· ιιι Ι-2 ννοοΙιειι. ΝεΙιειι άειιι ιιιεεΙιειιιεεΙιειι Βειι, άειι
ειε Ιιεει.ε.ιιάιε·επι άεε ειε ιιιιιειεΙιειιάε θεινεΙιε' ειιεϋΙιειι, ιιιἱιε
εεε ιΙιι·ε ΑιιεεεΙιειάιιιιε;εριοάιιετεειεε ιι·ι·ιτειιιι·εΙνιι·Ιιιιιιιι· Ιιε.Ιιειι.
Πε.ι·ειιιΐνιειει εειειτε άει· ρειιετι·ειιτειε.εΙιε.ΐι.εθειιιεΙι Ιιιιι, άειι
ειε ιιιι1ειεε νειΙιι·ειι.ειιι Αιιεεειάειιι Ιωιιιιιιειι ιιοεΙι ΙΙιι·ε Ζει·
εειπιιιιςενοι·Β·ειι8ε ιιι Βετι·ιιεΙιτ.
Ινεε;ειι ΙιοεΙιει·Ιιειιι άεε ιιιιιΙιεΒιειιάειι θενιεΙιεε, άεε ι·ειεΙι
ΙΙεΙιειι Νειεεε νοιι 1ιγιιιρΙιε·ει'αεεειι Ιιϋιιιιειι εΙΙε άιεεε Ριο
άιιοιζειιιιεεΙιννει·άειι Ινεε· Ιιι άειι Κ6ι·ρει· Βιιάειι.
Άει· Ιιιιιτειι ειεε ειπε ρΙειιεΙΙιΙε Βι·ΙιΙει·ιιιις τω· άιε οΙιειιει·
ννϋ.ΙιιιτειιΡΙιει·γιιικειΠεειιοιιειι ε·ει”ιιιιάειι.
ΑΙΙεε άεε Ιιει·εεΙιιιιει ιιιιε ειιι· ΑιιΐειεΙΙιιιιιι· είιιει· Ιιεεοιιάει·ειι
Κι·ειιΙΙΙιειιει'οι·ιιι. Βιιε ΒιΙά άει·εεΙΙιειι Ι‹ε.ιιιι ΖιειιιΙιεΙι εεΙιει·ι”
Β·ε2ειοΙιιιει ιιιιά ιιιιτει·άει ΒεεειεΙιιιιιιιε Του ειΙΙι Με ειι·ερ
το πωπω ειιεειιιιιιειιεειεεει ιινει·άειι.
8 γ ιιι.ρτο ιιιε ειιιά. 6ι·ιΙΙεΙι ιιιιά Με ΝεεΙιΙιει·οι·ιμιιιε νει·Ιιι·ει
τετ' ειιΙηεειιν ιιιιά οΙηεειιν; Βι·ιΙιεΙι ειιΙήεει.Ιν: ΒεΙιιιιει·ε Ιιειιιιι
ΒεΙιΙιιεΙιειι ιιιιά ΙσειιιιΒιιιεΙι ιιι άει· θεε;ειιά άει· 'Ι'οιιεΙΙΙειι ιιιιά
άει· Ζιιιιι;ειιιι·ιιι·2ε1,Μπάρι· ιιιεΙιτ ειιε.ΙΙΒοιι·Ιιει·ε Βιιιρίὶιιάιιιιιςειι
ιιιι Βε.εΙιειι. Βιιε ΟΙιειεΙιτειιετιεοΙιε άειεεΙΙιειι Ιιει.;τ ιιι άειιι
ΙιεετΙ7.ιιάιι:ειιγνεεΙιεεΙ.
Οει·ι:1ιοΙιοΙιιεοιιν: Βει:Ιιε. ΒεΙιννεΙΙιιιι€ ιιιιά ΒιιεειιΙειιπ άει·
'Ι'οιιειΙΙειι ιιιιά Ριϋ ί

'ε ιιι άειι Οιγρτειι ιιιιά ΒιιεΙιτειι. ιιιιιιιειιι:
ΙιεΙι ιιιι οΙιειειι εεεεειιε. Βιε ΙιΙ5ιιιιειι άιιιοΙι ΒρεεεΙάι·ιιεΙΙ
ΙειεΙιι. ειιιιι νοι·εοΙιειιι εςεΙσι·:ιεΙιιενειάειι.
Αιιι' ΝεεΙιΙιειοι·εε.ιιε νει·Ιιι·ειιετ ειιΙι_ιεειινε: Ζιι; ιιιι Νεεειι
ι·ιιεΙιειι, Βιιι:Ιιε ιιι άειι ΟΙιι·ειι, ινεοΙιεε1ινειεεε Αιιι”ιι·ετειι νοιι
Βιιιιιιιιειει·ιιιιεειι, ιιιιιιιειιι1ιεΙι Ιιει θειιι€ειιι.
ΑΜ' άιε ΝεεΙιΙιειοι·,εειιε νει·Ιιι·ειιετ οΙιιεειιν: θετει·ι·ΙιεΙιεεΙιε
Πι·εοΙιειιιιιιι,ι.τειιιιι άειιεεΙΙιειι.
ΑΙε -Ε”οΙεεΙιι·ιιιιΙΙΙιεΙιειι :

ΓρΙΙιειιΙει·ε Αιιειιιειι, ειειιτε ρΙιΙεςιιιοιι6εε 'Ι'οιιειΙΙιιιάειι ιιιιά
Ρει·ιτοιιειΙΙιτιάειι, Ιιει·νοι·Βει·ιιΙ'ειι άεάιιι·εΙι, άεεε άιε Βτι·εριο
ι:Ιιι·ιιι άειι Βοάειι Μι· ριι.ιΙιοι;ειιε θεεεειι νοι·Ιιει·ειιετ, ιιιιά
εεΙιΙιεεεΙιεΙι 8ε.ΙΙνιιτιοιιειι.

Υει·Ιε.ιιι: Ιιιιιι.ι·ινιει·ιε. [Με Ρι·ϋρι”ε ινει·άειι νοιι Ζω ειι
Ζειι.ιιιιεεειιι·οι·ι'ειι,ειιιετεΙιειι ε.Ιιει· ΙιεΙά ινιεάει·.

Βιεειιοεε: ΚΙιιΒ·ειι ιιΙιει ρει·ιοάιεεΙι ννιεάει·ΙιεΙιτειιάε
Αιιειιιειι άειιΙειι ιιι άει· ΜεΙιι°28ΙιΙ άει· Ε'ιιΙΙε ιιιιΙ 'Ι'οιιειΙΙιιιε
ειι·εριοιΙιι·ιειε ; Ρι“ι·ϋρι'εετεΙΙειι ειε ειοΙιει·.
ΤΙιει·εριε: ΑΙΙε νει·ειιοΙιε, άιε ΡΗ2ε ιιιεάιοειιιειιιϋε ειιη

νει·ιιιεΙιτειι, Ιιε.Ιιειι ΙιιεΙιει· Ιιειιιειι ΕτΓοΙ,<;ε;εΙιιιΙιτι ειε ειιιά ιιιιεΙι
ειι .·ει·ειεαΙιι. Πειε ειιιΖιΒ· ι·ιιτιοιιεΙΙε: Ει·δάιιιιιιιε άει· Οι·γ ιειι
ιιιιά ΒιιοΙιτειι; ιιι εεΙιννιει·ιεειι Β'ειΙΙειιΑΙιι:ι·ει;ιιιι8 άει· Πεπ εΙιι
θεΙνιιιιοειιιιειιΙι.
ΒριΙιι·ιειε:. 1

) Πει· ιΙιει·ειρειιιιεεΙιε Βι·ιοΙι; ιιεεΙι νει·ιιιεΙι
:Με .άει·'ΡιΙΖε ιειι ειεΙιει· ιιιιά άε.Ιιει·άει· ΒϋεΙιεεΙιΙιιεε επι' άιε
ΒιεΙιιι€Ιιειτ άει· οΙιι€ειι Αι·ε,·υιιιειιτειιοιιειιεεειιιιτει.

και θιιΙτιιτνει·ειιεΙιε ΐεΙιΙεεεεΙιΙει;ειι.

2
) Βιε ιιιεΙιι. ειι Ιιεειιεἰτειιάε ΤΙιεεεεεΙιε, άεεε νιεΙε άει·

εεΙιινειειειι Ρι·οοεεεε, ννεΙεΙιε άιιι·εΙι ΙΙΙΙιι·οοι·Β·ειιιειιιειι Ιιει·νοι·
ι;ει·ιιΓειι ννειάειι. άιε ΜειιιάεΙιι :Με Βιιιε·ιιιιι;ερΓοι·τειιΙιειιιιτΖειι
Ιώιιιιειι, εε εει Ι›εεοιιάει·ε ειιι άιε ΠιρΙιτΙιει·ιε ιιιιά ΤιιΙιει·ειιΙοεε
Ιιιιιςειιι·Ιεεειι, ιιιιά άιε, ινειιιι ιιιιεΙι ειιι.ΐει·ιιιε νετικειιάιεοΙιιιΙ'Ι.
2νι·ιεεΙιειιάειι Βι·ιε,ει·ει·ιι_ιειιει·Ρι·οοεεεε ιιιιά άειι Βι:ι·εριοιΙιι·ι
οΙιεειι, Ιειι;ειι ιιιιε άιε ΡάιοΙιι ιιειΙιε άει· Ιιιει· Ι›εεεΙιι·ιεΙ›ειιειιΑΓ·
Ι'εειιοιι ιιιιεει·ε Ιιεεοιιάει·ε Αιιιιιιει·ΙιειιιιιΙιειι ειι εεΙιειιΙειι.

(ΑιιΙοι·εϊει·ιιΙ.)
Πε κε: Π. Η.Ι Μειιι εεεΙιι·τει· νοι·ι·εάιιει· Με ΙΙιιιειι εΙιειι
άιε θι·ιιιιάε άει·εεΙει.ττ, ινεεΙιιιΙΙι ει· εει ειιιει· ΑιιιιιΙιΙ ιι·οΙιΙ
εΙιει·εΙαει·ιειττει·Βι·Ιιι·ιιιιΙΙιιιιεειι άει· ΤοιιειΙΙειι ειπε ειιιΙιεΙιΙΙιτΙιε
ΑεειοΙοειε ιιιιά 2ιιιιει·ιιιγοστιεεΙιει·Νιιιιιι· νει·ιιιιιιΙιετ.Ιιε.Ι. Με
ΟοΙΙεεε ΗεΙΙε.ι. ιιιιι· άειι νοι·εεΙιΙε.ο; ιιιεεΙιιε, άεε Μιιτει·ιιι.Ι
ΙιεεεειιοΙοειεεΙι ειι νει·ιιι·Ιιειτειι. @ιιε ιυΙι απ: Ζε.εειι ειι άιε
ΑιΙιεἱτ. άειιιι ιεΙι ειιε·ιε ιιιιι·, άεεε θιεΙιιΙάε, άιε ιιι άει· Πιιιιά
ΙιϋΙιΙε ειιι:ει.εΙιειι, ειιι άει·ειι·τιε·εεθιεινιιι· νοιι νει·εεΙιιεάειιειι
ΙΙΙΙΙιοοι·ι;ε.ιιιειιιειι ειιΕννειεειι ννειάειι, ά:ιεε ιιιιιιι ειεε άτιι·ιιι
Ι‹ιιιιιιι ειιιεεΙιι; Βιιάειι Μιά. Μειιι Ει·ειειιιιιειι πω· _ιεάοεΙι ιιιεΙιε
εειιιι€·, Με Μι νοιι άειι ειειειι ΗΠΙΘΙ'5ΙΙΟΙΙΙΙΙΙΒΜΙ_.ιιιι ιιι άειι

ΡΙ'ι·ϋριειι ειιιε Βιι·ιιειιιι· θεά, άιε ειεΙιει·ε ΑιιΙιειΙτεριιιιειε ειιιιι

ινειιει·ειι νει·ιεΙειεΙι με.
ΕΙιε Μι _ΙεάοεΙι ειι άιε 8εΙιιΙάει·ιιιιις άει· Βειιιιιάε °ε·εΙιε,
ιιι6εΙιτε ιεΙι νοι·ιιιιεεοΙιιεΙιειι, άε.εε Μι ει" ιιιιι· ΙΙΙιει· ΒεειιΙιει:ε
άει· ιιιιΙΙιοεΙιοριεεΙιειι ΒεοΙιεεΙιτιιιιε ειι Ιιει·ιεΙιτ.ειιΙιιιΙιε. Ινεάει·
θιιΙΙ.ιιι·ειι ιιοεΙι ε;εΙι1ιιεςειιεΠεΙιεττι·ε.Βιιιιρ;ενει·ειιεΙιεειεΙιειι ιιιιι·
επι· νει·Ι'ϋΒιιιιΒ·. Ψνειιιι ω» εε ιι·οι2άειιι ιιιιτει·ιιεΙιιιιε άειιι Βε
ι“ιιιιάεειιιε Βεάειιιιιιι€ ειιιιιεεΙιι·ειΙιειι, εε εεεεΙιΙεΙιτ εε, Μπι ει·
ειιι ειιεεει·οιάειιιΙιεΙι ειιιΙιειι1ιεΙιει· ινει·: νοιι 80 ιιιιε εΙΙΙΙιι·ιειι
Πιιτει·ειιοΙιιιιιιζειι,ιιιιιει· άειιειι ειιιιιι·ε ννιεάει·ΙιοΙι: ειι ειιεεΙΙιειι
Ρει·εοιιειι ειιεεεΙ“ϋΙιι·ι ννιιι·άειι, ειιιά Η ιιε,ι,ςιιτίνε.ιιεθ·εΙ”ε.ΙΙει1.
Ι)ιεεε 11 Ε'ΙΙΙΙε ετεΙΙιειι _ιεάοεΙι Οοιιτι·εΙΙιιιιτει·ειιεΙιιιιι€ειι άιιιι·,·
άιε ειι ΙΙΙΙιιιεεΙι άιιι·εΙιε.ιιεεΙινιιειεΙιειιάειι ΙΙ'ιι·Ιει·πιιΙιιιιιε·ειιειιεεε
ίϋΙιι·τ νιιιι·άειι. Ιιι άειι ΙΙΙιιιρ;ειι 89 Β'εΙΙειι ΙιεΙιειι ω· ]εάεειιιεΙ
άιε νοιι ιιιιε ΠΠ·εΙιε.ι·εΜει·ιετιεεΙιε·εΙιειΙτειιειιθεΙιιΙάε ι.ς·ειιιιιάειι.
Βιι.εΜιιτει·ιειΙπι· Πιιιει·ειιεΙιιιιι€ ΙιιΙάετειι άιε νοιι ΟοΙΙει>;ειιΗεΙΙει Με άειι 'Ι'οιιειΙΙειι ειιτίει·ιιτειι ΡΙ'ι·ϋ ε. Ι)ιεεεΙΙιειι
ννιιι·άειι εννιεεΙιειι ΒεεΙιεΙε.εεΙιειι 2ει·άι·ἱ1εΙ‹ι πιι άιιιιιι Γι·ΙεεΙι
οάει· νει·εεΙιιεάειι εει'ει·ει: Ιιειι·ιιεΙιτει.

·

Βει άει· Βειι·ιιεΙιτιιιιι; άεε ι”ι·ιεοΙιειιΡι·ϋ.ρε.ιετεεεει ιιιιε εοΙ'οι·ιω, άεεε άἱε Ρι"ι·εριε ιιιοΙιτ ιιιιι· πιω ιιιιε ΠεΙιΙιεΙιειι ιιιιά
Βιιει·2εΙΙειι Ι.ιεει:ειιάειι,εοιιάει·ιιάιεεεΙΙιειι Ιιειιιιι ιιι νει·ειιι2εΙιειι
ΒιειιιρΙε.ιειι ειιιΙιιεΙτειι.
Βιιε ίι·ιεεΙιε Ρτερει·ει: εεε ίΙΙιει·Ιιιιιιρι. "ω, Αι1ΙιιιΙτεριιιιΙαε
και· Βειιι·ιΙιειΙιιιιε άεε Με.τει·ιεΙε. ΒοΙιοιι ιιιεΙιι· Ι;οιιιιιε Ιιει Βε
ΙιιιιιάΙιιιιε ιιιιτ άοιΙΙΙ5ειιιιε οοιιει.ετιι·ι; ιι·ει·άειι. ΗΙει· ινιιι·άειι
εΙΙει·άὶιιἔε ιιιιι· ιιι 10 Ε'εΙΙειι ιΙιεΙιει·ε Ι›Ιειι-νιοΙειΙιε Β'εάειι ννιιΙιι·
εε·ιοιιιιιιειι, άιε άει· εΙιειι ΒεεειεΙιιιιιιιι; ιιιιεΙι Με ΒεριοεΙιι·ιε,
ιιιιεΙι ΙΙΙΙΙΙει· Με Βεε. Ιιιιοειι.Ιιειιιιιιιιιιιιιε Ιιειι·εεΙιι:ει: ννει·άειι
ιιιΙιεεειι. θεΐτει _ιεάοεΙιννιιιι·ειιιιΙιει·Με Ι`ειιιει·εαεΙΙι ις·ειΙΙ.1·Ιιιε
Ε'Η.άειι,εοννιε Βτε.ΙιοΙιειιιιιιά θοι:οειι ιιι εεΙιειι. ΑΠε άιεεε Βε
ιιιιιάε ειεΙΙιειι _]εάοεΙιιιιεΙιιε ΒιιιΙι.ειΙΙιεΙιεε. ιιιεΙ1τειιι άιε Αιιι;·ειι
ερι·ιιιι.τειιάεεάει·. Αιιάει·ε ἔεειιιΙιετειι ειεε άιε Πιιι€ε, Με Μι·
άιε Τι·οοΙιιειι ι·ΙΙ.ριι.ι·ιιτειιιιι Αιιιιιιιίιιι·Ιιειι εεΓει·Βι ειι ετιιάιι·ειι
Ιιεειειιιιειι: ιεεεΙΙιειι ΙιΙειι·ιτειιιιιιε εοι'οι·ι. ΙΙΙ›ει· άειι ΗειιριΙιε
ειιιιιάιΙιειΙ άει· Ραεριε Με 8οΙιοιι εει εεΙιννιι.οΙιει·νει·ει·ϋεεε
ι·ιιιιε ειεΙιτ ιιιιι.ιι,άιιεε ειιιε Μειιι;ε μι: εεΙ'ει·Ιιιει· ΒΙειιιειιιε άειι
ΗειιιιτΙιεειειιάΙΙιειΙ άεε Ρι·ιΙρει·ετεε ιιιιειιιιιεΙιειι. ΑΙΙειιι ειι .εε
ιιειιιει·ει·ΠΙΠειειιιιι·ιιιιε Ιιεάιιι·ϊ εε ειιιει· ετιιι·Ιιει·ειι νει·ει·ϋεεε
ι·τιιιε,·,ειιιει· Ιιιιιιιει·ειοιι Με 800 νεται·ϋεεει·ιιιιε·; ιιιιτ άἱεεει· Ι›ε
τι·ιιεΙιιειι,Με ιιιε.ιι ε·εινειΙιι·, άειεε άεε Ρι·ιιρειει. Με ειιιειιι
(ιεννιι·ι· ι“ειιιει·?Μινι Ιιεει.εΙιτ,άιε ιιι άει· Ι)ιεΙιε ιιιιι· εεΙιι· ινε·
Με νει·ιιι·ειι, άει·ειι Βιιιιε·ε _ιεάοεΙι εεΙιι· νει·εοΙιΙεάειι Μι: άιεεε
Πιάειι ειιιά νιεΙΓεεΙι εεννιιιιάειι ιιιιά ιιιιι ειιιιιιιάει· ειι κιει·ΙιεΙ:ιειι
ΒΙΙιιάεΙιι νειεεΙιΙιιιι;ειι ειιι άιοΙιτεε Ιι"ιΙεννειΙ‹ άιιι·ει.εΙΙειιά. Αιι
ΙΙιιιε;ει·ειι ?Μαι εεινε.Ιιι·τ ιιιε.ιι ε.ιιοΙι, άιιεε ειε ειι ειιιειιι Βιιάε
ετ.ννε.εάιοΙιει· εειιι Ιιϋιιιιειι ιιιιά ειιιπ ειιάει·ειι Ιιἱιι ειεΙι ειινιιε
νει·ιιιιιιςειι. Ι)ιεεε ΐειιιειειι _ΓΙι.άειιειιιά ιιιειει νοΙΙΙιοιιιιιιειι Ιιι:
ιιιοιςειιι3·εΐει·Ιιιι,άιιΒει ιει. ιΙιι·ε ΓειιιΙιεΙτ. νιεΙι”ιιεΙιειι άει·θιι·ειικε
άεε διεΙιιΙιιιι·ειι. ΖιιννειΙειι ι;εΙιιι€Ι: εε ε.ιιεΙι ειπε νει·εινειΒ·ιιιι,ε·,
άει· Ε'ειάειιινιιΙιτειιιιεΙιιιιειι, ινειιιιΒ·ΙειεΙι άιεε εεΙιειι πιο.
Αιιεεει· άΙεεειι εΙΙει·ϊειιιειειι Β'ε.άειι ειεΙιτ ιιιιι.ιι ιιΙιει· ε.ιιεΙι
ειιινεε άΙεΙιει·ε Γκάειι ιιιιά ειι άιεεειι Ιιεεεειι ειεε ειπε ετε.ι·Ιιει·
ε·εΐει·Ιιι.εΜειιιΙιι·ιιιι ιιιιά ιιιι ι'ειΙιΙοεειι ΙιιΙιιιΙε εεΓει·Ιιτε Κ6ι·ιιει·
ειιιςεΙει:ει·ι. εοιιειειιι·ειι. ε
Πει· Βειιιιιά άἱεεει· Γεάειι ιιι άειι ΡΙ'ιερΓειι Ιετ ειιι ειιιι:ε
οοιιεΙιιιιιει·, ιιιιά Με νοι·ινε!τειι άει·εεΙΙιειι ει·Ιιι·ιιιει ειιαΙειεΙι
άειι Βεινειε, άιιεε ειε άιε Ηειιριιιιε.εεε άει·εεΙΙιειι ε.ιιειιιεεΙιειι.
άεεε άιε Ρι'ι·ερΐε ιιιεΙιτε ε.ιιάει·εε Με ΡΙΙει·εεειι άΙεεει· Ε'είιΙειι
ειιιά.
Νιιιι ει·ΙΙΙιι·ιετ εε ιιοεΙι, άἱεεε ΓΙιάειι ιιι ΙΙιι·ει· θι:εΙΙιιιιε; ιιιι
θι·ειειιι πιι άειιι:ειι. Πιεε ιετ ιιιιιι Ιιειιιεεινει;·ε ΙειοΙιτι άιι Με

ΑΙΙειιι νει·ιιιιιτΙιιιιιςε
άιεεει· Ι·ΙιιιειοΙιι: ιιιιεΙι ιιιιεει·ε ΑιιειεΙιι·.

ιιιιεερι·εεΙιειι. Μι· ΙιιιΙιειι ειε Πι· εεΙΙιειΙΙ.ιιάιε;ε οι·αιι.ιιιειι·ιε
θεΙιιΙάε ειιεςεερι·οοΙιειι,ιιιάεεειι ΙεάοεΙι άενοι· ιι·ιιι·ιιειι,ειε πιι:
άειι ΐε;άι,ι;ειιθεΙιιΙάειι 2ι1νει·ννεοΙιεεΙιι.άιε εε ΙιΙΙιιιιε Ιιειιιι Απε
επειεΙιειι νοιι Επι" ιιι Ρι·ερει·ειειι ειιιπ νοι·εεΙιειιι Ιιοιιιιιιειι.
Ι)ιεεεΙΙιειι ειεΙΙειι εεάι·ϋεΙιτε ιιιιά ιιι άιε @ειπε ειιεεειοεειιε

ννειεε Ιιϋιιιιειι Μι· ιιι



εφ-.
Ζε!!1ιει·πιεάει·, άοο!ι ειπά ειε !ειε!ιι: !ιοιιιιι!ιο!ι επ !ιιτει· το1ιιι:ι
νοιι 1)ιο!ω, άεπι Αιιεεε!ιεπ ειιε €τιιεεετεπειιιιτ!ι€ειε.τιιιειιΠάπι
ρειι, ειε ειπά ειιιεε @Μάο Βιοεττεο!ιι ιιπά ειιε!!επ πιο οιπ
Ρ!εε!ιιινει·!ι άει·.
ννεπιι πιιι· ειε άιιι·ιιπι ιιπ· 1!γοε!ιοιι επερτεο!ιειι, εο ννιιτάεπ
πιιιιιιο!ιετάιε Βοιιιιπιιιε!ιιι·ιειιιπ Με” !ιοιιιιιιειι, άοο!ι 2ειι:1ιποπ
ειο!ι άιεεε άπτο!ι ι!ιι·ειάορρο1ιε Πειιιιιι·ειιι ιιπά ι!ιι·ε ,ε;τϋεεει·ειι
Πιιιιοιιειοπεπ εεε. ι!ιτεπ ι“ειο!ιετιεςεπΒειιι. Βιιά!ιο!ι !ιιι.1ιεπειε
τε!ιιτιν Β·τοεεοΒροτοπ, άιε !ειο!ιι; ε.ιιε!τειιπεπ ιιπά άιι!ιει· νοπ
ι!ιιιιιιι !ειοιιι. Οιι!ιιιι·ειι πιι εοινιπιιειι πω!. νοιι άειι ι:εννϋ!ιπ
!ιο!ιειι Βιιοιετιεπ,άιο ιιιιο!ι ?πάω ιιι!άιεπ, ειπά ειε ειιιεε ειιιε
ι·ειιτ, νει! ι!ιι·ο θ1ιεάοι·ιιπι; ιπ Βιιι.1ιοιιεπ!ειε!ιτ οππετιιιιτιιιιι·
ιει. Ποτει·ι.ιειει”ειιιεΠι.ι!επ ο!ιιιε _ιεε!ιο!ιο θ1ιειάετιιπι; ιιπάεπ
ω· ειπα· ιιι άειι·θι·ιηιρε άει· Βιτερτοει·ιο!ιεεπ,ειι άοι· ιιιιο!ι άειι
ιιιιιιοειειι Απεο!ιειιιιιιε·οπ άιε Αεπιποτπγοεε, άει· 'Γιιιιετ!ιε!ιιιι
οι1!ιιε.άετ Μιι!!ειιε- ιιπά άει· 1!ιρ!ιι.!ιει·ιεοτι·εε·οι·εε!ιιιτοπ. Βι
ιιιιιει·ιι απ· ππε άεεεεπ, άιιεε πιει άιεεειι ε!!ειπ ειι!ιτε νει·εννει
ειιπἔεπ, Κο!ιιοιι!ιι!άιιιι€επ ιιπά Ηροτεπ ε.!ιτι!ιο!ιοθειιι!άο αοπ
ετιιιιι·ι. ινοτάεπ ειιιά, εο πιιιεειεππιτ πιι€ειιιιιι, άιιεε Μι· ε.ιιο!ι
ιιπ- ιιιιεει·ιεΠιάεπ 1ιετεο!ιιιει; ειιιά, ειε επ άιεεει· (ιι·ιιιηιε πιι
τεο!ιιιειι. νοι·1ιιιιιις πιιιεεειι πιτ άιιε ιι!!ει·άιπιζεπιιι· Με Μπιτ
εο!ιοιπ!ιο!ι !ιεεειο!ιπειι, άεπ ειτιοτειι Βεινειε !ιιιππεπ ινιι· ειεε
!ιο!”ει·π,ννεπιι εε ππε ιιε!ιιιι;επ εο!!ιο. ειε ιπ 1ιοιιιοιι!ιιιι· επ
8ι=ινιππεπ. Πιιεει·ε Αιιειο!ιι; πιει σε ιιπι” άιεεε Βιιιιιιιάει ειιι
ιιιετ!ιεειιι ειι ιιιε.ι:!ιοιι. Ππεετε ινοιιει·επ Βειιιιιιιιιιιεειι ννετάειι
άιιι·ιιιιι ιιιιειι·ε!ιοπ,άιεεε Ειιο!τε ειιεειιιιι!!ειι ιιπά άειππ !ιοι1°ειι
πιτ 1!ιιιεπ νοπ άειι 1ιεειι!ιιιτειι ννειιει·ο Μιιι!ιει!ιιιιε;οπ επ
ιπει:!ιειι.

(Αιιτοτει'ετει).

Βιει:πεειοπ.
ιν!εάιιιι ι το πι: Νοο!ι τω· ιιιοιιτ επ !επιζετ Ζει ινιιι· ιιιιιιι
€επει,ε·τ.άετιιι·ιι€ε Ρτιερω ιπ άειι Τοιιει!!επ πιιι 'Γιιιιετοιι!οεο
ιπ Ζιιειιιιιιπεπιιιιιιει·επ 1ιτιπιιιιιι. Σε ιετ. ειιο!ι !ιιι‹ι!ιει. εε!ιι·
εοιιοιπ!ιο!ι. ειιιεε, ιιι!!ε εε ειι:!ι ιιπι ιιεινιεεε Ατιιιιι άει· 8ιτι-ριο
ιιιι·ιιι ιιιιιιάει!ι,ειε άεεεε!1ιε νει·!ιιι.!ιειι Ε'ιιτιιετοΙΤειιε·ι>εεπιιιιει·
ειιινωιεεπ ινετάειι πιο άιε '!'ιιιιει·!ιε!!ιιιι:ι!!επ. Α!!ιε Βιι·εριο
ι.!ιτιιιεττιεπνι·ει:!ιεειι!ειιεεειπ; ιιι άεπ Κι·γρτειι ινοι·‹ιεπ ειε εισι!ι
ινιι!ιτεο!ιειπ!ιο1ιιιιιι:!ι πιιι επάετεπ Βιι.οτει·ιεπεπειεάε!π, ιι·ε!ο!ιο
ειε επιιιιιΒε ιιιιοι·ινιιο!ιει·ιι.Βο!ι!ιεεε!ιο!ι ιιιιει·άπιιετι ε!ιετ άιε
Βιι·εριοι!ιτιιι ιι!!ε ειιάει·επ Βει:ι.ει·ιοιι ιιπά νει·άι·ιιπε;ιάιεεε!ιιεπ,
εο άιι.εεάιε ΡΓτάριο πιιι· "ειιιεε επάει·ο Βιιιιπεπιε ιιιιεεει· άει·
8ι.ι·ερωιιιι·ικ επι!ιε!ιειι άιιτι'ιοπ. Βεειιιιιιιιι Μιά ειο!ι άιε ιιι
άοπ Ριι·ϋριεπ νοι·!ιειιάεπε δι:.-ετι ειιο!ι 2ιιι:ιιιειι !εεεειι. οιι
ε;!ειοιιεε ειπιι:ςιεΒοιιννιει·ιε!τειιειι 1ιει·ιε!ι;ειιειιιεε. νιε!ε 8ι.
ιιτιοπ ινιιιι!ιεεπ ιιπιιει·ο1ι, ιιπάει·ει ιι!!ιει·άιπι;ε ιιιο!ιι. νετ!επςεπ
ειιιεε·2ιι ι!ιτοι· Ειιιπιιοιιο!ιιιι8·Ζιιο!ιοι· οάοι·ιι!γοετιιι - νει-εειιι.
ιιιεεε. Με ειε ιπ άειι Κι·γριεπ ειιο!ι επεειτοιιιπι ννει·άιιιιΚέιπ
ιιιιιι. Ζιι ινιιτπεπ Μ; του νοι·ει!ιεει· Βεειιπιιιιιιιιιε άει· Απ;
άει· Νιιπιε Βιι·εριοι!ιι·ικ ιοιιει!!ιιι·ιε »Με ειο!ι νοιι! ιιιοιιι ιιιιΙιεπ
1εεειειι. 11“ιι!ιτεο!ιειπ1ιο!ιπ·οιάεπ εε νει·εο!ιιεάοπο Βι.-ιιι·ιεπ
ειπε. πιο εε ιιιειει:άετ Πι!! Με. .Το ιπε!ιι· ιιιιιιι ιιπι' άιε διαφω
Ι.!ιτιιι ιιι!ιιιάει;, ιιπι εο ιπο!ιι· ιιπάει πιιιπ ειε; ειε ιιι ειΒ·ιιπι!ιο!ι
ιιιιιει·ε!!ειιπιιττειιιιπ. Γτεε;!ιο!ι ιει εε, ιιι Με »Με άιε νει·εο!ιιε
άοιιειι Αι·ιοπ ριιι!ιο8·ειιειιιά. νιε!1ειο!ιτ ειιιά εε ιιπι· ρ!ιγειιιιι
1ιεο!ιεΒ.ειπο, άιε νοιι ι!ιιιειι ιιιιεεο!ιειι. ιΒιιιε !)πτετει!!ιιιιενοιι
'Ι'οιιιπιιιι άετ θττερτοι.!ιτιιιιει ιιιε _ιοτειιιιοπ!ι πιο!ιι 8·ε!ιιιιιιοιι.
Πειτε: Βει .ιιπεετειι Ππτει·ειιο!ιιιιι€επ ειπά νει·εο!ιιει!επε
Γετιιιιιιι;επιει.!ιοάοιιεπειεινε.πάι: ινοτάεπ, ιιιιιιει· Απάει·ειι ε.ιιο!ι
άιε_ιεπιε;εεπι Τιι1ιετ!ιο11ιιι.οι!!επ,!ετειιιι·ε _ιεάοο!ιπιιι ιιοι.ιειινειπ
Βεειι!τει:. Ιιι ειιιειιι Ε'ε!!ε ννιιτάει ειπε Αιι '1'ιιιιει·1ιο!!ιεει!!επ
ιιιι·1ιιιιιςετ!ιει!ιοπ,άοι:!ι !ιοάιιι·Γάιεεετ Ρε!! ποο!ι ννειιει·ει· ιιπ
τετειιο1ιιιιι€επ. Ο1ιρ;!ειο!ιάιε Βιι·εριοι!ιτιιτ ιπ άειι Κι·γριειι άει·
'1'οπει!!επ νει·!ιε!ιπιεεπιεεειρ: ιιιιεε1ιιι!άιι.ιει·Νιιιιιι· ειι εειιι
εο!ιειιι€.πιει! ειε ιιπι· ιιιι!ΡΠεετοι·εριι!ιο! ειο!ι ειιτινιο1ιε!ιι!ιιιιιπ,
ινιτά ειε _ιεάοο!ιρει!ιοι-;ειι, ννειιιι ειε επι ιιιιάει·επ Βο!επ κ. Β.
ιιι άιε Βιιιη;επ ι.τε!ιιπει.
Ρει.ετεεπ: Βο!ο!ιε Ριτϋριε !ε.εεειι ειο!ι ιπι Α!!εοιιιειιιεπ
ι·εο!ιι.!ιιιιιιιιι :ιιιε άειι Τοιιει!!ειι επεάτιιο!τοπ, επ ιιιιι:!ι ιιει Βγ
ρ!ιι!ιάορ!ιοιιειι. ιΥιο!ιιιιι ινε.ι·εσε επ ινιεεειι, ο!ι άιε Απειεάε
!ιιπει άετ Βιι·εριοι!ιτιιι ιιιιε!ι Π!‹:ετ.ιιιοπειι άει· Βο!ι1οιιιι!ιιιιιι
!ιοι·νοτι·ιιι”ε- ειιι ιιι άι!"Γει·επειιι!άιεειιοει.ιεο!ιοι·Βεειε!ιιιπε;
πιο!ιτ ιιιιιινιο!ιιιΒ·οειι οιιιεπι.
Η ε!!ει.: Πει· Νιιιπο 8ιτειιιοι!ιτικ τοπει!!ιιι·ιε ιετ πιιι· νει·
ΙιιιιιιΒ· Βιεινιι!ι!τινοι·άεπ. ο!ι ει· ιιπιιοι·εο!ιτιετιει, Με πω! ει·ει
ερει.ιετ, πιιο!ιάειιιι Βειιιοιι!ιιιτοπ ετιιιι1ιειι πετάω, ει·ννοιεειι.
Μϋ81ιο!ι άεεε άιε Βιι·εριοι!ιι·ικ ιπ Οιι1ιιιι·ειι !ιιιιι:,ειιιπινεο!ιει;
επι άειι·'Τοπει!!ε ινιιε!ιει; ειε εο!ιιιε!!, άειιπ ιπ 1-2 ννοοιιειι
ειπά άιε Ριι·όριε εο!ιοιι νιιεάοι· ει·πειιιιι·ι. Απάετε Βιιοι.οτιοπ
ετιεπ ιε1ι!επ ίιιει ιο!!ειιιπάιε. ιιπ Απεο!ι!ιιεε ιιπ άιε Βε
ΡΕι·ϋριε 1ιεο1ιεο!ιτειιιιιιιι1ιιιιιιιιεςΑιιιιιιιιιιι. Πιοετιιιιοποιι ειιιά
άειιιππο!ι_ιεάειιι'ει!!ενοι·!ιιιιιάειι. σε πιιι· ιπ άετ 'Ποιο οάοι· ιιιιο!ι
ιιπ άετ Οιιοι·ιιιιο!ιειιπ ποο!ι επ !ιεειιπιιιιε·ιι. Με ιιπ Αιιεο!ι!ιιεε
ιιπ άιε Ρι'τοριιιι!άιιιη; επειι ρει·ιιοιιει!!ετε Αιιεοεεεε ιιοο1ιε.ο!ιτει
ννει·άειι.εο!ιοιπι εε ω! ιιιο!ιι πιιι· ιιπι οιιοτι1εο!ι1ιο!ιο,εοιιάει·π
ειιοιι ιιπι ιιε1°ει·ει!Βιιει·ιιιι€ε- ιιπά Ζετεει.πιιπεενοι·ι.τειιεε επ
!ιεπάε!π. Ειπε ιιιο!ιι πιιι· ρ1ιγει!ιε.1ιεο!ιε,εοιιάει·ιι εποε απο
ιπιεο!ιο Ένιι·1ιιιιιε· άετ Ντάριο !ιιεετ ειο!ι εο!ιοπ εποε άοε
ρεπεετεπτεπ (ιοι·ιιο!ιεεάει· Ρι'ι·άριο επιιο1ιιιιοπ.

Πειτε: Ιιι Οιι!ιιιτειι ινεο!ιεειι άιε εε άοε1ιιι!!ι1ιιιιεεε.πιετ,
ννει!τιιειι Ιεπειε ννετι.επ ιιιιιεε, ιιιε άιε Βροι·ειι επειτοιιιιειι.
Νε.ο!ι άειιι Αιιεάι·ιιο!τειι άετ Ριι·ϋριε ιπ άειι 'Ι'οπει!!ειιι ιι!ειιΞειι
!ιιιο!ιει.ννε!ιτεο!ιειιι!ιο!ιποο!ι Βοειιι άοε Βιιιιι:ι:ει·1ιοάεπεειιτιιι:!ιι
ιιπά εειιιεεεεπ άε!ιει· άιε Πιι!επ ει:!ιπο!!ετ ειε ιιι Οιι1ειιτοπ επι.
δο!ιιιιιι;ε: Αιιι:!ι Μι Κιπάει·τι ειο!ιι. πιιιιι εο1οιιο Ριτεριε
!ιιιιιιιι;. !Βε ιι·ε.,ε·ι ειο!ι. ο!ι άειι· Ριτορι, ννε!ο!ιεπ ιιιιιιι ειιιιιςε1 Σεπ ιιεο!ι άεπι Αιιεάι·ιιο!ιοπ ινιεάει· ιιπ άει· 8ι.ε1!ε ειε!ιτ, εειιι
ιιειιρειιι!άειοτ ιει. Βε !τιιιιπι.ειιι. Με Με ιιπ Κιπάει·ιι πιιι· ιιι
!ειι:!ιι νοι·1ιοιππιτ,οιπ πιιι· τ!ιει!ιιειεεε Αιιεάι·ιιο!ωπ άοε Ρίτσ
ριεε ειιιιιιζειιιιιάεπ ιιε.ιιεπ.
Η ε!!ε ε: Πιο Ριτϋριο ειιιά Μι Κιιιάει·ιι εο!ιινει·ετ :ιι ειιι
Γει·πεπ; πει Βι·ινιιι:ιιεοποπ !ιι.εειω! 1ιεει.ιιιιιιιτΑ1!οε επι.Γιετιιοπ.
Πιιεε ιι·οιπάειιι Τ!ιει!ε άετ ιι1πιτιιι πε.ο!ιιι!ειιιεπ. ιετ 1ιεειιιιιιπτ

ά
ει
· Ε'ιι!!,άειιιι άετ $ιτεριοι!ιτικ !ιο.1°ιειάεπι Βοάειι άετ Κτγριε

'σει απ.
ιν !ιιάιιιιιι·ονν: Βιιεε ειιεεει· ρ!ιγει!τε!ιεο!ιοιιειιιο!ι επετει
εο!ιοΒειεε πιιι· Ψιι·!ιιιπι; !ιοιιιιποπ !ιιϋπιιεπ, Με ειιιεε Βιο!ιι.ι8
τω, άιιππ άιε ιιιειειεπ Ατιεπ άει· Μ. ειιιά ιιιο!ιι ιιιάιιΤοτειιι
ιιπά ειιιιΒε ρι·οάιισιτεπ πει ι!ιι·ειιι ννεο!ιει.!ιιιιιι νοτεο!ιιεάειιο.
ι!ιει!ε ειιεΓϋτιιιιιι·ειΒιο!ιε, ι!ιει!ε εο!ιπε!! άι!Τιιπάιι·οιιάεε Ριι;τιιοιιι
ιι. ε. πι. !Βε εο!!ιο πιιι· !ιετνοτι;ει!ιο1ιεπννει·άειι, άεεε σε ειεε
νετιιιιιι!ι!ιο!ι ιιιο!ιτ ιιπι οιπο Βεεοι·ριιοιι ι;ιι'ι.ι€ετ 8ι.οΠ'ινωιιεε!
ρι·οάιιι:ιε 1ιιιπάε!ι.

Αιιειιιιι ειιιε άειι Ρι·οιο!ιο!!επ

άει· Θεεε1!εο!ιείτ ρι·ει.1ττιεο1ιοι· Δετετο επι Ι.ιιιιιιι

ΒιτειιιιΒ· νοιιι 2
. Πειτε 1900.

1
.

Πι·. Ρι·ιεε ιπειι ιι ειιε!!ι.ειιιεπ ΒΤ. .1ιι!ιι·ειι!ιοιι Μεπιι ιιπι
ειιιειιι !ιιιι,ιτεΖειτ. !ιιπάιιτο!ι ιιπει·!ιιιππι ιτε!ι!ιειιεπετιΠ!οιιε ρειιιε
νοι·. Ριιιιεπτ ιει νει·1ιειι·ιιιει, πω. θ Κιπάι-ιτ ετ2ειιετ. του
άεπεπ 2 ε.ιιι !ιειιεπ ειτά. !π Αιιειιιιιεεε ννοι!ειι·Εεεε ι10τ:!ιεοιιει
οιπ νεπετιεο!ιεε !.ιιιάεπ. 1ιιι Πει:ειιι!ιοι·1898 πετ ΡΜ. επειτ
ε!ιε!ιι:!ι μεεο!ι!εο!ιι!ιο!ι νει·1ιο!ιτι, ιιπ 1ι'ε!.ιτιιιιτοάει· Μεπιειε
1ιειιιετ!ιι.εει· πιιιιτει Αιιει!ιιεε, άειι·Με άειιι Ρι·ιιοριιι.ιε!επι τε
!ιοπιιιιοπ εο!ιιειι, επ οιποτ εεε.τιωιιΡ!ιιιτιοεε Με άει· Κτειιιε
ειπε .1ε.!ιτιιπά 'Με. Νεο!ι θρε.!ιιιπα άει·ρ!ιιιποι.ιεο!ιεπ Μπεν.
εο!! οιπ Ζιειιι!ιο!ι ειει·ιι ιιιιι!ιι·ιτιοε θεεο!ινειιτ εειιι ιίοι·εε1ιειιι
εο!ιοιιιτποπεειπ. ιιπ .1ιι!ι ει1οιιτεΡιιτ.ιειιι, πεο!ιάειιι οτ νοπ ειι
άει·ει· θειιε 4 ειι1ιοιιιιιπε !ιι_ιοοιιοιιιιιιει·1ιε!ιοπ, άειι Β.εΓετοιιιιειι
Με. Αιιι' άει· Βιιο!τεπεειιε άειι Ρεπιε ιιπ άει· Οοτοιιε. ις!ειιάιε
ειιιεεεειιιΘιεεο1ιινιιι·πιιι; !ιιιτιοπι, ερεο!ιιε·επιιιι·ιιιιάει ιιπά ιπιιι
ιι·ιτιειι, πειτε ειιιιζεννοι·ιοπεπ, επ Οοιιάγ!οτιιιιιε. ιιοιιιιιιιιε.ιιι
ει·ιιιπει·ιιάειι_ Βιιιιάετιι. Ιιιι.ιιιιιιε!άτιιεοπ !οιο!ιε νετει6εεετι.
1)ειεΑ118ει·110ιιάεε θεεο!ιιι·ιιτε οι·ιππει·ιε ιιι·ειιιιιετιιπ οιπ Π!ι:ιιε
άιιτιιιιι. Με νιε!ιπε!ιτ ιιπ οιπ εει·ριιιιιιϋεεε ι·ειιετιεο!ιεε 1.Τ!ι:ιιε.
'Ι'ι·οι.κάειπειιι.ει:!ι!οεεειο!ι ΕΜ”. νεειιο!ιειινοιεε:ιιιοιιιει· Βο!ιιιιιετ
αυτ, άιε, Με επ οι·ινιιι·ιειι εει·, ετΐο!ιι·!οε ιιιε». 1)ιε άειιι!ιο!ιε
ΝειιΒι!άιιπἔ νοπ θεινε!ιειπε.εεεπ, άιε !ιιι.!άε;εεο!ιινιιτιε,·2ει·ίιε1ειι,
άει· επεσε, ειινπε ιιιιεειι·ϋ!ιιι!ιο!ιε νει·1ιιιιι' άει· 1ίτε.ιι!ι1ιειτ.νει·
ιιπ1εεει.επ !ι.είοι·ειιιεπ πιιι· !)ιεπποεο Οιιι·οιποιιιιι ρειιιε. Ειπε
Οροτειιοιι ννιιι·άε νει·ννειεει·ι. !Βιιάε Νονειιιιιιιτ ειιι·1ιτε Ρε
τ!ειιτ.,άετ ιππννιεο!ιειι ειιιεε Βει!ιε νοπ !ιιιιιιιιεο!ιεπ ιιπά Με·
ινιι.ι·ιιιι·επΑει2ιεπ οοιιειι!ιιι·ι !ιε.ιιο. άειι Βιιιιιτεπωιι νιιιιιάετιιπι.
Μπι (ιεεειιννιιι· πετ ιιι άει· Ζννιεο!ιοππειι. εποτπι ειιχειιοιιιιπεπι
άιιεεε!!ιε 01'ει.Γ00!ΗΘειι:!ι ιιιε: ιι1ιετ άιε ιςειιιιε ριιι·ε ρεπάιι!ιι

ιἔἑειιιε.
άιι.εΟειιιτιιιιι ιει: ιιιιι!τι·ιτι, ερεοιτιἔιιε!ε,.:13,εο!ιιιιιοι·ιει, άιε

ιιιιάει· 1ιεεεε!ιοπειπε ριιρι!!ϋεειι, εείεεει·ειο!ιειι ινιιο1ιει·ιιπζειι.
Βειιιει·εειτ.ειπάο!ειιι:ε !3ιι1ιοποπ. 2 ινι!πειιι· Αει·ει.ο !ιε.!τ.ιιιιάιε
Αιιοοτιοιι πι· ειε Π1οιιε ιπο!!ε εει·ριιιιιιοειιιιι ιιπά ι·.ιι!ιοπ νοιι
_ιεάει·Ορετειιιοπ ιιιι. ΙΒιπο ιιιιιιτοε!τοιιιεο!ιοΠπι.ετειιο!ιιιιιε ετ
!ιιιι·τειο ιεάοο!ι άιε !)ιειειιοεε «Οιι.ι·οιποιιι»νο!!ιιοιιιιιιειι. Βο1ιοιι
ιι!!ειιι άιε Ρτοάιιοιιοπ οιποτ θεεο!ιννιι!ετιιιιιεεε,άιε εοπετ. ιιει
!‹ειιιειπ νοιιετιεο!ιετιΠ!ειιε νοτιιι!ιοιπιποπ ρι!ει;τ., ερι·ιο!ιι ιιπι
ειιιεο!ιιιει·Βιο!ιοι·!ιειιαπ· ειπε Νοιι!ιι!άιιιιιι ιιπά ειιτει·, ιιιιι:!ι άειιι
ειιιιπειι νειτ!ιι.ιιϊεπ ιιτιιιοι!επ, πιτ ειιιεειιϋεε.τιι€ε. Ρει.ιιιιιι επι
εο!ιΙιεεει ειο!ι επά!ιο!ι ειιτ Οροτειιοπ.

2
.

Πι·. Κιννι Με γ 1ιει·ιο!ιτειεπει- οιιιειι ειιιεε ειιι·ειιι!ιιιιιι
!ιο!ιειι Πιιι;!ιιο!ιει'ιι!!,άοι· ειο!ι επι' ιιιιιοπιΚτοπε!ιεεεει· ιιπ Ηιιι'επ
ιιιιιεει· Α!ειιιιιιάει· 111. νοι· ε!πι,=;ει·Σεπτ οτειριιει:ο. Ριιιιοιιι,
πιιι άειιι νοι·τιο!ιιειι οιποτ Αι·πειι επ οιποτ ετινιιε νοτειιι·ιιι
Βειιάειι Βιο!!ε άοε Βιιιιιιΐεε ιιοεο!ιε.ιιιε·1:,ινιιι·άε ιιιινετεειιοιιε
νοπ ειιιειιι άιο!ιι.νοτιι!ιετικιιτοπάεπ ιιπάετπ Βιιε·,ρει· ιιππ Βοι·ά
€ο2οε·ειι, ινοΙιει Ρε.ι.ιοπι _ιεάοο!ι πιο!ιτ ιιιε 1Νιιεεετ ω, εσπ
άει·π εινιεο!ιειι1ιειάειι Βο!ιιι!ΐετιιιιιριεπ,άιε επ ειπιιιιάει· ι·οτιιιιοι·
81ιι!τειι,ειπι;ειιιιειεο!ιτ ιιπά ,ςει·ο!!τ ννιιτάε. ΑΜ' εειιι Ηι1ίε
ι·ιιιειι ειπε άειι·ινεπιις !ιοιιειάειιενσει·ι.!ιοπΒιι,ε·_οιιπι-ει, 1τοιιτιιε
Ριιιιειιι; άειι ει.νι·ει ! 1ινοτει ννειι:επ ινε; Με ειιιιι Ηοεριτ.ιι! :ιι
Ε'ιιεε ειιι·ιιο!ι1εεειι. Νεο!ιάειπ ει· ιιιιο!ι εειιι ριι.ιιτ Τειςεπ άιιε
Ηοεριι:ιι! νει·1ιιεεεπ,ειιοιιιο άει· Κι·ειι!ω άοπ Βείετειιιιιιι ιιπι.



ιιε

Με ε.ιιιιει1ειι6ετεειιιι‹ι εειιοιι νοιινι7ειτ.ειιιειειιιιιει·εε 8νιιιρτειιι
ι›ιειει. εει· ΚιειιΙιε ειιιειι ειιιιεοιιιιιιιειινειειι Βιιιτει·ειιεε ειιι
1ιειτ1ειιθειει·ιιε ιιιιιιιι άει.ι·, νετιιιιιιάειι ειιι ειιιειιι ιιιιιεειεειι
θεάειιι ω· Πιιιει·, εε ιιεεε ει· νοιι ω· 1ι'ει·ιιε εειι Βιιιάι·ιιειι
ειιιεε ειιι. Βιειιιιοι·ι·ιιοε Βειιε.ιιει.ειι ιιιιιειιτ. Πιε Βειενειε ιιειιιει·
Αιιεειι ειπε ιιιτειιειν τοτε νει·ιει·ει, ιιιιιΙ1ειειιι: ι‹ειιιε ιιι_ιιειι·τειι
Βιιιιι.ιειεεεε, εοιιάει·ιι ειπε ειιεειιιπιειιιι5.ιιπειιιάε,ιιειιτΙιειιάιιι·ειι
εειιειιιειιιιε Βιιιιιιιειιε. Οοι·ιιεεε νοιιιιοιιιιιιειι Μαι· ιιεά ιιιιι·ειι
ειειιιιΒ·. Υνειιει· ιιειιιει·ιιι ιιιειιι ειιι ιιθΠΙ Ριιιιειιιειι Ιινιιιι·οιιιε
Ηε.ιιινει·ιιιι·ιιιιιιι;ειι ιιι ω· Ηει·2ε·εεειιιι, ειιι ιιιοιιε νειιει·ιε ιιιιιι
:ιιι εει· ννιιι·2εΙ τιεε Ρετιιε. Πει· Βιιειιειι ννειετ ΙειεΙιτε θειιι.ιι
ειοιιειι ειιι! νει·ειιιι:ε1ιε Πειιτειιιεειιιιι·ιιιιιι.ιειι Με. νοιι εει·
8νιιιριινεε 1ιε,ε,ιιιιιειιιιει·ειι·εοιιι. ειειι ιιιιει· ιιιε ι·εειιι:εΒιιιιειι
ννιιιιτι ειιιι,ι.ιε ειιι. οιιει·ιιειιιι ιιεε ιι;;ιιιιι. Ροιιρει·ιιι ιιιιει· Με
ι·εειιτε οε ιΙειιιιι Με ειιι· εριιιιι εεετ. εειι. ειιιε ει8·ειιιιιιιιιι1ιειιε,
οιιειι Βιιειιιιει:ιιιιιειιιιε ιιιιιι ιιιιειι ιιιιι.ειι ιιειιιε1:ιττι,ε·.που ειιι
ιιιιιιεε1ιειιιιε νοι·ννϋ1ιιιιιι,<.>:ι1ει· 1νειειιιιιειΙε. Ιιιι Πει·ειειι εει·
νοι·ινόΙιιιιι.ιε· ιει ιιειιι.Ιιειιε Ε'Ιιιετιιιιιιοιι ειιι εοιιετιι.ιιι·ειι ιιιιιι
ννε1ιειιιιενι·ε,ειιιι8·:ιι εε1ιειι. Βιιιε Ρι·οιιεριιιιειιοιι ιδι·ιιει·ι ειιιε
ιιειιε·ε11ιε,ειιιι·ιι εινι·ειεειιιιιιιεε. Με.ι·εΕ'ιιιεειει:ειτπιι 'Ιιεεε; ειιι
ριιιιι· '1"ε.εεερειει ννιιι·ιιεμε Πιι;ει· νοιι ιιει·εει1ιειι ΡιιιεειΒ·1ιειτ.
ιιιι€ειιιεεειι. Βειιιιι`εεειιιιιιει· Αιιεινεε ιεε ειιι '1'ιιειιάει·εειιιειι
άειιι ειιειιιιεειι-εεετει·ιοΙοειεειιειι θειιιιιει νοιι Πι·. Θι·ιιιιόε.ιι
ιιιιει·ννιεεειι ινοι·‹ιειι. Πιε Βεειιιτει: ιεε υοο!ι ιιιειιτ.1ιειιει.ιιιιι.
δ. Πι·. ενω ευ ει;; ιιιειιτ ειιιειι ιιιτει·εεεειιτειι εειι Με
εειπει· Ριιιιιιε ειιι, ιιι ννειειιειιι ιιιιειι ειιιει· Ηειιεει·ιιιιιιιι_ιεεειοιι
Ντ. 2 1ιειΒιιεΙιειιειριιιιιει·ιε ιιιοιιιειιτειιει·'Με ειιι ειιιετιι8ιε.ιι
ι·ιεειι Κιιε.ιιειι ειιιιι·ιιι:. Πιε 1ιι_ιεειιοιι ιεε ιιιιι·ειιιιιιε1εε;ε8.ι·ι.ιε
ιιιι‹ι ειιι ιγριεειιει· θιει1ε εειιιε.ειιι ννοι·ιιειι. 111ιιιεΠεειιοιι ννιιι·τιε
Με» νει·ινειι.ιει·ι. νιίοάιιι·ειιω· Πιις1ιιεΚειιιιι ει: θτειιιιε Βε
Ιιοιιιιιιειι ιει, ννειεεΜε. ΜΜΜ; ειιι2ιιε:ειιειι.
4. Πι·. Ρι·ει.ε·ει ιιιι.Ιτεειιιειι ιιιιι;ειιιιιιάιμειι νοι·ιι·ιιε «Πειιει·
οοιιεειιιιιι.Ιε Ηιιιι.,ε·ειειιιιΙιιιιειιοιιειι». (Πει νοι·ιτε.ε Με ιιειιι
ιι€ιειιει νει·ϋιιειιιιιειιι).

Ρι·ϋ.εεε: Πι·. Α. ιιε Γοι·εετιει·.
Βεει·ειιιι·: Πι. Π. Ρι·ιεε ιεε. ιι ιι.

Υει·πιιεειιιεε.

- Αιπ 35. θετοιιει· Ιιιι;ςιιια εειπει·ω· 8.1ι.εετειιΑει·ετε ιιι
Οιιεεεει, Πι·. Α1ειι ιιιιάει· Βει·ιειιεοιι, εεε 5Ο_ιΜιι·ιεε
.ι ιιι›ιΙει ιι ιιι εειπει· ειι·ετ.1ιεΙιειι ι·ιιειιει‹ειι. Πει·
.Τιιιιιιιιι·ιεε Βρεειιιιιει Πιτ Ρι·ε.ιιειι- ιιιι‹ι Κιιιάει·ιιι·ιιιιΚιιειιειι.- Πει· Οοιιειιιι:ιιιιτ ιιιι· ΑιιΒειιιιι·ειιιι‹ιιειτειι ιιιι εειι Μπιε
ιιιιιιεεειιειιιιτειι εεε Βεεεοι·τε εει· Κειεει·ιιι Μει·ι.ε, Πιιι·ειι
Ι.ειιιοειιιιετ Με Αι1ει·ιιϋειιειειιΗοΓεε, θειιειιιιι·ειιι Πι·. 'Γιο ιι ο -
ιιιιι·οιν, ιεε ειιι' εειιιε Βιιτε εει· ει·ινιιιιιιτειιΒιειιιιιιρ:ςειιιεε
Οοιιειιιτε.ιιτειιειι ειι οιιειι ινοι·ιιειι, ιιιιι. Βειιιεειιιις ιιι εειιιει·
ΒιεΙΙιιιι€ Με Βιιι·ειι-Ι.ειιιοειιΙιει.- Ζιιιιι Νεειιιοιρ,·ει·Ρι·οι'. Βε.ειιΙιιιιιιιιι'ε ειιί'‹ιε ιι
Πειιι·ετιιιιΙ εει· Α ιιε·ειιιιειΙ1ιιιιιιιε ειιι εει· Πει
ν ε ι· ειτε. ι: .Ι ιι ι·

_ι ε νν (Ποι·ρισ.ιι ιεε εει· Βιειιει·ιε·εειιιεεει·ειετ.
ιιιιιεει,ε,·εΡιοΓεεεοι· πιει·Μοειιειιιει· Πιιινει·ειτειι ιιιιιι θειιειιιι.ιι.ιιι;
ε.ιι εειι Μοειιε.ιιει· Πι·2ιειιιιιιεςεπιιετεΙτειιεεε Βεεεοι·ιε πιει·
Κε.ιεει·ιιι Η ει ι· ι ει, διιιιιι.ετειιιι Πι·. .ι ε νν ε ι ιι ι , ει·ιιε.ιιιιι
ΐννοι·άειι,

ιιεά εννειι·ιιι εει· ιΒιι;ειιεειιειε ειιιεε οι·ειειιιιιοιιειιΡιο
εεεοι·ε.- Πει· ιιειιιιιε ννειτει·ει· νει·νοιιιιοιιιιιιιιιιιιε· ιιειιι Θε. Ρετει·ε·
ιιιιι·,ε.;ει·ΚΙιιιιεειιειι Μιιιι:21ιιιοεριτειιειιεοιιιιιιε.ιιάιι·τεΜιιιιει·ω·Ζι
Πι·. θ. Μ. Μπι ιι ο νν Μιι ειειι ιιιιι θειιειιιιιιΒιιιις άει· Ποιιιε
ι·ειι2 Με Ρι·ινετιιοοειιτ ειιι ιιει· Μιιιιει·-Μεσιει
ιιιεειιειι Αεεεειιιιε ιιιιιιιιιιιι·τ.- ν ει· Μι ε ο ιι ι ε ε ε ι , ειιι” ειιι.>;ειιεεΒι·ειιοιιειι ινε,ε·ειι
Κι·ειιιιιιειτ.: Πει· ιιιτει·ε Αιπ ειιι εειι $ι. Ρειετειιιιιἔει· θε·
ιιιιιειιιεειιοεριτΞιΙει·ιι ιιιι‹ι Ποιιειιιτειιιι άει· 11.ικιιιιιιιιιιι-ΗειΙειι
ετει1Ι.,ννιι·ιιΙ. ΒΙ.εειει·ε.ιιι Πι·. Ο ε. ι· ιι ιι ιι ει.

1
) ιιι ι'νει.ι·εειιειι άεπ·

ΨΙε.ιιιε1ενν δειιε. ιι Ζε ι· ιιιι 85. 1ιειιειιεειτει·. Πει· Ηιιι
εεεειιιεάειιε Μιι. εειι. 1886 Με επι1ιειιε Ρι·ιιιιιε ειιιειι·ειιιπ.-

2
) 1ιι Βι·οοιι1γιιεει· Ρι·οι'εεεει· όει· Αιιειτοιιιιε ειιι 1.οιιἔ1ειε.ιι‹ι

ΟοιΙει.ςεΗοεριι.ε1Πι·. ιν. Β ι ο νν ιι ι ιι ε.
-- Πει· 1ιειιιιιιιιιε ΡειΙ:1ιοιο,ςε Ρι·οι'. Πι·. Βόννιιι Κιειι ε,
εειπει· Ρι·οιεεεοι· εει· ρετιισιο8ιεειιειι Αιιιι.τοιιιιε ιιιιιι Πιι·εετοι
Με ρειιιοΙοειεειιειι 1ιιει:ιτιιι:εειιι εει· Πιιινει·ειιιιι. ιιι Ζιιι·ιειι,ω, ννιε ννιι εει· «Αιι€,ειιι. Μαι. θειιτι·ει-Ζιε·.» ειιιιιειιιιιειι, Με
Ρι·είεεειιι· εει· ΡετιιοΙοειε ειιι Βιιειι Μεἀιεει ΠοΙΙειςε 2ιι οιιι
εεε·ο, Με ει· εειι: 1898 ιιιιιε Πειτε, ειιιίεεεειιειι ιιιιτι ι:ειιι·τ ιιι
Με Ηειιιιετιι (Πειιιεειιιιιιιιι) 2ιιι·ιιειι. ο- Αιι εει· Πιιινει·ειι.ϋ.τ Ρι·ειιιιιι·ει. Β. ιεε ειιι Πειιι·
ετιιιιιιιιι·ΠενιιιειτοΙοε·ιε ιιιιτι 8γριιιΙιε ιιειιει·

- νενετει·ι›ειι: ιιοι·ιι,ι.;εΑνω:

..__..μ_.____? _¦$-.-_.:_

ε

Με Με: ννοι·όειι,ννειειιεν ιιειιι 1ιιειιει·ι.ε·ειι1ιειιει· εει· Με
ιιιιιιιιι Ρι·οι. Πι·. .Ι ει: ο ιιι ιιεει·ιτε.ε·ειιννοι·άειιει.- Πει· Ρι·ινιιιιιοεειιτ εει· Αιιετοιιιιε Πι·. θεοις '1'ιιιιε
ιιιιιε ιιι θι;ι·εεειιιιι·,ε;ιεε ειιι εειι ιιειι ;;ε,ε·,ι·ιιιιιιετειι1ιειιι·ετιιιι1
εει· Αιιιιιι·οροιοε·ιε ιιιιά Βιιιιιοιρειε ειιι ι1ει·ΒιεεΙειιιει· Πιιινει·
Με ιιει·ιιι'ειι ννοι·άειι.- Πει· νει·ιιιετιι.ε Πει·ιιιιιιοΙοε,ε ιιιιι1 Βερι·ε.ΐοι·εο1ιει· Πι·.
ιΒι·ιι ετ ν. Πιι ι·ι ιιε, ννειειιει· εειι. 1883 Με 1.ιειιι·ει· εειιιεε
Β"εειιεεειιιω· ιιιειιιοΙιιιεε1ιειι ΠοεΙιεειιιιιε ιιι θοιιεπειιιιιιορει
ννιι·ιιι, ιεε νοιιι ειειιτεεΙιειιΚειεει· 2ιιιιι Ρι·οιεεεοι· ει·ιιε.ιιιιτ ννοι·
ιιειι. (ΑΙΜ. Μαι. Ο.-Ζιε,.)- Πει· Ρι·ινιιτιιοεειιι:ι1ει·(Ηιιι·ιιι·Βιε Πι·. Β' ιιεά ι·ιι: ιι Κό
ιιιε·, ειιι Βοιιιι εεε ιιειιαιιιιι.ειι Βει·ιιιιει· Οιιιι·ιιι·;;ειι Ρι·οι'εεεοι·
Β'ι·ιιιι2 Κε ειιι ιιιιιι ιιιιιιιιιι·ιἔει· Δεειετειι2ει·2τ. ειιι ω·
ν. Βει·ειιιε.ιιιι'εειιειι ειιιι·ιιι·8·ιεειιειι Πιιινει·ειτέιτεκιιιιιιι, ιεε
ιιιιι·ει:ι ιιιε νει·ιειιιιιιιε ιιεε Ρι·οιεεεοι·ειιτιι;ειε
ιι.ιιεεειειειιιιετννοι·άειι. Κ. ινιιι·άε νει· Κι11'20ιιιΜε Οιιει·ει.ι·21:
ειιιΜε ετειιιιεειιε Κι·.ιιιικειιιιιιιιε ιιι Αιτ.οιια ιιει·ιιι'ειι.- Πιε Αιιιιει·ιιιειιιι'εειιε Κι·ειειειιιιεειιεΗε-νει·εειιιιιιιιιε;; Με
ιιειιι ΒιιιιιεεΙνιι'ιεετειε Πι·. Β. Α. '1'ε ο ιι ιι ε ιι ο νν ε ιι ι , ννει
ειιει· ιιιιειι 20ι5.ιιιι·ιεειιιΠιειιετ. ιιι ιιιεεει· ΒιιιιιιεειιειΓι ννιι;ειι
Ζει·ι·ιιιτει;ει·θεειιιιιιιιειτ εειιιειι Αεεειιιειι ιιειιιιιειι ιιιιιεετε, ειπε
.1ιιιιι·εερειιειοιι ιιιι Βειι·εε·,ε νοιι 900 1161. Μεεε
εειετ. Αιιεεει·ιιειιι ννιιι·εε, ιιπι ‹ιιε νει·άιειιει.ε Πι·. '1'εε ιι ιι ιι>

ιι ο νν ε Η ι 'ε ειι ειπεπ, νοιι εει· Ιιε.ιιι1εειιιιιι ειιι Ε
'
ι· ει ιι ε τ. τ.

ειιι' ε ει ιιειι Νε.ιιιειι ιιι ‹ιειιι Βιιιιάεειιει.ιτ.ειιοεριιιιιιιι νιω
Ιοιιιιι·οννιιιι εεειιιτει. (Πεεεει·ει.ιιε2.

- πω.)- Πιε Ποιιι'ει·ειιε εει· ιιιΙιτ.ιιι·-ΜειιιειιιιεεΙιειι Αεεεειιιιε ιιπ
Ιιεεειιιοεεειι, νοιι εειι Ζιιιεειι εεε Οειριιιιιε, ννειειιεε ειειι Με
εειι ιιειειι Πι·ι·ιοιιιιιιι;.ς ω· Βιιετε ιιεε νει·ειοι·ιιειιειι Ρι·ο
ιεεεοι·ε ω» Οιιειιιιε ιιε εει· Αεειιιειιιιε Ν. Ν. Βιιιιιι ιιιιειι
ε;ειιιιε1ιειιειιθειιιει·ιι ;ςειιιΙάει. Με, ειιιειι Ρι·ειε νοιι 100
Πει. ειιι' ι1ειι Νει.ιιιετι ιιιεεεε θειειιι·τειι ειιι ετιιτειι
πω· Με ιιεειε 116ειιιις νοιι Ρι·ειεειιι“ειιιιειιειιι ιιειιι Ηιειιιειεπιει·
ειιιςειιιειιιειι οιιει· ιιιιγειοΙοειεειιειι Οιιειιιιε ιιιι‹ι Ριινειι‹. Πιε
Βειιι·τιιειιιιιιε·άει· ειιιειιιιιειι Με 2ιιιιι 1

.

Νονειιιιιει· ειιιειιεειι
άειιι1ειιΑι·ιιειτειι ννιι·ιι ειιιει· 1ιεεοιιιιει·ετιΟοιιιιιιιεειοιι. Μετε
ιιειι‹1Με εειι Ρι·οι'εεεοι·ειιεει· Οιιειιιιε, Ριινειιι ιιιι‹ι ΡιινειοΙο
ι.:ιε ιιιι‹ι ιιειιι ι:εΙειιι·τειι Θεοι·ετιιι· Με· ιιιιιιιι·-ιω.ιιεωιεειιωι
Αεε.ιιειιιιε ιιιιει·ει·ε,εειιννει·ι1ειι.- Πιε Ζω εει· ιιι ‹ιιε ιιειιε ιιιειιιειιιιεειιε Ε".ιειιιιιιτ εει·
θι1εεεεει·Πιιινει·ειαιτ :ι·ιΓεειιοιιιιιιειιειιθτιιιιιι·ειιιιειι ιεπ ιιι Β`οιεε
ιιιιειιιι·ιι€1ιειι ει·ι'εΙι.πει· Ιιιιιιιι·ιοιιιιιτιοιιειι ιιππ ειιι' 110 εε
ετιεεειι.- ιιι άει· ιιειιιιιιιιι:ειι ειιιι·ιιι·8ιεειιειι ιιπι! ,ε·ι·ιιϋ.ΚοιοΒιεοΙιετι
ΗειΙειιεωιε « Κ ιι ι ε» ιιι Μοειιιιιι, ιιει·ειι ιιιιιιιιιει· εεέςειιννει·ιιε
Πι·. Μοειιιιειω ιετ, ενω ειιι νοι·ιΒ·ετιΒοιιιιτεε· Με Βιιι -
ννειιιιιιι;ε (ιεε ιιειιειι Ορει·ετ.ιοιιεεει.ε1εε ιιιι‹ι εεε

Α ιι ε ι ι ο ι·ι ιι ιιι ε ιιιι· Αει·πε, ννειειιε ειοιι ιιι ‹ιει· Οιιιι·ιιι·,ειε
νει·νοιιιιοιιιιιιιιειι ννοΙΙειι, .πιω Πει· Ορει·ιιτιοιιεεει:ιι, ννειεΙιει·
ιιιιιιιι·ιιιιιιΜ; πω! ιιι ιιειι θειι·ι:ειι ω· Αιιετιιιι Βιιιε.ιιεε·ειιι, ιεε
πιεσε εειι θειιιιιιει·ιιιιε;ειιιιει· ιιοι·ιιιςειι Βιειωι· ειιειιεε ειε,εσιιιι:
Με ρι·ιιΜιεειι ειιη;ει·ιειιτει. Πιε νοι·‹ιει·ννειιιι ιιεειειιι: ιιιιι· επε
Οι". :ιιε θειι.ειιινε.ιιιιεειιιιι "αν ινειεεειι Ροι·Ζειιε.ιιρΙωτ.ειιιεε·
ιιεειιι. Με Με 8τιιιειι «ιεε Αιιάιιοι·ιιιιιιε Με ννειεεειιιΜε.ι·ιιιοι·
ιιει·εεετειιι. (ιεε;ι·ιιιιιιετινιιι·.ιε άιο Αιιετιι.Ιτιπι .1ειιιι·ε1880 νοιι
εειι Ποειοι·ειι Κ ιι ι ε πω! Π ιινν ε ιι ε τ ε ι ιι ιιιιὰ ιιιιεΙι ιιειιιΤο.ιε
Κιιιε'ε νοιι Πι·. Με ιιιιιιει‹ι ιιιιει·ιιοπιιιιειι Μιά ει·ννειιει·π.- Ιιιι ιιιι.ειιετειι.1ιιιιι·εννιι·.ι ιιιιεει·ε ι·ιιεειετ:Ιιε ιιιειιιειιιιεειιε
Γε.ειιιιι·εεεε ιιπι 2 ννει ιιε ιι ε Ζ ειτε ειι ει” ε ιι ι·ειειιει· ννει·
ιιειι: 1
) 1ιι Οιιει·ΚοννΜε ιπι: ιιειιι ιιειιειι .Τειιι·ε ειιι .1οιιι·ιιει

ιιιιτει· ιιειιι ι·ιιει <<ινι·ειιεειιειιιιγινεειιιιι‹» (Μειιειιιιεειιει· Ποτε)
ιιιιιι ιιιιτει· τιει·Βετιικ:ιιοιι ι1εεθιιιι.ι·ιιονι·ει·Ρι·οτ'εεεοι·ει1ει·ΡΜ·
ιιιιισοΙοειε ιιεά ΒιιιιιεοΙο,ε,·ιε Πι·. Η Α. Ρο ρε νν_, Με Ρι·ινιιι
τιοοειιτειιΠι·. θ ννι ε τ ιι ε ιι ι ιι Με ω· Αει·2ι.ε Πι·. ε ο νν ε ε -
_ιενν ιιιιιι Πι·. ?ο ιι ιι·ιιιι ά ει·εειιειιιειι. [Με ιιειιε .ιοιιι·ιιιιι ω»
ειειι ειπε Βενιιε κιει·ε.ιιε18.ιιειεειιειιιιιτει·ε.ιιιι·ιιιιει·ιιιιιει·ε Κι·ειιιιι
Ιιειτειι ειιι· Αιιιεειιε εεει.ει1ι. 2

) Πι·. (ιο ιιι ε ιι ιιε ν; Με Με
Οοιιεεεειοιι ειιι· Ηει·ειιεκε.1ιεειιιει· Μοιιειεεειιι·ιιτ «1οιιι·ιιεΙ Πει·
ιιιιιτοιοςιι ι ενριιιιωειοειι» (.1οιιι·ιιιιι Ιιιι· Ηιιιιτιιι·ει.ιιιιιιειωιιπω!
ΒγριιιΙιε) ει·ιιε.ιτειι.- νοιι ειπεν ιιειιειι ροριιΙει·-ιιιετιιειιιιεειιειι Ζειεεειιι·ιΓι: (ιπι
νει·Ιεἔε νοιι Β. Ο1ι1ε ιι ιιε ιι ι· ε· ιιι 1ιιιιιειιειιι«Βιεειε ι· ι·ιι ι·

νο11ιεν;εειιιιά ιιειπεριιεεε» ιεε νοι· Κιιι·Ζειιι ιιιε ει·ετε
Νιιιιιιιιει· ει·εειιιειιειι. Πιε Ζειιεειιι·ιιι ιεε Με Οι·ἔε.ιι ιιεε άειιτ
εειιειι νει·ειιιε ειι- νο1Ιιε-Ηνειειιε ιιιι‹ι ννιι·ιινοιι εειι Ρι·οιεεεο
ι·ειι Πε γι! ειι ιιιιιι Η ιι Ιιιι ε ι·, (Με. Οιιει·ι·ε.;ιει·ιιιι€ει·ει:1ιΠι·.
Βϋάι Κ ε ι· ιιιιιι Πι·. Ο Με Πο ιι ε· Ι ει ε ιιει·ειιιεεεεειιειι. Πιε
Βειιιιειιοιι Με” Πι·. Κ. Βεει·ννει1ιι, Πι·. Βριιτ.ιι ιιτι‹ι Πι·.
_ιιιι·. Η ε

. ιι τ ε ιιιιει·ιιοιιιιιιειι.- Πιε θεεειιιιιιΜειιι εει· Βιιιιιιι·ειιάειι ειιι άοι·

Η ιιι ν ε ι· ε ι ι ε.: .Τ ιι τ
ι ε νν (Ποι·ριιι) 1ιεττε.ε·,εε·ερ;ειιιι·.ει·τ.ιε·Πω

άειιι εοειιειι ει·εειιιειιειιειι Ρει·εοιιιιι-νει·πειειιιιιεε 1709, ,ε·ε,ε·ειι
1452ιιιι νοι·ι,ε·ειι.1ε.ιιι·ε.Πεειι ιιιιιιιιιιει:ιιιεειι4ι`ι·ειε Ζιιιι6ι·ει·ιιιιιι
Τ? Ριιιιι·ιιιε.εειιτ.ειι. Πιε Ζιιιιειιιιιιε άει· Με άοι· 8ι.ιιάιι·ειιιιειι
ιιιιι 25? ιεε, Με άιε ‹<Νοι·‹1Ιιν1.Ζεις.»ιιιειιιι:,ννο1ιΙΙιειιρι.εεειιιιειι
ειιι' Με Αιιι'ιιε.ιιιιιενοιι ΑιιεοΙνειι:ειι ;ειειΙιειιει· 8ειιιιιιετε. νοιι
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Ζιι ΒΘἀΘΡΙ1.

@ιιΙοιιι'ε Μιιιιτει!1Μ~ι
ι 1.ο.:α85 6:21:58 Θ::ρτο'ιοι: Βει.:
Μειι·ιτιε, ΕτιάοιιιοκιΜε, 0ο Ιιοι·Με, Ριιι·ιιιιιεττιιιε, Ροτιιιιετι·ιιιε, Ροι·ιτοιιιιιε, ΟΙιΙοι·οεο, Αιιιιιιιιο, Βοι:ορ1ιιιΙοειιι,ΒειοΙιιιιε, Βει·

Ιιιοι· ειΙΙιιιε, Πιεροειιτιοιιπιι Αιιοττιιιι. ρειι·τιοΙΙετιΡ:ιι·ιιιγειοιι,Ριιτοεοιι, θιοΙιτ., ΒΙιοιιπιειτιειιιιιε. Ρο

άειετιι. ΙεοΙιιιι.ε από. ΗΜιιοττΙιοιάωι.
' Ηο11ιτιο11Μεττοιι1.1

ιιοιρτίοιι νοιι Ηκειιιιιιτειι,

ι
ι

ιι η Με πιο" τ οιιι η Με
Ειιι:ις;οτ ιιΜϋι·ΙΜιοτ Εκει:

πω·

ΜοεΠο11ιει1- Μοοι·ΒΒάο1·
ιπι Ηειιιεο πιιπ!]Μει· 1ιιΙιι·οειοΠ.-.*-1
ΜειττοιιΓε Μοοτειι12
Ιι·οο!ιοιιοτ Ειαι·ιιΜ

ιιι Κιετ·οΙιειι ὲι 1 ΚΙΙο.Μεττοτιι°ε Μοοι·1επε·ο
ΙΙΙιεειμι· Εκιτιιιι$

ὶιι ΡΙ:ιετ:!ιοιι ἰι 2 ΚἱΙο.

ΗΜ ΝΖΕΝ 8 ΒΑΠ, θὶεεεΜΙΙιΙ 8σ.ιιοτιιι·ιιιιιι, ΜΕΝ, ΚΜΠ.8 ΒΑ Π.
Ζιι ΙιειΙιειι ιιι ειΙΙειι ΑροτιΙιεΙιειι, Μιιιει·ειΙινειειιοι·-Μιά Πτομιοιι-Ηιιιιά1ιιιιβειι.

|ιι3ζ...ιι1εο1, ....ι.....ι.ι....ιι;
ΙθΗΤΑΒΒΙΝ αιωιιι

εετιιοΙι- Μιά Β'Θεο!ιι1ιειοΕ1080

ΙοΙιτΙιγοΙ-Βὶιποἰεε-ΐοτΙιἱπἀπιι8.
Βοετο Ποι·ιτι Πιτ ιιιτιοτε 1οΙιτΙιγο1-Ατιννοιιάιιιι€.

Ει·ιιϋ.Ιιι·ιιτιμτοιεει·ιιά- 8τιιΙιΙτοἔοΙιιᾶ - ΑρροΙἱωιιτο8οιι‹Ι.
Ιιεινει!ιτιοε

(ΚΒΟΝ) 0ινιοϋ0υπι

ὶτιἀἱοιτιω ΗμΙτομε ιιι Ε'οΙ€ε νοιι Ηοι·ι- σπιτιΝἱοιιοιιΙοἰτΙοιι;
Μ!. ννὶι·Ι‹εειτιι,»νο ιιι€ιωικ ει·ϊοΙεΙοε; ειιιαΙιω ΑεΠιιιιιι οιιι·ὰἰιιιο, ΑιιΒιιιιι

μ>οιοι·ιειειο. ειιιρΓοΙιΙοιι. τ

ΒΠΒΕ!Ν. ΡΗΠ8ΡΗΠΒ.-ΚΝΠ!.!. Ετεειἱ1ιιιἰἱἱο! ω ι

ΠΟΠΕΙΝ. ΡΗΒι.!Μ-ΚΝΠΙ.Ι. ΜοΓυΜνω

νοτε ι1ε1ιοΙι εοεοπι Ηιιετοτι1
ΠιιοιιτΙιεΙιι·ΙιοΙι ΠΠ· ΡΙιΙΙιΜΙιει·Σ

!.λ Βθ!.!ΒΕθ
ιιιπειιιι. πια"- εεει.ιπ:Μετ

ι=ι
@ιιοΠο- 01ισιι"γ Ποι·ωτο.

Πι!ιοιι νοιι ι. Π" Μι πιιπ 1. ΟοτοΙιστ.
Μακ. ιια".ιι·ΙιεΕπΠιιιοπ1ν""οι·πι ιιιμπωΛροπιαΒΔιαπω!Δρυι!ιο!ιωιννη-ι·οιι-Η-ιιώιιιιροπιιι 1·ιαΜ·ιι.Αιιωκι3ιι!ωπιωΡαπ πιο νοιια!"ιιιιιωω--..ω
Υοι·ννι1ιιιπς.Ρ..ι·ι..,

ΑΒΙιΞιττιιιιἔ

Επι· ειιω-σωπω.

εωωα ΑΜπι:ιει
ε·ιιτι‹:ΙΚτὲίτὶἔιιιιεε·

οιιτειιΒειεο!ιννειοΙιετιιιτιόιϊ1τδει
το.ττΙιε εΠεροιιιττειι Κιιιάε:ττιάειι
Βιιτι:επιννἱπιτετ ΙιιιιεΙιιτώ Μειετοιιτετι
υπό ΙιγότορετΙιι8Μιε (Πισω ιιπ
Ετννω:Ιιεειιο ιπι

Πι·. Μοεϋ,ε Κιιιόει·μιιιειτοτιιιπι
θεοὶιε‹ι ΑΜπιιΜ.

Μ. Μ. Μι!!ιιιιιιιι ιι
ι εεπιι

(ΒοΜεεἰειι).
κ ΠοιΙειπετιι1τ

Βάι·Πανω· απόθεπιιιτΙιεΕι·ει1ιικοΒιιιάοι·Ιοι
θειιοΙιΙοοΙιτιι.

Δω-πιισιω πα ιιεοΒιιιι1ι
τω· ῇιιἔειιιἀ1ὶοΙιοΝει·νοιι- ιιιιιΙ Θε

ιιιϋΗιεΙαειιι!ιο.
Θοειιιιι1εΗϋΙιοιι1:>.μ,ιιιιιεοΜειιν.
Θ5.ι·τειιιι. Ριι.τΒειιιΙιι€ειι.ΑΙΜ ΗἰὶΙΐε
ΜΜΜ ει

.

ιιιοάει·.ΝοινοιιρετΙιοΙο;ιο.
Αιιεεει· άοιι άιτιρ;ιτειι6οτιΑετ21οιι
παει ΟΙιει·8ι·ειο,πιοΙιι·οτεΑεεΙετειι2
Μπε, ινιεεειιεοΙιειΓτΙ.ιι. Ηε.ιιάΐοι·τιρ;
Βειτε-ΕοΙιι·οι·.Ρειιειοιι 250Με θα) Μ.
ΑιιειίιΙΙιτΙιοΙιο Ρτοεροσω πω.

ιΜκτεκ:5ιικ Ηεινιο
ΒΑΠ ΒΕΡ:τκκ:ι-ι

Μ!!.ΠΕ'5 ΚλΚ!.$ΒΑΠ Λ.Π.ΜΟ5 Ε!.

Δάτοεεοιι νοιι ΚταιιΒοιιρΒει€οτιιιιιοτι:

ῖ 0188 Βο:1ε, Βιι.ο. οο·ηι., 14Με., ιι. 88
ιιιι.2. ι

?πιι Μιιι·ιε Ει11ιει·ιι, θα. εωιιιωωι.
Παω σ. Πιιιιιει:ΙιοιιΚιι·οΙιοδ-8, Θ

.

Η).

Επι” Φωοροιιιιο. Παιιοιιεχ Οιιιιοοπωι
Π. ιι. Μ. Με. Τ

.

ῖ

Ρτιιι6θϋ1πειι,ιι'.Ο..17
Μιιιο, Ηειιιιι.ΜΝ,

ιι. ΙΟ.
ΘοΙιινοετοι·Οοιιιιι. 8ο1ιιιιιάτ, Πο·ι·ορ6.στ.

ι Μα·ι·ιι·ΙιοΒοκειεγαι. ιι. θ
,

Με. 20.
ΙΠιιι·ιε ΜοΙι1 Β Ο. 1

.

π. Μ' κι. 3
.

ΜΜιιτ Πιτ ιιιπηοπΚτιπΚυ
Ε”. Βότιιρ1οτ·Έ Ηο11ει1ιετε1τ

(3ετΒεττεάοτί ιι
ι

δειιΙεειετι.
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ιπ πω» Ηιπειοπι πιπ οιπ ;;πιοε 5ιιιοκ νοτινοτιε Βο
πτο.οπι: Μο ονειοειωΡιεοπο Ππιοτεποιιππο ποτ Βιοεο πππ
ποτ Πτοιοτοπιτοτποιοτιετππε εοιποπ ππε, ιπι νοτοιπ ππι

οιιοπ ιιπτιοοπ Ππι;οτεποππιιοοιποιποποπ, ιπ πιο ποιοο ιπιτ

οππιιιιοτπποτ Βιοιιοτιιοιι. πιοπι ο.ιιοιπ ποε νοτιιοπποπεοιπ,

οοπποτπ οποιι πιο Γππιτιιοπ ποτ ιι.ποοπιιοιι οοεππποπ Μοτο

ίοετ2πειοιιοπ.

πιπ Απεππιιιπο ποτ εοΙιοποπ ποιοι νοπ οπποποτοποπ
Μιεεπιιππποοπ (8οιιιοτπιοτο, Απποτιιιιιιιτοπ ποτ Μοτο

τοιι) ποτοοιιτιοι. ππε ποτ ροειιινο Απειπιι οιποε οιπεοιπιε

ροιποιοειεοποιι Ηοτπποιππποε, ποιποπτιιοιι ννοππ ινιοποτ

ιιοιτο Μιτοτεποππιιοοπ οποιο ποε οιοιοιιο ΙΣτοιοππιεε ποποπ

ιιππ οποπεο τοοοιιππεοιο πιο ιιιπποτο Βοιι.ο ποτπιοι οτ

εοποιπι, ννοιιι Ζπ ποιο 8οιιιπεεο, ποοε ποιπο Μοτοπ νοτ

ιιοπποπ ειππ πππ οιπο ποτεοιποπ οοεπππ Μ. 8οιΙτοπ
ποιιποοιι Ζννοιίοι ποτπποτ οπννοιι:οπ, επ πιιτιοπ ντιτ ποιοι·

πιοιπ 8οιιπι.πο ποτ ιιιοποτποπ Αεορτιιτ ποιοοοπιιιοιι ποτ οπε

2πι`ιιιιτοπποπΟμοτοτιοιι ποε Ροτιιοποιιιπ οτοιι'ποπ, πιο Ηο.ππ

πποτ ππτοπ πιο Βοποιιιιϋιιιο ιιιιιτοπ πππ ππε ππτοιι Απ

ιοοιοπ πο” νοτιιιιπποπεοιπ ιιππ Βοεοπιιιιοπιιοιτ ποτ ποιοι
τοπ Μοτο νοτοοννιεεοτιι.

Ζπ ποπ ιποποτπειοπ πιοπποετιεοποπ ΗιιιειιιιιιοΙπ Βο
πο” πιο ιιπιοτοποιιππο τπιι ΒππιοοπειτοπΙοπ. Μο Απ
ειοιιιοπ πποτ ποτοπ ρτοιαιεοπο νοτννοππππο ιπ ποτ Μοτοπ

οιιιτπτειο ειππ ιπποε.εοπ ποοιι οοιιιοιιτ. Μο Βιιι€τοριιιο
πειοπ Βϋπιοοπ”πο2ινοοιττ πιειιοτ οπεοοπιιοεειιοιι ποπ Νεοπ

ινοιε νοπ Ε'τοπιπιτοτροτπ, οιπ ιιοπιιοετοιι νοπ Οοποτοιιιοπ

τοπ. Μοεο ιιποτ νοτιιοιιοπ ειππ ιο πεππ ιιιτοτ οιιοιπι

εοιιοπ ΒοεοιιοιΤοπιιοιτ Βοιοςοπιιποτ ποπ Βοπιοοπεττοιιιοπ
πιιτοιιιιπε νοτεοπιοποπ: Αιπ ππτοιιι€ιεειοει:οπ, π. π. οιιι

οοιιινοτοιοπ ποοιιννοιεποτ, πιο πιο Ριιοερποιετοιπο, ποππ
ιοιοοπ πιο Πτοιο, Οοτποποιο πππ Οιτοιοιο. Πο. πππ οιπ

ιιοπιιοετοιι Ι ιιοοριιοτπιιππποοπ ιιι ποτ Μοτο νοτιτοτπιποπ,
επ πεππ οε ππε πιοπι ννππποτπ, ποεο πιειιοτ ιτοιιιο οιππ
ποπποπ Βοεπιτειι:ο οτ2ιοιι ννοτποπ ειππ. Ιιπιποτιιιιι Μ: οιπ

ροειτινοτ ΡοιΙ ποννοιεοππ πππ οο εοιιτο ποι νοτποιοιιι οιιι

Νοριιτοιιι.ιιιοειο ποτ Βοπτοοπνοτοποιι πιοιιι; ππτοτιοοεοπ
ινοτποπ, εππιοΙ πο ππτ οιπο ετοεεο επιιιειικ οιννπιπο Ροπ

ιοτοποιιοπ ιπ ποτ Τοοιιπιιτ οπιποοιτοπ ιιππ ιιπ ποτ Μπο
ιιοιικοιι οιποτ τοοιιιιιεοποπ Απεπιιππιιο ποε Βππτοοπνοτ
Γοπτοπε πιοιιι Βο2νι·οιιοιτ ινοτποπ Ιτοιιπ. - Ξοπιιι πο
ειτοοπ πιτ ιπ ποπ πιοποτποπ Ππτοτεποππποειποιποποπ
ινοτιπνοιιο Νοποτπποοιι_ πιο ειπ! ιποποποιπ 0οπιοο ποτ

Νιοτοπ-ΡοιιιοιοΒιο πππ -Τιιοτοριο ππεοτο Ετιτοππιπιεο πππ
ππεοτ Κππιιοπ οοίπτποτι ιιοποπ πππ ιιοποπιιιοιι ποοπ ιιπ

ιποτ ννοιιοτ πο ιπτποτπ ποτπιοπ ειππ.

Μο Ε'οττεοιιτιιτοποτ ιποποτποπ Μοτοποιιιτπτειο ποιοποπ
τοπ ννιτ οιιι ποετοπ, ννοππ ννιτ ππε πιο ΒιοιιππΒ νοτ

ποεοπννιιτιιοοιι, ννοιοιιο πιο Μοιοτιιιιι. ποτ Οιιιτπτεοπ ιπ

ιιιοτοροποιεοποτ Βοπιοιιππο Βοοοπιιποτ ποπ οιπποΙποπ Ετ

ιιτοπιτππποπ οιππιπιιιιι. Βοοιπποπ ντιτ πιπ; ποτ πτερτιιπο
ιιοποπ Ι)οιπιιπο ποτ Οπιτπτειο, ιιιιι ποπ νοτιοιπππποπ.
Μο επποπιοποπ Βπριπτοπ ννοτποπ οποιι ιιοπιο ιπ ποτ
πποτινιοποπποπ Μοιιτποιιι·ποτ πιο οιτεροοιοτιν ποιιοπποιι?
ππτ ποι ρτοιιι.εοτ Ηπιπιιττποιοιο πππ οιοπιοτ νοτπιπιπποε
@πιο π. π. ποι ειοιιιιιοι ννοοπεοπποιπ Ηο.ιποιοιιι οποτ
ποι πιιιτιιΒιιοιιοπ Ζοιοιιοπ οιποι· ιιιιτοππποιιιιποΙΙοπ Βιπ

ι.ιιπο ιποο πιο Ρτοιιοπππο ποτ Μοτο, ιππΒιιοιιοι: εοιιποΙιο

Ιοοιιτππε πππ Οοιπρτοεοιοπ ποτ Βιιοιποιειεεο πππ πιο πι

επιπτ ποτ πΙπιοιιποπ Ατιοτιο, σποτ οιιοτ πιο Ειτειιτροιιοπ
ποτ Μοτο ιιιπιοιτι εοιπ. Οιιιοπο ιινππποπ ιπιτ πτοιιοτ

Βιοοιοοππο ποε τπροπτιτιοπ Οτεοπο ιτϋπποπ ππτ Νοιιι

Βιοτιτοππιποτ Μοτοπτιεοο οπιιοτποτπ, εοίοτιι ποτ θτοπ ποτ
νοτιοιπππο; ποε Οτοοιπε πιοιιι ποεεοπ εοίοτιιοο Επτιοτπππο
ιππιοιτι.. $οιπετ ποι οπποπι.οποπ Ζοττοιεπποοιι ποτ Μοτο
ποτ ιποπ πιο Ε'τοιιοεππο ποτεοιποπ πππ πιο Μπιτ ποτ
ιιιιπππο ποιιιιιε Βιπτειιιιππο ιποιιτπιοιι οτιοιοτοιοιι :ιππο
ιιιιιττ. Ιπ οιπποιποπ ποιο-ιι ιο: οποιι πιο Βοεοοιιιοπ πιο
2οτιτιιιιιιιιοτιοτ 'Πιοιιο ιπιτ Βτιιοιιππο ποτ εοπει: ππνοτ
ιοιπιοπ Μοτο νοτεποπι ινοτποπ πππ οποιι Βιιιοιτιιοιι οο
ιπποοπ - οιπ Βονι·οιε, πιιεε ιιιοπ οποιι ποι ποτ οροτοτι

νοπ Βοιιοππιππο ποτ ττοιιιποι:ιοοιιοπ Μοτοποποοι:ιοποπ οιο

οοπεοτνοτιν πιο ιππΒιιοπ νοτοοιιι.
Μοεοε οοπεοτνοτινο Ρτιποιρ πιιποι ποποτπιποο ιιιιοιι

Απντοππππο ποι ποτ Οροτοιιοπ ποτ Νιοτοπποεοπννπιετο.
πιο νοτειοιιι: ειππ νοπ εοιπει, πειεει ιποιιοπο 'Γπτιιοτοπ πεππ
ποιπ ειιιοοπιοιποπ Θτππποοιπο επ οπεο;ιοπιο πιο ιποοιιοιι
οιιειιτριτι ννοτποπ εοιιοπ. Οοτοιποιιιο, 8ειτοοιπο, ιιιοιι€πο
Βι;τπιποπ πππ οππιιοιιο ΝοππιιπππΒοπ ιιππποπ ππτ ππτοιι

Τοτ.οιοιτοιιτροιιοιι ποτ Μοτο πππ, πιο οε πϋιιιι€ πι. ο.ποπ
ποτ π'οιιιτορεοι πππ ποε Ηπτιιιοικοτε τοπιοιιι οπτιοτπι
ννοτποπ. πιο ποιο πιω ιππιοεοτ Ηιποιοιιτ Βοιιοπ πεππ,
ιιιπει.τιτι ποτ ΡΜ! Ζοο;.;ο ν. Μο.πιοπΠοι'ο, ποτ οοιπει
πιο Βοεοοι.ιοπ οιιιοε νιιοππειιιοιτοε ποτ νοπο. πονο, πννοοιτε

Αιιειπεππε οιποε πο. ιιι πιο νοπο ποννποιιοτιοπ Κτοπο
ιτποιοπε πιοιιι; οοιιοιιιο, πιπ πιο Κτο.πιτο νοτ ποπι Βοοιπιν
2π οοιιιιιοοπ. Μοεο Κτοπιτο ποτ ποπ οοινιιιιιιοοπ ΕΣιιι€τιιι
οπο πποτειοπποπ.

Βοι επτειτοιοοπ θιοοοπννπιεποτπιοπ Μπομπ, ποπ Ριπτο
Μροπιοπ, Αποποιποπ, Ι.νπιριιοποιοιποπ, οιπιοοπ ΜιεοιιΒο
εοπννιιιειοπ πππ ποπ 8πι:οτιιοοπ 'Ι'πιιιοτοπ, πιο νοιι ποτ

Μοτοπιτπρεοι οπτερτιποοπ, νοτεποιιι. ιποπ οε - πππ "τπτ ιπι:
οιιιοπ - πιο οοεπιιποπ, ποοιι ιπποι.ιοπιτοπποπ 'Ι'ιιοιΙο ποτ
Μοτο ππτοιι ροτι;ιοιιο Νοριιτοοιοιπιοπ πο οτιιοΙτοπ. Μο
Ε'πτοιιι; νοτ ποτ Ροτοποιινιιιπιπιππο ποι: ποπ ο.ιε ιιππο
τοοιιιιιοιαοτννιοεοπ, πο. οε οοιιποι πιο Βιπι.ππο ππτοπ Πιπ
ειοοιιππο, Οοιπρτοεειοπ πππ Τοιπροποπο ποιιιιιιιν 2π ειιι
ιοπ. Μππ ποτ ποι πιοεοπ ροτι:ιοιιοπ Αιπρπιο.ιιοποπ οποτ

Βοεοοιιοποπ ο.ποπ πιο πτοιιο Ετϋππππο ποε Νιοτοπποοιτοπε
οιιιιο Βοποποπ ειιιοιοοιιιιιτπ πο πιο ο.πιοποιε ποετοιιοππο
Βιι.τπίιοτοι ποι ιπ τι" ιιοΒοι πεππ οιπιΒοτ Ζοιι ππτοιι
θτοππιο.ιιοπεπιιπππο οροπιοιι εοιιιιοεει. ιπ οπποτοπ π'οιΙοπ
ποι τπο.π ποτ Βοοιτοιιιιοτοι ππτοπ οποιο Νοιιι. ποο Μοτοπ
ποοιτοπο νοι·οοποποι πππ ππτοιι πιο ππτιιπποιοοππο Μι.ιιι
ποτ ννοιοπιποιιο ρτιιπο Ηοιιππο οιι:ιοιι;. 5οιπει πιο Βο
ιιιοτιιιοτο ιετ πιοεοπετειππ οροτειιινοτ ιπιποτιιιο Βοινοι·ποπ.
εοιτ οε 8οοιπ 8οΙοπο οιπο ροτιιοιι οτιετοπιοι:ο ΗπΓοιεοπ
πιοτο πιπ: Ετιοιο οπ τοοοοιτοπ.

ιπ οιοιοιιοτ ιιιιοιεο ποι ειππ ο.ποπ πιο Βοποππιππ8 ποτ

ονετιεοιιοπ Ετιττοιιιτπιι€οπ οοποοτνοτινοτ Βοετοιιοτ: Εοπιπο
οοοοοπ, Αιιιοτοπιο πππ εοΙιιοτο Ονειοπ πιοτοπ ιιοπιο ιιπ
ιποτ εοιι:οποτ ΠιοΙοεοπιιοιτ ππτ Νοριιτοοτοιπιο. Νπιποπτιιοιι
πιο εοιιιο.τοπ Ονειοπ οιοποπ ειππ Μοτο ιιιτοτ πιεννοιιοπ

οοννοιτιοοπ Οτπεεο ππτοιιοπε Πιτ οιιιτπροτιιοποπιο Απο

ειιιιιιππο πππ Ειτοιειοπ ειπε ποτ Νιοτοπεππετοπο πππ οοιπει
νοτοιιοτιο Ποπιποοοοοοπ ιιοιιιοπ οΓιοτε οποιι ποοιι οποιε
ιιππ Ιιπτοιιπτποπ Με Μοτοπ-Βοοιτοπ ππτοιι οιπΓοοιιο Ιππι
ειππ ποτ Μοτο πππ Ι)το.ιπειεο. Ροινογειιεοιιο ιιοΒοιιοτο
ιιοπεππειιιππο ειππ ππτ ο.πεποπιπεννοιεο ποτ Βοπιοοιπο

πειππιππο πποπποιιοιι, ννοιι οιο πιει ιιπιποτ πορροιεοιπιΒ
οπιιτοτοπ πππ ιιπτ πιο ΕΙιτοιιιτροτιοπ ποε εειπποπ Οτποπε
Ηοιιππο νοτερτιοπι.

Μιπιιιοίτο π'οτιεοιιτιι;ιο ιπ ιοποτ Βο2ιοιιππο ποτ ιπο.π
ποι ποτ Βοποππιππο ποτ Τπποτοπιοοο ποτ οποτοιι Ηο.τπ

ινοπο οιι νοτποιοπποιι. Αποιι ιιιοτ ποι: ειππ πιο Ονειοειτο
ριο πππ ποτ ΠτοιοτοπΚοιποιοτιειππε ποννοιιιτι, ποππ ννοππ
οε πππιτ πιοεοπ οοιιποπ πιο Μοοποοο ππι ιπποτοπΙοεο

Ετιττιιπιτππε ποτ οιποπ Μοτο οπ ετοιιοπ, επ ιπιππ ιπ ιτι
οοιιοπ π'οιιιοπ πιο Εκειιτρο.ιιοπ ποτεοιποπ οπ εοπποιιοτ πππ
πο.ποτπποτ ΗοιιππΒ ιιιιιτοπ, νοτοπεποεοιοι ποιπτιιοιι, πιιοε
οε ποι πιπ οιπο ρτιιποτο Ιοοιιιο Τπποτοπιοεο ιιο.πποι2.
οι) ιιιιοιι :ιπι πιοεοιπ Οοπιοτο πιο Ειτειιτροιιοπ 2π πιππειοπ
ποτ Βοεοοιιοπ ινιτπ οιπποεοιιτιιπιτι: ννοτποπ ιτϋπποπ, πιοιπτ
πειιιιπ Βοετοιιι. Νοοιι ππεοτοπ ροτιιοιοοιεοιι-οιιοιοιπιεοποπ
Κοππιπιεεοπ ποτ Μοτοπιπποτοπιοεο πιιτιοπ ννιτ ιιποτ πιοιιτ
οιιππνιοι ιπ πιοεοτ Β.ιοπιππο οτινοτιοπ.
Ειπ νιοι πτπειτιιτοποο θοπιοι: ιοι ποε θοριοοι ποτ Μπο
ποτιιιοτο. Οοιππο 8οτιοπ νοιι νιιεεοιιεοιιοιιιιοποπ Ατποιτοιι

ποεοιιοιιιοοπ ειππ οιΙοιπ πιπ ποτ ΑοιιοιοΒιο, πππ ποπποοιι
οι πιειιοτ ιτοιπο Βιπιπππο οτπιοιτ ννοτποπ. Ψνιο Ιπποπ
ποιτιιππι. ιει πι. Η. ειππ πιο νοτοοιιιοποποτιι€ειοπ ιιτιοιοΒι
εοποπ Μοιποπιο πιο Ιππτετοιιππεοπτεποπο ποτο.πΒοποποπ
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ποτΜπ : ειιποιιπιοιιΜτ Ροτιεοιιπιιιιο, οιιιτπειιΒο οΜτ ιιοπιιΒ
ειοιι πιοΜτιιοιοιιΜ 'Γτιιοπιοπ, ο.πτ;οιιοτοπο ΑΜιοτιπιιιιιοπ
Με 8ιτοιοιε, ΜποτπΜ ιοοο.ιο ΒτιιοΙεπιτιεπιιοοιι (πιο Με
8οιιπιιτοπ), οιΙττοτποιπο ΒτεοιιιοΒιιπ8 Με θοποοειιιτεοτε
οπο νιοιοε Αιιιιοτο ιποιιτ πιω νοπ Μπ Αιιιοτοπ ιπ ιιτ
ειιοΜιοιιοπ Ζιιειιπιτποτιιιοπο τπιτ οοτ τποΜιοτι Μοτο 8ο
ιιτοοιιτ. νοττπιιιιιιιοιι ΒιοΜ. οε ιιι οοτ πιο ιοποιιιο
πιοιιτ ππτ οιπο, εοπΜτιι Ζοιιιτοιοιιο Πτεο.οιιοπ οπο Οστε
Μποι.ιοποπ τιιοπτιιΒιοοιιοτ Ροοιοτοπ ειιι‹ι τποιιτ Με ποιοτ
εοιιοιπιιοιι. Ειιτερτοοιιοιιο Μο οοιιιοιιιοιι Ατιεοιιο.πιιπ8οπ
ιιοοτ Μο ΕιιιειοΙιοπο Βιοι›ι οε ειιιοιι νοτεοΜοΜπο Ι.εΒοτ
οιιοοιι Τιιοτοριο. Μιτ ιτ

ι
οιιιοπι Ροποι ειιιππιοιι οπο

Διιιοτοπ ιιιιοτοιιι: οιπο ιιιιοοπιριιοιτιο ιλιοιιΜτπιοτο Μοιοι
ιιτι ειοιι Ιτοιπο Ιποιοοιιοπ ειπ· Νοριιτοοτοπιιο, πιο ειο πιτ
ιιοτ ιτιιιιοτ ιτιοιιτιοοιι εοιποοιιτ ποτιιοπ Μ. Ι.ιοεο- ιιπό
Μο.ειοπτοπ, Μεεεε.Βο ιιπτι οτιιιορο.οιεοιιο ΒοιιεπιιιπιιΒοπ
οοιιοιιττιτοπ ππτ Μπ ιιπειιιιιι€οπ ΜοιιιοΜιι οοτ οροτειινοπ
Αιιιιοιιιιπο. Ειπε ειτιοιο ΙιιΜοο.ι.ιοπ πιτ Μο Νοριιτοττιιο.
ποιο @οι οε ιιιοιιτ. Μιτ εο νιοι Μιεει ειοιι εεεοπ, Μεε
πιτ Με ιιοετοιι οροτειιινοπ ΒεποτοτίοΙΒο Μ” οτπειττοιι
Κοπποιι, πο Ιοοοιο Βτιιοιτεγιιιρ1οιπο ($οιιιιιοτε ιτι οοτ Μο
τοποοοοπτι, οιιεειτοιιιυιιΜ Βοιιιποτεοπ ιτι Μιπ οπτερτοοιιοιι
Μο Βοιιι, Βοι τοοιιιεεοιι.ιεοτ ιΝοποοτιιιοτο οιιιοιι εοιιποτο
Βοειτιεοιιο Βιοτιιποοπ), πο Μοεο Βτποιτεγιιιρτοπιο Με
Κτοπιτιιοιτεοιιτι οοιιοττεοιιοπ ιιοιι ιιιοιιι Με Τιιοιιοτεοιιοι

1ιιιιιτεοποιποτ οιΙοοιιιοιιιοπ Επιοτοριοεο οιιοτ Νοιιτοειιιοπιο

8οοοιιιοι: ποτοοιι πιιιεεοιι. Απειιτι1οιτιιοΙι πιιιεε Μιιιοι ιιοτ

νοτ8οιιτιιιοπ ποτΜιι, Μεε ειοιι Μο Βοεοιιποτοοιι ιιοιι
Πο οιπο ρτοροτιιοποι Μπι θιτοιιο οοτ Βοποοιιοιιιιοιι
οτιιοΙιοτι, Μτιιι οε ετοιιτ ιιπεποιιοιιιοιτ τω, Μιεε εοιοετ
Μο ιιοοιιοτοοιΒειοπ Ι.οΒονοτιιποοτιιιιοοπ οοτ Μοτο Ιτοιτιο

επιιιοοιινοπ ΚτοπιιιιοιιεοτεοΙιοιπιιποοτι ειι πιοοιιοπ Μειο
οιιοπ, πιιιιτοπιι ο.ιιΜτοτεοιτε οιπο ιιιιιιιεοιι ΜΜΜ πεπτ
τιοιιτιιιιο.το5οιιιτοπο εοιιοπ νοτοπιιιεειιιιε ειι εοοιιπΜιτοπ
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ειι 8τειιιιιιιεοπ ιιοιι ΚπιοΙτιπιΒοπ ιι
ι Μο

Ηιιπεοτειιιιοιι οοοοιι Καπο. Ιιι οτειοτ Ποιο εοΜιιιτοιι
πιτ Μοοι οοτ Ηγιιτοποριιτοεο οπο οοτ οοιιιοιι Μοτοπ
εοιιποιιιιπο Μιτοιι 5πιοιιοτειοιι. Βοιτιο ιτοιιιιοπ ιτειΒιοε ιιο

Μποι εοιπ «Με Ι.οοονοτοποοτιιιιοοιι οοτ Μοτο οπο οε
ιει ιιοεοιιτιοτε Μο ιιιτοττπιιιιτοιιΜ ιι'οττπ, Πιτ ποιοιιο πιοπ

οιΙοοτιιοιπ Μο ΜοΜιιιιιι οοτ Μοτο νοτοιιιποτιΙιοιι ΜΜΜ.

Ιι'τοιιιοιι οιοιπ οε ιιοοιι 2ο.Μτοιοιιο ο.ιιΜτο Μοπιοπιο,
πιο ΧιορροιιοιΙτιππε ιπιιοτιιοιιιι Με Μοτοποοοιτοπε, Γοιιιοτ
ιπ ποτ Ιιιεοτιιοπ Με Πτοτοτε, ΚπιοιτππΒοπ Μιτοιι οπι
ειιπΜιοιιο 81ττιπΒο οΜτ οΜιοττπο Αττοτιοπ Με., τιοοιι
εοιιοιιιτ ιιιιιοτ οιιοιι Πτειιοιιοπ Μο οΜιοτπιο Μοοιιιτοιι Με

πιοιιιιοετο Βοιιο ειι εριοιοτι. Βοτιιοιιιερτοοιιοπο ιει. Με
ΝοτιτιοΙνοτιοιιτοπ Βοι οοτ οροτοιινοτι ΒοιιοιιΜιιπε οοτ ιπ
ιοττπιιιιτοιιΜιι Ηγιιτοπορ1ιτοεο Μο ΑπιιοΓιιιιιο Με Οτ
Βο.πε ιποοιιοιιει επ ποτπιοιοτ 8τοιιο ειι οιιιριοιιιοιι ιιοιι ιιι
οοτ 'Ποτ πω: ΜοεοΙοο ιπ ιιοοιι πιοιιι νοτοοεοιιτιιιοιιοπ
Ρ'ιιιιοπ οσιο Β.οεπιι.ο.ιο οτ8οοοιι.

Ι.ιοΒι ο.ιιοτ Μο Πτεοοιιο οοτ Βιοιιππε ιπποτιιτιιιι Με
Μοτοποοοιτοπε οΜτ ιιι οοτ ΠιποοΜιτιο Με Πτοιοτε, εο
Κουτι Μοεο ειι Μπι νοτεοΜοΜποτιι€ειοπ, ιοοιιιιιεοιι ιιτιι.οτ
Ππιετοι.ιιτιοπεοιιτ εοιιπιοτιοοιι Ειπετιιι'οτι νοτο.πιοεεππε οο
ιιοιι. ΚΙοιρροιι- οπο! ΒροτοπΜιιιππεοπ πιι1εεοπ πο.οιι Ετ

ϋιΪιιιιιιΒ Με Βοοικοιιε οι:οιΜτι, ειιιιιοτπιο Ατιοτιοπ οτιοτ
Βιποοεοποοεειτοποο τοεοοιτι ποτΜπ οπο Μο ΙΣ.οτοιειοΜε
Βοοιτοπε ιτο.ιιιι τιιιιιιεο.τπο ριο.ετιεοιιο Οροτειιοποπ οτιοτ
Μτπ (Βοεοοιιοιι, Ργοιοιιιιοοιτιο). Βτεοιιοιπτ οοτ Ποτοπο
ιιιιεε Μιτοιι εοιοιιο Μοεεπο.ιιτποπ ιιοοιι πιοιιι Βοειοιιοτι, εο
τπιιεε Με Νοποιπριιοιιειιτιο Με Πτοιοτε επ οιιιοτ ροεεοπ
Με 8ιοιιο, Με Πτοτοτοτιοοετοιπιο νοτειιοιιι. ποτΜιι. -
.ιοΜ Μοεοτ τιοιιοπ ΜοιιιοΜπ ιει πιο ΕτιοΙο ειιεοοιιιιιτι
ποτΜιι, ιτοιπο οιιιοτ Βοτειιιιιτι Μπεοιιιοπ Πιτ :πιο Γειιιο.
ΕΞε@οοτ ιπιπιοτ ποοιι Ε'οιιο εοπιιο, ιπ Μιιοιι ιιοοιιιτιιΒιιοιι
Μο Νοριιτοιοτπιο, Μο ΑιιΙοοιιτιο οιιιοτ ΗοτιιιιειοΙ - επι
ι›οετοιι οιιιοτ εοιιτοοιιειοι ποιοιι πιιτοι - ειιειιοΙιοπ
πιπεε. Κοιππιιι οε εποε Μιιιι ιιιοΙιτ Ζιιτ Ηοιιιιπε οτιοτ
πιο οιιτιεο Ιτιιοοιιοτι Μτ Μοτο οιπ, εο πιπεε Με ιοτειοε

Μιτιοι Μο Βιτειιτροιιοιι οοτ ιητιτοιιοριιτοι.ιεοιιοτι Μοτο
νοτειιοιιτ ποιΜπ. Βιοεο ο.ιιοιιι οοεοιτιοι. πιιι $ιοιιοτιιοιι.
Μο Κτοπιτιιοι1επτεοοιιο, ιτοιιιοιι ιιπτοτ Οριοτπτιο Με επιπ
2οιι Οτειιπε οπο εοιιτο Μιιοτ ετοιε εοοιιιιιιοτ ττοπιο.οιιτ
ποτΜπ. Νιιτ εοιιτ οτοεεο δεοιτπιοτοπ ιπΜοιτοπ νοπ νοτιι
ιιοτοιιι Μο ΝορΙιτοοιοιιιιο.
Ποε ιιτερτι1τιειιοιιοθοοιοτ οοτ Μοτοποιιιτιιτοιο, Μο Μιο
τυπο οοτ Μοτοπ οπο ιιιτοτ Ηιιιιοτι οοοπερτιιοιιι ιιοιιιο
τιιοιιι πιοιιτ Μεεοιοο Ιπιιοτοεεο πιο ιιι ο.Ιτοιι Ζοιτοπ, πο
πιο, πιο οτπιιιιπτ, οιοοιιιιιοιι ποτ Μοεο οιπο Μοτοπ
Οροτοιιοπ Καποτε. Βοεε ιοτιοτ Αοεοοεε, εοι οτ ιπιιοτιιοΙο
οοτ Μοτο εοιιιετι ΒοΙοΒοτι οΜτιπ Μτοπ Πιποοοπιιο, "στο
ποτ ποτΜπ εοιι, εοοο.ιτι οτ τιιο.εποει.ιοιτι ει, νοτει.οιιι
ειοιι νοιι εοΙιιει. ιιοιι Μεε πιτ τω» τοιοι νοτοιιοτιο Μοτο,
οιπο νοιΙο Ρτοιιοριιτοεο, πιοιιι οοτ Μιιιιτ Ζιιτ Βροιιιοπ
ιιοιιιιπ8 ΜιτοΙι Αιιεειοεεππο Μιοτιοεεοτι Κόπιιοπ, εοπΜτπ
Μιτοιι Μο ρτιτιιοιτοΝοριιτοιοπιιο τοερ. Ειτειιτροι.ιοπ ιιοιι
Κτοιιιτοιι ειι τοιιοπ νοτειιοιιοιι ιετ οιιοπεο εοιΙιεινοτειιιιιιι
ιιοιι. Ππεοτ Βιτοιιοιι οοιιι ειιοτ οιιιΜιι, εοιοιιοπ Ζπετοιιιιοπ
ιιοοιι ΜοΒιιοιικοιι νοτειιιιοποοπ. Βοι ΤιιοοτοιιΙοεο υπο
τποιο.ειοτιεοιιοπ Ε)ιιοτππΒοπ πιτ‹ι ππε Με εοΙιοπ Βοιιποοπ,
νιοΙ οιιοτ ιτϋπποπ πιτ ρτοριιγιο.ιαιεοιι πιτιτοτι τιιιτοιι νοτ
Μιτιππτ.τοοτ οεοοιιΜτοπΜπ Ιπίοοιιοπ νοπ οοτ Βιοεο Με
υπο νοτ ο.ιιοπ Βιιιι;οπ ιιιιτοιι τοιιοιιοΙΙο Βοιιο.ποιιιιιοτ οοτ

ΝοριιτοιιτΜεειε. Μοπ εοιι πιπ: Μτ Οροτειιοπ οοτ Νιο
τοιιετοιπο πιοιιι πιιτιοπ Με εοιιοπ εοιιποτο ιηοιιιιε ο=ιοτ
οοτ Ργοποριιτοεο ιιοετοιιι:. ΘττοεεοτοΜοτοπ- σποτ Βοοιτοπ
ειοιιιο ποττιοπ ιιπι εο οτιοιετοιοιιοτ οροτιτι, ιο ποιιιΒοτ
οοτ Ηοτιιορροτο.ι. Μιτοιι Μο Ε'τοπιοιτοτροτ Βοεοιιοιιιοι:ιετ.
Πιο Βιιιτοοι.ιοπ οοτ Βιοιιιο νοιπ οοιινοιτοπ ΒοτιΜ ποτ
Μοτο ειπε ιιπιοτ Βιιιτιοοτο Με Οτοοτιε Μιτοιι Οοπιρτοε
ειοιι οοτ Βιιοιοοιιιεεο ιπιι ποοιιιοιοοιιτιοτ Ρετοιιοιιτιπιιοιιι
ιει. ιιοοιειιτο.Βο Με ειιοιπ οποτιτοιιπιο οπο ιιιιοτο.ιι @ποιο
Οροτοιιοπενοτιοιιτοπ, πο οε ειοιι ιπι Ποοτιεοπ πιπ Βο
ειιιιτιο Μοτοιι ιιοπτιοιι. Ποτ 8οοτιοιιεεοιιπιτι ι›ιοιοτ εο
νιοιιιιοιιτ Ποιιοτειοιιι οπο Βοτειιτιττ πιο εο πιο ειοιιοτοτ
Με ΑιιεΜοιιιοπ οιποτ Ηο.τιιιιειοι, Μεε τποιιι ειι θπιπετοπ
Μοεοτ ΜοιιιοΜ Μο ειτε Ρτοιοιοτιιιο, ο.ιιοιι οιοιοιιιοο πιιτ
οιιιιοτοτ ΜΜΜ Βο.τιειιοιι νοτιοεεοπ εοιιι;ο. Πο.ιιοι ιοιιιοι; Με
Οτοοιι, εοιοετ Βοι νοιιιοοτ δροιιτπιιε ιιι εποι Ηοιιιοπ, ππτ

8οπε τιπποεοπιιιοΙι υπο Μιεει ειι ιι1ποιιοπιτοιιΜτ Βοο
ειιιπ: εο οιπ πιο ιιιοιιιε οιπ. Βιποε ο.ιιοτιιιτιοε πιιιεε ειι

Βοετο.ποοιι ποτΜπ: οοετοιιι Μο ρτοοοιεροπιτοπτιο, ειοιιι
οτεοποοπτιο Πτεο.οιιο ποιτοτ τοπ (ιο οοτ Βοποι οιπο Ργο
ιιιιιο, εο ειιιιι Β.οειΜνο πιοιιι. ε.πειτοεοιιιοεεοπ. Ι)οπιιοοιι
ΜΜΜ Με Νοριιτοιιιιιοιοτπιο οιιιο εοεοτιετοιοιιο Οροτο.Ι.ιοπ,
Με ιιι ιιοιιοπι Οτο.‹ιο ρτοριηιοιττιεοιι πιτιτοιι Κουτι.

-
Αοεοιιιι: ιιιΜοιττ πιτ‹ι ειο Βοι Βιιιιτιοτπιποποεοτεοιιοιποπ
εοπ ιππ ποοιιΓοι·,;οποοτ Αιιπτιο. Ιιι εοιοιιοτι Ε'ιιιιοπ ιιοΒι
Μτ 5τοιιι ΜΜΜ πιο πιοιιτ ιπι Βοοιτοιι, εοιιΜτπ ιτοοπτι
πο οιιι€οιτοιιτ ιπι Πτοιοτ ιιππ οοιιιιιΜτι Μι‹ιπτοιι πω:
ο.Ιιοιιι Με Αιιιιιιεε ειπε οοτ οποοιιοτιοοιι Μοτο, εοιιιιοτιι
ιτοιπιι Μιτοιι ΒοΒοεπιτΚιιπε νοιιιοο Αιιιιτιο οοπιτιτοτι. Σε
Βιοι›ι ιτο.ιιπι Βιιιποοπτιοτο Οροτοτιοτιεοτιοιοο Με Μοιοιιιοοπ
Βοι εοιοιιοτ Βοιιοκοιιιιτιο: Θοιιποςι οε ιιοιι διοιτι Με Μπι
Πτοτοτ επ οπι:Γοτποπ,- εο ιτειιιτι ιο ιιιιτποειοτ Ε'τιετ Μι·
εοιιοιπιιο.τ ΙιοΕπιιπεειοεο Κτοπιιο νοιι εοιποτ Πτοοιπιο οο
Γτοιι ποτΜπ απο ιπ νοιιο Βοοοπνοιοεοοπε ττοιοπ. Αιιεεοτ
οτοοιιιιιοιιο ιιιο.οποετιεοιιο 5οιιπιοτιοιτοιιοπ κοπο Μτ Βιιε
Με 8τοιιιοε οοτοιιοπ, Μιιοτ οιπ οε Με Ηοοοι ιπ οποι
ιοιιιοιτοπ Ε'οιΙΙοπ πιιι Μπι Βοοιιοπεεοιιπιιτ οοτ Μοτο ειι
ι›οοιπιιοπ απο οιΙιτποιιιιοιι Με οιιοτοπ ΕΙιιτιιποΒο Με Ζιιτ
νοειοειιοιι Πτοιοτιπεοτιιοπ οιοεπειιοιιοπ. Πε Βιοι›ι Μοτο
ποιιΙ ισιιιπι οιπο Βτοιιο Με Πτοιοτε, Με πιοιιι: εοιιοιι ιιο
ιιιιΓε $ιοιπο:τιτοιοιιοπ οροτειιιν Γτοιοοιοει ποττΙοπ π:ιτο. -
Πιο Πτοιοτοιιιοτιιοιπιο ιει οοτ στιιποετοιπ επ οοτ ειοιι

μπι οπιπιοι:οιιιιιοπ ΠτοιοτοποΜτιιτειο 8οποτΜπ. Πιο
Μιιιι επιιιιΙιεοτ οΜτ οιιειοιιιιιοιιοτ νοτιοιοιιποοπ Με
ΗοιτπΙοιτοτε Με

τ
ιτοιιετοιιάιοοε Βιιτοοττοοιιι οτποτιιοπ,

οιιοιι Οοπτιππιι.ο.ιετοεοοιιοποπ ειιιτι οοιιιιιοοπ. Οροτειινο
Βιιτοιιι.τοππιιποοπ οοτ οοιΜπ Επιιριιιιοι.ο Με Πτοι:οτε
τπιτ ΑποειοτιιοεοιιΜΙΜιιιο οτι οιιιοτ ο.ποιοτοπ 8τοιιο Με
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Νιοτοοιιοοιτοοε οτιοτ οοτ Ι-ΙοτοιιΙοεο ντοτοοο _ιοιοι Ποιο
τοοιιτ οΙε Τιιιοτοκροτιτοοοι οΠοιο οοεΒοίοιιτι, εοοιιοτιι τζο

ΙοοΒοο οιιοοεο το Κιιοιεοιιοτ Αοντοοοοοο οιο Φο Ιιο

ριοοιοιιοο οοτ Πτοιοτοο ιο οοο Ποτιο @οι Βιοεοοοοιοιιιο
οοο Ριετοιιιιιιιοοο) οοο Φο Βιιοιειοο οοο Βοεοιιιοιιοο
Ποτοιοιιοτε Βοι ιιιιι”οεοτ Ετιττοοιτοοο.
Πιο ιιοι›ο νοτεοοιιι ιο οιιοτ Κιιτ2ο οοο ΒοοοοινοτιιΒοο
Βιο.ιιιι τιοτ Νιοτοο- οοο Ηοτοιοιιοτοοιτιιτοιο 2ο ειτιοειτοο.

Πιοεο_Ιτιιτοοο Αοιιοοιοιιοοιι τοϋιτοο 8οοιι€οο, οιο οοο Βο

ινοιε 2ο οτοτιοοοιι. ιιοεε ντιτ ιιοοι.οοεοΒο πιιι νοΙιοπι

Βοοιιι νοο Φωτ Οιιιτοτοιο ιιοτ οιιοτοο Ηοτοττοοο τοιιοιι.
ντο ινοτοο οιιοτ οοινιεε οοοιι οιοιιι εο οοιι_ ινοιιιι οιοιιτ
Φο ομοσ. Οροτοιιοτιειοοιιοιιτ τοοοιι ιιοειιτοτοτοο (ιτοοιι
εο1τοο οοεοοιιιιιιοι ττοττιοο ινοτο. Πε ιτοοο οοιιιτιιοιι
οιοιιτ πιοιιιο Αοίοοιιο εοιο, Πιοοο. οι. Η., Φοο Βοιιιιτιο

τοοο οιιοτ οιοοοΙοοο Οροτοιιοοοο 2ο οοιιοο. Νοτ οιωε

εοΙΙ οτινοιιοι ινοτιιοο: Φο Βοτιοοι:οο8 οοο οιτττοιιοτιιο
οοοιοο Οροτιτοοε 8οιοει οοιοτ ιιοιο 8οοοιιιο οοτ Αεορ
Με ιιοιιο Φοο οοεεοιιιιοεειιοιι ιτοοεροτιι.οοοοιο Νιοτοο

οιιιτοτοιο οιοιιι. Φοεο Βιοίο ιιοτ νοιιιτοιοιοοοιιοιτ οττοιοιιι.

Μιε ιιοινοιετ Φο ΒιοτιειιΚ οοοντοιιοιιιοίι, εροο. Πιτ Φο
οοιιεοτνοι;ινο Νιοτοο- οοο ΗοτοΙοιιοτοιιιτοτειο, Φο ειοιι οοτ

:ιοί Φοεοοι Βοιιοο οοιινιοΙτοΙο ιτοιιοι:ο.
Μ. Η.! το ιτοοο οιοιοο Βοιτοοιιτοοε τοσοι εοιιιιοεεοο,
οιιοο οοτιοοιΒοο ι5τιττοοιιιιοΒοο ιιοτ Νιοτοο 2ο ΒοοοοΙτοιι.
Φο οιοοοιιιΦι εοιιοιι Βοοπιιοιι οοί οοοι θοιιιοι ιιοτ ιοοο

τοο Μοιιιοιιι ι;οιοοοο Φοο, ιοΙι τωιιιο Φο τοοοιο Νοοτ

οιΒιο οοο Ηοιοοριιιιιο, Φο οοοιοωοτοιιεοιιο Νοριιτοιοιο- Φο Νοριιτοιειο ιιιιιοοιιιτιοοο. Αοοιι Φοεο ειο‹ι (ιο
Βοοετοοιι οροτοιινοτ ΒοιιοοοΙοοο οονιιοτοοο οοο οντοτ Βιε

ο·οιΙοο Φωτ οοεεοτοττιοοιιιοιι οιοιοοιιοτι. Μο Ρτοιιοιο
οιειοο, Φο ιιΙοεεο ΡτοιΙοοοοο οοο Οτοοοε ιιοι ιο Φωτ

Βοοεοο Βοιιιο νοο Ροιιοο εοιιινοτοτ Νιοτοιιοοοτοιοιο 2οτ

ΗοιΙοοο οοιιιιιτι, οιιοο ιιοεε Φο Οροτοι.ιοο ιτοοιοι οιινοε

ΚτοοιιιιοΠ:οε οο οοο Οτεοωο οοιοοοιτιο. Μο τοοοιο

Ηοτοοριιι1ιο τιοΒοοοο ινοτιιο ΦιτοΙι Βιτειιτροιιοο ιιοτ Βιοιοτο
οιοτο οοιιοιιι οοο ιιι οοιιοτοο τοιιοο_ ντο ιοιοοεινο Νιο

τοοΙτοιιιτοο ιοιτ εοιιντοτοτ Ηιιιοοιοτιο οοο θγοιριοοιοοοοιο
τω:: ιιιιοοιοιι. οι Φο Πιτειιτροιιοτι οιιοιιιοιιε νοο Ετίοιο
εοιττοοι 8οινοεοο, οιιοο Φιεε ιιοτ ροτιιοιοοιεοιιο Αοοιοιιι
οτι τιοτ οοιίοτοιοο Μοτο Φο Πτεοοιιο οπο!. - ιιι Φοεοε
Φιοιτιο Οιοιιιοι εοιιοιοοο Φο οοοοειοο ΒτιοΙιτοιιοοο
Ιετοοι'ε οοο οτειο Ποιο 2ο ινοτιοο. ιο ιτιιοιεοιι :ιιιο
οοο νοτΙοοίοιιιιοο Ρ'ιιΠοο ΝιοτοοΙτοιιιτ, Ηιιιιιοιοτιο,
Αοοτιο - Βοι ΙετοοΙ Φο Μοτο ΜοεοοΙοει, ειο εο
ειιοιτοο οοο, το οτ τοιιττοειτοριεοιι οιοιιι Φιε θοτιιι€ειο
Γοοει. ΙτΙοιοο 5οιιοιιιοο οοτ οιιιττοεΙτοριεοιιοο Ποιοτεοοιιοοε
οιτοιοιτι. Μο Νοοιιιιοιιοοιιιοοε ιιοετοοιι ιο Ιοοιτοτοτ Τοιο

ροοοιιο ιιοτ οιοιιι. νοτοοιιιοο οιΤοοοο Ροτοοοιιτιοιιοοιιοο.
Ιο οιοοτ Αοοοιιι νοο ΓοΙιοο ι“ιιιιτιο Φοεοτ Βιοοτιιι πιτ
Ηοιιοοο; Φο τοιιττοεΙτοριεοιιο Ποιοτειιοιιοοε οιιοτ οτιτοιι
οντοιιοΙΙοε (Με Βοετοιιοο οιοοε οιιτοοιεοιιοο ροτοοοιιγοιο
ιοε-ιοτοτειιιιοΙΙοιι Βοιοιιοοοοεερτοοοεεοε. Πε ετιιοιοτ τοιι.
οιο, Φιεε οοοιι Βοντιεεο Ροτιοοο νοο οιιτοοιεοιιοτ Νοριιτι
ω, οοιοοοιΙιοιι εοιοιιοτ, Φο οοιιντοιΙιο 1τοιοοτιοι Μιτο
εοιιο Ζοιοιιοο οιωτ οιιτοιιοιιιιοιιοο Αιιοοιιοο ιιιοοιιοο, ιιοι
οοοοιι ττοοιοετοοε οιΙο ιιιιοιοοιιοο Ζοιοιιοο οιοοτ οοι21ιοτι
Ιιοιιοο ΑΠοοιιοο (ιι)ιινοιεε, Οτιιοτιοτ, Βιοιιώτροτοιιοο)
ι“οιιΙοο, ιο Φωτο ι.ιοινιεεοο εοωιοτο ιιιοιιτ ιιιοιιτ ιιοτ ιο
ιοτοοο Τιιοτοριο 2οΒοοοιιοιι ειοτι οοο οντοτ ιιι Φωτο
8ιοΦοοι οοοιοτ νοτοοιιιιιιιιοοτοο8, Φο Φοο οιο Νοτιο
Ιοεοετοιι τιοτοιι Φοο ρΙϋιοιιοιιο Ηγροτιιιοιο οιιοτ Οοοοοε
οοο οτ1τΙοτοο Ιοεει. Μοεο Οοοεοειιοο οοεεοτι ειοιι ιο
οιοοτ οοοττωο ΠτοοΙτετοιοοτοοε, ινο1οιιο ειοιι ντιοιιοτοοι
ΚΙιοιεοιι οιο Ηοιοοιοτιο, ΚοιιιτοοίοΙΙ οοο οιιΦιοιι Δοοτιο
ιιοιτοιιιοοιιτι. Ειοο Ποιο Ιοοιειοιι ιοε Ροτοοοιιγιο νοτιοοε
Φοεο ΠτιιοιτειοιΒοτοοο οοί ΦοιιιοΙ 2ο ιιοιιοο οοο εο οτ
πιο Φοο ιιοτ ΗοιΙοτιοΙ8. Ιιι νοο ντοιι Φοεο Βτιτιοτοοο
Ιετοοι°ε 2οιτοιιοοτι οι, οπο Φο Ζοιτοοιι. Ιοιιτοο; Φο
Τιιοιεοοιιο ειοιιοτοτ ΕτιοΙοο Ιοεει. ω» οιοιιι ιοοοωο.
8ο εοιιοο ο·ιτ ιιοοο, οοεε Βοοοιιινοτιιο οοοιι Φο Νο
τοιι οοο Ηοτο1οιιοτ ιοε Οτοο2οοιιιοτ οοτ ιοιιοτοο ΜοΦοιο

οοο ΟιιιτοτΒιο Βοτοοιιι ειοιι οοο εε Βοι: Τοει οοο Αο
εοιιοιο, οιο οιι Φο θτοο2οο οοο οιιιτοτοιεοιιοο 'Ι'οττιτο
τιοιοε οοοιι Ιοοοο οιοιιι οοιιΒιιιιο τοτ Αοει.οοιτοο8 Βο
ιο.οει, εοοιιοτο ιο ει.οιοτ Ετννοιτοτοοε ιιοετιιιοο οοο.

Ρτοιοιωιι οοο Χι!. Αοτιιοιοοοο
άοτ Θοεο11εοιιοίτ 1ιν1οοτ1.Δοτοτο ιο ΤΠοιιτιοτι
οσοι 81. ΔοΒοει: Με ποιο 2. 8ορι:οι1ιι:οτ 1900.

Ετειο Βιιιιιοο.

Ποοοοτειοο οοο 31. Αοοοει 1900 9 Ποτ ιιιοτΒοοε.
1. Ποτ Ψοιιτιοο'οοιιο Χτοιεοτοτ Πτ. Ρ. θοοιιι.ο:οιιο οτ
διΐοοι: ιτο Αοι"ιτοοο ω· Μοιιιοιοοινοτινοιιιιοο· οοο Αοτοιοτος
οοο οοινιΙιιτοιοοιοοι Φο Αοινοεοοιιοο ιτο Νοοιοο τΙοτ νιωοιοο
οοιιοο Αοτ2Ιο.
2. Ποτ Ρτοεοε Πτ. Μ. Ττογοιοτιο οτοιοι.τοι Γοιο·οοιιοο
Βοοιιοιιοοιιο.ΐιειιοτιοιιο
Ηοοοεοοιιτιο νοτοοιοτοιιιοιτι

Ζοιο δ. Ποιο τοσοιιιοτ Αοτιτοιος ιο ιΝοοιιοο. ω· οτο.ειιιοιιοιι
εοιιϋιι εοΙοιτοοοο Βιοάτ, οιο Φο Πιτ νιοΙο οοιοτ οοο οοοιι οοο
ιιοτ .ιοο·οοιιοοιτ Φοο Φο εοιι6οετοο Ετιοοοτοοι;οιι ΙτοιιρΓοιι.
Ιιιτιοοι ιοιι ιιοοιο πιο Χι!. Αοτ2τοιοέ οιιο ΟοΙιοεοο ντι!!
ιιοοιιοοιι ιιοιεεο. τετοιοτου ιοιοιι νοτοιιιοιιιοι, ιτο Νο.οιοο ιιοτ
ιιιοτ νοι·εοοιιοοιτοο Αοτοι.ο ιιοοι Βιοοιιιοιιρι, οιο τιοοι Πορτο
οοοι:ιιοτοο ιιοι· Βοντοιιοοτ ννοοιιοοο, εοντιο οιιοο ιιιοτ οπο·
ι;ιοιτοοάοο Ποιιοεοο οοεοτοο ιιοτοιιοΙιοιοο θτοοο οοο ΠοοΕ
Πιτ Φο ι”τοοοΦιοιιο Δοιοοιιιιιο οοο Φο οιιιιιονοΙιοιι νοτιιο
τοιτοοοοο 2ο οοεοτοοι ΕτορΓοοεο οιιοιιετοι.ιοο.
Ιο ιιιοιιιοιο νοι·ι.<ξιοιιτιοοοΒοοιιοοεοοοικοοοτιοιιτοοο ιιοοι
Οοοιοιιεειοοοιιοτιοιιτοοο Ηοττο Πτ. νοο Κουττο ινοτ‹ιο Φο
Ποιιο.ιιιιοοοιτοο;ο οιιοιιιιιτιιοιι οτιιττ.οτι. το» Φοο οπο·
εοιιοο 'Ι"ιιοιΙ Μνιο.οτιο ινοτ Φο θ·τιιοοοιιο· οιοοε Ποιιοτοοιοο
Ιοετιιιιιο ιο Αοεειοιιι ο;οοοιοτοοο οοο. το» Φοο οει.οιεοιιοο
'Ι'ιιοιι ντοι·οοΦο νοτιιοιιΦοοεοο τιοτ ιινΙοοΦεοιιοιι τοϋ. ιιοτ
οοιιοοιιιεοιιοιι Βιιιοτεοιιοι'ι οο οποιοιτοοιοιιοο, το" εοίοτι οοοιι
Βι·ϋιι'οιιοο·_οοο οοιιιιοιιιεοιιοο Ηοοοοιιιιοο·Ιοει.ιιοι:ε ιο Βονο.Ι
νιοτ ΗΦιοοιοιοο οοο Ι.ινΙοοιι ιιοττ Ποιο Αιιι'οοιιοιο οοο Απο
ιιιιιιιιο,ο·ιιιιτιοοεοιιιοο. Αιιεεοτιιοιο νοι·ιοοιοτο ΦιιοοΙε, Φιοε ιιοτ
Πιτοοιοτ ιιοτ .Τιιι·_ιοο·οτιτοιιιιττειιιιιιιιΦιοο κιιοιι€ Οιιτοο το
οετοιοοιι ορτοοιιοιιτιοΠοι·Ηιοιιοτοιοοο(Ηοιιοιιιιιιοο 2. Οτοιιοοι ειι
ιιοΙιοο ννοιιτο, Φο ποιο Βοι Φοο οοο·οοινοτιιοτοοΝοτιιει:οοιιο,
ι'οοτο ‹ιο ιιιιοιικ, οοινιεοοι·οιοεεοο οιο ΗιΙΐοοοτρε Βοι: οπωρ
ΒιιιιοτοτΗΦιοοιιοοο 1. Θι·ο.<ιοεο·ιΙΙΙτοτοιοοοιιοιεεοο τιιιτΓιο.
Ποιοτιιοεεοιι ο” ω· Πιτοοιοτ ιιοτ .Ϊοι·_ιοιινοτ-οοιιοτιειιιιΙΐ·
ιιοιιοτι ΚΙιοιιτ ειοιι ννοιιοτιιιο οτιιοιοο, οιιοιι Οοτεο πιτ ιοι:
ι:ιοοιι ερτοοιιοιι‹ιο Ποτιιιοοοιοιοοο (οο.ιιοοιιιτιοοιιο·τγκιιι
οιοοιιτιοιιι.οο, οοι τοιτ.ιιιοοο οοοιι Φοο Ιοι.τιεοιιοο 'Ι"ιιοιι Πιν
ιοΒιι8 Η νΘτ80τιτοο.Πιο Μνιοιιιιιοοιιο Οοιινοτοοτοοοιοτοοτιοτοος
Ιιο.ι ιο ΡοΙοτοτιοεεοοΠιοννοοΦιοοοο ,ςοςοο Φο οιιοοοτυνο.ιιοι.οο
Αιιιιιοοιιοο;ζοο ιιοτ ιινιιιοτιιεοιιοο ποιοιιοτ οοτΙοοιιιοοιιοοΜποτ
»Φωτο οτιιοιιοτι.Ιο ιιοτ Ιοιοιοτι .ιιιιιι-'Βοεειοο Ποτ ιιοτ ΙινΙοοιιι
οοιιο Αοοιεοοονοιιτ Φο Ρ'τοιτο ννιοτιοτιιτοιο Βτιιιοςιιοι: πο·
2ορ;οο οοο ιιοεοιιΙοεεοο,Φο οοοιιιιιο.ιιοο Βιτιο :ιιι Φο Ι.ινι€ιο
Φεοιιο θοονοτοοιοοοιοτοοιοτιιοο· οτι τιοιιι.οο, οιο οποιο Ι) Φο
Αιιειιιιιιοιιο· οοτιιιινιοοιιιεοιιοτ Ποιοιιιιιιιοο ιο Βονοι Ιοοτ ιιοτ
εοτ.ι·οιι“οοοιιΑιιοιοοιιιιοο; οοετοιιοο οοο οι Φο θτιιοΦιοι.τ οιοοο
Ηοιιοιιιιοοιι-Ιοειιιοι.ε ιοι ιοιι.ιεοιιοο 'ΓΙιοιΙ Μνιοιιιι'ε οοιτοιιοο,
"τοι Νοτ‹ι- οοο ΒιιΦινΙοο‹ι ειοιι ιιιοιιι: οτι ιιοτ νοτοοτιτοοο πιιι
Ποι·ιιιοοοοιιοοο οςοοιιιτοιιΙοεεοο ι‹ϋοοοο. ΒοιιΙιοεεΙιοιι ιιο.τΦο
ΙινΙοιιιιιεοιιο Βιιιοι·εοιιοιτ οοο ιλἴιιοεοιι. Με “Φωτο Βοο
οιοοιοιι-Ιοει.ιτιιι, τιοοεοοΚοετοιι Αοεοιιιο.ε εοιι:οοειιοι· Οοιοοιιε
. Φοο ειο Πιτ 2ο ιιοοιι ιιοιιιοτιοο, ιο ιιοεοιιοιιιοοοτοιοΠοιίοιιε
ιιοτοοειοιιοιι οοο Ιοιιιοτ οιιοιι οο,ο·οΙοιιοτ,Φο νοο ιιοτ Οοτοτοιο·
Φοο ΙιοοιιιτοοτιοιτιττιιοοιιοΓτιιοιιοΒιοΙιοτειοιΙοο.·τσ.ιοτιτο Κιτσο
εριοΙ Φοο οιοιιοτΙοοεοοιιοοΗοιιοτοιωο 2ο οοιιοΙιοιιι.τοο.νιοιιοιοιιι
ο·ο1ιοΒο6ο Φοο Αοτοιοιοι.>;οιο θοιοττοοιιοιιΦο· Βοτοιοοε ιιιιοτ
Φο ΑοετοΙΙοοο; νοο ιίιτοιιεριοιεοτιτοο ιπι Ιοιοτοεοο Φωτ εο
οιοΙιοι·ιοο Βιιιειοοο άοτ Ηοιιοοιιιιοο οιΦιτ οοτ ,ο·οοιετιιοτοΥστ
οοιιιιιο·ο2ο τοοοιιοο. εοοάοτο οοΦι οιο ετοιιιιοτοε Β.οοιιιι.οτ:ο
οττοιοιιοο. Ποιοι οιιο Αοτοτο οοο ννιιοοΦι ιιιιιιοο, ιο οτετοι·
Ποιο μι; οιιεττοιιιιτιοτοΗοιιοιοιιιοο 1. θτοάοε ιο Πινιο.οτιοποτε' άετ Ποι·ΗιοιιοιιιιοοοοοεοετοΙιι. 2ο οοιιοο οοο οντοτ πιο οπτιιο·
Ιιοιιοιιι Αιιειτοοιιοοο ιο ειι·ιιοτοτ Ροειιιοο, πιο 2.13. ιο Κοτ
Ιοοιι, -- οοο οοι·τω οοιο ιτοιοοιο Ζννοιι'οι οοιοτιιοιτοο. Ηοιι'οο
ντιτ. ιιοοε οοεοτ νΨοοεοΙι ιο ΒτιιιΙΙιιοο· ιτοιιοποιο ιιοτ ιιονοτ
ιιιιιι“ιοο νοτοϋοοτιιιη; οοο Ηιιιτιοτοιοοο! -- Ποτ νοο Μοτο
Πτ Έτο ιιοτ ο Με Φοο νοτιο;ιοιιτιοοιιι Αοτοιοτο,οιοτειοτι:οιο
Βοτιοιιι. ιιιιοτΦο 'Ι'ο.ιιεΙτοιι ιιοτ οοι' ιιοιιι Χ. Αοτοποιος εννοοιιο
Αιιεοτοοιιοοι.τ Φωτ Θοιιιιιιτοο Οτιιοοοο οοο Αο
οοιιιοοεοε πο οοο «Βι. Ροιοτοιι οι·8·οτ ιιτοι.
ΙιοΙιοο νοτοιο :οτ ;τοιοοιιοοιτιο·οο 11οιτο» εο
υνιι.ιιιιοτιθοιοοιιοειοο ίιιιιτιο οοοιι ιτοτοοτ Πιεοιιοειοο 1) 2οτ
οιοοι.ιιιιοιιιτοο Αοιιοιιοιο οοο «Βιιιινοτιε Φωτ θοιιιιιιτοιιοτιι
οοορ;» @πιο του Φο τω τιοοι @τοπιο οοο ιιι οοο ΙτΙοιοοο
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8ι.ιι.πιοπ ρι·πιιτιοιτοπποπ Αοι·ειο) 2) επ ποιπ οιιιεΠιιιπιιι.τοπο·
Βοορτοοιιοποιι Ψιιποοιι. πω. επιππιιιιοιιο ιπ Ι.ινιιιππ ιιππ
ΠοιτοιιποΑοτειο οππο Ππτοτοοιιιοπ «ποιπ ΙινΙιιππιοοιιοπ Αοτειο
νοτοιιι επτ ρ;ο,ποιιοοιιιο·οπΗιιιιο» ποιτι·οιοπ ιππ,εοπ. Οπο1οιοπ
οιπο Απειιπι νοπ Αοι·ειοπ πιο πιοτειι ιπιι ιιιι·οι· Βοιι:ι·ιιτοοτ
ιιιιιι·ιιπο· Βοειιι.ι·οτι.πω, πο κι ποππ, πιοιπο π», ιιπ πιο Βι·ινοι
ιιοι·ππιτποο «Βοοπτοοοιιιιτενοι·οιπο»ποτ ιιπι 2. 8ορτοιιιποι·ο. ο.
οιπ 8οιιιιιοεο ποε Αοτετοιιιο;οο, Νοπιιοποππ Νιιοπιπιιτιιο,·. οοιπο
"πιο (ιοποιοινοτοο.ιπιπιππο οπποΙι:οπ ινιιπ, πιοπτ επ εννοιι”οιιι.
Με: Βιιποτιο·οπΟοιιοοπιιοπεοποιποο ιιοπ·ιιοπΖιιοεπιιποποοιι1ιιποοε
ποτ Αοτειο Πιτ πιο Επιινιο1ιοιππιτ ποι· οοιιοπωιιιιι ιιππ πο

Ηι,ο·οι;οτ,
μποτ Βοειοππποοπ ειππ ΟΙιοπιο1 ιιοποιι ειιι' ποι·

ειιι .

Ζιιιιιτοιοπο ΠτποποιοιιιιιΙει·ο ποο «Βιιτννιιτιο οιιιοτ θτοπιιπι·οπ
οτπιιππο-> ειππ ι·οοπιεοιιιο· ποτ Ηιοτ ιιπ οπο οι·ι·οιοιιπιιι·οπ
Οοιιοο·οιι επτ ιΒιπιιιοιιτπιιπιπονοι·οοππι ννοι·ποιι πππ ιιοπ'οπι.ιιοπ
ο·Ιιιοιιιιοπ ιιι 1πι·ο 1·1ιιπποιιοπιπει. Ποτ νοπ Ιπποπ ποινιιποοπτο
Ζπποιε ποι.το11πΗοιιοι·ιι·ππο· ποτ Βιιιιοι·τοιι ιιοιι:οπο ποι· πιιοτιε·
ποπϋι·ποπ ιπι πιο 8οιιΙπποροι·πετορπ(8 ΙΧ) ιιιπειιιιοΠιαι: ινοτποπ.
Πο.ιιιιτινιιι·ο πιο ιπιιποοιποπι" οι·ιοιι.ττοιοιιο'Ι'ιι5.ιιιτποιι.ποτ
ιιπι ποιπ Χ. Αοιετοιοο· οτννιιπποπ Οοιιιιιιιποιοπ ιιι πιιπΙιοπο
νιιοι·ιιιοι·νιΐοιοο ποοπποι πππ Ριιπιιτ π. ιιποοι·οτιιοιιιιιτοπ 'ιπποε
οι·ππιιιιιι οιο;οπιιιοπ οτιοπιιςι. 1οπ νι·οι·πο ιπιτ :Ηιοτοι·ιιιιιποπ,
ιιπ πιοοοιιι Ρππιιι. ποτ Τοι.τοποτπιιιιιιςοιποπ Απιτπο επ οιοιΙοπ.
ποτ ιιοποπτιιι:π 1πτο Ηοιιοιιιιιιιιππο; ειππ π π π επι πι· π οπ
Απττοο:, ποπ νοι·ιιο;τοπποπ Βιιιιιιιιι·ι' ποτ πιοπι
οιποινοτνι·ο.ιιιιπΒ ιπιι ποπι Βι·οποποπ ειπεπ
οοιιποιι, πιο νιιοΙιο ποι ποιπ Μοπιοιππιποροττο
ιποιιι πιο Βοοιιιτιιιππο· απο" Το” ποΐιιι·ννοτιοπ,επιιιοι πιοιιο
Βοπιιι·πο ειππ ο·οοοπινπι·ιιο· ιιπι π" Αιιοειι·ποιιιιπο· οιπο1· πιει
ποποπ θοπιιπτοτππιιπο Πιτ πιο ιμιιεο ιιωωι ποοοιιοΠιε8 (οι.
ποιιτοοιιο Ροιοι·ιιπιιτςοτ Ζοιιιιιιο ιιππ «Οιιιι·ι··π»)ιιππ πιο Επι
τοιοπππι; οιποι· ιοοπ1οπ θοπιιπι·οποτππππο, πιο ποτ ιιποτιιτοπ,
οι·ννιιπποπτποι. 1οιι οι·ιτπ.1ιποποποπ - που: Μοιιτοι·οπ ππιοι·
Ιπποπ νιοιΙοιοπι. ποιιιιππι ιιπ - ποππ εειι: ποπι .Τιιιιι·ο1846 οιπο
ποιπ οιιιο πππ οοι·ο·ι'ιι1τιρ;οπο.<.τοιιι·ποιιοι.ο'Πιο τω· πιο
ννοιοπιιο1-θοπνοτποπιοπιο οιιιιιιιτι. 8ιο πιο οπι.ιοπτιιοπι ιιπ 8ιινοπ
δο.1ωπονι (1ιι-το Ηοπ6ριι 1848/2 Η 19 Ρποπορππιοπιο Προοπ
·ι·οπιιο·τποπιιοπιιοπιιοοιπ Βιιγ·τροπππιιι·π ι

ιι 11γκοοπιιιιι·ππιο οι.
Ποροι·ιτπ Ποιιιιοκοιι·ιι 782, οι. Οιιοιι·π πο Βρινιο6ιιοιι ι

ι (πιοπ
·τοριιοιιπο.οι·πμε. 286 Οι. 149). ινοππ πιτ ιιππ ποι Ζοιιοπ
πιοπο ο. 5ο .ιιιιιι·ο οπο, ιιι οιποιπ :ιιπι ποο Βοιοιιοο νιιιι·ιιοπιπο
'1'ο.ιιοππο;οροοοι πιι.Ποπ, ιπιπιιιωι ιπιι· ιιππ (ιιππ ιτιιποοιιοπ.
διο ιτιπι;ι ποπ Ε"οτποτιιιιο·οπποο Ριιπ1ιοπιπο ιιππ πω· Αοι·ετο,
ποππ ποτ Οπιι·ιιι·οοπ ιιππ θοπιιττειιοιι'οι·, ι'οτποτποτ Ζιιιιιιιι.τεπο,
π'οιποοιιοι·οτιιππ Ηοπιι.ιιιπιοπ Βοοππιιπιτ ιιππ ντιιι·ποοο1ποι ιπ
ιπτοι· πιιπιπιιιιοπ Ροι-ιειιπ,ς Πιτ ιιπι: ποπτεπτοο:ο οιιιοπ ποτε
εοιιτιι:ι. ποποπτοπ, ποοοπποτε πο πιο Βοοιιι.οιιι·πι'τ ποι;; π"
8οιι1ιιοπροτοετοριιοπ, ποπ ιοπ πιω· ιπ ποπιιιοποι· Πποτεοτειιπο·
πτιπο·ο, νιιιι·πο ιπι πιιουι·οπι Ειπινι·ιιτι ιιιπεπειιιιιιι·οπ τοιιιοπ:
«ιιππ θοπιιπι·οποτππιιπε εο11πιο (ιι·πππιιι€ο πιοποπ ποι ποτ
Επιποιιοιπππο νοπ 8ιτοιιιο·ιιοιτοπενιιοοποπ ποπι Κτοπιιοπ οποι·
ποοεοπ π'οπιιΙιο πππ ποι· Ροτεοπ, πιο επτ ΒιιιοΙοιοιππΒ· ποι·ποι

€·|οτπι'οπ
ινιιτπο; οποτ πιο ποππ ιιιοπι νοτοπιιιοοιιπο ποιπ. οιιιοπ

. οτιτοΒ· ππινιι·πειιπι επ πιιιοιιοπ, ποι· ενιιιοοιιοπ ποιι οποπ οτ
ιιιιππι.οπ Ροι·ιοιοπ οπι.ιοοοπ1οιιοοπιι·ιιτπο;ιπι θο;.τοπιποιι ιπιιοποπ
ποε·ειττιΒοΐοτοιπποιιιιιοοιι ιπ _ιπτιπιποιιοιπ8ιππο ιι·ιτιιοπιιιπιοι
ποπι. ποππ πιο πιιτοπ ιι·,οοιιπ ινοΙοπο ΒΒιι?818θποο·πιιιπιοι. ποτ
ποτι 1ιιιιιπεπ».
Ποποτ πιο ι·ιιιιιι,οιοιι ω ιιπι' ποπι ιιοτιο·ιππτιοοπΑοι·ετοιο.ιτο
ιιοπιιιι1τοιι Οοπιιιιιοοιοπ ιπ Βοοιιοπ ποο Ν ο ι· ιπ ο Ι ο το. τ π ι ο

ιπι· Κιτοπο ιο1επτειο νι·ιι·π Πι. ΚιιρΠοτ-Τπιιιιιοι,
πιι.οπποπιοιπο οπιιιιιοοιοπε-Βιι.ειιπιτ ιπ Ποτριιι οιιιι.ιο;οιιιιιποπ,
ιιππ Πι. Κυ ιι τω» προοιοΙΙ ποππ οιοοιιοπ ι·οιοιιοπ Ει·Πιπ·
τιιπποπ πιο οοπινιοι·ιοο Γτορ,·ο οτιιππ1ιοιιποιιι·ποιποτιιο.τ.οιπ
Βοποπποπ Βοτιοπτ.οτειο.ιτοπ.Πιο ιιιιοπιι,<.=ιοΡι·ο.ο;οπο” πιο Απ
ιιτοιΙπποι νοπ Μιιιπποποιππιοπ ννιιτπο, πιο πωπω, πο» ποτο.π
οοιιιιοοεοπ.
Βοι
νοι·ιξιππτιο·ο

Βοτιοπι ποο Πι·. πω” ιιποι· πιο Έπιπ
1ιοιτ ποι· ειιι ποπι 9111. Αοτετοιο.ιτοποννΜι1τοπ Ο ο πι ιπ ι ο ο ι ο π

ιπ Βο.οποπ ποτ Ριιτοοτι;ο ι'ιιι·θοιοποοπτο.ππο ΐοππ
οοιιιοπ Αποοπ1ποπ ιπ οιποιπ νοιπ Αι·ετοιοπο ππιτοποπιιποποπ
Απιτοπο Βτ. Βοπτ'ιι: «Βιο θοοο1ιοοπιιιτ Ιινιπππιποποτ Αοτειο
ιινοππο ειππ ππι·οπ ιπτοπ νοτοπιιιπ ιιπ ποπ νοι·ννιιιιιιιιο·οι·ο.ιποι·
«θοεοΙΙιοποΠ. επτ Γιιι·οοι·ιιο Πιτ Θοιοιοοπτοπιιο ιπ ι.ινπιππ» πιιι
ποι· οιπο. πιο πιο” ο" νοπι νι1ι. Αοι·ειοπιο· οι·ινιι.ιιιτοπ
0οπιπιιοιιιοπ επ οτινιιιτοπιιππ πιιιι ιΙιτ ιιπι' ποιποιποιιπιοτΟιι·ιιππ
1οιο·,οιπ -8οιποιποιιπιο ·τιιιιιι€ιωιι επ ι:τοι.οιι».Ποπ οιπ ιποιπο
Αππ'οι·ποτππο· νοπ 1)τ. Βοπι· ιιποΒοοτποιιοτοΜοπιοιτο ιιποι·
πιο Βοιιιτοπιιπποπ πππ ΖιοΙο π” Οοιπιπιοιιιυπ ννιιτποιπ ποτ
«ποποπ 8ιτειιπε ποο νοι·νιο.Ιιπποετο.ιπο «ποι (ιοοοιιιιοποιι ειιι·
ιι'ιιτοοι·ο;οιιπ Θοιοι:οοιιτιιππο»ιιπι 15.θα. 1899νοτποιο,ο·ι:.νοτιοοοπ
πππ ογπιπο.ι.ιιιοπ οπίο·οποιπιποπ. 1ιι οιποιπ Βοπι·οιποπ τσιπ
18. Οοποποτ, ποο ιιπ πιιοπ οο1ιιπιι·ιο ιιππ εοιοπ Ηοττπ
13ι·.Βοπ ι· επο·οοτο11τννιιτπο, Πιιιπ πιο 8γιιιροιπιο π” οι·ινοππ
τοπ ΘοοοιιοοπιιΠ ιπι: ποπ Βοεττοπιιπποπ πω: ΑοτεΙοτοεοο Πιι·
πιο ΑογΙποποππιππο· θοιοι.οοπτοπιιοτ επο·οπιοοεοποπΑιιοπτιιοιι

επἐΙοιοπ
ιιπιοτ ποι· ΖποιοποτππιτονοπτιιοΙΙοτθοΙπππιοτοΠιιεππο

ιιπ ποιπ π1ιπντοιο, πο” ιπι Ε'ειΙΙο ποεοπποτοι· ινιιπποπο πιο

ποττοιιοπποΟοιπιπιεειοπ ειππ ειιι ποο ιπ πποποιοτ Χοπ: τοο·οππο
Βοππι·ιιτο-θο1ιοο·ιπιπινοπποπ νιο1ιο. (Η οπ τοι ποπ πο τ (ιο ·
ιιοΙΙοοιιοι'ι ειιι· Ε'ιιι·ποτιο·ο τι” ποιοτοοπτο.ππο
νοπΒοο. Α.νο1οιι). ·

Απ πιο Οοιπιπιποιοιιπ" (ιοοοιιοοπο.Π
Εινιιιππιοοποτ Αοτειο επι· Ριιι·οοτΒο Πιτ πιιποι·1ιοιιο

(ιοιπποεπτοπιιο.

Βοι· νοιννοιτιιιητοι·π.τιιποι· «θοοοιιοτΙιοΠ επι· 19ιιτοοτπο Πιτ
(ιοιοιοοιιτοπι‹ο ιπ 1.ινιιιππ» τποιιι. ποτ «Οοιιιπιιοοιοπποτ (ιοοο11
ιιοπιι.Π1.ιινιο.ππιοοιιοι·Αοι·ειο επτ Ριιτοοι·ι.ιοΠιτ ππιιοτΙιοιιο (ποι
οτοεπι·οπ1ιο» πιιιοι· Βοειιοποπιπο ειιι' ποτοπ Βοιιι·οιποιι νοιπ
15. Οοιυποτ 1899 ιιπι:

1
) πιο πιο «ΠοεοιιεοπιιΠ ειιι· Β'ιιτοοτ,οοΠιτ θοιιιιοο1ιι·οπιιο

ιπ 1ιιν1οππ»επτ Ζοιι; ποποπ Μοιποοιο ιιπ Μιι.ιοιπ ιιποτποιιιιι.
ποππ πιοπι. ιιι ποτ ω” πι, 1ιτοπο.ποιο.1τοπεπ ετιιπποπ ιιππ
ποππ ποπιο;οιπποεποτ νοι·ννπιτ.ππποι·πιιιπιοειοτθοοο11εοπο.Ποιποι
ννοιιοπ ιιοιπο νοι·ιιπ1:ιοοιιπο·ω, πιο ?τυπο επ πιοοιιιιι·οπ. ιιπ
οο που πιοπτ οιπρΓοιι1ο.ιιι 11ιν1ιιππ οιπο Οοπττο1ιτι·οποπετοιι;
σποτ 2 πΙοιποτο Αποι.ιιΙιοπ ιπι οοππιποποπ ιιππ 1οιπποοποπ'1'ποιιο
οιπεπι·ιοιιποπ.

2
) Ποιο ιοποοπ πιο «θοοοιιποπο.Π 2πι· 9'ιιτεοτο·οπιτ (Μοτοπ

1ιι·ππιιοιπ Βινιιιππ» πππ ποπ Βοοιι·οπππο·οπ ο" «Οοιπιιιιποιοιι
ποι· θοοοΙΙοοιιο.Π πινπιιιπιιιοιιοτ Αοτειο επτ π'ιιτεοτιι_οΠιτ ππιιοτ
ιιππ θοιοιοοιιι·οπιιο» ιιπ ο.Ιιοοιιιοιποπ ππτοπιιιιο ογπιροιπιπιτι:
πππ ιπ ΖιιπιιπΠ ιι;οτπποτοιι ποιπ πω, πιοεο ιιπι' ποειι€Ιιοιιοπ
Αιιι;ι·πε ιιιο.ιοτιοΙΙεπ ππιοι·οιιιιεοπ, οιποι.ννοιιοποποτ, ιιπι οιπο
Ζοι·οριιΠοτππο ιπι·οτ ιιιιω1 ειι νοι·ιιιοιποιι, ννοποι· ποο πιοιιοτ
νοι·πιιπποπο ιιΙοιπο Κοριι:ο.Ι ποππ ποιιοοπ Ζιιιειοπ οπειιο·τοιιοπ ιιι
ποτ Μοτο πι.

Β
) Ποιο ποιπρ:οπιποεποτ νοτννοιπππποτοτπ ποτ «θοοοιιποπιιΠ

ειιι· Ριιτεοι·,<ιοΠιτ Θοιοτοιιιιι·οπιιοιπ 1ιινιοππ>›ποτ «θοιππιιποιοπ
ω· (ιιοιιοιιοοπιιιιΙ.ινιιιππιποιιοτ Α.οι·ετοεπι· Γιιι·ιιοι·οοτιπ-πϋ.ιιοι·
ιιοιιο θοιοτοειιι·ιιπιιο»επι· Ζοιι: ιιπι· ιιπποιιιιιιιο1ιοπ ποππ. ποι
πππ ιπτοπ Αιιιιοιτοπ ιι.π οιπ Ηοοπννοπ1ποποτοιιοε 1ιινιπππιποποο
1ιπππι·πιποοοιιο,οιιιιπεπ ντοπποιι.
Βιο·ο οιπ 18. Οοιοποι· 1899.

πεπ ποπ Ρι·ιιοιποπτ.οπποο νοτιινιιιιππιτοτοτπε:
ποτ νιω τιιοιποιιι: 1)τ. π. 'Γ το δ· ιπ ο π π,
ποτ οοτοιιιιτ: Α. Μπι π.

Ποπ νοιι Ηοττπ Πι·. 8ο π ι· ειιιοοποπτερτοοιιοπποιπο·οτιοπποπο
ιιππ ι;οιοιι.οι.οιιΙοιπο ΑιιγΙ ιιι ΒιΒιι (1(οππο.ιιοτ·8ττ.)ποπο πιο
ποοιιοππ ιιππ πιο νιο1 πιιιπο ιιππ Ατποιι. ποοπορτιιοποππο Βο
ποππ1ιιπ,ο·ιιιιοπ ιιοπννοι·οτθοιοτοε1ιτοπιιοτεπ ποοποοπτοπ (ποιο
ιτοπιιοιτο·οιιιιππ. Ποτ Ππιοττιοπι; ποτ επ ποιπ εοπιιιοι·οπ Αιπ:
ειππ ιιιιοπιιποπποπ Ριιοο·οι·ιπποπ πιιιιιιιτ ιπ Βοτιιοπποτε οοιποπ
Γοτητοπιτ. Ποποτ πιο Ποιοιιο ποτ ΤιιιΠιο·ποιο ποτ Οοιππιιεειοιι
ινιτπ Ηοττ Πι·. Κοιτοτίο1π πιο Ρτοιιππιιοπικοιτ ποποπ. Βο
τιοπι επ οτοτε.Ποπ. 1πι θιιπεοπ ειππ ιπ πιοοοιπ ποιπ νοιι
Ηοττπ Πι. Βοπτ 500 πω. νοι·ιιιιοπιιπτινοτποπ πππ πιο ποππ
ποτ Κιιοεο νοι·πιιοποπι 898 Βπι. 84 0ο . Πιο «ΘοοοιΙοοιιιιι'τεπι·
9ιιτοοτεο Πιτ θοιοτοοιιι·οπιιο» ποτ ιιπ οιιιο πιοποει.ιιιιιτοοποοπ

2 8ιτειιπ,ο·οποπι.ιοπιιΙιοπ. Απι' ποτ Βιιειιπο· ιιπι 17. Αρι·ι1 οι·πο.ι:
ιιιοιι ποτ νοι·ινο.1ιπποετοιπ οιπο Αππινοτι πιι.τιιιιι. οπ ειππ Μιι
Βιιοποτ ποο Αοτεποποποο,ιι·1οιοιιννιοπιο Ρποιοτο ιιινΙιιππο πο
ιπιιιι. επι· Αππιοτπιιπιι· ιιοποτ πιιητιιοποτ πππ Βιιιοποοιτιιπο νοιι
Βοιιι·ιι,<εοπΠιτ πιο θοοο1ιοοιιοΠ ποι·οιτ.οτ1ι18.τοπννοιΙιοιι. Απο·
οοτποπ ι·οιοπιιοποπθοιπποιι:ι·πιτοιι.πιο νοιι νοτοοιιιοποποπ8οιτοπ
οιπ1ιοιοπ. προπποπο πιο Ι.ινιιιππιοοπο Βιι.τοτοοιιοΠ 246000πω.
ειππ Βεπ οιποτ Ιι·ι·οποποιοΙι.. Απ: οοοιο·ποιοτοπ Οτι πιω ποτ
Εινιιιππιοοιιο Αποιεοοιινοπτ ποο οιπ Εππιιοπιιοι νοι·,ο·οοοπιιιο·οπ.
ιιι ποτ ιιιπ 19. (Μπι οιιιιιοοιιοπιοπ 8ιτειιπο· ποο νοι·ννοιι.ιιπ,<το
ιιιιπο ννπτπο οιπο Βο.ποοιππιιοοιοπ. ποιπ.οιιοιιπ οπο ποπ Ποττπ
Βο.τοπ Ππο·οι·π -Βιοτπποι·ιι, Πι·. ιποπ. π. 8οποιοιν

ε ιι γ, Α ι ι τ ο π ν ιιπ Κ 1ο τ
ι

ποινιιιιιτ,πιο οιπο Βοοοιποοιοιιτιο·ιιπς
νοτιιοιιιιιοπ ιιππ οιιιοπ Κοιποπο.ποοιι1οε οιιοπτποιτ.οποοΙΙιοιι.
.ιοποοπ οι·εοΙιοιπτοειεννοιιο1ιιοΓιοπ πιιπποιιποι πιο ποτ ο·οοιιι·
ποιο Οτι ο·ονι·π.ιιιι.ιιππ πιοπι. ποππ νιοΙ1οιοπιιεπι' Βιι·1ιοπτιιπεπ·
ιιιοιιοοπτιιιοπ νιοι·ποπ νι·ιτπ.
Πιο ποιποπ Βοπι·οιποπ 1

) ποο Ποι·τπ Πι·. Ποτ νιοιονι· ιιππ
Βιιι.ιιο.π. 2

) ποε Οοιπιιο'ο πτει:1ιοιιοτοιιιο νοπ 1)τ. πιοπ. Οοο
πιω ο·οιιιποεποιπ Αιιιιι·οο; ποε ΑοτειοΕ8.Βοποοπιινοττοι ννοι·ποιι.
ΠοοΒιοιοποπ οιπ Βοιιι·οιποπ ποο πινιιιιιοπωιοπ (ιοιινοτποπτ'8
ποιτοΠο ποτ νοιπ Π·ιιποι·οπΡι·ιιεοε ποο ΑοτειιοποιτεΠι·. '1'τιι -
πο.ι·ι οποοτοο·ιοιι πππ ποτοιιο 1891 νοιπ Μιπιοιοτιιιιπ ποο 1ιι·
ιιοι·π ποοιιιιιι€ιοπ Ππτοι·οιιιτειιπο·οοποποΠιτ «νιιιιιννοπ ιιππ νω
ποπ Εινιιι.ππιποποτ Αοι·ειο». πιοιιιο Απτ.ννοι·ι Ιο.πιοι:ο, πιιοο πιο
Κοπεο πιοιιι; ιιπι ποποπ ιο·οιτοιιοπποι, ννοιι πιο πιιοπ ποιπ ΜΜΜ
οτιοτποτΙιοποπ 100 Μιιειιοποι· ειππ πιο πιοτειι πιοπι ειιοοπιιποπ·
,οοιππποπ ιιοποπι Ζιιπι 8οιιιππο ιιιοιποο πιοο_ιιιπτιο·οπΒοοποπ
εοπιιΠεποτιοπιο ποπο ιοπ 1πποπ ποοιι Βιιιιο·οε ιιποι· πιο «Α1οσ·

π ο Ι πο τ
.

π» νοτειιιοι,τοπ.
Ζιιπποποι. ιιπι οιπ ιιππ νοπ Ρτοιοιιιιοι· Κτπροιιιι Ε”
πιιοπ νοτ. ποτ πιο νοι·οιιεοπποτ «ποπ νοτοιιιιι ππειιιιοπι:οι·
Δοτειο» 50 Βιιοπιριοι·ο οιποο Απίτιιιοο ιιποτεοπποι, πιο οι
απ? ιιοιποιι νιιιιποοπ ιιπ πιοιοπιποπ Οο1ιοιτοπποε 1.ινιιιππιοοποπ
Αοι·ετοιο.<.ιοονοι·ι:ποιΙοπ εο11,πιο ειππ πιιΠιι· ιπποτοεπιτοπ. Αποπ
1)τ. Α. ποιοι ποι: ιπ ποτ Ηοιιπιιπιτ. ποιοι-ιποτ πιν1ιιππιποπο
Αοτειοαιο· οιοπ Πιτ πιο Αποπιποπειτο.,ο;οιπτοτοεειτοπ ινοτπο,
πιιτ οιπιπο Βτοποπιιι·οπ ιιποτ «'1'τιπιιοτποιιιιππτιοπ»ιπι: οιποιιι

1.11.π.πππ.
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Πι·.Πι·. Κε ρΗ'ει·-'Ι'εΙΙιΙιεΓ, ΚερρεΙ· Ποι·ρετ., Β τεοΙ ά
ΒιιΙΙιετ. (Πιε νει·ειιιιιιιιΙιιιις ΙεΙ: ειιινει·ετειιάειι).

ΙΕ'ει·τεετειιιι,ε·Με”

Υει·ιιιΠεεΙιιεε.

- Πει· Πιι·εειει· άει· ΙΙιει·ερειιιιεεΙιειι Ηεεριι.εΙΙιΙΙιιΙΙι ειι άει·
ΜεεΙαιιιει· Πιιινει·ειιιιι, Ριει'. Πι·. Α. Α. Οειι·ειι ιιι ενν, ννεΙ
εΙιει· Ιιει·εΙΙ:ε εειε 25 .Ιει.Ιιι·ειι εειιιε ΠεΙιι·ι.Ιιε.ι.ιε,·Ιιειι.ειι άει· εε
ιιειιιιιτειι ΠιιΙνειειι5.ι. ε.ιιεϋΙει, ΙιεεΙιειεΙιιΙει, άειιι νει·ιιεΙιιιιειι
ιιιιεΙι, ιιι ιιει:Ιιειει· Ζειι εειιιειι Α Ιι ε ε Ιι Ι ε ά ε ιι ιι ε Ιι ιιιε ιι.
νοιι εειιιειι $εΙιϋΙειιι ιιιιά νει·εΙιτει·ιι Μ. Ιιει·ειτ.εειε ε·ι·εεεειει·
Βειι·ιη; πι· 8ι.Νιιιιι€ ειιιεε Βιιρειιάιιιιιιε ειιι”εειιιειι Νειιιειι ειι
άει· ΙΙΙεεΙιε.ιιει· Πιιινει·εΙιε.τ ε;εεειιιιιιιεΙτνι·οι·άειι.
-- Αιιι 2. ΝενειιιΙιει· Ι'ειει·ι.ειιι Πεά2 άει· άειι. ε.ΙΙεειιιειιι εε
εεΙιΙ1Μιε ΑΜΙ Πι·. Μει.ιιιιιιΙΙιειι θεΙιιι εειε 25_ΙΕΙΙιι·ι
εε ε Π ο ο ε ε ι·

_Ι ιι Ι: ι Ι ΙΙ ιι ιιι. Πει· .ΙιιΙιΙΙε.ι· ἱετ. ιιεεΙι ΑΙιεεΙνι
ιιιιι άει· Πιιινει·ειιει ιιι ΙνιιιεεΙιειι πιπ άει· Ποετοι·ννϋι·άενεΙΙε
25 εΙιι·ε ιιι Μεεει· Βιιιάι: πειιι.: εεννεεειι, ννε ει· εειε 1882Με
θτεΙΙε ειιιεε εΙιει·ειι Αιετεε επι Ρ ο ε ιι ε. ιι ε Ιι ι 'εεΙιειι Ηεεριι.εΙ
ΙιεΙι1ειάει.- Ιιι ιιε.εΙιετει·Ζει εε εΙιειι Με Ριείεεεει·ειι άει· ΜΙΙΙΙΙι.ι·
ΠεάΙειιιιεεΙιειι ΑΙιεάειιιιε ι·. Α. Π ε ιι Ι Ι ε ιν ε Ιι ι (ιιιεά. (Πιε
ιιιΙε) ιιιιά Πι. Μ. Ε ε

. κι· ά ε ιιι ε κι (ΗιετεΙοεε Μιά ΒιιιΙιι·γεΙειςεΙ.
εενιιιε άει· Ρι·είεεειιι· άει· ΚΙεννει· ΠιιΙνει·ειτειι;Πι·. 'Γι·Ι ι.εεΙιεΙ
(ΤΙιει·ει ειπ) άεε80_ιεΙιι·ιεε ά·ιιεΙΙειιιιι ΙΙιι·ει· ινιεεειι
εεΙιειιΡΙ:Ιι εΙιειι 'Ι'Ιιε.ι.ιεΙιειτ.- ΠΙε ΒιιεΙιιιιιιτεεΙιε Πε.ιιάεεΙιείιενει·ειιιιιιιιΙειι; Με ΙιεεεΙιΙοε
εεε, άειι Βιιιάιει·ιι: ιιιιά Ι.εἱτει· άεε Ι..ειιάεεΙιει'τεΙιεεριεεΙε ιιι
ΒιιεΙιιιιιιτ, Πι·. Ο. Ε. ΘεΙιΙιΙ_ι ει·ενν ε Ιιι, ιιιεΙεΙιει· ιιεεΙι ΒΒ
_ΙΙιΙιι·ι,εειιιΠιειιετ εειιιειι ΑΙιεεΙιΙεά ε·ειιειιιιιιειιΜε Με ΖειοΙιειι
άει· Ι.ιεΙιε ιιιιά ΑεΙιιιιιις, ιπεΙεΙιε ει· ιιι άει· ϋιτΙιεΙιειι ΒενεΙΙιε
ι·ιιιι€ εἱεΙι ει·ννει·Ιιειι,άειι ΤΙτεΙ ειιιεε «ΒΙιτειιε.ι·πεε άεε ΒιιεΙι·
ιιιιιεεεΙιειι ΗεεριιεΙε» 2ιι νει·ΙεΙΙιειι, ειε .Ιετοιι ΙΙιιιι ειι Μετ
ι·ειεΙιειι ιιιιά εειε Ροι·ι.ι·ϋ.ι; ιπι ιιειιε.ιιιιτειι ΗεερΙτε.Ι ειιΓειιΙιειι·
'με.

·
(Ρι·ιάιι_ΙεριενιιεΙιιΚι·ει. - να»- Ιιι ΙνΙειι Με νει· Κιιι·.2ειιι. άει· ΙιεΙιειιιιτε Πει·ιιιει.εΙει.ιε

Ριει'. Πι·. Μ. Κε.ροει, Πιι·εειει· άει· ΚΙΙιιΙΙι ει» ΗειιτΙιτειιΙι
Ιιειι.ειι ειι άει· άει·τιε·ειιΠιιΙνει·ειιετ. άεε 25] εΙΙιι·Ιε·ε .ΤΜΗ
Ι5.ιιιιι εειιιει· ΠεΙιι·ιΙιε.1:ιεΙιειι ε·ει'ειει·ι.,Ιιει νι·εΙεΙιει·
ΠεΙει:ειιΙιεΙτ ΙΙιιιι ειιιε ΠεεεεεΙιι·ιί'τ.πιπ Αι·ΙιεΙτειι εειιιει· 8εΙιΙΙΙει·
ιιιιά νει·εΙιι·ει· άε.ι·8·εει·ιιεΙιτιι.·ιιι·άε.- Πιε «Πειννιιι-ΜεάειΙΙε», ννεΙεΙιε επι 80. Νονειιι
Ιιει· άιιι·εΙι Με ΒογειΙ θεεΙειγ ιιι Ι.ειιάειι ειιι· νει·ΙειΙιιιιιε; εε·
Ιειιιιι., Ιει. άειιι Ιιει·ϋΙιιιιιειι .Ιειιειιεει· ΡτεΓεεεει· Πι·. ΙΒι·ιιε τ

.

Η εεεΙιε1 «Με εειιιε Ιειι€_ιεΙιι·ιεε ιιιιά ΙιεεΙιεεάειιιειιάε Αι·
ΙιεΙΙι ιιι άει· ΖεεΙεΕΙε, Με νοιι άειιι θειετε άεε Πει·ινιιιιειιιιιε εε
εεεΙτ.ε·ενι·εεειιΜ», ειιει·Ιιειιιιι. ννοι·άειι. (Α. ιιι. Ο.-Ζτ8.)
-- Πει· ει.ιιεΙιΙιι ννειι.ει·ειιΚι·ειεειι ΙιεΙιε.ιιιιτε Βειιιε.ιιεεΙιιιίι.
ει.εΙΙει· Πι·. Με:: ιιι ιι ε (Βει·Ιιιι), ννεΙεΙιετ νοιι Ηε.ιιεε Με
Απε Μ; ιιιιά ειιιεΙι νιεΙε .ΤειΙιι·εΜε έιι·ειΙΙεΙιε Ρι·ειιιε :ιιιε,ε,εϋΙιτ
Ιιιιι, Μ. επι ΑΙιειιά εειιιεε ΙιεΙιειιε άιιι·εΙι Με νει·Ι ειΙιιιιιε;
άεε Ρι·ε ίεεεει·ι;Ιτ.εΙε ειιει,ι·ε2εΙεΙιιιει ννοι·άειι.
Ε. ετεΙιΙ:Βει:ειιννϋ.ιιιε,·Ιιιι 82. ΕεεειιεάεΙιι·ε ιιιιά Ιιι". Με Ποετοι·
ννϋι·άε νει· 58 .Ιε.Ιιι·ειι ει·Ιειι€ι.
-- Με άει· «ΡιΙΙιειΙτ. Κι·ιι.Ι» ,ε;ει·ΙιεΙιτινειεεει·Ι'ε.Ιιι·ι, εεειΙιειεΙι
ιιΒ·ι άει· Πεειιιι άετ ιιιεάΙειιιιεεΙιειι ΓεειιΙτ.Μ. άει· Πιιινει·ειιΙι.τ
.Τιιι·Ιενν (_Πει·ρει.), ΡιεΙ'. Πι. Κ ιι ι· ε ε ο Ιι Ι ιι ε Ιιι , άεε Α πι τ

ι

ειιιεε Πεεειι ε ιιιεάει·2 ιιΙεεειι.- Πει· Ρι·ει”εεεει·άει· ΑιιςειιΙιεΙΙΙιιιιιάε ειι άει· ΚεειιιιεεΙιειι
ΠιιΙνει·εΙιετ, Πι·. Π. Α ά ε ιιιι ιι Ιι , Με εειιιε ΠεΙιι·ιΙιε.ιΙεΙιειι,
ννεΙεΙιε ει· Με 2ιιι· ΝειιΙιεεεεπιιιι€ άεε ΙιεΙιι·ειιιΙιΙε ΐει·τεετ.2ειι
ννεΙΙτε, Ιειιι εποε ειιιιιεετεΙΙι.
- νει·ει ει·Ιιειι: 1) Αιιι θ. ΝονειιιΙιει· ιιι Με. Ρειει·εΙιι1η,ς·
άει· Ι1Ιεειε Πι·Μιιειει· επι ΟΙιιιεΙιειν-ΗεεριτεΙ, Πι·. ΝΙΙιεΙιιι
Ιιι ρε, ιπι ΑΙιει· νοιι 42 .Τε.Ιιι·ειι. Πει· ΗιιιεεεεΙιιεάειιε Ιιειτ.ε
εειιιε ιιιεάΙειιιιεεΙιε ΒιιιΜειι ειι άει· ιιιεάιεο-εΙιιι·ιιι·ιιιεεΙιειι ΑΜ.
άειιιιε εειιιε.εΙιι, ειι ννεΙεΙιει· ει· Ι888 άειι Αι·Ζη;ι·ειά ιιιιά ειιι
άιιΙιι· άιιι·ειιΓ ειιιεΙι Με Ποετει·ινϋι·άε ει·Ιειιιιιε. ΗΙειεΙι ιιι.ιεΙι
ΑΙιεεΙνιι·ιιιι€ άεε Οιιιειιε »νει ει· Με ειιιεεειετιιτιιιε.εεΙε·ει·ΑΜΙ:
ιιιε Οειιι:Ιιενν-ΗεεριωΙ εειι·ετειι, ειι νι·εΙεΙιειιιει· Με ειι εειιιειιι
ΠεΙιειιεειιάε ΙΜΟ; ι;εννεεειι Με, Ζιι ΙειεΙι Γιιιι,ι.ιιι·ιεει· Με
Απε επι ΕΙιεειιΙιε.Ιιιι-Περειτειιιειιτάεε Ιιιειιειιιιιιιειει·ιιιιιιε ιιιιά
Με ΟΙιει·ε.ιπ εει άει· νει·ννεΙΙ.ιιιιε· άει· ΜεεΙιειι-Ψιιιάειι-Βγ
ΙιιιιεΙιει· ΒιεειιΙιεΙιιι. - 2) Ιιι ΜεεΙιειι επι 29. Οεεεεει· άει· άει·
τιἔε ει.ε.άιιεεΙιε ΒειιιιΜειιι·π Πι·. ΝιΙ‹εΙιιἱ Κι·ειΙιενν ειι
ΡιιειιιιιοιιΙε ιιιι 50. Ι.εΙιειιεΙε.Ιιι·ε. Πει· νει·ει;ειΙιειιε Ιιιι.ι. εειιιε
εεΙιΙιεΙεΙιε Ε'ε.ιιιΙΙΙε 28112ιιιιτιεΙΙοε Ιιιιιτει·ΙΙιεεειι. - 8) Ιιι Κε
ιιι€εΙιει· επι 5

.

ΝενειιιΙιει· ιι. 8ι. άει· Ριινειάεεειιε άει· ΟΜ
τιιηιιε Μ. Πι·. θεοι;; Η ιιε ιτε ι· ιιιι ΑΙιει· νοιι 52 .ΙεΙιι·ειι.
Πι ινιιι· νιεΙε .ΤεΙιι·ε ΑεεΙει:ειιεε.ι·ει. ειι άει· ΚειιιεεΙιεη;·ει· οΙιι
ι·ιιι·ειιεεΙιειιΠιιΙνειεΙιεΙιεΙιΙΙιιΙΙι ιιιιά εειτ Ι879 Ρι·ινειάεεειιτ ΙΙΙι·
ΟΙιιιιιι·ειε Μιά ΟΙιι·ειιΙιειΙΙιιιιιάε. νει· 20 .ΙεΙιι·ειι ιιι·ιιιιάετεει·

ειεε εΙιιι·ιιι·ε·ιεεΙιεΡι·ινειεΙιΙΙιιΙΙι, Με ει· ερετει·Με ειιιει· ΡεΙΙ
ΙιΙΙιιιΙι Μι· ΗεΙε-, Νεεειι- ιιιιά ΟΙιι·ειιΙιι·ειιΙιΙιεπειι νει·εειιά. Πι·
πι: ε.ιιεΙι ιιιεΙιιίεεΙι ΙΙιει·ει·ιεεΙι Ιιει·νει·εειι·ετειι. - 4) Ιιι Εεε
άειι άει· Ρι·ει'εεεει· άει· ΟΙιΙιιιι·ε·ιε επι Β.εγιιΙ ΟεΙΙεε;ε ιιιιά επι
δι. ΤΙιειιιιι.ε-ΗεεριεεΙ Πι·. ΙΝ ΙΙΙιιι ιιι Α ιιά ε ι·ε ε ιι , ειπε άει·
Ιιει·νει·ι·εριειιάει.ειιιιιεΜεΙιιΙεεΙιειι θιιρεεΙΙΙΙ.τειι θι·οεεΙιι·ιτειιιιιειιε,
ιπι 59. ΠεΙιειιΜεΙιι·ε. Πι· ιιππ· ε.ιιεΙι νιεερι·εειάειιι: άει· ειιε·ΙΙ
εεΙιειι ε.ιιετειιιιεεΙιειιΘεεεΙΙεεΙιε.Πι ιιιιά ΜιεςΙιεά άει· ιιιεάιειιιι
εεΙιειι Ρι·ϋΓιιιιε·εΙιεΙιει·άε ιιι Εειιάειι. 8ειιιε ιιιιεεειιεεΙιιιΗΙιεΙιειι
ΡιιΙιΙιεετΙειιειι Ιιειι·ειΤειι Με ΕεεεΙιεε.ιιειι άει· θειιιιιιι.ΙιειΙε, Με
Βε:ιεΙιιιιιε;ειι εινιεεΙιειι ΚιιιιεΙ: Μιά ΜεάΙειιι, Με Βει·ι-Βει·Ι·
Κι·ειιΙιΙιειιι Με.- Πει· Βειιιιει· Ριοι`εεεει·Βιεάει· (ΟΙιιιιιι·ιεΙ, ι.νεΙεΙιει· νει·

2 ,ΤειΙιι·ειι Ζει· Βιιιι·ιεΙιιιιιιε άει· ιιιεάιεΙιιΙεεΙιειι θεΙιιιΙε ιιειεΙι
θειιει.ειιιιιιιερεΙ Ιιει·ιιι`ειιννιιι·άε, Με άεε ΠιιεΙΙιεΙι ι.ιεΙιεΙιτ, άειι.
εει άει· ΒεειεΙιιιειιιιιε άεε ΝειιΙιειιιεε εειιιεε Κι·ειιΙ‹ειιΙιειιεεε
Με άει· Ι·ΙϋΙιε άεε άι·ΙΙ.ιειι ΒεεεΙιινει·Ιιε πΙ›2ιιετϋι·Ζειι ιιιιά άιιΙιεΙ
ιιιεΙιι·ει·εΒιρρειι- ιιιιά ΚιιεεΙιειιΙιι·ΙιεΙιε, εεννιε εἱιιε νει·Ιειπιιιιε
άεε ΒἱιεΙιειιιιιιιι·Ιιε ειι ει·Ιειάειι. Με Ιει.2τ εειιι Βειιιιει· (ΜΙ
Ιει,ςεΜε. ΘεΙι εάε, άει· ειι άειιι νειιιιιεΙΙιι:Ιιτειι ιιε.εΙι Οοιι
εεειιτιιιερεΙ Ιιει·ιιι”ειι ιινιιι·άε. Ιιει·ιεΙιτει, Με ειιιε εεΙιι· ει·ιιεΙ:ε
νει·Ιεπιιιιε άεε ΒΙιεΙιειιιιιε.ι·Ιιε ετει:ι.,·ιεΙιεΙιτιιιιά εει εε "Με
Ιιε.ι”τ,σε νοιι άειι ΒΙΙΙιιιιιιιιι.ιειι άει· Ρϋεεε ιιοεΙι ετννε.εειιι·ΙιεΙι
ΒεΙιειι ιι·Ιι·ά; ει” ειιιε νεΙΙετειιάΙΒε ννιεάειΙιει·ει:εΙΙιιιιις Ιιειιιιε
ιιιε.ιι ιιιοΙιε ι·εεΙιιιειι.- Πιε νει·ικεΙειιιι άει· δε. Ρετει·εειιι·ι;ει· επι;
ΙιεΙιειι θεεεΙΙεεΙιεἔτ Ζιιτ εεε·ειιεεΙτιεειι Η Π”
Ιιετ ιιι ΑιιΙιειι·ειεΙιι άεεεειι, άε.εεΜε ΜιτεΙιεάει· άει· θεεεΙΙ
εεΙιιιΙΙ: ιιιιι· ειιιε εεΙιι· ΙιεεεΙιι·ε.ιιΙιτεΙΙΙΒε·ΙιεΙιΙιεΙτ ειι εεε·ειιεεΙΙ:Ι
ε,·ειιιΜεΙΙΙΙΙιιε;ειιιι8$8.Ι180Ι1ιιιιά πι· 'Ι'ΙιεΙΙιιιιΙιιιιε ειι άεπι Ι.εΙιειι
άει· ΙΙεεεΙΙεεΙιιιΓι ΙιεΙιειι, ΙιεεεΙιΙοεεειι, νοιι ΖεΙτ ειι ΖεΙΙ: Ζιι ΙΙιι·ειι
εεεεΙιΜ'αΙιεΙιειι Βιι.ιιιιιε,·ειιΜε ΜΙΙιεΙΙεάει· άει· θεεεΙΙεεΙιείτ εε·
Ιιιιι'ε Βει·ειΙιιιιι,ε· ινιεΙιτιε·ει· Βιιιιιιάεεΐι·ειςειιΙιιιιειι2ιι2ιεΙιειι. ΠΙε
άετε.ΙΙΙΙι·τε Βεερι·εεΙιιιιιι; εοΙεΙιει· Ε'ι·ει;ειι Ιιόιιιιτε άιιιιιι Με
Ιιι·ειιεΙιΙιει·εε Μετειιε.Ι εει άει· ΒιιιεεΙιειάιιιιε άει· σειιει·ειΙνει
εειιιιιιιΙιιιι,εειιΜειιειι. Με ει·ει.ε εοΙεΙιει· εεΙΙειιιιιΙειι Ηεερι·ε
εΙιιιιιιιειι Ιετ νοιι άει· νει·ννεΙειιιιε· ω· Βειιιιεεειιά άειι Ι8. Νε·
νειιιΙιει· ά

.

δ., 8 ΠΙιι· ΑΙιειιάε, Ιιιι ΒιιεΙε άεε ΒειΙιειι Κι·ειιεεε»
(Ιιι€ειιειιι·ιιε._ιε θ

)
ΐεετεεεειει. ιιιιά ειιιπ Βει·ει.Ιιιιιιςεςεε;ειιειειιά

Με ειιιιιΙιεΙιε Βι.ΙιΙΙι εεινεΙιΙι. ΒειιιιιιτΙιεΙιε ΙΙΙΙΒΜεάει ειιιά ειι
Μεεει· νειεει.ιιιιιιΙιιιη; ίι·ειιιιάΙιεΙιετ ειιιιιεΙειάειι.- Αιι άει· 'Ι'ειιιεΚει· ΠιιΙνει·εΙτει. ινεΙεΙιε νει· Και·
2ειιι ΙΙιι·ειι 12. Βι:ΙΙ'Ι:ιιιιι,ιειε.ΒΙιειιιιι8·, Ιιετι·ιιι; ιπι νει·ιε;ειι .ΙεΙιι·ε
Με θεεειιιιιιι2εΙιΙ άει· ΒιιιάΙι·ειιάειι 881, νοιι άειιειι 225 άει·
ιιιεΜεΙιιιεεΙιειι ΓεειιΙΙ.8.ι: ιιιιά Με ΙΙΙιι·ιε,·ειιάει· ιιιι·ιει.ιεεΙιειι Ρε.
ειιΙΙ.ΙΙι ε.ιιε,εΙιει·ιειι. Πεπ Ιιειιιειι ιιοεΙι 9 ΡΙιε.ι·ιιιε.εειιτειιιιιιά

5 $ι·ειεΠει·ει·. Ιιιι νει·ιΙεεεειιειι .ΙιιΙιι·ε ε.ΙιεεΙνιι·ιειι άειι Οιιι·ειιε
άει· ιιιεάΙειιιιεεΙιειι Β"ιιειιΙτιπ Με άειιι Αι·2ιςι·ειάε '7 Βι.ιιάειιτειι
ιιιιά ει·Ιε.ιιε,·τειιάειιεεΙΙιειι Θι·ειά ειιεΙι 8 ΕΙιαιιιιιιιειιάειι, ινεΙεΙιε
Με Ρι·ιιΙ”ιιιιι.τειιιιι άειι ι·ει·Ιιει·εεΙιειιάειι .Ιε.Ιιι·ειι ιιιεΙιτ Ιιεει.ιιιι
άειι Ιιειττειι. ΠεΙιει·Ιιε.ιιρι.Ιιε.Ιιειι εειε άειιι .ΙεΙιι·ε 1893, ιιι ννεΙ·
εΙιειιι Με ει·ετε ΒιιιΙεεειιιιι; νοιι ΜεάΙειιιετιιάΙιειιάειι ει:ιτείειιιΙ,
Με πιει Ι. .Τιιιιιιειι·ΙΕΙΟθειι άει· 'Ι'ειιιεΙιει· Πιιινει·ειιειτάειι ΑΜΙ·
ι.=;ι·ε.ά297 Ρει·εειιειι ει·Ιε.ιιιει;,νοιι άειιειι 208 εΙιειιιειΙιεε Ζε;
ΙΙιιεε εειετΙιεΙιει· θειιιιιιει·ε νιιει·ειι.- Αιι άει· ΜεεΙιειιει· Πιιιι·ει·εΙΜι.ι Ιιεττειι ειεε ειι
άειι Ρι·ΙΙΙιιιι,ε,·ειι νει άει· ιιιεΜειιιΙεοΙιειι Ρι·ιιι'ιιιιε·εεετιιιιιιεεΙειι
285 Ρει·εειιειι ε·ειιιεΙάει, άει·ιιιιι:ει·ΙΙ Ρι·ε.ιιειι ιιιἰτ ειιεΙΙΙ.ιιάιεεΙιειι
Πεειει·άιρΙειιιειι. νοιι άειι 28.5Ρετεειιειι Ιιε.Ιιειι 220 άειι Απι
ξ.ιι·ιιάει·ΙιεΙτειι, ιιιιι.ει·ιΙιιιεπ ε.ιιεΙι ειιιιιιιιιΙιεΙιε Η Ε'τειιιειι.- Πει· νιι. Οειιε;ι·εεε ι·ιιεειεοΙιει· Αει·ειε ειιιπ
ΑιιάειιΙιειι ειι ΡΙι·οε·ενν, ννεΙεΙιει· ιπι νει·Ιεειι .ΙειΙιι·ε Ιιι
Κεεειι ετε.ιι;Γειιά,Μι. ειιι Πεί'ιεΙΙι νοιι Ι25Ι ΗΜ. 27 Ι( ειι.
νει·ιιιεεεΙιτ. (.Τειιι·ιι.σε. ι·ιιεε. ννι·. -- Ιινι·.Ι
-- Πει· $εΙιε.ι·ΙεεΙι-ΒεειΙΙιιε. ΙνΙεάει·ιιιιι €εΙιτ. Με
ΝεεΙιι·ιεΙιτ άιιι·εΙι Με ννεΙτ, άιι.εε άει· 8εΙιει·ΙεεΙιει·ι·ε,εει·ε·είιιιι
άειι εει. Με ιιε.ιιιΙιεΙιΜε «Πειιεει» Ιιει·ιεΙιτει, Ιιε.τ.Πι·. ΟΙ:ι.εε
ιιι θΙιιεει.;ιεειιιειι Κειιιι (ΠΙρΙεεεεειιε) εει 8εΙιει·ΙιιεΙιΙιτειιΙιειι
ε·ει”ιιιιάειι,άει· εΙεΙι άιιι·εΙι Ιιεει.ιιιιιιιιε ΙΙΙει·ΙιιιιιιΙε νοιι ειιάει·ειι
Βιι.οτειιειιιιιιτει·εεΙιειάειι.ιπι ΒΙιιι.ε εεννοΙιΙ Με ιιι άειι ΑΙιεειι
άει·ιιιιεειι άεε ΒεΙιΙιιιιάεε ιιιιά άειι ΗιιιιτεεΙιιι ρειι θεΙιει·ΙιιεΙι
Ιιι·ιιιιΙιει· ειειε ιιιιεΙιινειεΙιει· εειιι ιιιιά Ιιειιιι ΙΒεεει·ιιιιρΙ'ειι ειι!
ΤΙιΙει·ε, Με δεΙιννειιιε, ΙΙΙε.ιιεε ιιιιά Μεει·εεΙιννειιιεΙιειι, ειιιε άειιι
ιιιειιεεΙιΙιεΙιειι 8εΙιει·ΙιιεΙι 5.ΙιιιΙΙεΙιε Κι·ιιιιΙιΙιειι; ει·2ειιε·ειι εεΙΙ.
νειΙε.ιιιι,ε· άειι ιιιιιιι ιιΙιειει·ιεΙιειιε Βι·ννει·τιιιιςειι ειι Μεεε
ιιειιεειε ΒιιτάεεΙιιιιι,ι.ς·ιιΙεΙιτ.ΙιιιιΙρίειι, ινειιιι ιιιιιιι ιιι Βει:ι·ιι.εΙιι.
ΜεΙιι:, άεεε Ιιιιι·2ΙιεΙι ιιιιεΙι πινει Βει·Ιἱιιει· Ρει·εεΙιει·, Β ειιιπ
εΙιγ ιιιιά Β ειιιιιιει·ίεΙά, ιιι άει· Βει·ΙΙιιει· ιιιεάιειιιιεεΙιειιθε
εεΙΙεεΙιε.Ι'ι.ειιιειι Κειιιι ΙιεεεΙιιἱεΙιειι Ιιει.εειι, άει· ιιιιε·εΙιΙιεΙι ει.εΙ:ε
εει $εΙιιιι·Ιε.εΙιΙιτειιιΙιειιιιιι.εΙι2ιιινειεειιννει·ε.- Ρε ε ι ιι εε Ιι ι·ιεΙιτ.ε ιι. Πιιι·εΙι Με ειιιιΙιεΙιειι ΝεεΙιί'ει·
εεΙιιιιιςειι ιιε.εΙι άει· ΒιιιετεΙιιιιιεεεεεεΙιιεΙιτε άεε ΡεεεϊειΙΙεε Με
άειιι Πε.ιιιριει·«ΙΙΙει·ιειιΙιιιι·,ς»Ιιε·ιιιι8εειιιιιιιιι Κ ιι ιι ε ε Ι-:ειιιιιεε Με
ιιιιεινειϊεΙΙιεΓτ ειιιεεεεΙιειιννει·άειι,άε.εεάει· ΡεειΙιεΙιιι ιιι Βιιειιεε
Αγι·εε, νοιι ινε άει· Πε.·ιιιιι'ει· επι 17. ΒεριειιιΙιει ιι. 8ι. Μιμι
ει.ι.ιιΞειιεει·, ειι Βοιά εεει·ε.εΙιι πι. ιιιιά ειεΙι ειι ΙΙ',9,'ΒιιιΙειιιει·
θιεΙΙε άεε ΒεΙιΙΙΐεε, νΙεΙΙειεΙιτ άιιι·εΙι νει·ιιιιπεΙιιιι8· νοιι Βιι.Ι;τειι,
ννεΙιι·ειιάάει· Β'ΙΙΙΙΖΒΙΙΒειεε ΙεΙιειιά ει·Ιι:ιΙιειι Ιιε.ι.. ΝιιεΙιάειιι ιιι
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1ετ. οι ινιι1ιτιιο1ιοιιι1Μι.Μ" οι·

Ηει.ιιιΒιιτρ:ότι Πι άετ νοττ1οτιιτοιιΑΒι.1ιοιΙιιιιιι· άοε θοΙιι11'οειοιπ:- ¦1ιιιΙτοιιοΜιάου;; νοιι ΗΒ.ιιι:οιι νοΙΙει5.ιιι11ε εο16εο1ιτ νετ, Και
Καυτο, ιιιιοιι Αιιειιιιιι;οάετ Οιιιιιοι·ιιι1οιι,1ιιιι·ε νοτ άειι· Α1ι
11ι1ιι·ιιιπι 26. Οοτο1ιοτνοιι Ηιιιιιιιιιτι; :ιιι άετ Βε1ιι1ε;ιιιητι1ιεειιι·
ΑΜ.1ιο11ιιιιςτ1ιο11Βειιοπιιιιοιι;άετ άστε ειιεειιιιιιιοιιε;είεςτοΚΘΒ
τ1ο1ιτ.ιιιιιιι·άεννΜιτειιι1άετ Γιι1ιτι ιιιιι:1ι Βι°ΒΠ1011111ιοι·Βοτ‹1Βο
1170116511.Πι Κιιιι2ο ιιιιιι ιιπι 29.Οοι.ο1ιοι· ετ111°ιιιι11Βπι, ιιο

άειι ΚτιιιιΜιο1τε1ιειιιιΜι ι1οτ
Βοιιι1Β·ιιιι8άειι Βο1ιι11'ετιιιιιιιοιιιιιιι 25. οι1ετ26. 0οιο1ιοι· ιιιιίι.το
ιιοιιιιιιειι Μι.. ΨνειτοτοΒι·1ιτιι.ιιΚιιιιΒ;οιιειιιά Β·Ιϋι:1ι11οΙιοι·ινιι1εο
Με 301.213ιιιο1ιι.νοτςο11οιιιιιιιιιι.

Μ- (Απε 11οτειιι ιιι 'Ι'ιτο1 - Οοετοττοιο1ι.) Ποετοι·

εειιιτου.

Ψ ιι ε ε οτ 1ιο 1Ι ιι. ιι ιι τ 8.11.οτϋ11'ιιοι:.Ζιιτ ΑιιΓιιιι1ιιιιο 1ιοιιιιιιιιι
1ιοιιοιιι1οτιιΝοι·νοιι1οιι1οιι,1ιιιιοτιι Κτιιιι111ιιιϊωιιιιιιι1Β.εοοιινιι1".

Ρϋτ :Με ι11θεεΜετα Μακη ειιιοιι νοτ:ϋΒ1ιοΙιειι112111.
ιοτειιι1'οιιτ1ιιιΙτπιιι τιιι1ι1ειιιιιιΙριιιοιι ΚΙ1ιιιιι.

+ Νειο1ιετο 811:ιιιιιιε άοε νοτο1τιε Μ. Ροτοτε
Κιιιτεοτ Δοτπτο: 131οιιετειε :Ιου 14. Νον. 1900.

+ Νι2ι.ο1ιετο 811:πιιιιε άοε Βοιιτεο1ιοιι 1ι.τετ1ιο1ιοιι
Βιι.11ιιιιιιιιι Με ιιπι Η ιιε" ι111ιο1' ειιιεε που οιιιΒ·οτιο1ιωιο νθΐθἱΠ8ὶ ΜΟΠ13ΒΒ 1181120. Ν0170111Ό01°1.901).

Αιιιιιιοιιιοιιιιι .ιιιιιιιιιι ιιπι· νιιοτι1ιιιι>1ιιώ Βιιό1ι1ιΕ.ιιε11ιιιιε νοιι κ. ι.. 1ΠΟΚΕ11Γιιι
#$1.Ρετστε1ιιιτει, Νενε1ιγ-Ρτ. 14, ειοννιειιι ιι11οιι1ιι- ιιιιι1ε.ιιε18.ιιτ1.Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριο1τοιι ιιιι€οιιοιιιιιιοιι.Ή

Ζω· Βο1ιιι.ιιιΙΙιιιι€ «Με ει.οιιιιοιι θιο1ιωιιίαΙΙε ι

εονν1ει ιι11οι· Βιιι1ειι·επι ι1ιιι·ο1ι 1ιιιττιεειιτο 131ιιτ1ιοειο
1ιετ11ιι8:τοιι Βοεο1ιννει·(1οιι 1813

$1ΒΟΝ.Δ.1.ι
:Με 1ι11ιι1εο1ι ιιιι‹1 ντιεεοιιεο1ιειΕτ1ιο1ι 1ιοε1: οτρτο1ιτο 111ιττο1.

Τ11.ιι11ι:1ιοΒοε1ε 1ιιι ΑΜΑ!! 5 11τιιιιιιιι ιιιιιιι1οε1οιι..

Ζ.Ιτετατατ .ε·ι^εΧΜ /το.9ίετι/δ.; Ζει 1)Σεπ.9τετι.

Βιιιιιιο .Τει116& 11:ιτιιι81ιιιιι1ιιιι€1.ει.ιιοΙιιι1°ει.ΙιτιΚ,
Μειι·11ιι11ιοιιι'ιι1ι1ο 1ιο1 Βιιι·1ιιι.

08ιε!ιοτθιιοτε

Με ιι.11ιιι11εο1ιεΩιιε11ε ετει:ειι Βιιιιεεε Βιετοιτε εειτ 1801ει·1“οΙΒτειο1ινΘτ0τάιιο
Βτιιιιιιοιιιιο1ιτι1τοιιιιιιι1Αιιιι.1)·ι·ιοιιετιιιἱε ιιιιτ1ι"τιιιιοιιι1ιιτο1ι

νιιτεειιτ1 άετ Ρ11τε11ιο1ιοιιΜιιιοτει!ννιιεεετ νοιι 01ιοι·-8ιι1:1ιτιιιιιι. ι

Ε'ιιτ1ιει.ο11 88 81:τ10Βο11. 8ει!ι1ιτιιιιιι 1
ιι

δοΜεειοιι.

Ν1οι1ετ1ιι€ειι1ιι ιι11ειιΑροι.1ιε1ιειιιιιι‹11111ιιετιι1ινιιεεετ-Ηιιιιι11ιιιι€ειι_

(68) 8-8.

Ρτοπαιι:ε ΜΙΧ δθ|δ' |ΗΠΙΠ'θίδ ειιιιιτιι22.<ιΜ” ΕΙΗΙ|.

ι=ιιετιι.ι.εεΜι11οι-ιν-ετΑτ
Βοιι1ιοιιε ι1ισσετ.11ε.

οοινιι=ιιιιιπέέΐιοι-ιν-ετΑτ
ροι:ιτ ρτέιρειτει· εοι-ττι€11ιε1'εειιι ειΙοει11ιιε ςε2ειιεε.

Ατ1τώεεοιι νοιι Κτατι1ιετιρ1°1ο Βιοτιιιιιοιι:
Βο1ινι·ιιιιτοτΟοο". 8ο1ιιιιι:11ι,Πο·ι·ερ6.τη.
Μιιτιι·1ιοιιοιιιιιιπ. ιι. Θ. ιιιε. 20.

Ν?πιο Οιιιι1ιιιι·ιιιο 111ιο1ιε1εοιι,Γιι.τειριιιι

Ει·ιιιι Βιιεειι1ιιεει Μια. Π0ι'1:ιΠΊθ0Κ.ιι.Μ.
πι. 16.

Α1οιιι.ιιι·1ι·ιι Κιιειιιι·ιιιοιπ, Ηιιιιοπιι.οιιοπιιιι
χω. ιι. 81, Μ. 82. ι σπαει γ.ιιιιιιιι ιι. 80, τω. Π.

11τμιιΜατια Κιι1ιετιι, θα. ΒιιιΙ11ιοΓειτ.Ϊ8ο1ιννοετει· 1111ιεεΤειιιειιοτι, Ποιπικ111

κ

Ηιιιιιι ι1
.

Γιιιιιιιιο1ιοιιΚιι·ι:1ιοθ-Β, ί). 19. προοιι, ιι. 136· Μι. 18.

ὶ

Βοχι·ι·ιι Φειιοιιοιιιιιι Πειιοιιιι_ Οιιιιοοκιι.ει 111ιιτιεΨιιι1:1οι·, γτ. Οο.ιιιιιοιιιιιιορ. ιι Πω- 1
ι
ι
ι

γι. Δ. 24. 1113.7
.

·τωιο11ιιοιιοικο11μ. μ. Α
,

τω. 11.
11'τιιιιθι'.11ιει:ι,νικ.0.17 Ι11ιιιο,ΒιιιιοΝι 16, Μ” Ατιιει1ιο Βο11ι11$.Φ0ιιτιιειω 16137,
Ω11.10. ιιι. 119.

νιεοιιπ
Ριιιιιιιιιι.

Πιο «σουκου
ΥΑ80θΒΝ-Ρ11ΑΕΡΑΒΑΤΕ

δω! θ ιιπά 10°10
Ιοι1οϊοτιιι Μ

.,

Ιίτοοεοτ 20°|.,

Βιι11ογΙ Ιω.. Μ. Η.
ιιυό. @τα Πι ι1ειιΜΜΜ 1ιιι11οιιιιοιιιιιι
ιτ8·ειιιι1ννοΙο1ιοτΑΝ: ειι1.1ιιι1ιοιιιιιιιι

Οτ1ε1ιιε1ρεοκιιιι€οιι
νοιι 80 ιιπά 100 Οτειιιιιιι
ι1ιιτο1ι61οΑροτ1ιο1ιοιι οι·1ι11Μιο1ι.
Ι)ιιιιιιι. Μι ΒειιιεΙΙιιιι ειι ιιιο1ιιιι.ιιιι
ΗιιιιιιοΙ 1ιο11ιιι11101ιειιΣΠΝΠωΟΜπ
ειι·ιιιΓε11ιιι1ιοιιΝοι·ι1ιοε ιιιιωτιιο1ιοΒιιι
ινοτι1ιιιι. 181. οι οιιιρίο1ι1οιιιιιιοι·ι1ι.
8τοτε

Οτι9ἱπε!ρεοΚυπι
Ροπτεοπ

πι νοι·εο1ιι·ο11ιειι.ννιιιιιι ιιο1ο1ιο

Π
·

:Μάνο πιω. ιιτ1ιιι1ι1ιο1ιεειιι ιιι!!
ιειι, ννοιιιιιιιιιιιιι ειι:1ι ιι.ιι

Μ:ιΒιετε:τ Η. ννει 0118,
Κειτιιετιιιοοετι·οινεΜ Ρτοερ. 1

9
,

Βτ. Ροτετ81ιιιι·ε.

Υεεομοιι1ιιιιτικ Ροιιτεοιι & 0ο.

Θ
.

πι. 1
ι. Η., Ηιιιιι1ιιιτιι.

(Μ) 2θ-θ .~
Πι·. Πι·. Κιιιι!!ιιιιιιιι ιι

ι

Βι1ι!ιιι
(Βο1ιΙοειειι).
Πο11ειιιετιι.Ιτ

Ντ 11ιιι·νοιι-ιιιιτ1(1οιιιι11.1ιεΙιτειι1ιο1811181101
θοεο1ι1εοΜιι.

.Α.οτιπ1ιο1ιεε Ριιιάιι8οειιιιιι
τω· 3ιι8·ειιά11ο1ιοΝιετνοιι- ιιπά ω·

ιιιϋι:1ιεΙιτιιιι1ιε.
θεειιιιι1ε ΗϋΙιοιι1ιιἔε, ιιιιιΒ:ιι1ις11ν·
Θειτωιι ιι. Ριι.τ1οιιι1εΒειι.ΑΙΜ 110118·
ιιι1ιιο1ά. ιιιοι1ετ.Νει·νε11ρι11.1ιο10ε10

Α ιιιιεει·άειι ε1ιι·ιι.πιτοιιι1ειιΑιετττειι
ιινι·ι·ιΟΙιιιτιιτ2ιο,ιιιε1ιτοι·ιιΑιιειετοιι2·
Μπι», ινιεεειιεο1ιιι111.ιι. Ηιιιιάίετιι€·
Κε118-1ιο1ιι·ετ.Ροιιε1οιι.25ΟΜε Μ

.

Αιιε1111ιτ11ο1ιοΡτοεροστο Για



141·θιιευτΠΠΠ, Ρουτ11ΠειΠ8ευτΠΠΠ
Με 8852881011 81ειΠΒοτεει1εννο.εεετΒιιτορε.ε (ΠΜ 5 ετ. ΟΙειυΒετεΠ12 1Π11.1τοτ) 2Π

11ιτετ 1'οτετ8τ1‹ιιιιΒοι1ετ Με Ετεειτ2 ΠΠ· ‹11οεε11›εΠ,111155811811οτΠΡετά1ΠΠΠ8ΠϋτΠΠΠεΠ

€εννοΠι1οΠο 1ιει111τ11ο1ιο

ΜθΓ1ΘΠ1)8(1θΓ ΒΓ11ΠΠθΠ881Ζ (ρων. ιιΠτ1στγε1.). 1Π 81ε.ιε11ειεο11οΠ11126 ιιΠι1 95.0 ετ.
Πω! Ρε1οκοΠοΠ ἑ1 5 μ. 11111811..

1Π111οει.11οΠεΠ:Α118ετΠο1ΠοΥετίο1τι1Πε, νετίο11ΠΠε ό” 1.εἱ›οτ, (Με Ηετ2οΠε, Ο1πε11ρει11οΠ,Ρ1ε11ιοτΠ,
1Π 1(ετΒ1Πε1ΠιιεΠΜ «ΗΠάο11εΠΠε11ο»8111Ατ11ιτΜε ΠΠτ11918118188.

. .

ΑΠ11)ΓΟ811181)Γ11ΠΠ, ετ8τ1‹εωτ, το1Ποτ 151εοΠεε1Ποτ11Π8Β11τυ118.8(Με
ΠΠ1 ΠΠ Μακ). 1Πι11ωιτ1οΠοΠ:ΑΠΠοιΠ1ο, Ο111οτοεο.

Β11ίΙΟ1Γθ(111θ11θ, 118ΓΥ0ΓΓ880Π€1έτοεεοτ 0811811ΠΠ Κο111εΠε11Πτο,Κ8.11(ΠΠ‹1 Μιι€Ποε1Π.
1Π‹11οειτ1οΠε·Π·Ο1ιτοΠ1εο11οΟειωττ11ο1181'ΗειτΠοτ8ΠΠο, Ν1οτεΠεω1Πο, Π18.11Θ188,Αι·11ιτ111ε.

(τω) 17-1ε.
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81θ1111381Γ811511Πεο11ε1811ο111κο1τεο8ειτ ε1εΠι Ρ1ιε·ΠειοετιΠ
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ΙοοΒοοεττοοοτο Ροττο Με ο!ὶοοεοοοοτιἱεοο θοοἰΙοοε, ενο!
οοοε οοτοο οὶοο τοΙοτἰν οοεο ΟοΠοποο τοϋ; οοο1 Βοο
Μιττο οοιοτοποἰοἱττ. 8οοοο οἱοο εοοτ εοτἱοεο Βοτοοιιοοοο
νοΠΙ188 οο οϊποτ Υοτεοοοο11ποοοοτ ΒοοΙοἱτοοοπτ οοι·

ΒὶοτοοοοοοοεετοΙΙο 2ο ίοοτοο, εο Μεεε Μο εἱοοἰο Με
Οονοοι οοε ΨοττοΓοττεοτοοε οτεἰοεεοοοοο 8οοτο$ο οοὶ
οοπ ίτοΙοο Αοοοεε οι οοο Βὶοοοοττο οοοοο οοο οτειοτοπ
οοΙΙοοοτοο :το εροοοοπ οοοϊοοοο. Πὶοεοε Μοτο 2ο* Ετ

οοοτοοεεε16τοο8οο ἱο οοι· Ψοπο οοε ΟτΒοοε, Μο Μο
οοτοω οοο τω” Μοτο εοοτ 2οο!τοο:ο νοτοοποοοοο Μὶοτο
οοο οὶοοο ΒοοἰΒοοτοο Βοοοο τω Μο ΑοεὶοοοΙοοΒ Μιτ
οὶοτοο. Ροτοοτ ερἱοΙτ οπο ινἰοοιἱΒο ΒοΗο Μο ΒΙοτ.νοτ
εοτοποε οεε Ψοττοτοττεοτοοε, Μο τοπ οοο ϋοτὶ8οο Πετιπ
οοεοοοΜοο νοτεΙἰοοοο οτοο εοοτ οοτίοεο Μ. Ι)ειε Ηοορτ
οτοοοτοοοεοοΓοεε Μ; Μο Α. ορροοοΙοοΙοτΠε, Μο ὶτο ίτοὶοο
ΒοοιΙ οοτ Μοεοορροοοπ νοτΙοοΠ. ποο οοι· ΒοτὶοΒο Λουι
ειοοιοεοο τοπ οοο νοτο Οοοοοτο ω· οοοιτοοοοοο 0οίοεεοο
ποτοτοοο;. Βε Μ. οι οοοοοοτ, Μο οοοοτοο1ο ὶοοοοετοοτ.
Μο ΑοοοΐΙ.οοε οοτ Μοεοοροοιιοὶο Μ. ΟοΙοΒοοΝὶοο τοἰοοτ
Μο ποτ Με οοι· Μοτο οεε ννοττοίοτοεοτοοε, εο Μιεε οοε

οοτοτοοΙο οοε ΜοεοοτοτΞπτοε οοΙοοοοο ετοοκ οο8.οτΙο:Ιι
ποιοι· εοοτ Μο! εοοΙοοΜοτοο ΒτοοοτιιοΒενοτοοΙτοὶεεοο
ετοοι Με οοι· οιοεοορροοοἱοοΙοτο ΤοοΙΙ. .Ιο εο!ιΙοοΜοτ
Μο Βτοοοτοοες, οοετο Ιοτοοποτ οοτ.ετοοοο οοτοτΙἱοο Νοοτο
εοο, Μο οοτο Ζοτίο1Ι αυτοι ΜΙΙιτοοοο ποτοτποτΓοο εἰοο.
Αποο Μο εροοΞοΙΙο ΠοετοΙτοο8 ποτ Αρροοοἱο οι οτοτοοτ
2ο τοοοοοο. Μο οοοο.οοτο ΙοοοιιεΙοοο οοι· Αοοοίτποε ιΙοε
ΜοεοοτοτὶοΙοτοε οοΜο8τ τοοοοἱοίοοοο Κοο:οοοΒοο οοε
Ψοτοιίοττεοτοοε, Μο οοτοτ!ὶοο' οοτοοοο!ἱοοοο Ρτοοοεεοο
νοτει:οπο Ιοἰετοο τοοεεοο.

ΑΙεο Βοο, ΒΙπτνοτεοτ8οο8 οπο εροοτοΙΙο
Οοετο!τοοε οοε ΟτΒοοοε τοοοοο πιο ιο οοο "κοτο
ετοο ρτοοΙεροοἱτοοοοο Μοοιοοτοο Ντ Μο Ετοτο.οοοο8
οοεεοΙοοο. Με Μο οἰΒοοιΙἰοοο οοοεο. οίοοἰοοε τοϋοοτο
τω Μο 1.οεο ο" ΑρροοΜπ τοὶττοο ὶο οοι· οιΙΙ:τοοοο
τοὶοοειοο θτο8οοο οοε ΟτεοΜετοοε οοεοτοοοοο, Μο Μο

ετοοοΙοο Αοπτοεοοοοϋτ οπεεοτει οοοΙτοἰοοοτ Βοοτοτἱοοεοο
Μοε οσο ω· πιοοο1οοιοΙιετοο νττοΙοοο οοτΙΙοετ. Αοοο
Μο Ε'τοτοοοϋτροτ, οπο εοοοο οοεοΒο, ρτοροτττοο ποτ οοο
Βοοοο Ντ Μο ΡὶΙοοπεἱοοοΙπιι8, ἱοοοτο ὶοτο Αοννοεοοοοττ.
ὶτο Ψοττοΐοττεο.τοΙ)τοοΙιοεοτοο οπτειο1τοο Ιοεετ, επί οοοοο
ΜΗττοοοο 2ο νοοοιἰτοο νοττοσεοο. Μο Ζο.ο! οοτ Πο
ΑρροοοἱΧεοοτοτ εοίοοοοοοο Βοο€οτἱοοοττοο Μ. Μοο
εοοτ οτοεεο. Βὶο τοοἱειοιι ΠοιοτεοοΙιοτ Βοοοο ιιο, οοεε
Μεε το _οΙΙοπ ΡΜΙοο οοοετοοτ οοε Βοοι. οσο εοΓοοιΙοο
οτπτοο, ίτο1Ιὶοο οοοτ οοοοο Ποπ οοοο οΕοο Βοοοο Βο1οο
οοοοτοτ Μὶοτοοοο, ποο 8ττορτοοοοοοο, 8τορ!ηΙοοοο
απο, Βοτ2-, ΒἱρΙιιοοτἰο- ποο Τοτο.οοε οοοΙὶοοο Βο.ΜΙ
Ιοο, Ργοογο.οοπε, ΒτρΙοοοοοοο ω., εο οοεε ποο! οπο
οοοτοοο Μ, οοεε ὶο οοι· ΜοοτοιΙ1Ι οοι· Ρ'οΙΙο Μο Ετ
Ιιτοποποο Με οτοο ΡοΙγὶοΓοοτἰοο οποοεοοοο πι. Ι.οἱοοτ
Μεεοο »οτ οοοτ Μο εροΜοΙΙο οἱοΙοοἱεοοο Αοοοο οοτ
οΙοοοΙοοο Ροοεροοὶοε ποοο εοοτ ννοοἱε, εο οοεε οτι· _ῇ

ο

οοοο ποιο νοτΙοοί, ινοοο ο·3τ νοπ οοο εοοοὶοΠοο Βτοτοο

οοοεοο Μο ΤοοοτοοΙοεο οοοΛοτἱοοτογοοεο οοεοοοο,
οἱοοτ οπί Μο εοΜοτο οκΙοτ εχοοτεοϋεοοο ονἰτοεοτοοοὶο
Μοεοτ οοοτ ]οοοτ Μὶοτοοοιι εοοΠοεεοο Μ1τίοι1.

Μο ΑοοΙοοΙο οΜεοοοο το” ίοΙΙο:οΙοτοο Ετοτοιιοοοε
οοι· ΑρροοΜΧ ποο οοτῇοοἱεοιι οοτ ΤοοεΙΙΙοο ἱετ οἰοτ Μοο
εοοτ το Μο Αποοο ίοΙΙοποο. Ποτ οἱοο ΙοΓοοτἰοο Μεττ
εοίοοοοο, εο εοοΙἰοεετ εὶοο ειπ Μοεο Μοο εοοτ οοιτοοιο
ΙΙοοο ΑΙτοτοτὶοο οεε ΑΙΙεοιιιοὶιιοοἱὶοοοοε, Μο οοοοτοο οο

Μοοτ Μ, οοεε ο1οο ΑοίοοΙιοπο €οκὶεοοοτ ποο ὶοίοοτὶϋεοτ
Βοοετοοοοπ ὶο οεε οο1το1Τοοοο Θοοὶοτ εοοιω. Ποε
ΑΠοο Μ; ο

ι Μο ΒοοοοοΙο:οο ΑοεΙοο. ΓοΙ|ἱοπΙοτὶε οοοοοοτ,
Μο Μ. οοι· οὶοοι οπτ ΑοεοοΜτοο8 οποτε, εοοοοτο οπτ
τοπ οοι· ΒΜοο8 οοοτοΠεοοοτ Ρίτϋρίο ὶο τΙοο οΙοοοοΙο
οϊοοοτεοοτ, οο.οο οοτοο Απεετοεεοοο· Μο ΕτΙιτοοοπτιο οο

οοΜετ Μ. ννοΙοοο τοτοοεἰνο ΒοοὶοττοοΙιτὶοοο8 οεε Α11
εοτοοΙοοοοοοοοε τοπ Γἱοοοτοοττοοο νοο_ 40° ποο ιοοοτ
οοοοοοοτοο νο το οοτεο1οοπ.

Ιο οοοοτοο Ε'οΙΙοο ΜΜΜ. ποεποτ ΒΜοο8 οίιτΜοτ Πε
ροτε, Μο Μο Μἱοτοοοο επί τοτοτ ΡοεεοΒο πο οσο Μοτο.:

ΒοΙοΒοοοο Ι.γτοροοτοεοο ὶ
ο οπο ἰο οοι· ΠτοΒοοοοε Μοεοι·

οτοοΗτο οποιοι. 1οοοοοο Μπο οετοεοο ΒοΙοο να!! Εμάς
οοεοοεεοο οοΓ Μοεοο Ροποτ/οϊο 'οοΕοοεοοοο -οοΜΪοο ΜΡ
οοοε2οοι·οο,τΙοεε Μο ΤοοεἰΙΙο:ιΙοτ 8οΒο, να οοι;» Γ,
:εοὶοοο,_51το οοττο-ετοτοοε οοεοο9οοΙΙΙ.,: 8,οτοΙοοτΜιά 46ο·
οποιοι οοεεοο, ο οο“ τΙο:εε οΙοο“Αοεοοοἱτοοε άοτεοΙοοο

οοετοοο.

ΑοοΙοε οοοοτ :ποο οοἱ οοι· Αρροοοἰοἰοε εοοτ Μο! οἱοο
οοετοοοιΙτοοο Βιοτοοε ποε ΑΙΙοοιοοὶποοοοοο, Μο εΙοο
ὶο Βοοοιοτο οπο Ρὶοοοτ οπεεοττ· Ι.οτποτοε ΙΜ εΙοοοτ
ποτ οοι· Αοεοτοοο οοι· Εγτοροοο8οὶτἱε οοε Βοοοοποϋοοο

8οοτοοοε. ΠὶοεοΙοο Μ: οπτ 5ο οἱοοιο ΤοοΝο ποτ Ε'ΜΙο

οὶττἰο οπο εοοΜοοοτ οοἰ ΒοοοΒοοε οοι· ρτὶτοοτοο Ετ

οτο.οοοοε νοΙΙετοοοΕ8, εεπ: οοοΝοο απο Μισο ΤοοεΠΙο.τ
ΜΤοοοοοοο ΖοΙΙ8οινοοεἱοοΙττοιο οπο Ι.οιπροοτοεοοεοοινοΙ
Ιοο8οο οοοο Αοεοοοἱτοοε τοοοΒοοΜο ινοτοοο.

Ζοοἰ ΜοΙ οοοοτο το τοὶοο οοὶ οοτ ΟροτοιΙοο οοοεοτ
Ρο.ΙΙο, Μο ΜοΙ ετοϊ Μι οοτοϋτ.ε12 8τοοοοο οιιοο Βοεὶοο
οοτ Ετοτοοοποο Μο, οοοτοοο8οο, ΜεεεΜε οοτὶ- ποο ροτο
ορροοοτοοΙοτο ΖοΙο;οποοο ϋοοιοοτ6ε`ὶοοὶττἰτο οπο· οπο Μο
Πτοεοο ι1οτο οοεοΙιονοΙΙτ οτοτοο.

- '

Ιοο τοποετο οὶοεοε νοτοοεεοΙιτοοοο, πιο τοοϊοο Ατί.εοοοο
οοΒοο οοοτ Αοτὶο!ο8ἰο ποο Ροτοοεοοοεο οοι· Αρροοιὶἱοἱ
Με Ιτοτο ιο ρτοοΙεἱτοο; ὶοο Κοτοτοο οπο :ιοί πιοἱο οο;οοι
ΙΙοοοε 'Ι'οοιπο, οοοιΙΙοο Μο Ρτοοο, οι ο·οΙοοοτ Ψοἰεο εο:ο
«Με Οοτοοὶεοοννοτοοο ω ΑροοοιΙΠιτοτοτοοοοοε Ι:ΗΜεοο
οπεεοτι οπο ννοΙτοο οοοτοοοεοοο οΙοιοοοπο οοτεοΙοοο :ο

Οτποοο11ο8οο. Νασο ποο 8οίοοοοοοο θοεὶοοτεροοοτοο
ννοτοοο οσο Μο ιοοτοοοπι1εοοοο ΔοίΒοοοο οοοο κο
εοΙοετ οτεοοοο.
Με Μι νοτ 5 .Τοοτοο Μο Βοτο.οοπο οο Μοεοτ $τοΙΙο
οοοτ Μο Αρροοοοιοτοτοοοοοε επ ερτοοοοο, τοοἱΙτο Μ:
ΜοεοΙοο ἱο ΓοΙΒοοοο 3 Ε'οττοοο:

1)οἰοοοτοττοοΙᾶ.οροο, ,

2) Μο οΙοοτϋε-ροτἰοτοκἰνο,

8
) Με 8οοοτο.οοεο.

Μο οτειο οοτοττοοΙὶεοοο ὶετ Μο Ιοἰοοοοετο Ε'οττπ οοι·
Ετοτοοοπιιο. ΒΜοοοο, ΒοονοΠοοε, επο.τοοτο Βοοτοττοο
ποο οοοτοοοοΙο:οο ΠΙοοτοοοο, Μο τοο!ετ ποτ Μο Μο
οοεο. πιο! Βοοοιποοεο οοττἰοι, οοετοΙσ.οτ!εΞτοο ΜοεοΙοο,
ννοοτοπο Μο πο:οτϋεο Βτοτοποποε επ τἱοίοτοτ Θοεοοινοτε
οΠοοο8, Μο Μο Βοίοτοοτοτο ΡοτΙοτοοοο Πιο ΟοϊοΙΒο οο
οοο Ιτοοο, 2ο Ιοοτοο νοττποο. Μο 8οο8το.οσεο .ωροπ
σκετο οοινὶτο1. στο ὶο οϋτοοετοτ @Η Μο οτοοοἱ8ο οστο
οΙοτο Ζοτετοτοο8 ‹Ιοε ΟτΒοοοε.
Ιο ννοΙοοοτ Ψοὶεο οτίοΙετ Ιο Μοεοο 8 ΡοΙΙοο οπο Μο
Βοετὶτοτἱοο ω· οτοτοοοτοο Οονοοοο? Ιετ ΜοεοΙοο οτοο
οοοιρΙοτο οπο νοτοιοο Μο Μο ετ.οτ.τοοοο.οτοοΠοΓοοτο ν6Ι

Πο οοεοοεΙοἱοοοο? Με τοοεεοο πο· οπο οοοτ νοπ
οὶοοτ οοτορΙοτοο τοετἱιοτὶο οι! τοποετοιο νοτΙοοεοιι? ίσο
τποὶοο, τοοεοΙοο τοοεε οινοἱ ΒοΜορτοοεοο οτίοΗοο. Ζο
οοοοετ τοοεεοο Μο ρτὶτοοτοο θοινοοεΙοεἰοοοο νο!Ιετοοοἱο
οοτοο οοοοε θιοενοοο οτεοτοτ ινοτοοο, οο.οο οοοτ εο!! Μο
Β'οοοοοο οοε οοττοΠοοοοο Οτοο.οοε Μοοοτοτο ἱο εΙοο
Οτοοοοο οοε ΝοτοιοΙοο νοτ εὶοο Βοοοο.
Ποπ Μοεο οοΒοοο Βοοἱοοποεοο ο.οί Με ποε οἱοτ οο
εοοοΓιΙοοοοο θηριο 2ο οοοτττοεοο, Μ!! Μο οοτοοτοοο,
«Μεε πο Με Ε'οοοτὶοο οεε Ρτοο. νοτοοΓ., Μο εοοοο Πο
οοτ οοοιοτοτ, οοε ΓτοΙο ΡΙοτοοο οοε 8οοτοτὶοοε- ποο οοπ
οοοχτ.οοεττοτοοενοπ ποτ 8οΜο οοι· Αροοοοοτ Με ἱο @ο
Πὶοοοοτοι οοττοοοτο.

Μο τοροτοτἱνοο νοτοοοεο Μο ο1οοτ ετοττεοοοοτοο
Αρροοοὶκοτοτοοοοο8 οϋοτιοο οπο, οοοοοοετ τοὶο τοοοτο
Μο 8οοοοοτ, ὶο 3ίο.οοοτ Ψοἰεο οτΪυΙ8οο:

'

Ι) Εε :ΗΜ οἱοο νοΙΙετοοοἰεο, οποτοο11
εοοο ποο ΓοοοΠοοοΙΙο τοεοΠοΗο ω Μι
τοοτοτο οὶο.

ο

2
) Βοε Οτοοο νωωοωτοτω νοΙΙετ·οοοηο.
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8) Πιιοοο!!ιο οοιιιτ!ι το ο!τιοιι Ζιιοτοτιά, άοι·
άοοεο!!ιο τω· άοιι θι·οοτιιοττιιιο ιι!ιεο!τιτ

!ιοάουτιιιιοο!οο τιιοο!ιτ, ά.!ι. οο οο!ττο
τ·ιτ·τ !ιι οο!ιιοτ· ειιτιοοιι Αιιοάο!ιτιιιτιο.

ντ'το νοι!ιο!τοιι ο!ι:!ι άπο ιιοιι _ιοτιο ο!›οτι οτιεο!”ά!ιττοιι
8 οτιοτοιιι!οο!ιοιι Ροι·ιτιοιι?

Β!ο Βιιτιοτοττϋεο Αρροτιά!ο!τ!ο οττά!!τ άτο Ροι·άοττιτιο
ο!τιοι· Βοά!οο!οροι·οττοιι ο!8οτι!!!ο!ι επι τάοο!οτοτι, !τιοοίοιιι

άιιτ·ο!ι ά!οοο!!ιο ο!τιο νο!!οτεττιάἱἔοΒ!!τιι!τιὶι·ι1τιΒάοο !ιοττ·οτ

ΓοτιάοτιΟτ·8οιιο οι·Γο!ετ. Πο!ιοτ·οτο!ιτάοι· Ροτ!οτιτ ά!ο Βι
Ιιτ·ιιτι!τιιιιτι,οτι !οτ οτ· τω!!! ιτιο!οτ νοι· ο!ιιοι οινο!τοτι Ατ

τιιο!τοοτο!ιοτ·,άο οι· ο!ιοτι το! άοι· οι·οτοτιοο!ιιο .ιρροτιά!ιτ

ο!τιεο!ι!!οοτ!ιο.τ.

Ι.ο!άοι· τετ ά!οοοι· 'Ι'ι·οοτ ιι!ιοι· ο!τι ι·οο!ιτ άτ1τ·Γττοοι·,άο.
τιι!τ άοι· Αρροτιά!κ 2ιιο!οτο!ιΜοτο ττοιιτιοοιιο!ι άεε Ι.ο!ιοτι
νοι!οτ·οτι οο!ιτ. Ι.οτιέτο ιι!ο!ιτ οο ο!ο!ιοτ· !ιοοϋε!!ο!ι οτιιοο

Βοο!ά!νο ο!τιά ά!ο Ο!ιο.ιιοοτιοοτ άοι· ροι·ίοτ·ο.ττνοτι!!'οτ·ιτιάοι·

Αρροιιά!ο!ττο, ο!ιο!ο!ο!ι !ι!οι· !ι
ι. οιιο!ι οἰιι 'Ι'!ιο!! άοι· Αρροτι

ά!ιτ πιι θι·ιιτιάο Βο!ιτ ιιτιά ιιιιιτι !ιο!!”οιι άϋιίτο, άιιοο άοι·

Βοοτ ο!ι!!τοτ·τι·οτιιν!ι·ά. Μ!ι· ο!τιά Με πιο!ιιοτ· ο!οοιιοτι
Βι·τ'ο!ιι·ιιτιοο!!οι·ά!ιιο·,οο!τιο απο Βο!!ιο νοιι Ρ'ο!!οιι οο
!ιοτιτιτ, ινο τω» Πο!τοι·οτο!ιο ο!ττοι· οτττ!ε ροτ·τοτ·ο.τινοτι
Αρροτιά!ο!τ!ο, άιο πι· οροι·οτ!νοτι Ε!τιτ!οοτ·ιιιιΒοὶτιοο Ατι
εοοοοοο Πτ!ιτ·τ, άοι· !!ντιι·ττιτοττεοτοο!ιοτ· τιτο!ιτ ι·οοοο!τ·τ
ινιιι·άο, πο!! οτ· ο!ο!ι άοττι Ε!τι8τ!ΡΕ ο!ιοιι τι!‹:!ττ οτο!!το,
ο!ιιο ννο!τοι·ο Ει!τι·τιτι!τιιτιοιιτο!ιτ οτίο!ετο. Ι)οοε !ιτοι· ιιοιι
ο!τιο Βοοτ!τιιτἱο ιιά ιιιτοοτιιτιι οοττιτι!οτοο!ιι€οττ·οτοτι τετ,

!ετ ιιιο!ιτ Ζιι οι·ινιιτ·τοτι, ιιτι· ιιι!ιοοοτιν!ο!ιτιο!ιι· οιιτιο!ιττιοτι,
άιιοο ο!τι 'Γ!ιο!! άοι· Αρροτιά!ιτ Ζιι Θιτιιτιάο@το ινο!ιτοιιά
άοι· Βοοτ άιιι·ο!ι Ο!›!!τοι·οτ!οιι οιιοΒοοο!ιο!τοτ τινοτάοτι τετ.
Ιττιττιοτ·τετ Με ιι!ιοι· τιτο!ιτάοι· Ε'τι!!, οο τέοιιτ18τάο.ο Ζιι
τιιο!τ!ι!ο!!ιοτιο!τιοο !τ!ο!τιοτιΑρροτιά!ιττ·οετοο, πιο άοο Κιτι
εοτεοτι ποσοι· Αττοο!ιοτι οτι ιιτιτοτ!ιο!τοτι. Ιο!ι Κουτι άιιίϋτ·
οιιιοτι ι·οο!ιτ !τιεττ·ιιοτ!νοτιΡο!! τιιο!τιοι· Ρι·οιττο οτιίϋ!ιτ·οιι.
να 8 .!ο!ιτοιι οροι·Ξιτο !ο!ι ο!ιιο τιιτιοοΠο.τιιο νοιι 16 .Το!ι
τοτι νομο οἱτιοτ· ιι!οοι·οτ!ν-ο!τι·1ΒοτιΑρροιιι!!οιτιο οτι! 14.
'Νεο άοι· Ει!τι·ιιιι!ιτιιι8. Ιο!ι οιιτ!οοτ·τοο!ιιοτι ροι!ορροιιάτ
οιι!οιοτι ΑΒοοοεο τιιιά ποι· οτι ο!!!ο!ι!!ο!ι άοιι Πο!ιο!τ!ιοτοτ·
οο!!ιοτ Γοεεοτι ιιιιά ι·οοοο!ιοιι ειι !τϋιιιιοτι. Βο τ”ο!ι!τοιι.!!οι·

ά!τι8ο οτινο. ο!ιι !)ττττο!άοο 0ι·οοτιοο, άοο!ι το!ι ιιιι!ιτιι ιιτι,
άοοε άτοοοι· ά!ο Βρτττο !ιοττο!ΤοτιάοΤ!ιο!! άοι Αρροτιάτττ
Βοιιέτοιιϋο Ζιι θτ·ιιιιάο ΒοΒιιιιΒοτι Νάτο. !!)ο ποτ Ηο!!ιιτι8
οιιι ιιιιά άτο Ροτ. οι!ιο!το ετο!ι οο!ιτιο!!. Ποσο ειι τιιο!τιοτιι
ιιτιά άοι· Κτ·ιιτι!τοτιΒιετοιιιιοτι, το!1 !ιοττο Πιτ· !ο!άοι οο
οοετ, άοοετινο!τοι·ο Αιιίτι!!ο ιι!ο!ιτ τιιο!ιτ· ο!τιτι·οτοτιΚουτι
τοτι, ιι!οάοι!ιο!τοιι οτο!ι ά!ο Αττιιο!τοιι. Ι)!ο ο!το Νοι!›ο
!ιτ·ιιο!ι!ιι άοι· Μὶττο οοτ ιιτιά οπο!! Βιιτ!οοι·ιιτιο ετ0οοοτοτ·
ιιτιά !τ!οττιοι·οι·,άοο Βοοτ. στο!. οιιτ!ιο!τοιιάοι· Ε!τοι·τιιοιιοοτι,
ττ·ι;ιτΟτοιιοοιιιιοοττι. Ντιο!ι ο!ιιοττι.Το!ιι· πιτιοετο το!ι ιντοάοι·
πιο Μοοοοι· οι·ο!ίοτι.
Ι)!ο Οροι·ιιτ!οτι ιιοιι· ινοεοτι άοτ· οτιοΒοάο!ιτιτοτιιιιιά !

ιι

τοιιο!νοτι νοι·ινιιο!ιοιιιιοοτι, ά!ο το!! ο!!ο !ι3ε.οτιτιιτιοετο,ιιττι
ο!!τιιο!ι!ιο!ι !τιο !ι!ο!τιο Βοο!ιοτι νοι·ι·ιτιάι·1τιΒοτι,ο!ιιο οο!ιτ·

οο!ιτν!οι·Ξεο. Ετιά!!ο!ι τοιιά Μι ιιτι !ι!ο!ιιοτι Βοο!τοτι, οπο.
!ιι άοι· θιοΒοτιά άοι·-Ι.ττιοει τιιτιοτιιττιοτο.,ο!τιοι· !)!!ιιτιάοτ·πι

εο!ι!!τιεο ιιτι!”οττ2οτιά,ο!τιοτιο!τ·οο !τ!ο!ιιινο!!τιιιοο8τ·οοοοτιΤιτ
ττιοι·,άοι· οτο!ι !ο!ο!ιτ ο.!ι!ϋοοιι !!οοο, ινο!ιοτ ο!ι:!ι οι·ιι·τοο,
άιιοο οι· άτιτο!ι οιπο το!τιο Οο!!'τιιιιι8 ττιἰτάοιιι Βοι·τιι!ιιτιιοιι
οοιιιτιιιιιι!ο!ιτο. Νιιο!ι Υοτ·οο!ι!ιιοοάοι· Βοτιιιά!Ττιιιτιο!τοτιτιτο
το!ι οοιιετοτ!τ·οιι,άτιοο τοιιοο θο!ι!!άο ά!ο Βρὶτοο άοο Ρι·οο.
νοι·ιτι!ί. ινοτ·, άιο ττι!τ·ο!ττοτ·Ι)ϋτιιτάοτ·ττιεο!ι!!τιΒο!ιι νοι
!ι!τιάιιιιε Βοτιοτοτιποτ· οιπ! ο!ι:!ι άιιι·ο!ι νοι!ι!ο!ιιιτιο Ζιι
τοιιοτιι Ε!τοι·ΐοτιτ!ιο!τοιιάοιι Ηο!ι!ιο.ιιττι ιιτττεο!ι!!άοτ !ιοττο.
Μι !ιο.!ιοΜ! άοι· τιι!!ττ·οο!τορ!οο!ιοτιΠιιτοι·ειιο!ιοτιο οοιτοτο.
τ!ι·οτι!τϋιιιιοτι,άιιεοτοτιοι·'Ι'ιιτιιοτ·οινο!Γο!!οο·άοι· Ψιιι·ττιτοττοοτο
των, άοοοοιι !Νιιιιάιιιιοοιι ο!τιο !το!οοοο!ο νοι·ά!ο!τιιτιε ιιι!!
ιν!οοοιι. νοιι Ζο!τ 2ο Ζο!τ ρ!ο.τ2τοάοι· 'Ι'τιπιοι·. άτο Μι
οοοά!τ·ιιτιο@το ο.!!ιιιϋ.!ι!!ο!ι ιιιιτοι· νοι!τ!ο!ιιιιιε Βο8οιι άτο

Πτιιοο!ιιιτιο Με οτι ά!ο ΟΙιοιΒοο!ιο, άοι· Ε!τοτ· !ιτ·οο!ιάιιτ·ο!ι
ιιιιά άιιτιι!τ ποι· άειι: Ετιάο άοι· ]οντοτ!!ΒοτιΑττοο!τοΒοεο!ιοτι,
Με ο!ο!ι τιιιο!ι ο!τιΞεοι· Ζο!τ Με 8τιτο! ννιοάοι!ιο!το. Ροτ.

ιι!ιοτοτοττάάοτι Βιτιετ!!ϊ .οοτ ιιιιά τετ !ι!ο!ιοι· οοοιιιιά εο
ινοοοιι.

Βοι· Ρο!! !οτ !τιτοι·οοοιιτιτ.ντο!! οι· !ο!ιι·τ, άοοο ο!τιο τιοιιο

Αττοο!το οο!!ιετ νοιι ο!τιοττι ο!τι!οο!ιοτι Αρροτιά!ιιι·ιιάιιιιοτιτ

οιιοπιιεο!ιοτι νοτττιοε.

!Νττ· !ιοττιιτιοιιιιοιι οι! άοτι Ρο!!οτι άοι· 1
.

(Πορτο Μπι
!!ο!ι τοτιοι άοι· οοτειι·τ!ιει!!εο!ιοιιΕι!ττ·ιιτι!τιιιιο. !Ντο Βοετο!
τοτ ε!ο!ι !ιτοτ·άτο Βοννοο!!ο!ιο ιιιιά τιιτιοττοιιο!!οΒοοτ!τιιτ!ο?
Πτο Ετ!ττιιτι!τιιτιοΙιοττ·τ!Ττ!ι!οι· :ιιτι ά!ο ο!ιοι!!8.ο!ι!το!ιοι·οιι

8ττοτοάοι· Αρροτιά!κινοτιά, ά!ο Μιιοοοτι ιιτιά άἰο Βιι!ιττιιι
οοοο., ά!ο άιιι·ο!ι 0οοο!ιινι!ι·οο!!άιιτιο οι·ϋοοοιο οάοι· !τ!οτιιοι·ο

νοι·Ιιιοτο άοο Βριτ!ιο!ο ιιτιά άοτ Ρο!!!!το! ιι.ιιίινο!ετ. Ι)!οοο
Βο!οοτο !ιο!!οτι. !τιάοιτι ο!ο!ι ιιτι $το!!ο άοε $ο!ι!ο!ττι!ιο.ιιτ

ορ!τ!ιο!ο !ι!τιάοΒοινο!)!Βο Νοι!ιοτι !ι!!άοτι; οτι ά!οοοιι
Βτο!!οτι, ιιτιά άοο τετ άο.ο ιιττο!ιτ!εοτο ιτι άοι·
Βιιιιοοιι Ι.ο!ιι·ο νοιι άοι· ο!ιτ·οιιτεο!ιοτι Αρροτι
άτοτττο, οτιτοτο!ιοτι 8ττ·ιοτιιτ·οιι, ά!ο Πιτ· άοιι
ννοττοι·οτι νοι!οτιί, !ιο2το!ιιιτιοοινοτοο τι”
άειι ι:ιοι·ττιιι!ο Ε'Ιιιτ!ιοτι άοο 8οοι·οτ!οιιο.οττ·ο
τιιοο !›οοτ!ττιττιοτιά ο!ιιά.

Ρ!!ι· ά!ο Ε'το.8ο, το ντο ιιτο!τ άοι· ιιοττιιο!ο Βοοι·οττοιιο
ετι·οττιοτο!ι !ιι άοτι Βιο!τάοι·ιτι ειι οτ·οιοοοοτινοττιιο.8, ά

.

Ιι
.

ο!ι ά!ο !τ'ιιιιοτιοτιάοο Οτ·Βιιτιοε ο!ο!ι ιντοάοτ·τιοι·οτο!!τ,οάοι·
ο!ι !ττ·τιτι!τ!ιο!το8τϋιιιιιοοιι άοιοο!!ιοτι οιιτ·ιιο!τ!ι!ο!!ιοιι,ο!τιά

!τουρτοοο!ι!το!ι πιο! Βιτιεο νοιι ν!!!ο!ιτ!ε!το!τ. ΙΒο ε!τιά
άοο 1

) άεε νοι!ιο!τιιτοο άοο Νοι!ιοιιτ!τιεοο Ζιιτ· Ψο!το άοο

Αρροτιά!ιτ!ιιττιοτιοιιτιά 2
) ά!ο οτιο.τοιιι!οο!ιοΒοοο!ιοΙΤοιι!ιο!τ

άοοεο!!ιοτι, !ιοπάτς!!ο!ιοο!τιοο ιτιο!ιτ·8οετι·οο!ιτοτι,εο!ττιτο!ττοιι
οάοι· οοιιετιιτιο ο!ιτιοτιτιοιι νοι!ο.ιι!οο. - Ιοτ άο.ο Ι.ιιιιιοτι
άοο Οτ·Βιιτιο ο!τι ιτ·ο!τοο, ο!ιιά άτο !!!7οτιάο!ΐοοττοιιοτιποι·
τιιοοετο·ο,τι!ο!ιτοο!ιι· !ιι ά!ο 'Ποίο οτ·ο!!οιτάο ιιτιά !ιοετο!ιτ
άο!ιο! ιιοο!ι ο!τιο 8άτιοτιοο Οοετο!τ άοο Ψιιτ·ττιτοττοοτοοο,
οι: άο.ι·ί τιιοτι !ιο!!οτι, άο.οο τιιι.ο!ι ά!ιοτοτιι.ιιάοτιοι·Βι·Ιτι·οτι

!τιιιιο ο!τιο Βοοτττιιτ!οοοιιιρ!οτο ο!τιττοτοτιΜιά, ά
.

!ι
,

άοεο
ά!ο εοντο!ι!!ο!ιοτι νοι·ιττιάοι·ιιιι8οιι, ά!ο άιο Ρ'ο!Βο άοι·

Βο!ι!ο!ιτι!ιοιιτοτ!τιοιι!τιιιιε ινο.ι·οιι, !το!ιιοτι οτϋι·οτιάοιι Ετο
!!ι1οοαυτ”ά!ο Ριιτιοτ!οιι άοι· Αρροιιά!ιτ οιιοϋ!ιοτι ινοι·άοιι.
1ο τιιο!ιι· ιιοιι ο!ιοι· Φοεο νοι!ιο!τιιτοοο νοττι Νοι·τιιο!οιι οο
ινο!ο!ιοτι ιιτιά ο!ο!ι άοττι Ροτ!ιοΙοο!οο!ιοτι τιο!ιοι·τι, άοετο Βο
ι1τιτςοτ·Μιά ά!ο Ηο!ϊτιιιτιο οοτ ο!τιο Βοοτ!ττιτ!οοοττιρ!οτιι.
Ε!!ιιίοο!ιοτ· ιν!!ι·άο ττιο.τι άεε οιιο!ι οτι οιιο
άι!!ο!τοιι Κοιιιιοιι: .Το οποιοι· ά!ο 8ττ!οτιιι·,
άοοτο Βι·ϋοοοτ· ά!ο θοτο!ιι· άοε Ο!ιι·οτιιοο!ι
ινοι·άοιιο άοο Ρτ·οοοοεοο οοινιο ά!ο Αιιοετο!ιτ
του! Βοο!ά!νο.
Βοετο!ιτ !ιι: Ψιιττιι!οι·τοιιτο ο!τιο 8τι!οτιιτ·, ά!ο άοιτ Βο
οιοτιοτιοοτιοττιττοο!ι ριιοοττοιι !οοοτ, 80 ο!τιά Πιτ· άοτι Μο
ιιιοιιτ ά!ο νοι!ιο1ττι!οοο άοτι ιιοτ·τιιο!οτιτοο!ιτ ο!ιιι!!ο!ι. !)!ο

Βοτ!τιοετο $ο!ιινο!!ιιι18 άοι· 8ο!ι!οἰτιι!ιοιιτ ιι!ιοι· !ιο.ιιτι
οπο άοι· 8τι·!οτιιι· οιπο 8τοτιοεο τιιοο!ιοιι. Η!ιιτοι· άτοοοι·

8ο!ιτ ά!ο 8ο_οτ·οττοιιι·ιι!ι!8 νοι·ινοι·το ιιτιά ττ·οτ!ιτάεε !ττιο!!ε
ο.!ιΒοοο!ι!οοεοτιο8τ!ιο!τ άοι· Αρροτιά!ιτ !το!!ιοτιοττ!εαυτ”.Ψτι·
!ιο!ιοτι άοιιτι άιιο Β!!ά Με Ηγάι·ορο άοο Ρι·οο. νοτττι!!”.Ιτιι
Μοτο ά!οοοο .Ιο.!ιι·οο οροτ·τι·το το!ι ο!τι 8_το!ιτ!ΒοοΜάο

ο!ιοτι. ινο!ο!ιοο οο!ιοτι !11ο!1Ι°Ϊ8.0!ιΑττοο!τοτι οτιτοτ·ι!ιο!!οο!ιοι·

Αρροιιά!ο!τιο τ!!ιοιοτοιιάοιι !ιοττο. Ιο!ι Γατιά ο!τιο οιιΒο
Βτι!οτιιι ιιιιά ιιτιτοι!ιο.!!ι άοι·οο!!ιοτι οττιο !10!ι!1οι1Βτ0888,

!τορρο!οι·τ!Βο Αιιττι·ο!!ιιιιιε άοο Οτ·οοτιοο, ά!ο ττι!τιιτο.εοοι·
!ι!ο.τ·οτιιΙτι!ιο!τ οςοίτι!!τινοτ·. Οτο ντ'ο.τιά άτοοοο Κτηιρο!
τιιιιτιιοο"οι οτ!ιο`τ›!!ο!ινοτά!ο!ττ. 1)!ο νοιά!ο!τιιτιο ΨΒΓ
ο!!”οιι!ιοι·άτοο Βοοιι!τοτ ο!τιοι Βο!!ιο τ!!ιοι·οτοτιάοιιοτ·Ατ
τοο!ιοτιιιτιά τιιιιοο ο.!ο ο!τιοοοιιιροτιεο.τοττοο!ιοΗγροτττ·ορ!ιτο
άοο Μι.ιο!ιο!οττ·οτιιιτιοο.τιΒοοο!ιοτιινοτάοιι. Ποτ ιιτιτοι!ιο!!ι
άοι· 8τιτοττιτ·Βο!οοοτιο Αρροτιά!ττο!ιοο!ιτι!ττνοιοτιο!ιτ πειιι
!!ο!ι ττι!τΑιιίττοτ!ιιιτιο ο.!!οτ· νοι·ίϋοτιοτ·οτι Μιιο!το!!τι·ο!τά!ο

νοι·οιιοτο 8το!!ο Ζιι ροοοιιοτι; !ιοιιτ'οτι ο!ο!ι τιιιιι ά!ο Ατ
τοο!ιοτι,οτι !ιγροτ·ττ·ορ!ιτι·τά!ο Βιιιιιιιιοιιά ιτ

ι

άοι· Βοιωτο
τοτι !!!!ο!ιτο,ιν!ο ο!!ο τιιτιο!τιι!άοοτιΒ.ϋ!ιΓοι10τΒΜ10, άιο άοιι
Ιτι!ιο!τ άιιτ·ο!ι οτιιο νοτοιιετο $το!!ο Ζιι ρτοοοοτι !ιοττιτ!!ιτ
ο!τιά. τ
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-
:Μιπ Φο 8:οποοο ντ:οποτ ινοποειπ οποτ Βο::οο: πω::
::γροτ:ιορ:::οο::οο Μπο:ιπ:ε:πτ πο:: Ιο::ι::: :π ποο:3ιο:ι

πειιι: οι:::οίϋτποτπ: οο :ο: ποτ Αι:ίε:: :::ηζο:οπίοο.

. Ιο: πεε ε::οτ ο:ο::: ποτ Ρε::, οο :το:::: Φο:: Φο εποε:
οι:οτι:ο Ρετ::ο ο:::τ:ιοτ πω, ο:: :ιοιοπ:: επ π:οοτε::νοο

Ρτοοοεοοπ πο: ποτ Βο:::ο:ιπ::επ:, Φο ε:ο Β:ο:οι:ο:οποοο
οο::ινοτ :ο ::0:Βο νοο Ετπο::τποΒοο:οτπιιοοπ επ ποι::οο

ο:ππ; Μ::ιτο:›οο Φοπο:ο Φο:: επ πππ Φπο Ιοίοο::οπ ποο

Βοο:ιοπ:::πποοοποποο π:ιιιιπ: νσπ :ποτ :::τοι: Αποοεπο.
Α::οτ οπο:: ο::πο θοοο::ινοτο::::πππο νοτιοεπ οπο ποπ: το:

οοο Ηγπτορο Φο Μπομπ: ποοΡτοο. νοτιο:ί. επ ινοτποο,
πε ::ο:ιοοο:::ο:: ο::νο:οο::ε:::Βο ο:επι::τοππο 'Γτεοεοππε:ο

Φπο:: οι::οο Νο::τ::οποο ί::τ Βοο:::οποπο:οπο:ππο π::επεο
:›οο νοτιο:58οο.
Απο::π:οεοτ Ρτοοοοο :ιεοπ τ:1ο:ι8::ο8:ο ινοτποο, πω::
ο:ο::: ίτ:1:ιοτ Ροτίοτε::οπ ο:ο:τ:::: Φο ιο:: ο:ποιο 5ο:::εΒο
ποο @Με οι:: νοτοπποτ:.

Β:ο :::οτ 8οοο::::ποτ:οο :ίοτο::ι:Βο Φοπ ο:ο::: ο:νιε :::οο
το::οο:: οοπο:τπ:τ:,ο:ο ο:οπ πο:: Ετοο::ο:οο οροτε::νοτ Βο
ίποπο ποπ :Φποτ οπο:: :ιοί ποιο Ι.ο:ο::οπ::οο:: εοίποποπ
ινοτποπ. ΒΦ ε::οι: ::οεοο::οοοο ποπ ::'πτιπίοτ:-ιε:2οο, Φο

:ο:: :ο ίτΦοο Ιο:οτνε::οο ιοεο:::ο, ποτ ποτ Βοίποπ πιο:
ποτ ΒΙο:ο::ο Βεο Οτοεο ποτ :›ε:π πιο::τ Βοε:τοο:ι:, ::ε:π
ποιο:: Απ::::ο:οποπ ιοο::τίεο:: Βο:ιο:ο:ι:. :Σο ίεπποπ Φο::
οο:::::το Φωτ οπο:: ιππ:::ρ:ο 8:τ:ο:πτοο: Φο ο:: επ οπο:
ινετοπ, πεεο:ιοπιι: Φπο οο::τ :Φπο Βοππο ρεοο:ι:ο. Πο
:οτ::ε::: ποτ 8:τ:οιπτ :νετ ποτ Βοι:ιο ::ε::οοετ::ε επίπο
:τ:ο::οο. Ι):ο πο:: πετ :::οινο::οι: ο:ετ:ι νοτπ:ο:ι:, »ο
ινΦ:οο ε::οτ οπο:: οο:ιτ νοτπ::::ο:. Ι):ο Βο:::ο:ιο::επ: εο:ο:ο
ππτοοο:ιπποε:πο Ε':οο:ιοο, Φο ποιο:: Φ:οοο Β:οποοοιιο::ει
πετ:›οπ Βο::::πο: ιιπτποπ. Β:οινο::οο ::οο:οπι:οπ :οποι
::ε.:Ιοοετ::ο επίπο:τ:ο::οοοο Ρετ::ο οπο:: ίτ:οο::ο Π:οοτο,
Φο π:Φο: :ο οπο::ο:οτ Ν::::ο ποτ 8:τ:ο:πτ ειο :ο:οοο:ν
Φο:: εποΒοοπτοο::οο ιιιετοο, οο πεοε :ποτ Βο:οποο:::ο:: επ
ο:οοτ οοιπρ:ο:οο Ροτίοτε::οπ ο:ο::: νο:: ίο::::ο.
·
:πο :ο: ΦοΙοπο:::οοπ, πεοο οο πο: Φποτ οο:ο::οπ Θεοπ

Ιεοο οο::ινοτ οι: νοτο:ο::οο :οι, οπο Φπο Β.οο:::π::ο οι: :π

:ο.πιτπι::οτίο:οοο οο::, ινοι:ο :οιιο ο:ο::: ποτ ίτοπΦεοπ
Ηο::οι:πο :ο:›:, πεοο οπο:: Β.:::::οτ: πππ Ζπο:ιοτ
:ιοοπ::ο. :οοεο::ο ποτ 30οτ .Μοτο Φο ρ::γο:ο:οο:οο::ο
Ο:::::οτε::οο ποο :::ίπτο:ίοι·:οε:2οο ::οο:οπ:, Φο Φο:: πει:ο

::ποοοτ:, πεοο Φο Βο:::ο:ιο:ιοπ: :πιο Ι)τ::οοο ε::ιτ:τί: ποπ
νοτοπο:. .Το :::οποτ πεε οτ:ιτοο:ι:ο Ιοπ:ν:πππιο οπο οι,
ποοτο ιινοο:Βοτ ιιππ :::οι πο::ο: ίτο:Ι:ο:: ποτ θιοποο:ιο οπο:
Πο:: οΦο, πεπ ιοπο::ο::οτννο:οο πεο::20 .Τε::τοο Φο (Ποιο
οοπ οι: Φπο Απο::Φ:ππο επι:ο:::ιοτ ::οοοπ :νοτποπ.
ο :οπο ο:›οο ο:ι:οπ:τ:οο επε:οιπ:οο::οο νοτ::::::ο:οοο ποτ
ποπ :ι::π:οο:: :ο ειιιο:ίεο::οτ :7:ίο:οο :ο Φο Ετοο::ο:πποε
:το:οι:: .

1) Α:ο Αρι:οοπ:ο:::ο ο::τοπ:οι:..
2) Με Αι:ροοπ:ο:::ο τοο:π:νε.
:Φο $γιι::::οο:ο ποτ ο::τοο:οο::οο Αρροππ:ο:::ο ο:ππ οο::τ

ννοο:ο ::τι:οπεπ:; ινοοπ π:οοο:::ο επ νοτ:::πί:, πεεο Φπο

τοοπ:::το Α::εο:ιο Φο ::οο::οο:::ο: :ιπτπο, τιπτπ Φο ΠΙ::
οοοοοί: ο:ο::: οοετο:::, :νεο οπο:: ο:ο::: :ιππποτ::ετ οι,
πο. ο::οπ Φο Βοοο::ινοτποο ο:ο::: ποπ:::ο:: Βοοπο ει:: ποο
ν::πτιοίοτ:οο:2 :::οποπ:οπ. :Φο $γο:ρ:οιοο ::οο:ο::οπ :ο
δο::ιοοτποπ, Φο οί: :ιο:::ιετ::ο ο:οπ, πππ Φ::”πο :οι ::Φ::ο,
οί: :ο ποτ πεο2οπ τοο:::οο $Φ:ο ::ιτοο 8::2 ::ε::οο. ε::οτ
οπο:: :ο ποτ Νο::ο:ποποοπ ποπ :οι Βρ:οεο:τ:οιο ο.οποεο::οο
ινοτποπ. Ρ:ο::οτ. ποπ Ιοί:::τε: ίο:::οο ε:ο:ει; ποτ Β:π:::

πεπο :ο: ιοΦο: το:ετπ:τ: ποπ Φο Ρε::οπ:οο ο:ππ :ο :::τοτ

Ετπε:ιτποο οί: εο::τ τοππο:τ:, πε Φο Φπο οεοπο Βο:::ο
Βρο:οοπ Με:: :·οτ:τεοοο. :ο πο: Βοοο: Βο::οπ Φο ο:ο
Μοοοι::ιτεο:ιο οποτ ινοτποο ινοποο Νοπτοεο ποπ Μεοοοο
ποπ Ι)ιιτιοοο ::ο:ιεοπο::. Απ: :νοτ:::νο::ο:οο :ο: Πτπο:ι
οι::ιο:οτε :ο ποτ θοποοπ ποο Με:: Βπτοο:'οο::οο Ρπο:ι:οο,
ποτ ο:ο:ο ποπ νοτπεο::: πο: Φπο Αίίοο::οο ποο Ρτοο. νοτ
ιο:ί. ποο:ιτπ·ίοο ιοποο. ο ·

Ιο:: :οιπο :ο :ο:ε:οτ 2ο:: Β εο:ο::οτ Ρε::οο:οο :ιο Α::οτ

_νοο 62, 62 πππ 18 .:ο::ιοο οι:οτ:τ:. Ιπ :ιο:::οιπ Ρο::

:ιο::ο Φο τοπο:οτοτ:Απίε:: ::οο:επποο.-' Π:: ::οο:ει:π:Βο:
Βο::ιποτεοπ, Φο οτ::ο::::ο::ο Α::ιοεεοτποε πο:: Φο Μιι::
οο::::ο:: εΙ:οι· οοπε::οοπ ι οι·:ι:ετοοποο Μοιι:οι::ο ο: πο::
Φοεο ιο:ο:: Φπο ο:ιτοο:οο::ο Αρ::οππ:ο:::ο εππο::ιοοι:. Ι:

:

ε::οο Β ::"::.::οο ίεοπ :ο:: :ο:ο::ιοι Β:τ:ο:πτο:: πεε Ριοο.
νοτιο:ί., ποτ πο: ποπ: 62:ο.::τ:οοπ Ρε.::οο:οπ :ο :ο:ο πιο·

οπο :πιο Π:οοτε οποτ οοπο::Βο Νο.τ::οο ::οε:ει:ποπ ι::ο:::.
Απο Ε

:

Ρε::οο:οο ::::οτο:εοποπ Φο Οροτπ::οπ πο: πο::
Φο:: :::ο::οτ πεποτοπ νσπ ::ιτοπ Βοεο::ινοτποπ ::οίτο::.

Ποιοι:: Φο τοο:π:ν:τοοπο Πτι:: πο:: Αρροοπ:ο::::: :ο

:ι::π:εο:: π:ο::: πιο οι: οι:ο;οο.- Μεπ Π:Π88 :::οτ οιιτ οπο::
πι::οτεο::Φποο επ:οο::οπ ::'::::οο, Φο Φο:: ιπο::τ πο: ιπιτ::
π:οο::οπ Αρροοπ:ο:::ο π::::οτπ, π

.

π
. πο: ιιτο:ο::οι: Φπο ιιο::

ιι:::ππ:Βο Βοο:::π::ο επ :ο:οπτιιιο π:ο::: Φι::ι:::, οοι:ι:οτι:
:το :οι ίτο:οπ :ο:οτνε:: Βο::ιποτποπ, Υοτπεπιιπποποοο::ιιο
ποπ ποπ Βοο:ο:τεο::::8ππο :ο ποτ :Στο::::τππο ::οο:ο::οι:,
ποπ οο:ο::οπ, Φο οιιο:: ::::οτο:ε.οποποτ Α::εο:ιο νο::ο:ι:οι:::
::οοο::ινοτποίτο: ο:ππ. :Πο Α::ιιο:ιοπ οο:::ε: :ιοοοοιι ο

:

πο:

ιπεπο:οίοο::ο:οπ :::ίο:οο νοτΙεπίοο: ε:ει. ο:πίεο::ο οε:::τι:::
::ποπο Αρροοπ:ο:::ο ιπ::ο:ο::: ο::τ:Βοο:, οοπποτο ππι· οι::
οι:οπ::ο::οιο :Βιοππε: πο:: Βοο:ιοπ:::οποπο:νο::οο, ε:: Α::
ροι:π:ο:::ο ροτίοτο::νε το:: ::οτ:ορροππ:οπ:οτοτ Ποιοι::
ποπ οο::::οοο::ο:: ε!ε Θει:ετ::ι: ποτ Αρροππ::ι; Ιο::::::ιο
Φπο:: Πε:: οροτ:τ:, :το 8 Α::εο:ιοπ Φποτ οι::::ττ::ε::οο::ο:

Αρροοπ:ο:::ο ιιοτειιοΒοοεοποπ ντετοπ; πι” 4. Με: πι::
οοίοτ: Ροτίοτε.::οπ ποιο:: Νο:ιτοοο πο:: ::νπτπ:ίοι:οοποι

Φο' οι: πεοε :ο:: ::οτο::ο οπο:: .ΙΟ 8:ποποο Φι:ειο:ίο:
ιοποο:ο. :Σο Μεε: οπο:: οσοι:: ε::ειο:π: ιι:ο::: :πιο πο: :ι

ο

::οι·:Βοπ θιπ:ετ::ο:ιο:: ποτ Α::ι:ο:ιοπ ποτ Βο:::::οο Μπι,
πεοε π:οοο:::οο :ο ποτ Ε'ο:Βοεο:: :::τοο οι::ετ::ποι: Ο::
το:ι:οτ ::ονιε::τοο ινοτποο. .:οπο πεο::ε:ο Βτ:ιτει:::ι:::;

νοτο:ι:8 οιπο:: Φο οο::ιιιοτο:οπ 8γιοριοπιο ποιο:: Ροι:ι:ο
ποπ πππ ι:οτ::οοοεΙο Βοι:Φε το:: ε::οπ :::τοπ Ν πο:ο:::ιι:

::'ο:εοπ :ο π:ο :Φοεο οι: :Φ:οπ.·ι

-

Ε

_

πιο πεπο οπο Φοοοτ Ετ:ιοοπ:π:οο οπππ :::οτεροιι:::::
8οίο:Βοτ: ιιοτποπ 'θ

:Φο ιοο:ε: ::::οτι:::, οι: ο:ο:ιοπ Φο ειιιοτ::τοπ:::ο::οι:Ο::
τι:τοοο, Φο πο:: ποποοο::ιοε:οι·:ο νοτπ:οπο: ::οο::ποι:, π

ι:
:

οροτε::νο Τ::οτει::ο. ποτ .:ρροππ:ιιοτ:ιτει::ιπποοο ::ο:ι::::::
π:: Βοίοι·ποτ: ει: ::ε::οο,° :::πε:ο:::::ο:: ποτ Οροτει:οι:ιπ
τεπ:οο:ο:οο. :Σο οπο:: πο:οτ :::ποπ Φπο μια:: πο::
Φο ::::οτ:ιεπρ: :οπο Βτ:ιτεπ:ιππο ποε :::7πτιοίοι:ο::ιο,

οο::ε:π Φο :3:εποοοο ποτοο:::οι: ίοο:ο:ο:::, ορετιι::ι οι:

ετο:ίοπ ιιιο::οπ,. πι: :::τοτ Απο:ο::: πω:: :Φο :οποιο Τ::

τει::ο Φοεοο Ι.ο:ποπο Φπο νο:::ε ιπε.ο::::οοο Μ.: Ε:: ο
:

οπο:: :ποτ ιιι:οποτπιοποπ:οο::οπ·Αοτ2:οπ πο πεπ:ιοπ, πο::

Φο @απο ποιο:: πεε 8:ι:Φι:ιπ ποτ ρο:::ο:οο:οο::οπ Απο·
:οιο:ο πο: Αρροππ:ποτ:ιτο.ο:ιποο Φο Ιππ:οε::οπ Γι:: πιο:

οποτο::νοο Ε:ποτ::: 8οοο.π ίοτιοπ::τ: :ιο.::οπ.

Με Ρτ:οο:ρ ::εΙ:οπ ο:: Απ:: ίοο:, πεε: Φο ποιο: Απ·
ροοπ:ιιοτ:ιτεο:ιππο οποεο::ο: ο:ο::: οροτο::ν επποει:::Θ::
:νοιποοοο::, πο· πιοπποπ Φο ε::::ο:ιεοπ:οπ ::::::ο:πΘί
Βετιπτι:::ο πππ -$ο::οποπο πο, πιο Φο οπ:εποπ::ο:ιοι: :ίσι

::οποτποποι: τ:1ο:ιοεο8:Β ινοτποι: ιιπ :εοοοπ. Πο: Μ::
ε::Φο επ:: οπο πει: ::οοοοτ :ο Φο Ηεππ τ:τει:Βοιπ 'Η
ποιο:: Πο::ο: επ ::ο:ιοιορίοο, Φο πεε Ι.ο::οπ πι: τοιιιιο:ι
:οο πτο::οο. ο ί · ι

Τ::ε:οεο::::ο:: οο::οι: πιο· :ο Φοοτ Βοπεοπ .Βο::ιο
οι::

Ρ::Ι:οο οε:εττ::ε::οο::οτΑρροοπ::ιοτ:ιτεο:ιππο Φο 8:ι:1:::0Πιθ
ιιο:ιιιτ:πποπ πππ Οιοοοοποπ ο:ο:το:οι:. :Υπο οπο: οπο?

8ο::οπ :το ποοοτο Κτεο:ιοο :ο Βοο:-, Μοοτ- πππ8ο:::ειπο·
::::ποτ εο:::ο:ιοπ, :::ποπ Φπο Β.ο::ιο π::::ο::οο::οτ ιιππ :Τ

Β:οο:οο::οτ νοτοο::τ:ί:οο Βο::οπ πππ Φο το:: ποιπ
Τ:05:

οο::εοοοο, πεοο :ο Φοοτ ::Φ::ο νσπ Ε'ε::οπ Φο Βτ:ιτι:::·

:οιπο τοπ:οε: ::οοο:::οι: :ο:. Μο:πο Ηοττοο: Μ: Β:::"Μι
πιο ινοτποο ποτ Μοποο:::ιο:: :ιι:ιοοτ 8τοοεοτο Ι):οπε:ο

π·

ινο:οοο, πω:: πιο· πε.τεπί πτ:οοοπ, Φο Αρροππ::ι. οιιο::

ποοτο:οοποποτΕτ:ιτεο:ιποε επ ο:ιο::τρ:τοπ.
ο οπιι::·

ο:οο::-επο:ι›ιο:οο:: :ο: Φοεο:: ο:ο:ιοτοοτοο:::ίοτ::8:, που::
π::

::'ο.::ο, :το οπο:: ::::οτο:εοποποτ Ετ:ιτοο:ιι:οο Φο το::ι:::::έ
Φποτ ο:ε:πο πο:: επ:ο :ιο Βοτιπεπ:ιεπποο:ο:τ:::

Η::
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εεΝεο, εε 1ι1ειοειι ιιι ιιει· Με1ιι·2ε1ι1νει·εοι1ει·οοθειι 2ο
1:11ε1ι,ειε ε1οε ε1ιει·ιοε118ε Ετ1ιτειι1ιοο8 1ιεΒοοτει8εο οοά
ιν1ι·Μοοειι οἰε εεεειι, οιιεε ειο1ι ειε ΑοίεΙ1ειιτι Πεο
ιπιοιι ιιει· 1ι1ε1ιειι€ειι 1ιεινεεειι ννει·‹1εο. Νασο εινε18οι
ει·ιι€ειι Αι.ιεεΙιειι Μου ε1ε ε1ι·1ι.ιε ειιιε Ρετίοι·ει.11οιιιο1ι.
1Σι·ροεε ιι

ι

ειε 1”ι·ειεΒεοε1ι1ιοΜε ΓοΙ=,ιειι.
99ο ιν1ι· ιιιιετοιιιἱεε1ιε νετειιι1ει·οιι€ειι ιιο ννοι·ιιιίοι·ιεε12
νειιιιο11ιειι, ειοά Μι· 1ιετεοΜ181 ι1ειιεεΙοειι 2ο εκειιι·ριι·εο.
Μεεει· 8ιι152ννοι·ι1εποι· ειοε Βιιιεε1ιτε.ο1ιοο8 ει·Γε.1ιτειιπιοε

εειι, ινειιιι άεε 11εεοΙτετ σει· Ορει·ιιι1οο επι οιιε1ε1ιετεε
ννετε οσοτ ειε Ορει·ει1οο Μ). εε ειοεεειι 0είε1ιτειι νει·
1ιοοι1εο "ω, ι1εεε ο1ε_)εοιεεοειοει· ιιεοεο ΑιιικΚε ι1ει·εεΙ
1ιειι Με )νιι.ε·ε 1ιε1ι.ειι. Νοο, οιειιιε Ηει·ι·ειι. 1ιειοεε 1ει.

οιο1ιι.τ1ει·Ρε11. Νεε1ι ει·ίο1Βτει· Ειιειιι·ρειι1οιι εεε Ριοε.
νει·ιιιιί. 1ε1_ειιιε νοΙΙετε.οο1Βε θειιεεοο8 ιο ι·ει·ερι·εο1ιειι
οοά ειε 0είε1ιι·ειι ειοά ιιιο1ιι: ετϋεεει· Με :Με ειιιει· εε
ινο1ιο!ιο1ιειιΟνει·ιοτοοιιε, ειε ειοά )ει1εοΓε11ενειεεοιν1οοειιι1
1ιΙειο ιπι νενε1ειεΙι πιο άοο μια οιιοει·εεΙιεοοετειι θειο
ρ11σειιοοειι Με ειε ειιιε οεοε Αττει:1ιε 1ιετ1ιε12οΓϋ1ιτειι
νειιιι·8. Νε1ϋι1ιι·1ι θεο εε ιιι ιιοε1ι Αοεοε1ιπιειι.
4 ΑΙιειι, 1ιει·οιιιοτεε1ιοιιιιιιεοειι Ιοι1ινΜοειι οιιι ε1ιτοιιι
501100-Ι.ειοειι άετ ΑΠιιιιιιιιεε- οοά Οιι·οο1ει1οοεση:ιιοε,
ι1ει·ειι 1εοεοεινιοΙι118ειι Οιεε.ιιε ριιι·ειιοΙινιιιιιι.ϋεε Πεεειιε
ι·ει1οιι εοΓινε1εεο, ινἱι·‹1 ιιιειι ιιιιτοι·ΙιοΙι ειιιε Ορειει1οιι
οπο; ειιιρΓεΙιΙειι, εοιιι1ει·ιι 1ιιει· οοιεΙι εττειιι.;ε ΒεεεΙοοε
Με Ι.ε1ιειιεινε1εε ειιιε εοετοιεΙ1Βε ΑιτιιοΙιε 2ο νει·1ιι1τεο
8111311811.
Μι ετε!Ιε πιο 8ε1ι1οεεε Γο18εοι;Ιε Μπε Γιο· Με 'Πιε
:ειιιε ε" Αρρειιοικει·ΜειιΚοιιΒ εοι: Ε .

1
) Πιε εεοτε εοτει·ι·1ιεΙιεεΙιε ΙΣτΚι·ιιιιΙιοοε

εεε 1νοι·ιιιΕοι·ιεετεεε 1ει εοοεε ι·νειιν Ζιι εε
1ιειιιι1ε1ιι.

2)Ι)1ε Ορει·ε1.1οιι Πιιοει
Με”, ινε ειι:1ι ειιιε.ειι·ειι€ειε Ιιιι11οετ1οιι
ί-οι·ε1ιεεε11ιε ει·ε1εο1. _

8
) Νεε1ι οοειετειιοεοει εειει·τ.Ιιε11εε1ιει·

Αρρεοοικει·ΚτειιΚοοε εοΙ1ι11ε Βιιεπιτρειιοο
εεε 117οι·ιο1οιιεε.Μεε ιπι Γι·εἱεο Ιοτει·νε11
ει·ίο18ειι. · ·

.4) Πιε Επειιι·ρειιοο εεΙ1 ε.οε1ι ι;ειιιε.ο1ιτ
ινει·οειι ιιι Γ11Πεο ο1ιι·οοιεε1ιει· Αρρειιοικετ
Κ1·ει.Ι1Κοιι€, ινε 110011 Ιιειοε ΑΜεο1ιεο ει·ίο18ι.
ειιιε.
6)Ηει.τ ειιιε οΙοει·ετιν-ρετίοι·ει.1νε 1+'οι·ιιι
οεετειιοειι, Βει ινε1ε1ιει· ορει·ε.τιν ιιι1ει·νε
ιιιι·1.,ννοτοειι 1ε8, ιιει· Ψοτιιιίοι·τεετε εεει·
ιιιε1ιι ειιτίει·ιιι. ινοι·οε, εο 1ιε.ιιο οιιιο ε.οινει·
τω, 01: Με Βεειι1ινε ιιιε1ιτεοεο!ει1ιεο, ‹1ε

εε1εεειιι1ιεΙι είπε νει·ϋ11οιι8 άετ Αρρεοειιι
1ιεοοει.εΙιι:ει ινοι·ι1ε. Μπι ε1ιει· άοοο ειο Βε
ειι1ιν ε.οΓ,εο εο11ε.οε1ι 1ι1ει· Με Εκει.ιι·ρειιοιι

ε τωι‹ι Γο18εο.

ιιοι· ιιι Ε'εΙ1ειι

_ Ρι·οιο1ιο11 Με 101. Λει·:1ε1εοεε
άοι· θεεε11εοΙιεΕι; 1ιν1ε.ιιά. Δει·ετε Με 917ειιτ1εο
-νοι:ει 81. Δοεοει: Με ποιπ 2. Βερι:ειιιοει· 1900.

(Γοι·ιεειποιη;).
ΒιιιιΙιε1ι1ιιι1ιεὶε1ιεοε1ιειιΐο1Β·ειιτ1εεθε1ιι·ε11ιεονοιι Πι·. Α. 'Ι

' ι· ε ο -
Πιιο1ιειιο ει·1ιιιΙ1εοι · .
Λο άειι·νοι·εωιιά· ιιει· «ΘεεεΙ1εε1ιε.ΐτΜνΜοοιεε1ιει· Αει·2τε».
Πει· Ποόεεοιιτει·2ε1ε1ιοετεννειιοει εἱε1ι :ιιι ι1ειι νοι·ετειιιοω·
θεεε11εε1ιο1'τΙ.1ν18οι11εε1ιει·.εειπε "οι εεπιι ει·ε,·ε1ιειιε1εοθε
εοε1ι. άιε ίοΙε·ειιι1ε Αιιεε1εΒ·εο1ιε1τ ο

ι

οι ΧΙΙ. Μν1οιιιιιεε1ιεο
Αει·πεπε8ε - ννειιο ποιοι εοεεει·ρι·οει·ειιιιοεεε1ε- νοι:ιι1εεςειι.
ΑοΓιιιε1ιιεΑοι·εε,·οο8· οιιι Πει οιιι «νει·ειιι :οι Βε1ι11ιιιρΓοιη.;
ω- 'Γιιοει·εο1οεεινιιι οιιεει·ει· Ηε1οιιιι. ιιιι 111οιετε1ιειι1ιεκτ10“εο.
Πει· νει·ειο Μ!! οιιιο άοι· Αοι'8·ε.1ιε:οννειιι1εο,Με Βεειι·ε
1ιοο,·.τειι,ννεΙε1ιε οιιι' Με Βε1ώοιρίοιι8· .άετ 'Ι'ο1ιει·εοΙοεε .εε
ι·1ε1ιιε1:ειιιε, ιιεε1ι Μ6);11εο1ιε1ιιιι ιιιιιει·ετοιτειι, εοιν1εερεε1ε11
οοοει11ΜεΙτειιΠοο8εο1ιι·ιιοΚεο άιε Βε1ιοιιι11οοΒιιι ειιιειιι ειιι
1ιε1ιιιιεε1ιεο8ε.οε.τοι·ιιιιιιειι€·11ιι€Ι1εΙιπο ιιιιιε1ιειι

11οιι οιπο 1ι1ε1ιετιι:εοΒε1ο·1εοε ιοειοεε 8ε.οει.οι·ιιιπιε«ΠΜ
Ιιειιο» 1κϋοοι.ε Μι εε1ιοο·ειοε μπει: Βε1.1ιενοιι Ε”16.11εοιιο

Ηιοι·ειι. 1ο ι1ειιειι ιιιιοειιι1ι.ιε1ιε Κι·ιιο1‹ε εοι Κοε1.ε·11Αιιοει·ει·`
νει·ρι1ει:ι.ννοι·οειι. Πιιε ενει·ειι ει1ιει·1ι1ε1ιει·ιπιοιι:: ποι· ?Με
ιιι ι1ειιειι ειιι2εΙιιε 1ιοε1ι1ιοι·ειΒεΡενεοιιειι ΗΜ· 1ιεετιιιιιιιι.ε
Κι·ιιιι1ιε, ΠΠ· άιε εἱε ε1ε1ιερεεἱε11 ιοι;ετεεειι·1εο,Με Κοετ.εο
ιιει· Βε1ιειιο1οιιε·111ιει·οιι1ιιιιειι.
Νιιιιιιιε1ιι·ιιοει· Ιιε.οειι ε1ε1ιαει” )ινο1ι111ιΜει·1ιει·ειιει·1ιΙ€ιι·1,
_ιε1.1ιι11ο1ι,ιιο Ιιιιιι;ε Με Ιε1ιειι, ειιιε 1ιεετιιιιιοτεΒιιιιιιοε (ιε1ι1εε
πιι ερειιοειι. οιιι οιιοειιιιττε1τειιΚι·ιιιι)ιειι ειιιε άειι οιιιι1ει·ειι
80ιιιοεο άιε Πε1ιιιιιι11ιιιιε·ιιο Βιιιιε.οιιιιιιιι - ειιιετινει1ειι
ερεειεΙΙ ιιι ΙΛιιιΙΙιειιιι - ιιιϋαΙιο1ιΖιι ιιιιιε1ιειι.
Ιιιι ΑιιεειιΜἱε1‹ ἱει εε ποι· ειιιε εει·ἰοεε Αιιιιι1ι1 νοιι Ρει·εο
πεπ, άιε ιιιε1ι επι Μεεειιι ννει·1ιε οιιι· )νο1ι1ι1ιΜ1εΙιειι.2ο ιιε
ιΙιε1Ι1,ε·,ειιι·ειερι·οεΙιειι 1ια.τ,οοά άοοο 1ιετι·2ιατάιε 8ιιιιιιιιε,
ι.νεΙεΙιε οιιι· :ο ι1ειιι εειιιιιιοτειι Ζινεε1‹ εοι· νει·ίϋπιιο; ετοιμοι
Μιά, οει·εἱτε Μισο·850 Βει. _Μ1ιι·Ιιε1ι.Πε Μι 1ιεεε1ιΙοεεειι1ιειΙιε,
1ο Ζιι1ιιιιιΓι ιιι ιιΙ!ειι 10ιΙΙειι, ιιι ννεΙ‹:Ιιεο ιιιιοειιιιιιεΠε Κι·:ιιι!‹ε
οιιι”Κοετειι Αιιοειει· νει·ρΠεε·τννει·οειι εο11ειι,άιε Ζει.111ιιιιε·“οι
10 Β1ι1.ιιει· ινωιω 2ο ει·ιιιεεε18·ειι.οιιι Μι ει·Ιιοιι άοιε1ι Με
οιεΙιετιρεο 8ρειι‹Ιειι ιιι Με Εεεε νει·εε121..ειπ Με εκει Ε”ι·ε1
ΜΜΜ Με εει.ιιΖε.Μου Ιιιοιιοι·οο ιιιι1ει·1ιε.Ιιειι2ο 1ιειιιιειι.
Ιε1ι 1ιο11ε.επιιε εἱεΙι άιε Βρειι‹1ειιΗΜ· ιι1εεειι1ιιιιιιιιοειιΖινεει‹
εε1ιιιεΠ ιιιε1ιι·εονι·ει·ι1ειι,80 επιιε άιε ΖΗΜΙ ιιει· Ε”ι·ειοεπειι ειιιε
ειιι.ερι·εε1ιειιτΙε1'ει·ει·ϋεεει·οιιε ει·ίειιιι·ειιοιιιΐιε.
Νοιι 1ιε1ι.εΜι ιιιἰε1ι οπο: ΗΜ· οει·εοΙιιιαι, εε 1ιεοεοτειιι1ε
8οιιιιιιεο ετ111εεΙιινε18ειιοοοά ο1ιπο ΒοεΙιεοεε1ιιι1”τειιο1εε·οοε·-
ννειιο εοε1ι 2ο άειι ιι11εκ1ιεεοειιΖννεο!ιειι ·- 2ο ειιιρϊειιι;εο οπο!
2ο ι·ειο·ειιοειι. Πε.1ιει·Μ1.ι.εΜι Με «θεεεΙΙεο1ιιιΓτ.ΜνΙειοάιεεΙιει·
Αει·ει.ε» οιιι 11ιι·ε Ποτει·ειοι2ιιοε·, οιιι! ειναι· εε1ι1:ι;ζεΜι
Ρο1εειιοεε νοι·:
«Πει ΧΠ. Ι.ινΙ€ιιιι1ιεε1ιεΑει·ειετεε· ει·ιιειιοι. ειιιε 0οιιιιιιιεειοιι
οοά ει·ι.1ιε11ιΜ· Με 1Με:ειιοειι ΑιιΕιι·ιιιζε:

1
)

0ι·ςιιιιιειιτιοο άεε νετειιιε. 8ι.ετοιειι-1Βιιιννοι·ι'.
2
) Γϋι·άει·ιιιιε,·ιιει· Βεετι·ε1›ιιοεειι άεε νει·ειιιε.

θ
) 0οοιι·ο11εω” ειε νει·ννεοοιιιις ιιει· νει·ειοερε1ι1ει·.

4) Βενἰεἰοτι ιιει· ιιι Βειι·ιιε1ιι.1ιοιιιιιιεοοειιΑιιετε.1ιειι.

δ
) Βει·ιο1ιτιι.οϊ οειιι ιιεεΙιειειι Αει·21ειιιε·ε Με: άιε ΤΙΜΜ:

Με ιιει· 0οιιιιιιιεεοιο.
8ειιε.ιοιιιιιιι Βιιιι11ιειιιιάειι 28. Αιι;;οει 1900.
· Πι. ιιιετ1.Αι·οιιιι Τι·ειι.
θειιιειεει1ειιινιιιεεΙιΙιι;;ε άεε Βιιιεειιάει·εΜε Γο1ιςειιοεΟοιιιιιιιε
ειοπ ρ,·εννιι1ι1τ:Ρι·‹›Γεεεοι·Πε1ι1ο, Πι·. .Ι ο1ι. Μενει·-Πο1° ει,
Πι·. Κοειο1ι Βενε.1, Πι·. Βοεεε-Βιεε, Πι·. Πιο ει ε·
ειιι ι:-8τ. Ρετει·εοοι·8·,Πι·. Α. 'Ι' τ ε ο -ΙΛιιάΙιειιιι.

δ
. Πει· 8εει·ετει·Ιερειεειε ε1ιιε·ε1ε.ιιί'εοεο8ι:1ιι·111:ειινοι·:

ε.) Ο. Βετο 1
ι

ιιι 1ιει·ς - Π1ε Ρι·οετιτοι1οιι. νει·1ιι,ε· νοιι
1ΒιιΚε- 8ι.ιιττειιι·ι 1899.

ο
ι Αι·εΙι1νεε άεε εειειιεεε οιοΙοε1 ιιεε. ροοΙιεεε ιιει· 1'ιιιετιιιιι.

ιιιιρετιιιΙ ε
). 81. Ρειει·εοοοι·ε 'Γοιιιε Π. Μ Ε
.

1899.

ε) 'Ι'ργοι.ι κοιιιιιιεειο πιο ιιοοροεν σοι. Αοκοι·ωιιιειΠι. Βι.ιιι. Ι.

(Ρνεειτοε ο6ιοεο·ι·εοοιιριιιιεοιε ι:εροιιιειι·οε.ιρειιιιι).

ε) Προώ. Μ ο ο ν ιιι ο ιι οΜ! - Βοοοιικο - ει·ε·ι·οο·ι·οοεοκοε
ιιεε.ιι·Βιιοεειιιιει:οιιοοοϋ ηχοι”.

ε) 1[οειιιιιικ·ι.Οι:ιοεε·ι·ιιεΒρε.ιιε11πρι: Πιιοερει.·ι·ορσκοπεΕ:ιεειο·
εικοιι·ι.Υιιιιεερειι·ι·ε·ι··1ι.1900. Ποιο. 1

. 2
,
8
.

ΝΊ Πέιο·ι·οιιωιΗ
Οιιεκπιο Μεοοιιιιιιεκε.ι·οΟ6οιεε·ι·ιιε1899-19()0

ε) Προ·ι·οκοιιιιι ο 11191111Βε.6ε11κε.ιιι.εκει·ο06ιιιεει·εει.Βρεοε11
εε 1898 ι·.

ο
) Π. Π ει ιι ι· ιο ιι ο ι
ι ι. - ιιροκειειι,806Έο”ιιε.ριοιιιπι Βιιιεκεειι.

1
) Π. Π ε. 11°1·10ΧυΒ%- ιι.ιιι.ιιιι1ειιιιιιεριιι Επι. κοποοιιειιιιιιο

Κειιιιιεεε..

5
.

Πει· ΚεεεεΓϋ1ιι·ει· Πι·. ΚιννοΙΙ ει·ειιι.ττει. ΜΙ
Β·ειιοειι Βεε!ιειιεε1ιεΓι:εοει·ιε1ιε ει” Με 2ε11.
νοιιι 19. Αοιςοετ 1899Με 30. Αοιε·οει: 1900.

Βιιιοε.11ιιιειι:
8ιιΙάο νεοι Χ. Αει·21ετεΒ·ε . . . . . . . 80 8111.55 Κορ.
θε1ι1ει·ι1ει·0οιιιιιι1εειοοΜ· Ιι·ι·εοίοι·εοι·ε·ε . 078 » 88 »
θ! Μ11811εοεοειιι·ει.εεε

. δ Βει. . . . . . ΒΙδ » - :ο

Ζει.1ι1οιιιιω· Κοι·1. Β1ιτει·ειο1ιιιίι(του άιε
0οοιιιιιεε1οιιάει· Ιι·ι·εοΐ11ι·εοι·ε,·ε). . . 200 » - »

Α" Ζἱ98°9 · · · · · · · · · · .....-Η .... Ζ
?

.......
1248 1391.89 Κορ.

Α ο ε ε· ιι ο ε ιι : >
Πει· «ει. Ρετ. Μεο1οιιι. ννοεοεοεο1ιι·.» ΗΜ·
Πι·οε1ι ω» Ρι·οΒο!ιοΙΙε . . . . . . 205 Β1ιΙ. - Κορ.

Ζο.ΙιΙιιοε· ιιο άιε Ποιοιιι1εε1οιι απ· Ιι·ι·εοΐοι·εοη;ε...........000»-»
Πινειεε Αιιεςιι.οειι άεε νοι·ειειιιάεε 11ο·
Πι ιιε1ι1ιοειεοΜε. . . . . . 75 » 50 »

780 1391.50 Κορ.
Μιτ1ι1ιιννο.ιεο εοι 81. Αοεοει 1900 ιιι άετ .

Κε.εεε . . . . . . . . . . . . 40'7Β1ιΙ.89Κορι
Πει· ΒεοΙιειιεε1ιεΐτεοει·ιε1ιτννιι·άεειιε1ιιιιιε,τ.. -

0. Βεει.1ιιιιιιιιιια άεε 0ι·τεε οιιι! άοι· Ζε1τι'11ι·
οειι οοε1ιειειι Αει·πιετε.ε,·.
Πι·. 'Ι'ι·εγιο ιιο ιι: εε11111,ςτΜε νει·ειιιοπι1οοεεοι·ι ιιο άειι
ιι11.ε1ιετεοΑει·2ι.ειοε· εειοε νειειετε.ι1ι. ει” νοτ. ΑΜ' ειιιε
70015.1ιι·1εενει·Βε.οΒεοοε1τ 2οι·οο1ιεεοεοειιο, εε1ι1ε1ιεειε επι
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:ιι ειιιει· θεειιΙει·ίειει· απ, άιε ιπι Ιιιιιιι'ειἱει°δΜοιιιι.ιεπω, .Με
ιιιιιιΑιιΒιιετ190Ι ειιιεΒει·ιιι'ειιιιιι Βιιιιιιιε ‹ιειΟετεεε ι·ονιιιεειι ιιπά
εε.ιιΙι·ειειιε ιιι·ειιιιιιε ειιεε.ιιιιιιειιιιιει·ειι ννετιιε. ιπι ινε Με.
ειεε νει·ειιιιι:ειι, ιιιιι·Γειιάιε Αει·ιι.ε Μεεε ι'ειιΙειι. Πει ιιεει·ιιιεε
εεε. νιειειι .Τειιι·ειι νοπ νιεΙειι ΟοΙιε.<ι·ειι-άει· ινιιιιεεε εεειιεεει·ι.
ινοπιειι. άειι Αει·ετειε,ε ιιι Βιι:ιι εεειιεεΙτειι, εε ει·εειιειιιε εε
ιιιιιιιι·Ιιειι. ειιιιΙιοε σε· άειι ΧΙΙΙ. Αει·ετειιιε·ει” ιιιιιι πιει·
ειιι· Ζω άει· ιι·ερΙειιιτειιθεειιιιιι·ιειει·. άιε πιιι;ειιιει· Αιιεετειιιιιιε·
νει·ειιιιιιειι ννει·ιιε,ειι ιι·ιιιιιειι. Πιε Πειιιοιιιεινει·ινειιιιιιε Μεεε
ιιιεεειι ινιιιιεειιειι εγιιιρει.ιιιεεε εεε·ειιιιεει·. Πιιιι ιιεεε εΙΙε
Αει·ετε Βιεε'ε ι!ιι·ε ΟοιΙεεειι εεειιεο πιιι οΠ'ειιειι Αι·ιιιειι ειιι
ιιειιιιιειι ιι·ει·ιιειι,Με ειε Ιιιε:ιι ειιειιιιιιπιειοε ιιι ειιειι ιινιιιιι
ιιιεεΙιειι Βιιιιιτειι εεεειιεεειι, εει εεΙεεινετετε.ιιιιΙιειι. Βι· ειιι

ΒιειιΙε
ιιι·ιιιπειιιι ιιιε Αιιιιε.ιιιιιε εειιιεε νοι·εοειεεε εποε ιιιι

ιιιεΙιοιι ιιΜ' άεε Αιιεειιειι ειεε ει·ειΙιοΙιειι $τειιιιεε. άει· ιιιει·εει
ειιιεεεετε ιιι-Ιειςειιεειτ ιιιιι1ε, ειοιι εεΙεει; εειιιει· Βιιιιειιειτ ειι
ει·ίιειιειι ιιιιιι ειιιε ινοιιιινοΙιειιιιε Ιιικει·εεεε ει: εειιιε ιιιιιιιιιιιειι
Βεεεεεειιιι8·ειι ιιι ιι·ειιειι Κι·ειεειι ννεεεειιτιιΐειι.
Εῖε ιιιιιι·ιιεεεειιΙοεεειι, Με Βιιτεεεειιιιιιιι: ιιεει· άιεεειι Ριιιιιιτ
άει· 'Ι'εεεεοιιιιιιιιιι.ι; επι' άειι ίοιι.ιειιιιειι Τ” ειι νει·εοειεεειι,
ιι·ειι ιιιιιιιι άιε νοι·εειιιιιιιιιιιε ςι·ϋεεει· εειιι ιιιιι·Πε.
7. ιιι?ιιιιΙειι Ιε.ιιτ έ 8 άει· 8τιιτιιιειι.
Ιιι άειι νοιειειιιι ινει·ιιειι ,ε·ενιιιιιιΙε:
Ρι·εεεε: Πι·. Μ. Τι· ε ι· ιιι ε

ι. ιι ιι -· ει".
νιοει·ιι·εεεε: Ρωε Βι·. Ο. Ι)ειιιο -- Ποηιιιι.
8εει·ετιιιε: Ι)Πι·. ιν. νιει·ιιιι Η' - Βιμ, ει. νΥειιιειι

ε ιι ιι ιιι - ει”.
ΚεεεεΓιιιιι·ει·: Πι·. θ. Β τ

ι
ε· ε Ι ιιι ιι ιι ιι - Βιμ.

:ιιι Π. άει· 'Ι'εεεεοι·ιιιιιιιι8·εειιΙεριε άει· Ρι·ιιεεε νετ: ιΙειι νοιι
άει· Με ιιειιι Χ. Αει·ετειε,εε ει·ιιιιιιιιτειιΟοιιιιιιιεειοιιε.ιιει.τειιι·εει
τετειι Βιιιννιιι·ι' ειιιει· θεειιει·ειιοι·ιιιιιιιιε· ει» άιε
Με ιιε·ιιι Ι.ιιιιιιε ιιιιιι ιιι άειι ιιΙειιιειι Βιιιιιτειι Βινιιιιιιιε ειιιειι
ειι·ειιιιειι Αει·ει:ε, ννεΙοιιει· επι' άεπι νοι·ιε·ειι Αει·πιετιι€ε ειιιειι
ιιοιιιιιιειι ιιι·ιιι·ιιε,άει· Μειιιοιιιεινει·ινειιιιιιε· πιιι άεπι θεειιειιε
νοι·ειιιεεειι, ειε ιινοΙιε ιιειιεειεειι άεπι ΜειιιοιιιεΙ
Β.ερει·ι.ειιιοιιτ ιιιιτει·ει·ειτειι ιι ιιι! εειιιε Βεετε.
ειεε ιιι; εειιιι·ινοττειι.
Πει· νοι·εεε1ιι8·Μιά ε.ιιε;ειιοιιιιιιειι.

8
;

Πι·. Α. Κ ιι ρ Π'ει·-ΈΑΙΜιοΕ: «Βει·ιειιτ άει· ιιι Βιιειιειι «Με
Νοι·ιιιιιΙειιιιιιτε ει·ινιιιιιτειι Οοιιιιιιιεειοιι». (Με ιιι ιΙιεεει· Ζειτ.
εειιι·ιιτ νει·ϋΠ'ειιιιιοιιτινοι·ιιειι).

Πιεειιεειοιι:
Βι·. 'Ι*ι·εγιιι επ ιι ι'ι·ει;τάιε νει·ειιιιιιιιιιιιι€, οε ειε ειεε ιιιι·
οι.. Βιιιι“ιιιιι·ιιιι,ε·εεε εοι;ειι. Νοι·ιιιεΙετετιιιεε ειιεερι·ιοιιι. ιιιιιι σε
ιιι ιιειιι Ε'ειΙΙε.Με ιινΙε.ιιιιιεειιε ειιιω·εεεω εοιι·οιιι ειε ειιειι
Με Μειιισιιιιιινει·ννειιιιιις νειι ιιιεεειιι ενιιιιεεΙιε εειι·ειΐε άει·

ΒιΒΓἱιιιιιιιιε,·
Με Νοι·πειετιιιιιτε ιιι Κειιιιιιιιεε @και ννει·ιιειι

εο τε.
Πι·. Κιτ ιιι'Ι'ε τ: Βιι ι;ειιιιιιει·ε Βιετιιιιιιιιιιιε·ειι ιιεει· ιιιε
Απ· ιιιιιι ενειεε άει· εε.ιιι2Με2ιτειιιοΙιειι'Ι'ιιιιιιε;ιιειι άει· Νοι·ιιιει
ετιιι:ιιτειιι·2τειιι Εινιειιιι ιιοοιι Μεεε νοι·ιιειιιιειι ειιιά. ιιιειιιε
ιιεειοινειιιε;ει·εεει· άιε Ε'εετετειιιιιιι;εοιι·ιιει· ΒοετιιιιιιιιιιιεειιΜε
ιιιιι·οιιιιιιειιιιιιιεειιειιειι·ει·τεπιιε·εεειιειιινει·ιιειι ιιιιιεεε.εο ει·ειιειιε
ει· Με νει·ειιιιιιιιιιιιιε ειιιε Οοιιιιιιιεειοιιπι· Βοει·εειιιιιιε ιιιεεει·
ε'ι·ιι€ε πι ινιιιιΙειι. Βιε Οοιιιιιιιεειοιι ιι6ιιιιιε εεΙ άει· θειεε·,ειι
»επ ε.ιιοιιειπ Ρι·ο_ιεοι ειπ· Αιιει.εΙΙιιιιε; νου Βε.ιιάιιεεειιιιιιειι
ειιεει·εειτειι, ννιιε ιιιιι εε ει·ι'οΙ,ετειοιιει·ειιιε ιιϋιιιικε. Μ. Με ει·
ιιι Βιι'αει·ιιιιε ρ,·ειει·ιιοειιιεεε, Με ιιιεεεεεεειιιιειι Ιιιετιι:ιιιιοιιειι
ειιιε ρ;εεειιιιιιει·οιε·πιιι: ιιιεεει· Ρι·ει;ε εεεειιιιι'τιςειι.
θειιιεεε άεπι νοιεειιιιιι;ε εεε Αιιτι·ειςει:ειιετειιιιι.ιιιι:άιε νει·
ειιιιιιιιιιιιιι.τειιιε Οοιιιιιιιεειοιι. εεετειιειιιι ειιε άειι Πι·. 'Γιε
Ιιει·τ. Κιιριι”ει·. Ηιιι;ο Μεγει·-Ρε.Ιειιιει·.
Όι. Κ ιι ε ιιι επι ο το ΒεριιεΙ εειιιιιε·ι: νετ, ειστε άει· ιιοειι
ιιιειιι ει·ι'οιι.πειιΒεε·ιιιιιειιτιιιιε· εει· επιιιιϋ.ιεει·ετιιοΙιειι ΤΙΜΜ;
Ιιειτ άεε Νοι·ιιιεΙεωτιιτεει·πεε ειιιιοιι ιιππ Με Βιιιι.ι.ιιτ.ιιει· Με
ιιιειιιεινει·ιι·ειτιιιιε· ιιιιιι άει· Βιττει·εειιιιιτ :ιιι Βιιιιιιιιι·ιιιιις ειι
ειιηιΓεειειι.
Ι)ι·. 'Ι'ι·ογιιι ειπ ιι: Πιε Βι:εΙΙιιιιιι· άεε Ι.ιιιιιιει·ετεε εει εε
εειιιιι·ιει·ιε·ιιιιιι εειιιε Αειιιιιι€ιεεειτ εε ειιιειιι, ιιιιεε ειιιε Βεεεε
τιιιι€ ιιοιιιινειιιιις ει·εοιιειιιε. Πιιι·ειι άιε Βιιιι'ιιιιι·ιιιιε άεε Νοτ
ιιιιιΙετειιιιι.ενειι-Δε ιιειιι Εειιιιει·εω ειιι Βεεεεεπιιειειιιι ι;εειεεει·ι.
άειι ει· ειεε ειιιειιι Με ειι·ιιιι.τειι ινιιι·ιιε. Βιιε Νοι·ιιιιιιετιιτιιτ
εεάειιτε ειιιειι ννιειιτιιι·ειιΡοι·ιεοει·ια ιιιι‹ι εειιιε Βιιιιιιιιι·ιιιιιι
ιι·ϋ.ιε πιιι· άιε Οοιιεειιιιειιε άει· πιιι' άεπι ιιι. ιιιιιι ν. .Μπιε
τιι.<:εμειιιιιιτειι άιεεεεειιε·ιιοιιειιι”ει·Ιιειιιιιιιιιεειι.
Πι·. Κιιαιει·-Νειιειιειιτε ετεΙιτ. άιε Αιιι'ι·εεε, οε άιε ιπι
Νοι·ιιιειειιιτιιι.:ιιιειεςεεειιειι Βεει.ιιιιιιιιιιιε·ειιιιεειιεικιι ειεεει”
ιιοιιειι Ηιιιιοι·ιιι·ε Γεετεεεεειιιιεειιιε", οιιει· σε Αειιιιει·ιιιιι;ειι ιι

ι

ιιιιειι Βιιιιιιι·ιιιιεε ε·ειι·οιϊειι ιι·ει·ιιειι ιιιιι·ι'ι.ειι. Με Βιιιιει·ιιεοΙιεΓι
ειοεεε ειεε νιεΙιε.ι:Ιι ειιιειιι. ειιιειιι.:ιεεεεειιειι νοιιι .Τειιι·εειιιιιιιιι,
άεπι Αι·ετε ιιοοε Πιτ Με ειιι2ειιιειι Ε'ε.ιιι·τειιειιιε Ζεειιιιι;; ευ
Ιειειειι εει. Ψειιιι ειιιε Αειιιιιιει·ιιιιι; εει· Ι·Ιοιιοτε.ι·εΜΖε ιιιι.οιι
ιοαιΙειι Βειιιιτι'ιιιεεειι ιιιιιιζιιοε»Με εε ινιιι·ιιε ιιει.ιιιιτειπ Ηιιι
τιετιιιεεΓοι·τίε.ΙΙειι,ινειεεεε ειεε :ιιι ιιιιιιιειιειι Οττειι άει· Βιε
ιιιιιι·ιιιιε;ειεε Νιιιιιιειετε.ι.ιιτε ειιιεε.<.τειι€εετειιτιιιιτεε. Βε πετάε
εειεριεΙενι·ειεε άεπι ννιιιιεειιε άει· ιιιειειειι Βιιιιει·ιιε;ειιιειιιιιειι
Κιιι·ιιιιιιιε ειιιερι·ι·οιιειι,ν.·ειιιιΜε Ε"ιιιιιιιιειιιειιι ιιιι‹ι άιε Ηο
ιιοι·ιιιιιι;; άει· ειιιεειιιειι Ε'ιιιιι·τειιι“οι·Μ'ειΙειιινιιι·ιιε.

Πει" ιιιιεει ειιι Μιεεει·ιιιιιιιι άει· ιιωιιωιειι ΙιειιιιιιιιΒειιπι.
ιιοιιιιιιειι πετάε, ε·ιειιει: Κ. Με θι·ιιιιιι εειιιει· ιιι ειιιει·ιιιειιιειιι

ζΟ-ιειιτιε·ειι
Ρι·ιιιιιε Βειιιει:ετειι Βι·Γειιι·ιιιιε;ειιιιιιεεεεΙιεεεειι:η

ειιιιειι.
Πι·. Κ ιιρ ι Με. Πει: Νοι·ιιιεΙειετιιι: ιιιιιιιιε Με ΙοοιιΙειιΠι·.
ιιιι.ιιιιιεεειι ιιι άειι Κιι·ειιεριειειι ιιιιε·εριιεετπετάειι. 8ο εειει.
διεπει. ιιι Ιιεεει·ιι, Βιιιιε ιιιιιι Τειιιιιοί πιιι. νει·εεειειιειιειιΜ.
ιιιιιιει·ιιιιε·ειιειιιε·ει'ιιιιι·ι:πετάειι. Πιε Νοι·ιιιε.Ιειετιιιε-Τιιιιεκι
Με ΜειιιιιιεΙιειιε ειιιιιεεεειι. ιιιειιτιιε;ει·εθϋ.τεε εειειι ΖιιΒιειιιΕ.
Βει· Κιι·οιιεριειεοοιινειιι:Μεεε ιιιε Ηοιιοι·ει·ι“ι·εεε ιο ιιιιειιω.
εεειειιειιιιειι Βειιιιι·Γιιιεεειι ιιι άεπι νοιιι Νοι·ιιιειει.ειι.ιιιιιεεεεε.
ιιειι Β.ε.ιιιιιειιιιπά ιπι Βιιινει·ειειιιιιιιεε πιιι. άεπι Δειτε ειιιειιι.
Πει· νοι·εειιι·ε.εάεε Ρι·ιιεεε - άιε νει·ειι.ιιιιιιιιιιιεω” ιιΜ
Με άιε Βιιιι”ιιει·ιιιιε άεε Νοι·ιιιιιιει.ετιιτεειιεειιι·εεεειι ιιπά άειι
νοι·ετε.ιιιι ιιιιιοι·ιειι·ειι ιιιεεε 8τειιιιιι.ι.ιιιειιιιιειιεε Αει·ει.ειιιΒιιιι
ειιιιι Νοι·πιιιιετιιτιιι.άει· ιινιιι.ιιιιιεεεειι ειιωι·ωιιιιι ιιιιιιιιει·ιιι. '

ιιιειιιεινει·ννπιιιιιιε·πιιι· Κειιιιι.ιιιεε ιιι ει·ιιιι;ειι - ιι·ιι·ιιειιιειιι
ιιιις ε.ιιε·ειιοιιιιιιειι.
Πι·. Κ ιιΜε” ιιιιιει άιε νεεεειιιιιιιιιιις ειεε τιιι.ι·ιιεειειιι
εεεειιιειι ειι ιιιπιιιειι,σε άεε Νοι·ιιιε.Ιετει.ιιειιι άει· 'Γεεεερι·ειιε
ειιιει· ε.ιιει'ιιει·ιιοεειιΒεερι·εειιιιιι€ ιιιιτει·ιοι.τειιινει·ιιειιω.
Ι)ι·. Κε ειεε. Ειπε Οι·ιειιτιι·ιιιι;ςάεε ΡιιεΙιιιιιιιιι νειι ειιιειιι
πω· θειεε, ιιιεεεεοιιιιει·ε ιιιιεε πω» Με Ποιιοι·ιι·ιιι·η;άει·Αειιτε
ιιιιι·ειι ιιιε Νοτιιιειει.ειιιτε·'Γειιε "Με εειιοιι ιιεεΙιειε ιιιιιιιεειιειιε
νι·ει·Μι.ινειΙ ιιιι Ριιειιιιιιιιι άιε Μειιιιιιιιι; νει·ει·ειτειω, ειιιειιι
Λεει ιιιιι·οιιάεε Νοι·ιιιιιΙειετιιι; ιιιετει·ιειιειι Μεεε; εεειεΙιτεει.
Πιε Αιιιι·ιιιιε άεε Πι·. Κ ιιΜιε: ιιιιι·ιι εειι:ειιειιει·νοι·εο.ιιιιιι
ειιιε ιιι εε_ιεεειιτιειιιΒιιιιιε εεειιι.ινοι·ιεε ιιιιιι Ι)ι·. Κιιιιιιιιι·
ιιιιτ άει· Βι·Ιειιιςιιιιε· άει· ει·ιιι·ειιιιιειι8εεεε εει;ι·ιιιιτ.

Θ
.

Πι·. Α. Κιιττει·ιειιι-ινειάεειιιι: Βει·ιειιι ει”
ιιιε ΤιιΜ:ιι;ικειτ άει· πιιι' άεπι ναι. Αει·2ιειιιιμ
ε·εινειιιτειι Οοιιιιιιιεειοιι ιιι 8ε.εεειι άει· Ριτ
εοι·αε Πιτ θειετ.εειιι·ιιιιικε.
Μειιιε Πει·τειι! Ζιι ιιιειιιειιι ιιιιιι εισεει·ιιοε ιιιιοιι πι. Ιιιιιιιιι
Βειιειιει·ιι κι Πι·. Βε ιι ι· Ιει·ιει· νει·ιιιιιιιει·ι., Με ειιιειιι-πιιι
εποε ιιι ιΙιεεειιι .Τειιτεάειι Οοιιιιιιιεειοιιιιεει·ιεει.ειεε εεειιιιιιιιιι.
Ειπε Βειεε ιιι'ε Αιιειιιιιιι - ινεεειιΙΙιειι ιιιιτει·ιιοιιιιιιειιιιιι ιιι

τει·εεεεάει· Ιι·ι·ειιιιιι·εοι·εε- ιιιιιειιιιιει:εεετεε ιιιιιιιοςΙιειι..
εει· ιιιιιεεειι Βιε εεεοιι νοι·Ιιεε ιιειιιιιειι, νιιειιιι Ιιειιτε ειιι ι

ιι

Ιι·ι·ειι-ΑιιΒειει;ειιεειτειι ιι·ειιιε· Βι·ιεει·ειιετ ειι Ιιιιιειι ειιιειιι.
ΝιοΙιτ ιιιιεει·ε ΒειιιιΙτικι άεε, εοιιιιει·ιι άιε Με Αει·ειειεεει,ιιει
πιιι· ειιιειιιθρεοιεΙιετειι ιιι άιε Οοιιιιιιιεειοιι8·ενιιιιιΙτεεε
Βιε ει·ιιιιιει·ιι ειεε, πι. Η., ειιιε άεπι Οοιιιιιιιεειοιιεεει·ιειιι ιι

ι

νοι·ιε,·ειιΜεεε, ιιεεε Με εεεεειοεεειι, ειε ΔεγΙ Μ· ιιιειειιιιι
θειεεεειιτειιιιε ιιι Βιμ. ειι εεει·ιιιιιιειι. ιιιιι ικ·ειιιεει.ειιιιειιιε
εεννιεεειι Αιιιιιιιι νειι Κι·ειιιιειι ειιιε Ζιιιιιιοιιι: 2ιι ειπεπ, ιιιειιι
άειι εεεεεεειιιιειι Αιιετ.ιιιτειι ιεειιιε Πιιιει·ιιιιιιιιι ίειιιιειι. δ

ε

ννιεεειι ι”ει·ιιει·,Μ" νει·ει:ιιιειιειιε θι·ιιιιάε άιΦ.Πιτερι·εειιειι.Με
ειιιε Λεει ιιι Βιμ ιιι εεειιιιιτιειι: 1) νει· Διιειιιιιει· ειιιειιι.
ιιεεε ω· εγειιιετι·ιεεεε Ρεοειιιε.ιιιι άει· Οοιιιιιιιεειοιι ι·ιοιιειι.

2
) εειιιιιιιε ιι ειεε ιιι άει· ει·οεεειι Ιιιιιιιετι·ιεει.ιιιιι οιιιιειιιιινει

ρεγοιιιεοε ιιιειΙε Βιετιιειιτεειι. Με ιιιιτει· ιιειι μια: εειιιιιιειι
άειι νει·ιιιιιιιιιεεειι εοιιννει·ειι νει·ριιεεειι ειιιά. ιι
ι

ει: Βιμ @κι
ιιιε Βιεειιεειιιινει·ειιιιιιιιιεειι νειι ειιειι 8ειτειι εειιιιειιι ιι
ι ει·
ι·ειειιειι ιιιιιι εε 1εεεειι ειεε :Μεεε νοιιι Βιιιιάε εκει Ρειιειιιοιι
ιιοι·τειιι εσεε1ϊειι. Βοι άει· Βειςι·ιιιιιιιιιις ειιιεε Δει·Ιε ειιιε οι
νει· Αιιειιι ειιιειιι' επ, οιιιιε ευ ει·οεεε Κοετειι ιιιιιι οιιιιεΜε
Αιιί'ννειιιι ειιιει· ιιεγειιιειι·ιεεεειι Κιιιιιιι θειει.εειιι·ειιιιε ιιι νει
ρΠεεειι ιιιιιι ιιι εειιιιιιιιειιι. _ ' . ΔΜε ιιιιειιιετειι ιιι Ηει.;ειιεεει·ιι·εει Βιμ ειιιε ιιΙειιιε ιδ0ιι·
ιιπε;; νειι 2 Ζιιιιιιιει·ιι ιιιιιι ΚιιοΙιε, ετεΙΙιειι ειιιιιιε Βειιειι ειιιειιι
ιιιιιι Ιιι. Βειι ι· εε,·.;ε.ιιιιπιιι. νιεΙ Ζιινετειοιιι: ιιιιιι ει·οεεει·Πιο·
8ε.εε άιε Βειιιιιιιιιιιιι€. . ' _
Βιε ΒιικινιειιεΙιιιιε, ινειειιε άιε εειιι.ιεε Ρεγεειειιιε ειιιεεειιιιιε
ιιτιιιιετ ιιιιιιιει· ιιιειιι·Μ”, θειεεεειιτειιιιε ιιι ιιει·εεΙειιιι ιδιειιιιι
ειι εεεειιιΙειιι, Με εϋι·ρει·Ιιειι Κι·ειιιιε. ιιιιιι ιιιε Αιιειειιι. Μ·
ει·ειτει: ειιιε ιιιιιιιει· ιιιειιι·, ιιιιεε άεπι ει·οεεειι Αιιιιιειιιιε ιιΜ
άειι ειιεετιιοιιειι Πεεει·εςειιι πι· Ιεοιιι·ιιιιε άει· Κι·ιιιιιιειι ΜΕΘ
ιιιοει άιε Βειιειιτιιιιε ειιιιοπιιιιι, Με νειι· εε νει· 2 .Τειιι·εεειιτειι
ιιπά ερει:ει· ιιοειι ιει·ιιι:ειι.

'

.

Πιε Βείοι·ιιι. ιι·ειι:ιιε άιε Βει.τ.εεε=ιιιιιι·ιιιι,ι.ειιει·νοι·ι·ιεΕ κι ιιι
ειιιιιιοιι ,ε·ι·οεειιιιιι νειι ειιιεοιιιιειιιειιει.ει· Βειιειιι.ιιιι8. ειε Με
άειι Βεινειε ει·ει·ε.ειιτ.ιιιιεε ιιιε Βειιε.ιιιιιιιιιε θειετεειιι·ειιιι0Γ
ειειι ιιιι ΨεεειιτΙιεεειι ιιιιι·εε 2 ?Αστειεσ ι·ε8·ειιιιιιεει.: ειιιειιι
ιιιιι·ειι άιε Βετιιιιιιε ινε.ει·ειιιιάει· Πιιιιει· άει·ει:ιιι·ιιιιεεεειιθγωΡ·

ΪἑιιιιεΒιιιιιι
ειιιτειι.ειιεειιιι·ι:ιιάιε ρει·ιιιειιειιτεΠεεει·ιιι:ιειιιιιιε«Μ

πιιι ειι.
Αιιειι ιιειιι εκει ρεγειιιιιιι·ιεειι θιεειιιιετειι Ιειιοιιιεια εε Μάι
Βιειωι ω, Με ει·οεεε Αιιερι·ιιειιε ιιιεεεε ειιιιιιειιε νει·ίιιιιτει
:ιιι άιε ΩιιιιΙιτιιι: άεε Ριιεςερει·εοιιειε αειιι. θ”
ΡιΙε,εερετεοιιιιι ιιιιιεε ιιειιιιιεεειιιιοε άεπι Κι·ε.ιιιιειι Ιεεειιι ω”
Με Αειιεεει·ιιιιεειι ιιεεεεΙεειι εειιι:ειι. ειι:ιι ιιιι·ειιι. θειιιιιιιιει·
@Με ειιεριιι·ειι ιιιιιι ιιοοιι ε.ιιιιει·ει·εειτεπιιι. Βιιει·Βιε ιιπά(Με
εεειιειιιτάιε Αιιοι·ιιιιιιιιι; άεε Αι·ετεε εειοιι;ειι ιιιιιι άειι κι”
Ι‹ειι αειιι ιι·ιειιει· ετιιιιιιιιιειι.πιιι· ιι

ι.

ι·ιιιιιε Με Βει.τ ιιι ιιιιτειι.
ινε ει· επι εειιιιεΙιεπειι ε;ειιεεειιννει·ιιε.
Πε Ιιε,ε,ι;ιιι άει· ειιιειιι· ω» ΒιιεΙιε, Μ" Με Βειιιι.ιιιιιιιιιΕ
θειεεεεει·ιιιιιιει· ιιιεει· ΡΠεε·ερει·εοιιει ει·ιοι·άει%,-ειεεε ιερή Π

'

ειιιει· 8·εεειιιοεεειιειιΑιιει:ιιιι. ιιεΙιοιι Μ.. Ψειιιι ιι·εειιιι ΜΜΜ ι
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ιιιιιεεπεπει·ετειιε επ Βειι·ιππ πει· ΒεεεππΙππε· ἱεπει· Ρεπεπι.
εειπειιεεεοεπει·επ ΡΠεεει· ειι.εεπ. Πιιππι·οε ει·πιι.οεεειι επιπτ
Ιιοε ει·πεεει·ε Κιιειιεπ. εεει· Με νει·ιεειΙε πιεεει ΒεεεεΜπει;
πεπιεπεε πεοε επιπει· πιεει· Αεεειιε·ει·.
ΙΜ πει· πιιιιει·. πιε Με πιεεεπ, νεπ νειπεει·ειιι πεε Βεετι·ε
εειιιιπεει·ει·Οοπιιιιιεειεπ, οιπ εειεπεεεε, επι οεοεπιι.εεΡιΙει;ε
ει·εεπεΙ εει·επι·ιππιεεειι, πεε επ Αει·ι·ιτεεεπ πειιι Ιιεππε πω·
ΕΙιιπποειπ εειιιιιε πππ πιοετ πεε Κερί νει·Ιιει·ι, πεππ ιπ ειπει·
εοεπιει·ιε·επ Εεεε ιιπ Μεπιεπι πει· Λεει. πιοει ειι·ειοιιεει· πιο.

Με ειιπι εεπιιε;επ 'Γε,<ι·εειππ 4 Ρει·εειιεπ νεπ ιιπεει·ει· Οειιι
ιιιιεειεπ ιιπεπεειΙπετ πει·πεπ Με 2 Ρεεε;ει·ιπεεπ εεπεπεπ ειοε
ιπι ΑππεπεΙιοε ιπ πει· ΑεειιιΙτ Βεπεεεεει· , ιιιπ ιππ Ιει·πεπ.
Ι.ειπει· επεεπ ιιπ Με 4 πιιεε·εειΙπειεπ έπει;ει·ιπιιεπ πιοει
ιιιιιοι:ιεοε νει·πει·ιεεε Ιιεπποε. Πιε εειπεπ ΒοΙιπεειει·ε εεε
πεειΒιεεει· Ι)ειοεπιεεεεεεεεε ειππ ιε'ε Μπτιει·Ιιειιε επιποε
ιεεεεει·ι.πεπ επεπεπ πει·ι. πιοει. επτεειιι·ι πει·πεε. Πιιε Μει·ιεπ
Βιεοεπιεεεεεειιε Ιοιπει εεΙεει: εοεπει· πιιι.ει· πειε λειπει ιιπ
Ρπειιεει·ει“ιεπ, εε πιιεε Με νει·πεΙιιιπι.ι ειοε νοι·Ιε.ππε· ειοει
επιεοεΙιεεεειι εεππιε. Με 8οεπεετει·π ειιεεει· πειπ Ηεπεε ιπ
πει· Ιι·ι·εερπεπε επ εεεοεπιιι8·επ.
Με ειιειπεΙιεε 8οεπεειει· οιιιιιε. πω' νι·εΙοΙιε πε· ιιιιεεεε
Βεπ'επε επ εειπιεπ Με πεΙοεε νειπ Τ. Αιι€ιιετ 1899Με ειππ
Μιειιιι.ι· ..1. ιπι Λεει! ιιιιιιιε πει. εεππει·ιε ειοε ειοετ. πππ
πιπεειε ειιιΙπεεειι πει·πεπ. Μει·ιεπ Βοεεπε ππε Μπι ΜΜΜ
Βειοεεπεει 'εοεεπ Ιεει.ιιιιι: ιει. Ιειπει· ιε ιει·ε νιιιει·ετιιπι ΒενεΙ
ππι·ποιηχεει τι. θεο πιΙΙ ειοε πω· πει· Ρι·ινεεμπει.>;επιπιπεπ
ιιππ πω· πιιι·οε πιοειε επ εεπεε·επ, ειπε πει· ιι·ειεπ Βεεεεπ
Ιππε· θειειεεει·επεει·ι πεπε εποε πω· Πε· ειιικε Ζειι, πω· νει·
ΐιιιιιιιπε ιιι ετεΙΙεπ.
Υι'εππ εποε, πιε Με εεεεπ, Με ει·ετεπ Ει·ι'ιιετππ,ε;επ ετπ:ιε
ειπε ειππ. εε πει·ίεπ πε· πεεεειε πεοε εκει πεπ Μιιιε ειπεεπ
Ιοεεεε. ΑεΙιπΙιοεε Ει·ιεει·ιιππεπ πιιιοεεπ@Με Ππιει·πεεπιπιι
εεε Μεεει· Απ: ΒεπεεεΙιοε. πε Με ιοε πεοε πεπεοε ιπ ειπειιι
Βει·ιοιιι, πεεε Με ΑπειεΙτ Τπεει· ειεεει· ιπ ΒιεΙει“εΙπ θ Ρπεπει·
επι επεειΙπεπ ιιι.εεεε πππ πεεε νεπ Μεεεπ _ιεπεοε ιιπι· 2 ιιι Με
Αιεειι. ιιει·εοεπεεεειι ειππ. ννειιπ ειππ πει·ιιπιειπ πιειπεπι
Βι·ππει·. πει ειπε. Απει.ειτ ιιππ πππ ειπε Μειιιεοε ειεεεε Βι·
Γεει·πεις·ιο πει·ςΙειοεεπ Ι)ιεε·εε πω. νει·εοεΙιιεεπ πεΙΙιε επι'
Με ίει·ποι·ε ι'ιιοεπεπιεεεε ΑιιεειΙπιιπε· νεπ ιιιιιππιιοεεπ Ρπεεε
ειιιι'ι.επ επ νει·ειοειεπ, εε πιιι·πε ει· πιοει. πειιιι; ει·ει.ειιπι
εειπ.
Με εειπεπ Ρπεπειιππεπ, πεΙοεε ε·ειςεεπε.ιιις ιπ πει· ΑπΜε Βειεεπεει·ε επεεεειιπει. πει·πεπ, εει·εοιιιιιιεπ επ ειπιπεπ
Βι·πιι.ιι.ιιππεπ. Βειπε ειππ πιοει πιεει· ΝειιΙιεεε πεπ εε.εεπ
πιοε ιπι Δεν! πει-ειππ. Με ειπε πω· Μπιτ Ι.ιεει· πεεειεετ
ιειι.πιι, Με ειιπει·ε επιιείπει· ν» .Ιεει. Με: ιιπι.ει· εεει· εοεπιε
ι·ι8επ νει·ειι1ι.πιεεεειπ εεει· ππΓι·ειεεππει· ΈΙιει.ιεεειι.
Βπτειιι·εοεεεπ ιιπεει·ειιιΡι·επι·επιιιι πιιιιπι Πι·. Βεει· ιπ ιιπεει·
ΑΜΙ πειεΙιοΙιε θειειεεει·επεε επ.πει·ιιοεει Ρι·ενεειεπε ιιιπ'. Ιιπ
θειιιεεε επεειι ιε Ιι·ι·ε πιιεεΙεει: νει·ρεεεπιιι.ι πεϊπεπεπ. Πιε
ΖιιεΙ ει·εοεειιιι. Ιεπεπ νιεΙΙειοετ ΙιΙειε. πω· πεεπ Με εεποπ
εεπ, Με" επι· εοπι. Βι·ειεεετε Απίπειειπε ίεεπεπ πεπ πεεε
οει·επιεοε νει·ειϋπειε :πι·εοεπεπιεεεπ ππι·πεπ, εε εεπειιιετ. Με
Ζε.εΙ ιιιεει· Με Με επ Απεεπειιοε εεεειιιι. 1)ιι.πιιεειειιιι, πεεε
ειπε θειειεεει·επεΙιειε ιιπιπει· νεπ Ιεπιιιει·ει·Ι)επει· ιει.Με ιπεει·

ἔειτ
πω· ΒεεεεπΙππις εεεεεει·ποιιι Με ειπε εει·πει·Ιιεεε Κιιιιιε

Με.
Αεπεπιεεεπ ππι·πε επι· ειπε εεΙιπει· ιεεειιοετιπε Κιιιιιεε ιιπ
Απι'επεε πεεει·ει· 1·ιιιιιιΒιιειι ππε Μεπι.ιεΙ πε ι;εειε;ιιειειπ Πιε
8·ερει·εεπεΙ. Βει·ι· Βιι·εοτει· 'ΓιΙιεε πω· εε ιι·επιιπ1ιοε, Μεεε
Κι·επεε ἱπ Με Ρο1ιεειεπιτιεπ Βετεεπεει·ε· ειιϊιππεεπιεπ πππ
επ νει·ρπεε·επ.
Πεεεπιειπ ιιππ ειιπιεπ ΑπΕι·ιιιιεπ ειπε διεπι. ιιππ Ιιε.επ νεπ
ιι.ΙΙεπ πιπ8ΜοΙιεπ ιιεεειπιιι.εΙι.επ νει·εΙϋπει.επ, πεπεπ πιτ Ιειπει·
πιοει εεΙιεπ Ιιεπετεπ.
Ππι.ει· πεπ ιπι ΑεγΙ νει·ρπεει.επ πει·επ Με νει·εοειεπεπετεπ
Γει·ιιιεπ ·ρεγοειεεεει· Βι·ει·επεπει; νει·τι·ειεε: Αειτ.πι.ιεεεπ,
Βειιι·εεειεπεε, Βιιιιποιπειιεεεπ π. Α. νεπ πεΙειι Ζιιι”ΜΙεπ, πιε
θεΙεετιποιπ π. πει·ιι·Ι., ιει.πεε Αη! Θετιιεε νει·εεεεπι. ι;εεΙιεεεε,
εεεΙειοε νει·εποεε επ.ππεει· νοι·ιιιιιπεε. Ειπε Κι·επεε, Με εει
πεε νει·ρπειςι, νεπ πεπ ιιενει·πεπιιι8επ Απεεεειιπεπ πω·
εει·επεεεπειππιεπ ππι·πε, εππει.ε ερε.ι;ει·πιιι·οε ΘεΙεει:πιει·π.
Νπει·πεπενει·πειςει·ιιεε ειιι·ιπποειςεπ θιι·επεε ειιτ ειπε επιπ
ιεπιεοεε Κι·ιεεεε πειειΒ·ι.. Βιε πιπεει.ε ε εΙεπιιιε ειιτ πει·
ΒοεΙπππεεεπε 8·επιιι.ει·ι πει·πεπ.
Νε.οε Πι·. Βεει·'ε Απειοει εεεει·ι: Με νεΙΙιε·ε Νεει·ππεε
νει·πειειει·ιιππ επ πεπ εεΙι:πει·επ 8γιπρι.ειπεπ πει· θειεεεεει·ειιε
εειιεπ. νει·πεει·πεεεεπε Ζπι·εοεπειεππε πει· Νιι.ει·ππε·, πεπ
Με πει·ιε επι.ειι.ιι.επιιιπ επει· ειπε ι.ιιιπιιπε πεε Ι3εεεπ νει·
·ειετε, εει εεππε. Βεοε πιιπ ιε πεπ ιπειειεπ Μεεει· Ε'ιιΠε Με
επι.ειι Ρπεεερει·εεεεΙ πεπ Κι·ε.πεεπ πεοε Με” εεπει:εε, ειοε
επ ει·πεει·επ. Νιιι· ιπ ΑπεπεειπεϊΜΙεπ Με ειπε νεΙΙι€ε θεο
ρεεειε ειο (8ιτορεεειε νειπ Βπιιπι;εππε), εει πει· πιιππ Με
πιεππε ιιεπιππεπειιοε ποιεπεπΜει πιιπ.
Βι·. Βεει· ιπτ.ιει·ι.εεειπε ε.εετιπεπιεπ Κι·ιι.πεεπ επι· ειπιιιιιΙ
ιιιΒιιειι πιιπ πεπε ιπεπ εεπεπει:, πεεε Μεεε Κι·επεεπ ειοε
πιει” Ιιειπε Βεπ·ειι·ιιππ ιπιι.οεεπ. εοππειε ιιιειει ππεεπει;ιιοε
πιιειι.πεπ, εο ει·εοεειπτ ιπιι· Μεεεε ιςεπιι€εεπ. ΙΤι·ειΙιοε πιιπ ιπιι.ε
πεπ Ζπειιιππ πεε Μιιιιεπε ιπ Βειιιιοει: ποποπ πιπεεεπ.

Οι·οεεε θοεπιει·ιε·εειε εει·επειε πεπι ενει·εερει·εεπει Με Βε
εοπΜπεις πει· Πιιεε.ιιεει·εειτ. Πιε ιιεεεπεει·ειι Κι·επεεπ ειππ
οιπ Ει·πι'ειειπ επ πεε ΡπεεερειεειιεΙ. Πεε;ειπειε πει Ιπεει.
ειοε εποε ππι·οε εεππιπιπεε Ιιεεει·οΙΙεε Βι·πιε.επεπιπ εοεειπειι.ι·
νει·επειι“εΙιεπ Πιιιεε ει·ι·ειοεεπ. Πι·. Βεει· εεεπι εειε 78-_ειιι
ειπε θι·ειειιι Με Αει·Ι, Με εοει·ιε, Ιειι·ιπτειιππ ειοε εεετε.ιιπιπ·
νει·πει·ειπιει.ε. Πει· 8εεπ Ιιοππι.ε Με επ Ηεπεε ειππ επΙιειι,
πει· Ηεπεπιιι.ε πειτε εεεπεπιει ιιππ εειπε Απετε.Ιτ πεΙΙιε πιο
.-ιΙιε ε.πΓιιειιιπειι. Ιπ Μι εΙεπετεπ ει·εεΙιε Με ειοε ιιπ Λεω,
πειει·ιε πιοεπ ιπεΙιι· πεπ πω· νεΙΙιε εεπεει·. Ιε Μεεειπ ε,·εεεε
εειιεπ Ζπετειιιπεμια" εε πεπι Βοεπ Με Απε ιε ειιιεπι Αι·
ιπεπειιπεε πω' πειιι Επιππε πιιτει·επει·ιππεπ.
ΒοιιΙείιπιιιεΙ πιιιπεπ ιιπ ΑεγΙ επεεει·ει: εεΙιεπ εεει·εποΙιε.
θειεε·επι1ιοε ΡιιΙν. Ι)ειι·ειι, ει.πιιε Βι·ειπ, νε.Ιει·ιεπε π. Α.
Ιειε ιει Με ε!ειεπεππεε Ζεπεπιεε ‹Ιει'ιιι·,πιε απ: Αι·πιΕ πππ
Ρπει,ιει·ιππεε επι ιει·επ εοεπει·επ Ρε.ι.ιεπι:επ ιπ πει· επ'επεπ
Απειιιιι: ι“ει·ιιε·πει·πειι, πεπ Με ιιΙεεεεεπεε Ζεπε;πιεε πιιΠιι·,
πεε Με ΒεπτεεεεππΙιιπε επ Ιειετεπ ι·ει·ιιιιιε·, πεεε εε εεΙτειι
Με ΝειΙιπεππιεεειι. ειπιι·πι. επ πει·οει.ιεοεεπ Μιι.ι.εΙπ επ
8·ι·ειι'ειι.
Βεπει· πιιι·πεπ επιιιὶ,ε;επ,ε;επιιππτ πππ πει· Βοεπει·ιιιιπετ πει·
Ρι·Ιειιε πω' ειπε ι.ιειιεεεεπε Ειππει·ιιπει πεπ Με ει·εεειιιιει.>;ΙιοΙι
ειε Βεπεειεειι ε·ειεει.
θ Κι·επεε ειεπιιπιεπ ειπε ΜνΙπιιπ, θ ππε Κιιι·Ιεεπ. Πιιτει·
πεε εετετει·εε πε.ι·επ πεε πιιοΙι Εεεε ειπε·επεεπει·τ, ιει·ειι θε
ιεειεπεπ επιι“ι·ειιιπειιιππ Πε ειπει· εεει· εοεπιειιιιεπ Εεεε. Βο
πειι εε ιιι6ιζιιοιιπει, πι·επ.<ι·Με Οοπιιιιιεειειι επι Με πεπιεεεε
ΡπεεεεεΙπ. θεει ιιειεεεει ιει. Νιειπειιπ νει·ρπεει. πει·πεπ,
πεεπ Με Βιιιιιιιππει Ιειιι·ι, πεεε Με Μεπεοεεπ ειπε Βεεε.επιππε
πιοει εοει.επ, Με Με πεπ: πιπεοπετ ειεεΙι.επ. πε επεπειεπ
Με Ηιιιπειιιιι.Μ.πε.ιιπ επ εεπειεεε, πεεε πε· Με Κι·πιιεειι επ
πεπ πεπεειιι· π1επι·ιεειοπ ΡΠεεεεειΖειι νει·ρπεπιεπ. Βιε εεε1
τεπ 5-ΙΟ-Ι5 πππ εποε 20 ΒεΙ. πιειιιιιιιοε _ι

ε

εποε ιει·επ νει·
Ιιε.Ιτπιεεεε. Ιιπ Θεπεεε ειππ 885 ΒεΙ. 50 Οορ. νεπ πεπ Κι·επ·
εεπιιΙε ΡποιεεεεΙπ ειπεεεειπιπεπ. Ι)ειεπ επιιιεπ 100 πω., Με
Βι·. Βε ε ι· νοιι θϋιιιιει·ε πεε Πιιτει·πειιιεειιε ει·ειεΙΙ: πεπ
500 πω. πιιι·οε επεει·π Ηει·ι·π Ρι·πεεε νεπ πεπ 8πενεπιιεπεπ
πει· Βιιιει·εοιιιιΐιειι, εε π:ιεε Με Η ε ε ιι πι ιπ ιο ι π ιι ιι ε πιο
935 Μι!. 50 Κορ. εει:ιιιε·.
Με Ηειιρι:ειιεεεεεε εεεεεεπεπ ιπ πει· εΠετεε 192 Επι.,
ννιι·τεεοειιΓι 498 ΗΜ. 50 Κορ., (ειπε πει· Ψπι·ι:ει·ιππεπ 187 πω.πε νει·ίειΒ·ιεπ πεε Ρι·ιιιοιρ ειπει· επειεεεπειι Ιιειιπππε;. πεπ
Με Ηειϊιιππε επι' Ιιεεπει·ιι6ειιπ,ε Με ΡΠεε·ει·ιεπεπ εποε επ
ει·εεεει·επ Ιιειειιιπι.ιεπ ππερει·ει;. .
Ειπε εΠΙιπει·ε ννοεπιιπρ; εεεε ειοε εκει ί:ιππεπ. επιπει! πει
πει· ινιιιιι πει·εεΙεεε πει·ιιιιι' ειιειιειεπι πεπεειιπεπ πει·πεπ
ιεπεετε. «πιεε πει· Αι·πι Με εεπιιεπι ει·ι·ειοεεε εεεπτε εεεε
εςι·εεεεπΑιιΐεπιειι1ι. πππ ΖεΙινει·1ιιει.
Πιε Απεεεεεπ Με Βεεειιιιππ εειι·πε·επ 58 ΕΜ.. εοπιιιι εο
ιι·πι;εε Με θεεειππιτεπεπεεεπ 985 πω. 50 Χοπ.
Με Με Με Ζειι, Με οιπ Κι·επεει· ιπι ΑεγΙ επεεει·ιιοει. πω.
εειι·π ε επιι.ιε, Με ειιι·πεειε Ζειι 14 'Ι'ειςε. ιπι θπειτειι ειππ
πεε ι·ιιπεειι επεεπιπιειι 725 Τεπε ιιπ ΑεγΙ νει·ρπεπι πει·πειι
ιιππ εεειει ιιπε εοεπιΜε Κιειιεε 1 ΗΜ 15 Χοπ. πιο 'Με
επει· 85 ΒεΙ. ιπειιιιιΙιοιι. ΒιεεεΙεε δπιπειε πιιπ ιπ Βειεεπεει·ι.ι
νεπ Απεπει·ι.ιε;επ ιπ πει· ΙΙΙ. ΚΙιι.εεε ι·ει·Ιεπει. Ι.ειπει· εεππειι
ιιι Βοτεεπεει·π ιι.Ιιει·πιοετ πεε επει·εεειπιιιεπ πει·πεε. ΕΣι.πει.ε
ιιιιιι€ει πει·πεπ πε· εεπ'επι1ιοε ιπ ΖιιειιπΓι πεεΙ πιι·ιεεοΙιείτειι
εϋπιιειι, πε πεεει· πιεε_ιε.ιιι·ι8·εεΒππςετ ιπιι πει· ΙΜπι·ιοεεπει;
πεε πεπεεε;ι·ι:ιππειεπ ΑεγΙε εε1ιιειει.πιιι·πε, ππε πιι- πιιε εποε
ειε .Τε.ει Γει·ιΕπι1ι.
Βε Ιεποει.ει: ιιιιοΙι οιπ. πιι.εεπε· εΙΙΙιε;ει· πιι·τεεοΙιει'ιεε ιπἰιε·
εεε, πεπε ειπε εε ει·εεεε Απειειτ. πιε Β.ει:εεπεει·ε εεεεειιι·ποετ
ειπεπ εεεεεριειι€επ νει·ινε1ιππε·εεερει·ει., πεπ πε· επι.εεει·επ
επεπεπ. .
Μ. Η! ννεππ εποε Με ΖεεΙεπ, Με ιοε Ιεπεπ 8·εειιιοετΙιε.εε,
επι· ΙιΙειπε ειππ, εε ιιεεπεειι ειο, πιε ιοε ε·Ιεπεε. ποοε, πιε πε
πειεεε. Μιεε Με Ιπεε νεπ πει· ΒεεεεπΙπει.; Ωειετεεει·επεει· ιπ
ΑειΙεε, πιο ειε Πι·. Μει·οΙιΙιε ειπει. επί πεπι Αει·2τετεεε
επεερι·ποΙιΜε Βι·. Β εε ι· ιπιι:εενιεΙ Βπει·8·ιε ε.πΓει·ιπ',ρι·ε.οιιεο!ι
πππ ι·επΙιειι·ειιι·πι. Πιε ΒεεπΙιε.ι:ε, Με ει·πιεΙτ πιιι·πειι, ιππεε
ιοε Με εεει· 8·ιιτε εειειοειιεπ ιιππ Με Πεεεετεε. Με ππεει·
Πιιτει·πεειπεπ ει·επε, ειππ ειπιιε ι;ει·ιπιι;ει·Με ιπ πεε εεεοεΙοε
εεεεπ ΑπειεΙιεπ. πω· πεπι Ιιεππε επει· πεοε εεεεει· ιπ ειιιει·
εΙειεεε Βιιιπι, ιπ πει· εει·οιτεεπι ΗεειιιιπΙ ειιιετπι·ι.,Μιι·ι'ιε πιοε
Με νειρπεΒιιπε· πει· Κιεπεεπ πεοε εΙΙΙιεει· εεεΙΙεπ, πεπε Με
Μιετεε πιο εποε Με Βειιειειιπε εεει.επ ειιιυνεπει· νει! πεπιπ·ει·
επει· πιει. Μεεε ΖπεΙππις ενεει.ιιεΙΙ εποε πεπ ι'ει·ι. Βοι· Απ
πτε.πε·επ εοΙοεεε ΑεγΙειι πει·πε ειιιεοειεπεπ Με 8·ι·οεεει·εειπ.
Βεππ Με Βοεειι, Με επεει· Βεπει· νει· πεπ ει·οεεεπ ε1ϋ.πιιεοεειι
Κι·επεεεεεπεει·π ιπι ΑΙΙπειπειπεπ, νει· πεπ 1ιι·επεεετεΙτεπ ιπι
Βεεοππει·επ επι. ιιιπ ειει· Γεω.. Βι· ειιππ ιπι Κι·πεεεπιιε.ιιεε
εειπεπ πππιποεΙιοεειι Αεε·εεειι,εεε εεεποεεε, εεεπ ειοε πιινοπ
πεει·πεπεεε, πεεε ιειπ πιοει.ε Βϋεεε ε·εεοιιιειιι, πεεε ιπε.π ιιπ
θεεεετιιειΙ ιειπ ι'ι·επεπεοε εεεεεπει. Βιιεει· πιι·π ειοΙι πει·
Βιι.πει·πο! ίι·ιιεει· πεπ επτεοε1ιεεεεπ,εειπειε ει·ιιπεεπ Αεεε
εει·ιΒιεε ειπε ειιοεπειιιιιεεε ΒεεεπΜππε· ιιι 'Ι'εειΙ πει·πεπ Ζε
Ιεεεειι. π” πεε ιιεει· εεπειιτει, πεπε Με εοπι ει·ει·επετεπ
Ιι·ι·επ ειππ πεπ πενει·επιεπιπ·επ Ηειππεπ πει· Αεεεεει·ιεεπ ιιππ
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οοο οοοοοι·ιοοοοο οοι: Κιιηιοοοοοοτ οιιοι·ιοοοο ννοι·οοπ.- Με
ονοιοο_ιοοοι·Ι.οιοοοι·ιο.
Οοετοοοοιιδιο οιιι· οιιπ ιιοοο οιπο οιπ Βοοινιοι·ιοοοιοοο 2ο
ο·οοοποοιι,οιο οιοο ιιποοι·ιοΠοοοι·ποοιοοποοοο·οοοποοοιιοποοπο
τ.οο. ΙΒι·οοοποοϋπποο πιοο οοίιιι·οοοοπ, οοοο οο οιο Δοι·οοοο
οοιιιοο ονοι·οο οιο οιο οοιιννιοι·ιεο Αι·οοιο ιιοοι·ιιοοπιοο.. Ποιοο
Ηοι·το, ιοο οοπο οιοοοοπιοοο 8οιοοοπ,οοιιπ Μο οοοιιιο·οοΚι·οοοο
οοοοπ πο, οοιιιιοοτοι·οι”ι·ιιοοι·οΑοοιοοοποοποοι· ρογοοιοοτιοοοοιι
Κιιοιο οιιι οοιο Ι..ο.οοοιιιοοι.ο·οιοο. Ποτ Νοοοεοοοο οιιι' οοιπ
Ι.ο.οοο οι ο;ι·οοο,οο Ιιο.οο ιοο οιοιιο οοοοοιοοιι, οιιοε ΜοοοΠοι
Ιο.<ζοοιιιιο νοι·οοοι·οοοοοπΑτιποοοιιοοιιοπ νιτοτοοοοοο οοιοοτ
νο·ιι·οιιιιοοοιίοο ιινοΙΙοπ, οοι οιο Νοοο 2ο ιοιΙοοι·ο. Ζννοιοοιιο
οοιππιο ιοο οιιϊ ιιοε Ιοιοιοο οοιο :ο ορι·οοοοο. Αιιοοοτ οοο
οοΒοποΙιοοΙιοο ιο οοιι Κο.οοοοοιιοο1ιοοοποΙιοοοΙο οι·οο.ΙοοοΜι·
_ιοοιΙιοο νοπ οοι· ΙινΙοοοιοοοοο Βιοιοι·οοιιο.ι'ο400, νοιι οοι· οιιι·
Ιοοοιοοοοο 200 οιιι. Πο.ιπιο οϋοοοοο Μι· ιπ οοι· οοιοοοοοπΖοιο
2 Δογιο ιιοοοιοοΙοοο, οοοο ονιιι·οοοο.οοι ιιοεοι· οιοιποο Κοριοοι
οιΙπιοοιιοο οοιο·οοοοι·ο ννοι·οοπ. Ποιο ιοο ιιοοι· οοιπ οοειιιοι‹,
οοοο ιινοπο οιοο οοεοιοο Αι·οοιο οιο οιιοοιιοο οι·ι.νοιοοο οπο,
οοοπ οιοτοοο οιοο οοο νοτειιιεοιοοιΙιοο οοιιο ΒιποοιιοιοοοοιΙοο
οι·οοιιΙιοεοοο.
Πιο Γιιοιοο οιιο οοοι‹<νοι·οιποιιι· Γιιι·οοι·οοοι» Ποιοοοοοτοποο
ιο Ι.ινοιπο», οιιι·οιο οιοο οοι· νοι·ιο_ιοι.ιιι·ιο·οΑοι·οιοοο.8οιιοορτοοο,
οι 1οιοοι·πιοοο ιο Βιο.οοο ο·οοοιπιοοπ. 1ιιοοοι ιπι νοι·οιο οοι·
Αοοιοοο Βοονοοοπ,οο.οεοοι· οιπο οι·οοοοι·ο ιιιοοοιιοΙ1ο Πποοι·
οιιιοοιιπο·νοτΙοοΒοο ποο ονιοοοπο οιο οιο Βιοοοι·οοοο.ι'ο.Ποο
οι;; οο ο.οοι·νοι·Ιοοοο οιοοι· ιιο οοι· ιποι·οιιοοοοπΠποοτοοιιοοιιοι.:
οπο. πιο οοι· οοοιιοιιιοοι ιιποοι·ο Αοειοοοοο οιοοο ποιοι· οοιι
Ι.οιοο νοι·οι·οιιοπ ιο οϋποοο, Μο οιοο οι· οιο Ιι·ι·οιιοι·ο,ι.ςοιπο.ο
ι·οοοιτοο. οι. οιο.ιιοο, οειοε Ι.οοιοοι·οο νιιιοοοιο;ιο οπο οιοοο
οοοοι·, ιιοοοτο νοι·οοειοοοοινιο Μο Ποιοιοιοοιοιι ιιι οοοιιιοι·οοοπ,
ιοι·ο ΒοιποοιιοΒοο οιιι· Βτι·οιοιιοοε οοι· οι·ννιιιιοοοοοπΡποιοο
οοτοοιιοοιοοο.
ΝοοΙι ιπιιοο οι. οιιοο Βοο·οο οιποο Βιοννοπο ννοποοο, οοι· ιπιι·
νοο οοοοοοοοοο·οτοιιοι·8οιοο Βιοοιειοοοι.νοτοο. Ε)ιο ΟοΙΙοοο
ορι·ιιοοΜο Αοοιοοο οπο, οοιοοοοοοι·.Ποοοι·οοοιιιοο νοι· οιπιο·οο
.Ιο.οι·οποιοιΙιοο οοιοΒοοιοοεοπο, _ιοοοοοοοι· πιιοιιοο ι;οι.νοι·οοιι
οοι, οιο οιιτοο οοο Βου οιοοι· οι·οεοοο οοοοι·οΙοπ Ιι·ι·οποοοοο.Ιο
οιιο Νοοο ιιο @οποιοοοοοιι.ιοοι.νοι·οο. Ποιοο Ηοι·τοπ, οιο Νοοο
Ιο.εοοοιοο Ιοιοοι· οιοοο οο ι·ειοοο οοοοιοιοοιι. ΒοΙοοο ννοοο.Μοο
εΙοιοο πιο Βου οιιιοι· Ιι·τοποοοοοΙο νοπ 200 Βοτ.οοιι οοοιιιιο.
οο οιπο οοοο οιοοοε.

`

Ιοο ιοοοοοο οιοοο ..ο οιπο Βοορτοοοιιπε οοι· οοιοιοοιο οοο
Ηοι·ι·ο Πι·. Β οι·ο ο ιο ο ο ι· ,ο ο.οοοιιννοιοοο,οπο οιπο οοοοο_ιοοοοο
οοοο,οοοο, ενοπο οοιπο Ζοιιιοο ο.οοοποιο εοιο οοιιοοπ, οοι·
Νοιιοοιι οοοο οοι· οοοι οοο·οοοΙιοοΙιοοοο οοοοποιοο οοιιιιο,·οο
οποιο., ιιιοοο οιπο· οιιι' οοιο Αοννοοιιοοο οοι· Ζοοι οοι· Ιτι·οο
Βιιοοοιοοο οιοιιπο. _ -

οιο ιετ.οοοοιοοιοοοοοοοεοννιοοοπ,οοοο Μο Ζο.ο1 οοτ 1ττοπ ιο
ο.ΠοπΟοιοοι·Ιοποοι·ο ονοοιιοοιιοο οοοο οιο ιο οοο Ιοοιιοι.ι·ιο
οοο.οι.οοννοιοι·ο.οοοοι·2οοιιοιοο. Νιιο οιοο οιιι· οοοτ ιιπ Βοοι·ιο
οπο οιοοιο Αοοοι·οοιι οι·οιοοοοοο Ι.οποο οιπ οπο ποο ι·οοιιο
οοοικ·ιοοο1οοι·Ιοοιιοιι·ιο :ο ινοτοοο. Πο ιιιιιοοοο οι: οο
ι·οοι' οοΓοοοοοοιιι, οοοο ο.οοιι οοι οοο οιο θοιοοοεοτο.οοοοιοοο
ιοποοπιοο ικοι·οοπ. Πο. οιο οοριοοοο Ιι·τοποιοοοο.Ιοοοιπ Αο
ννοοοεοοοοι· Ιττοποοιιι οιοοο Β.οοιιποο8 οπο, οο Ιοοοοι.οοοιπ.
οοοο οιιιο ινιοοοι· οιο Νοοοοοοπο οιοιι·οοοοοπο.
Μ. Η.! Ιοο Ιιο.οο2ο ΑοιοιοΒ οιοιποο Βοιοι·οοοοοοι·οιοοοοι·οιιο
οιοςοννιοοοο, οιο ιοιοεΙιοο 0ο πο. Μιοο πιο· οι ο ρογοοιοοι·ιοοο
οιιεςοοιιοοοοι· Ρο.οοιοο.οοοποοτοτΟοιιιιοιοοιοοοοοοιιοτο. Β'οι·ποι·
οιιιροοιιοοοπιο οο οιο οιο οιοοο ΠοοοΙοιο.πο, οοοο οοι· οιο
οιιο‹ι οοι·οοΙοοοιιι Κιμ Ιοοο. ονοτοο ρΙοοοιιοοο οιοι.οοοοιοοο
Βοο οιι ιι·οιΤοο,οτιοοοοοο Πι·. Βοοι· οπο οιοοο οι·τοιοοοοοπο
οιιιοοι.οοοοο οι€οποιο Βι·ιποοοοιι οοοοοΙο. Ποι·οοοοι· οο.ο Μο
8οοοο πιο ο;οΙιιοοο, ο.οοι· ννιιοεοοοοοννοι·οοιοι. οοΙοο οιπ Ζο
οοο.οοοιοοο. Αιιοο οιιτιοο νοιι·οοι' οιο Πο.ιιοι· ποιοι. οι·ινοι·οοπ,
οο.οοΠι·. Βο οι· οιοο οο οι·οοοο Αιιοοιο »ιιιο οιο εοοοοιιοοι·οο,
οιΙοιπ οοϊ οοι. οιιοοιο. Πιο οιΙιοο οιοοοο ΠοοοΙοοοοοοο οοοιι
οο1Εοο,οιοιο οι. 8ιο ιιοιοοπο οοοοι·οι· Οοπιιοιεειοο οοι·ιιοι, οιο
οοιοο οοοιιι·οο οι·.οοιιοοο2ο ννο1ιοο,οοοο οοοο 2 ιο Βιμ Ιο
οοοοοβοιΙοοοπ ιο οιοοοΙοο .<.οοι.ιιοο1οονοι·οοπ. Ποτ οιπο νοο
ιοοοο ιπιιοοοοοιο _ιιιο.οοτοι·Αι·οο οοιο, οοι· νοι·οοο.οοιιιοοοιιι·
Ιι·τοοροοεο οο.οοπο οιιο Πτ. Βοο ι· ιπι Δω οι·οοιοοο οιιοποο,
οοι· Αοοοι·ο οιπ οι·οοιιτοοοι·Ρογοιιιοιοι·. .Με οοΙοοοο οι·ιιι€ο_
ιοο Πιοοο Ηοι·το Πι·. ο οοοΙο οι οοι ιπ νοι·οοοΙοο·, ι.νοιοοοι·
οοι·οιο ιοο, Μο ινοιιι οοοοοοοιιιοο. Αιιοο "οπο, ιιο. Πι·. Θ.
οιπο νοι·οοο.οοοοοο «νοτοιιιο πιο Ε'ιιι·οοι·οο πο· οιιοιοοοοοτοποο
ιο ΙοινΙοοο» οοιιοι·ι, οιιι·οο οοιοο ννοοι Μο νοο Ιοοοο Βιο
ννιιιιοοοοοΒ`ιιοιοοοιιο οοιο οοοοποοοο νοι·οιο οιιιι€οιοιοοοοο
οποιοιιο ινοι·οοο. -

Πι·. Τι·ογιιι οιιι ο. οιιι οδοπο ιο οοιο νοι·ιοοοιιοο-8οοι·οοοιι
οοο νοι·οοιιποοο οοο <<νοι·οιοεοοι· Β'ιιι·οοτ8·οοι: Θοιοοοοοι·οιιοι
ιο Ι.ινΙοοο» Κοιπο Αοιοοπιιο8· οοι· πιο νοτις_ιοοτικοιιΑοωθ.
τομ :οιο Αοοοι·.ιοο Βοοι·οοοοοο ννοοοοοο οι·οιιοοοο. Μο οιο
8οιιι·οιοοιι οο8·οιοοοοννοι·οο,"κοψω οιο θοοοΙιοοοοι`οοιποπο.
ι·ιποιοΜιοοοΙ, οοοο οοιοπ οιοοοιοοο ιο Νικο οο.ιοιιοι'ιοι·οιπο
οιιοι;οπ οο,ο·οοι.νοι·ι.ιο2ο οιοοι·οοιοιιοοΗϋοο οιικοονοοιιοοο,οοι”
ν οιο ιιι ἐ 2 οοι· Βοοοιιιοπ οοο νοι·οιπ νοι·οοεοοοποπ Πποοοιιιιι
ιιιπο;οπ μια οοοι· ;;οννοΙιτοννοι·οοοοοοοοο,ιοοοοοοποοτοοδοιιο
οιο νοιπ Αοι·οοοοοοοοι·ο·ο.ιιΙοοΠοιοοιιοοιοο ιιι Ζιιοοπίο οοι
οιιι' οιπο Πποοι·οοιιοοοπ,ε;ι·οοοποο.- ΑΜ οιο Βοοο.ποιοποι(Μ.
οοοοοτοποοι· ιο ΑογΙοο οιοςοοοιιο, οι Βοοοοι· οοι Αποιοιιο,

Μ"
Μο οοιιιοπο Ιττοιιροοο·οοοι· Ζοικοοοοιο οοι·_ΑογΙοιοοοοιο

ιοεο.
ο

Πι·. 8οοιοοΗ'-Τοιοοο οιοοοοΠι·. Κοοοοι·οοΙο ιιοιΔιο
οοπίο οοι·ιιοοι·.σο Μο Οοπιιοιοοιοο οοιο ιο οοι·οπο οοιιιπιο.
οοο οπο οοιιι Τιο.ποορι·οοοιοιτοποοπΑοι·οοοπ πο· οιο Ιι·ι·οοριιομ
εοοοοιιιοο Ροοςοοι·οοιο οιιι· νοι·οοΒοπε; :οι οοοΙΙοο.
Πι·. Κοοοοι·οοιο. Ροοο·οοι·οοοοοοιοο ιο ο;οοιιςοοοοιιΑο
ιοοΙ νοι·Ιοιιιιο οιοοο νοι·οοποοο. οοοο οοο'ο Μο Ποιοιοιοοιοπιι

ι

Ζοοποίο Ροο8οι·ιοοοο οι· Μο ρτινοοο Ιτι·οοροοεο οποΜε Ι.οιιο
οποοοοοοπ2ο οοιιοοπ; οιιοο·οοοποοπ ποοο οιοιοο οΙοιποΑιγιο
Βοο·τιιοοοοννοι·οοπ.- ννοε οο.οοι·ι.νοοοοο8οοτοιοοο οοονοι
οιπο .του Γιιι·οοι·ιο;οοιιι· Ποιοοοοοι·οοοο οιιοοΙοοςο, οο οοοιιο!ιο
οο οοιιιοι·Αιιιΐοοοιιοο· οοοιι ποο! οιπο ΑοΙοοοοο8, οσοο οιιΙιε
οι· οο οιοοο ι'ιιι· οιι€οοι·οοοοοπο» οιοοο Αοςοιο8οοιιοιο ιι

ι

οιπο
Πιοοοοοιοπ οιοοοοι·οοοιι. ΜΗ _ιοοοοο οοι·νοι·οοοοπ, οι" οιο
Οοπιπιιοοιοοοοπ Ιοοιιοι'οοιι ννοποοο οοοο, οποιο Βοοιοοιιιιιοιι
οιιι· ι;οποποοοο θοοοΙΙοοοοι"οεπ οοοοι·οοΙοοο.
Πι·. .Τ

.

Μ η· οι·-οιιιχιοι.ν (Ποι·ροο). Ποτ θι·οοο οιιι'ιιι·,οπο
οιοοοι· οοπ Αοι·οοοπ οπο οοιο Ι.οποο οι» οιο Ιι·τοοιιοοεοο·
εοοπΙοο ννοι·οοι·ιπποιι πιοοο οοι· νοι·ι'ιι€οπο; εοοοοιιοοοπιοιι
Ιιοοιιοοπ, 1ιοεο οοι·ιπ, «ω. οιοο οο οποιο· ΡοοΒοι·ιοιιοποιο
Οιιι·οιιοοςοιοοΙοοοιιοοοοπ. Αποο Μο 8οοιιιοι·ιοποπ οοι·ΒοιοΙιοιι
οοκο-Μοιιιο'οοοοπ ΡιΙοο;οι·ιπποοοοοοΙο οοοοοοοοιοο οιοοεοοιιτο·
οοοπο ΝοιΒιιπι.: ιοι·ο Κι·οοοοοοι· ΡιΙοο·ο οοιι·οτιςιοοιι οπο. ιι

ι

οοι·ιιοο Κι·οποοτ οπ ο·ιοιτιοο, οοι οιι.οο οιεοοι· ποι· οιιιονοιι
ιοποο οιιι· Βι·Ιοτοοιιο· οοι· Ιι·ι·οοροο8ο οο.οοιΒοοοοποοι·οοιι·ιοιιι
ννοι·οοο οοοποο. Πιο Αοοιοιιο, ιο οοοοοοοποοο-Βοοριοοοιιι
οιοιπο Αογιο οιιι·θοιοιοεοι·οοοο 2ο οι·ι·ιοοοοο.οι.ιοοοοιιο8οοινιο
ι·ιοικοιοοο,»νοιι οοτ νοι·ιποιοοιιο νοιι Βοοι·οοςοο οοι· πιο..
Κι·ο.οοοο Μο Ιοοοι·οιι·οο8 _ιοοοππ. οοοοποιοι·οοοοο οοςοοιιιιοιι
Βοοοιοπ οτο'οο.ο·οοοιιιοοοο. Ποοο οοι οιο ι·οοο'οπος οι «Μ...
οοοίο οιοοο οοι'οορ,·οοοο. · · _
Πι·. Β οι· ο ο οι ο ο ι· ο - .Τοι·ιοικ(Ποι·ροο)οιοοοοοοο νοι·ι.ιιςο
οοιι, οοιπο ιποοι·οοοο.πιοοοιιοοιιοιΙοοο·οοοιιο·οοοιοοοιιι·οοοο·
οοι·οπο οοι· Βοιιοιιιοιιοοιτ.οποοο Βιμι'οοοοι:ι ΑογΙο οπο οιο
Βιοι·ιοοιοοι; :ο οτ οποοο. ο σ· '

Πι·. Κ οοοοι·ι'ο ο. ΠοιοΑη! .οοοοο.οοο.ιιο ο Ζιιποιοι·ιι οι

οιπιοοο Βοοοοπ, οοιπ ποι.ιιονοοοιΒοοοοΜοοιιιοι·, ουσια οιπο
Κιιοοο. Δοοο οιοτ ννιιι·οο οιο Ει·ιοιοτοπο ο·οοποιοοορΜο
Κι·οοοο 8ιοοο, οιο πιοοο οιιι: οποοι·οο οοειοοιιποο ΙιοΒοοοιιι
ι`οο,"οι οιο οιο Πποιοοοπ ιι.οοοι·οι·οοοιιο)ιπιοο ·οοι-οοιιοι
οιοο ιιπο _ιοιιοποοοοιοοπ. .

· . - ·

(βοοιιιοε οψη).

ο

Υοτιπιοοοιοο.

- Ποι· ΜοοιοιποΙιποροοοοι· οοο Ηοι'οιιο οποΟοοι·ιιτο. Μ!
Ποι·ιποοοοριιοΙο ιο Θοννοοοοροοοπο. Βοο.ο.οοι·οιο-Πι·.οιο Μ'
8ιοοοι·.ο, ιοο.ννοςοο Κι·οοοο οιο νοι·οοοοο3Φω
ο·οι·οοο, οιο. Ποιοοι·πι οπο ιιοοοι· ο·Ιοιοοιοιοιο·οτΒοΐ0"Μ'
ι·ιιοι; οιιιο θ·οοοιιπι·οοιι. - Πι·. Βιοοοιο. οιο·
8οςοπννοι·οις ιιπ 6ο. οοοοπε_ιοοι·οοοοοο,οοι: οοιιιο ιιιοοιοιιιιιιοΜ
ΑιιοοιΙοοοο; οιο οοι· ι)οι·οοοοι· Ππινοι·οιιο.οοι·οοΙοοιι.:οι ποιοιιοι
οι· οποο 1871πιο Ποοοοι· οιοοιοιοοο ρι·οπιονιι·ο οποιο· “ο

ι

ἔοπ2ο
Πιοοοιοοιο οοι. οι· ιπ οοι· Μοι·ιιιο νοι·οι·οοοο,οοιοιιιοι

οοιο'οοι·οοοοι· οιοιι·ιοοοοπΕ'ιοοοοοοοιιιροεο, οο.οοοιοΟιιοι)|'οΜοοιοιοο.Ιννοοοοοοοο ϋοι.ιιοΙιοπ Οοοοπο ποο Ποοι·οιοοΜ. [ο

ι·ιποοοοριοο1οιο Χ'νοιοιονοοοοοοπο οοΙοτ.οοιο οοι·οοΙοοιιοιο!!
οοοο.ιοιπ $οι.νοοοοροΙ. . .

Π
.- ΠοιοΑΙΙοτοοοοεοονδίοοΙονοΙΙοο ιοοοοοικΜΜΒοιι·οοιοι· οοι· @σουΜιιιοϋ.ι:-ΜοοιοιοοινοτννοΙοοο,ς,ιν1τοι-.5ωπωι·οιο Πι·. Κι· ο οο ο ο ο ο - Ο ο Ι ο ο ο οι, οιιι· οιιο8%ωο”"ο

Ει·οοΙΙιιοε οοο ιοοι οιοιιοιΙοοπ Αιιι'οτο οο οι·ϋιϊοοοκαποιοι. Π
]- Αιο 10. Νονοοιοοι· οοοιοο· οοι· έιο·οοοιιο .απο 8ωι*ωφΠ_ο». οοιωι-ιοι. Βοι·ε Μ. οοιοι.»ιμο Ποοι.0.οωοιιοο ιο. - Πιο Ποοοι·οιοοοοιιςοο οιιι·οο οοιοοΤοο“%"

οιο Δι·οο ιιο οοι·οιοοοοοΚι·ιοΒο (1876) οπο οιο οιιοιοοοΜ.
ΗοοριιοΙο οοο «ΕοοοοοοΚι·οοοοο» νοοι Νονοοιοοι· 1877_ω'ω.
Βοροοιοοοι·1878 νοι· Κοι·ο οοο;οι·οοοοοο. οο.ο_οοι·...ιοοι1οιιϊβ25 .ιοιιι·ο οιποοι·οο οιο οι·οοιιοοο οπο νοι·οιι€οινοιοοοιιιοι"Η
οοοο Ρτοιοιο ιιι εοιποι· νοοοι·οοοοοΒιμ. οοοοοιιοο..ιιο έ".1Ηπ1881 οοοιι οιο οιι·ιειτοποοι· Απο. οοι· οοοιιι·οιοοοοιι@ο οικο.”.
οοι: ΠιοοοοιοοοοοοοοοΙο ιιοο ιπι Βοιοιιιοι·Με Βοοοοι·οΦ.Π.

.

ιιιοι·ο ίιιιιειτο. - . .

Πιοοοοοιοο:
Ποτ Ρι·οοοοοοο.ιιοοοοι· Οοιποιιοοιοοοι· ιοι·ο 'Ι'οο.οιο·οοιοοπο
οοιοι·ι.νοι·οοοοιο νοιο;οοοοοιοοποΒι·νιποιοοι·οοοοοι· Οοπιοιιοοιοο,

ο

ινοι·οιιοοιο θοεοιΙοοοοοοΗοι·ι·ο Πι·. Η
.
ο ο ο Ι ο ο· ο ο ι ιιι οιοοοΙοο
ι.νοιο1ο.Αιιι' οιο οιοοοοοιιοιιοοοΑοοι·οοο οοο Ρι·οιοοε, οο οιοοι·
οοι· οοννοοοιιοοο,.ιο Βιμ οι·οοιιοιι·οοοοο _ιιιπιζοτοοΠοιΙοιςοο
Βοοοιοο ογο.ι·ο,·οοιοοι· Δι·οοιο ιιο οοιιιοοιι ΑΜΙ ιοιοοουνιτοοο,
ιιιοΙοοο οιοο Νιοιιιοοο. Α

- Μ,?Φ.-Μ___ι>
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'- Ζιιιιι 8τειιι:1ιειιριι ν οιι 1(ιεννιετ άει· ιιοι·τιΒ·εΑπε
1)ι·. 1111.Ν. Ρ ι ο 2ε ιι 1:ο εεινι11ι11:ννοικ1ειι.-- πω. 1)ι·. 1Βάινιιι Κ1ε1ιε, άει·, πιο ινιι· 1ιει·ειτειιιε1‹1ε
του, ειιε Αιιιει·ι1ιο. ιιιιιι1ι Ι)ειιιεε1ι1ειιά πιιιιιο1ιεε1ιε1ιι·ι.ιει. Με
ειο1ιιιι άει· 81.81.11!.Η ε ιι ιι ο ν ε ι· ιι1ειιει·ι.ιε1εεεειι.
έ! Αιι 8ιε11εάεε Με 8ιειιιιιι·21 ιιει.ο1ιΡει·ιιιιιι νει·εειιτειι Πι·.
1:1ει·ιιιε.ιιιι Μ. πιει· Αεειειειιτ πειιι ;ει·ιε1ιι.1ιο1ι-ιιιει1ιειιιιεε1ιειι
1ιιετιιιιι άει· 11ιιινει·ειιιιτ.Τιιι_ιειν (1)οιριιτ1 Οι. Α1ινει· 2ιιιιι
Ψε11ιεο1ιειιΚι·ειειιι·κι. ει·ιιε.ιιιιι.ννοι·11ειι.- 1)ειιι ιιιι·ικ1ει·ειιι1ειιΑι·21.ε ιιει· 1ιιιιει·ειι Αιιιιιει1ιιιι8· (Με
Βει·1ιιιει·_ιιιιι1εο1ιειιΚι·ιιιι11ειι1ιιιιιεεε.8ιιιιιι.5.1:ει·ιιι.1ιΠι·. 1 ιι1ι ιι ε
11ιιιιιι·ιιε Μ: 11ει·Ρι·οιεεεοι·τιι.ε1 νει1ιε1ιειι ννοι·
1ιειι. (ΜΙΒ. Νεά. Ο.-Ζις.1- νει·ει.οι·1ιειι: 1) Αιιι θ. Νονειιι1ιει· ιιι Ο1ιει.ι·1ιοινόει·
Ρι·οιεεεοι· άει· Οιιιι·ιιι·ειε ειι άει· τιοι·ι.ιςειι11ιιινειειτ118.8τιιε.ιε
ι·ε.τ1ι1)ι·.Αρο11ιιιιιι·ιε Ροιιι·εε, ιιιι Α1ιει· νοιι 47.1ει1ιι·ειι.
1:1ι·Μ. 1›ειειιιειιι 8ριι2ιει·ι·ιτ.ττιιιι·οιι 8ιιιι·2 νοιπ Ρίει·ιιε νει·ιιιι
1:18:81. Πει· 11ιιιχεεε1ιιει1ειιεννιιι·ειπ 8555181άει· Ο1ιιιι·1ιοννει·
Πιιινει·ειιιιι. ειι ινε1ε1ιει· ει· 1875 ιιοιι Αι·ιι€ι·ειιι ειιιιιιιιι ειιιπ
1ιι.ιιιιειιιιιι 1879Με Βοο1οιινὶιι·‹ιε

ει·1ιιιιὅι.ε.
1ιιι .1ε.1ιι·ε1884 ιιε.

1ιι11ι.ιι·ιεει· ειειι Με Ρι·ινε.11ιοεειιι.ι'ιιι· 1ιιι·ιιηι1ε ιιι Ο1ιε.ι·1ιοιν.
ειιιιε1ι :ιιππ ευ1ιοιι ιιιιε1ι ειιιιιζειι .Τιι1ιι·ειιάειι 1.ειιι·ετιι1ι1ιιει·
ε1ιιι·ιιι·ειεε1ιειιΗοεριιιι11ι1ιιιι1ι.ιιιιι1ειναι· Με ειιιεεει·οι·‹ιειιτ.1ιο1ιει·
Ρι·οιεεεοι·..Με ει· ιπι .1ε1ιιε 1889 Με οπιειιι1ιο1ιει· Ρι·σίεεεοι·
ειπ' ιιιεεειιι 1.ε1ιι·ειιιιι11ιεειειιιμ "Με 111111:νει1ε.ιιτει. 1ιε.1.Ρ.
ειιιπ 8ειιεεε νει·ιιι6ιςειι τω· Ο1ιιιι·1ιοινει·Πιιινει·ειιΜ νει·ιιιεε1ιι.- 2) 111Οτ1εεειι.άει· Ει·ι11ιει·ε1)ινιειοιιειιι·π άει· 84. 1ιιι'ιιιιιει·ιο
1)ινιειοιι, ι.νιτ1ι1.8ιειιτει·ιιι1ι
ιιιι 84. 1ιε1ιειιειιι1ιι·ε.Νεε1ι Α1ιεο1νιι·ιιιιε;άεε Οιιι·ειιε ιιιι .1:11ιτε
1884 ινιιι·11εΡ. Μι111.11.ι·ιιτειιιιιιι..1ιιιι.Με εο1ο1ιει·ειιο1ιάειι ι·ιιε
ειεε1ι-ι.ιιι·1ιιετ1ιειι1(ι·ιεε·ιιιιι€ειιιιιε1ιι.. 1ιιι νοι·ιι.;ειι@Με ιιιιιεειε
ει· Κι·ιιιι1ι1ιειαειιιι11ιει·εειιιειι 1)ιειιει. ειιιΓ.<ιε1ιειι.- 8) Ιιι 81..Ρε
1.ει·ειιιιι·.·;όει· 1ιιεειοε Αι·ιιι: ινιι·1ι1.8ιει.ει1ει·ιιιιιΠι·. Ψ. 8 ιειιι
Η” μα" νοιι 88 .1ε.1ιι·ειι.Πει· νει·ει:οι·1ιειιεκι 45 .Τιι1ιι·εΜε
.ιι-11.15111181ξεννεεειι.- 4) 1ιι 5108111111άει· ι'ι·ιι1ιει·εΜεάισιιιιι1
μιερεει.οι·‹1εεθιοιινει·ιιειιιειιτε8ιιιο1ειιε1ι.ινιι·1ι1.8ιε.€1τ.επιιιιΠι·.
Π. Β ε ε ο ιι ιι ε νι·ι τε ε ιι ιπι 76. 118110118]8.1ι1'0.1)ειι Α1°21.€1°8ι1
1ιετι.εΕ). νοι·55.1ειιι·ειι ει·1ιιιιει:.- 51Ιιι 11011110111)ι·. Α Ι 1'ι·ειι
1111ι11ι επι Η ιι ειι ε ε. Ρι·οι'εεεοι· άει· Αιιιιτοιιιιε ιιιιι Κιιιε'ε
Οο11ειςε,ιπι Α1ιει· νοιι 89 .1υ.1ιι·ειι.- Αιι άει· Μι1ιι1ιι·-Μεάιοιιιιεε1ιειι Α1αιισ1ειιιιε
1ιει1ιειινοι· άει· Ρι·ιιιιιιιεεεοιιιιιιιεειοιι 144 Ρει·εοιιειι Με ΒΧ ισ

.

ιιιειι ιυι· 111ι·1ειικιιιιε άεε Αι·ει.ε.·ι·ειιιεε 1ιεειειιι1ειι,
ι1ει·ιιιιτει·98 ειιιιιιιο.ειιιιι 1ειιιι1ε.νοιι άειι 144 ιιειιειι Αει·:ιειι
ε1ιιι1189 8τιι11ειιτειιάει· Α1ω.ιιειιιιε. 4 ειιιε111ιιτ1ιεε1ιεΑθ1.'21.θιιιι11

1 ε1ιειιικ1ιεει·8τιιάειιι άετ Α1ιει1ειιιιε. Ζινειειι 8ιιάει:ι.νειι ινιιι·
ιιειι πω· Με 1ιεετειιιόειιε Πι18.ιιιειι Ζειιε;ιιιεεε ειιιει.τεετε111.
ινε1ε1ιεειε ω” πιι· Αιιειι1ιιιιι€ άει· 1ιι·ιι1ιε1ιειι1·'ι·ιιιιιειιι Βιιεε
12511ιιιο1ι1ι1ιει·εε1ιιιιςειι.
-1ιι Ρι·ιιιι111'ιι ι·π επι 115.18 ιει ειιιε1ιιετιιιιιιοιι 2ιιι·Α1ι
1ι5.1τιιιιε;νοιι 11ι·211ιοιιειι Ροι·ιιιι11ιιιιι€εοιιι·εειι εε
ειιιιικ1ει ινοι·ιιειι. 1)ιε Βιιιι·ιο1ιιιιιιε. άει· Οιιι·εε ιει ιιιιι·ο1ι εε
ιιοι·ιι€ε 8 ε ιι ο 1

:
ε ιι ιι ε ι ε 'εο1ιε Ιιιειιιιιι; ιιιι‹ι ειεε 1:5ιιι€1ιο1ιε

1ιιε1:ιιιιιι.πι: ει: ετιιιιειιτε11εΡειτ.1ιο1οε·ιε.εοινιε άιιι·ο11ιιιε Βε
ινι11ιειιιιεάει· ιιιιιΖιιιη.ι·πιει·ειιι.ιιτιεο1ιειιΒοι-ι ιτ111ει·ιιι ?Μπιε
1'ιιι·ι.ιιιϋε;1ιο1ιε;εννοι·άειι. Αιι ιιοιι Οιιι·εειι 1ιειιε1118ειιειο1ιΜε
1)οοειιι.ειι: Ρι·οι'. 117ειςει·1:. νοιει.ε1ιει· όει· ρε.11ιο1ο8ιεειιειι
Αιιειιι1ιειι Με 8 ε ιι ο ι. ε ιι ιι ο ι· ε· 'εε1ιειι1ιιειιιιιι:ε; ΡΜ. Ρ ει ιι 1

Βιιι·1ιε1ι. 1)ιι·εοιοι·άεε 1ιιειιιιιτε πι» ειιρειιιιιειιτε11εΡιιι1ιο
1οι;ιε. εειε Διιτε.ι·1ιειιει·Ρι·ινιιτάοεειιτ 1)ι. Νει εεει·. άει· Πι
ι·εειοι· άει· ετιιά1ιεο1ιειι1ι·ι·ειι1ιει1ειιεια1ιειιΠι·. 8ιο1ι. Ριοι'.
1)ι·. Βε1ιιι. πιει·1ε1τειι‹ιεΟιιιι·ιιι·ε·. από Ρι·οι'. ν. Νο ο Με ιι ,

1)ιι·ει:ιοι· άει· ιιιιιει·ειι .Α1ιτ1ιει1ιιιιεάεε ε1Μιιεο1ιειι Κι·ιιιι1ιειι
1ιιιιιεεε.Πι·. Η ει·ι1ιειιιιει·, 1.ειιει· άει· Ρο1ι1ι1ιιιι1ιι'ιιι· 11501
1ιι·ειι111ιειτειι,ιιιι‹1όει· Νει·νειιετιιι; ΡΜ. Βοι ι ιι εει·. Αιιεεει·
τιειι111ιιεςει·ι1ε.ιιει·ιιι1ειιΒ'οι·11ιι1άιιιιεεειιι·εειιΓιιι· άιε ειιι1ιειιιιι
εο1ιειιΑει·2ιε ι.νει·1ιειι11ιεεε 11οεειιτειι ειι Αιι1'ε.ιιΒ·(Με Πιπ
111οιιε.1ειιιιο1ι 8 ν11οο1ιειι1ιε.ιιει·ιιάε Γοι·ι1ιι111ιιιιε·εοιιι·εε(ιιιιιε1ι
Απ. άει· Βει·1ιιιει·19”ει·ιειιοιιι·εε1ε1ι1ιε.1ιειι.ινε1ο1ιειιιε1ι1.ιιιιι· ειπ

111ι·ι:1ιι1ιιιιι·τει.
εοωιει·ιι ειιιε1ιαπ· ιιιιενν2ι·τιΒε Αει·πε 1ιεει.ιιιιιιιτ

ε ιι .

-1)ιε2211ι1ιιιιε·ι1ει·Κι·ε1ιε1ιι·ειιι1κειιιιιιι1ειιτεο1ιειι
Βειτ:1ι , ννε1ε1ιεεπι 2115.()οιο1ιει· επί Αιιι·ε8·ιιιιε Με θοιιιιιόε
πιι Κιε1ιε18ι·εο1ιιιιιςω» .11140. 8. 885 άιεεει- χνοο1ιειιεε1ιι·.)
νοι·Β·ειιοιιιιιιειι"ω... 1ιιιι ιπι θειιειειι 11.248Ε'1111ενοιι 1ζι·ε1ιε
ει·Β·ε1ιειι; @νοιι ειι1:1ιε1ειι8821 επι' Ρτειιεεειι. 4825 Με Με
ιι1ιι·ι€ε Βειε1ι. 1111ιε18:01'.ιιε νὰ ε ιι :Με νοτειι:ειιιιει· άεε
Οοιιιιιεε ιιιιτι1ιει11,ιιοιι νοιι 28.000Αει·πειι ε1ννιι.άιε Π1111τε‹ιιε
Για ε1ιοε;ειι1ιεειιτννοι·ι.ετ.ιι1ι.ιιι1ιο1ι8898 ιιι Ρι·ειιεεειι ιιοιι 5584
ιιι ειι ιι1ιι·ιεειι'1'1ιει1ειι. -- Νεε1ι ιιειιι Βιιιιε;ει άει· 81. - Ρετει·ε1ιιιι·Β·ει·
ει.ιιιιιιεε1ιειι 11οεριτε.1-θοιιιιιιιεειοιι ειιιι11'ιιι·ιιειε
ιιιιο1ιειε.1ιι1ιι·2.70θ,00013.51.πιι Ποεριι.ιι1εννεε1ιειιειιιε.ε·εινοι·1'ειι

.ννοιιιιειι,

ό
.
ι. ιιιιι 124.8201151.ινειιιιιει· Με ιιιι· Με 1ειιι'ειιειε

ιι τ.- Γι” Μ.Ρ.Μ.01'080Ψ(Μ08112.11)118$88Ω1 8:.Ρετει·ε
1ιιιι·ιτει· ινει1ι1ιο1ιειι ιιιετ1ιοιιι1εο1ιειι 1ιιε1:ιτιιτ
5000 1151.ειιιπ 11ιιιει·1ιει1εειιιεε Ε'ι·ει1ιεττεε ιιι άει· €ε1ιιιι·ιε

Πι·. Νι1ιο1ιιι Ρι·ιε1ιοά1ωιι·.

1ιιι111ιε1ιειιΚ1ιιιι1‹ άεε Ιιιετιιιιτε ιιιιτάειι Νιιιιιειι ι1ιι·ει·νει·ειοι··
1ιειιειι '1'οε1ιι.ει·Α. 8ιιι·ιιιι ο ιι μεερειιιιετ.- Με 11οε1ιιιιιει·Β111ττει·ιιιε111ειι.1ιιιτ.πιει· 1ιε1ιιι.ιιιιτεΡ1ιγ
ειο1οι;ε Ρι·οι'. δ

. Μ. 8_ιε τεο1ιειιονν ιιι Μοε1ιε.ιιεειιιε ινει·ι1ι
νο11ε Βι1›1ιοι1ιε1‹άειιι 81. Ρει.ει·ε1ιιιι·1.τετννει1ι1ιο1ιειιιιιετ1ιοιιιι
εο1ιειι1ιιειιι.ιιτπειιι θεεε1ιειι1ι €8Πιιι0118.- Αιιι 14. Νονειιι1ιει· ω 1ιιει· ειπε Α ιιι1ιιι1ιιιι2 κι ι·

Ο1ιι·ειι- Νπεειι- ιιιι‹1 Κε1ι11ιορι1ει·ειι1ι1ιειιειιειιι
εεννει1ιι ννοι·ι1ειι. ννε1ο1ιενοιπ '1'ιιιι1ιειιιιιιιιιειι-θιιι·ιιιοτιιιιιιειεε
Βεεεοιτε ιιοιι·1(ιιιεει·ιιιΠει·ιε. ιιιι Ηιιιιεε .Μι 18 άοι· Ποι·οο1ιο
ννιιιιι ειιιεει·ιε1ιτει.ινοι·ιιειιω. Με Αν” ειι άει· Αιιι1ιιι1ειι2
155.8111)ι·.Μ.112.Βοι.μιιιιιοιν- Βει·εεοινε1ιι.-- Βειιιιι 111ιιιο1ιειιει·Ηνεςιειιιεε1ιειι 1ιιειιιιιι Μ: ειπ Ρεε1:
1ιιιιοτε.τ.οι·ιιι ιιι ειιιχει·ιε1ιτει:ννοτι1ειι. ι.νε1ε1ιεεΜε Αιιιεει.1ιε
Με, 1ιειιιιΑιιι'ιι·ειειι ρεεινειιι£ο1ιιιἔει· ?Με ‹ιιε Πιιτ.ει·ειιε1ιιιιι€
πιι 1'ιιιιι·ειιιιιι‹1άιε 1)ιε.ι;ιιοεεΓεει2ιιετε11ειι.Ζιιιιι 1.ειιει· ιιεεεε1
ιιοιι Μ; άει· Ρι·οι'εεεοι· άει· 1·1νρ.·ιειιε1)ι·. Η ε

. ιι ε Β ιι ο ιι ιι ε ι·

ιιιι‹ι ειι εειιιειιι 8ι.ε11νει·ιι·ετει·άει· Ρι·ινειαιοοειιι:Πι·. Η Μι ιι στ·
ιιιιιιιιι ννοι·ι1ειι.- Ρεετιιεειιι·ιε1ι1ειι. Ιιι θ1:ιεε.·ονν ιετ άιε Ρεετ
ιιιιιι1ιο1ι ιιι ε ι·1ο εο1ι ειι ει1:111.ιτινοι·ι1ειι. 121ιειιεοΜε Με
Πει1ιειιιιι1ιιιιιι.νοιι Β ι ε ιιι ε ιι ιιιιιει· ιιειιι 2715.Νονειιι1ιει·ιιε
1αι.ιιιιι.1:ειιιιιε1ιι, 118.88εειε άειιι '1'οιιε Με άοι·τ νει·ει.οι·1ιειιειι
8εειιιιιιιιιε Κ ιι ιι Ζε 2ε1ιιι 12.21:νει·11οεεειιειιιιι, οΙιιιε Μ." ειπε
ιιειιε Βι·1αειι1ιιιιιρ;άει· Ρεει. οι1ει·άει· νει·‹ιε.ε1ι1.ειιιει· εο1ο1ιειι
ιιοιι: νοι·8·ε1ιοιιιιιιειιΜ, ιιιιι1ιιιιεει18.1ιετ_ιει1ε θ ε 18.51· ειιι ε τ

νει·1ιι·ειιιιιη; ‹ιει· Ρεει: ιιι Βι·ειιιειι ειε ειιε8ε
εε1ι1οεεε ιι ι;ε11.ειι 1ιει.ιιιι.18ε ιε1 Βιιι·ορει εοιιιιτ ννιει1ει·
ρεετιι·ει.- 18ιιιε1·11-ι11-ιιιι‹ι 8ε1ιιιτειιιιιιιιιε ι.τεεειι 111ει1ει·ιιι.
Αιιε ι1ειιιιιειιι:εο1ιειιι005111ιιι Βιιόννεετ-ΔΜΜ 14οιιιιιιτνοιι 1ιειιι
8ι.ιι1ιειιι·ει.άει· 11οι·1.ιεειι8ε1ιιιι2τι·ιιρρεΠι·.1(ιι1ιιι ιιι θι·οοι.
1'οιιι.ειιιΜε εειιειιτιοιιε11εΜιιι1ιει1ιιιις. @εε εε ι1ιιιι ι.ιε1ιιιι;ειι
εει, ιιιιι. 1(ϋι·ρετ111ιεει€Κειτνοιι :ιιι άει· 81ει1ιε ει·1ιι·ειιι1ιιειι
Ρ1ετάειι 1ιε1Μει.1ει1εΓιι11ειινοιι 11ειιιεε1ιειιο1ιιιε _ιετ1εννει1ει·ε
111εάιεειιοιιΗε11ιιιιε.·ιιιιιι ιιιιε1ιιο1.1;ειιιιε1ιιιιιιιιιιι:16.ιε·εεειι 11111
1ιιι·ιιι.ιιι ει·2ιε1ειι. 8ει;ειι 50 νοιι Πι·. Κ ιι1ι ιι ι. δ

.

1888 ιππι
ιιιειι·τε 1Βιιιι.ζε1ιοτειιε1:1ιε1ιειι ννιε ει· 1ιει·ιο1ιιετ..ιιι άει· 11εςειι
πιι: 18$19719Ο(1(υ.1εο ιν111ιτειι‹1άει· ‹ιοι·τιεειι Μει1ειι·ιιιΖειι.νοιιι
Νονειιι1ιει· Με 1121) οΙιιιε άειι κει·ιιι€.·ετειιΑιιι'ιι11, ννι11ιτειιι1
:ιι.1ι1ι·ειο1ιειιιε1ιτ ε;ειιιιρ1'τε Βιιιιςε1ιοι·ειιε ει11ι·ιιιι11ι.ειι.Μπιτ
ιιιιι1ιε1οε (1ιιτο1ιΜε 1ιιιριιιιιε· ιςε1ιει1τινιιι·‹1ειι.- θειιιιιιει·ε
Μ1τι1ιει1ιιιι8·ειιιι1ιει·ιιοιι 1ιιιρι`ετοιιὲιε. 1°ε1ι1ειιιιοο1ι; εο11ιεειο1ι
_ιετ1οε1ιΜε Κιι1ι ι

ι 'ει:1ιε Βε1ιιιιιά1τιιιΒ·1ιεννιιιιι·ειι.εο ννιιι·άεΜε
Μει1ειι·ιε.,11ιεεειιιι·ο1ι1:1πιι·εθειεεε1 άει· '1'ι·ορειι.ι1ιι·ε8ο1ιι·εο11ειι
νει·1ιει·ειιιιιι‹1Με 1ιιειιει·νοιι άειι 1Βιιι·οριιει·ιιε·ειιιι·οιιιειειιαπό
ε·ειιιιει1ειιειι'1'ι·ορειι€ειςειιιιειι€ειειιι·1οε ειι€21ιι€1ιο1ι

ν·Έ·(11ειι.

11Ιοι·ι:ε.1ιτιι.τε-Βυ11ετιιι 81.. Ροτει·ειιιιι·εε.

Πι· Με ν11οο1ιενοιπ 22. Με πιο 28. Οοιο1ιει· 1900.

28.111άει· 8τει·1ιε15.11ε:
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2) ιιιιε1ιάειι '1'οσιεειιι·εε.ε1ιοιι:

1'γ 1ι.επε.ιιι.1ι. Ο
.

'Ι' ιι1ι.ιι1ιι1.19. 1
1
'

ε1ιι·ιε ι·εοιιιι·ειιε Ο
,

'1'γριιιιε
οΙιιιε εετιιιιιιιιιιικάει· οι·ιιι0.Ροε1πειι 2

. 1Μεει·ιι11.8ε1ιε.ι·1ε.ε1ι28,
1)ιιι1ιι:1ιει·ιε18. θι·οιιρ 2

,

Κειιε1ι1ιιιετειι 8
.

Οιοτηι1$εεΕπομε
ειιιιιιιιιάιιιι€ 14. 11ι·γειε1:ι.ε 4

.

Ηιιρρε 4
. Ο1ιο1ει·ιι ε.ειιιτιοει

Ο
,

Βιιιιι· 1
.

Βριάειιιιεε ε 111ειιιιιε·ιτιε Ο
,

1155115· θε1ειι1ιι·1ιειι
ιιιει.ιειιιιιε 1

,

Ρει·οτιτ.ιεεριιιειιι1οιι Ο
,

11οι21ιι·ε.ιι1ι1ιειι.Ο
,

Αιιτ1ιι·ιπ Ο
.

Ηνι1ι·ορ1ιο1ιιε Ο
,

Ριιει·ρει·ε11ιε1ιει· 1
.

Ργ11.ιιιιειιιιιι 8ερειεεειιιιε 8
,

'11ιιιιει·ειι1οεεάει· Βιιιι ειι 77. Τιι1›ει·ειι1οεειι.ιιι1ει·ει·0ι·ε.·ε.ιιε15,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιεαπό 1)ειι·ιιιιιι ι.ι·ειιιειιε θ

. 1.ε1ιειιεεε1ιινι1ε1ιειιιι:1
Ατι·ορ1ιιε.ιιι1'ε.ιιτιιιιι27. 111ιιι·ειειιιιιεεειιι1ιε20. Κι·ιο.ιι1ι1ιειτ.ειιάοι·
νει·ιιε.ιιιιιι;εοι·8·ε.ιιε88. 'Ι'οιιι.ι.=;ε1ιοι·ειιε24.

Μπι άιε 117οο1ιενοιπ 29.Οοιο1›ει1ιιε2ιιιιι 4
.

Νονειιι1ιοι·1900.

28111801' 8ι;ει·1ιε1811ε:
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θ) υπερ ἀοιι 'Ι'ο‹1οαιι1·επο1ιοιι:- 'Γγρ11.ΘΧΕ·1111,11.Ο,'Γγρ11.1ι1κ1.17,Γορτ1ε1·οουι·τωπΟ,Τγρ1ιι1ε
ο1πιοΒοε11ωπιιιυε;άοτΡοτω 0.Ρου11ορΟ, 11ειρετιι12.[Βο111ιι·1ιιο1180,
1)1ρ1ιτ11οτ1ο84, Ο1·οιιρ 1, Κο11ο1111ι1ετο11θ, Οτοιιρϋ1ιο1111112011·
ορι2ϋιπ1ιιιη; 11.Πτγε1ροΙειε 2. Θι·1ρρο 4, Ο1ιοΙοι·ειω:1ει1ου.Ο,
Βιι1π Ο, Ερ1άο1Μεο1ιε ΒΙερ11ιε1Μεθ. Αοιιιω· ίἶε1εΙ1141°11ο11111Α
11επιι1εΟ, Ρειτοτ11.1εορ16οιπ1οειΟ, Βοτ211τωι1:1ιο1τΟ, Αιι1:111·εικΟ,

Ηράτορ11οΜοΟ, Ριιετρεπι1ΒοΕοι·θ, Ργ11.πι1οιιπά ΒερΠοεισπι1ο14,
Τιιροι·οι11οροάει· Ι,ιιιιἔωι '74,'1'ιι1›ετοιι1οεο8111101121Οι·εειιο 10,

Α11ιο1ιο11ειιιυεαπό Πε111·1ιιιιιΜΝ”, 8. 1,οΒορεεο1πν11ο1ιο11.111
Α131°0131118,1:11“ειριιιπι29, 11ειτο.ειιιιιεεοπ1Ι1ε18, Κτπιικ1ιε1τει11,,
νετι1:,ιιι1ιιιεεωπκ1ε Τοάτεοροι·ερςβ1.ο Νεο1ιετο 8111211118τ1οε ν0το111881:.ΡΘ18τε.
Μπεοτ Δοι·πτο: Β1οτιετο.8 άου 28. Νον. 1800.
Επιρ1'ειιιςάοι· Μ11811εκ1ερο11ι·11μ1111·Με ιι11.ο1ιε1ο,Ιει11ι·,σ Νϋ,ο11ετο 81121111;άοε 13οιιτεο11οιι 5.ι·ιτ11ο11ω,
17οτο1τιε: Μοπτειε άου 20. Νονο::προτ 1900

ΔΝΝοποε:Ν .1ε:1:1:1ί 11111· "τω, κ, ω, ,,,,,,,,,,,.,,,,,, «Π, κ. 1,.1ι101ίΒΒ Π,
81. Ροτετερυτε;, Νενε11γ-Ρτ. 14, εοιν1ε 111ειΙΙοι11η- ΠΜ ειι1εΙΜε1.Αρποποοιι-Οοωρ1ο1τορ 8.Π88ΠΟ1111Πθ11.Ή

1. 1

2111· Βο1ιαπιά1ιι1η; εε ρουτερ θάο1ι1:8,ρία11ε

εονν1ο ε11οι· ωιε1οτειι ‹1ιιτο1ι 11ετιιεωπε Ι31ατ1ιοεο
ροσ1ηετειι Βοεορννοτὰοιι 1813

Ξ:1:13Ο]Ν-.Δ.1.,
άρει 1111ιι1εο1ι ιιο‹1 νν1εεορεο11Μτ11ο11 ροετ οτρτο1ο1;ο Μ1131561.

111 «·;,-: . ν ω,
-^
171 Βιικεουιε
Π|ΠΕΠΙ. "λδδΕΠ· .ΕδΕΠ."ΠΠ|7
@ιιο11οιιΟπου-Δι, Ποι·1δι·ο.

3.1σοιι'οιπ 1. ΠΜ Με :πιιι 1. 0οωΕπ.
¦ Πισω.ιι-Μι·11:1ιοΠ1πο2ε1νη"οΜΜΙιι.ΝαιΑρση",
η 11119Λρω1ιο1ωπν"Μ·οπ-ΗΜΜΜπσοπω πω”.

1

Διιε1ευι1Πο111111Ριν. σο!.νοιιΔ" Μιιιοι·ΔΜΗΜο

1

Ίω·συμ1ιιιιη,ΡΑΝ., Ε” 8ΔΕπι-θοοι·ησι.

8 1.
Τ11911ο!ιο Βοε1ε ω, Αππι11 5 θι·ειτπω ιπ1πσσε1οπ. 1

Ζ,12°ετα2°ατ .91ΣΧ11 1ρδη/0.9 2ε1 Ώ2ευ.9Λ9η.

Βοππο 11116 & Πει1πιε"τω11οαΜτιο11ηΓε.1στ1Κ,
Μω·11π1Κοπ1ο1ι1ο 11111 Βοι·11π.

1801-11-17-11 10111, π:11μπι11---1901-1ί
οΤκρωΤΑ Πο1:1ΠνιοκΔ · 1

Μ. οποινι·1,οπαΗΕ,ιι1 ΟΠΟΗΤΟΠΟΓΙ7Ι"1ΕΕΗΙΠ π_γρΗει:11,
(ε,ε31, ΠΡι:1ΒΑρπι·ε.1 1,1ιο11 11ΕΗ3ΥΡ ω)

..ενεοΒΡ11εε11:1 Βρετ:1111,“
111111 1110141171, ΒΥΒΗΒΙΧ'1, ΒΡΑπε:11 11 11ΑερνιοΦοιτι,,
Α 143,1ΑΒ,1Εικαι,111Δ. Π. Οπεπιι;Η11Ηπ·1,.

Μπιτ, ΡεπΑ1‹ιιιεῇ ΠΡ14ΒΑτΈ-;ιοιικι-ΙΤΑ Η11ΠΕΡΑΤΑΡσκο11 Βοειικο-Με1ι111ιι14σι‹οἰ1
ΑκΑ11Ε111114Δ. Π. Βγ.ι:ρπ111οΒε.. -· πρ”

θπεωατωερι,ι ω. 1211111071808 1896. 1898 π 18911το. ριιεοιιι.πιιοι,απορω). ·

1ιρ1εμο·ι·πρ.πιειοπροιιο1ιρο611χιο11·Β·τοπιιρ1,γου·1ικοε·1,εγ6οΒρπ<ιειω1ι1πιι ε1ιοκοπι,κο
Δωθ"ω νο11 ΚΜΠΕΘΠΡΗθ88ΠΜ8Π
(Μπαρ Οιι·1ι·ι·.ποιιιι,θορι·11ικι:..χ. 17,

π, Η'ιπο:111ι,ικ·ι,ργκοιιο11οπ·ι,πιο πει4·1,οτ·πωι1·ι,οπ1·1,.τιιιιπ11ειπ1Μ·ρ1π,Βι,ιοι,ιπωοπα ω. 46 1,..
:ι απ, π‹ηιτιρ‹:κοιοπρ. 1901 τ. :κι 50 ρ. Ηίγρεωι·,, 1,τ,ικο,ιιιι·ι·ι,ωκε:111,ωιπποκιπιππεκειωπ,

Βο11ννοετοι·Οορε1:. 8ο11ω1118,1Ιστορ6,α·
Μει·1·ινΒεροκε.εμι. 1, θ, 1111-20·

πι, 06101111115 ιιοαΜει,ικτ, .ππο·τυπι,κωι:1ειε. Πο1μικειω ι1,$κε6 Μό. Μ, απο, στ, παρ. κι
ποστ. ΙΙο.τιγρο11ορεππο11ι1ποι:ειπιο πρππωωστοπ π οπ1ΜΜιε,πεκι:ιιιιεκπρο πρωμιιο1οπ.1$ι,ιπροι,ιικι·τι,ικοπιιο ω, ρπποπποειωιι, ἱιο1ιπποπο11

ΕΜΗ Η ιπ,ιωεμιιιιε κερπεκπ. Β·ι, ΝΒΡΕΙ, ΟΜΜΒ,,Πε Πω,18180Π, Γω.",".Μ" Μεοι·οσποποπαωπ ιιροι:τ,Μ,,ω, 1.301πρωι Βρεπεικι πιο1ι1ποκειπι, ρωκροπκγ. πι, 1 πω, ·
17_ , _ πρωι μ. 81),πρ. .2 ‹:ροκε1. Οορειι1ετι,οπΜ, 8161101"ιιρε=η λ1ηη,ρωοΠιωιοριση 0κκκιμ,ικγ,ΗοιιοκιΠ'Η, _ . Β8ο1ιννοετοι· Ε11ιεε Τειιιεεου, Ποποπ10.-Ποτορ6γρα. ι

Πο,αποιοκε1η1κκιωπποητρωω: Ι[Μιερύ_τχρω:1) Κ. 21.Ρακκερ·ι,,Ηοωκόι114. 2111.Απ", προο11.π, 166, πρ, 18.
π δωκοσυπ, 111α.ιακΠΙυρσκωι 19. 8) Ο. Ο. Υαάσιιι. Βο.ωπιιυ: Μορσκωι 21. 11Ιοσωπ:1 ΜΙΠ,18Ν,ΒΕ181,$γι001-ΠοΜπορ.ΠΠ8,.

·ι·ωιο11ποκοκο11γι. μ. 41,.κι. Π,1) Ε. Απ”, ιι·Ο. .1εοιιπωσσ.π. 14. 2) /[σ6ροποπτιοιΠαω, Ε. 1[Μσπιροσκα28. Βαρπαασα.·

Ρ1°Δι1Απ:ε11ο 8ο11ιι1ι. Φοε·ι·ωικοκι"
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,ξοϋροποπτιω ΙΙΙπ.«ε. ,?ιοιθα 4
. -

Οριιυπικι.111,ει,ιπο·τε.·τε,πΜροσγιο·τοπ πει 1111111ρωκ·ικΤορ8.(περοΒο1Η11ο·Μπια,
ΜΙ: 111160ρει11,ει1ε.ι1ερει·1·ρεπωπ,11οπρρ1111ΜειιοΦοε),πεπε·τωοτοπ 11ο.ιιποο·τωοΜε απ, πρ, 119,

σοκρειιι1ει:1εω1πο γο11ιο·τρ1,πιιορο111ικαιιι,Ηοεπι1οαπ·1·ιιπεε,πεοτει·1·ι,ιακρειιυπωι 8 Μ·1=,-Δ Επι] ΠωθΒρυΒε ΜΜΕ ΙΙοι,Β.,”,π_ ρ.14,
παρει. 1:·πι·τι,ιποππωιπρωοτοε: παο πεγρ111,πεορκι·ιιικιω,ει,ιε ο”, 80 11ο50 Μό. Μ. Η π)
που. Μαρ; κοιαπιι11επίπ π ρε11›ορ:›.π·τ,ιαπ, ?Ο 11ο30 ργ6. Ο Βοεκο11Μισο! κ11τιτ1,,
πρπωιωπευ11πρ· ρωιιικ111ιο.πεπει·τ1ιεπε ·6ερπ.τιο.Φποο6·1,πρποπ1ο, ε
ι ο οπεπ1Μι,ι1ι,ικ·1,,

ρ8.6οΦ:-ικ·ι,11οπ11ιιιειστοε1
1

ρεπεπε1ε.
Ο0·1,πρ.11επ1πο οπροσ11 π πρεπποπποε1πγο.πγτ·1,Με πο:11·Βιι1επ1πΜ, ,,Βγ6οερπ- .

πόροι” Β15ο·τειικ1,“απ, π:ιενι·οιο111,1 ργ6:1ι, ω. ο111οκρρ.1·ροοΒαρεπε·τω11οπω”
11αιο·τωτη, κο111ορ1,πρωι·τε;ιππη·ρι11ι.11ειΑ. Π. 0ιικιωωιω.ΗεΒοκ111Πρ., μ. 79. _
Πρεπειεπ σ6·1,πω.νιεκ1ηει, ικγρκωι·8:1111:1πεεπρεπε 20 ρ., Π, ο·ι·ρει.11.12 μ, Μ

,

011188.

7 ρ
. π
:

Π» ο·τρε.11.4 ρ
.

Δ1οιο.ιικ1ι·ιι Κεεω·1ιιονσ, Βιικο.τιαο80Ε”
γαι. π. Μ, πρ. 82.
Π” 11ίω·1ε Κιι1:ω·υ., (Η. 81,ιιΙΙ1ιο18116Περι, (1

.

Ππι11εο11611Κ1ι·ο1ιοθ·-·8, 9
- ·

13ορ·ι·ιιΦωιοροιιιω Πω1οιιιι_ 0111001188

π. 11.24, Με. 7.
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ΚιιοΙΙ & θα, Ιπι11νν1οε1ιοΐοπι ο·Β1ι.

1000Ε'ΟΒΜ00ΒΝ (κωΙο
.1οκ1οΐοτιο-Β1ννο1εο-νοι·ο1ιιάοοε,εταιιοΓο1ιι,ιιἱοΜ Ιιο11οιιι1,ποιοι· όοπι νωοω1‹ω

ΗΜ 9οτυοΜοε1
Β1111ρ;εταπό 3 ιιιιιΙ Ιο101ιτοι·Με 11οτ1οίοι·πι.

Νειο1ιΡι·ἱνειι‹1οοοιιτΠι·. Κτοιικι)·ω·. ΗΑΝε ει. ιιπ Ζο1τ

οω.ιω 1Νοποε1τοιωο!νου·.

Β
~ΜΝΝΑ1.Β1Ν 111011)

ο11οπ11ο1ιΒο181ιτ108,Ρ1°οπ1ρτοιπο ε1ο1ιοι·»νοΚοοο
· -- ο κ· ο

εειςετι 11ια:τ1ιοου.
°' "' °°'

Χ

πω! Βι·ποο1ιοοιιοιι

οιπο 1ιι τοοοτΚιιΙοεοπ Γ:1Ι1οιι.

Κοϋποτ1ο1 8οΜο1οοοο Με Μοοεπε οτ1οι· 81οτιιοο οοε Αρρο111ε.

Ζί!‹ο·‹ψω· Μιά βίωει'ε:· :οι Βίσπε!ωι.

Ε. Μ Ε Η Β Κ* ΡτέρειτοΙο
εἰτπ1 όιπε11 εΠε δτοεεότο8ι1εο1τέι1εετΠυεε!ειοόε1η ΟτἱἔἰοοΙρειεἈυο;;

Ζι1 ΒεΖἰε11οτι οοετ ὸἱτεετ ειιιε ω ΡοΒτἰ1‹.

@εεετ ο. Κοτιτο1· οοτ Ρειοι·11ς 1ιι ΜοοΚειιι: Μομ
τἱτιε1‹γ ΡοτευΙοΙ‹, Ηειοε ΕΜεΙοτ.

@εεετ 111 Κ180111ηονν, »ο @οι νοτττοτοτ, 1Ιοι·τιι Ιεοοο
(11°11Ι1181€1,ΠΠ ὸἱε: Οουνοτοοι11εοτε ΒΒ880Ι'801811, Ο11Θ1°·

εο11, Τοιιτ1οιι, Ιο1κοτοτ1οοε1οιν, ΒοοΒοο1οτ.

νοτ'οτετοΕ ΕΠΕ ΚΙενν, Ροι1ο1Ιο11, Τεο11οτο1εονν:
Α. '1"τορτο, Κ1ονν.

Ποπ

νοττι·οτοτ ΠΠ· Ψειτεο11ειι1: Μ:: Μο1ιτ116Μ& Κοοι1οιι
81ο, νοι·11ιοΙε ΜΙο1ιο1 Ιοποο, ΨοτεοΙιοιι.

(107)12-5
-

ννΔεεεοΗειι.ΑΝεΤΑι.τ
-

' -- 0Βοτοπο.1ε ΡΓΗ ἰοοοτε ιπι‹1
Η” 1111111111ΝοτνοοΙαοοΒοο1τοο

"!ΪἔΒΞΐἑἔ' ΨΙΝΤΕΕ.-Κ0ΒΟΒΤ Ρἶἱ]ἔἰἔἶἔΟἑὶΒ'ἔ1ἶΕοΐΈΣΤΡΒ8Ξ';"α
8ϋοοϋο1-Οοεττο1ο1ι. (142) 14-1.-
ΕΡ .Ατί 'Β

τοοοΦε,ποοοειιχοιποοπω”, εοπροοο.1ιπΒρειαο6τιο11παγκο (κ.πιπιιικε ο οπτ1οιπει)κιορο
πεοιπιτο οιπο, οπο” ευχοποπ ο πι, 1901 το” πιοποο πιο ιιροτροπιι·Β,οι Φωτοπιο
ο6·ωπΕ ο πο” πιο :κο ρο;ιεικτ11ε11(6ΗΒ1118.τοπροψοοοορο Β. Δ. ΜΜιεοσεκε8), ποο ιι
οι ποροοιο 21 το” οοοετο ογιοεοπ«›οοε1ε. Πομιπποεπε ΜΑΜ 8ο το” 9 ργ6α1ε11,ειο.
'/ο το;ιο.4 ο. 50 π. ο επι 'Η τοπ. 2 ο. 25 κ. Πωιπποκο Προεπι18.ο·τοπγ ποαοΦοπιπποει
Ο. Δ. Ροπιιοχπ. Πε·τερογρ1%.Βοοοκ111,14, κοππ:τωΠ κοτοεπιπ Η. Π. Ρεκκορο..
ΠοκΔιοσπΦοπωιο πι, εο11-επεο.υιΜγοπ ο6ροοπτωε ο πο Με” κοοπ11ο·τοοι1εωπΒο
- προοοιπ 118118.Π18.
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ΜΜΜ Μο111Β, θ. 1. π. 44_ 1:13.3.

Δι1τοεεοο νοπ Κτο.ι1Βοι1ρΒοέοτωοοπ1

(Νεο Βοε1.ο,Βο.ο. οπο., 14πππ., χ. 88

?του θι“11:οπ,Ν. 0,17 Μο1ο, Πει" .ο 18,
0ο. 10.
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Ιιι θΙππ1ΙπποΙιοπ 8 125 ιιπά 250 μ. πιω ΡΙΙ.οΕοΙιοπ π. 5 ετ.
ΙπΙιεΙτ άειι ΜπτΙοιιΙιιι.άει·Βι·ιιπποπεειΙΖεππ1ι.οΙιάει· ΑππΙγιιο :Με Η‹·ι·ι·π Ρι·οΙί 0ι·. Μακη'. Μ".

ΡπΙνοι·1πΙι·ΙθηεϋπΙΙ
Ι 8οΙιννοΙ'οΙππιιτειιΚπΙΙιιιπ.8οΙιννοΓοΙπππι·οπΝιιιι·οπ . 84,31% 8εΙΝεί·θ18Μ,Γθε Ν.”,.0Π.

ΙίοΙιΙοπεπ.ιιτοπΝπτ.τοπ 5,46» 0111011111·"111111- - - Ν · -
_ ΠορρεΙΙΙιοΙιΙοπεπιιι·οε Νπιι·οπ.οΜοΠΙΜΠπω · ° · ω", ΙίοΙιΙεπεπιιτεπ Ι.ΙΙ.ΙιΙπιπ .

8οΙιννοίοΙεπιιιοπ ΚιιΙΙιιιπ. 8ριιτοπ Βο189111'981181111191· ·
. , 8πΙροκει·εππι·οεΝειιι·1ιιιπ.

Κο1ιΙπππππτειι ΙΙιτΙιιπιπ . ΜΜΜ ΒΤοπ,ΜΜ.,,,ω . - . Ο Δ

Κι·γεωιΙΙννπεπει· . Οιπι1εϋ.ιιι·οιιπά ΒΙωποικγπ .68'56%
¦ Ινιι.εεω·

Ιπι11οπτΙοποπ:Με 11τειι1:2πω· Μπι·ΙππΙιιιιΙοι· ιιοΙΙεπ Ιπ πΙΙοπ Ε'1ΙΙΙεπ, ινο-ΙΙΙο 1811011111Μπι1επΙιπά πΙοΙι1
. - :Με Μ Με ππ.1ϋτΙΙπΙιο11ειι·ΙεπΙιπάω·81112πΙοΙιι. πιιι· Μπι
ΙιιΙΙι1.τετε,εοπΙΙπι· πιιοΙι Με πεπο ΒτειιιππιπωΙ ΙιοΙ πΙΙΒεπιεΙπει· νοι·Ι'ετιιιπ8, νει·ίετιιιπε άει· Ι.ι1Ιιοι·.
πωπω πιιΙ'εποΙιεπ ΙΙΙ1ιιποπ. Ιπ ι11οιιοπι

άοε ΙΙοι·ποπε, ΟΙιειΙππτΙοπ, ΡΙωτΙιοι·π.

-ΔΕ.1::ιεΝ:ιε.Δ:ι: ."οΙΙ-0ιιτοτι
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ΙΙΙΟΗΦΗΥΟΕ

ννἰτεΙ ιπἰ1: Ει·ίοΙε ειιι€εννππότ:
ΙΜ Ρι·ιι.ποπ1οΙΙΙοππω! ΟΙΙΙοι·οπο,ΜΙ θοποι·ι·Ιιοο, ΜΙ Κτο.πΙΙΙιεΙΙοπ πω· Ηπιιτ., Μι· νοι·
1Ιππππιι;ιι-ππι1 θΙτοιιΙπτΙοπε-Οι·8ππο, ΜΙ ΙΙππι;επιιιΙιοι·1απΙοεο, ΜΙ Η1ιΙιι-, Νο.ειοπ-ιιπά
Απ σπΙππ1οπ. ποινΙο ΙΜ επτ:ϋιι‹ΙΙΙοΙιεπ πππ ι·Ιιοπιιιπι1εοΙιεπ ΔΙ1°εωΙοποπ Με: Απ,
ΙΙιο1ιιΙπ ΙΞ'οΙΒο ποΙποι· ιΙπι·οΙι οι οι·Ιπιππι:οΙΙο πιιά ΙΙΙΙπΙΙιοΙιο ΒεοΙιποΙιτππΒοπ οι·ινΙο
ιπιιιοπ ΝάπαΙι·οπτΙοπ. εοάιιτΙνοπιιπ ο.πτΙ :.ιι·πεΙΙ.ΜεπΙΒΙεοπποΙιΜ'Ι.οπ,ππάοι·π1:ΙιεΙΙεάιιι·οΙι
"πιο άΙο Βοεοι·ρτΙοπ ΙιοΠ5ι·ιΙοτπποπ ππ ΙΙοπ 8τοιΙ'ννοοΙιποΙιιωΙεπι·πεΙοπ ΙνΙι·Μππεοπ.
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ι

ΠπινετείΙέΙΙ5
εοιινὶε ετέιό1:ιεοΙιε·π ΚτειπΚεπΙιέπεετπ ιιι ετἑπὸιἔεπι (ΣεϋτειιοΙι.
ΙΜεεεπεοΙι.ειΙΙΙΙο1ιε ιΙΙιΙιειπόΙππΞεπ ΙΙΙιοτ ΙΘΗ'Ι'ΗΥΟΙι πεΙιεΙ
ΝεοερΙΙοτιποΙπ νετεεπόεΙ ετειΙιε ιιπά ίτειποο (Πε

ΙΙΙΙΙΙο1-1111
1111111, 1111111 1111111111 Ι Πο.,

ΗπιπΙιιιτπ.

πεποε πϋπτΙππε 11ποιιιοΜπ11οπιπ
νσπ νοι·πϋι;ΙΙπΙιετ πιοιιιρωτ 11*Ιι·Ι‹ππἔ παμπ :Πο νετεοΙιΙετΙεποπΙΞ'οττποπάει· Μειωτ
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Μ. Ρα2.2Ι, Οοι·ι·Ιει·ε8ειπ1τπιπο.ΜΙΙιι.πο 1898,497.
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Ι)ι·. Ν ο ΙΙ ο ι· ο ιν, ΜπάΙπΙπεΙιοΙο ΟΙιοει·οπΙο 1898.
Ε. Ζ πιο πιΙιοΙΙπ., ΙΙ Ρι·πι.Ιοο 1898, Ντ. 24.
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Μοιι.ιωωΙιι·. Ι. θοΙιπτιπΙιΙΙίε π. θγπΙΙΙιοΙο1.:.ΒΙΙ. ΙΧ, πω» δ
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Ι.ΙΙοι·πΙιιι· πτεΙΙε πππ Ιτο.ποο νοιι Ε
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ΙΙειι·ιπεΙειΙΙΙ π. ΜοεΙω.ιι.

ΙΙΙ. Πι. 1811111111Ιι
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ΒϋτΙΙΙι
($τ:ΙιΙεεἰειι).
Πο11π.πιππ.1τ

118·Νοι·νοπ-πιιάθεπι1ΙΙ.ΙιεΕι·ιπΕοΙιοΙΙΙοιΙο1
θοποΙιΙππΙιτι.

Δοι·πΙΙο1ιεε ΡΙΜπ.8ο81πιπ
ΗΜ·_1ιι€επΙΙΙΙπΙιεΝετνοπ- ιιπά 81:

ιπΙΙΙ.ΙιεΙκτππΙιο.
θεειιπ‹Ιε ΗϋΙιεπΙειεε, πιιιεοΙιοπ ν
.

811ι·ι.οππ. Ρπι·Ιωπ1π.Βοπ. ΑΙΜ 1111111
πι1ιωΙ π
.

ιιιοΙΙει·.Νοι·νεπρπ.ι.ΙιοΙοςΙο.
Αιιεεοτ πεπ ‹1ΙιΙΗἱι·οπ‹1οπΔει·πιειι
2111181ΟΙιει·Μπο, ιιιοΙιι·επιΑεεΙετοιι:·
11τ21ε,ννΙεεεπποΙιπίΙΙ. π. Ηιι.πι1Ι”οιΙ12·
ΙΙεΙΙ:ε-ΙωΙιιει·. Ρεπεἱοπ 950Με81111.
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θεεΙιω:Ι ΑΙιΙιειιΙει
ΑΙιΙι11ττιιιι ε-ιιπάΚτπίι:ΙΒιιπβ
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Βανοε-13οι·1'.
ΒοεΙΙ.2οι·Ιπ: Παπ 1ί1°01ι1ΐ111111
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Νεπε Β”ο!ἔε Χ!!!!. .`Ιππι·8.αν οι ι>ιιικιιυπιιι

!!!Π!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!Π!!!!!!!!Β!!'!
ποτε: πει· Βεπεοιιοπ νοπ

Ρι·ο!”. Πι·. !!π!! Πε!ιιο. Πι·.
!ο!ιειιιιεἔι

!(ι·ειππ!ιε!ε.
.!πι·ιενσ (Ποι·πο!.!. Με.

Πι·. Μπι!!! !Νεπεο!ι.
Μ.. Ρετει·ε!ιπτα.

Πιε «Μ. Ρε!ιει·εΒιιι·Βει·Πεπ!ε!π!εε!ιεν!'οε!ιεπεε!ιι·ι!ωει·εε!ιε!πηεπεπ τ” λΒοπποπιεπΜ·Απί!π·έ!πε "ΠΠ Π!. Ξπεει·εΒε “Έ
Β οπ πεπε ππ.- Πει·Δ'πεππε:πεπεπιπε!εΜε!π Επεε1ε.·ππ8 πω. Μι· πεε;!ο!!πε!.ιιιοπ επεεο!ι!!εεε!!ε!ιεπ πιο Βιιο!ι!ιειιπ!ιιπενοπ Ε. Ξ!.Ε!0120Μπ
.!ε!ιι·,4 πω. ιπι· πιιεειιιε!!πεπι· Με!. Ροετιπετε!!ππω ιιι πεπ ε.ππ.ε:·επΈτ.Ρεπει·ε!ιπι·ε.Νενο·εΕγ-Ρι·οερεε!:ΝΠ!. ιιι ι·ιο!ι!επ.-1ε, ππε ΜΜΜ;
@ΜΜΜ 20 Πει·Ε 1!!.!ιτ!!ε!ι,10Πει·Κ πε!!›!!$!ιι·!!ο!ι.Βει· Έπεε:$!.οπεπτσΠεοννιεε!!ε ππ!`πἱεΒ.επεε!;!οπ!›ειπΒΙἱε!ιεπΜιττ!ιειΙππΕεπΜπε! ιπιιπ πιι
!'πι·πΙε3πιε!μερο!!ωπε Ζει!ε ιπΡοτ!!ιο818Κορ. οπει·35 Ρ!'επιι.-Πεπ πεπ εεεε!ι!!!!ιεί!!!ιι·εππεπ Βεπε.οτειιι·Πι·.Επ.π.01ίΨεπεσπ!π 8ι.Ρε
Απτοι·επιυνει·πεπΗΒεροι·ε!ιαΜπεει!ιι·ει·0ι·ι8ιππ!ει·πι!ιε!ειιεεεειιπτ.- Μπε!ΗΠΒ.Ρεπει·ε!ιπι·πει·8ει!:ε,Ρε!ει·-Ρππ!ποεριω! επ ι·ιεΜεπ Βρτεο!ι
Κε!ει·πτε ννει·πεπ πεε!ι πεπι 8πτ.πενοπ 18 Μι!. πιο Βοεοπ !ιοποι·ιι·τ. ε!:ιιπποπ !!!οπτε8,παω-εεε πππ Ρι·ειτ.εε νοιι 2-8 ΠΙιι·.

Μ Μ. Ρετει·ε!ιπι·8. (8. Βεοειπ!ιει·) 25. Νονειποει· _
Ιππο1τ: Ι)ι·. ιιιεπ. Α. Κιιρ!”!'ει·: Βιπ Ρε!! νοπ Νετιιι·πε!!ιιπε· Με! Εκτ.ιεπτετιπ-Βο!ιπιπππετεο!ιιι!!:.- Με Ε. 8οπιιπει·: Πεο

ιπειοπεπππι ε!οοπιπ Βο!ιπε!πει· (= Βιοοο Βο!ιπε!πει·) - Βπο!ιει·ο.ππειςεπ .πιιπ Βεεριεε!ιιιππεπ: Οε!Τεπτ!!ο!ιε Μεεεπε!ιιπεπ
@πεπ επεωε!ιεππε Κτεπ!ι!ιειιεπ ιπιτ Βεεοππει·ει· Β!! ο!ιε!ε!ιτεπί' Πεε!π!'εοι!οπ. νοπ 'Πι. πω!. πι!! Βε!τι·:ιε·επ νοπ Νοε!ιτ Με
8ο!ιννοι·2. - 'Γεο!ιπ!!ι πει· Μπεεε.εε νοπ Α. Ηοί!ε - δι1!τε πε Μοποε·ι·ιιρ!ι!εε ο!!π!οιιεε ειε. (Ποειινι·ε πι€π!οο-ο!ι!ι·πτε!πε!.
Βι·. θι·ιιπιπειππ Ι)!τεο!επι·). Νι·. 10. Ποροτ!ιετπριε πω· (ΗΙοεττ ετ (Μποστ. - Αι·ο!ι!ν πει· ΒιιΙπεοε!ιοι·ορ!ε πππ Ηγπτοτ!ιει·εριε.
Βει·ειπες. νοπ Πι·. Γιαπ: Ο. !!!!πΙΙει·. - Απε πειπεε!!›επΑι·ο!ι!ν. Ηε!'ι 4. Με ρ!ιγει!ιε!!εο!ι-ο!ιειπ!εο!ιεΑιιε!γεε πεε Με!ιεπετε!πει·
διε.!ο!ννεεεετενοπ Η. Κοεπρε. - Πιε Βιί!ιπ!!ιπεε Μεπεο!ιειι επί θι·ιιππ νο!ππιπι·!εε!ιει· Ρεγεπο!οε·!ε νοπ Ηεπι·ἰ Ηπε;!ιεε. -
Ρι·ο!.ο!εοΙΙ πεε ΧΙ!. Αει·πτ.ετε;.ς·εε πει· θεεε!Ιεο!ιεί!ι !!ν!ε!.ππ. Αει·πτε !π !νεππεπ νεοι θ!. Απε·πετ Με εππι 2.Βορτ..
1900.- νει·πι!εο!ιτεε. - Μοι·Μι!ι!.Με-Βιι!!ει!π Μ.. Ρε!:ει·επιιι·Β·ε. - Αππε!8·επ.
Ε!!! Ρε!! νοπ !!!ε!ιιτ!ιε!!υπε πο! Εκ!ι·ευ!ει·!ιι

8ο!ιννεπεει·εο!ιε!!.
νοπ

Ι)ι·. :πεπ Α. Κπ
Τε1ε!ι!ιο!'.

ρΠει·,

Μ. Η.! Ψεππ Μι Ποτε πει· Ι.πο!(επ!ιε!!!ΒΚειτ πει·
Βεοοεο!ι!.ιιππ εε ππιετπε!ιπιε. Ι!ιπεπ !ι!ει· ε!πεπ νοπ πι!ι·
ετ!εο!επ Ρε!! νοπ εεε. Νο.τιιτ!ιε!!ιιππ πο! Επττε.ιιτει!π

Βο!υνεπεετεο!ιο!”τ ιπιτειι!!ιε!!ειι. ευ πεεο!ι!ε!ι!; πεε ειιιε πειπ
θι·ιιππε, ινε!! ειπ πετει·τ!ε;ει·Αιιεπεπε ε!πει· Βεπο!ιεο!ιιι·επ
εει·εο!ιεί!; ε.!ε ειπ εε!!επεε πππ Επι· π!ο ΤτεΒεπιπ ειιεεει·ετ

εϋπε!!εεε Ει·ειππ!εε επεεεε!ιεπ ινει·πεπ !ιεοπ. Μπεεεπ
ω! πω!! !ε!πει· !ιπιπετ επεε!ιεπ. πεεε πιο Ρτοπποεε πει
Εκττεοτει!π-$ο!ιινεπεει·εο!ιείτ ειπε εο!ι!εο!ιτε Μ.
Κϋε!;πετ ερτιο!1τ ε!ι:!ι !π Βετ.ι·εΒ ποι· ΥοτειιεεεΒε πει·
Αοποιπιπε!εο!ιινεπεετεο!ιείτ απο. πε.!ι!π ειιιε, πεεε νοπ
ε!!επ πεπΜπιτεπ Απε8επεεπ πει· εοτορ!εο!ιεπ 80!ιι!ν8.118εΓ
εο!ιε.!”!:πεε !τ!!!ι2ε!!;!πε Ρ!ε.!;πεπ πεε Ρτοο!ιιεειο!ιεε ι·εερ.
πει· ίτπ!ιε Αποπ Με πει· ε!!πε!!πετε ειιίοιι!εεεεπ Μ, πε.
π!ο Β!ιι!;ππ8 πεπε! !ι€ιππε π!οπ! εο οεπεπτεππ Μ, πειεε
ε!ε πεε Ι.ε!›επ ποι· Μπττει· 8εΓπ!ιι·πετ Με Με επ! ε!π!πε
Βεε!πιιεπ πει· Ηπιπετοοε!ε πιιπ ε!π!Βε ρετ!!.οπ!τὶεο!ιε
8ττεππε ειπε Βεετ!!ιιτ!ο ιιι 1πτεπτπιπ ε!πτι·!ττ. Βοο!ι Γοτ
πει·"οεε!!ιετ Μεεει· Αιιεθε.πε ποο!ι 25 ρΟ!;. επ Τοπιεπ_
Ρι·ο!ιπει!.!πεε Μπιπιπο!τεπ τεερ. Ρε!;τ!!ιο!ι·επ πει· Ρι·πο!ιτ
επτννεπει· ιιπ Ρι·πο!ιτεεοΚ οπει· πεπε Βει·ετιιπε πεεεε!οεπ
Καπο ε!ιεπίε!!ε ε.!ε οποεπ ν1τειπ επ πεπ εϋπε!!εε!επ Απε
εππεεπ πετεο!ιπετ ινετπεπ, οοε!ειο!ι πιε Τι·πεει·ιππεπ ε!οει·
νετΚε.!!ετεπ Ρτιιο!ι! σ!! επ ε.!!επ ιππ8!!ο!ιεπ !οοε.!επ Βε
εο!ινσει·πεπ !ε!πεπ. ννεΙο!ιε 1εποο!ι ε!πε ετπετε Θε!ε!ιι· !!!τ°ε
Ιιεοεπ πιιι· εε!τεπ ει·πεπεεπ.
Βεπεπτεππ ποε!1πετιπει·ε Απεειο!ιτεπ Μετεπ πιο Ε'ε1!!ο
νοπ εοτοριεο!ιετ 8ο!ιννεπθετεο!ιο!!, πο! πεπεπ πεε Ρ!ετ2επ
ω! Ρτιιο!ιτεεοΚεε πω! Μ! 3. πππ 4. Οτε.ν!πιτπτετποπο.!
ιιι Βτε.ππε !ιοπιππ. πιι ιπ πεπ ιπε!ετεπ Ρ8.!!επ ππι·ο!ι πιε
πεπε ε!πτι·ετεππε Β!ιιιππε πεε Ι.ε!›επ ω· Ρτε.ιι !!επι·ο!ιτ
Μ. !!!!ειιπ πιεεε θείε!ιι· πωπω ποετε!εππεπ ννει·πεπ
εο!!!ε, εε !ιι·ιππτ πιο νει·ννεειιπε ε!πει· Β'τιιο!ιτ ππε Μεεει·

Ζε!! πει· 8ο!ιινοππετεο!ιε!!, !π πει· ε!πε Βεεοτρ!ὶοπ πει·
θτοεεε πετ Ριπο!ιτ νιτεε,εππιο!ι! ιιιε!ιι· ετε.ττπππε!;, πεπε
θείο!ιι·επ Μ· πιο 'Ι'τε8ει·ιπ ιπ!τ ειοπ πιιπ πιο πε.ππ νοπ
πω· Νετ.ιιι· πεεοτε!εε Αιιεε!οεεππ8 πετ Ε'τιιο!ι! ιιπε`πειπ
Κοτρει·, π!ο εεε. Βε!οε!.- οποι· Νε.τιιτ!ιε!!ιιππ !ετ νν!επει·ππι
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ιπειππ!ΒΓεο!ιει· ν!!ε!εε πείε!ιτνο!! πππ ιεπεπίε!!ε πιο!ιΙ:ε

πεπ!εει· Με οπο. πω, ιποιιππε.
Ρετι·χ πω!! !π ε!πει· 8τε!!ετ!!ι. πιε εὶο!ι εεει· 500
νοιι !!ιπι πεεπιππιε!τε Ρ€5.!!ε νοπ Βειιο!ιεο!1ινοππει·εο!ιε.ίτ
ε!!ει· Μ!! οει!ε!ιτ, πιε Μοι·τε!!τε! επί 67,2 ρθτ. απ.
!!Ψεε πππ πιε Μ! πππ !νεΞεε πει· Νετιιι·πε!!ιιπ8 πο!
Επττειιτετιπεο!ιιπιπΒει·εο!ιείτ ε.ο!επει, εο !ετ Βε!(ο.ππ!:!!ο!ι
π!εεε!!›ε Γο!ε;εππε:
Νεο!ιπειπ πετ Ε'τιιο!πεειο!ε νει·ε!τεττ Μ. ΜτΙ: πω!. Με
εοπετ πω" !ιειιπ8 πει· Τοπ πιιι·ο!ι ε.!!πειπε!πε Ρετ!τοπ!τ.!ε
οπει· Ει·εο!ιορίιιπ8 ειπ, εοππει·ιι εε ΜΜΜ: ε!ο!ι ειπ Ποτοπ
οιιιο!! πεε !!'τιιο!ιτεεο!ι!π!1ε!!εειιι εὶπ πεπεο!ιοεττεε Ποπ!
οτπε.π, ε.!εο επτεινεπει· ιπ πιε Β!εεε, π!ο 8ο!ιε!πε Με πεπ
Πτει·ιιε, οποι· ω" πιιτο!ι πιε Βε.πο!ιπεο!κεπ τεερ. πεπ
Νώε!. ποπ ιο !επεεειπει·. ετε:ΜρΓεππετ Ε!!τετιιππ πετ
πεπ πιε Κιιοο!ιεπ Με ν!!ε!ο!ι!;!ιε!!ε πει· Γ:·πο!ιτ ει!!ιππ!ι!!ο!ι
ε.ιιεεεεο!ι!επεπ. Νε.ο!ι ε!!επι ειπε· θεεεπτεπ !ε!: εε απ"
Με ε!π οεεοππετε ε!πο!ι!ιο!ιεε Ετε!εςιι!εε πιι πεπειο!ιπεπ,
ινεππ ειπε Ποπ, πἱε 'Ι'ι·επετιπ ε!ιιετ εο!οριεο!ιεπ Βο!ιινε.π
Βει·εο!ιε.!!;"ει, ποτε πει· ν!ε!επ Θε!ει!ιτεπ. !π πεπεπ ειε
εοννο!ι! ινε.!ιτεππ πει· Βο!1ινοποετεο!ιείτ Με εποε πιιι· Ζεὶτ.
πει· Απεετοεειιπε πει· Ε'ι·πο!ιτπεεο!ιινεο! πω, ποο!ι εο!ι!!εεε
!!ο!ι π!ε :Με θεειιππΙιε!!. νν!επετεπ!οπετ.
Πεοει· ε!πεπ εο!ο!ιεπ Ρε!! ιποο!ιτε κι! Ι!ιπεπ πππ ε!πεπ
!ιιιι·2επ Βετ!ο!ιτ ετε!εττεπ.
Αιιι 25. Με! 1892 ετε!!τεπω! πιιι· ο!πο Βε.ιιει·Ι'ι·επνοπ ω!»
58 πιι!ιι·επ νοτ, ννεΙε!ιε ππιει· !ιεί!:!ρ;επ Βο!ιπιει·2!!.πεεετιιππεπ
νοι·πποει·Β·επεπε!:Με που Με πεπ Η8.ππεπ επί πιε Κπιεε
ειπι2εππ 1πε Ζ!ιπιπει· Μπιτ.Νεο!ι Αιιε·ειοε πει· Ρει!επτ.!π εεεεεπ
π!ο Βο!ιιπει·ποπιπι Κι·ειιπ πππ Αίτει·. Αποπ !'π!ι!ιε π!ε Κι·ειπ!ιε
ειοι·!ιεπ Πι·ε.πρ.·εππι $το!ι!, ο!ιπε πεπε ειοπ ε!.ννπε επτ1εει·ιε.
Πει· Αποε και· οιποπ 8·εϋ!Τπετ.:μπω πω· ιπ πειπεε!!›επ Ιιε!π
Ρτεπιπ!ιοι·ρει· επ εε!ιεπ. Με Ππτει·ειιο!ιππ8· πεε Βεοτιιιιιε οι·
ι;ε!: πιιπ ποπ :ιπ!ΐεΙ!εππεπ Βε!'ιιππ, πιιεε ε!ο!ι ιπι Πεε1:πει·ιπ
ερ!!:πε,πἱ!ππε Κποο!ιεππιεεεεπ ι·οι·ΐειππεπ. π!ο πιει· ΜΜΜ·
Ιιιιππ ποι· Βο.ιιο!ιρι·εεεεε!ο!ι πιιο!ι επεεεπ επ εο!ιιοοεπ !ιεεει·εο
τεπ. Βε. !ο!ι ππε πει· Απειππεεε ει·!”ιι!ιι·,πεπε Ρε.τιεπτιπ νοτ
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οιτοπ 10 .Τοπτοπ οιιττοπτοι·ιπιττονιπ ρ.τοτνοοοπποτ, επ νοτιππ
τποτοιππ, ποοο οιοπ πππ πιο Κποοιιοπ ποπ 10 .ιιιιιτο ιπι [τοπιο
,ςοττοιοοποπτω” ποι· ιιππιπ οτι οιιτιοοτοπ ποο·ο.ιιποπ. Πιιτοτ
πιπειιοποτοιπ 8οππτπ ποτ Βοοτειιοοπιοιπιπο.πτποπιπ ιππ πππ πιο
Ζοτοτιιοποιππρ,·ποι· Κπποποιι ιιπ ιιιιιοτποτπι νοι· ιιππ οπτιοτπτο
πο.τππί ιι.ποπ ινιτιιιιοπ ιι·ιοιοπ 8τιιοπο τοπ Κοριιτποοποπ οιποππω, ποπι πιο ιιπποι·ο Κιιοοιιοπ ι'πιτ;τοπ. Νιιοιιποιπ ιππ πιιοπ
πονοπ ιιποι·οοιιο·τιιο.ττο,ποοιι ιιπ Βοοτιιιπ ιιοιπο ΚποοποποτιιοΙτο
πιοπι· νοτιιοιπποπ ιινιιτοιιπππ ποιο Πι·16.πο·οπποπιι€οιποοοπ, πο
επππ ιππ πιιοπ πειπ ιπι·ποιιτοποιτεπ ιιιιοιιοπ. ιππ πιο ποττ
ιιποι· ποτ $γιπριιγοο οιποπ οιτοο.πιπποποριο·ι·οοοοπ'Ι'πιππτ, ποπ
ιππ πιτ ποπ Ρι·ποπτοποπ πι.ιιιοπ ιτιποιιτο,πο οτ ποιπι Βοιιιοτοπ
ποπτΙιοπ ποο θοιιιιι1 πωπω, πιο ποτνοι.ττοποιοπ ιιι ω” Θεώ;
πο.ττοΜοοοοπ πιιοιπο.πποτ.ννοποι οπ ,οποιοποτ Ζω οιπ ποιιι
ιιοποο Κιιιι·οοποπ ινιιιιι·ποπιπππι·πιο.ι·. Οιι“οππο.τοτοοιττοποποπ
ποοπ οιπο πιοπρ;οΚιιποιιοπ ιιπ Ε'τιιοιιτοιι.οπ,πιο ιιιοπ ποιπι Βο
τιτοιοποποιπτιπποι·νοι·οοποποπ.
'Ποτε Απιπιοτππε πιοιποτ ο·ιι.π2οπΠοποτι·οπιιπαειιπποτρ;οιο.πι.ι;
οο πιιτ ιιιοπτ πιο Ροτιοπτιπ ιιπ Ηπεριτοι επ ιιοιιο.Ιτοπ. Βιο νοτ
ορτο.οποποτ πιιοποτειιιιοιπιποπ.οοπτιιππιο παπι ιπι Γτποπτοοοπ
νπτιιο.πποποπΚπποποπ ιππ ιπι Μο.οιππτπι πιτ ποιο·οπποιοτιπποπ.
ιπο Β.οοτππιπρριιοιττοιπι οιπ .ιοποιοτπιοιππιππρτ'οποπ, ννοιοπο
Βοποππιππο Ριιιιοπτιπ επ Ητιποο ιπτιοοιποπ οοιιτο.
Νιιοπ 4 'Ι'ο.ιτοπεπι 29.1ποι οτοοιιιοπ πιο Ροτιοπτιπ πω”
ιιππ που· @ποπ ιπ ποπιοοΙποπ Ζποτιιππο πιο ποπ οι·οιο τω,
πιιοιιποιπ πιο ποπ 18 1ινοτοττνοιτοπ πιο; επ ιπιι· ιιιιτοτ ποπ
οπ1οοτ:οιιοποιοπΩποιοπ 2ιιι·ιιοποοιοει ποττο. 1)ιο πιιπ νοπ ιιιιτ
νοτι.τοποιπιποποΑποτιι.πιππιιο ποπ Μποτπιιτπιο πιιττο οιπο τοπ
ποιοι” ΕπτΙοοι·ππι.; ποτ: Ε'ι·ιιοπτιιοοποοππτ ?οιπο 1ττι·οππ
ννοιοιιοΚιιποποπ πιοι·οπ πιτο·οππο τποπτ ιιι ιιιπΙοπ πππ πιο Ρο
τιοπτιπ ποποπ οιοπ ιιποιιοτποιτιοπιο,τπιιοιι Ηιιιιπο.
Οιι·οπ 8 πιο” ποοπ πειπ οποπΒοοοπι1ποττοπΕτοιο·πιοο, ιππ 24.
8οιιτ. 1895, πιιττο ιππ θοιοιτοπιιοιτ. πιοοο Ροτιοπτιπ ννιοποτπιπ
επ ππτοτοποποπ. Βιο ιιιπ1το ποπ οοπ. ποτ Ζοιτ ποτ Β'πποποπ
οπτιοοτππο·εππο "τι ιιππ ποτ νπι1 ο.τποιτοτ'ο.πιι.τ.Βοι ποτ
οππιπιπιι·τοπ Ππτοτοιιοιιππο·οιποπ; 88 ιπιτ πιοιιτ ποπ Πτοτπο ιπ
οοιποιπ οπιπποπ Πιπτ'οποο ππειιτο.οτοπ. Πιο Βοποιπο οπτιιιο1τιιπ
πιπτοι·οπ Βοποιποππ·οπιπιποοιπιπο Νιιι·ποποττϋ.π,ςο.Βοι· ιτποποτο
Μπττοττπιιππ πω· πιοπι1ιοπ οπο, ποσοι ιιοοεοπ οιοπ ιιοιπο
;τι·ποοοτοππο.τπιιτοπΡοττιοπ οιιιιιπποπ. Ποποι· ποι· θγπιρπγπο
τιιιι1τοιοιιοιποπ πο.ττοπ,πτποποπιριιππιιοποπ 'Ι'πιποτ νοπ ποτ
θτποοοοιποι·Οιτι·ππο. νοπ πιοοοιπ'Γιιτποι·ιιοπιοπποπ οιπ 8ττοπο:
πιο ιιππι Πτοι·ιιο πιππποιοποπ. .ιοποποτιπ οτοπποπ Πτοτπο πππ
Τππιπτ, πιο ποιπο πιο ποννοιτιιοππιοτοπ, ιπ 1ποιιοτοιπΖιιιιο.πι-ι

Αιπ 28. .Τπ1ιπ. δ, οιπο 8 πιω
ποοιι πειπ Κπποποπο.ιιοιι·ιττ, ππτοι·οποπτο ιππ ιποιπο Ροτιοπτιπ
πποππιτι1ο ιιππ ιιπππτο επ ιποιποι· Ρι·οιιπο οπποτπτιτοπ, πο.ειο
πιοοοιπο ποπ εππο ννοπιποτιπιιοτπππ ιιπ πω· 1τοιιιοπΒοοοιιινοτ
ποπ ιπ Ροι,ο·οποτ ιιποτοτοπποποπ Βιιττειπτοτιποοπτνππο·οτοοππιτ
ιοιποτ. ιιπ ιιιπτοι·οπ8οποιποπεοινπιπο ιιοοοοπ οιοπ οιπιι;ο Ντιτ
ποποιι·ιι.πο·ονι·οιιτιιοπιποπ, πιο ποπ ειπεπ· νιοι πιοπιποτ οτι·ππ'
πιο τ'ι·ιιιιοτοπιιιπιτοπ. Ποπ Πτοτιιο ιιιππ ιππ _ιοτ2τοπτοποοτιττ.
οτννιιοοιπιοτι·οροπιττ,ττοι ποινο,ο·1ιοιι. Ποποι· ποτ $γιπρπγοο,
οτννο.οιποπι· πιιοιι τοοπτο,ειπ τοι-πιω, ποι·τοτ'Ι'ππιπτ νοπ ποτ
θτϋοο οιποι· Βιι·πο, ποτ ειιιοιι πιιπο.ιιιιοιι νοπι πιπτοτοπ Βοιιοι·
ποπιι·οινπιποειιιε ι·οοιιιοι·οοιτο οιριτποτ ποτ. Βοι· Ζποιιιπιιιοιι

1ιο1τι18·
εννιοοποπ '1'ιιτποτπππ τοτπο ποι· πιοπιιιοπ ποιιτ1ιοπ:ιι

π οπ.
ν1?ποπιιπ πιο νοπ ιππ· οιιιτ'οι·πτοπΚπποιιοπ οιποπ τ. ιιπ πο·
τοπ οο ι'πΙρ;οππο: πιο ι·οοιιτοΠπιοτπιοιοι·ιιιιιιιο (4 τιπ. ιτιπο,·),
πω: τοοιιτοοοιτιἔο8οπιπ.τ'οπποιπ,πιπ οτινιιο ποπι·ιτι.οτΒϋιιτοπ
1τποοποπ(4 Οτπι. Μπιτ), οιπο Βιρρο (4 Οτιπ. Μπελ πιο Ιιππο
οοιτι,·;ο8οοριιιο.(ΙΜ Οτιπ.), Βοοιο νοπι Οποτιιιοτοτ,ποπ 8τιι·π
ποιποπ πιιτ 'Ι'ποιιοπ ποτ Οι·πιτιιιιιιιοποπ ιιππ 8τιιοπο πιιποτοτ
Κο ιιιπποιιοπ. _
ιι ιποιποιιι Βοπιι.ιιοι·π1αιππ ιππ πιο τπτο1οπΚπποποπ Ιπποπ
πιο πιοπτ νπι·ινοιοοπ, πο. οιο ιπ ποι· Βοιππιιππ8 τι" ?τοπω
ιτΙιπιπ, ποι· ιππ οιο οοιποι·ιιοιτ.ιιποτρ,·οποπποι.ττο,πιοιιτ πιοπτ ιιπ
ιιπποπ οιππ.
Νο.οπ Απιπο.ποποι· Ροτιοπτιπ οιππ ποι· οιπιιτπινοποτ νοτ ποοιι
πο.οπ ποιπ Μπι 1892 Κποοποπ ππποπτιπο,οπ. Απο ποτ τ.ιοποιπο
_ιοποοπιπι νπι· ποπι Μπι 1892 νιο1 οιιτιο·ο τιιιοιιτιιοιι Μπιο
πποεοπ. Ποποι ποτ οιοπ πιο ι3ιοοοιιυνπΙοι:ιιπ Ι.οιπο ιιιιιππιιιιοιι
νοτιιιοιποττ. Απο ποτ Βοιιοιπο ιιο.τ Ρπτιοπτιπ οιποπ Απετι·ιττ
νοπ Κποοιιοπ πιοιιτ ποπιοι·πτ. Με ιππ πιο παο οι·οιο Μπι ιιππ.
ιπιι.οπτοοιο πιοπτ ποπ Βιιιπι·ποιτ οιιιοτ Ηοοιιοππννο.πεοι·οπ. ιπο
ποττο ποπιοΙο οποπ ποτοιτο οιπο ιποιΙινοιοο 1Σπτιοοτππε ποπ
πτποπτειιιοποοοτιιτη.τοιιιπποπ. Ψπιιι·οππ ποτ ΙΟ .Τοπτο ποι·
Επιτι·τιπιοτιποοπιντιποοι·ποποιτποτ Ρο.τιοπτιπ οιοπ τποιοτοππΙοοιιτ
,οοιιιπιτ, ποοιι ιιπιποπ οποπ ποοοοι·ο Ζοιιοπ. Αι·ποιτοπ ιιπππτο
πιο πιοιιτ νιο1.
Βιο οτοπτπι· Ζοιτ ιιπ Α1τοτνοπ (Η .Πιπι·οιι, πω· οιπο νοτ
19 .Το.πτοππιο οιο οπτι·οιπτοι·ιποοπτνοιπιτοτννιιι·πο,42 πιι.πτοπιτ.
Πιο 1οτ:τοΒ.οποι ποτ οιο ιππ 22. Μπι 1881Βοποπτ. 8 ιιτοι·ποτ
τιιοποιπ πιοποττποιιοτ Αποιιποο πιο πιοιιτ οποιοι. πι Μοτο
1882 οτνπιττοτοοιο ιπι·ο Νιοποτιιππιτ. 11ο ποττοπ οιοπ οποπ
ννοιιοπιιτιιΒοΒοιιπιοι·ποιιοιπποετοιιτ, 2πι· (ιοππττ οιποπ Κιπποπ
πειπ οο ο.ποτπιοπτ πππ οτειτ ιπι Μπι 1892 ποο·ο.πποππιο Κπο
οποπ ποο Ε'πτπο ειιοπ ποτ ιι.ππιπ επ οπτιοοτοπ. θιοποτοπ ποτ

ιποπιιοπέ·οιπιτ οιπο.πποτ.-

Ροτιοπτιπ νοτποτ 3 Μπι ππτιπιι.1. Μπιτιιοποι· ινοιοο ειιιά πω·
το.8ιιιοιπ οιποπ ποποπ ποπ Βιτοτπιο.οιιοπ1ιιοιπο Κποοποπετιιο1το
ιιπ8·οπο.πετοπ,πιο Γοτιοπτιπ πιοπτ ποτποτιττποτ. πο” πππ ποπ
Ζοιτρπποτ ποπ Αποτοι·ποπο ποτ τω” ο.πιο.πο·τ, το 1ιιιοοτ ιιιοπ
απο ποτ Μοοοππο· ποτ Κπποποπ τ'οειτοτοιιοπ,πο.οο ποττΚιππ πο·
ποπτο.11οπο.ιιιιι

8.ποΕοτττηςοπ
πω, οππποι·π οπο ποπι θ. σποτ 7.

Μπποτ οτιιιπιπιο. ιο Κπποποπ οιποπ ι€ιπποο πιιποπ πει.οπ
Γτιτοοπ ιπι 10. Μππειτ ποιτιιππτ.ιιοπτ'οιο·οπποΜοοειοο:
Βοορπ1τι4 Οτπι. πποπ, 8,1 Οτιπ. πτοιτ;
Οιο.νιοιιιιι.4-4,5 Οτπι.ι
Επιποτπο '7-8 Οτιπ.;
Μπιτ” 8-7 Οτιιι.,
Πιππ '7-7,5 Οτιπ.;
π'οπιπι· 8,'75-9,5 Οτιπ.
ιππ 8-8,5 Οτιπ.;
πωπω 8 (πω,
Βιο ιιιιιτιο ποπ Ππτοτιιιοτ'οτο4,5-5 Οτπι.

8οποπ πιτ ππο ιπ ποτ Ιτιτοτοτπτ πιιοπ ποπ πιοποτ πο
οοπτιοποποπ Ριιιιοπ νοπ Νοτιιτποιιιιτιε Βοι Βοποπεοπντοπ
Βοτεοπο.ιτ πιπ, επ ιιπποπ πιτ επιπποτ ποιοι οτιιτπ.ππτ, ιπ
ποποπ ποτ Βιιτοππτποπ πω: Ε'τποπτοποιτιπποιτοο οιοπ ππτ
νοι·ποτοιτοτο πππ οτοτ ππτοπ οιποπ προτοτινοπ ΕιπέτιιΤ
νοιι2ποοπ πιιπ πιιππι·οπ θοποοππ8 οτειοΙτ τιιπτπο. $ττοτιζε
ποποτππιοπ, οοπϋτοπ πιοοο Ε'ιιιιο πιοπτ ιπ ποπ ποιιιοι ποτ
Νιιτπτποιιππο.
Ππποτποποιοπτιετ 1ιππποπ πιτ ειιιειιιεπιππο ΓιιΙιο ιοποοπ,
ποι ποιιοπ ποτ Αιιοττιττ ποτ Ρτποπτ ππτοπ πιο Βοποπ
ποοιτοπ οτιοιιτιο, επιτιο πιο ποιο νοπ Βπτοπιιτποπ ιπ ποπ
Πτοτπο, πιο 8οποιπο πππ πιο Βιοεο, πο. οο ππε 2π πο”
ιππτοπ πιιτπο οπο πιοοο Μϋπιιοπιιοιτοπ 2π ποορτοοποπ.
πιτ ντοπποπ υπο ποποτ ιιπτ ποπιοπι€οπ ποιοι πι,
Βοι ποποπ ποτ Ι)πτοππτποπ ιπ ποπ Βο.ττπ οτιπιοτο. Με
οο οοποιπτ, πι πιοοο Αττ ποτ Νο.τπτ- πποτ 8οιπετποιιππ,ο
πιο πιιπτιοετο. Ψοπιποιοπο ιο.ππ ιππ Βοι 44 νοπ τπιτ 8ο
επιππιο1τοπ Ρειιιοπ νοπ Βοποποοπτνο.πποτοοποιτ τπιτ Βπτοιι
πτποπ πεε Ε"τποπτεο.οπιπποιτοο 24 Μπι ποπ Αποττιττ ιπ
ποπ Ποτπι νοτποιοπποτ. Αποπ ποττ Βοπτϋποτ ιιπ
πιιοο ποι Επιττοπτοτιποοπο·ο.πποτεοποιτ πιο Ε.πτιοοτππ8 πιο
Γτποπτεποποο οιοπ επι πιιπιιοετοπ ιπ ποπ Βιιττπ νοιιππι
Ιπ ποπ Β.τιππιοπ πιιοοτοτ Βοττοοπτππιτ ννοιιοπ πιτ πιιι
επιππο τιιιιο πιποιποιοποπ, ιπ ποιιοπ οπο, πιο ιιι ιιποοτοπ
Ριιιιο, οππο Κπποτπιιιο οιπο Οπιπιπππιπο.τιοπ πιιοιοοποπ
Ε'τποπτειιο1τπππ Ποτιπ ποτοτοΙιτο, πιο Αποοτοοοππε ποτ
Ε'τποπιτποιιο ποτ οππιπ οτιπιι;ιο πππ θθΠθ8ΠΠ8 οιιιι:τιιτ.
Απ πιο Μπετοτππε πιοεοτ Ε'ει.ιιο, ποτοιι οι 11 οπο ποτ
Ι.ιτοτοτπτ ποπο τιιοπιππιοποτοιιοπ πϋπποπ ιιππ πιο τοπ
Ηοντοιπ, ΒοιΙ, .Ιππποππ, Τοπποτιπι, ποτε,
Βοπιιτο, Νιοινοττπ, ΡοοοποΙ, Ποοοπτιτπρο,
.Ιοποοπ πππιτ πππ οιιιιιω ποοοπτιοποπ τνπτποπ οιτιπ,
ιποοοπ οιοπ ιοιποππο Βοιποτιτππποπ οπιτπιιριοπ: Βιο Ροττιπ
ιιπποτ πιω πιτοτο @ποπ πιο 8Υπιππγοο οοπτιιπετ. Βιο
ΒπτΙοοτππο ποπ Ρτποπτοποποε οτιπιπτ οοπππιινοιοο, πιτ πιιτ

Βι·ποεοπ Ιπτοτνοιιοπ. Βοι· Απποπο νοπ Ρότποτποιιοπ πο

Βιππτ νοπι 2. .Τοπτο ο.π, ποτοοπποτ νππι ποττποιοπ (ιο
ππττοτοτιπιπ, ιπ οπποτοπ Ριιιιοπ νιοι οριιιτοτ. 8ο Βιοπτ
Ηοοιιοτ ειπ, ποεο ιπ 28 ΡιιιΙοπ, πιο οτ επεοιπιποπ
οτοΙιτο, 18 Μπι ιπ ποπ οτοτοιι 8 .ιο.πτοπ πιο Αποετοεοππο
ποο Ε'ϋτπο οτιπιπτ ιετ. Βιο Αιιοει οπο ποιπ Ρτποπτοο.οιτ
οπτιοοττ πι, ποποττ οο πιτ εοπτ Ιοποο, επ ιπι Βοτι ιικο
εοποπ πιο 27 πππ ιπι .ιοπποοπ'οοποπ ποτ 48 .ιιι.πτο.
Βιο Μοποοο ποπτοπ πιτ, ινοπτοππ πποπ ποτ Ρτποπτοο.οιτ
πποπτιοοττ πι. ιτιοποι·. Ζπτ Ζω ποε ποτιπιι1οιι θιοπιιττε
τοτιπιπο ττοτοπ νιιοποπ οιπ, ιοπιοπ τιποι· ιπ νιοιοπ τιιιιοπ
οιποπ οπο. Βετο Βοίιπποπ πιιπτοππ ποτ Ττοπιοπτο οιποτ
Βοποποοπινο.πποτοοιιιιιτ ιοτ ειπ Ιοιπιιοποο, οοοπτ ,οπτοει.
πω Απιοπι ποο Ρτοποοοοο ιιπποτ ιποπ ιιπ Απποτποπ οιποπ
Ιτιοιποιι Τιιιππτ, ποτ πιτ οιιιππιιιιοπ επ ιτιοιπ Βονιιοτποπ.
12οιτπιππιοπ οιποπ Ππτοππτιιοπο ποο Ε'τποπτοοοπιπποιτοο
ποοπ 2 8οιτοπ να, πο ιπ οιποπι νοπ Οπτνιοτ ποοοπτιο
ποποπ ιιππ, »το ειοπ ποτ Ρτποπτοποιε οοινοπ1 πιι.οπ ποιπ
Βοοτιιπι πιο ππτοιι πιο Βοποπποοιτοπ πιι'ποτο. Αποπ ιπ
πποοτοπι ΡοιΙο ιοτ πο. πππτοπποιπιιοπ, ποοο πιπ Βπτοπ
οιποπ ποιοπ 2 $οιτοπ οτοττπειττο. Ποτ Πτοτπο ιπι: πιτ πιιτ
ποτ νοτποτοπ Ε'ιιιοπο ποο Ρτποπτοποποο νοτινιιοποοπ. Βιο
Ε'τποπτ ετοιπιπτ ιπ ποπ οπιποπ 11 τιιιιοπ, οοινοιτ οιοπ
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Ρετεοιι ιιιιειιιιάιε ειιιιιε.ε1ιειι, ιιιεΙοΙιε Ιιτειιιιιιιιιτε νετειιάετιιιι
@τι ιιιτετ ΡεγεΙιε πιει, εοιιάετιι ιεει.ιιιιεκε11ειι,Με νιειε άετ
ωπιιπιιιιιιιιΙειιΜε." 1ιεάιιτιι.ιε·ετθειει.εειιτειιιιιει·νοι·Ιιειιάειι ειιιά.
άετειιΠιιιετ1ιτιιιιτιιιιςιιι ειιιετ Αιιει;Μι εοινοΙιιιιιιιιτειιι ειιτειιειι
1ιιιετεεεε Με τιιιειι ειιιπ Νιιι.ιιειι άει· θειπιειιιάε ετΓοτάετιιο1ιετ
εειιειιιι. ΙΣε άιιτι'ιε άΜιετ ι:ειιιι€ειιά ετεοιιειιιειι. άιειεπιιε;ειι
Ρετεοιιειι ειι τεειεττιτειι, ννειι:1ιειιι άειι Αιιιζειι Με Πιιιε·ε
Με;; ιιοιοτιεοΙι Με πειειεειιτιιιιιι ιτιι.Ιττειι,ιιιιοιιάειιι άεε ΠτιιιιειΙ
άετ·Πιιιιτειιιιιιε; ιιτειάιο1ιοοιιι.τοΙιτι ινοτάειι ινιι.τ. ΒτΜιιιεειιι:
"Με εε εκει· 8εινεεεπι, άιε Αιιε·ειιειι άετ Διιι.τειι6τιςειι ιιιιά
άει· Κι·ιιιιΙιειι εειε” άιιτοΙι ρεγειιιιιιτιεοιι ιι.ιιεςειιιΙάετε Αει·πε
ιιτιιιειι ειι Ιεεεειι. Βοι άει· ε·ετιιιιτειιΑιιεεΙιΙ εοιεΙιετ Αετειε
εει ιιιιε ειι Βιιιιάε Πειτε άιε Βιιιιιιειε ιιι άιεεειιι Β”ΜΙε εε νιει
Με ιιι ΑιιερτιιοΙιρειιοιιιιιιειι, άεεε ειε »Με ετει: ιιι άΜιτεπι
Ιιεειιάετ ινοτάειι "Με ιιιιά άε.άιιι·ειι,Με _ιεάεεει' ειπε νοΙΙιε
ιιιιιιιιιιε ειεε ει:ιιτιειιάε ιιιιά »Με ιιι ιιιιτ2ει· Με ιιεειιάετε
ΒτιιειιιιιιΒ·, ιιιι2ιινει·Ιϋ.εειε ιτεινοτάειιΜιτε. Βει ειιιετ εοΙιπιεΙΙειι
Βε,ειει.ι·ιι·ιιιιε,·ω” ιιιιιτε ειεε άετ τωιιι ειιιετ ερεειεΙιειιεειιειι
Βιιιιιιειε ιιιιτ εεΙιτ ιιεπιις νοιι άειιιιειιιι;ειι ειιιετ ειιιιιιε1ι ειιι
Ιις:1ιειιιιιιιετεειιειάειι Ιιιιιιιιειι; άειιιι εο1ιιιε11ιιι.εει ειεε άιε .ειε
ιιιιιιε Βιιι€ιιοειιειτιιιιε; άετ Ε'οτιιι άει· θειειεεΙιτιιιιιιιιειι: ε.ιιοιι
άιιτεΙι άειι Ρεγειιιειετ ιιιοΙιτ ει·τειεΙιειι. Πε.ε Βεεττε1ιειι.ιιι ιιι6ει
ιιοΙιει. ιιιιτ:ετ Πάει ιιι ειιιειιι Ηεειιιιειε ειι ιιοιιιιιιειι,ετι'οτάετιε
ειεε Βτοεεε ΖΜι1 νοιι Μιιετιιειι.ετιι. ΑΜ' ειιιε Αιιιτεἔε ειι άιε
Πε1ιιιιάιει:ιιειι Αετιιε ετιιιιιττειι ειεε ιιιεΙιτ Με 1ιιιιιάετι.Ζιιτ
ΒιιτειιΠιιιτιιιι€ άετ Βιιιιιι€ιε Ιιετειι: ιιιιά Ιειετει:επιιιι άειιι Μιτ
2ειι Ζειττε.ιιιιιειιοιι ινειιι€επι Ποιιιι.τειιάιε Αι·1ιειτιιιιειιι:εε1ι.Ιιειι.
ΔΙΙε, ειε εει' πινει. νιειειιε ιιτι Βιιιιι'ε άεε ιΤιιιιτεε ετιιτ1ιειι,άιε
ιιιει1ε.ιιάΠοοιοτειι 1.ε τιε ιιιιά ιιι ιι ιι ε. ιιιι1ιειιάιε ε·ει'οτάεττειι
1)ειεπι άετ ()οιιιιιιιεειοιι ειι€εεειιιάι. Νιιτ Πιτ ειιιι€ε ενειιιιτε
ΚιτοΙιε ιεΙε ενιιτάεεε ιιοιΙιιτειιάι8·, ιι.ά ιιοιι ειιιιιιιε·ιι·ι.εΑετ2τε
ιιιιιιιάε ε8ιτειι. ιιιιι άιε ιιοι.ιιννειιάιεειιΠιιτειι ετιιειιειι ειι Ιιιεεειι.
Ρετ πιει ΚιτοιιεριεΙε ΙιΜιεπι. ιιι Βτιιιειιι.πεΙιιιιε νοιι Αετετεπι,
άιε ιιι άειιεε11ιειιΜτΙιειιάειι Ηεττειι Ριι.ειοτειι, νοιι άειιειι άετ
Βιιιε ιιιιτι€ειιε ειιςΙειοιι Πτ. ιιιεά. ιει, άιε Βιε1ιειιεινιιτάιρειιειτ
€ειιιιιιι., άιε ετι'οτάει·1ιοιιειιΠε.ιειι ειι Ιιεεοιιιιιιειι.
Πιο Πει.ειι ιινιιτάειιιιε.ειι άειιι Κεττειιεγειειιι ,ιτεεειιιιιιεΙι. ιιι
άειιι ιιιιετ ιεάειι ειιιεειιιειι Κτε.ιιιιειι ι'οΙ,ε;ειιάε Αιιιτειιιειι νετ
ιιιετιιι Μιτάειι: 1) Πετ νοτ- ιιπιάΡιιιιιιΙιειιιιιιιιιε, 2) άεε 1ιεΙιειιε
Μια, 8) άετ ΟινιΙειειιά: νετΙιειι·ιι.ιιιετ.1εάιε.νετινιιιννετ. 4) άιε
Βε1ιειοιι. δ) ειι ενε1οιιει·θειιιειιιάε άετ Κτιιιιιιε ειι€εεοιιτιε1ιειι
ιει;,0) άετ Ψοιιιιειτε πιεσε άειιι ΚιτειιεριεΙ ιιιιά άετ θειιιειιιάε.
7) άιε ιιιιπετιει1εΕεεε: 1ιειιιιι:ιεΙτ,ιιιιιιειιιιττε1τιιιιιτει·ειιιτειιιιεε
ωιιιτιιιἔ, ά. ιι. με: ιιιιιιεΙΙοε. 8) άιε Ροτιιι άει· θειειεειιτειιιι
Με: τιιιιιε·, ιιιιτιιιιιΒ·,τοΙιειιοιιι.ιειιπιά Μπιτ ΒριΙεριιιιει·, Ιάιοι.
ιιιιά ιιιιειιιιιιετεοιιιιιιειειι,θ) άιε Βε.ιιετ άετ θιειει:εειιτΜιιιιιειι.
10) άιε Α” άετ Πιιτετιιτιιιςιιιιιτιιιιά νετράει.πιιιιιτ, 11) άιε Α”
άετ ιιιε1ιετιιτειιΒειιειιάΙιιιιε;: ιιτειΙιοιι ιιεΙιειιάειιι ιιιιιιεΙιειιάε1ι:.
Ιιι άετ 12. Βιι1ιτιιι άετ Αιιιτιετ1ιιιιιιτειιιιιιι.τειι άιε Αετει:ε άιε
ΠιιιτΙιεΙιιιειι, τω: εοΙο1ιεΠιιιειιιιιάε ειιι'ιπιει·ιιιετιιιιειι ιιιιιο1ιειι,
ενειοΙιε ιπι άειι νοτιιετιἔειι 11 Βιιιιτιιιειι "Με νοτ,ε;εεειιειι
ΉδΙ'0Π.
Βιε εεεειιιιάεττε Απ άετ Βιιςιιειε νετ ιιειιιτΙιεΙι οΙιιιε ΜΗ·
Με άετ ιιττιιοΙιειι Αάιιιιιιιεττετινιιειι6ι·άειιπω: άιιτειιιιιιιτΙιετ.
Ι)ιεεε ιινιιτάεΜε άειι ΒεΠιιιΙ άεε Πειτε Εινιιιιιάιεοιιειι Ηοιινετ
ιιειιτειι ιιι ειιτΕεεειιιιοιιιιιιειιάετ ιιιιά ιιετειιΜΙΙιεετ ινειεε εε
ΜΗιτι. Με Αάιιιιιιιετι·ιιιιοιι πι: Με» άιε ΖΜιΙ άετ νοτιιιιιιάειιειι
1ττειι ιιιιι εο ιτειιιιιιετοτιειιιιτι, ιι

ι ιιΙειιιετ άεε Θειιιειιιννεεειι
ω. Βε ει·εεΙιειιιειι άΜιετ Πιτ άιε Βτιιειιιιιι,<ι;ειιιετ ειιιιβετ
ιιιιιεεειι ειινετιε.εειε;ειιΒιιειιειε άιε Ιιειιά€ειιιειιιάειι ιιιιά άιε
1ιΙειιιειι Βιιιάτε Με ιιεειεπι Εεειιτιιει. Βε ιει ειεΙιετ, άιιεε ιιιοιιτ
ΜΙε νοτιιειιάειιειι θειειεεΙιτειιιιειι άειι θειιιειιιάενετΜιΙιιιιιεειι
1ιειιιιιιπιτειιιά. άειιιι άιεεει1ιειι ιιιιιιιιειι ιιιεΙιι άιε νετιιΜτιιιεεε
'εάετ ειιιΖειιιεπιΕ'επιιιιιεΜε ιιιε ι3εωιι ιιειιιιειι; ειιι ιιιάιεοτειεε

ιιιάτιιιΐειι
ιιι άιεεεΙΙιειι ιει:Με μι· »Με ετιι·ιιιιεοΙιτ. Με.ιι

άειι ενο 1 επιπιειιιιιειι,άε.εε 20 ρα. νοιι ειι.ιιιιιιιΙιεΙιειι νοτιιιιιι
αιειιειι θειειεεΙιτειιΙιειι, Ιάιοτειι ιιιιά ΒριΙεριιιιετιι άετ νετννε1
ω” ιιιιιιεΙιειιιιι: 1ι1ειιιειι. Πιεεετ Αιιειειιι. ιει ιιιιειι άετ ιιι
εειιιειιι Κιτε1ιεριεΙ νιοιιΙ οτιειιιιι·ιετ Ηετι· Ρειειοτ Ψεττεε ειι
"νσειιάιιιι, ιιεειιΕΙιεΙι εειιιεε Διιιτειιεειτ1ιεε, ιιιιά εε Ιιειτι τω"
(ιτιιιιά νετ νοι·ειιεειιεετεειι, άειεε άιε ιιιιι·ιε;ειι ΚιτειιεριεΙε ειεε
ιιι άιεεετ ΒεειεΙιιιιιε,· ινεεειιτιιειι νοιι άειιι 1νειιάε.ιιεοιιειι ιιιιι.ετ
Ωειιειάειι.
Πιε Βιιιιιιειε ιιι άετ ιττοεεειιΒιιιάι. Παει. νετερτεοΙι ε

ι.

ρτιοτι
Μπι ενειιι€ετειι ειοΙιετε 1)ιιτειι, ιιιιά ειε ιει ιιιιε άιεεειιι θτιιιιάε
ιιιιτει·ιεεεειι ντοι·άειι. νοιι άετ 1ιιεει θεεει ννιιτάεΑιιετιιιιά εε
ιι0ιιιιιιετιι"ειι Πιτ ειιιε άετιιττικε ΒτΙιειιιιιι€ άιε Μιτιιιε .ΤΜιτεε
εειε εοιιιοιι1ιιιι 1ιιτει·εεεεάετ Κι·ιι.ιιΙιειι Με άετ Αετειε Μπι ιτε
ειιτιιειεετεπι ετεειιιειι. άιε Ατειιειιιιτττετ Αετετε Μιει· Βιετιιάε
Μιι1ιτειιάάει· ιτιιιεπιάειιτεεεειι. άιιτοιι ιιιτε ΤΙιΜιε1ιειι. ιιι άειιι
Βεάεοττε ιιι Αιιε Με εειιοιιιιιιειι ειιιά. 8οιΙιε άιε νετνοΙΙ
ειιιιιάιςιιιιΒ· άετ ιιιειιιιιι€ειι άιιτειι ειιτερτεειιειιάεΒιιηιιετειι ιιι
ει” ιιιιά ΟεεεΙ ετΜιιιεειιι ετεειιειιιειι, ειι "Με ειε ιιεειι άειι
εει άετ Ι.ειιάεεεπιιιιιετεεειιιιιειιτειι ΒτιειιτιιιιΒιειι »Με εεΙιντετ
ειι 1ιεινετιιειεΙΙιεειι ιιιιά 1ιΒιιιιι.ε,ιΜΙε ειε ιιτι ιιιι.ειιειειι άΜιτε
νοτ€ειιοιιιιιιειι ενετάειι εοΙιτε. εειιτ νοιι! ιιιιι.ετ νει·νι·ετιιιιιιιε
άεε 1ιετειιε εεεειιιιιιε1τειιΜΜετιΜεε ειιιιι,πειιά ειινετΙεεειΒε
Βιεειιιιιιτε 1ιείετιι. Ιιι ειιιετ Βιιιάι Με ιετε.Μια: ειε ιιι Βι
1ιεΒιιιι€ειι ιιιιετ_ιεάεεειιι:εΙιιε Πειιε άετ 8ιτιάι.Μι 1ιεετεΙιειιιιιιά

Μιτάε άΜιετ ειιιειι νιεΙ οοιιι Ιιειττετειι Αρριιτει: ετιιειεειιειι Με
άεε θειιιιιιειιι άετ Βιι.τειι ειι άειιι ιιιιοιιειι Βιιιιάε ιιπιά ιιι άειι
Ιπιειιιειι Βιιι.άτειι. 8ειιοιι Ποτρε.τ ιετ Πιτ άειι ε;εΙιειιάιιιιιιτειι
Μοάιιε ειι ε;τοεε, άιιιιετ άιιτΠειι άιε ΒτΙιειιιιιιιτετι ιιι άιεεετ
Βιιιάτάειι ιιιιτιιτειι ειι θειιειιι,ειιειι εεάειιιειιά ιιιι.ειιετειιειι.ιιι
άειιι ιιιετ ειοιιετιιοιι ειπε ι·ετΙιε.Ιτ.ιιιεειιιε.εειετεεΙιιι ,ιττοεεεΖω
νοιι 1ι·τειι ιιιιτεειει:τιτι.εειι1ιεΙιειι εειιι πι”. Αιιεεετάειπι ειιι
εε1ιιιιρΓειιεει ειιιετ Βιιιιιιετε, ινεΙε1ιε Αιιε·ιι.Ιιειινοιι ΝιεΙιιιιτετειι
Ζιιτ Βιι.ειεΜε, ιιιιοιι ιιοειι Με ειιάετειι θιτιιιιάειι ι·ει·1ιτιιιεΙε
θειειεειιτειιΙιε άετ ιιε ειι·ιτιιιιε·. Π” ειιιά τΙιειΙε άιειειιιιτειιι
ειι άετειι ρεγοιιιεεΙιε ι,ςειιτΙιιιιιι1ιε1ι1ιειτειιεισιι άιε Πιπ,<τειιιιιιε·
ιιιι .Τιι.ιιτεΙιιιιιπειι νετΙιεΙιτ νοΙΙΙιοιιιιιιειι ε·εΜιιιιιι. Με. ΠιειΙε
άιειεπιιε;ειι,εει άειιειι ειεε Πιεειιε θειετεεετειιιιιιειτ ιιι εΙΙιιιιιιι
ΙιεΙιετ ΒιιιΜο1ιε1ιιιι€ 1ιε8·τιιι“ειιιει. Ηιει·1ιετ επειιϋτειι νιεΙε

Βετιοάιει:ιι
Ιττειιιιιι€ε, νεττεειιω, ινε1ειιε άετ Πιιιιτε1ιιιιιιτΜε

τι,ειιιειε οάετ Με ιιιιι: ειιιετ ιιτειι 1άεε ιιειιιιιτειε Μειιει:1ιειι
ετεοιιειιιειι, ιιε8·ιιιιιειιάεΡετεΙγιιιιετ, νιεΙε Ζιιιιιι- ιιιιά ΡΓ00088%
ειιι:Ιιιιε·ε, ειιιε "Με εει·ιιιεε ΑιιΖε.1ιΙάετ Οι·ιιιιιιιεΙΙειι, ντεΙειιε
ειι: ιτι·ιιιιιπιιΙιειιΠιτ Βειετις εεειιιιάε νετιιτεειιετ εε1ιεΙι.ειι"θΓε
άειι ιιπιά εειιτ νιεΙε ιιι άει· .<.τι·οεεειιθειιιι.τ άετ Υε.ειιιιιιιιάειιτ
άετ ΑΙΙιο1ιοΙι1ιετ ιιιιά ιιιιετΙιειιρι άετ νετιιιιιιιιιιεΙιειι Βιιιειειιιειι.
17ιειεάιεεετ Βιετιιειιιε νετιιειιειι ειεε ε;ετιι νοιπ Ιιιιιιάε. ιιιιι
εισιι ιιι άειι Βιιιάωιι ειι ι:οιιοειιι:τιτειι.
Λυσε ιιι Βεειιε επί ειε Μ. άΜιει· άιε Βιιιιιιετε ιιι άειι Βιιιάι.ειι
ιιιιιιάετ ιιινετΙεεειιτ Με εει' άειιι ιιιιεΙιεπι Ι.ιιιιάε. Ηιετιιειειι ειιιά
ιιι άειι ΖΜιΙειι άετ ε.ιι;τεειεΙΙιεπι Βιιιιιιειε ΜιιιιιιιιιΙειιι'ετιιειι ετ·
Μιι·ιειι, ιιειοΙιε ιιιεΙιτ οάετ ιιιιιιάετ ιιειτιιειιι1ιειι,ιι·ΜιτεειιειιιΙιειι
ιιιιετ ιιιιι ιιιιιιάεει.ειιε20 ρθι. 1ιιιιτετ άετ ννιτιιιιειιιπειι ειιτιιιιΕ
1ιΙειιιειι. νοιι άιεεειιι θεειειιιεριιιιιιτε ιι.ιιειετ άετ ν7ετιιι άει·
Βιιιιιιειε ειι 1ιειιττιιει!ειι. Ιιι Βεττε.οιιι:Ιιοιιιιι›ειι ιιοιι ιιιιοιι ιιοιιιι
άιε ΒεοΒε.ειιιιιιιςειεΙι1ετ' ιιιεΙοιιε ετετε ιιιινετιιιειά1ιειιειιιά, ειεε
Μιει· άιιιιιι 1ιεεοιιάετειιιιιιιειι, ινειιιι εε ειειι, Με ιιτι,=.ιειτειιειιειι)
Γειιε, ιιιιι άεε Ζιιεειιιιιιειιιιτιιειιειι τω" ιιιιιιάειι., νοιι άειιειι;
εο Με.ιιεΙιε ειι άετετιιΒιε Ατιιειιειι ιιιειιι εεΜιιιιιι ειιιά. 8ο ιτε
εειιΜι εε, άειεεεει άετ Ει·ιιειιιιιιε άει· Πειειι εκει Με Μια
Ρι·ιιιτειι ειεε εττιειε Αιιτννοτι ιιοιιι·ι Μιτάε ιιιιά ιινιιιιπ·οΙιιιε
Αιι€ε1ιε άεε θτιιιιάεε άετ ιιιινοΠετε.ιιάι€ειι ΑιιείιιΙΙιιιιιτ άετ ιιι
άειι ΖΜι1Ιωτιειι νοτιιιιιιάειιειι Βιιιιτι1τειι. Βιιιε ιτειιιιιιε νετ
ε.τιιειιιιιιε άετ Κιι.ττειιΜιτάε ιιι άιεεειι Ριι1Ιειι ετιιειιτε Δείτε·
Βειι ειι άιε ιιιι€ειιιιιιειι Ζιι.ΙιΙετ ει·ιοτάετιιιιΜιειι. 8οΙειιε ιιιιιιειι
ενεεειι άετ εειε ιιειιιεεεειιειι Ε'ι·ιει εει άετ νοτιιεεειιάειι Βιι·
τιιιθτειιιοιιι. ειει;τιιιιάειι ιιιιιιιιειι. Πιο ειιι2ειιιειι ιιιι1ιεει.ιιτινοι·ιε·
ιειι Β"τεΒιειιειιιά ιιιιετιιτι άεεεειι νοιπ Ζιιεε.ιιιιιιεπιειεΙΙει· άετ
Βιιιιιιετειιιιετε ιιιιτάετ ννεΙιι·εεΙιειιιΙιειιιιειτ ιιεε.ιιιινοτι.ετιινοτάειιι
νιεΙειιε ειο!ι Με άειι ιιιιτι;ειι, ιιι άειι ιιιινοΙιειιιιιάιεειι Κε.τι.ειι
ειιιΙιεΙτ.ειιειι Πιιιειι ει·Βιιιι. Πιιτετ ΒετιιοΙπει‹·ιιιιειιιιε άιεεει·
τιιειΙε ιιιινετιιιειάΙιειιειι, ι.ιιειΙε νετιιιειάιιοΙιειι Μιιιι€ει άετ ΙΝ·
ΙειιάιεοΙιειι Ιτι·επιειιειιει.ενοιπ άιιιιι·ε 1890 Με ειε άειι ιιιιιιιι·
ίεειιιιιΜ·ειι ντεκ», άιε ΠιιιιιιιιιΙΖειιΙ άετ ιιι άειι ιιΙειιιειι Βιιιάιοιι
ιιιιά άειι ΒιιιιάΒεπιιειιιάειιΙεινιιιιιάε νοτ1ιειιιάειιειιθειετεειιι·ειιιτειι
ετιιιτι. Ζιι Ιιειιειι, ιιιιι ενε1ειιει·εει άετ Οτειιιιιειι.ιιοιι άετ 1ττει.ι·
πιάσετειιιει·εε11ιει.ιιι τεειιιιειι Μ..
Πιιιετ άετ νοτειιεεει.ειιιιε ειιιετ Βιπιννοιιιιετ2ειιΙνοιι 1800040
Πιτ 1ιινΙειιά ιιιιά ΟεεεΙ ιιιιι ΜΙειι Βιιι.άιειι ιιπιά ιιιιτ 044Ι65 Πιτ
άιε Βιιι.άι Βιμ ιιιιά Οεεε1 ειιεε.ιιιιιιειιπάτε ειι άετ ΖΜιΙ 2778
άετ μτειιιιιιτειι1ττειι ειιιπ). ειιι 11τιτ.ιιιειιάετεεΠιειι, ειεε 990,
1ιιιιειιειιιιάάιτειι,»Με 3704 ιιιιειιιειειιειιιιιιά Με εειιιιτειιιιι.πειι·ειεε
Μιιιιιιιει.ιιιιιιι άετ ιιοιοτιεο1ιειι Ιι·τειι ιιι ΙτινΙτιπιάιιιιτ Βιμ ιιιιά
θεεει ε;ε1ιειι άιιτΠε. Αάάιτι. ιιιιιιι ειι άιεεετ ΖΜιΙ άιε 20 ΡοΒ
ιιιιιιιι, ινεΙοιιε πιει· ιιιι·ειι Γειιιιιιειις1ιεάετιι, ιιιοΙιτ Μιει· άειι
θειιιειιιάενετινε.Ιτιιιιι.πειιΜε Ιττε ιιεΙπιιιιιιτω" ιιιι5ετειι,εο ει-ιιιιιι
ιιιιιιι 8704 -ι
- 8704= 4445 Ιττε, ειιιε ΧΜΛ, ενεΙειιε τεειιτεει. πιι:5

άετ Π·ιιΙιετειι δοιιιιτειιιι,<.τάεε Ηεττιι Πτ. Π. Ι)ειιιο (4010)
Βετιιειιειοιιιι ι ιιιιιιι ιιιιιι Μπιτ ιιοοιι άιε εετ ιιιιιιιι

ιεει.ειιειεΙιεπιάε ΖΜιΙ ει· Κι·ιιιιιιεπι,άιε εεΙ1ιετ»Με νοιι ιιιτειι
Αιι€ειι6ι·ι,εειι Με εο1οιιεει·Ιιιε.ιιιιι:ννει·άειι, ειι Μιτάε ειε ιιιιτ
ειιιπ θ00-1000 Πιτ με: 1τινιε.ιιάειι ιιεκτεςειι ιιι·ειιειιειι, ιιιιι
άιε Με! 5879 ειι εττειοιιειι, ιιιεΙειιε ιιι άειιι Βοιιτειιιεπι άεε
Ηεττιι Ιιν1ιι.ιιάιεειιειιθοιινετιιειιτειι ειι άεε ΙινιιιιιάιεεΙιε 1ιε.ιιά·
τιι.ι.ιιεθοΙιεΒιιιιιι εοιιιιτειιιιιςεινειεεειιιτειιοιιιιιιειιΜτά. Πιεεε άετ

ΙάεΒιεττιτιιιι€ειιι€ε.ιιεειιειι θειετεειιτειιιιιειι ΙιΜιειι ιιιάεεε ει»
άιε Πειτε ιιιιο1ιάετ ετι'οτάετ1ιειιειιΑιιιιιιιΙ νοιι Αιιετε.1ιερΙΜπιι
Πιτ θειειεεΙιτειιΙιε μι· Ιιειιιε Βεάειιιιιιιε, άιε ειε ι1ιειΙε εετ
ιιιειιι άετ ΑιιετειιεΙιεΙιειιάιιιιιε 1ιεάιιι·ιειι,τ1ιειιεειεε ειιιι.τετάετ
νετιιτιιι€ιιιις ιιεάιιτίιι,<;εειε νιετάειι. ιιιιειιάειιιάιε εεεεενι·ει·τις
Βε;ιετι·ιττειι άιιτειι άειι 'Ι'οά οάει· Με επιάετε νι'ειεε επιεμ
εο1ιιεάειιεειε ινετάειι.
5897 1ττε,Μεο ειιι Κτειιιιετ Με 241 Βιιιινοιιιιετ, ιιι 1ιινΙε.ιιά
Ιιειιιι πιιοιιι Με ειπε ιιιιινε1ιτεοΙιειιιΙιοΙιε ιιπιά ετει: "Με εκει
Με ειιιε ιιιιιιιϋειιοΙιε ΖΜιΙ Ιιεεειοιιιιει. ννετάειι, ντειιιι ιιιε.ιι Μ·
τιιε1ιειειιιιε,τι,άιιεε ιιι άετ Βοιιννειε 2.13. Με 801 Βεειειι άετ
ΒενιιΙΙιετιιιιε· άιιτειιεειιιιιιιιιοιι ειιι Κτειιιιιει· ιιι ειιιετ Αιιεττάι
ιιιιά ιιιι θειιτοπι 'Ι'ιιιιτειιιι εοε,τιιτπι' 100 ΕιιιΜιιιιιετ ειε ιιι
ειιιοτ Αιιειιι1ι: ιιιιιετεε1ιτιιοιιτετΚτιιιιιιιει· ειιιιΜΙι:. Πει·ιι.ιιεΜ”
ιιιιιι Ιιειιιεεννειεε, άιιεε εε εποε εει ιιιιε ιιοιΙινιειιάιι.ς κάτω
άιιτοιιιιιιε5897 ΚτιιιιΙιειιιιειιειι Πιτ θειετεειιτειιΙιε ειι Ιιεειι2ειι.,
άειιπι Ιιιιιιάετ ιιιιτ ετεοιιΜιττειι Βιιιετειι2ΙιεάιιιιτιιιιΒ·ειι,ειιιειιι80η
ετειΕετιειι Κιιιιιρι ιιιιιε ι)ιι.εειιι ιιιιά Πειιετεειιιιεε ειι Ατιιειιετιι

ειιιιιιιιιι:
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ΗΒιιεεε ε1ε1ιεεεε 1111.εάει·ενει·ε;1ιε1ιεεενει·άειι,ιιι ινε1ε1ιεεειε
Πειεεεεε1ιεά1εεεεεεε 1ε1ε1ιεει·εεε, άει· Κε.ιερε ειεε Βεεειιι
ιεεεει·ει· ιεεεεειν 1εε ειιά ειεε εε Ζειεεε εεε” ΜεεεεΙ εε
Δι·1›εἱεε1·εΠ11ι11ιει·ιεεε1ιε. Ιιι εεε ει·εεει·ειι ιιεεει·1ιεε·εε ειε
εγο1ι1εε1ιθε1ιενεε1ιει·εειιε ΚειερΠε εεε εεε ε1ιει·ιεεε1ιειαεε
| ει·1ιε1ειιιεεεεε1ιει·ε1 ἱε εεε 1εεεεετεε. Με ε1εεε11εο1ιε.Π1εε
εεεεεεε·εε. 11ιεεε εεε 8ε1ιεεε εεε ΑεεεεΙεεεεεεεε1ιε1εεεε·εεεε

€
1
ε

Ηειι·εε εει· 1ιε1ιεεε1εεε,ννε1ε1ιει·ειε ειιιεε εεε·εε1ιεεε ε1εά,
ιιεςικ1ει1ιεεεε 1ειεεεε. Βει εεε εε 128ΠάθΠει1εεΜε ἰΠιειινιεΜε Δεεε1ι1 άει· ι·Πεεει·εε ι·ε1ι1εεε, εει· ι·1ιεειδεε. εε1εννει1ε;
εει·ε1ι1ε;εε εεε το1ιεϋε1ιειςεε Κι·εε1ιεε. εοννιε άει· ιεεεεειε
εε1ιενει·ειι1ι11οεεεεεε Βιιι1ερε114ει·ιιι 11'ο1εεεεε Αι·εε1εει·ιεεε
.Με «Μενετννει·ε1ιιιιιΕ 11ιι·ει·νει·ειιεεει·εεε Αι·1ιειεε1ιι·είεΜε
εειιι 1.εει1ε. Βει εεε ννιι·ε1ιεε1ιεΠ1ιε1ιεεΕ'ε1ι181ιειεεε εεεει·ει·
Βεεει·ε εεε εει· θεπϋ1ιεεεε εε εεεειιεε Βεε1ιεεε, ε·ιι·‹1 Πιι·ε
Δι·1ιε1εΜε εει·1εΒ·ετεειΙ.ε1ιιιε 1ιεεε1ι1ε,οι1ει·εεε1ι εει· Πιι·Κοεε
εεε ννο1ιεεε8· ιιι Αεευι·ιιε1ι ε,·εεοιειιιεε. ΙΒε εεε άει1ει·ε1ιει ιΠεεε νἰε1εε εεε ει·ι·ειο1ιε,εεε ειεε εεάει·ννει·εεειιιεε Με
_ιεεεεΜε ι·εειοεε11ειιει·1ιεεεεε Πιιει1ει1ενει·ρε1ε8·ιιεε·ι1ει·1ι·ι·εε
εε ει·ι·ε1ε1ιειιειιο1ιε. Βει εεε εεεει·ίεε εει· ε1ε_ιεειμεεθεἰεεεε
1ιι·εε1ιεε,ειιιεε Αεεεεεεεειμειε ω· ειε ειιιιἱειε1εε Μεεε 1ιει·ε.1ι
εεεεεεε εειιι·

ἔεεε
εεεεε1ιο1ιειιΜ. ε'ει·εει· ά1ε_ιεε18·εε.ενε1ε1ιε

Πἱι· εἰε1ιεεε· ε: Πιεε·ε1ιιιεε εεΠ11ιι·11ε1ιειεε. εοινιε άιε εε1ιειε
ε1ιεε εεε εεεεεεετεε Κι·ειι1ιεε εει· Πεεει·1ιι·ιεεεεε 1ε ειιιει·
Αεεεει1ε. .

· Με νοι·11εεεεάε1Βεεεεεε "εεε ειιιεε1ε 1ενΙε.ει1 ο1ιεε Οεεε1
Με Εεεε ιιι ι11εεεει.1ε.ει·ε896 εε1ιννεο1ιε,ιιεεεεεει·ε,εει·ιι1ι1ε·ε
εεά εο1ιεϋο1ιειεςεθε1εεεε1ιι·ιιεΚε ε;εε18.1ιΙεειοι·ι1εε εὶε‹1. 1)1εεε
Ζε.1ι1ι1ει·Πε ε1ειιι11ε1ιε;εεεε εεε ε1ιεεεϋ.ε1ι1ιε1ιεενει·1ιε1εειεεεε
εεεερι·εο1ιεε,εε εει·ει1ε εο1ε1ιεΚι·εε1ιε ννο1ι1ιενιε1ρ;ει·ιεεει·ειε
Πεεεε οι1ει·Πι.εεεει· εἱο1ιεάει· Ζ1ε1ι1εεεεεεεεεριεε εεἰε Μεί
εεε ε.1εάιε ιε 11ιιεε Ει·εε1ιειεεεεεε ενειιι€ει· ει·οεοεοιι·εεε θει
εεεε1ιτε.ε1ι1ιειεεε.Με Βιεε. Μό. θεεε1 Μιά ιΠεεε Ζε.1ι1επι 1/ε
εειιι εεινει ειε 800 ε·ι·6εεει·εε εε1ιεεεειιειεε. Σε ενει·ι1εεειεε
ειιιεε σε.120Ο ειιιει· 1εεεεεινει·εε Ρ11εεε εεεεεει€ε Κι·ε.ε1ιιε
ει·ε·ε1ιεε. Με ν1ε1ε εο1ε1ιει·1ζι·εε1ιει· Ιεὶεεεε ειε 1ιεεε1ιεΙιε
Με" Με" Πειεεεεεεε ι1εεεε11ιεΜε ι11εΑεεεεΙεεεΠεε_·ε εεε
1ιε1ειεεε1ιεπινοιι 11ιεεε ει11ι·άεπιΒ·εεε1ιε1εε1ι·ι·εερΠεεει·, εεε
ι1ει·εε Νιιεεεε Πι·. Βε1ιι· 1ε άει· θεεε11εε1ιε.Π.1ιν1εεάιεε1ιει·
Αει·εεε 1ιἰε,<.>;εινἰεεεεΜε, ειε Αεεεε1εερΠεεε ι·ο11εεεει118·ει·
εεεεεε 1ώεεεε.

Βεεεερι·εε1ιε ειεε ΠΠ· 800 άει·
1ιετεε εεε εε1ιννεο1ιεεΚιεε1ιεε Αεεεε1τερ1εεεε,εε ενει·εε. εε
σε. 800 Βεεεεε ἱε ιιεεει·εε 1ιεεεε1ιεεεεε Ιι·ι·εεεεεεε.1εεε νει·
1ιεει1εεειεε, 200 Ρ15.εεεεε 1ιεεε1ιε.Πεε.Πιο νει·ιεε1ιι·ιιες εει·
νοι·1ιεεεεεειι Βεεεεε Με εεε' 800 εεεερι·1ε1ιε εειιι νει·1ιε1ειιιεε
νοιι 1:1826 Β1εννο1ιεει·εεεε ι1ει·Πιε Με εεεει·ειι εε1εει·ε11ειι
εεε νσιι·ε1ιεεεε.ίε11ε1ιεενει·1ιε11εε1εεεεεεε ει·ιεΒ·εεάεεεε Βε
ι1ει·ίειεεεε εει· 1ι·ι·εερΠε ε εεεεεεε. Σε Με.Με ειε νει1ιε1ε
ειεε, Με εοε1ι νει· 25 ε1ιι·εε ιε Βεεεεε1ι1εεά εκ1εειι·ι.ε. 1ε
Ροεεε 1ιοιιιιεεειπε _ιεεεεειιιεε 1 1ε ειεει· Αεεεε.1ε νει·ρΠει.εεει·
εεε' 1218Βιιιινο1ιεει·, ενε1ιι·εεάιιε Β1ιε1ε1ιιει1ε 1 εεε' 701 Βιε
νο1ιεει· εεεΠε11ε.
1ειιεει·1ιιιιειε εεε1ι άειι Βεεε1εειεε εει· Βεεεεεε Με Νεε
1ιεε·ι·ε1ετ1εεεε1εει· Αεεεε.1ε νοιι 200 Βεεεεε εεε Πε· εεεει·ε
νειΜΙεειεεε ει·1'οι·άει·11ε1ιε11Πειειειε. 81ο Με! 11ιι·ειιΖιεεε1ι
εει· ει·ι·ειο1ιεε,Πι11ε1ιε1εει· ει·εεεεε 28111ειι·εεεει· ΡΠεε.:ε εε
ιΠ1ι·Πιεει·θειεεεε1ιι·ειι1ιει·ειιεεεε1ιεεειε ΑεΠιε1ιιεε νοιι Βρ1Ιερ
ε11εει·ε,1ιΠοιεε εεε οι·ιειιεε11ειιΙτι·εε ιιε Ρι·111τ:1ρεειιεε;εεε1ι1οε
εεε εεε νοιι 1:1εεεεεεε ειεε 1ιε16ιε·εΒιενειεει·ιιεε ε" Αεεεε1ε
Με Απε εεεεεεε ννει·ι1εεε11τι1ε. Αεε εει· Ιεεεεεεε εε ει·
ε1ε1ιε1ιε1ι,ειιιεεΜε νετ1ι5.1εε1εεάετ Βειειεεε1εεε. Πε1ιεει1εεε1εεε
εεε ι.ειιιε Μιεεε11οεεε ιιεεει· εεε Κι·εε1ιεε ειεε ειιιεε Με
8:7:10 ε·εεεε.1εεε.1)ει·ε.ιιεει·ιζιε1ιεειεε, Μ" ειε Αιιετε.1εεεε
1ιε11ιοεεεείι·ειει Βε1ιεε81εεε· ι1ιι·ειι Ζννεε1ιει·Π111ειιΕεεε. Βε
ειιε ειε εειιι· εεε επι ιεειεεεε εει· Ρι1ει:ε Βει1ει·ι'ειε:ειιεε θιεεε
ειιιεε, "Με Με εεεεεςε1ε1ιεΙιε Αιιε'εε1ιειε εε ειε Βει1ιεε·ιιιι€
εεε νοι·ννε1εεεειεεε Ζεεεειεεεε εεε: Μ1εεε11οε181ιειεεε εειι

ἔΠιε.
ννοιιιε ιεε.ε :Πε ειιεεεεε1εΙιε1ιε Βεεεεε11ιιιιε· εει· Κεπε

εε εει·ο1ι Βε1εεειιιιε άει· θιειεειεεεε εε ει·ειεΙεε εεε1ιεε, εε
πειτε Με Ζ1ε1ειεει· εινεο1ιειεεεεεεε νει·ρ11εςιιεε εει· Ιι·ιεε
Πε1:ιεόε ειεΙιε εε ει·ι·ε1ε1ιεε; άειιιι ε1ιιε εει·ει·ε18ε Ζε1ιΙεεε·
ενει·ε Πιτ· ι1ιε ειειεεεε θεειειει1ειι εεει·εε1ιεεεε·11ε1ι,Με ειε
Β11ε1ιεεε' Με Βεειιεεεε1ιεεε εειςε, εεε ννεΙο1ιει·ει·ειο1ιεΙιε1ιΜ.
ι1ε.εενιε1ε θειεειεεεε ιιιε1ιι·Με 10 εεε ειειιο1ιε ιιιε1ιι· ε1ε 20
Θειεεεε1ει·εε1ιε1ιε1ιει·1ιει·εεε.Με εετει·ειΒ·εε νει·1ιε1εειεε ει
εἰε1ιε εεΠε11ειιά,εε άιε ει·1ι1ἰε1ιεΒε1εεειιεις·Με άειι θιε1εεεε
1ιτεε1α1ιε1εεεε1εε ει·οεεε Βο11ε ειι1εΙεεεε ι1ε.1ιει·ειεε Πιειι1ιεε
ενε1εεΠεείεεε άει· Κι·εε1ε1ιειεεεΜε ε·εεεε 1ιεο1ιεε1ιεεεεεε.
Β1ε Ζε1ι1εεε·ιεεεεεε ι1ε1ιει·νοε άει· θεεει·εΙνει·ννε1εεεε; εεε
Ι.ιεεεεε 1ιεεει·1εεεεννει·ι1εε.εεἱ εε εεε άει· Εεει1εεεεεεε, εει εε
εεε εεεετεε Μιεεε1ε.
-·Νεε1ι ε.11εειεενσε1ιι·εάιε νοτ1ιεε·εεάε Ε1εεεεεε ειοεε ι1ιι·ει·
εεεει·ειειαεε Μεεεε1 ι1οε1ιάιε Μ6Β11ε1ι1ιειε,ειεε εειιι· ιιιε.εε1ιε
Π1ι·εεε 1ι·ι·εεννεεεεΙ.εν1εει1ε1ιει1εεεεεεενο11εΒ`ι·εεεε εε οι·ιεε
ε1ι·ειι. Με ειε ιιε.ε1ιεειιι Κε.ι·εεεεγεεεει εεε;εεεεΙΙε ετοι·ι1εεει,
1ιϋειιεε ειε εε1ιι·ιινο1ι1Με Κει·ε ενε1εει·ει·Βι·1ιε1ιεεεεε ιΠεεεε.
ννε1ε1ιεειεε ειε ι1ιεεεε Κει·ιι 1ιι·γεεε111ειι·εε1ι6εεεεε,Πι.11εεοο1ι
εεεεεει·ε Πεεεε ει·ινεεεε1ιεεειιι εοΙΙεεε. Ιε ι11εεειεΕ'ει11ε1ιεεεε

8·εεεε1ι1εεειιει·ε1ι18εε. εεεε.ε

ε1ιιε Βι·1ιε1ιειιεάει· Ζε1ι1τ1ει·1τι·ειι ἰε Βιεε εεε ΟεεεΙ εεε
ειεε εεεεεει·ε Γεεεεεε11εεε εει· Ζε1ι1 εει· 11·ι·εε ιιι Ποιειε
εεε εεε ε1ιι·18·εεε1ειεει·εε 8ε11ι1εεεεεεεεεεεεεεε; ι1εεε ε11ει
117ε1ιι·εο1ιε1ε11εε1ιειεειιε1ι ειεε Με Νεοει·ιε1ιεεε εεε ιΠεεεεΜε
Ιι1ε1ιεε1ιεε'εει·Με Με νοει Πεε1ιεε Ι.εεάε. Αεο1ι εειιι Πε
Κεεεεειεε άει· Ζε1ι1εει· Κι·εεεεε' εεεεε ενειζεε Ρ1εεεεεεεεεε
«Μεεεννεεεε1ιεε ΔεΠιε1ιιεε ιιι άειι 1ιεεεε1ιεεεεε Αεεεε1εειι Με
νει·εεε;ε ενει·άεε ιεεεεεε. εει· Β`εεεεεε11εεΒ·εεε νοι·1ιειιεεεεε
Βει1ει·1°ειεεεεειι.ε1ιε1εει·Αεεεε1εε1ιε1ιεεε1εεε ειο1ιεο1ιεεΠειτε,
ο1ιε1εισ1ιεε 1ιει εεε εε 11ε.εάεννο1ι1εειιι· νιε1ε θειεεεε1ιτειιι1ιε
ε1ιεε ειεε, κ1ετεενει·ννεεεεε ενειεςεεάει· Αεεειο1ιεε1οειεεειι,
ε: ει·εοτι1ει·1ιε1ιεεειιιεε εε 1ιεεεΙιεΕεε, ε1ι:1ι ε1ιει·1ιεερειι.ιι
1ιειεε Αεεεε1ε εεννε.ει1ε1ιε.1ιειι.
1ε εει· Πι1εεει1ειι1ιει·εεε Πε1ιειεἰε1ιεε1ιετ εεε Βεεε1εεε άει·
Βεεεεεε εεε Με Πε· σε Βεει·11ετ1εεε·ε1εεε 11ν11εεειεε1ιεεεειιι

ι(›;ιγ1ε
ννιε1ιε1εετεεΖε1ι1εεεεεει·εει·ιε1ιεε. θεε1$1ι1ενσει·ι1ειι ε

ι

`εεεεε:

1582Μεεεεει· εεε 1186Ρι·ειιεε = 2778.
Ιιι άειι θεειε1ει1ειι ε·ε1ιεεεε 1818 Με.ιιεει· 882 Ρι·εεεε1 27.8Αεεινει·εε ιινο1ιεεεε 274 » 194 » '

θι·ε1ιοεοπεννετεε 186 » 144 >
>

12.81111ε1ιετἱεο1ι . . . 1408 » 1042 » 1

“
Βειειεεε1ε . . . . . . 270 » 147 »

Πε1ιεει1εεε1 . . . . 605 » 407 ι»

=
2
Π
8

θιεεετε1εεε1Ιοε. 711 » 1688 »

Β111ι1Β·τἱἰ8εἱΒ·. . . . . . 405 » 288 » 1

» εε1ιινεο1ι. . . . . 88 » 20 »

» εεεεε1ιει·. . . . . 17 » 17 :ο

ΠετεΙιΞἔ ι·ϋεειε . . . 178 » 168 »

:ο ιεεεεεε . . . . 44 » ω » με» ιιεεειι1ιει·. . . . 76 » 77 »

Το1ιεϋε1ιειε . , 120 » 111 »

Η10εο11. . . . . 488 » Η »

Βρ11ερε114ει·. . . . . . 228 » 164 »

Βε ινει·εε εεεει·ςε1ιιεε1ιε:
Με νει·ινεεεεεε . , . . 1027 » 782 »

1

» Ρι·ειει1εε. . . . . . ειε » εεε »

μ
ε

1ε Αι·ιεεε1ιειιεει·ε. . . . 58 » 65 »

1ε 1ι·ι·εεε.εεεε1εεε ·

Πε1ιει·1ιεερε1ιε1ιεει1ε1ε. 578 » 414 » 12,28
88112εε1ιε1ιεεεε1ε. . ε 1Ο20 » 771 » 1

'

Α1ερ 8ειιιιεει

άει· θειεεεεει·ε.εεεε . . 1588
εει· Ιι1ιοεειι . . . . . . . 797
ι1ει·Βρι1ερει1εει· . . . . . . 888

2778

Β1εοεεειοε:
Πι·. Κεεεει·ϊε1ι1-ννε161ιε1τε Με σε Αι·1ιειε εεε Πειτε
Πι·. 8 ε ι· 6 ιι ιιι ε ε ι· ε· εε· εε νι·ιο1ιειΒ·.Με ι1ε.εεο1ιεε1)ιεοιιειε
ε1ιει· ειε 1ιιεινεε·,εεεεεεεε ενει·ι1εε1ώεεεε. 117ε.εειε Ζε1ιΙι1ε·
εει· 1Βιιεεεεεεεεεεεε·εεεε 1ι·ιεε εε1ιε1ε.ιιε·ε,εε 1ιόεεε άΙεεε11ε
εε Βιμ ειο1ιειιι σεειεε11ιεενει·1ιε.1ειι1εεΜε εεε' εεε 11ιιο1ιει
1ιειιι1εε.εε·εεε1ιεεενει·εεε,Με εεε εειεεεε Ηει·ι·ε 1)ι·. 8 ειιιεε

1
:
ε ι·ι.ι·'εεεεε1ιε1ιεεεεε, Με ει·Γε1ιι·εεεεεειεεεε ειεε ειιιεε Ι
ιι

όεεετιεεεε.εειιι 1ιό1ιει·ειεΠει.εεεειε Βεά1εε·εεεεε εε ρεγο1ι1εο1ιτει
Βτ1ιι·εε1ιεεεεε εει·1ι1ειεΜε εεε Βεεε, νοιι ινε εει·ετ1ε11111
ο1ι1εο1ι1ε1›ι1ει·εΕ11ειιιεεεεε1εννεεεει·ε. 1Β1εε ενε1ιει·εΕ'ε1ιΙει··
εεε1Ιε ιιι άει· Εεεεεεε εεε τ1ε.ι·ιερ;εε·ε1ιειι,ειιιεε Πι·. 8ει·ϋ1ιπ1·
1ιει·ε Με άει· Βεεριεο1ιεεε· άει· Πε· θε1εεεε1τι·εε1ιενοτ1ειιι
εεεεε Ρειεεε ιιι Αεεεε1εεε ειιιεειιιε εεε1.ι1ειεε1ιεΔεεεε1εΒοι1ιε1ι·
Ποτε·ειιει·εε1ιεε, ειεε ειε1ιε ειι1εεε1ς εεἱ, εε ι11εεε11ιε.ειεε
1ιεεεεεεεει εεε ΠΠ· Με 1εεει·ειι·ιιεε θειεεεεει·εε1ιει·, 1110Η

1ιεεεε·ειεειεεεε εεε·εεε1ιι·ιε1ιεε,εε εεε Με 8·ει·ειο1ιε 1
ε Πι·

ει·ε.ε1ιε1ιοιιιιιιε.
Πι·. 8 ε ι· 6 1

ι

ει 1
ι
ε ι· ε· - .Ιει·ιεεν (Βοι·ρεε). 1ιιι θεεεεε εε1ειι2178

1ι·ι·ε εεεε.1ι1επετάω, ννο1ιειΜε ε" Βιιεεεεε εεε εεεεεειι ΑΠ
20 ρθε. εεεε1ιε.εεεετει·ι1ειι. Ψεεεε1ειο1ι ι11εεε 2311'ιιιε· Με
ειεε εεεε.1ιετεε εειιι" εε Βεεειο1ιεεε εει εεε ΠεεριεΙεο1ιεει5
εεεεεεε1ιΙιεεεεε εειειι, εε εε1 εεάει·ει·εε1ιε εε 1ιετεε1ιειο1ιει,εσε
εεεε ε1ε1ιειιιεε Ζε1ι1εε1εεοε'ει·εειιε81ε1ε1ιεειΠιι·Πεε, Με

Με
Ζει1ι1άετ άει· Βεεεεεε Εεεε·εεεεεεε ΠΠ· Β18·ε ιιιε1ιι·,ΠΠ Μ

ε

Εεεε 1εάοε1ι νιε1 ννεειεςει·Με 20 Οι. 1ιεει·ε8·εε.Με 1
1
1
8

Βιο1ιεεεεειε άει· Αεεε1ιειε ερι·εε1ιε ιε '1'1ιεεεεεεε,ω" (Με
Εεειιεεε Εεεε ‹11εεεΙ1›εεΒεειι1εεεε ει·εε1ιεε 1ιε.1ιε,Με ειε .νει
ειεει· Βε11ιενοιι .1ε1ιιεε νοι·εεεοιεειειιε Ζε1ι1ιιιιι.ιιΠι·. 11ε1ιιοε
Πεεει· εεε ε·εεε.1ι1εεεΚι·ε.ε1ιεε ειιιεε εεε1ι εο1ο1ιε,σε εισ1ι2111'
Ζειε άετ Ζε1ι1ιιεε·ιιι ειιιει· Αεεεε1ε εεΠι1ε1ωε, ιε1εε1ε1›εμιΠο1ε
Με Πεμ Οι. Κ εεεει·εεΙε'ε. σε άιε ιε ειιιει· Αιιεεε1εει·
Πει111ε1ιεεΚτεε1ιεε εεί άει· Ζε1ι11ιει·εε1ιεεεεεει·ει1οειι·εενειι1ειε
εε_ιε1ιεΠι·. 8 ε τε 1

ι

ιιι 1ιει·ε·. Ιει1ειε Βεεεει· νοι·εε1ι1εω011111
Αεεεε.Ιε εε 200 Ιι·ι·ε εε 1ιειιεε, 1ιε.1ιεει· εΠεεεΒεεεεεεε1ι1ε"
ι1ι·εε1ι11ε1ιΜε ΜιειειεΙεε.1ιΙ 1ιεεε1ε1ιεεε. .

(ΗΠι·. Κ ε ιι Πε ι· - 'Ι'ε.11ι1ιοϊειε εΙε1ε1ιεε11ε-ι1ει·Αεειο1ιε,άεεε έ

Ζε1ι16ετιιεεεεε1ι1εεε1ι·ι·εεΠιι· Β18·ε. ε·ιε1ιι·,εε Με Η

ιινεει€ει· Με 20 με. 1ιεετεἔε. ει1ε1ιιεειιι·ο1ιειεε Αιιεε·1ειο1ι1111!ε" εε 1ιοο1ιεεε εε ιιιει1ι·18·εεεε1ιοπιπιε11011Ζ1Πετειε 211111
Με Πιιτο1ιεεεειεεεεε1ι1εεει·εΠεε τ111ι·Γεε.

_ ε...] ...:__-··Έ·εεεε2·--· π-β- -
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Πι·. 1111111111-11761111661161:1161ν0Γ1111.111Πθ1161·11·1·66-11161111616
11111ν6611611661166Κ16166111311Κ1·61661161'111116611161111611666;
6161111111.11161161661116111161121188818,1611611161· ν116 111166116
111616116ν611116.111166661166ΚΓ81868111661·1"ο1·1161·11611661111166116
6611686611666.11161111 111111118Β.881111191.81181'111161161·Ρο11661
61666116161·1661961668181811281118'11111118Π_181119ζθΠ661161161161·
Α81'219 1166 1116611611ε611611κ1°818081881,9,'881.811158116616616611
1)1·. 81.1'811Π11181'8' 111161·61111611:1111111111161.1.181121'.81'81111111
14661166111161111161,111161118111111666261116611111:6161161161·111161·
611161111111166.
1)1·.811· 1111111116.1·ε. 1)1626111666111111666νο116161111161111611116.
11. 1161·ΡΙ'1188816111661111Α1111·666611611:116ε1161111181111'.
1)6111ο 101Β'θ1111811111161.1616161·611181161666166Β.881181180118α8·
1161111111:1166νΘΓνν1Ι1ΕΙ1ΠΒ°8Γ8Ε118Β1161·« 8881180118”6111·13611616
1111166;1161·1.6111·6».
116661601666116611611:116666611:16111111·1899, 111168.118116111
νο1·1,6_1611111.1611Β661166661161161161·1611161·61611111611161, 1111161116111
11661·ν616186,161·66 11/61111ρ611161·6111111Νο1111116111611·111.1611116
24,91111111.98 111111.116116111616Ο11.66661166166116111168808 ΗΜ.
99 11611.16 116616611161116.1)181111166.1111161111811'118'81111111111116
1899: 94.988 11111.88 Κ01).1117021161161111481111111.92 111111.616
Νο11111161νν61·ι111161·ν61·116111'161111ν8Γ111Ρ111818 11166ι111111611166.
1)161166661166116111166649,78711111.11 611. 11166116116680·
6111611611. 1661161·19001111136611611666161·Θ6661166116Γι11111161:
61111176111111611161·1111Νο1616611ν61·111νο11 100 11111.1111116111
11661111·066661111661.6611νο6 8258 111111.78 Κ011.
016 1

1
1

16 1
1
6 1
1

16 6 11661661161611ΐο166111161·111666666666161666:
.16111·6611611111661101'5111.€118881' . . 1,09411111.50 111111.
8166161166111116116116116111·6.6,6. . 50 » -- »

8166161166261116666611111186116611111111·668,820 » 71 1
1

216666 . . . . . . . . . 942 » 11 »

Κ1·61111666·611161·. . . . . . . . . 15,717 1
1

40 »

111ν61·66,Οο111·ε6,161ν16611611111161111111'1161·
ν7611.11116111616 878 » 98 1

1

8111111116
.
24,998 11111.88 11011.

11161111666566 9118Γ8111018811118:
81611611.1161· Α81'218. Β1161111111161·111111
1(6.6611ε166. . . . . . . 2,825 11111.- 111111.

ΚΙ'8.11118119θη11188'ΠΠε1899 16 11111111 1,818 » 49 »
11 » 11 1111111161. 5,994 » 78 »
11 » » 1116111166 7,040 » 58 1

1

» 11 » 1611111661. 1,748 » 18 »
8111·11661511111188116111·ο6ο1·11111161111111661.19,458 » 10 »

Β66611111111118·116616116616161111·'1'61·111661.8,117 » 50 »
11616161161·1166128Β811Β16ι1116611611611. 187 » 84 »

Ν6116116666116.11ι661611661111·1111·Ν8111181. 1.194 » 98 »
Ι)988181811811Γ111·11161111611. . 892 11 98 »

Ρ1161ρ111το1161101·1161116661166. . . . . 188 » 02 »
Β6111ο111661·11611.61116 11111111. . . . . . 44 » 80 »

1)66161616116111111116111166. . . . . . . 488 1
1

88 »

21·111111118'811611 νν166611661161'111.2166611611
881191181161·1161116. . . . 90 » - »

8616816116Β6111611116,6·1161·1.6111·11666 280 » - »

1)1981'88.. . . . . , . . 841 » 98 »

8111111116.49.787 11111.11 11611.
91116111666161111,11611661111111111618991116Α1166·11116611116616
111111161111161166111·1166661661111161611666, 1161116 11111661166666
1611161·11'61·6186·666116ε1.6.61111666161·'6661166116111611161·6111”1166
1111111611νοιι 8858 11111.6661161166.1966611116116161181181166
11166666Α118ἔ8118Π11111·11611Β11.111111111116Β1111°18111.1ΙΠΒ'1188
'1'111·111661.'6611611

.118έ11'0801'1ΗΠ18,
1111·111616116611111·1111
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Ρι·ο1. 1)1·. Ψ.1.115.5115ννε111 15 0551115111·511511511111'
1·185 5551111515 551551· νν15ε5555551111ο11011
1551155511.
-Ζ551 01155151· 551· 55555 55γο111511·1εο11811
Κ1151115115 ο15555115555 Ρ1·ο1555ο1· 55111111'
5111511115 5.5 551· 11511151·511111:Κ151151Ρ1·ο1.Π1'-

·

8151551115 5
·

1515551·15 '1'55155·55)5155551:11151555.1·'191ΟεΐΓ1115
έ15155ς

11555551151155851555151511115515151555ι·51511.5
11111·.- 2551 Ν:15111ο155ι·Ρι·ο155551·11155 5 5'5 551'55151111111;1

51551551· Θ5551·1551115 555 θγ51111ο1ο510
551· 0111ν51·5115.1 8115555515· 151.11151.111.Η
1155· 11551151155515155551555. _ Μ]- 17515 Ρ1·ο155551·55-0ο1155·1551551· 11515551·5111111011"Έ_11555111111515.15Ν55111ο11;51·555 ν51·51ο1·55555Ρ1·ο1555ο111
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Βοι·τ. επί' τ1οπι Ι.το1ιι·ετιι1ι1τ1οι·01ι1ι·ιιι·ειο τ1οι· 1ζΒιι1,=;ε1ιοι·εοι·
Ρι·ο1'οεεοι·Β'τ·ο11ιοι·ι·ν. 1111ε·ο1ε1ιοι·ει . 1ιο1τειιιιτ.Ιιο1ιοιπ 8ο1τ11
Με· ιιπά τ'ι·ἰΠιοι·οι·1επ,ιι,·ιε1ιτιο·οι·Αεε1ετοτιοΡι·οϊ. Β111τοτ1ι'ε,
τ1οιι·τΜιπ1ειοι·1ιιπι τπ νοτετ:1ι1τι.8·εο1ιι·ετ·1ιτ.ννοι·τ1οιι.Αιιτ' άει·
917ε1ι1ειιιτ1τιο1ιοτιν. 131εο1ε ο οι; ετιο1ιτΠοΡτοΐοεεοτ·τ-·11Νι
ο ο 1ε.οι τιτ (Ντιπ) ιιπά Η ο τ:1ιο τιο ε'ε. ιτι·ο1ο)ιοι·τ.τοτ.τοιιιιτει·τις
άιο Α11ιο ι·τ.'εο1ιοΚ1ττιΠτιιιτοι·ιτπιεττεο1ι1οιτοτ,ποινοεοιι.

-11οι· Πιιτοτ·ι·ιο1ιτ. ιιι τ1οτ· Μεεεειτ.ςο ιιτιτ1 Ηγ
τ1ι·οτ1ιοι·εριο ιιπ τ1οιιι ινο11ι11ο1ιοτι πιοτ1ιο1τι1
εο1ιοτι 1ιιετ.ττ.πτ τω, Μο τΠο «Βο1τι. θεο. Βοτ.1τ1τιιι»οι·
1111ιι·τ,τ1οτιιΡι·ο1'οεεοι·τ1οεΚ1ιπ1εο1ιοιι1τιετ1τ.ιιτετ1οι·θι·οεεΠ1τει:1τι

(1έ18ο1οπο
Ρο.ιττ1οντιιε,1)ι·. Ψ.8ι:οτιπο,ϋ1ιοι·τι·εεοιι ινοι·

τι.- νοι·ετοτ1ιοτι: 1) Απι 9. Νονοττιοοι· ιει Βιι.τ·ο.τοινάει·
τ1οττ1ρ,·οθοιινοι·ποτποτιτε-Μοτ1τοιτιο1τπεροοιοτΠι·. Νι1το1ει 11ε
11ιι 1τι ιπι 51. 1το1ιοπ818.1ιτο.Βοι· Η1ιιι;οεο1ι1οτ1οτιοινει· οιπ
Βο1ι1ι1οι·ότι: πιοτ1ιτο-ο1ιιι·ιιη.τ1εο1ιοιιΑοιιτ1οιιιιο,επ ντοΙο1τοι·οι·
1878 τ1οιιΑι·πιειτο.τ1ιιτιτ11889 πιο 1)οετοι·ννϋτ·τ1οοι·1επτςτο.861
ποπ 1)ιοτιετ110€ει1τιοι· Με ιιιιτττττωτ, ειππ εοοτ· ερειοι· :πιο
111οτιετ.ιπι 11ιτι1ετοτ1τιττιοεε 1τιττοι·πτ11ιοι·,ινο οι· ετιοοοεοινοάιο
8ι.ο11τιιη;οιιο1τιοε00ει·ετ2Ιοε οιπ Δεει·εο1ιε.πεο1ιοιι11οεριτιι1οοτ:
Οο11εε;ιιιτιτεάει· ε.118οιιιοιτιοιι1111ι·εοι·ρο.άεε 1ιν18.πτ11εο1ιοτιΟστι
νοι·ιιοτιιοπτε-Μοτ1ιοιιιε1τπεροοιοτε(1891-94), τΙοε 01ιοτε τ1οι·2.
Α1ιτ1ιο11ιιιιεςιιιι 11οτ1ιο1τιο1τ1ερεττοττιοπτ.ιιιιτ1εοπ 1890τι" Βετο
1οινεο1ιοπ11οοιο1τιε1ιπεροτ:τοτε1ιο1τ1οιτ1ετε.- 2) Αιιι 18.Νονοτιι
Βοι· ιιι 8τ..Ροτοι·ε1ιιιιιο·0ο11οπιοιιι·ετ1ιΒι·. Α ιιε.1το1 ΒΙοτ:1ι ιπι
Α1τοι· νοιι 84 .Ιιτ1ιιοτι. Ποτ· νοι·ετοτοοτιο,ινο1τ:1ιοι·ττιο1ιι·Με 40
.Τε1ιι·οτ11ο8.ι·ετ11ο1ιοΡι·τιιτιε8.τι8Βο111)1.τω, νει· 1οτι,ε·οΖοττ:81:τιτ1τ.
πω. ιιι Χι·οτιιοτιτ.εο1ιτι. - Β) Ποτ· ο1ιοιιιτι11ΒοΚτο1εετ·ιτ.ιιι 1)ιιι1
ει·οινε1τ(0οτιν. Οτ·ο1)1)ι·.Ν11το1τι1Βοτννοι·τι121τ1επ Απ

Βιιτι
ροοτοι·1ε. Βι· Με εο1τιο·ι·οεεοενοι·πιοτο·οπ@οεοπ 90000

Μ.) οοτ·Κοτιοτορετ:1ιοτι1.οτιι1εο1ιείτ(θοτιν.'Γε1ιοι·ιι1 ον) Μερι
ε1ιο1ι1ιο1ιπιτ Βο1ιτι1εννοο1τοιινοττιιετι1ιτ.- 4) Ιιι 8ι. ο1ιοτο1)ι1ι·8
άιο Αοι·ετ.ιιι Βοιωτοι: Βοε1ι1τονν, ννο1ο1ιοεοΠ. 1886 πιο
11ι·ετ11ο1ιοΡτει:1ε τιιιεττε111ιτΜε.

- ό) Ιτι 11οε1τε.τιΜε Αοι·ετιιι
(1ετ1ιετ1τιο Β1οΙ_ιιιτιιτι ιπι Α1τοτ·νοιι 88 .1ε1ιι·οτιοτι ο1ποτ·
8Πο1ιννιιπι1ο(ιιι άει· Βοι·ετ;οετοιιτ1),ιιτιο1ο1ιοειο ειο1ιιπι Ιι·ι·ε1πτι
1101ο1ιι·ιιο1ττΜαιο. Ο1ιτιο1ιοποιο νοι·ετοι·1ιοτιο,πιο Βι·. 111ο1
111 οιπ Πιτ«ινωττοι.» ττιιτ.τ.1ιοΠτ.,εο1ιοτιΜε _1ιιτιποε1111ι.τ1ο1ιοιι
ννοι:οπ θοιετοιι1ττε.ιι1τ1ιο1τΠι τ1οπρεγο1τιιιιι·1εο1ιοτιΚΠιιΠτ τ1οτ·
Ποε1τετιοι·Πιι1νοι·ειτ.1ιττιτιτ11τιτ1οτ·Ρι·1νετιι·τοτιιιιιετε1τ.οοο Πι·.
Π. Βεο1τοτ Πι Βο1ιοτιτ11τιτη:εοινοεοιι ννοι·, 1ιο.ττοΠιτ·τ1οτ:1ι
Ιιε.ο1ιοοτ· Βοεεοι·τιπ,ς Πιτοε Ζτιετ.οτιτ1οεο1τιο11οο1τετιοτ·ννο1ι1
11ι11τ.οι·ιιιτΠο11ιττο1:ιιιπ 8τ.τιτ11τιιιιτω»111οτ11ο1τιοτι οοτ·Ρει·1εοι·
Πιιινοι·εΠε1:τςοποοοτιινο ειο ιι.τιο1ιΕπι .1τι111898 άιο πιοτ1το1τι1
εε1ιο1)οοιοτινιιττ1οοτ1τιιιετο. Ψε1ιι·οτι‹1Πιι·οε 1ϋτιιΠι1ιι·ικοιι8τιι
τΠτιπιε1π Ρει·ιε 1ιιιιτοεΕτ:1ιΒοι Πιτ· οιοο τι··οντιεεοτ;·οιειιιςοΠτι
ι·τι1ιοιιπά ιιοπιοτιτ11ο1ιο1ιι ειιεεοποιοοπτ1ιο1τοι·Αηςννο1ττιποι:οτι
Πιι·ο Πιιι.<ςο1ιιιτιο·1ιοτποι·1τ1ιει·ο·οιπετ:1ι1:,άει· ιιεο1ι 11ιτ·οι·ΗΜΜ
1το1ιι·πεο1ι 1τ1οε1τετιιιι νο11ετιιτιο1εοτινετ·το18ιιτι,ςεινε1ιτιΜπι·
ειπο,·. Ποεεοιιτιιι€οτιτ:1ιτοί.πω. Πτι· τ1ιο.ιιιοτ11οιιι1εο1ιοΡι·ϋ1'ιιτιτςε
οοιιιπι1εε1οποοτοοτ·Μοε1τε.τιοι·11τι1νοι·εΠΜ.τ1οτι· Ατ·ετει·ε.τ1ιιπά
τ11ονοιιιιι ρι·οοτιοεπι11νοι·11ο1ιοιι.- θ) 1τι1.γοτι άει· 1ιο1τετιιιτο
Ο1ιιι·ιιι·8·1.)τοτ.Πι·. ΟΙΙ1οι·, Β1ιι·οτιπι11811οτ1τι" 81. Ροτ.οι·ε1ιιιτ·
Βοι· Μι1ιτει·-Μοτ11ο1τιιεε1ιοπΑαο.τ1οπιιο.- Βοι· ερε.ιιιεο1ιοΡτιτ1ιο1οποΒι·. Βεπι οτι .γ Ο τη· τι1,τ1οεεοτι
1ιε1ιτι1ιι·οο1ιοτιτ1οΑι·1ιοττοτιειιτ” ιιοπι θο1ιιοτοοοτ·Αιιετοπιιο τ1οε
Νοι·νοιιεγετοιιιειιι τω· εο.πεοιι ιπιι Ατιίεο1ιοπ οτ·ι·ο,ο,·τ1ιτι1ιοιι,
νει· 1ιιε1ιοι· ιιι εο1τιοτιινεττοι·1ετιι1ο1τειιπι 1ιοεο1ιτοτννοι·τ1οπ.
11.ττττττοε1ιτ1οπιεπί τ1οιιιΙοτει.οτιΡοι·1εοι· 1πτοι·ιιετ1οιιε1οππιοτ11
οιπ1εο1ιοπ0οιιε;τοεε Πιπι άει· νοιι άει· Βιετ1τ.11οε1τειιι;οετ.Πτοτο
Ρτοιε (5000Ε'τοε.) Πτι· εοιιιο Ατ1ιο1τοτιτο" οοο Νοτιι·οτιπεο
ερι·οο1ιοτινι·τιι·τ1ο,το. τ1οι·8τεετ Πττιι οιοο τ.τοε1τ·1ιοι·ιο11οοοιιε
ετο.11ιιιιο·νοιετ·1ιε11τιιιιτ1ιει πιιπ ιιι @πιο Βρετιιοπ οιοο Βοο
εοι·ιρτιοτιοι·οί·1”τιοτι1ιο1ιιι1'εΒοεο1ιο.11'τιιιςτω» 11τ1ιττοΙειιτ·Ειτττ1ο1ι
οπο;; ο1τιοε1.ε.1ιοτειοτ1τιτιιε,·ιτιι1οττιοοτ θο1ο1ιι·τοεο1ποΟικοτ
ειιο1ιτιπ,<τοπιιιπ άειι 1ιοετοιιΗ11τειιιιτιο1τιτ”οττεοτεοιι1τειιτι.

(-- Ζτι ιττο1τοι·οι· Αιιτι1ι11τ1ιιιιΒ· ε.ιι τω» 1111ιτιιι·
11οτ11οιιιιεο1ιοιι Αοοτ1οιιι1ο ειπε νοιι τ1οιι”τιιιττοτιΛοιπ
τοιι. ννο1ο1ιοεοο1ιοτιτ1οιιΑτετε,·ι·ετ1επ οοτ Ασε οτιιτοοι·1ετιΒτ.
1ιο.1ιοτι.ειο1ιοιι οτι1. Κι·οτιε1τοετοιι ιιπά τ1ι·οἱ ειιτ'
ο1,ι;οπο Κοετ.οτι 1ιο1τιεεοπιιιτοι·τ1οιι.- ειιτ στο 112 Κτοπε
ετΠροτιτ11τιτοπ,ινο1ο1τοεοο1ιοιι τ1οιι0τιτ·ετιε:ιιι τω- ιτιιιττττ-Μωτ
ο1τι1εο1ιοπΑπετ1οτιι1οτι1ιεοΙνττ1:1ιτι1ιοιι,ετ1τιτ1σε..70 νεοεπιοτι ιιι
οοο 1τ1111τ.ει·1ιοε1ι·1τοιι1ντιι·εο1ιετι,ινττττι ιιπά Ποπ; 10 ΠτιΚεπ
1τττειιεοπο 4 Πτι1οττιοτιΟετοιι νοι·1ιειιάοτι.- Απι 17. ΝονοτιιΒοι·οι·τ`ο1ἔ1:οιιι 111οε1-τοιιτ11οΒι·ϋ11'τιιιτικάεε
ποποπ ετοτ1ττεο1ιοτι Ατιο·οιι1ιοερ1τε.1ε, ννο1τ:1ιοεεεε
εοπ νοιι τ1οι·νοτετοι·1ιοτιοτιΕ11ιϊοτ1Βἱ1ττςοτἱτιΒιιι·1ιτι το Α1οιιο
1οιν π ο ττοεροιιτ1ετοιι111ττ.ο1ποτ1ιοτιτ.ιτνοι·τιεππι. Πιο θο1ιο1τιτ1ο
1ιτι1ιοτι150,0001151. ο1τοετοι;;Με 11οιιρ1τε1,ννο1ο1ιοε111ιοι·50
Βοι;τοιινοι·111€τ,Πιτ ιιττ:1ιοιο Ζιτιεοτι οιτιοε Περ1το1ειπι Βο
τι·ει:ο νοτι125.000 851. ιιπά τ1οτιε11_1111ιτ1ιο1ιοπΖτιετ:1ιιιεεποι·
8τιιτ1τ1τιιΒοττ·εεο νοπ πι1τιτ1οετοιιε12,00013.51.ε1ο1ιοτποετο11τ.
1)ιτοοιοι· ιιπά Ο1ιοι·τιιεττ1οεΗοτιο1τε1ειει. Πι·. Κ. Ατ1ο11ιο1τπ.
Πιο ττιο.τιιιΙιο1ιοΑΜ1ιοΠτττιΒΜπι τιτιτοτ·οοτ· 1.το1τιιτιο·1)ι·.Κ.
8 τιο Η ο ει· 'ε

.

άιο ννοιο1ιο1ιοΑ1ιτ1ιει1τιτιτςτιιιτ.οι·τι.» 1το1ττιιι€
Βι·. . Αννοι·1ι οο1ι'ε τιπτ161ο11οιιιιτιο·τ1οι·Κιιιτ1οι·τι1π1ιο11τιτιο,·

Με ειο1ιτω· Ο1101'8.ΓΖίΒι·. Α τ1ο11ιοττιι νοι·1ιο1ιο1τ.οιι.111:τ1οπι
Ηοερἰτε1 Μ; ειιο1ιοιοο Ατιιοτι1ε.ιιε,ιιι ινο1ο1ιοτι11Β·1ιο1ι4 Αοι·πτ.ο
Αιιο·οτι1τι·ε.π1τοοιιιρΓετι,ςετι,νοι·1ιτττιτ1οιι.- ΗΜ. Ροτ1 ι· ο ε (01ιει·1τοιν),ι1οεεοπ '1'οτ1-ιν1ι·Πι τω» νοτι
εοτι Ντιπιιιιι=ι·ιιιο1τ1οτοτι,ιιιπ οιπ 'Ι

' ο ε τ ο
.

πι ο τι τ 1ι1τιτοι·1εεεοτι.
ιι·οΙο1ιοεοι· ω·οιτε ιπι .1τι1ιι·ο1898 ε.1ι.<τοΓεεει:Με. Ιιι τ11οεοπι
'Γοεττιπιοπτπετ. οι· εοιπο Η15.ττεοι·,εοἱτιο Πο11ε.τιετε1τιιπά εο1τι
εοτιετΠ;οενοι·τιιϋτ.:οτιοοτ·Ο1ιτιτ·1τοιι.·εο1ιοπΠτι1νοι·ε1τ.11τ.επι· Βι·
τ1ο1ιτ.ιιιι€ο1τιοι·Κ11ιιΠτ πιτ Κτειι1τ1ιο1τοτιτ1οεΠτ·ο-θοπΠ.ιι1-8γε
τοπιε νοι·ττιετο1ιτ.8ο11το_ῇοτ1οο1ιειτε 1ι·οοιιτ1ινο1ο1ιοτιθι·11ιιτ1οτιτ11ο
Βι·ι·1ο1ιτιιπετΠοεοτ·Κ1ιπΠτ τιπτοι·1ι1οΠιοτιτιιϋεεοπ, 80 111111:τ1οι·
Νεο1ιΙοεε οοο νοι·εωτοοιιοτι άειιι ο1ιιι·τιι·ε1εο1ιοτι11οερΠ:ε11τ11τι1
που ιιι, πιιπ.τ1οι·οτι11ο11:ιιιι).γΡτ·οϊ. Ρ σάιτ-ιο Με 1οτ2τοτι6.1ε1ιτο
1ιοι:ι·ειιτΜατ. $οιτιο17Π1οτιΠι 11_1τι1ιοτιιιο,τ11οο1ποπ 1117οι·τ1ινοιι
τιι1τιτ1οετ.οπε50,000 ΕΜ.

ι·ε586.εοτιιιι·οτι,
πετ οι· άειιι Ρο1τ1εο1ιοι·

νοι·πιτιο1ιτ,πι1τάειιι οι· ω.. ° .Τιι1ιι·οειιετιτιιτποπ8·οοι·1ιο1τοτ.πετ.- Με 1171ιτ.ινοτ1οεποι· Κιιι·ιοτιι Πι Βε.τιιτιινοι·ετοι·1ιοτιοτιΠι·.
Κ. Α. 8ονοτιιι 1ιε.ττ11οΒ11ι11οτ.1ιο1τ Πιτ·οεΜετιτιοε(100
Βιι.τιτ1ο)άει· Βοετιιτι'ττο1ιοιιιιιοτ1ιο1τι1εο1ιοτιΘοεο11εο1ιείτΒ·οεο1ιοτι1ττ.- Ιπι 11οτ11οιιιοΙι·ετ.1ι1ετ. τ11ο11'ι·ε.ςοτ1οι· Β ο ο τ· ε ο π 1 ε ε. ·
Ποπ οοο Πτιτ.οι·τ·ιο1ιτ.ε 1τι οοτ· 111εεεερ;ο ετη;·οτομ
κοιτάω. 1111τοοτ 11τιτοι·ειιο1ιτιιιτ1ιοεοι·Ρι·ιτε,ο ιει; οιτιο1ιοεοιι
τ1οτ·ο0οπιιιιτεε1οιιποιοι· άειιι οι·ειτο στο 1)τ. Α. '1'ι·οιοιιοιν
1ιοει·τιτιεινοι·ι1ετιοπο εοΠοιι ιιι τ1οι·εο11ιοπτι.τιο1ιατοΡι·οτοεεοι·οπ
ποι· 11111ιο.ι·-Μοτ11οιιιιεο1ιοιιΑτ:οτ1οιιιιο8 ε1ι· ο Η τι τ ιι απο 'Ι' ιιι·

τ
ι
ο τ
·

1ι1πειι.<;οεοεοτιΉ'θ1'ι1011. -- Ζει· Βοεοτειιιιε; τ1οε τ1τιτο1ιτ1οτι 111ιο1τι.ι·1ττΡι·ο1'οετιοι·
Ατ1ε.τπ1ιο1τ'ε οι·1οτ11τςτοπ1.ο1ιι·ετ.τι1ι1 ε οοτ· Αιικοιι
1ιο111τιιτιοο οτι οοτ· Πτι τ νοι·ειτο.τ Κε.ειιτι Μ. ο1ιι

Ο ο ιι ο τ
ι ι· ε ειιεεοεο1ιτιο1ιοπ ντοττ1οιι.Βοινοι·1ιοι· 1ιτι1ιοτιΠιι·ο

ινιεεοπεο1ιο11:11ο1ιοτιΑι·1ιοΠοτιιιπά Πιτ·οτιι·τ·ιοιι1ιιττιπω.. Με 21111ι
28. .1ετιιιιι.ι·1901 οιιιιτιεοπτ1οιι.

Μ·

-1)ιο θοεοτιιτιιτιο.1ι1 οοτ· Κι·ε.ιι1τοτι 1τι τ1οιι01ν11·
1ιοεριτ.111οι·τι 81ο. Ροτοι·ε1ιιιτο·ε 1ιοει·ιιιτεπι 28. Οοι.

τ
ι.

.1.8428 (09 οιοοι· ιι1ε 1ο τ
1
.

νουν.), τ1ει·ιιιιτ.οι·574 '1'γτι1ιτιε-
(148 ττιο1ιι·),918 8γρ1ιτ11ε-(1 πιο1ιι·),808 :1ο1ιει·1οο1ι- (Ο οιοοι·).
186 Βιρ1ιτ.1ιοι·ιο- (8 πιο1ιι·),Μ. Μο.εοι·ιι- (11 τιιο1ιι·)ιιιιτ119
Ροο1τοτι1ττετι1το- (11 νοιι. Με ιιι τ1οι·17οι·ιν.).
Αιιι 4

.

Νον. τ
ι.

.1.1ιοτιττιο·άιο Ζτι1ι1οοτ Κι·ειι1τοτι8400 (40 τιιο1ιτ·
Με Πι τ1οι·νοι·ννοο1ιο.),οοττιπτοτ·579 '1'γρ1ιτιο- (1 ιιιο1ιι·),895
8γτι1ιΠ1ε- (28 ννοιι.),809 Βο1ιετ·1εο1ι- (1 πιο1ιτ), 142 1)ιρ1ι
τ1τοι·1ο- (6 οιοοι·),491τ1οεοι·ιι- (15 ινοπ.) ιιπά 20 Ροο1τοπ1τι·επ1το

(1 τιιο1ιτ·Με 1ιι οοτ νων.)

111οι·το11ϋΠ:ε-Βιι11οτ1τι Μ. Ροτοι·οΒιιι·8ε.

ειιτ στο ννοο1ιο νοιιι ο
.

Με ειππ 11. Νονοττι5οτ 1900.

Ζτι1ι1 οοτ· 8τοτ·)ιοΠ111ο:

1
) τιιιο1ιΟοεο1ιΙοο1ιτιιπά Α1τ.οι·:

ΙτιτιιττΖΒτι=ἔἐΞΞΞἔΞΞΞἔἔἔἔἐ___¦_`ΞΞωηηη>›>πω>οι-ιὴΞ=
Μνν8,···2···2·.9.82228.ΐ82Ξο ο ο

Βἔ·1~=ἔἔἑ·[ιἐἔἔε:ωἔ
5118267086 9949%1912220159565848%22

2
) οεοπ τ1οιι'1'οτ1οειιι·εεε1ιοτι:

1'γ 1ι.οΧ8.111.1ι.1
,

'Ι' 1
ι. ε1κ1.28, Ροοι·ιε ι·οοιιττοιιε Ο
,

'1'γρ1ιτιε
σ1ιιιο οετ1πιτπιιιιο·τ1οι·οι·πι2, Ροο1τοιι:0,1τίπεοι·ιι10,Βο1ιει·1εο1ι15,
Ι)1ρ1ιτ1ιοι·ιο22. 0ι·οτιρ 1

,

Κοτιο1ι1ιιιετοιι 9
.

Οι·οιηιϋεο 1.τιιιιποιι·
οιιτ.:11ιιτ1ιιιιιιι21, 1Βι·γειοΙοε 2

,

Θι·ιρρο 7
,

Ο1ιο1οι·ε εε1τιτ1οιι

0
,

Βιι1ιι· Ο
,

11ριτ1οτιιτεοο 11οτιιιιο;Με 1
,

Αοιιτ.οι· (1το1οτι1τι·1ιοιι
τιιε.τ1επιπε Ο

,

Ρτιτοτ.1τ.1εορ1τ1οτιιιοεΟ
,

Βοτπ1ττ·ειι1ι1ιο1τΟ
,

Αιιτ.1ιτεπ Ο
,

Ηγτ1ι·ορ1ιο1ιιοΟ
,

Ρτιοι·ροι·ε1Βο1ιοι· Ο
,

Ργ15.ττιιοιιπά 8ορτ.1οιι.οιιι1οθ
,

'1'ιι1ιοι·οπ1οεοοοτ·11ιιιιΕοιι 98, Τιι1›οι·οτι1οεοοπτ1οι·οι·Οτ·ιττειιο18,
Α11το1ιο11ετιιιιειιπά Πο11ι·ιιιτιιιι·οιιιοιιε Ο

.

Ι1ο1ιοιιεεε1ιννοο1ιοιιιιτ1
Αττ·ορ1ιιειιι1'επττιιιι34, 11ο.ι·οειιιιιεεοτιιΙιε14, Κι·ετι1τ1ιο1τοιιότι:
νοι·τ1ο.ιιιιιικεοι·εο.πο84. '1'οτ1τε,·ο1ιοι·οιιο27.

+ Νεο1ιετο 8Π:πιιιι8 τ1οετνοι·οιιιε Μ. Ροτοτε
1ιιιι·εοι· Δοι·ετο: Βιοτιετεε άειιι 28. Νον. 1800.
Βιπρίτι.ιις τ1οι·1111η·11οοε1ιο11ι·118οΠΠ· τ1τιειι11ο1ιτι1ο.1ιι1ιι·.

+ Νειο1ιετο 8ιτειιτιε τ1οε1)οιιτεο1ιοιι ε.ι·πτ11ο1ιοτι
17οι·ο11ιε: 111οιιτο.ε άειιι 18. Βοοοιπ1ιοι·1900

1.1.1...!
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1
1ιπποποππ .πππππΠ1π·τ "π... π. ..ε7π...........πω... νοπ κ.π1_πισκππω ω·8τ. Ροτοτεοπτπ, Νονε1η-Ρτ. 14, επππε 1π ειΙΙοπ 1π- ιιππ ο.ιππ18πε1.Απποποοπ-8οππρωιτοπ ππποποπιπποπ.

Βοεοπ Ο1επττπόοπ υπό 1)επτππΚειπεττπο.
(ι1επτοπϋποτππι1οπ·οπΜπιπ11οΙποπποποιπΜΜο1π 1ποπτ.ο1πτεοἰπε ννιτΙπιππ,<;π1ο1ιτ.ππτ π1πιτ1π,
π... π.. Γο1πο εειπεπ· ΠπΙϋεΙποΙπποπιπππεπιπτοπιΜειΒοπεπΓτοπιο ποπιτ1πε;1τεπάοπΠαω
εποΙππϊΙ.οπάεπ 'Γπιππἱπε εποε 1πι Ποτππο ππτ θο1τιππε 1ποιπιπποπ,εποποοι·π πιπ ό1οποπ

Μοϋι·οπ ιπἱο1πο.πο1πποο1π61ο ποειππο1ι·επι1οππ... Γοτιππ1ι1ο1ιγτ1ε.
1311118”Με πωπω... Οοποπττεππρι·προ.ι·πτε.
πω. 0,28 Μ· Νεοοοποτοπο;1 οτ. Μ· Ετππιο1ιεοπο.

11οΒπο1π π. 11οΠοστ, Τ1ιοιπροιπτ. ννοο1ιοπεο1πτ1ϊτ.1898, Ντ. 48. - Βοετοοπ, ο
Αοι·πτ.1.Οοπττο1ο.πποπτ.1897,Ντ. 26. -- 8 21141π1,'Ι'1ιοτο.ρ.Ψοο1ιοπεοπτ.1897,Ντ. 41.-
Β τει π π, '1'1ιοτπρ.ινωπ...πω..-. 1887, Ντ. 46. - Π π· ο τ ο τι Β γ, 8τ. Ροτοτεοπτεοτ .
πω. ννοοποπιποΙιτ.1898, Ντ. 86. -- .11.Επιπάο.ιπ, Κ11ππεο1ι-ιΙιετπρ.ννοο1ιοπεοΙιτπΓι
1898, Ντ. 40. - Α. Γιπ.πιπ.π ο, Ατο1ι1νπο1πτετποπ.41 Μοτ11οιππο οι.πωω.. 1898,1111.ο- 1). Μοπτ1 ο 1). 1)το.πο π1, θπικοττο.πποπ11οο.1οπποπτάο.1898, 111111,Ντ. 85. -
.1. ΑποΙπ1 θο1:1ππο.π, πωπω πποτ1.Ρι·οιππο 1899, Ντ. 9 π. 10.- 81. Οτοπεο,
ΚΙ1πιποΙπ'1'1ιοτπρ.ννοοποποοπτ. 1899,Ντ. 18 π. 17. - 8. Μ. 'Ι'πιππεο1πενν, 88. Ρο
Ι.οτποπ-ππετπω. 1νοο1ποπεοπτ1ίτ1899, Ντ. 20. - Πτοτπιτπτ επππε πππ 1'τοποο.

Ε). ΜΒΒΟΚ - Βιιτιπετεπτ ππιτ1 Μοοποπ. (πω-ο.4~
8ννΛεεεππεπμιΝετΑμπ
-01ιοτπ:ιει1ε ΡΗΒ ιπποτε πππ
ΗΠ11111119Γ

ΝοτνεπΚτπιππ1ιο1τοπ

πιπιπππιπποπτ ..ΕΕ.112°192.91.:Ρπ:.πΡ1.25:τ::..επ1ρ1ποτ
8ϋτ11.1ι·ο1-Οοετπ·ο1ο1ι. (148) 14-Β.

Ππκρωπι πιπππιππ πιο Ν!!! τω.
ΒΑ ..

ΗΑΥΗΗΟ-ΟΙ1ΕΠ.ΙΑ.ΠΙ.ΗΒΙΙΙ π ΒΙ»ΙΤΟΒΟΠ Η(ΥΡΗΑ.ΠΈ

”ΦΑΡΜΑΠΕΒΤΈ"
1Ποπο.πιπ τοπ·π. ποππππ.ππ).

Βι.ικοπνιτ·ι. ποτι.ιρο ρεεε ε”. αποκτα.
ΙΧ.τ ν»ΙΧ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α:
Ηεγπιππ1οπιι·1ιιιι.:1) Οριιτπππιππ.πι.ππο·τει·τι.ππο Φο.ριιοπ1ππ πκοπππιπιππ.πι. οοοτειιτπ.

οι: 04114..." πομπο ποπ. ο6πποτπ πωιππι.ππι.π.Χπιππιιπ οοτοοτποππππἱππ.2) θ6οορ·ι.οτε
=ιοοι·ποπποππ πποοπροπποπ πιπ·τορπτγρι.ιπο πω” πιο προπποτπιππ.ιι ππιπποποππππω.
ποπ. Β) Ηοππ.ιπ προ.πο6πι.πποροποπιππ,πιει. υπο11οππειπ πρππ1πποππο.Ποποπτοππιππωπ π
οοπροτππ.ιππρο)ιοτππ..4) Ο·τει·τπ.ππο ποοπτΙπποποππιοπροποπο.πιι.οπποππι.α·ι.π ππι.ππτπ.:ιππο
ποπππ.πιτι.προπγκτοπ·ι.,π.·το.ιπποπρεπιιοτοπ·ι.τοιτππποοιππτοπιΦο6ρππππτοπροποποποτπο..
Βορπ.6ει.οι. Φπ.πιι.οπΦπκππποππιο ππο·Επ·π.υπ προππ.πποπποποπ..δ) Ρει6οτι.ππεππ.οϋπιποτιιογ
πεοπο11π οπππτο.ρποππιππ1π11επιπππροκπ1π.θ) 14:πωι·1εποποπ1πππιππποοπιπ π ιππκροοκο
ππποοπἱπ πιπ.ο6ποιοτπ τρπρππιππιππ Φπρππο.κοτπο>πππ πο·τοππ.ιοπροπιπποπΕππούροπιπιπο
.:τποπποοτιππρ:ιπο6πι.ππ‹π.0ρ011τ:ΤΗ'Ι..Τ) Ο·τ,π1π.πιπ.πρπκππποοκοπιρπριππιπ1π.8) Βπ6π1οτρπΦ1π.
εειπεπ' οηιΜπΞ 9) ΟΦΦπππτ-πι.ππιπ 'ΜΜΜ πρπιππ·τοππ.οτποπππ.ιπρο.οποριππποπ1π,

ο·τππποππιποοκιοποπιππιιπ‹·κἰοο·τποτι.ι,ρπερ·14ιποπιππο. οτππρπ.ι·τιοππ·τεκ·ι..οπρεπτΕποπ1οιι
ποροπ·ΕπποπποΦπριιπποπτοππ. πο πτΙπποποτπο.πιπ.:ποοπποπγ π ποροποπγ. 10)Οοο6πποπ1π
π οποτε Φερπποποπτιπποοππκπ.ο6πποοτππ..11) Χροπιικο. πιπτοπποπιππεπιπ.18)Β1οτρπΦιπ
τιποπτροποτιιπεπ·1ποτππ.πκπ.ππ.........π πο.ποπριππππιΦοριπιπ1π.ππιππππποππιιι.ιπι.ππ επιτροπ
ποιπππ.πι·ι.πο.γπ·π..18) Οπρππιοιπππ.ιποτπι·1ε.π·ι..14) Οπιπρι.ιτπιπκορροοποιππεπιππ.15) Ο6·ι.ππ
πωπω. 18) Ρπογπππ. πορτοπιπππ πορτροτπ.π,οπποοπιπ1οοπΜ. ·τοπο·η. .

ΥΟ.ΠΟΒΙΗ ΠΟ11ΠΡΙΟΚ14:
Ι.),·1:πειπιγρπτυππ.στ.ποοτππιιπ›ππ ποροοι.π.πικοππι. Ροοοἰπ: πει το”. 6 ρ., πειθ πιπππποπ·ι.
3 ρ. 89 π., πο.8 πτ1ποπιπο.2 ρ. 1ίππ.:πι.ι11Μι 26 πι.Γοποππ.ιππ.ποππποππκπιππ.ποπγεκποτοπ
ρειποροπικοπο τροππ:ππ. τοπιο,πρπ πεππ. πι. .......π. ποπποοτγππποπ1ππωπω πι. οροπ·π.,
ππγριππ.ιι·ι.ιπιποιππποποππεποπποππι.ππ·π.π.πποποσποιιι..,11.πιπο.πιτππο.πιιιππ·ιπι. επππε”
πποτπι.ιππ·ι..παι.οοππι.πκπ.τι ο6ιποο·τποπππ.ππι·π.ποο.πτ1ππορπο.τοποποοπ πππ.ιιππ Ποπ:: :ποιη
οπο.οπο.ππ.πο.τππιο.οπτΙππγποππἱοπππ.π·Εποεπο.πο οπιποιιγ ργ6.-8‹ι πει.πποπποπποππιι·τοππωπ

πιο.ποροπ1ιπγ πιππροοο.πιοπιιοο·τοππο 20 ποπ.
Προ6πππο πγιπορο.πι.ποι.πποιοτο.ππο τρε6οποπ1πππ.6οππ.πο.·τπο.Πριππι.ιπιιοπ·Ιπ.πρωι. πω”

ροπο.κπιποιιππ”. ποππποπππιπ ποπι.ογιοτοπ γο·τγππποπο100/ο.
Ποπιπποπο πριπππιπιο·τοπ:1) πι. ρωπιπππιι (Κρο.οπι.ιπ ιποροτει,πι. Βορποοποποπ); Σ) πι.
κοπτορ1.τπποτρπιφιπΤοποριπιποοτπο.Π. Π. Βγπιποροπ·π.πι Κο (Ππποποποπο.π π., οο6.

πωπω.)π πιπ.πεπτο.ππππ(Ηπκοπι.οκοπ, π. 6ρ. 11πιπποπι.πππ·ι.).
Ο6·ι..ιππποπ1.ππριιπππωιοτο.ιπ πιο πώπ:1::

πο.Πι ο·τρο.πιιπγ80 ρ., πιοΠ: οτρπιππππι 15 ρ.. πο. ο·τροπγ ποτπτο. (Μ. οτρππππ1π8
οτοπ6πει)18 π.

Ι Ε. Λ.πιππ·τπη·οοππ..
1 Π. Λπιττπιιοπιιππ..Ρεπιπππορπ.ππιοτπιοπρι.ιΦειρπο.πΙπ:

πω...: νοπ ΑπιτπιπτΠ1τειο1ιττπ14ἰπΒετΙ1π.
.1ππποι· 1991 οο,ςιππτ. π. 89. .18.1πι·π·οποπ.

Ποπττπ.11ι1π.ττ
π. 41ο

πποπιοιπιεο1ιοπ ΨιοεοπεοΙππίτοπ.
Πιιιοι· Μπτ.νν1τ1ιππενοπ

τω. 1)τ. 8οιιπποτ, πω. Πτ. .Ι.1)Ιπιπ1ι,
Ρτοΐ. Πτ. Β. Βιι11ιοντεΗ,

τοάιτ.>;ιτονοπ Ρτο1'. 1Ιτ. Μ. Βοτιι1ιιιι·σ11.
ννωιω.ιι. 1-9 Βοο·επ. ετ. 8. πω. Μ.

.Ιπ1ιτ,παπποε 28 Η.
Αποπποιποπ1ε οοι π.1Ιοπ π..ω.π.....πι......

ιιππ Ροετο.πειπ1ποπ. .

Ω-0Π.- 0Βοιππ., Πο"δι·ο.
πω"... παπι 1. Παπ Μ. πιο; 1. 0οι.ο1ιοτ.
Με." ιιοπιιιι·ιπ:ΕιπΗ1ιιπτώννπωωι·ιπιπ.π11οιιΑροποοπι......κιΑροιπωιοπνυππι·οι·ι-ΗπιΜΙππποπεππω...Αι.ππΙ.ιππ1ιοπππΡτοπαπο νοπό" Μιποτπ1νωιπτ
Υοτννπ1ιππ.,τω.. ΕιπαΒπιπ8-0σοτηοι.
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Δάτοοποπ νοπ Κτο.π1τοπρ11οποππΠ01:

Ο1Βιι Βοο:1ε,Βιι.ο. οο·τρ., 14πιο. !
· 8
8

πιπ.8.
πω.. Μο1ι1 Β. Ο. 1. π. 44, που 3

Ρτοπ θι'11ιιοπ,π. Ο., 17Μπ1ο,Ηοπο1916,
(ζιπ. 10.

Οπα". Οιι·Ιι·τποιιιι.,οορτ1Απποπ:..1-17.194·1
9

8ο1ιννοετοτΟοππο. Βο1ιιιππάτ,110°ΡΘΡ6·α'

Με.·ι·π·Βοποπιπππω. π. 9
,

πιπ.20.

?τοπ Οο.τ1ιπιτ1ιιο111ιο1ιο1εοπ,Γ8ΓΒΡ"'
απ” γπιπιπο.πι.80, ππι.17. .|Βο1ιντεπποτ Ε111ποΤοπ1οποπ, Η0Πω

προοπ. πι. 136, πιο. 18. Π '1ΥΙπιτπο91Ππι1:1οτ,γτ. ΟοπιιιοιιοΜΡ]
Ν'

·τοπιοΒιιοποκοπγι. π, 4
,

το. 11
?του Διιιιι11ο 8ο1ιπ1π, Φ0πιτππΗ
πι. 119.

111131.
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Χ

ἔ
Χ
δ(

πν1τεΙ ππτ Ει··Γο18· ειΠερτπειπατ: ἔ
Χπω Επώὶἱἱε, Ιππει·ο. !!επε, ΡετἱΙοπἰΙἱε πἰἰΙπεει, ΡετΗγρΜΙΙἱε,

εοννἱε πώ 0πτπιπἱἱοοἱἱοπεπ τ1ΒοτΙπιπΡτ, ίεττιετ

Με Ει·επιτ: Μ· 1οποΐοτιιι

Βεὶ ΨππόΒοΗΑπόΙ8., ΕεΖετηα, ΟοτνἰΧ-ΟειτειττΒ.
· κ
ΙΙ” ΙοΙιτΙιοίπτπι ΙΜ ω.. 8ω·ποπ- πω! ΒοεοπιπποΚΙοεοε ΡπΙν·οι·
πω! "ΜΙ Ιπωι·π Με επ 8 ε ρω Με οΙππο 80|1ἰἱ6ὶΙἱ0Ιιππωπω

οι·ποΙΜπππ8·οπ νοι·ππι·αΠοΜ.

πω: Μ. .ππωω.ι, ΒετΙἱτι ,,ΠοΒοτ ΙοΒτἙιοίοτιπ°°
ΑὶΙεοπιοἱπε ΜεόΜπ. Οοπο·πΙ-ΖοΙτπιι€ Νο. 28. 1000.

ΒεΖἰτΙζεετ2τ Μ. πωπω.» δοΗειοΐετ, Μπιπ:Ιιοτι
,,Βἰε τΒετειρεπτἰεοΒε ΑτιπποτκΙππ8 νοπ ΙάιτΙποίοτττι"

ΒεπτεοΙιο Μεὰἱοὶπ. ννοοποπεοπτἰΓι Νο. 12. 1900.

,,1οΗΠ1οίοττ11,, .

ΤποτπροπΗεοΙιο ΗοππτεΙιεΠο Νπ. 4. 1000.

Ι..ἱτε1·ειτπτ ππό Ρτοϋετι εεπόετι ειπί·ννπτιεοΒ ἔτειτἱε
ππό ίτειπεο εΠε ειΙΙεἰτιἱἔετι ΡειὶπἰΚειτιτοπ

~ Ιοπτπγο!-Βοεο!!ει:Ηειΐτ

Οοι··άθε, Ηοτπιειιιιι1 8ο 0ο., Ι-Ιειτπϋπι·8·.

ἔ

π.

ἔ

ἔ
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χ
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ἔέ
Ρτοί. Μ. δ. Βειπονν πω! Ρτοί. Μ. θπ!¦ἰ-νπ!8τἱο. [.ειπεειππε
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Χ
δ(

ἔ'
ἔ

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧχθ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Ν

Ι

Ζω· ΒοΙιπιιἀΙππ.<; Με ποπτοπ θἱοΙιτππἰπΙΙ8
εονν1ο ει11οι· επιποι·οτι άπτοΙι Μειτιιεειπι·‹-› ΒΙειτΙιοεο

Βα11πεωτι Βοεοπννοι·ποπ 1ετ

ΞΣΕΒΟ]Ν-.Α.1..
πεε ΙιΙἰπὶεοΙι πιιό ππεποπεοΙιεΕτΙΙο11 Μπιτ οι·ρι·οΜο ΜΜΜ.

ΤΜΙἱοΙιε Βοεἱε Πτι ΑΜε!! 5 θι·επιπι πιἰπποεἱοπ.

Ζ.ϋω·αιωτ .92°ξ·/ή· ?ι·οδ·2°επ/ο.9 Ζει ῦΪθΙ28ΐθΠ. ·

Βοππο 18% & ΠΣιππετειοπτοτ. ΕπποΙἰτιΓπὶστἰΚ,
ΜπντἰπἰΚοπἰιΜε Μ 8ιπΙΞπ.
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Βεπειτοτ1πω
Π” ΙππποπΙεἱποππε ΜΜΜ

Πανο8-Ι3οτ1'.
Βοεῖιωτἱπ: Παπ ΚτορΙΙ' πππ ΤοοΜοι·,
Βοἱιεπἀει· Απ:: ΗοΙι·πιΙι ΙΝ. ΨοΙΙππά.

ΝΜιετεε πω.» Ρι·οερεοω.
ίΙ08) 26-22.

Πι·. Πτ. ΚαΜΜιιπι π
ι ΜΙΒ:

(5οΙιΙεεἱει1).
Ηοἱ1ππετπ1τ

Μι· Ποτνεπ-πω! θεπιπΩΙιεΕι·ιπΕοΒοἱἀοτΜ
θεεοπ1εοΜε.

ΔετπτΙὶοΙπεε Ρἱἱἀπεοεὶπω
ΠΠ· _ἱπΒ·ειιἀΙἱοΙιοΝει·νοπ- ιιππ θο

πιἱὶτΙιεΒτππΚο.
θεεππάε ΗϋΙιο11Μ88,ιιππποποπν.
(Η.ι·ιεπ π. ΡπτΜιπΙππ;επ. ΑΙΜ ΠϋΠε
πικαπ π

.

τποπει·.ΝετνεπρπιΙιοΙοςἱο.
Απεεει· ποιι ὰἱι·ἱςἰτειιἀεπ Αετ:τοπ
Ζω Οποτάτ21ο,πιο!ιι·ετεΑεεΜεπ2
ωω, ΜπεεπεοΙιπϊτΙ. π. Ηρ.πε!Γοττη;
ΒεΠ.ε-Ι.οΙιι·ετ.Ρεπεὶοιι 250Με 800Μ.
ΔπεΠΠιτΙΙοΙιο Ρτοεροσω Πεπ.Ω_

ΜὶΙ::οε1:οΡε Ε:·τιε€ ω..
Ζπ ΡειΒτἰΒρτεὶεοιιοιπρΠεΙιΙι ΜοτΙΦι (ΜΠΙ
Ιτοι·8, δι. Ροτει·εϋπι·,ς, ννοεΕτεεεεπεΚιψι
Μ Π. (

(83) Ι-1.

Ιω Ποπτεοποπ ΑΙοκππἀοτ-ΗοερὶτπΙ ννἰτά
Νποπινεὶε οττΙιεἱΙΙ: Μα· ιπι· Ζειτ πωπω
Γτοὶο Ρποςοι··ππά Ρπο8οι·Ιπποπ Η: «Πο
ρήνειτο Κι·ππΚοπρΠοςο (ρςοποπ Ζε.ΙιΙπππ·
νοπ 50 Οορ.).

Φ Α··-· -.-.....__...χέ--.-μ.υχερ #--ζ· `---ζΒ--ξ
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ειΙΙιιπΓε ΜουτωΙτεΚΙο
Ζιι Βέ.άο13η.

ΜεπΙοπἱ'ε Μουτεει!ι

~

ΜειΙΙηηῆ'8 Μηητ¦ηη9ε ·

Εἱπιἱηιν· ωσωε°ιω» Θεώ:
ΐἱὶι·

Μοε1Ιο11ιε1- Μοοτϋ'επ1οι·
Μιι ΙΙ:ιιιεο πω! @άοτ ΠιιΙιι·οοιο1τ.

ΜετΙ:ο111'ε ΜοοτειαΜ

Πϋεεἱἔοι· ΕΛι·:.Μ
Μι ΓΙειετ:Ιιεπ έ; 2 ΚἱΙο.

3;.ε.π.€·ζιέι.1:ι.:5.ε Θ:.·ρ::οϊ:τ κει: . ΗΗοιτἱτἰε, ΒιιόοπιιετνΜε, 0ο Ιιοι·Με, ΡεπεπιεττΠιπ, Ρετἱπιεττἱιἱε. Ρετὶιοτιἱιὶε, ΟΜοτοεε, Αη8.ιιιϊο, Βοι:ορΙιτιΙοειε, Β.ερΒιτ.ιε,ΒοιοτρτΙοιι νοιι Βκειιάειτου,ΕΕὶιιοι·εΙΕπιε, ΙΠεροεΜοπ :ιι ΑΒοΗ.ιιε. ρειττ18Ι1011Ρ8.ι·ε.!γεοπ,Ρειτοεου. θ10Μ, ΒΙιιν11ΜΜεω08. Ρο
άιαμε. ΙεοΙιἰε.ε πιω ΗΜιοπΙιοίάει»

Ηο111τ1οΙι Μειττο111,
ΡΙΠ ΝΖΕΝ 8ΒΑΒ, θἱοεεΜΙΙιΙ 8ειιοτϋτυππ, Ν! ΕΝ, ΚΑΒ!.8 Β Λ Π.

(Μ) Η 15
Ζτι ΜιΒεπ Η: :ιΙΙωι ΑροτΙιεΒεπ, ΜἰΙ181°ε1Ηνει88εΙ°·ιιπά Βτοκιιοιι-Ηουά1ιικη;ευτ~“7 `
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ω" Η: ννεεεω· οάει· ΟΙγοοι·Ιτι Η: πιάσω
νωωιωπω ΜΜΜ ιιππ! Μειτ |ό8"ΟΗθΒ
5ἰΙΒει· - βι·5ρω·ειτ.

Μ. ,,!α:Μ:Ιιει·εαπ“, α” 30%) Μ”. Μικειι, πω".
@ΠΕ οι: Βεοτετἰε·ὶἀοτ8τεί1 :Με Απεσ:·τιΡυπιπὶΙτἱουτιι,ΜΜΜ Μπι· υπειιιεστεπ:επά ιιπά φαω Με ε1ιεεει,Τ.
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Π.: ,,Ι:ΜΜιτ8επ", Μ ἱιωἰσἰττ:
ΙΜ Οσποι·ι·Ιιοε, ΜΙ Αιη:επι- ιι. Ρι·ευοπΗ:Μοπ, Βοἱ
Δε: ΒοΗιπκΠιιπε νσπ Ψι.ιπάεπ ιι.εΞΕπ·ΙΖεπΕπιτ
ιΠικ1ιιηεοπ εοΜΠεΙΜ ΙΜοοιἱοπε-ΚτιιιιΙὡεΙτοπ.
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Μί2 Ρτοὐεπ α. Ζ.Πετα2ιιτΜΜΜ άεπ Ηεπεπ ΑεπΙεπ
μπώ ιιπά /ταπ|το μπι πιτ Ι/ετ/ϋέυπε
πάω ει!|εΠΜεοπ ΡεϋτΠωπτοπ:

Ιε:ΜΗγο! =θεεε!!εοΗειίτ
ΒοττΙοε, Ποταιειιιιι1 & Πο.

ΗειτηΒιιτε.
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Αάτοειποιι νο:: ΚτπιιΒοιιρΠοεοτὶιιιιου
Πω ΜΜΜ ΚιιΙσει·τι, θι·. δωΙΙΒ0ΜΙ·
Παω τ!.ΡἰιπιἱεοἱιοιιΚἱτοΙιο6-8, ΟΛΘ

Βερ·ι·ε Φε.ποροπιιιι 11ωιοπιμ Οικοοπϋ
π. π. 25 πω. 7.

Δ1οκεικ1ι·ιι Κο.εωι·Ξιιον, Βεποπε.οι:οιΜ
Π. π. 61, Με. 82.

Ρι·μιι ΒιιεειιΕ1ιεε Επι, Πο;·ιπποι:ι. π
· Η·

ιπ_ 15.

~2·-. - - - -- -- -
Χοπ. παπα ΟΠ6.,25Βο.ι16ρε1900τ. ΠοτειιιεκοΒέτΒι·.-Β Πάβ1ένί7] π ει Μι. ΒιιοΙιἀτιιοΕοτοἰν. Δ. ννἱοιιοοΙιοΚαιΪιΞιτὶιιομῇ3€Β



3; .ι 10

“ν- Μειω··· Μ. ιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιοπι ιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιετ άετ Βεάεει.ιοιι νοιι

Ρτιιι'. Πτ. Κετι Με. Πτ. ιιιιιιιιιιιεε Κτειιιιιιε1ε.
.ιιιι·ιεντ (Ιιετιιιιτι. Μιτε

0τ. πεσει ιΝειιειειι.
ει. Ρει.ετειιιιτιι

Νειιε Β'οΙΒε ιιιιιι. .1ειιτε.

δε «Μ. ΡιπετειιιιτΒει·11εάιειιιιεειιεΨεειιειιεειιι·ιιι.ι ετεειιειιιηεάειιι- λι30Μ:ιε12.ιε1Με-Αά"1°889 ΜΥ” 8110 1118098”
“'

Β σε ιιειιειι ά.- 1)ει·ΑΒειιΜΜΜΕ.μ·ειε κι ιιι Βιιεε1ειιά8 ΚΜ. σε άεεΜε” ειιιε ειιεεε1ι1ιεεε1ιειιειι άιε Βιιοιιιιειιά1ιιιιενοιι Κ. δ. Β10Ἑ01·ιιιω", 4 ΚΜ. Πιτ άεειιε1ιιε.1ε1ιι·ιιιε1.Ροειιιιειιε11ιιιιωιιι άοιι ειιά.ΩΝιιΒΦ.Ρει:ετειιιιι·ε'Νεννειιγ-Ρτοερεει.ΜΜ, ιιι ι·ιειιιειι.-Π ε Δε.: ιιτ·1.ειε
Βιιιάειιιι 20 Πει·Ε _ιι61ιι·ιιε1ι,10Με” 1ιε1Μειιι·1ιειι.Βει· 11ιε0Πάσιιηιτειεεοιινιεειιιεειιι`άιε11εάεει.ιοιι1ιειιι81ιειιειιΜιιι:1ιει1ιιιι€ειιειιιει ιιιιιιιεπι
ι'ιιι·ά1εδιιιεΙ εεερεΙιειιε Ζει1ειιι Ρειιτ ιει.181ζερ.οάετ35 Ρίετιιι.-Πειι άεε ε εεε1ιΜπε ιιι ιιτε ιιάεε Β.εάεειιειιι·Πι·.

Βιι,ά,ε11'Ήειμε1ι ιιι 8ι..Ρε
Διιι.ετειιννει·άειι85θερει·ει.ειιειικειιιι·ετθι·ιΒιιιε1ει·ιιΚε1ειιΕεεειιάι.- ιει·ειιιιι·ς,Ρειει·ειιιιι·ςει·δειτε,Ρειει·-Ρειιιιιοειιιτει ιιι ι·ιειιιιειι 8ρι·εειι
Βειει·ειε ννετάειι ιιει·.1ιάειιι εειπε νοιι 18 11.81.ρι·ε Βορά ιιοιιοι·ιι·ι. ειιιιιάειι Μοιιιες, ιιιιωωειι ιιιιά 1·'ι·ειεεενοιι 2-3 ιιει·.-

Ν Μ. Ρειει·ειιιιι·8_ 2_ (16.)13εεειιιιιει·

11.ιιιε1τ:1)ι·. ιιιεά. Α. Οεοετ Μες: Βιιι Ε'ε1Ι νοιι εε1ιενετει·Αιιοι·εειε ιιετνεεε. -- Βείετετε: Ο. Βοετοε1ιι: 11ιιιετειι
ειιιιιιε;ειι ιιιιετ άιε @Με άεε 11εεειιε ιιει Οιι1οτειιεειιειι. - Ε!. Ιιενεε: Πειιει· άεε Βινιτειεειιε.ιιτιιιιιιεΙ‹ε11ο1ιοι·ει»ιιιιά εειιι νει·
1ιε1τειιιπι Οτε·ειιιειιιιιε, νετς1ιειιειι ιιιιι. ειιιιιιε1ιειι Ρτερετειειι.

-
Πετάει Οιιτεο1ιιιιειιιι: Πειιει· Ο)·ει.ιτιε

τΗ1ιοεε.
- Βιιειιει·

ειιεειεειι ιιιιά Βεερτεειιιιιιι.:ειι: Πι· 11.Κει'ειιιειιιι: 1.ιειιειιενετειο1ιετιιιη;ιιιιά εοΒ·ειιειιιιιιειιτιιιιε.τε·Κε 1ιοριιιιιιετ1ιιιιοεε.
-

Ρι·οιο1ιο11ε άεε νετειιιε 8τ..Ρει.ετειιιιτζετ Λεπτα». - νετιιιιεειιι.εε. -Μοι·ι:εΙιτΜ.ε-ΒιιΙΙειιιι 8ι..Ρει:ει·ειιιιι·ετε.
Αιιιει€ειι.

Μεεει· Λε Ιιεει «Με 10 άετ Βενιιε άετ Βιιεειεειιετι Μεάιοιιιιεειιειι 2ειιωιιιιιιειε ιιει.ευ·
Ειιι Η!! νοιι ειιιιιιιετετ Αιιιιτειιιε ιιετνεεε.

Αιιε άετΠιιινετειΙ:Με-Ποεριιε1Μιιιιιι άεε Ηι·ιι.Ρτει. Κ. Ι)ε Με
ιιι Ποι·ρει.
νοιι

13τ. ιιιεά. θεεετ Ειπε,
ίτιι1ιει·ειιιΑεειει.ειιτειι άετ Κιιιιι1ε.

Ειπε άετ ιιιιιιιιεειειι Ιζιεεειι, άιε άειιι Μπε εε θιειιει·
ιιοιιιιιιειι. άιιτιτε εινειΓε1ιοε ΑιιρειιιΙοειΒιιειτ ειιιε. Χε

ιιιι.ιιάειι εισιι άειιει ιτιειει επι ειε 1ιετειιεεεει2ιεε Ηιιιι€ετ
ΒειιιΜ, άεε «Με ειιιε εειπε οάετ ειιτ‹ιιιιεειιε Βτ1ττειιιιιιιι8
άεε Μεεειιάετιιιιτεειιιε οάετ άεε θεεειιιιιιτοτΒειιιεπιιιε ιιε

άιιιΒι ινιτά. Αιιάει·ετεειιε εεπιι εε ειιιε ει·οεεε ΜειιΒε
νοιι Μειιεειιειι, ιιει άειιειι άιε Ηετειιεειειιιιε άεε Διιρειιτε
άιε Πεερτ1:ιεεε ΜΙάει ιιιιά Βει άειιειι ι

ιι Ροιμε άετ νει·

τιιιεει·ιειι Νειιτιιιιεεειιιιιειιιιιε ειιειι ιιιετεεειιιιειι ειιιε

Ηετειιεετειιιιε άεε εεεειιιιιιιειι Βι·ιιειιτιιιιεεειιειειιάεε ειιι

Βεττετειι εειιι εεπιι, οιιιιε άεεε ειιιε οτΒειιιεοιιε Βιετιιιιε
άεε νει·άειιιιιιεεερρει·ειεε οάει· άετ ΑεειιιιιΙει.ιοιι άετ ειιι

Βειιιιιτιειι Νειιτιιιιε νοι·ιεεε. Ηιει·ιιει· 8ειισι·ειι εο1ε1ιε,
Βει άειιειι ιιι Ρο1Βε νοιι ρεγο1ιιεοιιετ Βερτεεειοιι, 8οτεειι,
Κιιιιιιιιει· ιι. ε. ιιι. άετ Αιιρειιι εεεειιιιιιιιιάειι Μ.
Βει ετιιει.ειειι οι·8ειιιεε1ιειι 1.ειάειι πιτά _ιεάοοιι ιιι.ει
ιιιειιιειε ιιιιετ ΑιιρετιιΙοειΒιιειτ ε.Ιιειιι 8ειι1εει, εοιιάετιι εε
ιιειάειι ιπιοιι ειιάετε ΚιτειιΚ1ιειιεεχιιιρτοιεε νετ1ειιι1ιετι,
άιε άεε 1ιιιιιιεο1ιε Κτειι1ιιιειι.ειιιΙά ειιει·εΜετιειτειι.
ιιι άετ 11εεε1 πιτά ειιιε επιιε ιτι·ε 8ειιειι, ννειιιι ιιιιι.ιι
Βει ειιιειιι ειετιι ειι€ειιιει.;ει·ιειι ιιιιά Κεειιε1:ι.ιεειιειι Ιιιάινι
άιιιιιιι ειιιε ετιιει.ε οι·8ειιιεειιε Βιετιιιιε ει.ιιιιιιιιιιιι. Με
εοιιτ ειιιε ειιιε εεει· άειιει εε1εεειιιιιοιι ιε.ιιεειιειι 1οιιιιι.

ιειΒι 1οιετειιάει·πιι, 1ιει άειιι ειιι2ιιι ιιιιά ε11ειιι νσιιιεε
ΑιιρειιιΙοει81ιειι, οιιιιε άεεε ειε οτεειιιεε1ιεε Ι.ειάειι νοτ

Βε1εεειι Μπε, Ζιι ειιιειιι άεε Ι.ειιειι ει·ιιει;Ιιειι ιιεάτοιιειι
άοιι Ιιιειιιιιοιιεειιειειιάε εειι1ιιτι Πειτε.

Αιι ειιιιιε εε: Βεττ1ιε.Κ., 18 Ξειιιε επ. Νιι1ιει·ιιι, ιιιινει·
1ιειι·ει1ιει,.ιιωιιι, Με ειε Πιιιι.1ιι·ιε·εεΚιιιά άιε Μεεετιι Βειιιιιιιι
ιιιιά ειε 6_ιε1ιτιε·εεειιιειι Αιιάοιιιιιιε1ιγριιιιε άιιτειιι.:ειιιε.ειιι. Βιε
ειιιε Π. Ιιε1ιειιειειιι·ε ετι'ι·ειιιε ειε ειιιε καιει· θεειιιιάιιειε ιπι
Αιι€ιιει; 1897 ιιειιτειιιι Ρετιειιιιιι ει" Κοιιι'εειιιιιετεειι, ε118ε
ιιιειιιε 8ειιννιιειιε. Αρρειιτ.1εει.<ς1ιειι.ιιιιά Μεεειιεειιιιιετεειι πιι
1ιιεεειι; ειε 1ιειιειιιρτειειιιοιιι. εειιιιιε1ιειι Ζιι ιιιιιιιιετι, άε. άεε

.ιιιει·1ει.εάιε Μ11τωΓ ειιιε 8ειιννεΙιιιιιε· άεε

θειι11ι1,ειε ενειιιι «οιιι 8ιιιει;»ιιιι Πειεε εϋ.εεε.ειε επι 8ειι1ιιε1ιειι
Μιιάει·ε. Ο1ειειιιτειιιι.:1ιεετειιιιειε Ζιι ιεετειι, άε ειε Ζιι οστρά
Ιειιι. ιιι εειιι ιιειιειιιιιεεε ιιιιά εεΜειιιιει· ινετάειι ννο11ι:ε. 1ιι
Γο1ε;ε άετ αει·ιιιε·ειι Νειιτιιιιε;εε.ιιιιιειιιιιε ιιιεε·ει·ι.ε ειε ιιι-ιιι!ειι
ιιιιά ινιιι·άε εε εειιιιιε.ειι, άεεε ειε ιπι Οετοιιει·Με Αι·1ιειτ ιιιε
άει·1εεειι ιιιιιεει:ε ιιιιά 1ιεττ18ε·ει·ιε·ινιιι·άε. ιι”οιι ιιιιιι ειι νει·
ινειεει·τιεειε. ειιεεΜιε1ι ννεεειι ΑιιρειιιιΙοει81ιειι.. _ιεις1ιειιεΜε
ι·ιιιιςεειιιιιιιι·, ιιιιά ιιει· ιιιιι. 1ιιιι1ιε

Βε1ειι
εε άετ Μιιτιει·, ιιιι·

ετννεε επι Νειιι·ιιτιετ1ιειειιιιτιιιιι;ειι. 1
ε

ἔϋτρετιιτιιιι.ε εειιινειι
άεε ιιιιιιιετ ιιιε1ιτιιιιά τιιε1ιτ.
Βιιάε Πεεειιι1ιετνετ1οτ ειε ιιεε1ι ειιιειιι ει·ι·εΒ·ιειι ννοι·ινιεε1ι
εεΙ ιπιτ ιιιι·ετ ιι.Ιιει·ειι 8ε1ιιιιεει.ει·ρ16ιε1ιε1ιάιε Βιιτεειιε. εεάεεε
ειε ιιει· Με ειιιεεΙιιε ννοτιε ειιτεε1ιειι,εεει· εειπε ι.τεεειιΙοεεε
ιιειι 8ε.ιιε 1ιει·νοτιιι·ιιι€ειι 1ιοιιιιτε. ΑΙ1ιιιειι1ιοιι νιιιιτάε άιε
8ρτε.ε1ιεινιεάετ νο111ιοιιιιιιειιει·ιιιιά ειιιε Μιιι.ε .1ιι1ι1898 εεπιι
ειε ειιειιεο τεάειι Με ειινοι·.
Ιιιι Με 1888 ιιειιιιιιι Ρειιειιιιιι ειιιεε '1'εεεε, ιινιεάιε ΜΜΜ·
ειιι:ιειιτ. ειιιειι «Κι·ειιιρίειιιε11», ιιεε1ι άειιι ειε εε ε11ειιΠειτε
ιιιιιειειι ε1ειο1ιεειιιεεΙιι1ιιιιι ετεειιιειι; ειε 1ιοιιιιιε νιτεάετάιε
1ι1ειιάειπιοιι άιε ?Εεεε 1ιειιιε,ε_ειι,εοάεεε ειε νοιι ιιιιιι εε ιιιι·ει·
Ηι1ι1οειἔιιειι ιιιιει;ειιμει”άιιεττ.ννει·άειιιιιιιεει.ε.
Μπε Αιι8·ιιει ιι·ετειι Μεεε εάειιιει.ϋεε 8ε1ιινε11ιιιιε·ειιειι άειι
ιιιιτ.ετειιΒιιττειιιιτειειι, άειιι Βιιο1ιειι ιιιιά άοιι Ηειιάειι ω, άιε
ιπι νετ1ειιιε ειιιεε Μοιιειε ειε1ι 1ιει:τεοΙιτ1ιε1ιει:ει€εττειι ιιιιά
άε.ιιιι ε11ιιιιιΜιοιιειιιιε1ειι. 1ιι άεε ιετ2τειι θε 1ιειιιιιετιιι€ειιιιε

Δ ειιιιι1ειεειιεε, άεε
ιιειά ει.εΙ1ειιιινειεειιι Μιιιετι ιιιιά Ζιι Ζετίε11ειι1ιεεειιιι, ινοάιιτειι
ειιι ινιάει·ιιε1ιει·θετιιε1ι εεε άειιι Μιιιιάε ιιεινιι·ια ντιιι·άε. Με
Αιιιιιει;ετιιιιε ιιετ.ιε ειειιε ειιεειιοιιιιιιειι, άιε Κιιτρει·1ιτείτεινε
ι·ειι Με ειιιε Αειιεεει·ει.ε ετεε1ιϋ Γι.
Βιιι Ιιειιάιιιιι'ειιι.ιιιιιι ιιιιά ει· θειιτειιε1ι νοιι θε1:1ιιι.άει·ιι
ινιιιιτειιά άεε 8οιιιιιιει·ε 1898 εειπε εειπε Βεεεει·ιιιιε άεε Κι·ει'ι.ε
ειιετειιάεε 1ιεινιι·1ιι:.
ιινιι.ιιτειιάάει· ε·ειιιειι Κι·ειιιιιιιειιεάειιετ ιινει· άιε Νιι.1ιτιιιιε·ε
ειιι'ιιειιιιιε ιι.ιιεεει·ει.ιιιιιιιιιι. άε Ρετιειιιιιι εισιι ειιει·ειεειι νει
εει·ιε, ε·ειιιιΒειιά Ζιι εεεειι.
Πιε Πιιι.ιετ άετ Ρει.ιειιιιιι Μ: εεει· ιιει·νϋε, άετ νετει· κι επε
ειιιιά, άεει;Ιειο1ιειι ιΙιτε ιιειάειι Βι·ιιάει·. Βιιιε ε.ιτει·ε8ειινιεειετ
Με εε εειιινετει· Ηγειει·ιε ιιιιι 1ιε.1ιιιιιιιιεεετεε1ιειιιιιιιεειι.εε
Ιιιιειι. Πειι Ο1ιε.τε1ετετάετ Ρειιειιτιιι εε1ιι1άει·ιάιε Μιιτ.τει·Με
επιιε ιιιιά ει.ε;ειιειιιιιι,ς; ιιι ιιιι·ειι Μειιιιιιιςεειιεεετιιιι€ειι ιιε
νιιεετεειιιε Ρετ.. ,ειιιε ιιι Ειτ.τειιιειι ιιιιά Πειιει·ιτειιιιιιιΒ·ειι.
Πιε Βιιι.ετειιιιιιι; άετ Κτειιιιιιειτ τω” άιε Μιιι.τετω· ειιΒ·ε
ει:1·ειιιι·τεεΑι·ιιειιειι επ άετ Νειιιιιεεειιιιιε ειιι·ιιειι. Ρετ.. Με 6

11οιιιιτειειιι.ς νει· άετ Βι·1ιτειι1ειιιιεττϋ.ιι·1ιο1ιιιιιι ιι1ιετιι·ιε1ιειιειιι
Βιι'ει·Με; νοιι 5 Πιιι· 1Ιοτι.:ειιε Με Μιι:ιετιιεε1ιτεεει·ιιειιετ.
οιιιιε άεεε ειιι 2ινιιι€ειιάει· (ιιι·ιιιιάνοτι;ειει.>;ειιΜπε.
Πιε ειιι.ι·ειιιε Α1ιτιιεςει·ιιιιι.ς ιιιιά 8ε1ιννιιε1ιενει·ε.ιι1εεετειι
εε1ιΙιεεε1ιοιιάιε Βιι.ει·ιι ειιιε ιιι άετ Βοειιιιε11ιΙιιιι1ιΖιι ειιοιιειι

εΏ
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νσοεεΙοετειε Ρετ. :ε ειεειε ειιεεε:ετ εΙεεεεε Ζεετειιεε ειε 20.
Οετοοε: 1898 ε.ιιτ'εεεοτειιιεεπετάε. νοε Βειτειι εε: Ρετιεετιε
πετάε εε: ει:: Αιιίιιεειεε Ιιειεε ΚΙεε;ε νε:Ιειιτοει·τ.
Διε 8. Νονειιιεε: Ιιεεε ιοΙι τ'οΙε·εεεεε θ τε.τιι ε ρ:ε.εεε εε
ειιτ'εεεοιειεεε ι Ρετιεεεε :σε Ι-ιΙειεειε Ψεεεε, ε;:εειΙειιι Κε:
εε:Ιιεε ιιιιε εΙεεεειε ΑιιεεεΙιειι, εεετε!ιτ εοειιεει.>;εεεεε Ηειιτ
Με ΚεοοΙιειι. Κ6:ρε:Β·εινιοιιτ 27 ΚΜ. Πιε Πειιτ ιετ εεε:
τ:οοΙιεε, τι.ιιεεει·ετΜεεε εεε ετ:ορειεεΙι, ειιτ ειεε: ΙειοΙιτ εεεεΙ
τ'ε:εεειι Βριεε:ειιε εεεεοΙιτ; εε εεε 8τ:εοΙιεειτεε εε: Βιιτ:ειιιι
τεε αειιι ετεΙιεεεε: ΜΜΜ ριΙε:ιε, ειε εεε ιιετε:οε Βιιτ:ειειιε
τεε ριιεοττϋ:ιειεε ΡετεεΙιιεε, ειε ειεε ειε ειε Ηεε:ΙιεΙΒε Ιοεε.
Ιιει:ειι. Πιε ΟΙι:εε ειεε εΙιιτΙεε: εεε ινεεεεει:τιε;εε:εΙιεεεει
ιιεεε; ειε ΒειιΙειιε!ιε.ετε νειι ε:εοΙι:εεΙιεεεε: ΒΙεεεε. Πετει·
Ιιε.εττεττ,ι:εινεεεε;ειιεΙιεΙι εεεεεινεεεεε, ειιτεεεοοειιε Πειιττ'εΙ
τεε εΙειοΙιεε ειεε εε: Ιει.ειςεειεΜε; ειε ΜιιεΙιιιΙετιιι· ει Με:
νεΙΙΙιε; Βεεεενιιιιεεεε, εε: Βιι:ερε :σε !ιε.ιιει ΚΙειεεεει-:ειοΙιε.
Β:ιιετε:ἰιεεε :εΙετιν Βιιτ εετννιοΙιεΙτ εεε εεετΙιεΙι ιιι ει:εε ειε
εεΙεειι Περρεε εε ρεΙριι·εε. Οιιι·εε-, Νε.εεε- εεε Γιει;ε:εριτεεε
ειιιε Με: ειεΙιτ εγεεοτιεεΙι.
Ιε εΠεε ε;:ϋεεε:εε θιεΙεετιειι (ΒοειιΙτε:, ΒΙΙεεει›ι:εε, Εεεε,
Βϋττε,'Κειε εεε Γεω) ιετ ειεε εεετΙιεΙιε «ε1ειε:τη;ε» 8ιειεεω: νοι·Ιιεεεεε. Πιε εειιε.ειιτεε ΘεΙεεεε ινε:εεε Μιε ιε ειι.!
Ιιε: ΡΙει:ιοεεετεΙΙιιεε ε;εΙιε.Ιτεεεεε εει εεει νε:εεεε ειεεεΙΙιεε

ἔεεεἱν
Ζε ετι·εεΙιεε εεε: 2ιι εεεε.:εε, πεε εε: Ρετἱεετἱε ε:οεεε

ειι-ειει·εεενε:ει·εεοετ, ειιηιεεεετ ειιιε ειιιεε εεε:ε.Ιιτει·ιετιεεΙιεε
ιιεεΙε.ετιει·Ιιεε ΨΉεε:ετεεε, εεε ιιεεε !ιιι:εει· Ζει: ινε:εεε ειε
(ειεε: Μεεε: Ιεεεεειιι ιιι :Με τ:ϋΙιε:ε Οοιιτ:ε.ετιιι·ετεΙΙεεΒ·
ειιι·εεεεεεοι.:εε. Βι·Ιιεεεε εε: Α:ιεε εεε: ειε Ηο:ιιοετιιΙε ιετ
ιιειιιτη.ςΙιεεεεε ει·2εει;τ Ιιειιιι νε:ειιοΙι ιιειτιεεε δοΙιειει·ε
(Ποετ:εετιιι· εε: 5εΙιε!ιε:ιεεεειιΙετιιι·, εεεεεεε:ε εει· Ρεειο:ε.Ιεε
εεε εει· Ιιετιεειιιιι). Πιε Γιε.ε·ε: ειεε ετνν:ιεΒ:εΙΙειιτ`ει·ειιε εε
ετεΠτιΙεε.ετινιιειεεοιιτι·εετιι:εε εε: ιιι Ε'οΙΒε εε: Ιεε.ιιιτιοε
ετ:ορΙιιεεΙι εεινοι·εεεεε Μεεεε1ετιι:).
. Ρειιειιτιε νε:ειειεετ _ιεεε εετινε Βεινεεεεε εεε Ιιε,ε,·τιιι εε
εεννει;ΙιεΙιει· Κει·ρει·ΙιεΙιεει: ε.ετ εειιι ΒεοΙιεε εεε: εε: Βειτε.
Βιε :ιιπ ειε ΠεειεΙιειτ :ιι .Μεεε εεε: :ιιι ετεεεε νόΙΙιε νει·
Ιο:ειι εεε Εεεε ειιοτι ειι: :ε ειιΙοε.είςε:ιεΙιτετε: 8τεΠιιεε εεε
Κε:ρειε ειτ2ετι, εε ειεε ειε ΟΙιει·εεΙιεεεεΙ εε: ι1ετε: ;.ς:οεεεε
Βετιειε:εεε Με ειιει :εοΙιτεε ννιεΙιεΙ εε: Πε.εεεεεεεε εεε
Βιιειρτεε ειει:εε Ιεεεεε. Βειει νει·ειιεΙι, ειε ειιτ'εἰε Βειεε ειι
ετεΠεε, ΙιειεΙιτ ειε Μιε: εει.:ετΙιεεειε. εειιιεε:εΙιεττειε ΨΨιιιι
ιεε:ιι τε εεε Πείτεε Με Κειεε ειιεειειιιεε. Μ. Ιιετ ειστε.
ειε Κ:εττ, ειεε ιιιιτ εεε Ηει.εεεε Με εε: Ιιεε·εεεειι ΒτεΙΙεεε
ε.ιιτειιι·ιεΙιτεε.
Τειιιρε:ετε: εο:ειεΙ ενιεεεεεε 88.0" - 3'7,0° εεΙινιιεεεεεε,
ΡιιΙε τ:εεεεετ 12Ο-128, Ατειεεεε·_ εεεεΙιΙειιειετ 24-8θ Με
οοε:εεειι1ιεΙι; Νεεεεε.τΙιιειιεε· Πει. Πιε δτιιεειε τετ εεεινεεε,
Με: :ειε. Κειε Ι·Ιιιετεε εεε Μιε Αιιεννει·τ'.
Πιε Ε'ο:ιε εεε 'Ι'Ιιοι·ειι εγειιεετι·ἱεοε εεε πιειεΙιετι 8ετ εε
ννο1ετ;Ατεειιιεειεειιεε:ειοεεε εειεε:εειτε Μεεε. νοε Μετο
εεεοειιιιεΙειε Τγριιε. Β:ιιετιιιετε.εΕ 63 Οτιιι. Δε: εεε Ι.ιιιεςεε
Πειτε: Ρε:οεεειοεεεεΙιεΙΙ, Ι‹ειεε Πειερτ'ιιεε,η ε.ιιεεεΙτετο:ιεο!ι
νεειειιΙει·εε ΑτΙιιεειι, Ι‹ειιιε ΒεεεεΙεε:ειιεοΙιε.τ
Πε: Ηε:περιτ2εεειοεε :ετ :ιιι ε. Ιετε:οοετεΙ:ειιει ειεετ- εεε
ιιιιιιιιε:, 1εοΙιε.ττ,εεε:εειι:ειτετ ειετιτ ειε Π. ιε. ε. Πιε :ειεε
Ιιιτε Ηει·εεειερτεεΒ· :ειο|ιτ εεειεετερ:εεεεεε εε.ειι 1ιεΙ‹εω:
Με εει· Π. ει. ε., εε.ε!ι :εοΙιτε εεε οοΜ εοι·ιεεΙ. Πιε Πε:2τεεε
ειεε εειιτΙιειι εεε ι·ειε. ΑοειεεετεΠε θε:ειιεεεε ειοΙιτ εϋι·Ιιει·.
Πε: ΡιιΙε ιετ νειι ειιττΙε:ε: Βρεεεεει; εεε εἱεει·ἱι;ει· νΨεΙΙε.
νοιι θειτεε εεε Μει:εεε Ιιειεε εγειιΜτιεεεεε Βι·εεεειεεεεεε.
Πιε ΒειΙινετιοε :ετ ετε.:Ι: ε:εϋΙιτ, εεετε.ιιειι.: τΠεεετεε: Ρετιεε
εε ΒρειεεεΙ Με εὶεειε Πιιεει:ιεεεΙ. ειιννειΙεε εΙετιιι· τιειιιι·τ.
Βειιεθεττ'εειι εεε Μιιεεεε ειεΙιτ ειεε ειε ΜεεεεϋΙιΙε ιειτ
τεεεεειεεεεεειε ΒοΙιΙειει ε.εεετε!Ιτ. Πιε οοε:ε ΖεΙιε:εΗιε ιετ
ειιιειιι θε:ιεε τεετ »ειιιε 2ει·ετει·τ: ειε Ζει·ετϋι·εειε εε: Ζετιεε
Ιιε.τ νο: Β .Ϊεε:εε ετιιττ€ετεεεοε. νοε εει· ιιετε:εε ΖεΙιε:ειΙιε
τ'εεΙεε :Με ΜοΙε:εε, ειε νο:Ιιε.εεειιεε ΖεΙιεε ειεε ειιιε :τει
ε.ιιοΙι εει·16ε. Πε.ε Ζει.ιιιιΠειεεΙιεειεε: ΖεΙιετεΠιεε ιετ Ιιε.ιεοι·
:ΙιεειεεΙι ιεεΙτ:Ιι·τ εεε εεεετιιινοΙ!ειι, εοεεεε ειε Ζε.εεετιιιειιιεΙε
Με ΜΜΜ θειτειι Με νοε ειιιειε :οτεεε ῖνεΙΙ ιιιιιι.:εεεε ειεε.
ΒτεΙΙειιυνειεε :ετ ειε Ζει·τεΙΙ εει· Ζε.εεεειεεε:εεεει· :ειτ ειτι·ιε·εει
ΒεΙεε· Ζε εεΙιΜ. ννιεε:ΙιεΙιει· Γοετο: ει: ο:ε (Θιεἔὶνἱτἰε ιιΙοε
:οεε). Πιε Ζιιεεε ιετ ετννεε εε!εετ εεε τειιεΙιτ, εει· ΒιιοΙιεε
:ειε. Πιε ειιεειειιιΙΙε:εε ΕγιιιρΙιε:ϋεεε εεεε!ιενεΙΙτ εεε: εἰεΙιτ
ετεεεειερεεεΙιοε. Πε.ε Αεεοιεεε ιετ ειε Μπιτς ειιτι:ετ:ιεεεε,
@με ΠιιιεΙ: ιιεεειρεεεΙιεΙι, 'Γεειο:εε εεττ τεεΙεε:, ιιΙιει·εΙΙ
ηιερεειττεεεε: Βεεε.Π. Αεειτεε ειεΙιτ εεεΙινιιειεεε:. Εεεε:
εε.ειρτ'ιιει:Νώε. ΜΗ: ειεΙιτ εεεεννειεΙιεΕι νε:ε·:οεεε:τ. Πιε
ΑιιεΙεει·εεἔΜ Μ: ι;ετο:ιετ Με νειι ε:ειιιιοεε1ιοεε:Ε'ε.ι·Ιιε.
Πει· εε: θετεετε: Βει.νοεεεεε Π:ιιι ει: Ιι:γετεΙΙΙιΙε:, ετ:οε
Γε:εεε, Με εειιτ:ειΙει·Εεεοτιοε, τω: νειι ΑΠιιιιεεε Με Ζιιο!ιει·.
Πε ι:Μτι·ιτεεε:τεε Βοεεεεετε ειεεε1εε ΡΙεττεεεριτεε1ιεε, εοιιετ
Ιιειεε ;;εϊο:πιτεε ΒΙεειεει.ε. Πιε Μεεεεε Ιιε.εειι εεττ7-8 Μο
ιιετεε νοΙΙετεεεις εεεει:τ; ειιιε οτεεετινε Πετει·ειιεειιεις ω:
θει1ιτεΙιεε :ετ Με: _νοι·ἔεεοειιεεε ινο:εειι.
νειι $ειτΜ εε: ΡεγεΙιε ιεεοΙιτ ειεε ειεε ει;;εετΙιειεΙιεΙιε
θτιιειρτΙιειτ, νε:εεΙιΙοεεειιΙιειτ Ιιειιιει·Κεε:. Ρετ. νει·ειειεετ
εΠεε Βιι:εεεεε, ιιεε Ρι·ει.,εειιγνειεεε ιειτ ειιιειιι τιιι:εεε «Μεεε
ιιιεΙιω εεεεωνο:τ.ετ ; εεεεοεΙι ε:Ιιε.Ιτ :ειιιε ινειει ειιιε εεει·ι.:ιεεε

τε ειε Ρετ. εἱεε:ιεετ, Πειτε ινεεε ε.εε!ι Βιι:εε ΑιιεΙιεετε Πει·
θεειεΙιτεειιεε:εεΙι :ετ εεετε: εεε νει·εεεΙοεεεε. Πε: Με
εεεεεεεε. Κορτ'εεεειε:Ζεε ιινε:εεε εει· εεΙτεε ειιεεεεεεε.
Πιε Ρ:ϋίεες εε: ΗειιτεεεεἱειΙἱτετ ε:ειεΙιτ τει.ετΜε εε:
8ε.ειιεε Κε:ρε:οοε:Πεεεε ειε υνοεΙει·ΙιεΙιεεεε 'Ι'εετ Με, ε.Με ε:τ'οΙΒ·ειι:ΔιοτιΜ: τιεϊε ΝεεεΙετιετιε Βειεε:Ιει ειιοιιεεειι
εεε: ΡΙεειιτεενι·εειιεεεε (ΑεεΙεεετε). ΠιεεεΙοε τετ_ιεεοοιιεεττ
εοεετειιτ. εοεεει·ε εεεΙι Ο:τ εεε Ζειτ επεεΙιεεΙεε. Ψεε:εεε ε:
ειεεει Τε.ε·ε !ιειεε:Ιει Βειι.ετιοεεεΖε ε:2ιεΙειι ειιιε, εετι:ειτΡε
τιεετιε εεεοε ειε εεεει·εε Τει:ε εεε: εεε Ιειεεετεε ΝιιεεΙ
ετΙοΙι. Πιε θεεεεει·εεειιε ειιιε, εοννειτ ειε Οοετ:ε.ετιι:ειιει
ε:Ιειιεεε. Ιεεεε.ττ.
Πε: Πεειεο,.2Ιοειε.ι.τεΙιεΙτεεε ΒΙιιτεε Ιιετ:εετ εεεε θιοετε:ι
?Ο ιιθτ. νοιε ιιο:ειιιΙεε; ειε ΖετιΙ εε: :οτεεε ΒΙιιτεϋ:ρε:εεειι
= 4.000,5ΟΟ,ειε εει· ιιιιειεεεεπω Μ: Μιε°.
Πιεεεοεε: Πιε Αεεειεεεε ει·εεε εε εεε:εετε:ιετιεοιιι
Αεεε.Ιτεριιεετε (ει·εΙιεΙιε Βε!εετεεε. ΟΙοεεε εγει.ει·ιεεε,ειιιε
ι·ιεοΙιε Α ιιεειε εεε ΜΗιιειιιιι:, εεε:τι·Εεεεεε: Ε'.ιτ'ε:εε! ει:
Αι·Ι›ειι), ειεε οεεε ννειιε:εε ειεε Ιιγετε:ιεοεε Κι·εεεεειιενει
ειιΙειχεεε,ι ε.ει;Μοτειιιεε ενετεεε ιιιεεετε. Πε. εεε ειε οιιιεειινε
Πετε:ειιεΙιιιιιε Μεεε ΑειιεΙτερεεετε τει·ιι·εεεε ινε!ειιεεο!ιε·οι·ι
Οηε;εεε:Ιι:ειιΙ:εεεεε, ερεοιεΙΙ εποε εε: νε:εεεεεεεο:εεεε, ει
με, εο ιιιιιεετεε.ιιοΙι ειε Αονι·εεεεΙιειτ εεε 'Ι'ι·ιεεεε εει·Με
:εε εεετεεει:ιε εΙε εἰεε Αεεεεε:ιιιιΒ· εει· Ηγειε:ἱε εετεείειει
Με: εε (εεε. Α ε ο:ειι ι ε. ε ε: νο ε ε). Πιε εοεετιεειι
Κ:ιιιιΜιειτεε:εεεειειιιιςεε: ειε Με ειιιε Λειιεεε:ετεε ι70:ι:ε·
εεε:ιττεεε Αειεεεε:εεε·, ειε Ατι·ορειε εε: Πιιε|ιεΙετιι:, σε
θεεινεεεε εεε ΗιετεΙΙιι;!ιειτ ε:ΙιΙει·τε ειιιε οεεε ε·ειτετεε:ιιι
εει· ιεοιιετεΙιι.ιιε;νο:Ιιειιεεε €εινεεεεεε ΝεΙι:ιιεε·ενε::νειεε:ιιιιε.
Πιε :ειεε Οι·τ ιιεε Ζειτ νιιεεεεεΙεεειι Αεε.Ιι.:εειειι εεετετιετειι
ειε Αεειι.1ιιεε εε: Ιιγετε:ιεεεεε θ:ιιεεΙιι8·ε εε: Π:Ε:ιιεΙιιιιις.
Πεειι ι· ε ιι ε ιε ο :ε ι: Ρετιεετιε, νιιεΙεεε Βοι ει:: Λείπει
ιιι εεε ΗοεριιεΙ ιεε·Ιιειιε Νεε:εεεεειιτιιεειεε τε.ετεοεοΙιιτει·
ι.νειεε:τε εεε εϋεΙιετεεε εε εεε ει: ειεεε ΒεΙιΙιιοΙ: Ψεεεει ιιι
ειεΙι εεεει, ε·ιιι·εε νειι νο:ιιεε:ειε ιιι ειεε ε:εετε εειεΙιειτ
ε:2ιεεε:ιεοεε ΒειιεεεΙιιει; ε;εεοειιεεε. Πε ννιιι·εεει: εε: ετιιιιε
Βετε!ιΙ ει·τιιειΙτεε Μεεε. εο οτι.εε: Α:ετ εε ει: εεΓτιιιι€. Ιι

ι

:ει.:εΙειεεει εε ΖινιεοΙιεε:ειιιεεε νειι πινει. 2 Βτιιεεεε ειιιε
ε” εει· Ιιο εΙ τε ειε Πεεε ε·εε:ιιοΙ:τ Με ειε Ι:Ιειεε: ΤεΙΙε:Με 050 αειιι νο:ςεεετ2τ ει:: εειε Αεττ:εε·ε ειεεεΗιεειιιε
:ιι εεεειεε. θεε;εεεεε: ειεεεει εε.εεε:ϋεΜιεΙιεε νειΓιιΙιτιιι
εεε Α:ετεε ιιε:εε.ε:τεεε: ννιεει·ετεεε εε: Ρε.τιεετιε. Με
εεε ειιεΙι νοιι ειτε: εε.εΙιεΞεοιεεε εεε εεει.νει·Ιιεε Μεττει ιε

τι·εεετ ε;εΙιεΙτεε ννιι:εε. ΒοΙιοε νοιε ει.νειτ.ειι'Ι'ε.€ε εε τεΒιιιι
Ρετ. ειιι:ετΙιεε εεε ννιεε:ννιΙΙιε ειε ει: νο:εεεετετε :Με
ειεε ιιι εειιιεεε, εεεΙι 2--Β 'Ι'εε·εε Με: ειιιε· εε Μεεε @Η

4ειπ, Με εε ειε: εεετΙιοε ειι εειεε:!ιεε. εεεε ειε Ριιεειιε
Μεεε ιειτ Αρρετἰτ εε εεεεε εεεεεε. Ρετιειιτιε ει·ιιιεΙτεεεεειε
ει:: εεεειεςε Νεει·ιιεε;, εε;ιεΙιεΙι Μεεε εεε ιε εε: ΜιΙεΙι Μ·

εεναειεΙιτεε Ζνιιιεεεεε; Μεεε Με ννεει€εε Τε..ε·εε Μεεε:
Πι: Εεε: εεε τ:οεΙιεεεε Ψειεεε:οε |ιιιιειι€ετεετ εεε:εεε.εεωε
ε.ιιεΙι ΒοειΙΙοε εεε ΟοτεΙεττειι Με εεεεεεοτειιι ΕΊειεειι. Πιτ
Πεετ ειε εε: ΒρειεεεετεεΙιειε ετειι.:ε:τεειεε ειιε νοε Τε: Η
Τε.ε·ε, εοεεεε εεε: ειεε ειε εννειετε;εειΒε Νειιι·εεεεεετειιτεο
ιιιεΙιτ ιιιεει· εεεεετε; εεΙιοε ειιιε Βτεεεε, ειιεΙιεεει ειε εεΝΜ
Ιιε.ττε,νε:Ιεεετε ειε εεεεει· εεεΙι ερειεε. εεε ιε ω· ειιττω
τνοοεε εεε ΗοερἱτεΙειιτεετΙιεΙτεε νειι.: εε: Αριιετιτ εο Με:
εεε: ειε Νο:ιε εεετει8·ει·τ,εεεε ειεε εεεεεΙΙιεε ειιτεεειεεειιε!

Ηειεειιιιεςε: εεεειεειιεε Ιιοεετε; ειε εε.Ιιει :ιι ι
ι

Μιεεεετεεκεει
ΠορρεΙτε νειι εειε ει: ειεε, ννε.εειεειε θιεεεεεεε εεεεετειιΜ
νειι εε: ε:ιττεε τνοεεε εε ει·τιιεΙτΡε.τιεετιε ε·εν:ϋΙιεΙιεεεε·
ιειεεΙιτε Νεε:ιιεε, ινεΙοεε _ιεεοοε :ΜΒΜ ι!ιι·ε: εετεετεε “Με
ετετε Μεεε: εο:ετε.Ιτιε εει·Ι:Ιειεε:τ ννε:εειι ιιιιιεετε._Η8ΠΡι=°εε.οΙιΠεε εε.Ιιι·τεειεε Ρετιεετιιι Με ΜΜΜ, ΒοιιιΙΙοε. Ψειεεε:0.
ΓΙειεεεεετεΙεττΜ, Κε:τοτΓε1ριιι·εε, ΜΜΜ, Βειε- εεε Πάει·
ε;ι·ει.εεε.
Πει· Μιι,ε·εε νε:τι:ιιε· ειεεε Β:εεε:ιιεε εεε: αυτ. εε τθω[ω
Μεεεεεγιερτοιεε νοΙΙετε.εεις. Ρετ. εεττε τνεεε: ΑιιΓετοιιιοιι
εοεΙι Ι:Ιειειε ειε εεε: Π:ιιεεεείϋεΙ εεε: ΒεΙιιιιε:εεε Με?
Πεεεεε;εεεεε. Πιε ιε εεε ε:ετεε 'Ι'ει.;εε εεε

Ηοεριτε!ειιτειιιΒΙιεΙιεε νοι·Ιιεεεεεεε Πιι:εΙιτε.ΙΙε Ιιεεεεε ειιιε: εειε θεε:ιιιιτ
ΒΙεἱεε: Οιιιιιιεεεεεε εε.οΙι εεε ε;ιεεεε εε.ειι Η: ΨοεΙιεε έ!

)

νε:ετοιιτιιες Με:: ινεΙεΙιε ιειτ Πε.νειεεετε εεεϋ.ε1Ρα :η
Βρετε:. Με Ρε.τιειιτιε ι;:ϋεε:ε Νεε:εει; οεΙιειε, Ρ'Θεωθ Π

ιο

εε: 8τιιΙιΙεεεε; νειι εεΙεετ εεε ει·τ”οΙετετει:1ιοε ιιι εοι·ιεεε'
Κινειεε. ι Ι. ΗΠιε ΙιοεΙιε·:εειεε Αειεειςε:ιιεἔ εε: Ρετιεετιε, ειε εΠα"ΗΒεε εει· ιιιιτει·εε Ιίϋι·ρε:εεΙτ`τε ειι:εΙι ειε ι;ΙειοΙιεειτη:Με:
εεε εΙεεεεε ειγε:εειειεοΙιεε) Οεεειεε, ειε 2 Ψοεεεε π”
ΑιιΕεεειιιε Μεεε: ειιταετι·ετεε ινε.:ειι, νει·εεεετ ηινιιι·εε. Μ

ιεΙτ εεει Βειιινιεεεε εε: Οεεεειε εεετΙιεΙι εε:νοι·.·ΒείΒΡΓωΙ€6..εει· ΑεεεΙιιιιε εε: Οεεεειεεεειεεειτ ειιιε: τ'ει·'εΒ:εω .Με Με
ρει·εεννιεΙιτεοοΙι ν:ειτει· ιιεε ε::ειοΙιτε ειε 8

.

ΝονειιιΙιει·,"Η
Μεεε Οεεειεε ιεεε: εεεΙιννειετιιιι· ιινε:εε εεε ΜηΗΠ1"φ ά

27 Κεο. νοε εειε 'Ι'ιι.8εεε ετιεε εεε Ιξϋ:ρει·ΒεννιοΙιτ
εϋ.ειιει.εε εεει· ΝοεΙιεε ειι:εεεεΙιειττΠοε ιιει
εε.οΙιεε: Με; εε Ιειιεεεειει·, Με: ετετιε Με εει· Ε

:

ΜΒ.Με εε: ίο:τεοε:ειτεεεεε Βεεεει·ι1εε;εεε Π:εεε:ιιεεΐ" ω”εεε Με εει· Κι·ειττεΙιεΙι:τε ειιε1ι εε: ειιιε Ζειτ εεε Π ω.
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οιπ ε·οοποιε·οι·ιοΑρροπιι ιιι εοιιιο ιιοι·ιιιειοιι θιοιιεειι επ1·ιιο!ι;
Ρετ.. εεε ιιιο!ιι. ιιιοιιι· εονιο!, εποι· ιιειιιιι ποο!ι ειοιε πιο ιιιι·οιιι
1(πι·ρειεοπιοπι οπτειιι·οοποπποπΝεπι·πποεππειιιιτειοιι ιιιιτ1ιπει:
επ ειππ.
Ζιι ιιιιιοι·1ιο!ιοιιιθεπι·ειιο!ιο ππι·πο ποι· Ρετ.ιοιιτιιι 'Ηπα. πιω
ο!ι!οι·ει. εοι!ι. νοι·οι·πιιοι,πιο ειο 2 Μοιιετο !ειιοι Β·οπτεπο!ιτε.
Βοιιιοι·ι‹οιιεπει·ι:!ιπι, πεεε ειιιειι.ιεεΜε ποι· Βιεοιι- ιιππ πιο»
!ιο!ιοιι Νε!ιι·πιι€εεπιιι!ιι· πιο Ζειι! ποι· ι·οι.!ιοιι Βιιιι:!ιπι·ρειο!ιοιι
ιπι ιιιιιιι, πιιπ ποι· ριοοοπτει·ιεο!ιοΗεοιιιοε!οπιιι€οιιε!ι πεε Β!πιοε
επιιεπιιιοιι. Πιοεο Αππε!ιιιιο πιιι·ιι:ο_ιοποοιιππι· ειπε εο!ιοιιιπει·ο

Βοποεοιι εοιιι πιιπ ειππ πει·ειιε οι·ιι!ει·οιι,πεεε πεε Β!πι. πο!
οιιοε ππι·οπ ποπ Ππιιι;οιεπειεππ οιιι,ι.=ιοπιοιιι.ποιποιι πει. ιιπιι
πιοποι πεεεοι·ι·οιοποι· πιιιπο ιιππ ποιιιοιιιεριοο!ιοιιπ οιιιο Απ
ιιειιιιιο ε" ποιοιιιιι.επ 1Βιοιιιοιιτοπιιπ πεε Ηεοιιιο;!οπιιιεο!ιε!ιοε
ιιι ποι· Μεεεειιοιιι!ιοιι οι·ιιοιιιιοπ !ιοεε. Ιιι ν7επι·ιιοιι πειτε εποι·
οποιιπει· οιιιο Βοε·οιιοι·ειιοιι ποε Βιπιοε ειιιο·οοετει, ποπιι ιιεο!ι
νοι·Ιεπι νεπ 2 !ιι1οιιετοιιπειοιι ιιιο!ιτ.ιιπι· πιο ιιιερι·ιιιιοΙιοιιοιι
Ζειι!οιι ποι ι·οι·ι;;ι·πεεοι·ιοι·ΒΙπιιιιοιιο;ο οι·ι·οιο!ιι, εοπποι·ιι εοε·ει·
ιιποι·πο!ι. Με Ρετ. πιο Κ!ιιιι!ι νοι!ιοεε, πε!ι!ιο ιπιι 4.780.000
τοι!ιο Β!πι!ιϋι·ρει·ο!ιοιιιπι ιιιιιιιι, ποποι ποι· ΠεοιιιοΒ·Ιοπιιιε·ιπε!τ
.ιιεο!ι Ο ο π ο ι· ε 95 ιιΟι. πειιπει.
Πιε θιπε·ινιιιε πει· ιιιι.οιι οιιιοιιι Μοπει πιιι.οι· Αιιποππιιιιε·
νεπ Αιιιοιιιπιιι ιιιιι·ιοπιιι πιιπ 8ριι!πιι€οιι ιπιι ΑΙεπιι «πως
ε·οιιοι!ι.
Νεοιιποιιι Ρειιοιιιιιι οιιιι,ιιιοι·ιιιεεεοιιεπ Κι·ει”1οιι Βο!ιοιιιιιιοιι
πει, ποο;ειιιι ιππ ιιιπ πιο Βοποιο;!ιοιιιιοιιιιι πειι θιο!ειι!ιοιι πιε
ποι· ποιεπει.ο!!οιι, ιιιετποπιεοπ ρεεεινο Βοποεπιι8οιι ιιι ε!!ειι
θο!οιι!ιοιι επ ιιιεο!ιοιι, πιο επιιι Βοο·ιπιι ει.ιιεεοιει εο!ιιιιοι·2!ιειι.
πιιπ ποιιις επεειοπιει πει·οιι, ποοπ ειιιιιε!ιιιοπ ιιιιιιιοι·ποεεει·ει·
ιιεο;οιι πιιι·ποιι ιιππ ιιιιιιιοι· ποπιθοι Βοπιιιοι·εοπ νοι·ιιιεεοιιτοιι,
οππιοιοιι ιιιιιιιει· επειιιοπιποιο Βιιοιιιειοποιι νοιοοιιοιιιιιιειι ππι·
πω. νοιι 1πιι.ιεΠοοοιιιποι· επ ππιοι·ιιε!ιιιι ιπιι ιιιοιιιιιιειε τει;
ιπιι διοιι- ιιππ θο!ινοι·επο!ιο. Ρετ.. !ιοιιιιιο ποιιιι οι·ειοιι νει·
εποπ ειστε πεε πο‹!ειιτοιιπ ε·οποεεειτοπ Αιι€οιιιοιιι2πειειιποε
ιιιιο!ι ιιιιιιιοι· ιιιο!ιι οιιιιο !ιι·ει'ιιε·οΠιιιοι·ει.ιιιεπιιο ε!ιοιιι ειοιιοιι.
Βι·ει ε!!ιιιιι.!ι!ιοιιιιο!ιι·ι:οπεε 8ι.ο!ι- Με θιοπνοι·ιιιπποιι Ζπι·ιιοιι,
επ πεεε ειο Απιειιε· .!ειιιιει· εοιιοιι ε!!οιιι, ποιιπ επο!ι ιιοο!ι ππ
πειιο!ιοιι. ιιποι·ε Ζιιιιιιιοι· εποε !ιοιιπτο. Ποπ ο·ειι2οιι .1ειιιιει·
ιιποι· ιιιεο!ιτοιπιι ιπιι ποι· ειιοιιιιιι εποε· ιιιο!ιι·ιιιε!ε @πιπε
ετιεο!ιοΠοπιιιιε·οιι, ιιιπ οιιιοι·εοιτεπιο Μιιε!ιιιι!ει.πι· επ !ιι·ειι.ιεοιι
ιιππ ιιιιποι·οι·εοιιεποιο Βοποιε!ιο!ι!ιοιι. ιιι ε!!οιι θο!οιι!‹οιι επ

Ποιειο!οιι.
Βειιιι ῖ'οι·!εεεοπ πει Κ!ιιιιιι επι 2. Ροπιιιει· 1899 πειτε ποπ!
!ιεπιιι ιειιιιιππ πιο Ρειιοιιιιιι πιοποιοι!ιοιιιιοιι ιιιποοιι. ποι· ειο νει·
ιιι/ι π!οιιειοιι ε;οεοποπ πειτε. 8ιο πει· οιπ ο·οεπιιποεπ!ιι!ιοιιποε
Μεπο!ιοιι €οποι·ποιι. πεε 1(πι·ποι·ε·οπιοπι πει· επ ιιιπ
δ( ιιπ ςοει;ιοε·οιι,ειιι ιιιεεειΒιοεΡοτ.ιρο!ειοι· ι·πιιποι.ε ννιοποι·πιο
Κ6ι·ροιι'οι·ιιιοιι επ, πεε θοειο!ιι πειτε ειπε ιιοεπππο ΗεπτΓειπε,
πιο Αιιεοιιιιο πει· ο;οεοιιππιιποιι, πιο Μοιιειι·πε
ιιππ εοτετο πι οποι· οιπ. Πιο Ππε!ιπ!ετπι· πειτε
ποτι·ποιιι!ιοιι ειιο·οιιοιιιιιιοπ. ιιι ε!!οιι θο!οιι!ιοιι
πεετειιπ Ποιο Βοποιε!ιοιι!ιοιι:, Ρειιοιιιιιι ίιιιι!το ειππ
πιοποι· «ε!ε Μοιιεο!ι». Πει· ?πιο πει· ποοιι οιπιι.ε ι'ι·οπποιιιε
84-10θ, εποι· νο!! πππ !ιι·ε.ιιιε; Αιιιιιιππε ιιοι·ιιιε!. Ιιι ιιιιοιιι
ννοεειι πειτε ειο ειππ νο!!!‹οιιιιιιοιιεοειιποι·ι:.ειο πει· ε·οερι·πο!ιιο·
πππ ιι·ειιιιπ!ιι:!ι8οινοι·ποπ πππ ι'ι·ειιτοειππ ιιποι· ιιιι·ο θοποεπιιε·_

177ι!!ιειιι 01111.) πει· εε, ποι· ε!ε Βιετοι· ιπι πω»
1878 πιο επιιοι·ιιιο Αρροιιι!οειπ!ιοιι ε!ε ειπε εοεοιιποιιο
Κι·ειι!ιιιοιιειοι·ιιι ιιιιιειοι!ιο. Βι· ιιιοι!ι: ππε ο Ροιιιο νοιι

ιιιιιεοιι Μππο!ιοιι ιιπ Α!ιοι· νοιι 16-18 .1ε!ιιοιι ιπιι, πιο
επ Αιιειιιιο !ιτιοιι πιιπ ποι ποποπ πιοεο επ εοιιποι·οιπ Πιε
ιιιτιοιιεεπετειιπο Πιιιιιο. πι πειιιιιο πιο Κι·ειι!ε!ιοιι, πε οι·
ποι εοιιιοιι Ρειιοιιιιιιιιοιι ιιγετοι·ιεοιιο 8γιιιρ1οιιιο νοτιειιπ,
Αιιοιοιιιε !ιγειοι·ιοε, πεοιιιιοι· νοιιιοεε οι· ιοποο!ιιιι
-εοιιιοιι ερειοιοιι νοιπποιιι!ιο!ιππποπ ειιπιιο!ιοι· Ρει!ο πεε
πω «ιιγειοι·ιοιι.» πιιπ πειι!ιο ειιειειτ πεεεοιι πεε
Ύπ'οι·ι ιιιοι·νοεε».
8οιιοιι 1789 πιιποιι πιτ οιιιοιι Ρε!! νοιι Νειιποεπι)
ποεοιιι·ιοποπ, ποι ποιιι εε ειππ πιπ οιποιι επιιοιιιιοιι ιιι7ιποι·
πι!ιοιι οεοειι Νεπιπιιεεεπιπειιιιιο ιιεππο!ι, πππ ποι· ιιποιιει;

πεπιεο!ιοιιιιιοπ ποιεοιποιι Νει:ιιι· πει· πιο πιο θιπ!!'ει:!ιοιι
πιιπ ποι· πιιει·ιεο Ρε!!.

Εεεοεπο8) πετ 8 Ρε!!ο ποι Ρι·επειι ιιπ Α!ιοι· νοιι
18--32 .1ειιιοιι ποοπεοπιοι, πιο ε!!ο πιε επι οιιιο Μειο
ιιεοπο 8γιιιιιτοιιιο οι!ιοιιποπ !ιοεεοιι; πιο οιπο Ρειιοιιιιιι,
πιο πινει· εοιπει ιιοιιιο !ιγειοι·ιεοπο ΒιιΒιιιειε επιπιεε, πει·

'ι ιιπ!! νιΐι!Ιιειιι: '1'ι·επεεοτ. οι' πιο Οιιιι. 80ο. νο!. ΡΗ,
1874.πι. ιιο.ε!ι8ο!ιιιιιπι'ε .Τειιιπ. Βπ. 175.
ε) Νειιπ οεε: Πιιο ιιιεΙεπιο ιιοι·νειιεε εοοοιιιρε,ειιπο π'ιιπ
Μπιουτ οιιιιεοι·πιιιειι·ο ιιοπι· !οε ε!ιιιιοπε. .Τεπι·ιιιι! πο !ι1επι
οιιιο 1789.
δ) Ι1Β8(ΒΗ118: Πο !'ειιοι·ειιιο πγειοι·ιππο, Αι·οπινοε πεπο
ι·ε!οε πε Μοπιοιιιε 1878,πι. ΧΧ1, π. 885.

ιποοιι ιιιπιιοι!ιοιιοι·εοιιε ιιοινπε ποιεειοι. ΙιεεοΒιιο
“εκει νει· ποπ Νειιιοιι «Αιιοι·οιιιε ππετειιοει
ππιοιι αΙιιειιιιιο πγει.οι·ιοε» επ οι·εοιοοιι.
Ιιι ποπ 90οι· .1ειιι·οιι εοιιοιι πιι· πειιιι ιιι ποι· οιιΒιιεοιιοπ
Ι.ιιοτει.ιιι· πιοεο Βιιιτεπ!ιιιιιεειοιιιι ιιιιιιιι€οι· ποεοιιι·ιοπειι.

8ο ποιιοιιιοι Ποπεο') Με οιποιι Ρε!! ποι οιιιοιπ 14
ιε!ιι·ιποι·ι Μιιποποιι, ποι· ιιιιεοιοιιι Ρε!!ο εοιιι ειιπ!ιοιι ιει.

1ιειι8οιο Ζοιι εεε πιο Ρειιοιιιιιι εοιιι ποπιε πππ 18 'Εεεε
ιιεπιιι ειο επεεοι· οιπεε νιίεεεοι· ιιιο!ιιε επ ειππ, ιιι Ρο!εο
ποεεειι ειο πιε ειπε Αεπεεοιετο επιιιεεοιιο πππ ποιιι Τοπο

ιιε!ιο πει, πι
.

εοπει· οιιιοε Τεεοε ποπ ποπ Ε!ιοι·ιι Επι·

1οπτεο!ιε!τοιι ππι·πο. Βοιιιι Βιιιιι·ιιτ ιιιε Ηοειιιτε! πει·

ειο επ εοιιπεοιι, πιιι επι ποπ Βοιποιι ειο!ιοιι επ !ιππιιοιι;
πιο 8ριεο!ιο πει· !ιεπιπ ιιπι·πει·, εοππιιπ!ιοιι εοιιπιοε ειο;

ιιιπ· ΒοποΒιιιιΒοιι πει·οιι !ειιεεειιι, ιπι· (ποιοι: πιιι!ιειιε;

οπο· θοι·ιιο!ι επε ποιπ Μπιιπο, πιο Ζπιιθε Με πο!επτ;
Βιιτιοιιιιιιιιοιι πεπ πππ ογειιοτιεο!ι; Κοιιιο !ιγειοι·ιεοιιοιι
Βγιιιιιιοιιιο. °Νεοιι 2ιιιοιιει!ιοποι· Βοπειιπιιιιιο, πιο ιιι Επι·

ειιιοι Βιιιιιιιιπιι8 ποει.ειιπ, πει· ειο 8οιιοεοιι. 8ιο πιεποπιο
ιιιοιιι εοπε!ι.εειιι Βοιιιιτοιιι επ ποιποιι.

ιΝι!!ιειπεΕ) πει·ιο!ιτοι ιιποι· ιιιοιιι·οι·ο Ρε!!ο πιοεοι·
Απ, πιο επ ιιιιιι ειο Ριιιιιιει!ιοι· εεπι·εοιιι πιιι·ποιι, ειο!ι
εποι· ε!ε Ριι!!ο νοιι Αιιοι·οιιιε ιιοινοεε οιπιοεοιι. Πιο

ΠιεΒιιοεο εοι Βοππιιιι!ιοιι 1οιοιιτ. εποι· πιο Βο!ιειιπ!ιιιιε
επιιποι·. θα εοι πιο εοπε!ιεειιιο Ρπιτοιππο σποτ πιο Απ

ποιιππιιΒ νοιι Νειιι·1ι!γειιοιοπ ιιοιιιποιιπι€.

Μεοποππιο8) εοπι!ποι·ι οιιιοιι Ρε!!, ποι ποιιι οε ειππ
πιιι ειπε 19ιειιι·ιεο θιοπνοιιιειιιο πειιπο!ι;, πιο επεεοι·ει

εποοιιιεειοιι: πππ ι·οο!ιι επιιιι1ιιεοπ πει· πιιπ ποι ποι ειπε

οοιιεπο Κιειιιιοππιιιοι·επο!ιππο ιοπο οι·θειιιεοιιο Ε)ι·ιιιειι!ιππε
επεεο!ι!ιοεεοιι !ιοεε. 5οιτ 9 Μοιιετοπ πειτε ειο ποπ Αρ
ιιοιιι νοι·ιοιοιι, ποιεπιιιιιι ειο ιιιιιιιοι· πειιιποι πιιπ πεπι

ποι εεε, πιε ειο εοπιιοεειιοπ πει· οιπ Βπιιοι·πι·πποπειι ιιιπ
!ιο!ι ε!ε οιιιειπο Νεπι·πιιο ιιπ ειππ ιιε!ιιιι. Βοι ποι Απι
ιιειιιιιο ιιιε Κιειι!ιοιι!ιειιε ποετειιπ .νο!!ετεππιποτ Αρροιιι:ο

ιιιειιπο! Με Ποπο!!ιοιι. εποι· ιιοιιι Ριπι·οο!ιοιι; πεε ειι
ποιιιοιι πει· ειει·ιι ειιιοοεοΒοιι, εε ποει:ειιπ πει·τιιιιοιιιΒο
Οπειιρειιοιι. Ππι·οπ ι·ειιοιιο!!ο Βιιιειιιπιιε ιπιι; Μιιοιι,
ΒοοΓειοεπ πιιπ Ειοι·ιι πιιπ ιοΒο!ιιιεεειε νοι·επιειο!ιτοπ

Βιειιππ ποεεοι·ιο ειππ ποι· Ζπειειιπ 'οειπ. Ρε ιιιιιεειο εποι
οιπ επει!ιοι· ιιιοτειιεο!ιοι Πι·πο!ι επεοοιιπι. πει·ποπ, πιο πιεε
ειο πιιπ Εεεοιι πιεοιιιο. Πιο ιποπιοειιιοιιιπεο Βοπεππ!πιιο.
πιο ιιι νοιοι·πιιππε νοιι Βιοιιιεοιιιοε πιιπ Ι.ειιεπιιε πο

ειειιπ, πει πιιπιο!ιτι.ε.
Ειιιοπ πιοεοιπ ειιειοι;οιι Ρε!! ποοπεο!ιιοιο Ιππο;ο") ποι
οιιιοιιι ιθιειιιιοοιι Μεποιιοιι, πεε εοπ; 12 πιοιιετοιι !ιι·ιι.ιι!ι
πιιπ ππιο!ι νοι!ετιιιιπιποιι νοι·Ιπει πεε Αρροιιιεε πιο επι·
!ιποιιετοιι Ρ.πιεπιπτιοιι εο!ιοιιιιιιοιι πει. Βοι: 8 Μοιιειοιι
πειτε ειο !ιεπιιι ιιοιιιιοιιεποιτιιο Νειιι·πιιε πιιπ 1 Ψοοιιο
ιειιε εει· ι‹οιιιο επ ειππ Βοιιοιιιιιιοιι. Ριιι οι·Βειιιεοποε
1.οιποιι πει· ιιιοιιτ επ οοιιετειιι·οιι. Νεο!ι Απιιιε!ιιιιο ποι·
Ρειιοιιιιιι ππι·ποπ ιπι· ειιΓειιοε ιιεπιιε ιι!οιιιο Ωπειιιιιειοπ
πιιεειποι 8ροιεο 8οποπειι, ποοιι ιιεο!ι 7 '1'ε8οιι ππι·πο ειο

οιποιιειιιπιε πππ νοι·ποιποι·το πιοποι· πιο Νειιιππεεεπι
ιιειιιιιο, εοπεεε ειο Βοπε!ιεειιι οοιιιιιιιι ποιποιι ιιιιιεειο.

8ιε νοι·ειιιιιιιιιιο ιιππ πειιε!ιο!ι πιιπ ειιιποι·ιειο Με εκει
επι νοιεο!οει.ο Ριεεειι, πεποι πει· ειο εποι επεεει·ει πιι
ι·πιιιιι, ειο ιιι·οοιι, επ σε ειο ππποπεο!ιι πει, ειιε ποιιι
Βοιι πιιπ ει.ο!!ι.ο ειππ πειιιι πιιποποοιιιοιι πιο οιιιο πιο
επιιιο ιιι πιο Μιτιο πεε Ζιιπιιιοιε. 14 Τεεο Με ποιιι
ιΣιιιιιιιι ποοειιιι ειο Ηειπ πππ Ιίοι!ι πιιιοι· ειππ επ ιεεεοιι.
Αιιι 18. Τεπο ποοεπιι ειο πιοποι· ι”ιοιπι!!ιε ιπιι Αρροιιι
Νεπιπιιε επ ειππ επ ιιοπιιιοιι; ε!οιοιι2οιιιε ππι·ιο Με πιο
Πιιι·οιιιιιοιι!ιοιι επι. Νεοπ Βιιιοιιει!ιοιιοι· Βοπειιπιπιιε
πιιι·πο ειο ειο ι;οεπππ οιιιιεεεοιι, πεε Κπι·ροιεοπιοιιτ πει·

ή Ποπ ειο: Αιιοι·οιιιε ιιοι·νοεε, 'Πιε 1.ιεποοι.1881. νο!. Ι,

ρ
. 827. >

ιι
) ννιιιιειιιε: 'Πιο 1ιειιοοι 1881, νο!. 1, ρ. 827.

Ο !ι1εο!ιοπειο: Οιι ε εεεε οι”Αιιοι·οιιιε ιιοι·νοεε νο! ιιγε
τοι·ιοε.'1'ιιο Ι.ιειιοει 1888. νο!. 1

,
π
. 618.

') ει” Α εεεο οι' Αιιοιοιιιε ιιοι·νοεε, 'Ρ!ιο Πειιι:οι 1888,
νο!. Ι, μ. 818. - ι·



ΕΜ

οοττοιοοιΙιοο οοεν1οΒου, του Αρροτιτ οιπ, Μο 8οπιιιιοε

ειιιυτιιιιυε Βοοοοου.
Αυ 2 Ηο12εοουιιιτου, οιο ννι ΙΙ1οπι θυ11") ποτ Π
Ιυεττοι1ου οιυοε ννοιτοτου νου ιοπι οοοο.υοο1του Ρο!Ιοε
νου Αυοτοιτιο υοτνοεο 1888 νοτοοουτΙιοοιο, ε1οοι τυου,
Με ευ ννο1οοοιυ θτοοο νου 1υιιυιτιου Αρτιοτιι.Ιοειο1τοιι:
Γιιοτου οπο. υυο ννοΙοοο οτίτοιιΙιοοο Βοειι1τοιο οοι εο!
οοου οοτοιτε οοι Βουι1ο οοε θιτυοοε ετοοουιΙου Ρο.τιοιιτιυ
οου ιο Ιτυτυοτ Ζοιι; υιιτοο οιυο το.τ1ουοΙΙο Τοοτοριο οτ
πιοΙτ ννοτοου Κουυου. Οιυ1Ι εοΙοετ ευΒιι, οοεε οοτ Ρο.ΙΙ
εο αποτο ποτ, οο.εε, ΓοΙΙε 1τοιπο Ροοτο8τοροιου νοτΙο
Βου, :που Με θιοεοοιΙοοττο Μοτο 81οιιοου οοοτ οιπο Μοι
οοετου Πιτ οοοτιτιοοοπ οοΙτου ννϋτοο. Αιιοο ιου οϋ.ιτο

ουιιιΙοεο Βι1οοτ οοιοτἱυΒου 1τουυου, ννουυ @ο υιουι, ννοε
ιοο υιιιοοιτοεΙιοο οοτΙοιιτο, οε υυτοτΙοεεου Μοτο, 61ο Ρο.
ιιιουτου ευ ροοτοετοροιτου. Νοοο 6ννοοοουτΙιοοοτ Βο

οο.υάΙουε ννοτ οιο 14ιοοτιοο θιιΙΙ'εοοο Ροτιουι.ιυ οιο
βοευυοοε ΜΜοοου νου ο11ιοουοοτυ Αυεεοοου.

Ε'οτυοτ οοι ΡΙο.νίο.ιτ') οιυι,<;ο11'οΙΙο υυο θοττν'°)
οιυου Ρο!! νου Αυοτοιπο οοοοο.οοιοτ. 8οτΙουυ ντιιτι1ου 2
Ρειι1ο ιπι .Μοτο 1894 νοτοΠουιΙιοοι, πιο οοι Κιυοοτυ οο
οοο.οοτοτ Μιτου. Που οιυου ΡυΙΙ οοεοοτοιοτ Οο11ιυε,
οου ο.υοοτου Κιεεο!. Βοοιο Ρο11ο, οιο ουτοο ροοιο
Βτοροιεοοο Αυϊυοουιου ιιιυειπτι ννοτοου, ειυ‹1 οοτυ
θιιιΙ1°εοοου ΡυΙΙο εοοτ οου1ιοο. 1τυ ΟοΙΙιπε'εοοου")
11ο1ΙοοουυοΙτ οε εὶοο ιιιο οιιι 7'ωο.οτιεοε Μουοοου νου

Βοευυοοτ Αοετοπιπιυυο, ιιοε εειπ 10 Ψοοοου νοτ ιοτοτ

Βιυ1ιο1οτυυε Με Ε1οεριτοΙ ετουι1οιιΠ _ιοΒΙιοοο Νοοτιιυ8ε
ε.ιιίυοοιυο νοτννοιΒοττο υυο υυτ υοοο νιοΙου 1.ιοο1τοειιυεου
υοου ευ οοννοετουποτ, οτννο.εευ ειοο ευ υοοιυου. Βοιιυ
Ειυττιτι Με 11οεριτοΙ τυο.οοιο ειοο οιυο οιιεεοτειο Λοιπο

εοτυυΒ υοοετ νοΙΙετο.υοιεοτ ΥοτυοοοΙοεειΒιιυΒ ιιοε Κ1υοοε
οοπιοτ1τοοτ. Βιο Ποιοι; ννοτ εοοιυιιιειο; υυο νοΙΙοτ Πυ
Βουιοίοτ; οιο Βοιυο ει.οιί υυο οοοιιτ1., )οοο Βοννοειιτιε
ουοεοτετ εοουιοττοοΓι; υΙΙο ιυυοτου Οτεουο εοειιυο Βοπι
ΟοειτοΙττοτυοοο ποτ Με Κιυιι οιυτοτΙιειιο, ρτυοΙοτιεοο,
1ιιϋττιεοο που ιο ε1ο1ι8οοοοττ. Πο Βοουυο1υυ8 οοετουο
ιο ΜοεεοΒο, τοιοο1ιοοοτ 13188, νοτοοτοιοουυε νου Ι.οοοτ
Φτου. ΜΗ. άετ θοννιοοιευιιυοοπιο υυο οοτ Ψιοοοτοοοτ
ι1οτ ίτοιου Βοννο81ιοο1το1τιοτοτ θΙιοοοτ ουτ1οττοειοο ιοτ
ΘοιειοεΙοοου νοΙΙετο.υοιε, ειο ιυιοτοεειττο ειοο Πιτ ΑΙΙοε,
ποε ιιιο οιο οοτειυε, ινιιτ‹Ιο Ιυετιο υυο οιΠεοοτοιι υυυ
ουτρυρρτο ειοΙι Με οιο Μυοοε Κιυτ1.

1τυ Κιεεο1°εο1ιου Η) ΡοΙΙο οουοοΙτο οε εἱοο υπι οιο

11)ο.οτιεοε ΜοιΙοοου, οεε οτοΙιοο υοτνοε οοΙοετοι; ντιπ υυο
εοιτ 8 Μουοι.ου ιιυτυοτ 8οτιυΒοτο ΜουΒου 8ροιεο ευ ειοο
υο.1ιιυ, Με οιο εοοΙιοεεΙιοο εο οιιι. πιο οοι· υιοοτε οεε.
Ροτιουιιυ ιπιιεετο ιο τΙοτ οτειου Ζοιτ «Με Ηοεριιο1ουΓουι
οοιΙτοε εοννοΙΙ.εοιυ 8οίϋποττ ννοτι1ου, υοοοοοτ )ουοοο, Με
οιο νου ιοτου νοτννουυτου @πιο ιεοΙιτι. ννοτοου ποτ, οο

μου ε1ο 1το1ντιΙΙιΒ ευ οεεου. 8ιο οτοοΙτο ειοο υοου
Με ιιο! Μισο 4ιυουοο1ιοοοι· Βοοουι1Ιυυε ννιιττΙοοιο πιιτ
οιυοτ Θονν1οοτεουυοοτυο νου 13,8 Κου Με εοευυο οπτ
Ιοεεου.

Ειυου εννοιτου Γο.ΙΙ νοτοΒουτΙιοοτο ΚιεεοΙ") ου
.Μοτο 1898, οου οτ οοι οιυουι 14)οοτιεου ΜΜοοου οο
οοιιοοιοι.ο. ΠειεεοΙοο ποτ ΒΙοιοοίο1Ιε οτοΙιοο υοτνοε οο
ΙοετοΙι, οο.ττο ίτοοοτ ου ονειοτιεοοου Ι.οοιυιιυετου ΒοΙΜοιι
που ννυττΙο ου οΙουυοετου Ζιιετουυο ιυε Ηοεριτο! ουτο
1ιοΓοτι:. Ειυο ει.τουΒο ΒοοιιυοΙιιυΒ οοεεοτιο οιο Ροι.ιουιιυ

1
1
)

Ου ΙΙ: Αιιοι·ουιο υοι·νοετι..'Πιο 1ιοποοι 1888. νο!. 1, ρ.616:

'ο ΡΙ ον τ' τι ι τ: Νοιο ου ι1ιο εοοιιΙΙοι1 «Αιιοτοιτιο ιιοτνοεο»
'Πιο Βοιωτοι.1888, νοΙ. Ι, τ

ι. 817.

ω
)

Θοι·τ ν: Αυοτοιτιο,υοτνοεο, '1'οο 1ιουοοι 1888. νοΙ. 1
,

. 1002.Ρ

11)ΟοΙ 11ο ε: Αυοτοιτιο υοτνοεο, 'Πιο οποιοι. 1884, νο!. 1
,

τ
ι. 202.
Π) 111 ε εοΙ: Πιο Ε'ο11νου εο1ιννοτοτονοτοτιεοοοτΑυοτοιτιο
(Αυοτουιο. ιιοτνοεο) οοι οιυοιυ 11”οιοτιο·ου111Μοοου. Μομπ
ιιιιιιοκ. Ο6οιιυ·ουιο1894,Βο. 42, τι. 4 Ο
.

. .
Η) ΚΙο ο ο Ι: ΕΜ Ε'υ11νου εοοννοι·οτ1ινοτοτιεοοοτΑτιοτοΧιο,
οιο πιο; Θτουοειιιι€ουι1οιο. Ατο1ι. τ

”. ΚιυοοτοοιΙο., 22. Βο. 1898.

τοοοτ εοουοΙΙ. ιυ 2 Μοτιοτου οοτιο οεε 1(0ηιοτεεηω
ιιπι 16,7 Κι1ο ειιΒουοτυιτιου.
Μοιυ Μ!! εοο!ιοεετ ειοο οιπο Βυ8ετο οου οιοτ οιιιτιοιι
8οοιΙοοτυυΒου οοτ Αυτοτου ου. Διιοο οοι Μου οου.
οοΙι; οε εὶοο τυοιετ υτυ )ιιυΒο Μουοοου, οιο οποιοι εο1ινοι·
οο1οετοιε ειυο υυο νοτεοοἰοοοιιο ΒτεοοοιυυυΒου ω"
εοοννοτου Ηνετ.οτιο πο.τοοτου, Με οε εοοΙἰοεε1ιοο οιπ Ιου.
ετοΙΙιιυε του Νοοτυυ8εουίοοοπτιο 1τοτυ.
1)ιο εττιιι;ιεο Ε'τοΒο, οο ιυοιυο Ροτιουτιυ υυτ οοεοιιΙο
ευ οεεου οιιίοοτιο, ποι! υυο τιονειοΙοοιεοοο Α1!8οι1ιοἱιι
ΒοίοοΙ οοε ΗυυΒοτε ρΙοιεΙιοο εοοννιιυ‹1 οι1οτ υιοοι οου
οιυρΕυυπου ννιιτυο, οοοτ σο οιοτ ουοο υοοο ιιυοοτοροι·.
εοτνο ονει;οτιεοοο Μοι;ινο νοτ1υΒου, ουτοο ννοΙοοοΡετ
οπο οοννοΒου ννυτοο, ιοΒοοοο Νοοτυυ8ευιιΓυο.ουιο ιιι του
ννοιοοτυ, πιιιεε ιου ιιυουτεοοιουου Ιοεεου, ου οε ιιι1τυιο1ιτ

εοΙιιυπου Με νου οοτεοΙοου υοοοτο Αιιί1τΙοτιιυΒου Μπιτ
ιοτ ρενοοιεοοοε 1υυουΙοοου ννοοτουο ιοτοε ΗιιυΒοτειιετιιιι
(Με ευ οτΙουΒου Νυτ οιιε οιυο υυτοτ!ιοετ ννοο11τοιυοιιι
ΖννοΠοΙ, οοεε οιο ονετοτιεοοο νοτουΙοουυε που Ποιοτ

ετιιυο ιοτοτ Βο.υ2ου Βτοτιι.ιιουυ8 οιΙοοτο.

ΟυΙΙ") αυτ: οιο Πτεοοοο οοτ Βτ1ττου1πιυε οιιι οι

«ροτνοτεοε ΙοοΒοΗιοΙ» («ροτνοτειου οί ποο πο») που!
υυο ο.ιιί Με νοτ1ουΒου ο.ιιΓουίοΙΙου. ΡΙονίυιτ") οι
οιο Αυοτουιο υοτνοεο. Με οιυο οΙΙΒοπιοιυο Νοιιτοεο Β

ο

ττοοοιοι ννιεεου, ιυεοίοτυ οιο Αυοτουιο υυτ οπο οι

ΒΙοιοοοοιι.ιο οοετοοουυου Αυτοιοοου οιυοτ ιιοΓου ΑΙΜ
$ιου οοε Νοτνουενετοτυε οοι υυο υυτ εο!του οΙεοτειοε

8νιπρτοιυ οιιίττοτο; Μι @που ΠοοοτουειτουιτουΒ ιιιο
Ποοοτοτοοιι.ιιυΒ νοτο.ιιε, πιο εοοντοτο Βιτοτιιουετυοιουιιι
οου οοοοτου Ε'τουουοιιτεου (οοι @ποιου Μουοοου) τον.
8οΙΙιοτ";) υουιιτ Με ΟοΙοοουοοιτ.ευτεοοοου: 1) Βιιυιι. '

ιυτοτοεεουι; ευ οτεοοοιυου, 1.οοουειιοοτοτυεε, ΝοιΒιιυΒιιιιιι

·

Ψιοοτερτυοο, 2
) Μο.υΒο1 ου Ηιιυεοτ8οίοοΙ; 3
) του

οιο οοιιυ Εεεου οιυόοτ!ιοο ειυο, Με εοιιιιυέτουριν,
Μυοουεοοιυοτεου, ΑιιεΙοευυε νου ΑυίΙ9.ΙΙου υιιτοο ο

Βεεου, υυο 4
) 8ιυυοετουεοουυΒου.

Μου 1τουυτο νιο11οιοοτ οου Ε1υννουτΙ οτοοοου, Με

οοοτουυρι υιοο1. οοτοοοι.Γοτιιοτ οοι, οιο Αυοτοκιο ιι1ετιιο ι

εοεουοοτιο τωυιτυοιι οιιιευετοΙΙου, ιιο ειο οοοο υιιτειιο
του νιοΙου Ηνετοτιοεντυριοτυο οοι. 1ιυ 1ιιι:οτοεεοοοεοι·
υιεοοου Βιο1οε οοοτ τιιοοοιο ννοοΙ 1τουπι .Τοτυοιιο,ιιοτειιιν

Αυοτοιτιο υοτνοεο ευ οοοοειοοτου ΘοΙο€ουοοπ Βοοιιοι ο
ι

οιοεοΙοο 1τυτεινο8 υυτοτ οιο Βιοευοεο οοτ Ηνειοτιοοπι

που, ότι υοου 0οτ ΑρροτἱτενοτΙιιετ υυτ Με οιυ 8νιιιιι1011
οοττυοοι.οι ννοτοου ννιιτυο, ινο.οτουο οτ άσσο του Πτ1ιθοπ

οοε εειπεπ ΚτουΙτοοπεοι1οοε Μ. Πο Αυοτοκοι υοι·νοει
ιο ποτ ω, ννιο ννιτ οιο εοεοοου, ιετ 1τυιυοτοιιι ιιι 119111
ννοοοεοΙνοΙΙου ΒιΙοο του Ηνειοτιο οιπο τοοοι εοΙτουνο·

1ττουΙτυυε. Ποεε οε ιτυ Ζυειουι1ο Με ονετοτιεοοου οιο- ι

εοιυε υιοοτ αυτου ου Νεοτιιυ8ενοτννοιεοτυυΒ Ιτουιιιι1.
οτουοοο ιου ποιοι; εροοἱοΙΙ ευ οοι.ουου, άσσο :τοπιο ο

)

οου νου πιπ ουΒοίιιοττου Β'ιιιΙΙου οιο οι;ννοιοου ΜΒΜ·
εοοου 8οϋτιιυΒου εο εοοτ ιυ οου Ηιυτοτοτυυο, τοιε5

1111

ννοοΙ υιοοι. ιιοε Βοοοι: οοοου, νου οιτιοτ ονειοτιεοοοιι

Ρενοοοεο ιπι ουΒοτου 8ιυυο Με Ψοττοε ιιι τουου. '
ΗιυειοΜΙ1οΙι ιιοε θοεοο!οοοτε που οοε Δ1ιοτε εοοουιιπ

πιο ΒτοτουουυΒ νοτου8εινοιεο οοι @που ΜΜοοου
1181

εννουειΒοτ .Τοιοτοουίιτοτου, οοοο οοοοιιοοιοτ τυπο οιο88·

Ιοοουι.1ιοο οιιοο οοι Κιυοοτιι.

1)ιο Ρτοευοεο οι οοι τἱοοτι8οτ Βοοοπο!υυε ουκ
Βιιυετιεο, ΒοινοουΙὶοο πιο ΗοιΙιιυΒ οιο, _ιουουίοΙΙε 101185
ω” οιπο ουοτειεοοο Τ1ιοτουιο ουΒοννοιιοτ ννοτοου 801181
Πιοτι πιο ου!ιο!τουοο Αυοτοιτιο :απο ειοοοτου '1'ουο.

Ζιι οιυοτ οτίοΙΒτοιοοου ΒοουιιοΙυυο οπο υΙΙΒΘΦώΠ
οτυρίοοΙου: Βο.υ21ιοοο ΒυτίοτυιιυΒ Με ω”
οουεΙιοοου ΠτυΒοοιιυε, οιο Ρο.τΙουιιυιιω
ουοτοιεοο οιιπι Εεεου ευ εννιυεου, υυτοτω·

“)Ιοο.οιι:.
”)Ιοο.οιο.
κ) 8ο11ιοτ: Αυοτοιτιο ο ετοτιοιιο.Βονιιο ‹1οΜου. ?Πι

1891·

τ
ι. 625,ω. υοοο Βο1ιπιιοθε οιπο. τω. 288, τι. Μ.



«οι

επ.πποάεοΒεπιπεππ.εεποεΡοπτειοοε οοά Νεπιππιπνετπειε, εποε
τεπεπιππεπιε Βι·οεπιππποε, οπεπιπ. 2ο πωπω Βε
πιεοάπο μι οοά ειπε οοπ.πιπνεοάπεΜεεεεεε. 8τοοιεεπιπεε.
ππϋοοεο νεποπάοεπ ινετάεο, εποά επιεπ οοινπεπιππε.
Νεοπι Μεεεπο ππιεπερεοππεεπιεο ππεεπποε ππεπιεεοεπι πεε
ποεποε Ρεπ.πεοιπο πιεπιεοάεππ:οοά άεε Βεεοπτεπ ππεεε οποτε
επι νιοοεεπιεο οπιππε.

Βεπει·επε.

Ο. Βοετοεπιπ: Ποπεπεπιεπιπιοεεο πιω άπε Εεεε άεε
Μεεεοε π)θπ€πιποποπ.πεεπιεο.(ΜππηςπιθιιΒγημεή. Νοε]1εο
εεπιπ·ππ'πΝτ. 40).
νει·π'εεεει· πιει.θεπεεεοπιεπτ Βεπιεπιπ,πιο άει· ννππι·επιιιι);ει·ΚΠ
ιιπππ50 επιποποτπεεπιεππεάι·πιεο:ο οοιει·ειπεπιεοοοά πετπιοπ.εοπε
άει· Ποτειεοεπιπποεεο εοπ εποε Γεπιπει·οοεππεε;εετοεεεο, άπε άει·
Γεεπεπεπποοε άει· Εεεε άεε επεεειιε άοι·επι Αππππιπεπιιποεποππ.
Κοπιπεοεεοι·ε οάεπ·@Με εοπιοπ'πετ,οοά άπε νοπ· εππεο π)ποε;εο
πιει·ππεπιεπεπιππ).ιτννει·άεο πιιοεε. ππε ππεεε επεπι οεπιιππεπιάπι·εει
άοι·επι άπε Αοπορεπε εοοεπειππ·εο,άεεε εποε Βεπ·νοι·ινϋππιοοε πο
άει· Νεπιεπεεεεοά. πιεεοοάει·εΒεπ ειι·εππ'εο Βεοεπιάεεππεο.Με
άοι·επι Αιιπ`πιπεπιοοε·άεε Μεε;εοε ει·εεοι;τ πει· οοά άπεειεε εεπιπ·"οι πιο εποεο άπεποεπιτεοΜεΞεο ππεπιεοπποοοπε,ιιππ'επε εεε
εεππππππεεΟοποο τι·εοενειεοιπι :οιππεπιεοππππιτεοεεπ. Με νι·εοο
επεπιάετ πάει;εο ναεπτειεποε, π·ππεππιεει· Με εεποει·εεπτεπιο
Με νοπ·άει·ε Βεοεπιννεοά πιει·εο οοά οιεεπιπε επεπι πιπει· πιε
πιπεπ·πεπιεπ.
οπο» άεο 50 ππ`εππεοπιει. Β.. 18 οπο, ά. πι

.

πο 26 Ρι·οεεοπ
εινεππ'επποεθεει.ποριοεε οεοπιννεπεεοππϋοοειι. πο 2 Γεππεο πεοά
ει· οπο· άπε πςι·οεεεΟπιενεπιιι·άεε εοπεεπιπεπιτεοππεεεοε οοτει·
πιιιππιάεε Νεπιεπε. Μ.πιπεοά επεπιπιεπάεο πππιι·πι.ιεο86 Ρεπ.πεοιπο
εεε. επεο πιεπ?Ο Ριοεειιι, ιιοι·ιιιιιπενεπ·πιεπιποπεεεει·ι;επιεο. Ιο
τεπ·εεεεοι πετ,άεεε εοεπι εει άεε νει·Γεεεει·ε Ρεαπεοιποοεο άει·
πιπποπποεεεποεε πιο εοι;επει:πεο (ποι·εεπεάεοπ.ππεπιειπ ει·πιεοοεο
ινει·. Κεποε Ρετπεοιπο. άπε ειεε οε.επιάειο 14. .πεπιτεεπε θοι·εει
πως, πππ εο θεετι·οοιεεε. άε.ε·ε εο πιεππεππιεπινεο άεο 29 Ρε
π.πεοποποοεο.σε νοπ· άεοι νοππεο ειεε 14. (οοά ποεπειεεπιοο νπεπ
νοπ άειο 14. .1επιτε)επε Οοι·εει. ετοιμο, 18 εποε θεει.ιοπιτ.οεε.

= ιν ε ν ε ι· π
.

Ε. π.ενεε; Πεπιεπ άεε πππινεπεεοεπιτποππτε1«Βοπιοπετε οοά
εεπο νεππιεΙιεο πιο Οπεεπιπεοιοε, νεπεππεπιεο ποπτεπιο

ἈϋῇἔΙὲ)ΡΓὶπΡππΐᾶΪ$ΘΠ-
(ππππποεπιεοει·οιεάπεπο.1Νοεπιεοεεπιτππι

τ. .
Βεε Μπουτικ ννπι·άειπε άειο Θετι·επάεπποποεεννοοοεο οοά πετ
επο ινεπεεππεπιεεεει·πιπ·πιποεεεοοά Γεω. εεεεπιποοεπιποεεεΡοπνει·
νοο εε. 95 Ριοε. Επι.νεπεεςεπιεπτάει· Τι·οεππεοειππιετεοε.Με
ΑοποοεΙππιειππεπτοοά Βεπιειιοιπιππάοοε;Με Λοιπππιπεο άεε Βο
πιοι·ετεπο νπ'εεεει π›ειινεπεεο,άεεε άει· οεππνε Οππετεπιτειάεε
ππποεπεεεεειπιε.πιεο8επιππεπιεοπει. Απε οπιππνεεΕπννεπεε άσσο
πιιεοιπι·ι επεπιπποπιοποιπω" άοι·επιάεε νοιπιεοάεοεεπο π) νοο
οοοιπνάπππ.εοι,άοιεπι Αππιπεππεοπεπεπιπ.επιερεπεπιει·ειοΒεπιπνεπεπ.

2
) νοο Ι.εεπιπιποοοά 8
) νεο άπεετεεπεεπιειοΓεπ·ποεοπ.

Πει· εεννοε πιι·οάει·ππεεΒεπεεεεπιποεεπιάεε Βοπιοι·πιπ.εεπει. πο
Μππεπιεεεεο,εεπιπεποιπεεο8οιηιεο, εοινπε (πεπιεεππεοοπεππι.οάεπ·
πιειιιο ππιεππιπποπι.πιο Βοοππποο Βοπιοι·ει ειπ οεπιοπεο πει. οπεππτ
ι·ετππεειο. πει επτά Βοι νει·πι·εεεο οοά πεπεπιτιιπιά Γεω νοπ!
ειπποάπε·νεπάεοι, εεππιεππιεπΚιεοππεο, άπε ππεποεππ·επεΒεπεεεοπ·ε
πιο Πεεεο ππεπιεο. Βοπιοπεπ νεποπεεεπιπ ππεποεοεοοεοεινει·ιπιε
νει·οιεπιι·οοε·άετ Βει·οιπεπιποπεε,Με εε νεοι νεο·. εει 'π'ι·οροο
πιεοπιεεπιπ.ειπετ. Βεοπ·ε- οοά Αιοοιοοπεπεπεπιεπτ.άεε Ηει·οε πινει·
άεο νει·ιιιεπιι·π,Ηει·οεεοπε, Κι·εετποπο, Ρπιοερπιοι·εε.οιενειιιιπο
«πω. Πει·βεπιεπτ επι Βεποεππνεπεεπει πιο πποπιοπεεοοι;επεπιπ·εε
εποεε Με ποι 'Ι:ιοιιοο, ετπινεεοπο» επε πιο Απεοπ·οοεπ.,εποεο
πιεπιππϋπιειεπε ποι Ρπιι.ειοοο. εοεεετάεοι πετ εε οοπιεεεπιπ·ε.οπιπ
πεο)ιε πωπω. Βοπιοιεπ. πει, πιο: Αοεεεπιεπι, Ρεποπιεπι.επιπεά,
πιπεεεπποιεεπιοοά νει·άεοππεπιππεππ.εοπιεπιπιππ,ι“ει·οει· πο Β'οπεπε
εεποεε π.εεπιπιπο8·επιεππεεάεο εοάεπ·εο ετννε.πιοπεπιΝπι.πιπ·ποπτιεπο
νοπιοεπεπιεο. Επι)ε γ ε ο ε

.

Η ε ο ε Ο ο π ε ο π
ι

οι ε ο ο : Πεπιει· Ονεππιπεηρπποεε. (ΜοΠεο_
οιεά. ννοεπιεοεεπιπ.Νι·. 42).
νει·πεεεεπ·πιεπποππτειειπε άει· πιεπρεπεει·Κπποππππιο" 3 εειε
νεο Ονεππιπε,Με επεπιπνεπιπ·εοάάεε 'Ι'γρπιπιε. πιεπ εππεο 8 Ρε
επεοπεπι π

ιο Βιεάπιποιάετ Επιιππεπιειοοε·,ειικννπεπιεππ.ε.1Ξεπιεεπεοά
οπιεπεποεπιοιποεοάνοπ· άειο Αι.πιι·επεο άετ επτπ·πι.ιεοΟνεπ:πιπεΜεειπεάειο 1)οι·επιιι·πιτάει· Τ)·ρπιοεπιεεπππεοάοπεπιΜε Νπεπεοεεε
εεπ οοππεάποπιπτνεππιπποάεοεΑππιπποιιοιπιπε.πο εππιειο?ιιππ νει·

επ
ι

εποει· Ζεππ. πιο ει ει: επιπεπεπεπιπε'Γιπππιιιοε.επιεπ·οοεπι πιεποε
επεπ·πιζεΟνεπ.ιτπεπιεετεοά.άει··Νεεπιννεπε πιεινεε;ππεπιει·8πεπιεπιεοοιοε;πιεπι.ννοπιι·εοά άετ Ονετιπ.πε.σε επιπιπεετπνι.νεοπεΒεεεπιννει·άεο ποεεπιπε οοά οπεπιε νοιι 'Ι'εοπρεπεποπεππιοπιπποεπιεεπεπιετ
"ει, ινοπάεο Επιει·επιπιεειππεο·ποιΠι·πο πο Βεποεοπτ.ιιι·οεεπιιιε
πινπεεεο.Βεπ· ππτιο ι·εεπιππ·πιειποιοει·εεοει·. π)πεΟνειππ.πεάεοει·πεπο 2 Γεππεο σε. 1 πιποοεπ.,πο 1 οπο πππιεπ·4 Ποοει.ε οοά ννοπάε

οπο· πιο πετεπειειι ποππεπππεπιεοάεπτ.Απιεεει· άειι Βπιει·ππιπιεεπππειι
ννοι·άεπιππεποεεοάει·εο ππππππι·οοι·πεοπεοιειιπιο ππι·πο Βεπ'οοάεο
οοά οπιοοιπνειΓε.εεεπ·εε, άεεε άπεεει·ειπε άει· Βποι.πιεπιοάοι·επι
άπε Νπεπ·επο άπε Βπεεε πεπεορ;τ. ννοι·οππι άει· 'Ι'νοπιπιεπιιιεπππιπε
οοο πο εποεεποεο Γε.ππειι εποε ειπε.. Ονετπτπε πιει·νοιιιιπ'εο
Εεεε. Ιππεετεπεπιοπεπιπεοπ:εεπιεπάεο;πο εποειιιΕ'εππνεοι· Κοι.πιε
πειπεειποο άει· Βπεεε ννε,εςεοπεεπιιπι·πενοι·πποεεεεο,ςεο. Επποε
επιοοι·ιιιεπει·πιενππ·οπεοε άει· Βε.επππεοπποοοιε οπεπιπ.οεεπι€ε
ινπεεεο ννει·άειι. .

Ψ ε ν ε π
·
π
.

Βππεπιει·επι:επεεο οοά Βεερπ·εεπιοοοεπι

πο. Β. Κ ε πε ποε ο ο: π.επιεοενεπεπεπιεποοε οοά εοεεοιιιιοτε
ρι·πποεπε Κεπιπππερίποπιεππποποεε.@Με ε. ε. νει·πεε· νοιπ
Οπιπππάεππιοπά.1900). .

πο άπεεειιιπιο νει·επο πιο ενπεεεοεεπιεπιππεπιεΠεπππειιοάε πο
Κεοπιζεπιεπ·π.τιςεπιεππεοεονοι·πιε,πι;επιει.νεπεπνει·π'.ετεπ:πεπιεεπι,άεεε
εεπιπ·νπεπ νεπεπεπιετπε ειι Τοπιει·πιοποεε άει· πιοο8εο ετει·πιεο
οοά πιετοοπάεπιεπσε 1Νπεπιτπεπιεπτάει· πειγοεοποεπεεππεοΠοια
εοεπιοιι€. Βεπ νοπππποποοιεοοοι·ποεπεοι πιοοςεοπιεπιποάε,εποά
εοινεππεο εοπιοοΙοπεπεπενιιπρτ.οποεάετ Κεπιπππορίεοπιειπποποεενει·
πιεοάεο. Με εεε οπιοε Βρπεε·εποοτει·επιεπιιιιις.εεππιεινεπ·ετε.οά
πω. οπεπιτ.άπει:οοειπεπιεο πεεεεο. .πεάει· νει·επεπιει·ιιοεπεεπιπ:
εοππιεάεπιει·εποεοάεο Κεπιππιο π άεε πιετπ·επΤεοάειιΟειιάπάειεο
οοτει·εοεπιεο οοά οπο: άεο οπεπεπενιπιοποιπιεοάει· ιιι·πποε.ι·εο
Κεπιπππορίτοπιειπποποεεοεπιεπ·νεπιτεοπ. εεπο.

Α. 8εεπιει·.

Ρι·οπιοπποππε άεενει·εποε ει. Ρετει·επποτεετ Λεπτα

θ'7ΐ.8π1:ειποε επε Σ
. Πεπ.

νοι·επι.εεοάει·: Β. Η ο π πιε. Βι.εππνεπ·ιι·.:Θεα. Η ε ο πιπ ο ει.

1
.

ν. Ρ ε ε ε ι· ε ε ο άεποοοειι·πι·π.πεπεεοάε Ηεοιππιεοππεειπεάειιι
Κεπποπιπο-Βοερπτεπ.

ε) πιο '7·πεπιπ·πεεεΜεάεπιεο ειπε εποεπο ο ο π ν ε π
·

εε π π ε ο

Βεεειο. Πεε Βεοιειππεοεινει·τπιεάεε Ε'εππεεΜε άει·πο. Μιεε
πο Β'οπι.ιε άει· ΑΠεετποπι άπε Αιι€εοππάει· ποπ'ππ
ειπι·π οοά επεπιοπεπιεπιο; εεπιππεεεεοπεεεεο, εοάεεε θεπεπιι·
εποεο πζειειππ.πενοι·ππε τ

.

π
ι) Ιπποε 53-_πεπιπ·πειεπιο ποπ Ρεποπιπιπεοε ιιι·ιιι·πριποοε,

πιο ννεπεπιειοεπε εεπτ20 .πεπιπ·εοπεπάετ.οοά άεεπιεππιπιει·επιε Σ?
ειιιπ πιο Κεππιιππποπιοεπιππεπεεπε εο. Αεί Βεπιεοάπιιοε;πιο: Βππάει·ο
πιεεεει·ι επεπιάει· Ζοετεοά ειι εππειιάπ·εεεπι, εοπιεπά επε _πεάοεπι
ννπεάει· πο πινεπεοπεεπιοοεπποει.πεε νεπ·πιεπτοπεεεπιοι·ππεπιππεπιι·τ
οοά οεπιιεοιππεπιεπεπι άειο Αποοπιοπεπεοπιεεπιποε·πεπιπ."οι επε
Βππεπιππεππεπε. Πει Ε'επππιεινεπει.Με θοπεπεπεπιεππ.άπεεει πποι·ιιι
άεε Ρεοιροπεοε. Με πΒι·οοπιιιιοι;Με πο πιεπιιει·ννεπεε Βεπππ.τ.εο.
πιι.ιεοά ννεπεπιεΒνοιιιτοποε εεππ.εοεάεε Νει·νεοενειεποε εποά
οπεπιεειππεοπποάεο.

ε) Επποπθ-_πε.πιπ·πεεεΜεάεπιεοππιππ.π
.
ο ο ο ε άει· Ν εε ε, ννεπι

,πιε ο ιι ο ά Ο π
ι
ε ι·π π ρ ο ε. 1)εε ποι:ετεεεεοπ:εάπεεεε π<'εππεεπω"

πο εποεππιάεοτππεπιεοεεεεριοεπιεοεο π
.
ο ροεπι ε π·ά πιο άεοι

Ζεπι οππεπεεπι. Βεπ π.ιιιιοε άεε Ζεπιοππεπεεπιεεπετ.άιιι·επιε.ιιε
οπεπιπ:εεπτεο,άοεπιΜιά ει· πιπεπιεπ·οοεπι νεο :ο νιεοπε;πιεεεπιπει;.
Ρ. πιει.εεεεοννππιπ.πε·16 Ι.ιιοιπεπιι·εοπιεεοπ' εεποει· Απιπ.πιεπποοι;
οοά 11 άει·εεππιεοΖεπεεο πππεποειεοάει· επεεεετε πιοιιοεπιετάε
εε άει· (ιπποεπνε.

ά
) πιο Γεππνοο Εππερπιεοι.πεεπε άεε πποππεπι πποτει·
εεππεοππεπε οοά Ε'ιιεει·ππεπεεοε πιεπ εποεπ πι`ι·εονοο 87
.Τεπιπεο. Βεποει·ππεοεινει·τοπει;άεε εετποποειπεεπιεππποιοεοτ.Ρετ.
πιετιε ι;οιοοιππεεππει·άεεπι πποπιεπιΠοι.επεεπιεοπιεποοά εποά άπε
εεππιεοάει· Αιιεεεοεεριποπιπ άει· Βπερπιεοεπεεπε.

ςΑιπποι·επειεπ).
Αοπποππρπ'εοάειι Με π)εποοοει.ι·ειποο άεε ει·ει.εο Ρειπεοιεο
(θεεπεπιεεεε2επιι)πιεοιει·πιπ.
ν. Βεπι π

· Με», άεεε ει· εποεο 5π-_πεπιπ·.ππει·π·οπο Βεπιεοά
ποοει πιεπιε,άει· εεπι 25 .Τεπιτειι πιο εποειιι πιει·ιοεοπππε;εοοοά
ετεππεποι·π.εεπιιεππεοάεοθεεπεπιπ.εεεεεοιπεπάεπ.,"Με" πο νπεπει·
Βεεπεπιπποεππιο άεο νοο ν. Ρει.ετεεο νοπ εππππιι·πεοΓεππ
ει·ποοετε. ποίππει·ει.ποοοοά Βεπιπιππορπ'οοι.;άει· πἔεοτ πιεπιεο ειι
εποειο πΩειι·ορποιοάει· οοπεπ·εοΑιπιχεοππάει·πιεπάει·Αιπιζεο επε
οιπο-ι. »πιο επεπιεοί άειο εποεο Αιι,<;ε πιεπεπτεπππεειετ.ποοάει·
Ηοι·οπιεπιπ.οοά εεπιππεεεππεπιπ.ειιεοοι πιποεοεεεεππτπιει. Απο' άειο
εοάει·εο Αοεε πιεεπεπιεεποει.ινεππεοοοτ οπιει·ππεεπιππεπιεΚεπε
ιπιπε- άοεπι εεπ ειιεπι πιο άπεεεε Αιιιςε Με επιπεπεεπε θεπε.πιι·
ιο πιεππππ·επιτεο,άε άπε 'Ι'πιεπ·ιιρπεεεε πιπεπιει·επε«πιο ιιιεεπιπ:ποε
ειινπεεεο πω.
Βπεεεπε πιει.εεπιοο εεπτ εποπ.<ιεο.Τοπιι·εο εποεο Μεοο πιι
Βεοπιεεπιποοε·οοά Βεπιεοάποοει,πιεπάειιι εππιεεπιι·οοπεεπιε(εειε
ιοεπϋεε?) Πεοπ.εππ“εειποοάεε θεεπεπιτε άιιι·επιθεπιπ·οοιοποοε άει·
οπιει·ππεεπιππεπιεοΗεοπεοπιποπιιεο2ο Εεπι·ορποοι πιεπάει· οοτεπεο
Αοεεοππάει· εεπ'πππιπτπιει..Ππε Ηεοπ άεε (ιπεεπεπιι.εοοά άει· Πάει·



ΜΒ

Μ. τι·οεΙιειι, ει·ειιπιειιτεΙιιι1ιεειιπά Με Βριάει·πιιε ειιιιωιι ιιε.
ννεεειι εεε οιι·οριππιε ειιιεε Ρετ. επ εειιι ειιιεε Απε εε
ι·ειι.ε ορει·ιι·τ.;ιιπι άει· ναειιει·ειι ΘεΙιι·πιιιριιιπι.ι·Μ. εεει· ιιιιοε
Με 1Βοι.ιοριπιιιννιει1ετεεεεει·ι.Ρετ. εεεπεει: ιιοο1ιΜε Αιιιειιειιι2
άει· Απε·επεειΙεπειπ1ι. ει· εεεπι1ετ ειεε ειε εεετεπ Ιιει Απννεπ
ι1πιιε ιπάιε'ετειιτει·ΒιιΙεειι επί Με Ιιιι1ι·ιιιιόει·. Με εει ι1ειιι
ειει· νοι·εεειεΙ1ιειι Κιιι6ε. εε εειιι εποε Με _ιειιειιι ΡΜ. Με
Απε;επ ειεεει· ιιιιιι.πι εεεΙιεΙιειι. - Πε.ε ε1ει· νοι·εεειεΙΙιε 1ζιιιι1
8·εινε.ει·ιειιιεε εεει· πιιεεννϋεπΙΙοεειι ΑιιεΙισε, Μι ιιπι· @σε
εεννο1ιιιτεειιι, εει Κιιιάει·ιι ιιιε. ιιιιεεεπεειιτειιι θεειεειε- ιιπά
1ιε1εεεειιιειιιεε εποε Αιη;επεεεειιοιιεπ ιεεεειιιετϋεε Οοιι_ιιιιιοτι
νΙτιε πιει ΜΜΜ Με.) Μι εεεειι. νιεΙΙειοει Με" ιιι εοΙ
οΙιειι Γε.ΙΙειι ρ;ειιιι1εΜε Βει;ι·οριιιπι Με Δπεειι νει· Μιτειει·ιιπ
1ιπιιι;,ιπάειιι εε άειι θοιι1ε.ει. εννιεεεεπ Μάι·ιιιιι1 πιιι1 ΒπΙεπε
επι'Ιιεεε? (Απτ.οι·είει·ιιι).
Βοειιιιι.2: Ππισειιπε πιο1ιι_ιει1εεειιεε;εειειι.ετε πιει ειιιε
ιιεεειςε θεεἱοετεεοεειιι Ιιει Κιπιιει·ιι ει·εἱίι επί Οοιιιπποτινιι πιιά
Οοιιιειι εειιι; πιιιιι ι1ειιΙιε ιιπι· ιιπ Με εε Μυες εει εΙειιιειι
1(ιπι1ει·πεπ εεοεεεετειιι1εΠεεειιι, Με ε.11Βειιιειιιπιιι. εειιι Απε
Μ·πεΙιε «Οιιιειε Ιε.ετ.ειι»εεεειοεπετ Με. Απεεπεε“εοτιοιιειι ιιι
εειιιειιι θε1ειιε εειιι Με εειιι· εεΙιειι,
2. Ο. Μοι·ιιε: Πεεει· άειι εΙΙιιιεεεειι ΙΙ7ει·τε νοιι θει1ι·ιει·
ρπιιετεεεειιιιιιιιππεειι.
Πει· νοτιι·ε.8
δε. Ρετει·εεπτιςει·πιει1ιειιιΙεεεειιννοεεεπεεει·Πι Ιπι
εεΙιιεπειι.

Με ει·

Πιεεπεειοιι:
ννιωιιιιιωια 11εΙεεεειι ειεε Με Με Ζπεπιιι'ι: »πειτε
νο11ε ΑπΓεεεΙὶιεεε νοιι πει· νοιι Μοτιτε εεερι·οοεειιειι θε
ι'ι·ιει·ριιιιετειιιετΙιοάεει·ννε.ι·ιειι.Πε νι·ει·εειοΙιει·ΙιεΙι ι·οπ1ιιιειεεεε
Με ιιπι' Μεεεπι 1λ'ειςεει·εε.Ιιεπεπ Βεεπ1ιιιιε πιιι: ΒΙιιιιιιιιει·
επεεπιιεειι επ νει·ε1ειεεειι, Με εοινοεΙ ειιιεεάει· θεϊιιει·ρπποτε
ιιιετεοι1εΜε ειιιεε πιεσε πει· νοιι Η ειπε π τιι·ει· εειιιει· Ζειτ
εεεεει·ιεεειιεπ ΜετΙιο‹1εεπεεπΓΙΙΙιτειι ννει·ειι.

1Νεειρ ε ιι1επ: Πε. Με ε.ιιε άειι Απεΐε1ιι·ιιιιιιειι εεε νει·
τι·ιιε·επι1ειιει·ειει·επ εεεειι, Μιεε εειιιε εεετιιιιιιιι.ε ΒεΙειιοιι
ενιἱεεεειι εειιι ερεοιεεεεεπ ΘεινιεΙιτ πιιι1 άειιι θεϊι·ιεηιπποιε
Με 11ιιιιιεε εεειεΙιι, εε ειεεε ειεε ννοεΙ εποε επιιεειιιειι, ειιιεε
ειπε εοΙεΙιε εποε Με Μπι ΒΙπιιιιιτει·εποεπιιε·ειι εκει ιεειειιετε1
Ιειι εειιι Μιά.
Ο. Μ οι·ιτε: Πει ίει·ιιει·ει·ΑιιεειΙάπιιιι· πει· Μετ1ιοι1εννει·άε
εε ειεε ινοεΙ Μιι·πιιι Ιιειιι1εΙιι. ειιιεε Β1ιιι.ιιπτει·ειιεΙιιιιι€επ ιιι
ει·ϋεεει·ειιι είιιεεετεεε νοι·εππε!ιιιιειι; νει· άει· Βιιιιιι ειοεεειι Με
θει'ι·ιει·ρππεεεεεειιιιιιιιπιιιςειι εετειιε εειιιι Μπι; ιιπι' ι.ιι·οεεε
Βεεννιει·ΙεεεΠειι, Με ιιιε.ιι νοιι ειεε Κι·επεεπ ιιπι· Πειτε: Ωπειι
ιΜι.Ι;επ ΒΙπε επι· Πιιτει·ειιοΙιιιπε·ε·ειι·ιπιιειι ειιιιιιι.
ν. Ρ ε τε ι· ε ε ιι : ΗΜ Με Κ ο τ ε ιι γ ΡεοΙιε νει·ειειειι εποε
Ιιει όιεεει.ιεοΙιειιιΗει·πε 1ι1ιιιιει:1ινει·ινει·τεεειε ΒεεπΙπιτε .ιιε
εεεειι? Μιά ειιι·πει.ειεε εποε Βιιι·ιι. άει· 1ε.πι;ει·εΖει εεεΙ.ιιιι
άειιω Με Μεεε Ππκει·ειιοεππεειιιετΙιοι1ε?
ν. 8ο ε ι·ϋι1ει· νι·επεεετ ΑπεΙιππιι: ι1ε.ι·εεει·,σε Με ()πεΙΙιετ.
Με· Νιι1ιι·πιιε· ειιιεε ΕΠιιι1πεε επι' άειι Απει'ε.ΙΙ άει· Ρι·οεε
επεεει.'Ρ
Ο. Βάσει” εεε εεΙΙιετ επ ι1ιεεετιεεΙιειιιΗει·ιιε ειιιεε Πιιτει·
επειιιιιι€επ ειιεεείεΙιι·ι, άοεΙι ειεε ιιι άει· Μτει·ιι.επι·ειιιι€ε εεε
εεεἰις1ιεεε Γε1Ιε ιιιιτ,εετεειΙΙ.; Με· θει'ι·ιει·ρππετ ννπι·ι1ε ιιιιιει·
εεΠι ιιοιιιιιι1ει·θι·ειι2επ εεΓιιιιι1ειι.- Μ. Με ετετε Με 'Γαμπι
Βιιιιιιι.πιιι

:Με Ηει·πε εειιιει· Ρε.τιεπτειιεειιιι12τ.;1επε·ει·ετεεειιάε
ειπε Ιεεεειι ειεε ιιιοετ νει·ινειιπειι.
Πιο ΝιιΙιιππε·. ννεΙοΙιε ειιιεε Ρειιειιτεπ ει·1ιιεΙιεπ, ννει· Με ει»
Πεεε Ππι·εεεεειιιτεεεοετ. εε Με” εειιι· ειπε Αιεειτ. νοιι Κο -

ι·ε.ιιΒνι
νει, ννεΙεΙιε Με εΙεπτ1Ιε:ΙιεπΠιιιεπεε. ινεΙοΙιειι Με ΑΝ.

πιιι1 οι·ιιι άει· ΝιιΙιι·ππε· Με άειι ΑπεΓεΙΙ άει· Ριοεε ειιεεει,
πεεεινειεΙ:; ΐι·ει1Ιοε ειιι‹1Με θε1ινι·ιιπειιιιβειι,Με Αιιειαετ ιιεεε.
ιιιοει ειιιεε εεππε·, πιιι Μιι·ιιιιε ειιιιιεεε ειεΙιει·ε 8εεΙεεεε επ
εΙεεειι.
ε. Θει·ιιιιιιιιι: Βει'ετιι·τ.εεει· ειιιεε ?ΜΙ ειιι·ιε;ει· ιιιε
τεετε.τιεεεει· 1ι·Ιάο-Ο1ιοι·ιοιι1Μιε εποε ει·οιιιιϋ
εει· Ριιεπιιιοπιε; Μεπιπε·ιιιε. Το‹1.
Αιιι 18. Λενε ννπι·πεΜε επ ειιιειιι Ριιτιεπτειι εει·ιιι“ειι, ενεΙ
εεει· ιιπι 28. Με.1·ειιε ει·οιιρόεει Ριιειιιιιοπιε Ασπαενει·ε.ιιετπιιι·.
Πιε Βι·ει·ιι.ιιΙιιιιιε;Ναι τνριεεε νει·Ιεπϊειι, Ριιιιεπι εει:τε εει·ειτε
Με Βετι νει·Ιεεεειι πιει ιΙιεΙιε ειεε ι·εεοπιιεΙεεεειιι. Πε. εε;;ιι.ππ
ιιπι 15 Αρι·ι1 ινιει1ει·ιιιιιΒ”Ιεεει·,εεί'ιεςει· ΚορίεεΙιιιιει·ε ιιπά Με
ι·εοΙιτ.εΑπειε ι·ϋιεειε ειεε.
Βιετιιε επι 18. Αριι1: 'Γεπιρει·ιιι.πι·:89,6 (πιιι 4 Πει· εΙιιιιιιι·ε
ιςειιιεεεειι);εε ινιι·‹1εειιι· Ιιεϊιιιιε Κορεεεειιιειαειι ε·εεΙεςι; Ριιι.
ιει ετννε.εεοπιιιοΙειιι. ιιιιιινοι·τετ ιι·εεε, ειιιεε ειεε ιιπι· πιιι
1ΙΙΙιεε ιιιιίι·εεΙιτ. Πιιε ι·εεετε ειιιεε πειτε εειϋτεει. ιιιοΙιτΜικε
ειιιριιιιάΙιεε. Πιε εεεειιιιιιτε ΒεεειιΙιοεειιεεπτ πιιι! Μιε Ρπρι11ειι
“Με νοπ ειιιεπι ειτει·ι εε Βε1:ιε εεει·2οε;ειι.
ετινε.2 Μπι. εεε.. 1.ἱοιι.εειιειπ Μιά ι·ιοΙιι.ιε ειιιρΓιιιιιιεπ.νοιιι
Αιι€ειιΙιιπτει·ε·ιιιιιόε ιιιεειε ειοΙιτειιι. Οιι1ιιιιιτιοιι: Ατι·οριιι,
ννιιι·ιπε Οοιπρι·εεεειι. Εεεε εΠεεΙειεε απ! ι1ειιι Κοιιΐο ινοΙΙΙ.ε
Ριι.ιιειιΙ εκει ιιιι1ι1επ.
Απι 19. Αρι·ιΙ: Ρετιεπι: ιει πεσει ιιιεει· Ιιει εει.ι·ειιι Βεννιιεει.
εειιι. Τειιιρει·ιιτπι·40,1. Απεειιεεϊιιιι‹1 πιινειειι‹Ιειε.
Αιιι 21. Αρι·ιΙ νει·ει.ει·εΡειι.ιειιι.

ιει ιιι άειι Μ 22 ππε 23 Μεεεε
.ΤιιΙιι·Βιιιιεεε

πω,

Ηνρορνοιι νοπ

Ιιιι 1ιε.πιε ειιιει·18-_ιεει·η;ειι ρι·ε.1:Ιιεεεειι Τειι
ιιεεειε. Μιεπ ιιπι επ·οεεεπ Μεεει·ιειΙε άετ ει. Ρετει·εΙιιιι·ξει·
ΑπεεπεειΙειιειεΙι. ιει εε πει· ε ι· ε Ι:ε ιι ε ι· ει· ι ι ε; ε Ε' ε.1Ι
ιιιιοε ειοπρεεει· Ρπεπιιιοπιε. άειι Με εεεεεεπ.

(Απι;οι·εΐει·ειι).
Β.1ΙΙοι·ιιε πιιι! Ψεειρειι.Ιεπ ιιιιιεεειι Απιι·ιιΙιειι πω·
ειπειι ιιι νιεΙει· Βε2ιεεπιιε ιιιιεΙοεειι ΜΙ!. άει· νοι· ειιιεε Βειεε
νοπ .ΤιιΙιι·ειιιιπ ΠειιτεεΙιειι ΑΙειιιιτιάει·-Ηοεριτε.Ιεεοεε.εεεει. πει·
ι1επΜ. Πε 1ιιιιιάεΙιε ειεε πιιι ειπε επιπρϋεε Ριιειιιιιοπίε. Με
επ 12πάοοει·ι1ιτιε,1ΒιιιεοΙιιι.Με. Ι'οεεεε θνΙνιι, ΒειιπιτΙε ειιιεε
ΙΙοε. πιιι1 ΡειιοεΙιιεεΙπιΜε ΙΙΙΙιττε. Απε άετ νοτι1ει·ειι Κιιιιιιιιει·
ιιπά εειιι θιεεεϋι·ρει· εεε ειιιεε Απεεε ννιιι·ιιενοιι Πι·. Ιι ειε Ιι
εεΙι ε ννιι: ιιιιττε1ει.Ριενετ.ε'εεΙιει· Βρι·ιτπε ΒΙΙ.ει· επι:ποιιιιιιειι.
εει· ειπε ΒειποιιΙΙ:πι· νοιι Ι)ιρΙοεοοεειι επτειεΙτ. Πει· ΚΑΙ νει·
ΠεΙ' Ιετε.Ι.
ΒΙεεεια εεε εειιιειιιεεπι πιιι Πι·. Με.ει πει, ΙιεΙ ειιιει
θθ-_ιε.Ιιι·ιεςειιΓι” επι 7. 'Ι'ε,ε·εειιιεε Ριιεπιιιοιιιε, ιιεεΙι ΑΙιι`ιιΙΙ
Με ΓΙεεει·ε.ειιιε ιιιειεει.ειτιεοεε 1τιάοεεο ι·ιοιτ1ιτιε
εεε ι·εεεεειι Απει·ε επίιτει:ειι, Με ιπ σε. 10 Τε.ε,επ επ Ρ ει.ιι ο
πει.ειι.1ιιιιι.ιε ΐπει·ι.ε; Με Δημ ννπι·πε ει·ιεεει·ιι·ι., άει· Ιιι
εειΙΙ. Ιειτ1ει·πιεεε εειειει·ιοεοοπιεο1ιιιπιει·ειιοΙιι. Πει Ριιεπιιιοιιιε
ννιιι·ι1εεει·ιςεπε πιοΙιι. Με ει·οιιρόεε εοιιόει·ιι Με 1ιιί1ιιειιιιι
Ρπειιιιιοιιιε ρ;ει1επιετ.,ινοΓει· ειιιεε ι1ει·νοιι Πι·. ιν ε ι· ιιε ι· ει·
Ιιοεεπε Βρπιιιιιιεεΐπιιιι ερι·ιι.οΙι. ΑΙε Β. ιιιιιιιιιΙε (1894) Με ειιι
εεεΙει;ι8·ε 1.ιτει·εΙπι·ππι·ι:1ιεεε,ειιιι1 ει· εἰπε ιιπι· εειιι· ερει.ι·1ιεεε
θε.ειιιεΙ:ιε (π. ε.. ειιιεε 8802 επεΙοε;επ ?ΜΙ ν. ιι ν ε ι· ε 11π ε σε
(ΜἱΙπεΙι. πιω. Ψ. 18911):Αιιι θ. 'Εεεε εἰιιει· 1πεπεπιε.-Ριιεπιιιο
Με 1ι·ιόοεΙιοιιοιάΙεε, Ρεπορει:Ιιε1ιιιΜε). Γεω ιιΠε Με άιιειιι
ιιιιεςειΙιειΙιεπ Β'ε.ΙΙε νοπ ιιιετεειε.τιεοΙιει·1ι·ιιιοοεοι·ιοιάΜε ειπε
Ριιεπιιιοιιιε εεειεεειι ειεε Με 1 ιι Η π ε ιι ε ιι - Ρ ιι ε ιι ιιι ο ιι ι ε π.
εε εποε άει· ΜΗ νοιι Νει.:ιπεοιι (Θε Ρετ. πιει!. ιν. 1εει
1πεπεπειι. ΡΙεπτορπειιιιιοιιιε, ιιορ εΙεειιιι;ε Ιτιποοεοι·ιοιάΙΙ.ιε. Σεπ
ιιιιεινε1ΐεΙΙιε.ΐτει·ο ι·ο π ειε ε ι· Β

ιι
ε π πι ο ιι ι ε εεε Β. Με 1894

ιιπι· ειιιεε 11εΙΙ νοιι ει·ι·ιι Ιιειεει· 8εΕππι1ειι: ιιιετ.:ι.ειεπ
εεεε Ριιιιορ1ιτεει|ιιιΜε.ΝεοΙιννειε νοπ Π ἱ ρ Ι ο ο ο ο ο ιι ε ιι ιι ειι
πιοπιιιε ιπ άει· ΟΙιοι·ιοΜειι! (Ηει·ι·πεειεει·: Βει
ειιιεε επι· Κειιιιι.ιιιεε Με· ιιιετε.ειει;ιεεεεπ Βιιτ.2ϋπάιιιι€ειι 1ιιι
Αιιε;ε Με. ΚΙιιι. Μοιιιιιεε1εΙΙΙ.ει· τ

.

Αιιεεπεει1ε. 1892). - Πει
ειει· ει·ννε.επτεΡΜ! Με Πεπιεεεεπ Α1εεειιάει·ΙιοερΙΙ:ε1ε Βοοει
ερτιιεΙιι. υ.Ιεο, ννει.ιειιεεἱπει· Βε!τεπΙιεΙτ πιει εεεοιιι1ει·ε περι
Με νοιι Πι·. Ρ. Ιι ιι ε ε ε ο ε ε νι ι ι ε ε·ε1ιεΙ'ειτ.επΝεοεινεἱεεε νοιι
Ριιεπιιιοεοεοεπ ιιπ θι1εεεϋι·ρει· ειε εε ει·οεεεε ειιι
ι·εεεε, Μιεε ει· ειιιει· Ρπε1ιεετ.ιοιιιιι ειιτειιεο ννοΙιΙ ννει·τ.Ιι ιιιε

(Α ιι ι.οι·είει·.ιι.Ι

νει·ιιιιεεεΙεε.

-- Αιιι 26. Νονειιιεει· Ιιι-ειιιεε·άει· Ρι·οι”εεεοι·άει· ερεοιε11ειι
ΡιιιεοΙοειε πιει 'Ι'Ιιει·εριε πιει Ι)ιιεοιοι· άει· τΙιει·ιιρεπιιεε εεε

Ηοεριτιι1εΙΙπιε άετ Κιεινει· Πιιινει·ειΙ.ϋ.Ι:,«πω. Βιειιιτει·ιιιε Πι·.
Οειι·1 Τι·ιι.εοΙιεΙ, Με 3Ο_ιιΙει·ιεε .1πε11επιιι εειπετ
ινιεεεπεεεεΝΙιεεεπ πιιι! ει·ετΙιεΙιειι ΤΜΗΜ
1ιειτ. Πει· .ΪπειΙιιι· επι εειιιε ιιιεΜοιπιεεΙιε ΑπεειΙάπιιε; επ πιει·
ΚΙεννει· Πιιινει·ειιετ ει·ΙιεΙιειι, ιιε ννεΙεΙιει· ει· Με

Βεειιιἰιςπιιἔ·εεΙπει· Βιιιι11ειιε.ιιειιιΒ·ε Με ΑεεΙετεπΙ: άει· Κειιιε άοε Ριο.
Μεει·ιιιι; ιιιιιΒιι·ιε Μιά εεεοιι εεε; ειπει· ΒειΙιε νοπ .Ιιιετεπ
Με Ριοΐεεεοι· «πω. Απ εει· 11'ειει·εεΝιειΙιετεπ ειεε ιιισει ιιπι·
Με θοΙΙεεειι Μιά θεεεΙει· Με .1πειειι·ε, εοπι1ει·π εποε νἰεΙε
π1εΜοιπιεεΙιε θεεε11εεεεΠεπ, Ηοεριτε.Ιει ιιπά 1ιεετε.ιιετεΙιεπ.
εεΙ τ1ειιειιει· Με θοπεπΙιεπτ. Γιιιιςιιτ.ε. εοινιε εειπε πεε1ι·ειεεεπ
Ριι.τιειιι.εππππ Ρι·επιιι1ε. νοιι άει· θεεεΙΙεεεε.Π Κιεινει· Αει·2τε.
ι1ειειι Ρι·εειι1ειιτ Ρι·οι'. 'Ι'ιιτεεεεΙ ε·ει,ιεπενει·ιιιι;ει, ινπι·ι1ε
ΙΙιιιι Με Πετειιιιιιη.ι;Ιιεάε-ΠιρΙοπιάε.η;εει·ε.οετ.πιιι1 επε1ειοΙι Με
1ΙΙΙΙΙΙιεΙΙππε ε;ειιιιιοει, Μιεε Με εεπειπιιι.ε θεεε11εο1ιιι.Π.εε
εεεΙοεεεπ Ιιιιεε, άειι Ιειιτειι Βιιιιι1 Πιι·ει· ΑιεειΙεπ ιεπι επ
ννε1πιειιπιις1ιιιιτει· άειι ΜιτεΜεάει·ιι ειε Κεριι.ει1 ιιπι εεΙιιεπ
Νειιιειι επ ειιιιιιιιεΙιι, άεεεειι Ζιιιεεπ επι· Πιιιει·εΙ.ϋτιπιι€ νοπ
Αειειεπ οάει· ι1ιι·ει·Ρε.ιιιιΙΙειι νετννιιιιΜ ννει·ι1επ εοΙΙειι. νοπ
ειιιεε· Πε πτ.ειιιοιιεειιιει· Ρε.ιιειιιεπ νι·ιιι·ι1ειεπι ειε Κειριι.ιιΙ νοπ
ω. 4.500 Μ. επι· ειιιεε” ειιιεε 'Γ ι· ι τ ε ο ε ε 1- Β ιι ιι ε π -

.ι ι ιι ιπ ε ει” ειιιεε Βιιιι1επτεπ άει· ιιιεΜειιιιεεΙιειι ε'ειεπΙΙ.ει.τ.άειι·
εεειιιεεε. Με 11'ειει·εεεΙοεε πιιι: ειιιεπι επ Εει·επ ι1εε.1ιιει1ιιι·ε
νει·ε.ιιετε.Ιτει.επΠιπει·, ιιπ ινε1οΙιειιι ιιιεει· Με 100 Ρει·εοιιεπ
ιεειΙιιιιΙιιιιεπ.- Πιεθι1εεεεει· εεΙιιεο1οςἱεεΙιεθεεε1Ι ει:1ιιιΠ
πιιι ιιι Παει· .1ειει·εενει·ειιιιιιιιΙππε:άειι Πεεεπ άει· ι1οι·τιΒ·ειιιιιε
Μοιιιιεεεειι 11'εοπΙιει ΡτοΪ. Π!. Ροάνννε εο ίΖΕΙ επιιι Ρι5ι
ειι1επι.επεενν€ιεΙΙ, ιιπι Βιε11ε άοε νοιι Μεεει· 8τεΙΙπιιε· πιεσε
ιι;ει.ι·ει.ειιειιΡι·οΙ'. ννειιε·ο, ννε1εεει· ιιι Απεεετεεει: εειιιει·
νει·πιεπετε πιιι Με θεεεΙΙεεεείτ επιιι Βει·επρι·εειάεπτειι ει·
ινιιΙι1ι.ινπι·ι1ε. Ιιι άει·εεΙΙιειι θιτεπιιι; ινιιτάειι επ Εει·ειιιιιιτ
ι;Ιιει1ει·ιιάει· (ιεεεΙΙεεΙιιιι'τ ε·εινεεΙι.: Με. 1ιιε ει·ειε ε (Βετ
1ιιι), Ρι·οι'. Α. 1

. ΙΝοιειεοιν, Με ιν. Ροιιιι·Υ880ϋ21Π
πιιι! ειιιεε νοιι άειι εννεΙ ιιοεΙι Ιεεεπι1ειι θι·ειιι1ει·ιι Με· Ιιιι1πεο
Ιοι;ιεοΙιειι θεεεΙ1εεΙιεί'ι, Πι·. Ρ. Ρ ο ε ο ε ε ε ιν , ινεΙεΙιει· νει·
Κιιι:ειιι εε1ιι5Ο_ιεει·ιεεεΑι·ειιιιει1επιπ εεειπε.·

· -
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-- Απι 20. Νονοπι)ιοι· 1ιοι·οιτοτοππιο 1ποπιοιποι:ππιι·οπποπποιπ
01ιειι·1ιοννοι·Ρι·οι'οποοι· ποι· Ρ1ινοιο1οο·ιο Πι·. Ν. 1. Πει πι
1οννοιςι οι.π1ποοιιο1ιποιποο 25_ιπ1ιι·ιο;οπ .1π1ιι1$1ππιο ιιπ
Αππιιοι·ιππι νοτ ποιπ Βο):ςιππ ποι· νοι·1οοιιιιο,·Ονοτιοποπ ....ο
π1ιοι·τοιοΙιιοπι1ιπι Απι·οοποπ.
··- Ζππι Απποπ1ποπ ιιπ ποπ ιιπ Οοιο1ιοι· π. π. νοι·οτοι·1ιοποιι
Μοο1ιπποτ 8ιππτνοι·οι·πποιοπ πππ Ρι·ιοποποι·ιπ1ιι.οι·Πι·. Βοο
πιπ8οπιιι1ιπΙ οο11οπιιι ΜοιεΙοιπ πιοιιι·οι·οοτ11πτιοο1ιοΑιπ1ιπ
1πτοι·ιοποι·οιΤποτπππ ποππ ποπι νοποιοι·ποιιοπ. ποι· 1ιο1ιοιππι1ιοπ
οο11ιετΑι·πτ που, 1ιοιιοιππιννοι·ποπ.
“μ Αιπ 20. Νονοιπποτ ΐοιοι·ιο ιπ Βο.ποπι ποι· ποτ). ρορπ111.ιο
πππ 1ιοΙιοιιιο Πι·. 11'ι·πππ Κοειοπι, Αι·2ι. ιιπι $ι. πωπω
Βοοριτει.1.ποε. 25_ιπ1ιι·ιπο .1ιι1ιι11ι.ιιιπ ποιποι· πτω
1ιο1ιο π 'Ι' ιι π

.

τι ο
· ιι οι ο πππ:: Βοτ1ιοι1ιεππρ,·π11οι·01ποποιιποι·

οι:οιπτ.ιοο1ιοπΒονϋ11ιοι·ιιπο·.Πιο οιπ πιοοοιιι Τομ οι·οο1ιιοιιοποπ
Βιι.ποιποι·Ζοικιιπεοπ ν.·π.τοποπ.ππ ποπι .1π1ιι1πτεοννιππιοι.πππ
πιιτ ποιποιιι Ροι·τι·πτ.<.:οποπιπποπτ.Απι` ποιπ Ζπ Ε11ιι·οπΠι. Κο
οιο1ιι'ε νοι·πποιπ1ιοποπ Β.οιιι. ννπι·ποπ ιιππ ννοι·ιπ,ο·οοο1ιοππο
ππι·ποπτειο1ιτ.πππ 400 1251.1ιο1ιπίπ νοι·ννοππππο,· παπι οοιποπι
1Βιιιποοεοπππι· νοι·ιιιοππε 8οοτο11ι.- ν οι·ο ποιπ ο π: 1) 1π 01ιοι·οποπποι· Ο1ιοι·πι·2τ.ποο [πωπ
επ1ιπίτοποοριτπΙο .Τ πι: ο ο Ρ ο τ

.
ι· ο πι ο κι επι Κι·οπο ιιπ 49. 11ο

11οιιει_ιπ1ιι·ο..Ποτ Ηιιι,ςοοο1ιιοποποιιπι πιο). 25 .1π.1ιι·οπιο διπο
Ιιο1ιο Ρι·πκιο. νοι·2ιι,=.;οινοιοοπιο ΟΙιιι·πι·ε πποποιιπτ. - 2) Ιιπ
ι'ο1ιποπΟεποπ ποι· ιπππο 11ι1ιι.πι·πι·ιτ. Η ι ο ι

ι ποι Ε ο ιν ιιπ τ π -

_ιοπ· , ννο1οιιοι·"πιο νοτ οιποιπ .1ο.1ιτοποπ θπι·επο ιιπ ποι· ιιιι1ι
τ41.τ-πιοπιοιπιοο1ιοπΑοπποπιιο π1ιοοινιττ.1ιοτιο. - 8) Αιπ 28.
Νονοιιι1ιοι·2π Νοιιοπιιοι ποι 11πρεπ1(1πετιπππ) ππο1ι επ1ιννοι·οιπ
Εοιποπ Πι·. Η π

. ιι ο Ο τ 1
:
ο ν ο π 11' ι Ι ο 1
:
ο π. 1πιποπ πιιο(1ι1ιι·

1ιο1ιοπΝο1ιι·ο1ος1ιι·ιπποιιννιτ ιπ ποι· π21.οποιοπΝιιιππιοι·.·-- Απ ποι· ιιιιΙιιπτ-ιιιοπιοιπιποιιοπ Αοπποιπιο 1ιοςιπποιι ειππ 1.

Ποοοπιιιοι· πιο Ρι·ιιίπιι€οπ 2πι· Βι·Ιππρ,·ιιππ ποτ ιιιοπιοιπιοο1ιοπ
Ποπωτνι·πι·πο, 2π ννο1ο1ιοι·οιο1ι 132 Αοτειο εοιπο1ποι 1ιπποπ.

Πιο Ρι·ιιιιιπε;ειοοιιιιπιοειοπποοιο1ιτ.ππε ποπ ΡτοΓοποοι·οππω..
(Ρι·ποοο), Α11ιιω1ιι, θιιιπποπιπ. Κ08801°080νν.
Κι·πιινικοιν, Ρονν1ονν. 8ιιιι·οτιπιπ. 8επ1ι1ιοτιπ,
8οιιιπ1οινοπιπππ.1πποννεπι. Δ-- Πιο 8οοτριιοιιοννοο1ιο1πιπποπ1ιπα 1ιπτ ποπι Εππποο1ιπιτο
Μοτο Πι·. .Τ

. ινιιιο, ννοΙο1ιοι·ποππ 14_ιο.1ιι·ι).ςοπιΠιοπετ νν·οποπ
Κι·π.πικ1ιοιτποιποιι Α1ιοο1ιιοπ,ιςοποιπιποιιιιπι, οιπο Ροιιοιοιι νοιι
1000πω. ειιιοποποι2ι.πιιπ 1ιοοπ1ι1υποοπ,ποιπ Ροι·ιι·1ι.Ειιι ποπι
νοπ ι1ιπι πο);ι·ιιπποιοιι 1.π.ππειο1ιπιιο1ιοεριιπ1ππιππ1ι1ι.πεοιι,ποινιο
ιιοιπο Βι·π·πιιΙπππ 2ππι 11πι·οππιιτ,οιιοποποο 8οοι·ριιο1ιοινοπ1ιοιι
8πιιιιππο-Οοπεοι1εεπ 1ιοετο.ιιεπ. (11κι·.)- Πω· 1ιιοειιεοΑι·πι Πι·. ειιν1ονν πι νοπι Μ. πωπω...»
ποι· Βο2ιτ1ιο;ςοι·ιπ1ιΙ.πιι- Ππιοτιποοιιππ ποι· ι·οοιιι2οιτιποπ Απ
ιοιπο οιποι· νοπ ιιππ 1ιο1ιο.ππο1ιοπΕ)ι·1ιι·ο.ιι1ιιιππ·ιιπ ποπ ιιιιτ.ιιι·
ποποπ Ροοιιοπ επι· Βιι·πίππιιιπππ νοπ 15 1251.,ονοπτ. επ οιιιοιπ
'71ϋ.ΕιποπΑι·ι·οοι.ππι`ποι· Ηππιιιινποπο νοι·πι·ιποι1τινοι·ποπ.- Πιο 8τ.Ροποιε1ιπι·ποι· πωιππιο 8ειιιιτπ.τεοοιιιπιιεειοιιποι
1ιοοπ1ι1οοεοιι,οιπο 1Σι·1ιπ1ιιιππ ποι· Θπεοπ ποι· πωπω
ποποπ Αοοοιιοποπι·ο νοπ 600 π.πί 120012.51. μπι-ιπι.
ποι ποι· Ππιππ επ 1ιοππιι·πποιι. .- 1π ?οιπο ποι· νοι·ι·ιπποι·ιιπε ποι· Ζιι1ι1 ποι· ι·ιιοειοο1ιοιι
Τι·ππροπ ιπι ιοτποπ Οειτοιιιπι πποπ οιπο οπι.ορι·οο1ιοπποΒοπιι
πιτππο· ποι· Ζο1ι1ποι· ππι·τ1ιιπ ιι1ιοοιππιιιππιι·τ.οπΑοι·πο π.π,<;ο
οι·πποτ.ννοι·ποιιιιππ :ππι· ποποπ ιπ οποιοι· Βοι1ιο πιοιοπι);οπ
Αοι·:ι.ο, ννοΙοπο ποι· πιιΙιτ.11ι·-πιοπιοιπιποποπΑππ.ποπιιο ιποοπι
ιππππιττ.ννοι·οπ,επι·ιιο111ιο1ιτοπ.84 πιοποι· Αοι·πιο ποιιπποπ ειοιι
ποιοι". :ιπι ποιπ Βιιο11ινο;;οπιιπ πιο οι·οτοιι ννοι·ποιι1ιοι·οιιοιπ
ποι· ππο1ιειοπ 1νοο1ιοπιο: οιπι.ι·οποπ.- Αιπ 11. (24.) Νονοπι1ιοι· ι'οιοι·ιο πιο Βοι·1ιποτ ιιπι·
οιο1οο;·ιοο1ιο 0ιοεο11οι:1ι πι( ιπ οιποι· Ε”οιοτοιτ.2ππιπι·
25_ι 2

1
ιι ι· ι ε ο ο Β ο ο ι ο 1
1
ο π. Ποπ Ε'οοινοι·ιι·ο.8· 1ιιοΙτ ΐ)ι·οϊ.

1
1
π π π, ιπ ννο1ο1ιοπιοι· οιποπ Ποποτπ1ιοπ ιι1ιοι·πιο ΕΙπιπ·ιο1ιο

Ιππε ποι· θοοο11οο1ιο.Ηποιπ πππ πππιοπι1ιο1ι πο1›οι ποι· ν"
πιοποιο Π π ο οι ο 11ο ν πι ο π π ο ποποιο1ιτο.- Ποιο 1ιιοειςο1ποιιιπτέ'ιιι· Βεροι·ιιποπιπ1
1ποπιοιπ 1ιοςο1ιι.:ιιπ θ

.

Ποποπι1ιοι· ποιποπ 10_11$.ιιι·ιο·οιι
8ιιιτιιππ·οοπε·.- 1π ποι· νοτι,ςοπ ννοο1ιοοι·ίο1οιο πιο Ε ι·ϋ πιο π ιιπ π.. ο

ποποτ1ιππιοπ Αιπ1ιπ1ο.ιοι·ιπιπο πππ ποι· οιιιι·ιιτ
Βιπο1ιοπ Κιιπ ιιι ιπι· ω... ινοιπ1ιο1ιο ιποπιοιιιι
ιιο1ιο 1πετιι:πτ ποππ Ροιοι·-Ρπιι1-Ηοεριπι1. Ποι· @οποιο
0ροτποιοπεπιππ1πιο Ηπα ιπι· 150 Ροτεοποπ.- Νοοιι ποπι .1πιιι·οο1›οι·ιο1ιτ ποι· ννοι·ιιο1ιπποι·
Ππινοτπιτ11.ι πι» ποιο 1.ο1ιτ_)π1ιτ 1899-19(10 ποιι·πἔ
πιο θοοπιπιπωπ1ιΙποι·8τ.ππιι·οπποπ 1127,νοπποποπ
550 ποι· πιοπιοιπιοο1ιοπ ΡοοιιΙιπτ ειπ,ςοπϋι·ιοιι. Παπ 1ιοιπιποπ
ποππ 88 Ρ1ιπι·ιιιπποπιοπ ιιππ 21 ποιο Ζπιι6ι·οι·. Ιπ ποι· ιποπιπι
πιοοιιοπ1Ξ)`ποπ118.τοι·ιιιο1τοιι55 Ροτεοποπ ποπ Αι·πιπιππ, θ πιο
πω.. οιποο Κι·οιεπτειοε. 39 ποπ Ρι·ονιοοι·π·ι·ππ,42 ποιι (ιιππ
οιποε Αροι1ιο1ιοι·ποπι1ι'οιι,22 πιο ννιιι·πο οιποο Ζο.1ιιιοι·2ιοο, 4

ποπ (Ποπ οιποο Ποπτιετοπ ιιππ 17 1·`ι·πιιοππιο ινιιιπο οιποι·
Ηο1ιοιιππιο.
-- Ιπ ΟΙιοτ1ιοινπι.ππ οιπ 20. Νονοιπ1ιοι· πιο Ε)ιπννοι
1ιππε ποι· Ρι·ινο11ιοιΙο.ποτπ.1τ. Πιτ θ οιοποο

ιι ι· οιπ π ο Μπιτ, ννοιτ:1ιονοιι ποπ Αοι·πι.οπ 'Ι
'
ι· π ι ο νν ο 1
1
ι ,

Βπππιποιει πππ Β)ποπ_ιο.π επι π11οπΑπι'οι·ποι·ππ);οπποι·

Νοπποιο·οπιπρι·οο1ιοπποιππ·οι·ιο1ιιοτ ννοι·ποπ πιο ....ο πι. 40
1ζι·ππ14ο11ειππιπω..

·- Ιπ ποι· Απιο. ποι· Βοι·Ιιποι· Ππινοι·πιτπτ ιπι ιιπι-πεπι πιο
νοπι ρτοιιοοιοοποπ8ππιτπτοοίποιοι·ποοτροποοιιέ'ιοτοΜπ.ι·πι οι·
1ιιιοτο ποο 1ιοι·ιι1ιιιιτοπ 01ιιι·πι·);οπ Ρι·οΓ. Βοι·π
1ιπ.ι·π ν. 1.:ιιιποπ ποππ Η

·

1887) ειιιι“Βοοιο11τννοι·ποπ. (Ιπ
τοι·1ιο.15ποι· οποιο πι ποι· Νοιπιο ποπ (ιοΐοιοι·ι:οπ ππο·ο1ιι·οοπτ.
πππ ππε Ροετοιποπι οι·.1ι.·.κτιπ νοι·,ςο1.ιοιοπΒποιιειτοποπ πιο Ιπ
Μπα. «Ποπι ππνοι·ςοοο1ιο1ιοιι11οιιι·οι·Βοι· π ιι π. τπ ν. Πει π

εοπ π” ιι ιπ τ1·οιιοι·Πππ1:1ιοι·1ιοιτππε 8ππιτΜποΠιοιοι·πποηιε
ποτ 1κϋπιο·1ιο1ιρι·οιιοπιππ1ιοπΑι·ιποο». (Α. ιπ. 0.·Ζτ8·.)- Πιο 117ιτ.ιννοποε ιι·ιι1ιοι·οπΟ1ιοι·πι·πιοεποπ πιοει,ο·οποπο
τιοοιιοπ Κπιιπ1ιιιιποοιιιτπΙο Πι·. Α. 11181891'ιιπι ποιπ 8ιπ.πιπιπτ
οιπ Οπριιπ1 ιιποτποποιι, ννο1οιιοοπι. ποπ Ππιοι·1ιπ1ιοιποι· Ετοι
ιιτοΙΙο ιπ ποπ οι.ππιιοοποπ Αι·πιοπ1ιπποοι·π 1ιοιπιιπιπ1:ιπι. Πιοπο
Γι·οιοΙο11οεο11ποπ Νειιποπ ποο Πι·. Η π) ονν ιιπποπ.- νοπ ποπι 1.ο.1ιοι·πιοτιιιιπ πιο Αιιτιροοτρι·πρπ.
κοπο ιιπ ?πιο ΑΙ οικοππ ο ι· Ι. ποι Κτοποιει.πι ειππ πιο ιοτπτ
πο. 25,00011'Ιπποπο11νπιρ1ιο2π 8ο1ιπιειπιριππο,·οπ 1ιοι·)ζοετο11τ.
ιινοτποπ.- Βιπ Μιτιο1,οοποπ πιο Πορτο.. 1πιπ1ιι·πιιι1ιππιπο1ιοι·
Αιπ Πι·. Απο! οπο 11οι·ποπποε πο Μοιιι·π ιπ 8ι.Ρο.ιι1ο
ννι1Ι.ποιοιιοιιιοι· 111ιτ.1:1ιοιιππςιπ ποι· «Ποπι.εοποπ ιποπ. ινοοιιοπ
ω)πι(1», ιπ ποιπ πιο ποι· Κ1π.προι·οο1ι1πιιο·οοιπ ΜΜΜ ποποπ
πιο Ι.ορι·π ποιππποιι1ιπποπ. Μια1ιοιιιιπο;οπ νοιι ννιιπποι·ποτοπ
Ει·ιο),ποπ, ποτοιι ειοιι ..πιο ποπ Κ1πρροι·οοιιΙππποποιοοιι1ιοι·ιοποπ
ποπ 11ορι·π1αι·ππ1ιοπο1ιπ.1ιτ.ποποπ οο11τοπ,νοι·ππιοεει.οπ ποπ πο
ποππιοιι Αιπ ποο 1οιρροι·οο1ι1οιπποπςιιτποι 15 1.ορι·ιιιιι·οιπ1ιοιι
ο.ιιππννοπποιι.ννο1ιοιοι· 2π ποι· Πο1ιοι·κοιιπιιππ ποιπιι;;ιο, ποποπ
πιο .Πορτοππι·ο1ιπιοιιοοΜιιιο1 1ιοιΙππι·πι. Ρι·οίοοεοι· Πο π· ι π

(Βοι·1ιπ) ν·οι·ιιπ.Ιτειοιι πιοποπι πιποι ο·,ο,ςοιιιιποι·ιιιο1ιιιιπιιοπιπο·ι.
οιιι1ο1ιιιοπι1.ιπποπι οι· οιιιο ι1ιοοι·οτιειο1ιο2.ι·Μπι·πππ πιοιιοι·πω.
πππ; ποο ΚΜι›ροι·οο1ιΙππΒ·οπ);ςιι”τ.οοππι·ιπ ιιπποι, πο." «ιοποι·
ποιιι Οηςπ.πιειπιιο1ιιο1ιοι·ι'ι·οιιιπο οιπ);οιιιπι·ι.ο Βιννοιεοετοπ' ιπι
8ιπππο ποιπ ποππ, ειπ1°ποπ ιι·ποππινο ιιππ ιι·Β·οππννιοιπ πω.
οο1ποπποοεϋι·ιοπ 1πιννοιοεοτοπ'ννοο1ιοο1:οιτννοιιι).ς1ιπποι·ππ οιπ
2πννιτ1ιοπ». Αιπ οιπ 8ροοιιιοπιπ ννπ.ι·οππποι.ο1ιποιο 8οιιΙοιππ·οπ·
.πιο πιοιιι ππεπεο1ιοπ.

Μ'- Πιο (1οεπιπιιιωπ.1ι1 ποτ 1ζι·ππ1ιοπιπ ποπΟινι1·
1ιοιηιιι5ι1οι·π 8τ. Ροτοι·επιιι·π·ο 1ιοι.ι·ιιο:ιιπ 12. Νον.

π
.

.1
.

8812 (340 πιοιιι· πιο ιπ π
. νουν.), ππι·πιιι.οτ614 'Ι'νρ1ιπιι-

(35 ιπο1ιι·),869 8γρπι1ιο--(26 πιοπ.),926 5ο1ιπι·1ο.ο1ι- (7 πιο1ιι·),
148 Πιρ1ιτ.1ιοι·ιο- (9 πιοπ.), 52 Μο.οοι·π- (Β ιποιιι·) πππ 22
Ροο11οιιιιι·ππικο- (2 ιποιιι·πιο ιπ ποι· νοι·ιν.).
Απι 18. Νον. π

.

.1.1ιοκι·π);πιο Ζο.1ι1ποι·Κι·ππ1ιοπ 8858(46 ιπο1ιτ
πιο ιιι ποι· νοι·ννοοπο.),ππιππιοι· 626 Τνρ1ιπο - (12 πιοιιι·), 889
8γρ1ιι1ιο- (Ο ποπ.), 805 8οιιπι·1ειο1ι- (11 ιιιο1ιτ), 183 Πιρ1ι
κ1ιοι·ιο- (Ο πιοιιι·),44Μποοι·π- (8 ποπ.) πππ 28 Ροο1ιοπ1ιιι·ππ1ιο

(1 πιο1ιι·πιο ιπ ποι· νουν.)

Μοι·το1ιτπτο-Βπ11οτιπ 81.. Ροτοι·οϋπτεο.
Πιτ πιο ννωπο νοπι 12. πιο 2πιπ 18.Νονοιπποτ 1900.

Ζο.1ι1ποτ 8τοιι1ιοιπ11ο:

1
) πιιο1ι Οοποπ1οοπτ ιιππ Α1ι.οι·:

,,,,.,,,,,,,,,.οοποποοεο2:22
_ ·==:οεοοοοοοοοΞτΑπ

ι· πο” ·τοιοοποποποοποι Ηοο~···ποοποπο.<ο=>
8282611592 14440 99 17 822 52 65 57 568088150

2) ποι.ο1ιποπ '1'οποεπι·οπο1ιοπ:

Γι· 1ι.οκππτ1ι.0, Τ· π. ειππ.24. Ρο1ιι·ιο ι·οοπιιτοπο Ο
,

Τγρ1ιπο
ο1ιπο οοιιιπιπππ,<.ι·ποι· οι·πι 1

,

Ροο1ιοπ)0,Μποοι·π 8
,

8ο1ιπι·1ιιο1ι17,
Πιρ1ιτ1ιοι·ιο22, Οτοπρ 0

,

Κοιιοπ1ιποιοπ4. Οτοιιρϋπο 1.ιππ,<;οπ
οπτειιππππρ,·25, Βι·νοι οιπο 11, Ηπ·ιρρο 11, 01ιο1οι·ππωπω

0
,

Βιι1ιι· 1
,

Βριποπιιπο ιο 1ποπιπ);ιτιο Ο
,

Αοπιοι· θο1οπ1πι·1ιοιι
πιο.ι.ιοπιπε Ο

,

Ρο.ι·οι.ιτιοοριποιπιππ Ο
,

Βοιπ1ιι·οιππ1ιοιτ Ο
,

Απτ1ιι·εικ Ο
,

Ηνπτορ1ιο1ιιο 0
,

Ρποι·ροι·π1ιιο1ιοι· 2
,

Ρν11ιπιοιιππ Βορτιοποιπιο18,
Τιιποι·οπ1οπο ποι· 121Π18ΌΠ'74, '1'π1ιοι·οιι1οποππποι·οι·Οημιπο 11,
Α11ιο1ιο1ιειιιιποπππ ΠοΙιι·ιπιιι ιι·οπιοπο 10. 1ιοποποπο1ιννπο1ιο....ο
Ατι·ορ1ιπιιπιππτπιπ 88, 1πο.ι·πειπποποπι1ιο28, Κι·ει.π1κ1ιοιι.οπποι·
νοι·ππππποροι·π·ππο 47, '1'οπτεο1ιοτοπο2Τ.

+ Νπο1ιοτο 8ιτπιιπε ποο νοι·οιτιο Μ. Ροτοι·ο
11πι·8οι· Δοι·2το: Πιοπετοπ ποπ 19. Ποπ. 1900.
Ειππιπππ ποτ Πιιπ1ιοι1οποιτι·11ποπιο ππε πιιο1ιειιο.1π1ιι·.

+ Νπο1ιετο 8ιτπιιπο ποεΠοπτοοποπ πτ2τ1ιοποπ
17οι·οιπο: 11ποπτο.ε ποπ 18. Ποοοπ11ιοι· 1900
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-.ιιιιιιιτοιιιοιειιιι
.ΜΜΜ ιιππ· ινοτι1οιι Πι ω" Β11ο12ι11Μιιά111ι18ω" πἶ1ι.ξ`ιιιοκιιιιι ΠιΉ81. ΡΘ18Γ81)Ι1ΓΒ,Νονε1η-Ρι·. 14, εονν1ε1ιι ιιι1Ιοιι1ιι-ιιιι‹1ο.ιιε1ιιιιι1.Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιρτο1τοιι ειιιεριιοιιιιιιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ8Χκ ι=ι11 ΝκΧ-ΕιΝ Η 1511; Β Τει-Τ ~
1

1111ιιοι·ιιΙκεεεοι·Με άοτ Κι·ιιιι1ιοιι1ιο11οι·.Τοι1-Τι·1ιι1«ιιιο1Ιο.
Ωιιο11ειι1ιπιιά (Βιιο11ειι1:1ιιιιΕοπι· Βοτο1τ.ιιιιιςνοιι ΒΜετιι επ Ηιι.ιιεο, ευ Πιπ
εο1ι111εοιι,1ιήειο11οιιειιιι. ε. ιιι.

Ωπο118ιι12801ΐοΠι·. Ι (.Ιοι1εο1ίεινοι2ϋε11ο1ιεΦοιιωωωιω ΜΙ ιιιιτοιιιοιιι'1'ο1ιιτιι.
Νοιειιιι€ 2ιι Ηιι.ιιταιιεεο1ι158·οιι.

Ωιιο11ειι1ιεο11οΝτ. ΙΙ (.Ιοι1ει·1ιικο1οΙεειίε)1111·ο1ιι·οιιικ1ιοΗιιιιτΜιιιι1κ1ιο11οιι.

8ιιο11ειι12εο1ίο
Ντ. 111νω·ει;πι11ι.ειΩιιο11εε12-8«ΜοΠΠ 1ιινοτοι·1ι·ιο119.116.

οιίοιιςο1ειΦπι· Βοιιιιἔιιιιε άει· Κορί'1ιιιιιι, Ιιεεοιιάοι·ε1ιο18ο1ιιιρροιι1:11ι1ιιιιε;ιιιιε1
ι1ικ1ιιι·ο1ι1ια1ιιιρ;τειιιΗει.ειι·8.ιιε1'ιι11.

Ριι.ε1.111οιι1ιε1Βαο1ιειι- πιιά Κε1ι11ιορί'οπ1:ιιι·ι·1ι.
Με 1ίτιιιι1ιοιι1ιο11οι·(1ιιο11οιιιιιιι1Πιι·ο Ρτοι1ιι1ώοννετι1οιινοιι 11ι·ι1:11ι:1ιοιι

Αιιτοι1ιειτοιι1ιεεοιιόετιιοιιιρίο111οιι1ιο18οιοιι1ιιι1οΜε,ο1ιτοιι1εο1ιοιι11τιιιιοιι1ιιιι.ι11ι
1ιε1τειι,ι·ετιι1τοιειιΗ:ι.ιιτ1οιι1ειι,εο1ιννοι·ει·8γρ1ι111εαπό Ωιιεο1ιει11ιοινοτις·1ΐτιιιι€.
11:10ειο1ιτο1ιε1ιιι191ιι1ιιι.ιι1'ι;ειιιι.ιιεπί” ι11οΝιιιιιι-ιιιιιπά Με 8ο1ιιιτειιιειι·1κο.

νοι·ΝΜ1ι1€ιιι ιι11οιιιζι·ϋεεοι·ειιΑρο11ιε1εοιι.1)ι·ο8ιιωι ιι. 1111ιιοι·ιιΙννπεεοι·μεσ1ιΜΜιιι.
ΑΜ' Ψνιιιιιιο1ιειιιο1ιάιι·εοτοΖιιεειιι1ιιιιΒιτ1ιιι·ο1ιΜε

Μιιιιιιιιιιι11ιιι1ιιιΗι1ιι 1ιειιι1ιιιιι1ιιιι1ει·1ιιι1ιιιιιι11ιιιιιιι 11ιι111ι-1ι·ιιιι1ιιιιι1ιιι111
ιι

11ιιιι·1ιιιιιιιι.
Ρι·ε1εοοιιι·ιιιιιοιιπά θο1ιτιιιιο1ιεσ.ιιννειειιιι€ειιιι;ι·ιιι1ειιιι:11ιιιιιοο.
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Ζω Βο1ιειιιι11ιιιη; 1198 πιοι11:οιι θ10111:Μ118ι118 ξ

εονν1ο ε11οι· ειιε1ει·οιι άιιτο1ι Ιιειτιιεειιιι·ο Βιετ1ιοεο χ ἐ

1ιεε11:ιετοιι Βοεο1ιννοι·σειι Με χ Β

Μ'ε Σ
Ε Ε) Ο Ν' .Δ. 11 " 1Χ ΐ ε

ε1ειε 1:111ι1ειο1ιπιιά Μεεοιιεο11ε.ίτ11ο11 Μπιτ οι·ρτο1ιτο 1ΥΙιττο1. ξ Ξ

Τ1ηι11ο1ιο 11οειε 1ιιι Αιι1ει11 5 θι·ειιιιιιι πι1ιιι1οε1οιι. χ ἔ ἔ44 κια :κιαεπεσα κ
β22°εταύυτ .92°ε&ι^ &ο.9ύθπ|σε α: ΡΖωι.9ύου.

Βιιιιιιιι 18116 & ΠΣιιιιιείειοι11οι·. Εειτιο1ιιιι°ει1ιι°11‹,
Μει·11ιι11ιοιι1ο1ι1ο 1ιιι1 Βιιι·11ιι. (1

4
2
)1
4
-1
1
.

0'.1'ΕΡΒΙ..1.Δ ι;ιοιιιιιιοιιΔα
ΗΑ Η1ΥΡΗΑ.11Έ

,,ΒΠΒΡΕΜΕΗΗ1Η ΤΕΡ1111$1"
ΒΕ :Βοι :ι.··ο.ει;5:·

(τοχει ό).
,,0οιιροιιωπειει..ε '1'οραπ1Μ,-ο6οειρΜι1ο γσπ·1ι::οιπι Βρε.ποιπεπιε
πο Βο·1ιιιιι·ιι ο·ι:ρει.ο.π.ιιιιιι·ε προ.ι:·ι·πποοι:οέ Πθ,1[ΠΠΠΠΠ π Χ1πργρτ111,

γ πεσει π 88ΓΡ8ΕΕ1.1ΘΒϊ,--Β'Β 1801-1011 το,ιι;γ 6γιιο·ι:·ι ιπιποιι;π·π
ιιο προπαιο111 προτρε.ιιιιια·1ι, Θ:11το1ια·ΒοπιιΠ0πι. ο6·ιοιιι·1ι ποπιροπ·ι-

π.ε·ι·ιπ ποπο.πιπι·ε .ιιπο·ι·οιπ,.
τιο,τιτιικιοι4Αει μιει-ιιι,

οι, ΠΒΡΒοΗΠΚΟῇ¦πο. το” 4 ργ6.ιιε; πιο.ιιο.ιιι·οιιιι.2 ρν6.ιιε; εει.-τρεπιπ11γπ» ιιροο·ω11
6ιιι1ιιεροπιι 4 ργ6. δΟ πω., 88·ΓΡΑΠ1ΗΠΜ, ιιιιιιιι.ιιιιο11δ Νο. δ!) ποπ.

[Μπι. ο6·ωιιιιιοιιι1120 ιιοι1.Μ. Μαιο ο·ι·ροπκιιιιιο·ι·ιιτιι..
Ποιιιιιιοπιι. ιι ο6·ωιιιιιειιιιι πριιιιιιιιιιιοΦοεεπιειιιιειιιιο ει) κοιι·ι·ορ·1:ιι ρωιειιιιι;ιιιιπγριιιιιιει.

ιι ιιι 6ειιιι›ι1ιιιιι·ι>κιιιιιικιπιπ ιιιιιι·ιιιιιιιιωπΜοοιιιιιιι, Πο ερ6)·ρι·ιι. ιι πρ. ι·οροιιοιι·ι..
ΠΗΟΓΟΡΟ,11ΗΒ1Χ'Β ΠΟ ΠΡΙΟ1111ΙΚΟΒ'ΒΠΟΕΟΡ1:1'Β 111111ΠΡΟΟΠ'1"Β 01119111

111ΑΤΕΟ ΠΡΗ111ΟΒ'Β ΕΟΗΤΟΡΥ 1ΕΥΡΠΑ.1ΙΑ.
Βιιιιοιιιι.ιιιιριιι,,11οΒοσιε11Τερε.ι11ιι“σε. 1891, 1892, 1893 1894 ιι 1895 π.

Β ργ6. δΌ που. ιιππ ιιοιιι1ιιοπιικοιι·ιιπει. ,,Οοιιροκειιιηιο 'Γερειι11ιεο"1901τ. ιι 4 ργ6.
ιιργιιιιιπ. θιιεειαιιιιεριιι ,,Οοιερωιειιιιο11'1"εριιιιιιι“1896 τ. 4 ρ·6. Με ιιο·1ιιι·ιθκεωι
Περι-ι ,,θοειρεΜειιιιο11Τερειιι1ι1"1897, 1898 ιι 1899πι. δ ιη·6. Ο κοι1.Με 11οιιι1ιιο
πιικοιτε πει ,,ΟοΒρειιωιιιγιοΤερειι11ιο"1901 τοιιιι. ιι 4 ργ6. Αριστη»
|θρεω ιισωπορω υ ρεθαιιαία: δΈ

ά)ΐ0%,60, Αάτοιιι:οιι νοιι ΚταιιΕοιιρΒοἔοτιιιιιοιι:

ΡθΠεικΤΟΡΈ-Η3α8,ΓθΗΒ Η. Ε. ΟΚΥΡΧοΒΠΊΈ. ΡτιιιιπέΈ311ο
80111118,Φ0ιπεεκιι Η 1117
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νοτο1τι18το ΕΜπ1τιΓε.1οτ1Κο11
ΖΙΜΜΕΚ δε θ), ΡΚΑΝΚΡΠΚΤ Α. Μ.

ΘΙοἱοΙιεΗεἱΙΜτΚιιΙη;ς Μο ΟΜοΠ1Βο1ΠοΒοτη,[ιι
Πιιεκιω,ΜεΙΝ1ε, ΈγρΙιιιε. ΚουοΙι1ιιιετοιι,Νειιτε.Ι
εἱο ιι.ιι!ε ΒοΒοτειτιε.ΒιιοΜιι1π 8011111801;;"Μη

ΜΜΜ, Βο12ει18ι άεπιΜε.Β·ουιιἱοΙιτ.ιι. ΜτΙ” νἰοΙ εοΙικν2ο1ιοι·Με Με
Νετνεπεγετεπι Με ΟΜΜιι.

νοτΖϋπΙ. ΟΙιοΙειςοΒιιπιΒ. Θε.11θηΜ;Μηη. ωμ1.
θε.ΙΙοπι-π.1.οΒο:ΕπιπΚ1ι.;Μω1Π ΕΟΠΕ 1

1
,

Βυ

ιιιιιιεςιποπ:.ιτεΙΑπε €οποιηιηειι.
ιιιιττοΙ-Ρ11Ιωι ο1ιπο1εάο ϋΒΙο Νοϋεπει·οο!ιο1

Βιιοη1,·.κι.@ΙΜ ΝΑΖΙ.ΑωιΙερι1οιιτιτ;ννἱι·Ιανοτττοΐί1.

[Δ
1
1
.

Με1ω·.υ. ι1ευτειετΙ1οι1.Ζι1ει1211όοη,εΒοι1εο1ετοε
οἰιι μπακ 8τοτυσ.π:Μο.π. εοΙιτΜι·Β8. α. ΒεοΕπιπΙΠι.
Με άυτοΙπιπε ιιτιεοΜάΙ.Ηο1Ιιιι1ιτοΙυ.Ρι·ορ!ι Ιειω1οιιιιι
εεε. ΘὶοΙιτ ιι. Ηετυεὲιιτο-ΠἱειτΙιεεοεπι ἴ0Ι1ἴ8η.Κ8.ι1Η
Πι Ε'οτπτν. ΤειϋΙοιιωι, Β1°8.ι18θ88.12Μ. ι·οεἱιι-ννο.εεοτ

νει·οτάιιει 1178121811.
θοεο!ιππιοΒϊτ.ΔΜΗΙΙω·τ1ιοΙουπι, 81ΩΙ181'Ψ11°ι(ΜΗΠΜ

.

Τ ΒιιτοΙ11'ΜΙωιεΙΙω· Απ, αουτ.. Μιτου. ιι. τυΙιετοιιΙ
Ι)8.τωωιωττ1ι.Ιω θοΒεπωιε Ζιι ά

. Τ” π1ιπρτϋ.ρο.τΔτ.'Μ σε ε1ιι Ή'1ΓΙ&1101188Η811Π11ΕΕΘ1.ΕθΙ'201Ι1]18811ΖΒΒΠ88θΓάΘΠθ1Ι181)ΘάθΠ'
οικ1ε ΐΜΙηἱεεννἱὰτὶἔε, Μοτετ1οΜο Χτε.Π;. ·

ΑΒεοΙ:1τ υπεοΙιϋιὶΙἱοΙιεε ΔιιτΙργι·οΠουπι, ω112ι

Ρ Μι θεεει1εο.12Ζιι άοιι εοι1ει18οιιΡ1ιοπετ.Ιά1ιι-Ρτ5.
ρειι·Μ;οπετ.:.ιτΙ:άοι· κιω·οιΜεο11οιιεἱιιο ΒοΙοΒοιιιὶο

Νεϋσηνν5ι·Βιιιι8·πιιπ ιιπεςεερτοο1ιεποτΕιιρΙιοι·1ο. κ1ε.Ιιει·ΠιεΙΜπ Πι 211811
ΓΙοϋει·ιιιιΙ'ΒΙΙου ΙΜ Ι(ΙΜοτιι, ΜΜΜ Ι.οιι1οιι, Ζιιετ31ιιΜιι οτΙιοΒΙἰοΙιοτ
Βο1ιΜ5.ο1ιοιιικ1 πο ΟοΙΙ:ιρε ιιι ωτιιωι.ιω. Μ. Μ1τ.ιΙοι·οΠοεὶει 1111·
ΕτινεοΜεοι1ο:1,5 μ. Με ΡιιΙνει·, 1 Μα· 2 ...ω ρω Με, ο1ιπο22.11.12.
ΡτοΒεπ, ΙΛιετω.ιιτ από Με εοπετ1€οπΒοτε.1Ιειιι ΒΙοι1ειοιι.

Ρει·οοι·ο Βρεοπι1Μτοιι: 111.11.,Β1!π!π-ΡιτΙππ,1.1.1 Μι1ιι,Ει1ι·πιπ,Μιτ5μετπΙοω.

Βιι.Μκο1ι1 σ
. ..................

Ε1π!ω1υπρ πω" Αϋοπποπιοπ1.

ΘΒΒΑΜΜΤΕ1 ΜΒΒΙΟΙΝ

ΜεἀἰεἰτιἰεεΗε: Οετιττει1ΒΙέττετ ΠΠ 1901.

Οέτιττει1Β1έττ ΠΠ· Με

Ιπποτε πωπω" 1. 0Μι·ι1η1ο ω θγπ11κο1οφο.
117ϋοΙιοιιτΙ1οΙιοἱπο Νιιωπιοι·. ν1οτιοΙ181ιτ11ο1ιΜ. 12.50.

8οοϋω:1 ΑΜ)ειιΜι
ΑϋΜ5.ττιιτι ε-ιπιό Κτ2ΓΗΒιιιι€ ε.

ουτειιΒεἰεο ννο.ο11επ υικ1Π1τ()ει
τε.ττΙιε Μεροτι1ττεπ Κ1Μετιι όοπ
8ειτι2οππω..." Μτιάιπώ Μειετοιιτεο
υπό ΗγότορετΙιἰ5οΙιε (Μπα Π”
ΕτννεοΒεεποἱτ11

Πι·. Βιοςϋ,ε Κὶιιόετεεπειτοτἰιιπι
θεε!;»εά Α1::ϋει:Μ.τ? .

Βωπειτοτ1υτιι
Η” Ιυπροπ1ο1σω16ο Πειπιοπ

Βενοε-Βοι·Γ.
Βωπωπ... Γι·εω Ιίτορ11° ...ω ΤοοΜοι·,
Βοἱιοιιἀοι· Απ:: Ηοϊι·ο.τ1ι ΙΜ. 1'οΙΙιιιι‹1.

Ν2Ιιετεε άιιτοΙι Ρτοερειοτε.
(ΜΒ) 26-28. -2
Μ11:τοε.1:ορο Βι·πε'ο 1.οϋ.2
ιιι ΡειΒι·1Κρτο1εοιιοιπρΠοΜτ.Ποι·Π2 ΕΜΜ
Ι»ω·8·, δε. ΡοτοτεΒιιτ,ς, ΨοεΒτοεεοπεΚιψι
Μ Π. (ὅΒ) Ι-1.

Μπι Πι Βοιπι.
ν. Ι.οιιΙ›ο πι 1νϋι·26υης,

θΘπω1>1211Μ· οωιπωωω πω·

Ιππιιτι1 Μιπ11ι:1π Β Η Ι τ ιι τ η 1 ο

ι""8ΠεεεΒΡΘϋθ"Μ" Ιιοτιιυεεο8οΒου νοπ1
ι Μ ° 1θ" Μ'

,_ ἰπθ7ἔἔξΙΙἔ 113.νοπ Βοι·εωεωιι
ΒοτΙΜ. ν. ΙΛοΒοι·ιιιο1εωι· 1η ΤΗΜη- Π] Β("Π"1
μη, 1181111111Επι 8τι·ι.ιεεΒιιτε 1

.

Ε., Ρ- ΚωΗΒ'
Νοϋιπιι€ο! Π. 1171811 Π] 13811111.
τεά18·Μ νοιι Ε”- Β1θωθΙ'

1η Βι·εεΙειιι.

ΨϋοΙιουτ.ΙΝ1ι ο1ιποΝι1ιππωτ.
Ηει1ΜΜιι·Ι1ο1ι Μ.10.-.

Η
.

Ππνεττπ11κ
ι

Μι1ο1ιιτη.
22. .1ΜιτεσιιιΕ.

28' 'ΙΒΜ88πε'
ΈνδοΙωπτΙ1οΒοἱπο Νιιιπωω·.
ΗΑΙΜϋ.11 ΜΜΜ Μ.10.-.

Οθηττει1Β1ειττ Π1τ

θΥΝΑΠΟΟΕΟθΙΒ
Ιιοι·ιιι1εμΒοΒοη νοπ ΗΕΙΝΒΙΟΗ ΠΠ'Ι'8ΟΗ πι Βοι1ι1.

25. .ΤΜιτςειι18. - ννσοι.ωωιω οἱπο Νιιιπιποι·.
Πο.Ι1ήΜιτΙ1οΙιΠ. 10.-.
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Ιω Που8εοΙπωιΑΙοιΜιἀετ-Ηοωρὶτ:ιΙ ννἰτά
Νιιο1ιινοΠεοττ1ιεΙΙτ Μεσα·ιιπ Ζώα ά1οιιετ
Γτο1οΡΠοεοτ πιω Ρ11οΒοι·1ιιιιωιΠΜ· Με
ρι·1νατοΚτο.πΙκοπρΠο8ο (,ςο8·οπ ΖιιΜιιιιε
νου 50 Οορ.1.

Αάτοπεοιι νοιι ΚτππΙποιιρίὶο€οτἱι1ιιοτι
Ρι·ιιι ΜΜΜ Κιι1:ιει·υ, θα. εωιικοτω
Ποσο κ

!.

Γ1οιι1εω!πειιΚ1ι·ι:1ιοθ-8, ί)
. 19

Βορ·ω Φ01:0Ρουπε Πιιιιοιιιι, Οιιικ:οκεε
π. μ. 24. Με. Τ.

Α1ωκε.ιι:1ι·ιι Κιιειειι·1ιιονν,Βπκο.πωωοκεε
π. π. 61, πιο. 82.

?πιο ΗΒ.88Π['1.188Μ". Ποκιποοκ, μ. 14
απ, 16.

0182 Βοάο, Βιιο. οο·ι·ρ., 14Με., η. 88
και. 2

.Ρι·οΒοτιιιωπιστ1ι ιιτιοιιτςο1τΙΙο1ι. Σ

' ΠΙΩ-Ν ΠΟΕ! Β. Ο, Ι. π. Μ, πω. 3
.

`.-..-:·-1



μο φ

ΗΙ

ΙΝο!ΙουτοΜΔ Ε» 3: Β Ν Β .Α. 13 (ΒϋΙιππω
κτοι12Βι·ιιητι, Ροττ11ηει1ιε1εϋτιιητι
Μ: 81381°Ι18Ι:0ιιθΙειιΒετεεΙΝαεεετ Ευτορειε (ιιΜ: 6 μ. ΟΙειυΒετεεΙ2 Μι Παπ) ευ
Ηπα· Υετετ11τΙΙιιιη;Μα Με ΜΜΜ ΠΜ· ΙΙΙοεοΙΒοι1, 0388Με άεπι ΡετάΙπο.ιΜ80τυποοο
Βοινοιιοεπιο ιιετϋτΙΙΙ:Ιιο =

Μετ1ο11Βετ1οτ ΒΙ'ΠΠΠθΠ8812 (ρυΙν. ιιΜ στγετ.). Η θΙεεΠεεοΙιοιι ἐ
ν. 125 ιιπά 250 μ.

ιιΜ ΡΒοΚο11ου λ 5 8τ. ΙιιΙνιΙτ.
Ι1ιάΙοε.ΙΙοτιοι1: ΑΙΙΒοιτιεὶιιο νοτίετιιιι18, νετίεΙΣυι18 ΙΙοτ ΜΒΜ, άεε Ηετ2οι1ε, ΟΒε1ΙρετΙοιι, ΡΙοΙΙιοτε.,
ἰιι ΨοτΒΙΙιτΙι1π8 Πω «Ηι1άοΙΓεςι1εΙΙο» ΙΜ ΑττΙιτΙτΙε ιιπά ΒΙειΙκ:τεει. . -.

'

ΑΠΙΙ)Ι'08Π18Ι)ΓΠΠΠ, ετ.ϋτΙΙετοτ,τεἰποτ ΕΙεοπε.8.σετΙΙι18 Β11Γ0Ρ8.8(Με 0,177 μ. ΒὶεωΙΒΙοειΙΒο
πω: Ιω Παπ). ΙιιΙΙΙοει.τΙοιιοπ: Αιιεεωἱο, ΟΙιΙοτοεο.

'

ΒΙ1άΟΠΈαΠθΠθ, Ι18Γν01°Μ8811όετοε.εοι· (3οΙιαΙΙ :ιιι ΚοΙιΙοοε5υτο, ΚΜ( πιω ΜαΒιιοεΙο..
ΙιιώοεαΙοοοιι. ΟΙιτουΙεοΙιο ΟΜ.ιιττΙιο άει· Ηε;τιιοτ88.πε, ΝΙοτοπετοΙιιο, ΒΜΒοτοε, ΑττΙιτΙΙΙε.

(52) Ι'7-14 ΙΙΙ Ο ι
Μ! ΡτιιιιοιιΙοἱἀοιι πω! ΟΙ1Ιοτοεο,ΜΙ Οοι1οι·ι·Ιιοο,ΙΜ ΚτωιΙΙΙιεΙτοπ άει· Πειυτ.,άετ νεοι·
ΙΙειι1ιιιης·ε-ιιπά ΟὶτοιιΙΔΙἱοπε-Οι·Βει1ο, ΙΜ Ειιιιρ;οιιτιιΙ›ετΙ‹ιιΙοεε,ΜΙ ΗειΙε-, Νειεοι1·πιω
ΑιιΕοι1Μάου, εοννΙο ΜΙ οιιτ2ϋιιἀΙὶοΙιοιι ιιΜ ΗιοΙΙΙΙΙΜΙεοΒο11 ΑΙΙΙ:οτΙοποιπ ειΙΙοτ Απ,
εΙιοΙΙε ἱτι Β'οΙΒ·ο εοἰποι· ιΙιιτοΙι ωροι·ΕπιοιιτοΙΙο από ΙΙΙΙΙ:ΙεοΙιο ΒοοΜοΙιτιιι18ου οι·κανΙο
εοιιοι1τοάιιοΙτω1άου.εοά:Μνου ιιπά :ιιΜ ω·ειεΙΙ.ΜουΕΙ8οπεοΙιείτου, ΔΜοτιιτ.ΙιεΙΙε άιποΙι
οΙΙ16Με Βοεοτρτ.ἰοι1ΙΜ'ϋτάοτπάου πιιι άειι ΒωΙΙ"»νεοΙιεοΙπτοἰεοτπᾶοιι ῖνἰτΒιιιιεοι1.

Πἰε ΙΩΙ1ΙΙ17οΙ-Ρτέρειτειτο ννετόε11 νοτι ΚΙὶΠἱΚεττι Μιε! νὶεΙετι
Αετ2Ιετι ο.ιιί”ε νν5.τωετε επψίοΙιΙεπιωό 8ίεΙιΙ ἰι

1
Πιπὶνετεὶτἐϊε

εοννὶε ετέόΙΙεοΙιετι ΚτειηΚωΙιέυεετιι ὶτ
ι

εΙ5.ικΙΙ8ειτι ()εΙστειιιοΙι.

ννὶεεοΠεοΙιείΙΙὶοΒε ΛΙ:ΙιειπόΙιιΠεεΠ ί1Βετ ΙΟΗΤΗΥΟΕ οεΒεϊ
ΒοοορτίοτωεΙιι νετεεπόετ ετειτὶε ιιοό ίτειικ:ο όἱο

·

ΙΙΙιΙΙηοΙ-ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,Μ ΙΙΙΙΙΙ & Μ.,
ΗεΜϋυτ@
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ΙΙΙ'ΒΒΒΟΡΥΒΙΝ σωοΙι›
·
ΙῦὶεειιοΙιΙοτἱὰ-Απτὶργι·Ιη νοι·Μπάιωμ, υΙΙ:Μ_Μ2οπό.

ῖζ ΒονιΙΙΙιτΙοε ΗειοπποεΙΑΙΙουπι. _ _

Ιιιιιο1·Πο11 έθεσα ΟΙ11οτοεε πιω ΑπειειΙ11ο. ή ή

υει«ΜΑτοιοΕίεΙ:ΗΕ ι>κΑεε>ΑΒΑτε. Μ· ω· 'ΜΜΜ Π
· [Μ

(δτ:ΙιΙοεΙεπ).

ιθιιΙ8·811ο1, ::56ετΙΙτωΙ::.ΙΙΒΙΙ:ΙΙΙΙΙΙ:τΙοΕ811οι·Β·πω Βθὶω=·π·1=

έ Ι

Β ΙΙ
' 1εΜπ. ΙϋεΙίοΙιεε, ετυ.ι·ΙΙννΜΙοι1όεε ΟΙιηεατοΒΙπ-ΠοτΙνετ ΜΙ ω! ΜΜπι-

Μ
Β
,

01ΐπΐ:
“ω” Μ"Μω

ΠΙ'0 ΙΙΙ,
Ἑἶ80Γἱ88ἱ8' _ _ 4ετπτ.1Ιο11:: Ι:ϋΙΙΙ:.εοΕΙιιωη
ΕΙΙῇΞΙΙΙΟΙ, Ι.θΙΙΙΙ"ω)ΙΠ, ΕΙΗ'θ80Ι. Μι· μι€ει1ἀΙὶοΙ1εΝετνοτι- από Μ·

πιΠτΙιεΙιτοπΙω.

οκι:ΑκοπΗεκΑΡευτιεοΗε ι>ΜΕΡΑΜτε ωΐ-ΙΙΙ"ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ2ΙΙΙ'ΙΙΙΙΙΙ'ΙΙ
πιιἱττοΙ ΙΙ

.

πιοτΙετ.Νοτνευρυ.ιΙιο1ο;Ιο.
ΤΙ1γτειάθ11, (=Εκκι·. άει· ΒοΜΙιΙάι·ϋεω, ιιΜ:ς:ιτπ11ΙΙΝεπι00ΠΒΕ8.ΙΝθΙΙ1Δ Α."ΒΜπ (ΙΜ (ΜΜΤΘΠΦΙΘπΑρτειειΙ
Νοτιι1ειΙ-.Ιοά-θο!ωΙΙ, 'Ι'ειΙ1Ιειιοι1 ΙΙ
Ι 0,8 Ι`τΙεοΙιεΙΜΣ". 4 2ΐΙνωοιΙΨω2ιθ·ΜθΗΓθΐθΑ88ΙΒΜ12Ι Μπε, ννιεεεπεαΜΜ. ιι. ΗιιιιιΙΐοττι8·

Ονε1ΡειάΘ11 (= πω". Με Ον:ιι·Ιοπ)Ιιι ΤειΒΙοικευ έι 0,5 Π·ΙεοΙιόΒτϋεο ΒΘΙ$8·ΒΘΙιτ·ετ.ΡεΙ18ἱοΙ1250Με300Μ.
· '

| ΔιιεΙ'ΙΙΙιτΙΙοΙιο Ρτοεροπο Πο!.Βοπω1οπ, 1.Λοιιε0οιμΜοάιι11εάο1ι, Ρ1·οεαπΙο11 οτα.

'

11668·11ΘΒ87-0116.,1 ,Ιξεκει6ρε1900 ι
; Ι

ΗιΙτατ1εκεΙσότΠΞωδ1τννΕΠ ο.ΕΙι>ΙΒαξ:ΙιάτποΙοι·&ν. ΙνΙοποοΙω ΚαιΙιαΠποιω ΡΕ·Ή Π
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ΧΧΧ!. .ΙΑΒΒΘΔΝθ Νοι1ω πιεε Μι. μι”.Η. ιιιιιιιιιιιιιι

ΗΠΙΒΙΝΙΜΒ ΜθΕΒΜΒΒΠ"Γ
Χ

τιιιτοι· σ." Βοιιιιοκιοιι νοιι

ΗΜ'. Πι·. Και! Πει!ιιο. Πι·. Μιαιιιιοε Κι·ειιιιιιιει!ε.
.Ιτιι·ιονν (ΒοηιΜι. ΗΠΑ

Πι·. ΒιιτιοΗ' Ήειιιεισιι.
Μ.. Ροτοι·ειιιιτα.

Με «Μ. ΡοτοτιιϋιιτεοτΜοὰιοἰιιὶεωιοννοοιιοιιοοιιι·ιΕι.»οι·ει·.Ιιοιιιηοάοιι'- Αϊισιιιι01πειιΜ·Δι1“Η.80 "ΗΜ ..110 Πι."τΠ.0 “ὰ
Βοι: ιιΔΙιοιιό. - Βοι·ΑΒοιιι;ιοι:ιιοι:ώιμ·εωΜ; ιιι Βημη1η,ιι@Β ΚΜ.ίϋι· άιο ΜΜΜ. :ιπιι ιιιιεεοΜιοεε!ιο!ιιιι άιο Βιικ.ιιιιιιιτΙΙιιιιενοιι κ. Σ..ΕΜΠ;" ἱιι
.ΜΙιι·, 4 ΗΜ. Πιτ (ΜεΜΜΜ .ΗΜ Μι. Ροεπιιετ.οΙΙιιιι%ιιι άειι ειιά.020ιι'88.Ροτει·εΒιιι·α_Νοννεη-Ρι·οερωτ.Η Μ., ιιι ι·ιοΙιωιι. -Βιι, μι" στη”Ι.ιιι“ηι 20Πιι·Β ]Βιιι·Ιιώι, ΙΟ Πιιι·ΕΙιεΙΙ:38!ιι·ΙιοΙι.Πει·Σιι.0%ιοΜμ·0ι.επουνιο“Ισ ειιΜια Βοὰωπὶοιι !ιοεϋ8Ιιο!ιοιιΜΜΕιοιιιιιιΕοιιΜΜΜ πιω ιιιι
ίϋι·ι·Ιιο3πιιΙΒοηιΔΙωιιο πω.. ιιιΡαπ Με18Κο;» στ!" 35 Ρίοιιιι.-Ποιι Με εω.» Είτε ιιι ιιτοπιόοιι Βικιωτοιιι· Πι·.πω” 'Ωωω1ι ιιι 9ι..Ρο
Διιι.οι·οιιννοι·τΙοιι$5Βορει·Μ.πϋπιιςοιΙιτοι·θι·ιΒιιιιΙει·ΗΜΙπιιΕοπιιιΙΙ.- ω"ιωη;, Ροτει·οϋιιι·8οι·θώκο,Ροωτ-ΡειιΙΒοεριωΙ ιιι ι·ιι·.ιιι.οιι$ρι·οοιι
Βοιωτια: νοιιι” ιιω·.Ιιάειιι Βια." νοιι 18 Μι!. ρτο ΒοΒοτιΙιοιιοι·ιι·ιι. ει.ιιιιιιοιιΜοιιιιι€, ΜΜννοοιι ιιπά Ρι·ειτ.ις νοιι $-3 ΠΜ.

Η
ΜΑ

Μ. Ρεωι·εΒιιι·8, θ. (22.) Βοοοιιι!ιοι·

1ιιιιιιΙ€: Βι·. πιοε!.Θ. ”ινοιάειιΒιιιιιιι: Πο!ιοι· ειιιιΒιεοιιτ.2Βιι61ιοΙιιιΒι·Ιτι·ιιιιΕπιιςοιιάει· ννοἱΒΙἰοΙιοιι ΒοοΙιειιοι·8ε.ιιο.- Β.είο
τω». ειω›ω ΠοΙιει· Με ΠιιιἰΙωΠ'εοΙιο Κοιιοιιοιι ιιι άει· Ε'ι·ειιιοιιιιιιΙοιι.- Βϋο!ιοι·ειιιοΙαοιι ιυιτ! Βοερι·οοιιιιιιΒ·οιι: .Ιεεεπει·:
Οοιιιροιιάιιιιιιάει· Βε.ιιτ.Ιει·πιιΜιοιτοιιοιιιεο!ιΙιεεεΙιοΙι άει· 8γρΙιιΙιάο ιιιι‹Ι οιιιοι· Μιτου ΟοειιιοτιΙι.- Ρι·οιοΙιοΙΙο Με άειιιτεοΙιοιι
Ματ!. νοι·οιιιε ιιι Μ.. Ροτοι·ε!ιιιι·ς. - νοτιιιὶεοΙικοε. - Ποι·ταΙιτ.8.8.ε-ΒιιΙΙοτ.ιιι 82.. Ροτ.οι·εΒιιι·Βε. - Διι2εΞεοιι.

Δ1ιοιιιιοττιοιιτε-Δ.ιιΕοι· 6.οι·ιιιιε.
Πιο 8 τ. Ροτοι·εΙιιιι·Βοτ

Μοιιιιιιιιιεοιιο ἩοοΙιοιιεοΙιτἱΓΙ
Μπι ιιιιοΙι ιιιι .ΜΒΜ 1901 ιιιιωι· ἀει· @επεσε Βιοάει.οτ.ιοιιπω!
Μάι άειιι ΜεΙιοι·ιεειι Ρι·ο8·ι·ιι.ιιιιιιει·εοΙιοιιιοιι. ει.. ΝοΠιτ ὶΙιτοι·
Αιιι'Βιι.Βοεπιασε, οιιι ()ι·,ςιιιι ΗΜ· ρι·υ.ΜιεαΙιε Αω·Ζω ιιι Με ιιπά
Ιαιωι·ο άιιι·οΙι θι·ιςΙιιιι.Ιιιι·Βο1τοιιεοννοΙιΙ Με άιιι·οΙι Βοίοι·ιιτο
ιιπά Βοερι·οο!ιπιι8οιι πιο" οι·εο!ιιειιοιιοι·Μπι... ιιιπ άειι Βη.>;οΕι
ιιιεεοιιιοΠ:€οιι6εειεο!ιοι·ιιιοάιοιιιιεοΙιοι·Γοι·εοιιιιιι;,ς·ΙιεΙιε.ιιιιιεπ ει·
ΙιεΙΙ:οιι. - ν”. ΜεΙιοτ Μιά άιοεοΙΙιο Με Ο1·ι.>;ειιιισιοΙιετοΙιοιι6οι·
νει·ειιιο ιιιπ! θοεοΙΙεοΙιιι.ΐιοιι ΐοι·κίιιΙιτοπιιιιπ άει· νει·ϋιΤοιιιΙιοΙιιιιι8·
άει· Ρι·οεοΙιοΙΙο Με ιιΙ1εωιι. Υοι·οιιιε Μ. Ροι:οι·ε!ιιιι·8οι·ΜΜΜ,
Με Μ. Ροιοι·ειιιιι·μι· Υοι·οιιιε ιιοιιτεο!ιοι· Δοι·ιτο, οι" θοεοΙΙ
ΜΜΜ ιιι·ιιΙΜεο!ιοι· Δοι·πο ιιι ΒΙδιι, άειι·ιιιοι11οιιι1εοΙιοιι0080Π·
εοΙιιιΗ ιιι Βοι·ριιτ ιιπά άει· θοεοΙ1εοιιο.1°τΙινΙειιιιΙιεοΙιοι· Μαιο.- Βοεοιιάει·ο Αιιΐιποι·Ιιεειτπιιοικννιι·ά άιο ΝοοΙιοιιεοιιι·ιίι ιιιιοΙι
ι'ει·ιιει·Ιιιιιάει· τιιεε!εο!ιοιι ιιιοάιο1ιι1εο!ιοιιΜτοι·ιι€ιιι·ινιάιιιωι ιιιπ!
ιιι 81οιοΙιοι·ννοιεο, Με ιπι νοτιε;οιι.ΤΜιι·ε,ειιιοΙιιενειτοτΙιιιιάιιτοΙι
Γοι·τιιιιιΓοιιάειΒει”οπιιο ϋΙιειι·:Με πιοιιϋ8·οι·οιι ἱιι ι·ιιεε. ιιιιπ1Ιοιιι.
.Ιοιιι·ιιιιΙοιι οτεοΙιοΙιιοιιιΙοιι Δι·ΙιοΠοιι, άειιιω. άει· ι·ιιεειεοΙιοιι
Βιιτε.ο!ιο Πω” νοι·τι·ιιιιτοιι ΓειοΙιεειιιοεεοιι Με ΒιιιειοΙι1: ιιι
Μπι: πω :ιιι Βοάοιιι.ιιιις 8εννιιιιιοιιάε 1.ιωωω οτιιι68Ιι
ι:Ιιειι. - ι· Αιιοιιιιοιιιοιι$ερι·οιε Μ: Πιο!. ΖιιεωΙΙιιιιΒ· Ιιι
ΒιιεεΙιιιιιΙ 8 ΚΜ. ΠΠ·Με .ΤιιΙιι·.4 ΜΗ. ιιπ ειιι ΙιειΙΙιεεπω; ιιι
Μ» υ.ιι6οι·οιιΗΕιισΙοι·ιι20 ΜΜΕ $'ϋι·άειι .ΙειΙιι·,10 Ματιαιιπ επι
ΙιειΠιεε.Πι.Ιιι·. ΑΒοιιιιοιιιοιπε-ΔΜΜΒ.8ο Ιιἰτωτ.ιιππ Μι άιο ΒιιοΙι
Ιιιι.ιιάΙιιιιι: νοιι Ο. ΒΜΧοι· ιιι θτ. Ροιοι·εΙ›ιιι·€, ΝοννεΙαγΡι·οεροοι
Ντ. 14. Μειιιιευι·Ιρω εοινιο :Με Με άιο Βο0ο.οτιοιι ΙιεεϋεΙιοΙιοιι
Πιι.τ.ΙιειΙιιιι€οιιεπι άειι ;οεειιΜ'τεΐϋΙιιιοιιάειι Βοάειοτοπι· Βι·. Βυω: Η'ιιιιιιοΙι (Ρετοι·εΒιιι·Βοι· δειτε, Ροτοτ-ΡειιΙΙιοεριωΙ) ιιι
ι·ιοΙιωιι.

Απε άει· Ρι·ιι.ιιοιιΜιιιιΙε άεε Ηοι·ι·ιι Βι·. ν. Κ ιι ο ι· ι· ο ιιι Βιμ.
Πο!ιοι· οιιιι;ιο οιιΜιιιιι!ιο!ιο Ει·Κι·πιιΚιιπροιι ω· κοψ

|ιο!ιοιι Βοοκοιιοι·ωπο.
`Ύ

Βι·. Μιά. Ο. νξ7”:ειιι οιι Β ιιιι πι.

(νοτιι·8.8. εοΙιιι1ιοιι το.ιιΐάειιι ΧΙΙ. ΜνΙΜιιιιεοΙιειιι Αοι·ιτεωεο
ιιι ΜΜΜ.) .

Μειιιο Ηοι·τειι1
Πιε 0οΒιοτ ειιτ οιιπϋιιάΙιο!ιοιι ΕτΙιτειιιΚιιιι€οτι άει· νοιιι
Ιιο!ιοιι ΒοοΚοιιοι·Βιιιιε κι οιπ εο 8ι·οεεοε, άιιεε οε --_ Μ»,

εεεεΙιοιι νοιι ΜιεεϋιΙάιιιιΕοιι, Έτε.ιιιτιοιι ιιιι‹Ι ΝοορΙιιειιιοιι- ειΒοπιτΙιοΙι Με εεειιιιιιιιτο ΘοΒιοτ άειι· Θγιι€ιΙτοΙοειο ιιι
ειοΙι ΙιοΒι·οιίτ. Διιε άιεεοιιι Βι·οεεωι θοΒιοτ άειι· Μπιτο
Ιοειε Μ!! Μι πιιπ· οι·Ιειιι!ιοιι ιιιπ· οιιιιΒοε ννοιιιΒο Ιιοι·ε.ιιε
ειιέτοιίοιι, ιιιε1οιιιΜι Με αοιι·αιιιιτοιι Ει·Κι·ο.ιιΚιιιι€ειι νοιι
8.ΙΠ18Ι11θιΠΘΠθεειοΙιτεριιιιΜ:ειι Με Βιιτι·εο!ιτοιι ιιιι‹ι επί
οιιιὶεο ΖννειΒο άει· Βο!ιειιιιιΙιιιιε ιιιιιι ερεοιεΙΙ άειι· οοιιεοι·
νιιτινοιι ΤΙιει·ειριο ειπε οιιιΒοΙιοιι ω.
ΜΗ ννοιιι8οιι ΑιιετιιιΙιιιιοιι Ιιιιιιοιι Μοεο οιιτ2ϋιιάΙιοιιοιι

νοι·ΒιιιιΒο οιιιοιι ιιιίοοιι6εοιι Πτερτιιιιε, ειο νοταειιιΚοιι
οιιιεπι ννοο!ιοιιΙιεττ (ροετ ρει·τιιιιι οάοτ ιι.Βοι·τιιτιι) Ηιι·ει
Βιιι.ετοΙιιιιι8, οάοτ ννοι·‹ιω οιιτιο ιιιτοι·οιιι·ι·ειιτο Οτεινιἀἱιᾶι:

ιιοτιιιιτιττ.
Με ΒοοΚοιιιιιιιάοΒοινοβο ιει. άει· Τι·ϋ.Βοι· άειι· Με Οι·
Βιιιιε νοι·εοι·Βοιιάοιι Βιιιτεοίεεεο ιιιπ! Νοι·νοιι, σε ω” άιο
2ιιεο!ι6ι·ι8οιι Ι.γιιιριι€οϋιεεε ιιπά Ι.γιιιριιιιι·11εοιι, ιιπά ιιιιιεε
ειιιΙιει· ιιι Ιιει·νοττεΒοιι6οιιι Μει:ιεεο Με $οΙιειιιρΙο.:2 Πιτ
ωιθωσεθ Ρι·οοοεεο ιι.ιι€οΙιοιι. Με ρΙιγεὶοΙοΒὶεοΙιοιι Ημε
ιΜ1ιιιΙιοΙιΚοιτ.οιι άειι· ΒοοΚοιιοι·Βιιιιο, Μι εο ννοο!ιεοΙιιιι ιιι
θι·ϋεεο ιιπά Ε'οι·ιιι, Ρ11ΙΙιιιιε ιιπά ΒΙιιττοιοΙιτΙιιιιιι ειιιιι. νει·

Ιειιι€οιι ειπε ιιιιεΒιοΙιιΒο νοι·εοΙιιοΜιο!ιΚοιτ ιιιι‹Ι Βοινο8·ΙιοΙι
ΜΗ @με ειιιειιιεοτ. 13οειιιιΝι πιετ Με ιιιοεο ΟτΒιιιιο
ιιιιι€ε!ιοιιιιε ιιιπ! ειο νοιι οιιιιιιιάοι· 8.ι·οιιιιοιι6ο Βιιισειςο
ννεΙιε ειιιοΙι οιιιοιι ιιοΙιειι (Μιά νοιι Ι.οοΒοτ!ιοΜ ιιιπ! Βοιω
ΜΜΜ. Βιιι·οΙι Με ΙοοΚοτο θεϊι1εο Μπιτ ιει. σοι· .Με
·ΙιτοιτιιιιΒ ιιιίοοιιϋεοι· Ρι·οοοεεε εειι118οιιι1οι·ΒριθΙπιιιιιι Βο
ΒοΒειιι_ Μιιιτοιικι ὰἱο οοιιιμΙιοιι·το ΙωτιιιτιοτιιττιΞε .Μοτό
ιιιιιιε, άεε νοτΙιειιὰοιιεοιιι νοιι Βιιι6οΒοπο!ιψειι Βοριετι
από ΜειιιΙιτε.ιιοιι Με ΒιοΙιτιιιι€οιι ιιιπ! "ω, ὸἱο Με ειιτ
εϋιιΔΙιοΙιειι νοι·89.ιιΒο ιιοΙιιιιοιι, ιο Με άειιι επι ιιπά Ι18.0Ιι
ἀετ ΒιιιΒιιιι€ερίοττ.ο, ιιι τιιιιιιιιιείιιοΙιοι· νΨοιεο ΙιοοιιιΒιιεει
ιιπά ιιι !ιοετιιιιιιιτο Βιιιιιιοιι Ιοιιοτ.. .

Οιι€ΙειοΙι Με ΒιιτοΙιίι1Ιιτιιιιε ιιιοιιοτιιοτ Βοϋιιι·τεΙιιΙΒιο!ιοι·
Ρι·ιιιοιριοιι ιιοοΙι Ισ.ιιΒο ιιιοΙιτ - κνοάοι· επί άειιι ΠειοΙιοιι
Ι.ε.ιιιιο, ιιοοΙι ιιι άειι 5τ€ωτειι -- ΜΜΜ· ΑΙΙΒοτιιοιιιΒιιτ Βο
ινοτιιοιι Μ, ιιπά οι.» ργ‹›€οιιειι $ρειΙτ.ριΙΖο ω άειι ειιτ
εϋιιιΙΙιοΙιοιι ΕτΙ:ι·ει.ιιΚιιιι8ειι ιπιι Βεοιωιι ιιιιιιιοι· ιιοοΙι ειιιο

ετοεεο ΒοΙΙο εριο1οιι, εο ΜΗ; ι1οιιιιοοΙι άειιι ιιιινοτινι1ετ
ΙιοΙιετι θοιιοοοοοειι άει· Ι.6ννειιειιτιιοιΙ π. Βιο ειιικι σε,



ιι
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ινοιοιιο _ιοπο ιιοτιπιιοικιποπ 8οπιοιιπποπιοοιο.ττιιο πιιιοποπ,
πιο οιπ Πιοτπο ποτ '1'ιιοτοριο οο νιοι Ψιποτοιο.ππ οπτ
8οποποοι2οπ, ιιππ ποοειοιοιιοπ ει.π ποπ Τπποπ, πο οιο οΠ.
πο. οο ποποπτοπποπ οπο.ι:οπιιοοποπνοτιι.πποτππΒοπ ποτ Απ
ποπο Πιιιτοπ. 8ιο νοτιιτιιιοιιοπ ιπ ποτ Ροιπο πιο ιιπ

Βιιιοιτιιοιιοπ Βοττοιιοποπ οο οτι το οιποτπ Βοποοπ Ηοοτ
νοπ 1τοτροτιιοποπ πππ ρογοιιιοοποπ ποιποπ: 8οπιποτποπ,
ΑτποιιοππΠιιιι€ιτοιι, 1)τοπιοποττιιοο, οιοτιιιιιιι, νοτιτιιιπ

πιοτιιπο ποτ 1.οποποιτοππο, ιι
ι. οΠ οοΒοτ Ππιοτπτο.πππε

ποο οιιοιιοποπ 0ιιιο1τοο.

Βιο Πποποοι.πειιοιιιτοιι:ποτ Οτεο.πο νοπ οποοοπ ιιππ πιο

Ειποποτι ποτοοιποπ ποπιπποπ πιο ΠππιπΒιιοιιιτοιτ ποτ π
ι

τοοιοπ Ιποποτιπποπιπιο ποτ ιπι Βοοιππ ποιοιιοποπ Ρο.τιιιοοπ.
Ιοι οτο1:οιπιποι ποο ιπιοοιιιιοο Μοιοτιοι οιποοπτππεοπ, οο
ποπι ποτ Κτοπιτποιιιορτοοοοο οοιποπ οιοςοποπ Ποιο. πππ
τποπ ιτο.ππ οΠ πιοιιι. οιπιποι οοιποτ Ψοιτοτνοτπτοιι.ππ8
ιιιπποτππ οπιποΒοπιτοιοπ. Νιιτ ιιι οτι ιοι ποτ Ατοι ποιπ
νοτπτιιιοιιτ πιο ιπιιοοιποτ Ζποοιιοιιοτ ποο νοττ1ιο1τοπ ποο
Ροιπποο οπ ποοποοιιιοπ; πππ ιοι οο ιππι ποιπποοπ Μιιπο

ποτππο ιιππ Βοοοοτππο επ νοτοοπο.ιιοπ, οο ποο οτ οοιιοπ
οοιπ Βοοιοο ποιποπ.

Βοοιπποπ :πιο πιοοο Βτιττοπιτιιπποπ ο.ποιι ιποιοιι πιιι

οιποπι ποιποπ 8ιοπιιιπι. οο 1ιο.ποποιο ποοιι νοπ νοτπ ιιοτοιπ
οιποπ ππτοιιοπο οιιτοπιοοποπ Οπο.τοιττοτ, οοιοτπ
ποο οοπιο 8ιοπιιιιπ ιπ οοιιοποπ Ε'ιιιιοπ ο.πποιιι οιιπο ιπο
οιιτοπιοοπο ιιποτπιιοοποπ.
Μιτ ποτ Ιππιννιοιτοιιιπε ποτ ΒιιοιοτιοιοΒιο ποπι οοιποτ
ποιο ιποιιτ Κιοτποιι ιπ ποο 11ιιοοοπ ιι.ιι πιοοοτ ροι1ιοιοι;ι
οο1ιοπ νοτοιιππο, οποτ πιο '1'ποτιιριο ττπτπο 1τοπιπ ντοοοπτ

ιιππ ποιοτποττ. Ρτοιιιοπ ντπτποπ ι
π ποτ Ρτοριιτιοπο οοπτ

1ιιιποοιιο Βοοιι1ιοι:ο οτπιο1τ, ιιππ πιο οιοπ ο.ιοποιπ οπι

ινιοιτοιππο πππ νοτνοιιιτοτπιπποππο οποτοι.ινο '1'οοιιπιιτ
οτπι1ποπο οιπο ποιιο Ροτοποοιινο Πιτ πιο Βοποππιππο πιο
οοτ Κτο.πιτιιοιιοπ. 12ο ιοι. πο.ιιοτ ποπτοιι1ιοπ, ποοο ποο

Μοοοοτ ποο Οιιιτιιτεοπ, νοπ ποιπ ιποπ οιοιι 11ι1ππποτπιπεο
νοι·ορτοοιι, πιιιιιιΒοτ ποτ νοτινοππππο ποιπ. ιιππ πππ

Μπι οιπο Ζοιιι, ιπ ποτ '1'οοιιπι1τ,Πιοοιιοοιιιτ, Ιππιοοιιοπο
οιοιιιιπος, ιιππ ποτ Βοποο θοοιοιιιοιττοιο ποτ ποιιοπποιιιποπ
Αοτ2το ιπ ποπο Βπιπνιο1τοιπποοριιοοοπ πιο. 8ο ιιτπτπο
οιιοπ ιοποο οροτο.ιινο νοτιο.1ιτοπ ιι.πιεοπτοοπι, ποιο ιιπο

πιο Βοπιοο.ιοροτοιιοπ ποιτοππι; πι, πππ ποτποπιιιοπ νοπ
Ε'το.πιττοιοιιοποσδιπο πππ ποτι: πιο νοιιοπποιοιο Αποπιιπιιπο

οτιοποιο.
Ε'τοι1ιοπ ινιιτπο νιοι Αποποποιο1ιποιοο οττοιο1ιο, πππ πιο

ειιιπποπποπ Βοοπιιοτο ποτ Τοοππιιτ, πιο οποπ Πιτ ποο Οο

πιοι ποτ νο.Βιιιιιιοπ Μγοτποιοτπιο πππ οπποτο οποτο.ι.ινοΕιπ

Βτιιι”ονοτινοτι1ιππο Πιπποπ, οιππ Εττππεοποοιιοιιοπ, πιο

Πιτ :πιο Ζοιτοπ νοπ πποοιιιιιοποτοτπ ντοτιιι οοιπ ποτ

ποπ. ιπποοοοπ οιπο ιτι·ιτιοοιιο Αποιτοο ποο Εττοιοιιιοπ

πππ Βττοιοιιποτοπ ποιοτο ποιπ, ποοο ιποπ ιπ Βοοπε πιιι

πιο οπιπιιππιιοιιοπ 12τιττοπιτιιποοπ τπιτ ποιπ οποτο.οινοπ
Ποποτοιιοτ ποοπ νιοιιοοιι ιιποτ°ο Ζιο1 1ιιποποποοοποοοοπ
ποτ. 8ο ντιιτπο -- πππ ποτ οιπ Βοιοριοι ο.πιπΠιιιτοπ -
πιο νοοιποιο Ιποιοιοπ ποτ Τυποποποιοο νιιιΙιε νοτιο.οοοπ
πππ ποτ Πιτ ποοιιπιτπιο οοιιοπο Ριιιιιο νοτποιιοι1εοπ.

8ο ποπι οο, ποοο οιπ οοποοτνοιινοο νοτιο.1ιτοπ
ιπιτποτ πιοποτ ιποιιτ οιοιι (1οιιππε νοτοοποπιιο ιιππ 1ττιιιι.ιε
πιιτοποππτιποοπ νοτιποοιιιο. Πιο οποτο.τινο Βοιιο.ππιιιπο
οτιιιοιι πιο ιπτ οιιιτοιπιποππο Βιποοπτππιτππἔ, πιο Ιππιοο

ιιοποοιοιιιιπο ινιιτπο ποπο.ιιοτ Ρτιιοιοιτι.
Αποτ ιπ οπο” ποιποπ Ζοιι. ποτ πιοοοποοποΓιιιοποπ
Εττιιπποποοποιοοπ οιππ ντιτ ι

ιι ποτ νοτνο111τοιπιππππε ποτ

οοποοτνοτινοπ Τιιοτοριο 1τοιιτπινοιιοτ εο1τοτπιποπ. 18οπιο
ιπιτποτ ινιοποτ πιο οιποπ ποιτοπιιιοπ Μιτιοι, ποτοπ πιτ

ππο ποπιοτιοπ, ππι -- οιιιποιοι: ιιπι' ροιιιοτινοιπ ιιππ επιπ
ρτοπιοιιοοιιοτπ ινοΒο

- επ 1ιο1ιοπ ιιππ οιι ιιοιιοπ.
1Νοππ ιοιι νοτιιιπ ιιοτνοτιιοπ, ποοο πιο ΕιτΓοιοο πιοοοτ

Τιιοτοριο ιτοιιιοοντοΒο ποιου οποοιιιοπ οιππ, ιποποοοπποτο

οποοπ οοποιιοποιπ, που οριιτπιοιιιοοπο Βτιτοτιππεοπ νοπ
πιτ πο ποεοπ, ιιππ τποιοιοπιποιιο ποτ ιοπεοο.ιπ ππτοπ νιοι

(ιοπιιιπ πππ Αιιοποιιοτ νοπ ποιποπ 8οιιοπ (πτοι: ιιππ Ρο

ιιοπιιπ) Ποτι.οοιιτιιιιιοποπ οττοιοιιοπ ιοοοοπ, οο πιο οι

ποπποοπ ετιιππιο.ιοοπ, ινοιιτο ποτ πτοι ιιιοτποι οοιποω.
Βοπο πιιοονοτοιοποπ. ιιπι Β.οοπτ ντοτπι πιινοτ 1ιοιι, πι.
ποπι οτ ποπι.: ,,Νιοιιι .1οποτ, ποτ πιο Κτιπιτποιιιοπ ιιοιιιιι,
1εοππι ποπ Κτοπιτοπ“. 12οοι οιπ Ππτοοπτ οιοιι νοιι ω·
Βοποππιππο ποτ Κτο.πιτοπ πιιτιιο1τοποιοποπ,ινοππ πιο οι.
ιτοππι ω, πο.οο πιο.π ποτ Κτο.πιτποιι πιο" πιοιιι νιοι
οπιιοποπ Καπο ιιππ οιπ πτοοιιοοιιοτ Βτιοιο οιππ πιοιιι οτ
ιποιοπ ιιιοοι. ννιτ ποιποπ οποπ πιο Μπιτ ποπ ιττοπιτοιι
11ποποοιιοπ 2ο ποιιοππο1π, ιιππ ιιιοτ ιοιοτπτ ο.ιιοππιιι
Βοπ οιπ Βοππιπιποο 1:1ιπποποπ πω' πιο 11)ιεοπιιτιποτ Ρο
κιοπιοπ, οιπ νοτοι.8.πππιοο ποτ Ροτο6πιιοπικοιτ πππ πιο
917οοοπο,οτιοτποτιιοπ. Ηιοτ κι οο οιπο οοπιτιοτιποιι.ποτ
ποοιι οι: τοοιιι ποπιτποτο Διιι'Βοπο, τπιτ ποιπ τιοιιιιοοιι
ΤοοιιεοΠιπι οοιπο Απιοτιιιιι 8οιιοππ ιιι ιπο.οιιοπ, οιπ πιο
νοπ 8οιιοπ ποτ Ροιιοπιοιι οπτ.8οποπεοπτοοιιιο νοτιτ1ι.ιιοπ
επ οιιι.τ1τοππππ οιο ο.ιιοιι ποτοιιιοοιι ΒιιποιιΒ επ ποοιπ
ιιιιοοοιι. Νιιτ ππτοιι πιο οοποοοιιοπιο ι)πτοιιΓιιιιτππο οιποτ
οοτειιιιιιοοπ, ποιειιιιιτιοπ Βοιιιι.ππιππο ιτιτπ :ποπ ιοτιιοτ
ιιπ 8ιοππο οοιπ πιο Ροιιοπιοπ ιιι οιποτ τοοοιιπιιοοιοοιι
Βοοποοπιππο ποτ Βοεοποποπ νοτοτππππεοπ πο ποιποπ
πππ πιο 111ιπιιοιιιππ8πιο" νοτοτππιιπποπ επ οοπι.τοιιιτοιι.
8ο πιο ιποπ πιο 1πιτροτιιοπο Βιι1ιο ιιππ Ριιοπο πιιτοιι
Πιπτοπ, πιο πιο οτοιο Βοπιποποπ πιτ ποπ @ποιποπ 1ιοι
1οιιι ποο 1.οιποπο, Πιτ πιο ννιτιτοοπ1τοιι ποτ οποοιτοιιπιοιι
πιω πι. Ποππ ιτοπιιοπ πιο οττιιπποποπ Ετιοιπο ποπι
οοπιιοοοιιοπ τοοιιι οιιιτιοποποιοιιοππ οοιπ.

.

8ο οι οιιπο Ψοιιιοτοο τω, ποοο πιο Ρτοριιτιοικοιιιι
8ι.οππο οι πιο ποοιοπ Βοοιιιιο.ιο απ ιιοιοτπ. νιιοπιι οι

ο

ποτ ρτο1ττιοοιι ιτππιοτ πιιτοιιΠιιιτποτ νοτο! 1π οιιιοιι
οοιιοτιοπ ίιοποποοιπ οιι οιπο.πποτ ποιιπποι οιππ οποιο

Ι.οιιοιιποοιιι.πιπιτοιι ιπ ποτ Ρτοριιτιο.πο ποτ οπιτιιππιιοιιοι

Ετ1ττο.πιτππεοπ ποοιιΒιιοπ ποτ οορι:ιοοιιοπ Ιπιοι:τιοπ ιιπι

ποοιιΒιιοπ ποτ πιοποττιιοο. ι)οππ ντιιπτοππ πιο οοιπ
ππτοιιΠιπτπο.τ ιοι πππ νοιιιτοιπιποπ ποιτιοπιεοππο Επι·
πιοοο οπιινοιοι, οιππ πιτ ποτ θιοποττιιοο Βοεοπιιποτ πιιι
Πιοι «πιο ιποιοιιιιοο. 11ιοοο Βιοοπιιιιιπιιιοιιιτοιτ ιοι πιιι
ποτ Νο.ιπτ ποτ $ποιιο ποετιιπποι ιιππ ιπ οποοιιππτοτΜι
ιοτ ιτοπιπ Απιιιιιο πιτ πω" Ζποιοππ ιιι οτινοτιοπ. πιο
θοποττιιοο ντιτπ πιιπιιοποι ποοιι ιοτιιοιιτοπ πιο Πτοιιοιιι
οιποο οιπριιππιιοποπ οοοιο.ιοπ 8οποποπο οποποοποπ, οοπιιιιι
πιο1ιτ -- νιοιιοιοπι ιιπι” ποιπ (1οπιοιο ποτ 8οτπιπιποπιιιιο- πιο ΖπιτππΠ νιιοππιππε οοιιοιΠ, πππ ινιτ ποπιιτοιιποπι
ιποο.1οπ Ζιοιο, πιιιπιιοιι ποτ 1)πτοπιιι1ιτππο οιποτ οποσ
ιιιιοπ νοτιιιιιππε οπιοιιππιιοποτ Ετιττο.πιτπποοπ πιο οιπ
Βοποπτοπποο πιιποτ τιιο1τοπ.

Βοι ποτ Αποντοπι ποο ιιιοτοροιιιιοοιιοπ νοτιοιιτοιιο

οιιιοιι πιιιιιιτιιοπ οιπο 11οιιιο νοπ ιιιιοτποπτοπ οιπο ιττοοοο
Βοιιο πππ πω; ποι ποτ Επιοοιιοιπιιπο οιπ οοιιιτοτντιοεοπ
ποο ννοτι τπιτπιιτοποπ. 1)ειο οιππ -- οποοοτ ποπ οροοιιι
οοποπ Βιοοπι1ιιιπιιιοπ1τοιτοπ ποο νοτιιοποπποπ Κτοπιτιιοιιο
ιοιιοο, ποο οτ1ττο.πιτιοπΙππινιπιιιιιπο - νοτ Αιιοπι ιιιιοιι
ντιοποτ πιο οοοιοιοπ νοτιιιιιιπιοοο. Βιοοο οιιοοπιοιπ πο·
ιτο.ππιιο ιιππ οποτιτοππι:ο 'Πιοιοοοιιο πιιτΠ.ο ιτοππ1πιω
ορτποιι ιιπποπ.

1)ιο οποτειιινο Βοποππιππεοιποιποπο ιιποτεοπο πο.

Ηιιππο1τ οο οιππ ιιππ οιπο ιτιοοιιο, οποιο .ιποοιιω, οτι
ινιτπ ιπ οτοιοτ 1.ιπιο 11ιιιιο ποο Ηο.πριοτιοτποτπιοο οοιπ.

Βιοιοιινιοι οπ οο οιοπ πιπ οιπο ρποτροτο.ιο Ιπιοοιιοπ σποτ
οιπ οιπο ιτιοοπ οοοιιιτιττο 8οιιιοιπιιιοπιεοποττιιοο 1ιοπποιι.
Πιο Κτο.πιτο @ιιππ ιπο Μ". Αιιιτοπιιπποπ. Αποιτοπ
Βιιπποπ, ΘοιπιιτποποντοΕππποπ οιππ πιο 8οποπιιοπικοιιοπ
οπουιιο.ιιοπ. Βοποιτπο.οοιοο Ιππποιιοπ νοπ Βιο.οο ιιππ Μποτ
ποτπι ιπποο οτοττοπι ντοτποπ, πππ ινοππ ποιποπ 1τιιποιιιοπ
οτι οττοιοποπ οοιπ, ινοποι ποι ποτιτοπιτιοοιιοτΒοιτιιπ8 πο·

ιτο.ππιιιιοπΙ.ο.ι:οπιιοπ νοτιπιοποπ ιιππ Κιγοιποπ ορριιοιτι 211
ντοτποπ ιιιιοοοιι. 1Βιοποπτοι πππ Οοπιρτοοοοπ ινοτποπ ποιπ
ποοιιιπτπι οοιπ οπτειιππιιοιιο Ρτοοοοοο οιππππο.ιππιοπ ιιππ

8οιιιποτποπ πο ιιπποτπ, Ιττιποιιοποπ ἡ οιππ οποοιπιποιππο
8οοτοιο ντοεοποοποποπ ιιοποπ. Οριοιο ιπ ιοποτ Αρριιοιι·
ιιοποιοτιπ ποοοιι.ιποπ 8ροοτποπ ιιππ 8οιιπιοτοοπ. Ππτ011



° ινε

Αιιτεθουε άεε ΑρρεεΗ:εε υυά 8οτεε Πιτ 8ουΙε.Γ Μτά ιυευ
άευ Κτείιεειιει;ευά ειι ετυε.1τειι ι·εερ. ειι υευειι ειιουευ.

ΑΠτουοΙ Μτά, ννευυ εε ειου υιου1; ιιιυ θουοττυοε άετ

ΗετυοτΒευε υευάεΙΙ., ιυειει: ουυε 8ουεάευ ε.υ8εινευάτ
ινετάευ Μυιιευ,- ιιι εει εερτιεουευ Ζυετευάευ Με ετ εεεετ
άτιυεευά ειι ειιιρίευ!ευ. Βεει:ευευ ΒΙυτιιυ8ευ, εε νετ
άευ ειε υιεάιοειιιευτοε υευειυριτ, ευευεο Με Μεάιοε.ιυευτε
υει εερτιεουευ υυά ργειυιεουευ Ζιιετευάευ, υειυευτ.Ιιου
Ουιυιιι υυά 8εΙιονΙ, νου Νυτεευ εειυ υουυευ.

Βιεεε εΙΙεειυειυευ θεειουτεριιυοτε Βευιι€ευ Με Βιτεο

τινε. ιιιιι άε.υυ, ιε Μου άευ ΒεάιιτΓυιεεευ άεε νοτΠεεευ
άειι Ρε!!εε, ευτερτεο!ιευάε Με.εευευιυευ υιυειι!ιοιυιυευ ειι
Ιεεεειι.

ΝειιετάιυΒε ειυά άιε Οτ εά 6°εουευ 5ιΙυετριερε.τετε νιεΙ

ειυρίουΙευ ννοτάευ υυά ιυευεεουάετε υει εερτιεουευ υυά

ργειυιεουευ Ρτοοεεεευ ιυυετΙιου υυά ειιου ειιεεετΙιου ιυ
Ροτιυ ειυετ 8ιΙυετεουιυιετοιιτ. Ου άιεεε Μετυοάε ειυε
ΖυΙτιιυΠ; υευευ Μιά, Μιά άιε2υ1ιουΠ; εεΙυετ Ιευτευ.
Ψευιι άιε τυειΙννειεε τεουτ Βιιυετιε 1ε.ιιτευάευ ΡιιυΙιοε.
1:ιουευ υει ννειιετευ νετειιουου εΙου υεετειιΒευ εοΙΙιευ,
εο Με οπου ίτει!ιου ειι @που Ετννε.ττιιυ8ευ υετεουυετ.
Ρϋτ άιε ουτουιεουευ ΕτΙιτευυου8ευ, εοι"ετυ ειε Μουτ
άετ ουιτυτ8ιεουευ Βευειιά!υυΒ νετίε.ΙΙευ, 8εΙτευ ιιυ ΑΠ

Βευιειιιευ άιε υευευυτευ Οτιιυάευτεε. Βε εε εὶου υει άευ
ιο Β.εάε ει:ευευάευ Ρτυτε.υυιιυ8ειι ιυειετευε ιιιυ Ιυτιι
ιυεεοευΖευ υευάεΙ1:, άιε 8ουυιετυευ, ΒΙιιιιιυ8ευ υυά Ρ'Ιυοτ
νετιιτευουευ, εε ννετάευ που άιε ΜΜεΙ εΙου Βεεευ
άιεεε Ετεουειυιιυεευ τιουτειι: Οριε.τε, Βιε, Ρτιεεευι1:2,
ΚΙνειυευ, ΒρυΙυυ8ευ. Νευευ τεεοιυιτευάετ Βεπ Μτά
ιιιε.υ Βεεοτυευτιευ νετοτάυευ. Ε.ιυε πειτε νετυτειιιιυε
υιιυευ υ1ετ άιε θΙνοετιυτειυρουε Ξείυυάευ. Ψετάευ ειε
άοου υει ΑΠεοτιουευ άετ νε.ειυε, άεε Πτετιιε, άετ Τιιυευ
υυά άεε Βεουευυιυάεεεννευεε νετευΓοΙετ υυά Κευυ ιυευ
ιυιιευ ειυε τεουτ εϋυετιεε ννιτυιιυε εεΜεε Μουτ. ευερτε
ευευ. Βιε Ζυευτεε νου .ΤοάΙιε.Ιι ιιυά Ιουι.υνοΙ ειυά ε!!

εειυειυ ΒευτεοουΙιου. Αιιου άιε ιυυετ!ἱουε νετευι”ο!ευυε
νου δοάρτερετετευ Ιιευυ ειυρΓουΙευ ννετάευ. Ηειεεε

Ιττιεετιουευ άϋτίειι υιιννειΙευ Αυννευάιιυε υυάευ, άοου
υεάε.τί εε άευει ετοεεετ νοτειουτ, άε ειε άεε Νετνευ

ενετειυ ειυρυυάΙιου ευετεΠειι. Ιυτε Αυννευάιιυε Μτά
Με” ιυ υειουτυειιι€ετ ννειεε ιιυεττιιευευ.
Ειυ ννειτετεε Ηι!ΓειυιΜ:εΙ Πιτ ιυευουε Ι·"εΙΙε ε!;εΗτ άιε

υειιετάιυ8ε ειιίεευτεουτε ιυυετε υυά ειιεεετε 8ουτοι.
υεΙε.εκιιυε άετ Εκειιάειε υυά ειιτυ11υάΙιουευ Τιιιυοτευ
άετ. Ε'ετυετ άιε ιυυετε Μεεεεεε.
Μουτ άιε ΒεάετυευευάΙιι ιιε.
Ψεε υυυ άιε Μεεεεεε ευΙευΒτ, εο ΜΙ: ειε ιυτετ Ζει!;
άυτου ειυε εΙΙειιυτεπε υυά υτιτιυΙοεε ΑυννευάιιυΒ ΜΙ:
Βεουτ ειυευ Βιιιτιυ άετ ΕυττϋετιιυΒ υετνοτεετοίευ υυά υε1
νιεΙευ εοΒετ μια ἰυτευ (Μάικ ειυ8ευιιεετ. Ιυάεεεευ
άεε Ουτε Πεει. ειιου υιετ ιι

ι

άετ ΜΜε. Ψευυ ιυε.υ άιε
ΠεΙΙε ι·ιουυΒ ειιεινευΙτ υυά άιε Μεεεεεε υιιυειεετεουτ.
υυά ιυιι άει· υϋτυιεευ νοτειουπ ευεϋυτ, εε Με ιυευ ειυ
Ηι!ϊειυιπεΙ Ζιιτ νετίυΒιιυε, άετευ άεε ιυε.ιι ιυ νιεΙευ
ΓεΙΙευ άοου τεουτ. νιεΙ Νοτεειι εουευ'ευ Μου. Βε Μιτάε
ιυἰου ειι που: Μιτου, υιετ εει άιε ΒιυυεΙυειτευ άετ
ΤεουυΠι υευετ ειυειι€.>ιευευ. Βιιουευ Μτ ιιυε άιε Με
υιιυεεννειεε άετ Μεεεεεε ειι ετυΙετευ, εε Μ; εε Μουτ ειι
υευντεΠεΙυ, άε.εε άυτου τεεεΙυιεεειεεε εευίτεε θττοιουευ
υυά Βειυευ άετ νετάιου8ευ υγρετε.ιιιιεουευ ΟτΒευε άετ
ΒΙυτιιιυΙειιί υεεου!ευυιετ, άετ Αυάιιεε άετ Ιενιυρυε υυά
άεε νευ6εευ ΒΙιιιεε υεΓοτάεττ υυά @Με άιε Ηειυιυε
,ευ8ευευυτ Μτά. 8ευτ ινεεευτΙιου ιετ ειιου ειυε ειιιιοιειτ
εουιυετυΙιυάει·υάε, υετιιυιεευάε ννιτυιιυε, άιε ειε ειιευυΙ:.
Βιε εεετεττει Ι.ϋειιιιε νου νετυΙευιιυεευ ιιυά εουινεουετευ
νετννε.ουειιυΒευ, ειε τεμ άιε Βε.τιυιυετιθυειτ ευ, υυά ετ
Ιειιυι. Βοι Βεττουειιιο άευ Πτετιιε ε.ΙΙιιιευ!ιου υυά εουιυετ2
Με επι τερουιτευ, ίε.Πε ετ ιιυετυευρτ τερουιυεΙ Μ. ννιου
τι;; Μ, υευευ ειυετ ετ.τευθευ ΟουττοΙΙε άετ Κάτρει·τειυ
ρετει.ιιτ, άιε Με ιιυτει·Ιεεεευ ννετάευ άετΕ, :που άιε Βε

ουεουτιιυε άεε ΑΙΙΒευιειυυευιιάευε άετ Ρειιευιιιι. Μευουε

Αυετ νοτυε ευ ο

νετττεεευ άεε Μεεειτευ υυετυευρτ Μουτ, εε υειυευτΙιου
νιεΙε ιιετνεεε Ε'τειιευ; Αυάετε ννετάευ άετευ άιε Με.ε

εεεε ιιετνοε. Ηιετ ειι εε τεουτυειιιε @των ευίυουοτευ.
Νεου @άετ 8ιτειιυε ιυιιεε ειιιε ετ11υάΙιουε Βυυερειιεε ιυ

Ιιεεευάετ 8τεΙΙυυε ειυ8ευεΙτευ ενετάευ. .πιο νοτι:υεΠ
υεϊτεειευ οοιυυιυιτι; ιυε.υ άιε ΜεεεεΒε ιιιιτ Βεάετοιιτευ.

ΒεττειΪε άετ Κτευυυειιεϊοτιυευ, Βοι άευευ Μεεεεεε
ιυάιοιττ Μ, Φάτε-ειι υειυετΙιευ, άε.εε νοτ ε.ΙΙευ Βιυ,ετευ
Με νετεεεεευ ννετάευ άετΐ Βουινευεετεουεϊτ,
ΕΣΜετ υυά Κτευε ειιευιιεουΙιεεεευ. ΕΞε ειυά ιιι ετει;ετ
Ι.ιυιε ιυττερετιτουεεΙε υυά επιτερετιτουεε.Ιε Ετεϋεεε, άε

τευ ΠτερτυυεεοιιεΙΙε νετειε.ετ Μ, υυά άετευ Βεεοτρτιου
υείϋτάει·ι; ιιυά υεεουΙειιυιετ ινετάευ εοΙΙ. ΑΙεο Πειυε
τοοε!ευ, άετευ Πτεε.ουε, άἱε Ευατευτετιυετε.νιάιτε.τ,
ειουετ ε.υΒε!ε.υΓευ Μ, υυά άιε ειου ειι τεεοτυιτευ υεειυ
υευ. Ε'ετυετ Ι·Ιειιιετουιε, Ιυτιιυιεεοευυειι, άιε
:Πε Β.εειάιιευ ευεεΙε.ιιιευετ ευτευυάΙἰουετ Ρτοοεεεε ιιυ

Βεουευ υεετευευ, ουτοιιἱεουε Δι1εουννεΙΙιιυ8ευ άεε

Π τε τ τ
ι
ε υυά άετ Α άυε ιτε, εοΜε άετ υυ8ευϋτιΒευ Ι.νιυρυ

υευυττεεετ. 8οΙουε Βεειάιιευ ευτεϋυάΙιουετ νοτεευεε ι
υ άευ

Ρετειυεττιευ υυά ειιιυεΙυευ Θεεευάευ άεε Βεουευυιυάεεε
ντευεε υευιυάετυ Με 8ουΜεΙευ υυά Βουννεττευ άευ Αυ
Βιιεε άεε ΒΙιιτ- υυά Ι.νιυρυεττοιυεε, τιιίευ άετευ (Σουι

ρτεεειου άετ Νετνευ υυά θευΒΙιευ 8ουιυετΖευ υετνοτ.
Ηιετ Ι:ευυ ιυευ εε νετειιουευ άετευ Μεεεε.Βε Βεεεετιιυε
ευ εττειουειι. Ποτ άε.τϊ ιυευ Με άιε νοτυιιι ετννευυτε
Ι)ιτεοτινε ειιεεετ Δευτ Ιε.εεευ, ννεΙουε υει άετ ε,>ετιυεετευ
υεάτουΙιουευ Βεεοτιου άιε Πυτοτυτεουιιυε άετ Οιιτ ετ
ι”οτάεττ.

νου εΙΙευ ΟιιτιυιττεΙυ ε.υετ Με άιε ΒεάετυευευάΙιιυε
άιε ε.υεεεάευυτεετε Αυννευάιιυε ετΓε.υτευ, ιιυά ετΓτειιτ
ειου Με Β.εουι; άεε νετττειιευε υυά άετ ΒεΙιευτυειτ άετ
Αετπτε Με άεε Ριιυυοιιιιιε εουου εειε ιιτεΙτευ Ζευ;ευ.

Με.ε άευ Βεάετιι ευοΙι ιιυυεάιυε;τ ειυε ερεοὶυεουε Κουτ

υιιυε ιυυεννουυευ, υυετ άιε Μτ ιιυε ιυευτ οάετ ννευι€ετ
ΚΙε.τυειι. νετεουε.Ιΐευ Κουυευ, εε ἱετ εε ειυε ευετΙιε.υυΙ.ε
Τυετεεευε, άε.εε άεε εΙΙΒειυειυ-άιετευεουε νετυεΙτευ άετ
Ρετιευτευ ἰυ άετ Βειάεοιιτ άοου Γε.ετνου υοου ,ετεεεετετ Βε

άειιτιιυε ει. Με ΖεΙπ νου 4-6 ννοουευ οάετ ιυευτ,
άιε ειου άετ Βεάεεεετ Βουυε, ιιιυ ειου - ειιεεεερε.υοτ
νου άευ ε.ΙΙτεΒΙιουευ 8οτεευ υυά Ράιουτευ, υεειευιιιιεε
ννειεε νου άειυ υιιυτευ υυά Βετε.ιιεευνοΙΙευ 'Ι'τεΙυευ ειυετ
Ιυιευτιάεευ ιιυτεεεΙιυεεειΒευ υευευεννειεε - ιιιιυΜευ άετ
Ι”τειευ Νεευτ,ιυ Βουυευεουειιι υυά Ι.ειιά!ιιίτ ειι ετίτιεουευ
υυά ε.ιιευιιτιιυευ, Μου εουου εΠειυ εευιι€ευ, ιιιυ ειυευ
άιιτου Κτευυυειτ υυά ΑτυεΠ; 8εεουΜιοΙιτευ Οτεευιειυιιε
ετ11υάΙιου ευ τεετε.ιιτιτευ. Με τεεεΙιιιεεειεε Ι.ευευεινειεε
ιιυ (.'ιιτοτΩ.άιε εετεεεΙτε Πετ, άιε Ττευυιιυε νουι Ευε
ιυευυ ειιιά ευευίεΙ!ε νου εΙΙετετϋεετετ Βεάειιτιιυε. Πε
υευευ τε8ευ άιε τε8Πουευ οάετ Γεετ ι.ε8Ιιου εευοιυιυευευ
Βεάετ, ΒΙειουνιεΙ ντεΙουετ ω, άειι $τουινεουεε1 ιυεουυε
ευ. Βου!εί υυά Αρρευτ υεεεετυ ειου, άετ ΚτεΕτ.εειιετευά
υευτ ειου, άὶε Θευεειιιιε ιιιε.ουτ Ροτεεουτιττ.ε.

νου άευ Ζιιτ Δυννευάιιυε Ιτοιυιυευάειι Βεάετυ νετάιε
ιιευ άιε ΒοοΙ- υυά Μοοτυεάετ υει ιιυεετευ Ετυτε.υυου8ευ
ιιυ ΑΙΙΒειιιειυευ άευ νοτειι€.

Βε2118Ιιου άετ Ψιτυου8εννειεε άετ Βεάετ ετευευ Μτ
υειιιε ειιί άειιι $τευάριιυοι, άεεε - ευιιιεΙ Βοι άευ 8οοΙ
υυά Μοοτυεάετυ - άιε ουειυιεουε ΥΝιτυιιυε ιιιιτ ειεε
υγροτ.υετιεοΙιε εειυ Ιιε.υυ. Ψευιεετευε ιετ. ειυε εο!ουε
Μουτ υεουννειεΙιου. Ηε.ιιριεε.ουΙΙου εουεὶυτ εε ειου ιιιυ
άιε Βει2Μτυιιυε ε.ιιί τυο Ηε.ιιτ Ζιι υευάεΙυ. Βοι άευ
Μοοτυεάετυ εουειυευ ευετ άιε Οουειει;ευε υυά άιε
Ψετιυεοε.ρεοιιΜ άευ Μτυεε.ιυεεευ Β'ε.οτοτ ευε2υ
ιυε.ουευ.
Ιου ΜΗ υιιτ ετννε.υυευ, άεεε άιε Μοοτυεάετ ιυ νιεΙ
υευετευ Τειυρετετιιτευ νετευίοΙετ υυά νετετεεευ πετάω
υϋυυευ ε.Ιε 8εννουυ!ιουε Ψεεεετ- οάετ ΒοοΙυεάετ. ΙΖιυευι

εοΙουευ νου 28° Η. ε. Β. ευτερτιουτ ειυ Μοοτυεά νου 80
82" Β., άἰε τυετερευτιεουε πειιι” ιυιιεε ε.Ιεο εουου
εΠειυ άε.άοτου ειυε νιεΙ ιυτευεινετε εειυ.



1ππ!ι!ι·ι ε!ι!π π!ο Μοοι·ππποι·, πι! ο!ο !π ο!ποι· τιποτ
ι·οεο!ιοπποπ Ψο!εο Φο Β!π!ο!!·οιι!ο!!οπ ποο!!!!!ι!εοοπ πππ
!·οοι!!!ι·οπ, πο! !)γειοοπο!·ι·ποοπ Με ποπ νοιεο!!!οποποιοπ
Πι·εποποπ. Ιιπ Α!!εοπιο!ποπ πο!”ϋι·ποιπ π!ο Μοο!·π!!ποι·
Β!π!ι!πεοπ, ε!ω! ι!!εο !ππ!ο!ι·! πο! Α!ιιοποι·ι·!!οο πππ Ο!!εο
ιποποιιποο, οοπ!ι·!!!ππ!ο!ι·! πο! Θι·ον!π!!π!. Ιπποεεοπ οπο!!

Μοπσι·τ!ιοο!οπ πππ Μο!ι·οιι·ποο!οπ ιιοι·ποπ ποιοι· ποι·
πππποι·ποι·οπ !!'!ι·!ιιιπε Φοεοι· Βπποι· οιιπε!!Β ποο!π
!”!ιιεε!. Π!! ε!ο !”οι·πο!· ο!πο ε!οι·!ιι·οεοι·π!ι·οππο 1ζι·ο!!
πιιε!!ποπ, ποπ Βιο!!ινοο!!εο! ππεοποποι· Μπομπ. επ ε!ππ
ειο πο! ι!!!οπ πω· ποπ1ιποι·οπο!!!π!!ππ!!ο!!οπ Βι·1ιι·ο!!!ιι!πεοπ
ποε Βοο!ιοπε ιιππ εο!ποι· θι·ποπο !ππ!ο!ι!. πι!! νοι·οι·π
ποπ ε!ο πο! Μο!ι!!!ε, Ροιπιπο!ι!!!ε, Επεππο!οπ, Ηοοιποιο
οοΙοπ πππ οο!πιιιιπ!!οποπ Αππο!!οι·1ιιοπ1ιιιπποπ.
!!!7οππ πι! πππ πππ! Βο!!!ι!εε πιο!πο !ιπ Οιιι·οι·ι Κοτο
ιποι·π !πι Ι.οπίο νσπ 2 8οπιι!ιοι·π ποεοιπιιιο!!οπ Ει·ίο!!ιπ!ι

ποπ !!ποι· Φο Ψ!ι·!ιι!πΒοπ ποι· Βπποιοι!ι·οπ !!ποι·πΙ!ο!ιο, επ
!ιοππ Μ! ιιπ ποιπ π!!ι· π!ε!ιοι· νοι!!οποπποπ Βοοποο!!!πποε
ιποιοι!ο! νσπ οι!. 200 Βιππ!ιο!οο!εο!ιοπ Ε'ο.!!οπ π!ο Βοει!!
!οτο ποιπ !π Ρο!οοππο!π ππεοπιιποπ!οεεοπ:
1)!ο Βππο!·οι!ι· ιιππ εροο!ο!! π!ο ι·ο!πο οποι· ιο!! ο.πποι·οπ
Βο!πο!·π οοπιπ!π!ι·!ο Μοοιπ!!ποι·οι!ι· Μ! ο!ποπ ο!ιπο ειιιε
Βοπο!ο!!πο!οπ Ε!π!!ιιοε οι!! πιο! ι!.!!ο οπ!π!!ππ!!ο!ιοπ Ετ

!ιι·οπ!ιιιπποπ ποι· νιο!π!!ο!ιοπ Βοο!ιοποιποπο οπο. Βιιι·ο!!
π!ο Οοπιπ!πο.!!οπ ποι· Βοποππ!ι!πο πι!! ποπ οππο!·οπ Φε

οοπ!π!οπ Μο!ποπο!!, ιιι!ο Μοεεοπο πππ 'Γοπιροποιιι·, _!
ο

πω!! ποι· Ιππ!οο.!!οπ, 1ιιι.ππ ιποπ Φο Βιιπε!!πο !!!!!τ!ιι!πο
!π ν!ο!οπ Ε'ι!!!οπ πω!!! νοι·ε!!!.ι·1ιοπ. Επιππιιπ!!οπο '1'ιιπιο
ι·οπ ινοι·ποπ !π !!!ι·οτ Βοεοτρ!!οπ ποεοπ!οι!π!ε!, Φο Μοπ

ε!!πο!!οπ·νι!ιπ ιπο!ε!οπε τοΒιι!!!! πππ πο!σι·ποι!. Θπιππ
ποεοπποι·ο ι·οοο!ι·οπ ποιο!! ι·ο.εο!ιοε νοι·εο!ιιν!πποπ Η!!!πο.
!οοο!οπ, !οτπο!· Ε!!ει!πο!ο, Ιπι·επεεο π! Φο Ρο.ιοιπο!!!οπ,
!πε Βοο!ιοππ!πποποινοπο, Βοε!πιιοπ ρ!!!ο8ιποποεοι· Επιπ!!ιι

πιιπποπ πππ οιιπ!!ο!! οπο!! Βοπο!·ι·πο!εο!ιο Βο!!!!πε!!!ποπ
πππ Ργοεο!ρ!πποπ. 1)!ο !ο!.π!οιοπ !”ιιο!!!ο!!, Φο Ργ‹›οο!
Φοεο!! πππ Τι!ποπεπ.ο!!ο, πο!Βοπ Φο Βοι!ποε!ο '1'οππο!ιπ
πιιι· νοι!!!ο!ποι·ι!πε ιιππ, π!! ε!ο οπο!! Π!! π!ο Μοεεοποπο
ποππ!ιιπΒ επ!!! Φο!!! ο!οποπ, επ π!ο!οπ ε!ο - ποιπ!!! πο!
οοπεοι·νο!!νοπ Βοε!!·οπιιπποπ - !·οο!!! νιοπ!Β Αππο!!ε
ρπποι.ο Γ!!! π!ο Τποι·ορ!ο πππ πιο.π πιιιεε ε!οπ πο! !!ιι·οι·

Βο!!ιιππ!ι!πε εο!!οπ πιι!!!οποιι Βοποπ, πο” ποιο!! Φο Β!!
ποι· ποι· ειιπ!οο!!νο Ζι!ε!ι!ππ ε!ο!! εοινο!! ποεεοι·ι., ποεε
ο!πο Ι.!πποι·ι!πΒ ποι· Βο!!!ποιποπ ποι· Τι!!ποι!π ο!π !ο!π!!ο!!

οι!ι·οο!!οποε Βοεο!π ππ εο!ιοποπ !ιπ $!οππο !ε!.
Απ! Φο 1)οε!ι·ι!πε, Φο Τοπιιιοι·ο!ιιι· ποι· Βο!ποι·, !!!ι·ο
Βιιππο!ιο!!έπππ Αππο!!! !π ο!ποι· Οι!! ποπ!! πι! !ιοι!!ο
Φο!!! ποποι· ο!ι!εο!ιοπ. 1ο!! π!!! ππι· οι·ινο!!ποπ, ποοε ο1!ο
Φοεο Μο!ποπ!ο εο!ιι· ιιι!ο!!!!ε ε!ω!.

·

ν!ο!!ο!ο!!! Μιπ οε ω!! νοι·οπιιπ! οο!π Ι!!ποπ πι! οιιο!!
ε!οπ .Ι!!!ιι·ο !!πο!· Φο εροο!ο!!ο !!!!!!!!ι!ποεπο!εο, Απινοι!

ππποεννο!εο πππ Ιππ!οι!!!οπεε!ο!!ποπ ποι· Βοποι· π!! π!ο
νοιεο!!!οποποπ Αποο!!οποπ Νπποι·οε οιιε!!!!!!·!!ο!!οι· πι! πο
τ!ο!!!οπ· Βοιιπ οπο!! πο! !!γπι·ο- πππ πο!ποο!!!οι·!ιροιι!!
εο!!οπ νοι·οι·πππω.ιοπ !ιοππ ποιπ !ο πο!ιοππ!!!ο!! !!!ο!!!
πω!!! ποε!!ιπιπ!οπ 8οποπ!οιιοπ ιιππ Βο!ιοιπο!οπ επι!! !!ο!ι
!οπ, εοω!οι·π ιιιοεε τω!!! εοι·οΓο!!!π !ππ!ν!ππο!!ε!ι·οπ πππ
οι!! ο!πο Μοποο ιιππ Μοιποι!!οπ Βιιο!ιε!ο!!! ιιο!!!!ιοπ,
ινο!ο!ιο πο! ποι· Επτεο!!ο!πιιι!8 ιπ!ιορ!ο!οπ. Απποεο!ιοπ
νσπ ποιπ Οποιο!ι!οι· ποι· Αποο!!οπ ε!ππ οε Νοποππιοιπο!!!ο,
οπο Βτ!ιι·οπ1ιιιι!εοπ οπποι·οι· θι·Βιιιιο, Αππιπ!ο. Θ!ι!οι·οεο,

Νοι·νοε!!!!!, ιιιο!ο!ιο ιποππ!ε!!ιο!ιο Μοπ!ποιι!!οιιοπ ιιππ ορο
ο!ο!!ο Μοεεπο!!ιποπ πο! πο! Οιπ!ω!!!οπ ποι· Βοποι· πϋ!!!!ο
ιιιο.οποπ.

!!ο!οι·ει!ο.

8 ! ο πο ι·: Ποποι· Φο Πι!!!!ιο!Τεο!!οΒοοο!!οπ π
!

ποι· Ριοποι!
ιιι!!ο!ι. (Ποπ ο-Βογ!οτ'ε Ζο!!εο!!!!!! Επι· ι!!!γειο!οιο.0!!οπιιο
Βπ. ΧΧΧ, ο!! 1 ι!. οι.
Π. πο! ο!π οιπ!'οο!ιοενοι·πι.π!·ο!!ππο·οο·οποπ, πο!! Α!!οι· ποι·
Ε!·ο.ιιοπιπ!!ο!!νοιπ Βοο!ππ ποι· 1ιοο!ο!!οπ ιιπ ππ ποε!!πιπ!οπ:

5 οοπ!.πω!! ννοι·ποπποιοι· Ζιιοο!π νο!! 96-10 πω. ιιιι!!εει·ιι;οι

ι·ιιι__
.

Απιιιιοπ!ο!ι!πειιπο;15-20 Μ!!! πι!! πο!!!ννοοεοι·ποπο πι!! 50-80°
οι·ινο!·ιπ!; οο !!·!ι! οι!οποππ ο!ιιο ν!ο!ο!!-τ!!!!ι!!ο!ιο !!'πι·πιιπι.ι
πο!. Φο π!!! ιιο !π!οιιε!νοι· πι, _!

ο

!!!!οι· Φο Μ!!ο!ι »νοι·. πο!!
ινο!!!ο οι·πι!!!ο!π, ννο!ο!!οι·Βτοπ' Φο !Βοοο!!οιι πο!·νοι·ι·πί! πω!
πωπω! οι!! θιι·ι!ππ ποιπ!!·ο!ο!!οι·Ρι·πΐιιπο·οπ ειπ π!π!γε!!·!οι· πι!!!
νοι·εο!ι!οποποτοι·Ρι·ονοιι!οππ, εονν!οοι! !!!!πε!!!οποπ θοιιιίεο!ιοπ
πι! ποπ! Βο!!!ι!εε.πω!!!Φο Βοοο!!οπ ποπ!πΒ·! απ!! ποιο!! πι!!
νοι·ποπποπεο!π νσπ !!!!!ο!ιπιιο!ιοι·πππ ;;!ο!ο!!πο!!!πο Δπινοεο!!
πο!! νσπ Ο!!ι·οποπε!!ι!ι·οπππ Κο!!!νοι·π!ιιππιιἔοπ !π ποε!!ιπιπ!οι!!
νοι·πι!!!ι!!εε. Με! οε Φο!! πιιι· !π ποι· Ρι·ιιιιοι!π!!!ο!! !!ι!πο!.
νο!! ποιοι!!! πππ! Βοει!!!ο!,ποε Φο Π πι! Η ο ι !”εο!!οΒοιιο!!οιι
π!ο!!! ππι· π!π'ο!·οπ!!ο!π!πΒποε!!εοπΒοε!!!!!οι; 14"!·οιιοπιπ!!ο!ιω!!!
ποι· πιιποι·ο!·Βιιιιιςοι·πι! ππ!ο!·εο!ιο!ποπ,οο!!πο!·ι! οπο!! πι!!!Απο!
ποι· !ι!!!ο!!ποππιι·!!ο!ιποι· Βοο!ι!!!οπεπο!!πι!! π!οπ!!!ο!!οι· 8!ο!ιοι·
πο!! πο ποε!!ιπιποιι οι!ο.ππ!. Ψ!οπο ω.

8!!ο!ιοι·ιιιιιο!οοιι πι!!! Βοειιι·οο!ιι!ιιοοιι.

.Τ ο ε ε ιι ο τ: ΟοιπροπΦπιπ ποι· Ηοιι!!ιι·ο.π!!!ιο!!οπ ο!πεο!!!!οεε
π!!! ποι· 8ιο!!!!!πο πππ ο!πο!· !!πι·ποιι Οοοιπο!!!ι. Π. Απ!.
'Ηιο!!!!!επππ Οοροι·πιοππ.
νοιι'. πο!ι·οοπ!ο! Φο Ηοπ!ει·!!ι·οπ!!ιιποοιι οπο!! Φπο!!! ο!;οποπ.
οι!! !·ο!π ρο!!!ο!οι;!εο!!-ο.ποιοπι!εο!ιοτθ!·ιιππ!ο8·ο οπίοοποπ!οπ
Βγε!οιπ (:!οποο!!ποι·ω! !!!!οι·οπποι·ι!!ο.!ο!οι:ς!εο!!οι!Β!ιι!!!ο!!ιιιι
ποπ π!!! πειεεο!ποποπ νοι·ππε ο!πο!· ιοεοοιι !.!οπο!·ε!ο!!!!!ο!!!ιο!ι.
Π!!! !)!!!·οι:ο!!ιιπ ποι· ο!ππο!ποπΚτοπ !ιο!!!ιπ!!ποι·!ε! πο!!!Μιπ·
πο! _!οποπιποι· οπ Φο π!!!”οι·οπ!!ο!-π!ο8ιιοε!!εοπνιι!ο!!!!ροι!πο·
πιοπ!ο !!ο!·νοι·οο!!οποπ. Μ!!! πω!!! πι! Π!! ποπ Ρι·οο!!!ιο!· πο·
εο!!ι!οποπ πππ !ιοππ ινι!ι·ιπε!οι!οι!!ρίο!!!οπεννοι·ποπ.Ψ ! ο !! ο ι ι.

Ρι·ο!ο!ιο!!ο
ποο ποι!!οο!!ο!! !!.!·πτ!. Τϊο!·ο!πε πι! 8!. Ροι:ο!·επιιι·ε.

1298.Β!!πππι; οι!! 8. Μ!!! 1900.
Β!οεε!ο· πω!!! Φπο!! Νοο!!!ι·ο πι! εο!ιιοι· !!! ποι· πω!!!
8!!πππε εοιποο!!!οπ Μ!!!!ιο!!πιιο; ( !·γι!!ορ!ι!!ιο.!π!οε)ε. πι!!!Ριο·
πω!! νοιι! ο. Αρι·Π.

1
. Βο!!!·οοπο!· ποι·!ο!!!ο!!!πο!· 3 Ρ!!!!ο νο!! Βο!!ιιιι

νοι·1ο!πι!πι:οπ πο!! Απο”.
Ρο!! Ι. Ν!οο!ο! '1'εο!!., 9 πο!!!·οΜ!. π!!! επ!!! απ! 14. Μπι!!!
1899ποπ!! 8ρ!ο!οπ πι!! ο!ποπι Βονο!νοι οιπο Κι!εο! !πε ω!!!
Απο!! πιοεοποοποπ. !!!!πεο!·ο2ο!! Βοινποε!!οο!ς!!ο!!; Ποπ!πο
π!!! ε!!!!ε!ι·ιι 2 !ποπιι!ο πιο; οοπιι!!ο!, !ο.ιιο;εοπιοθοποοππο. π!
18. 8οι!!οπιποι·πιω! Πι·. Ρο τοτε: Β!πεο!!ιιεε !!ι·ι ι·οο!!ιοπ πι

!!

πιιε, Αιιεεο!ιπεεϋππππο· ι·οο!!!ε!!!ι!!οπ οι!! ποι· 1π!!!!οπο!!πο!!!
απο. ο!ιπο ποι· ιιιοπιι!!οπ!!!ιι!οιοπ !Βο!ιο πο!! Βο!ιο!!ο!πο!πι!,ει·
εο!!!οεεοπποιο!! π!πποποννοπ!ο·οΝιι.!·πο.- Ροι·ο!γε!ε οοιι!οιιιο
ω!!! π., Ροι·οο!ε ίοο!ο!!ε ε!π.; Ποιπ!ρ!οι;!ο.ε!ιι!ο!!·ι! !ιι Βοεεοι·ι!ιιιέ
πο€ι·!!!'οπ.ιιο πι!" ποι· Κποπο ο;οποπ πππ Φο Βοι!!! πω!!!
!ιο.ππ. Ιιο!ο!!!ο Οοι!!ι·ο.ο!ι!ι·οπ!π ποπ Ε!ποοι·ιι πω! Ηοππποιι
ιι·οιπ πππ !π ποπ Γ!οποι·οπ πο!! !!π!ιοπ Ππ!οι·εο!!οπ!!ο!ε. Βοι!!!
8οι!ο 8οπιιοπιοποπο !!π!ιο. - Βρι·οοπο πο!·πιο.!.
πο!! τ. ι“ιιππι·οο !! !ε Ρ!!!!!!ο!οπιι!π!; ππι· οι!! !!!ο!ιιοι·,-πι!!
Οοπ_!ππο!!νοποποο!!!ιοι·Βιιιπιρί νοι!!ππποπ· ποπ ιιπ!οιο π! πι!
Φπο! 8!ο!!ο πι!! !!ιι!!νοι·ννοοπεοπ.νο!!ε!ο!ππ!ι.ιο Ρ!οι!!ε. πο!!!
Αιι€ο ποιπ πο!·ιιιο!; νο!!οε Βοπνοι·ιππςοπ; οο!·πιοΙοο θοειο!!!ε
!'ο!π.- Μιι!!! Ρο!οι·ε πο!. Φο Κιιο·ο! !π !!!ι·οπι θοπο·ο προ!!
Ζοι·ο!ο!·ιιπο·ποε Αιιι;οε πω! Ζοι·ι·ο!οεππεπο!!Ν. οοιι!οιποοοιιιιο
Φιοοι π!ο Οοπ!!οπ έ!!! Φο !!ι!!!ο σο!» πππ Ππ!οι·οι!!·οι!!ι!!!
πππ ποπ !!π!!οπ Ν. !'ιιο!!!!!ενοι·Ιοιπ! ιιππ πω!!! οι! ο!ποι·8ιο!!ο
»νο Φοεο πιι!ιο πο! ο!ποππο!· !!οι.ιιοπ,Με!! !π ποι· Οιιιιει!!ιιπι·
ιο!·ππ πο!!! νσπ ποι·! ειπε πο! ο!πο οπε!ο!εοππο Ποι;οι!οι·ιι!ιοι!
ποι· Ργ!·οιπι!ποι!πο!!ποπο!ποοεο!πι, Φο ππ ποπ Οοπ!ι·οο!πι·οποι!
ποπ ποι.!·οποπποπ !π!!!ι·οιπ!!!!!οπ!!!!!!!ο. !!'ο!!οοιπο Ποο!!!οι·ι·!!ι!·
π!!! ιιποιοποιιιιποπινοτποπ εο!!, πο πιποε π!οοο_!οποπ!'π!!ε ι

ο
πο!!

ι!!·οοεοπΗο!!!ι·πι;!!πο!!οπι·οο!!!εειο!!εο!'ιιπποπ πππ !οποπΤΜ!!
ποι· Οο.ρειι!ο !π!οι·πο ιπ!!πο!ι·οποπ !!!!ποπ. 1)!!! Β!πποποοι!!Ν!!
ε!ω! ιιπνοι!οι.π! ἔοπ!!οποι!, πο!! !ιο!ποι!ο! πιο!ο!·!οο!!οΒΘ!Μ'°
εο!ιο!πι!ω;οιι π!ε!!οι· ιιιι!πο!ι·οιοπ ε!ιιπ.

Ε
!
ο !! ι·. πιω!!! οι!! πο.επο!·πιο.!οθοε!ο!!!είο!π ποε !!ιι!!οπΑΠΕ"

οιι!πιοι·1ιεο!!ι,ινο!ο!ιοε ποινο!ε!. πο.εε πιο π!ι·οο!ο νιι!!Θ!ἔ""ἔ
οπο! Φο Β!π!ιιπο· ππι· Με 1(π!ο ιιππ Φο νοι·ποι·οππινωΙ!!!!!ο!
ποπ !!!π!οι·οπΑποο!!π!!ιο ποι· Οορειι!π !π!οι·πο πο!ι·οποππι!!!
πι!!! !ι!π!ο!·ο !)!!!!ο! ποεοο!ποπ,π! ινο!ο!!οιπΦο Βο!!ποι·νοππ!οοιιι
!!οι.τοιι.π!! νοι·εο!ιοο! Β·οπ!!οποπ.- 1ιιιοι·οεεοπι ιο! ποι·Γι!!!
Με εο!τοπ ι.ι!!πε!!ο·οι·Αιιεπιι.ιιι; ο!ποι· ει! εο!ιννοι·οι!νοι!ο!πιι!!!'·
πο!!!ΤΜ!! !ε! οι· πο!!! ποι· Κ!ο!ιι!ιο!! ποι· Κιιβ8! πι! οπο!!
οι!!! π. ΒΙεο ν. κ. ο .!ι!!ιι·ο Μ!. Απ! ιο. Απ!!! Μ! Μ·
νο!νοι·οι·!ιιιεε (7 ιπιπ. Κιμ!) οι!! 1-2 8ο!!!·!!! Βιι!ιοι·ι!!!!!Β
εο!!!!!,<.τνσπ οποπ !π πιο ι·οο!!ιοΟιπ!ιο.. Πο!!ιιιιιι· ο!ιποΕ`ιοπο!'
πω! Βοπιποι·ποπ. Κως!!! Φο!!! ο·ο!'ιιπποπ- Ππ!οιι!ιιο!!ιιιιΕΜ!!
28. Δρι!!: !π!πεο!!πεοϋπποπε οιπ οποι·οπ Βο!!πο πο! ι·00!!ωΠ
οπο!!! πιιι!εο!!οπ!!ιποι·οιπιιππ πι!!!!οι·οπιΒι·ι!!ο! οι!!ποι·Δι18!!"'
π!·οπο, πιο! νοι!!ιο!!!. Βιι!πι!ε ιπποε!ε !ιι!!ο!!·!; Ριιι!!!!οπω!!!
νιιο!!ο!·Με !!π!ιο, τοπιο!!! !ι·!!ι;ο. Ορπ!!ιο!!ποεοοι!!εο!ι:ι!!!!!!"ο
ιιππ ποο!!!ιι·ο θ!οε!ιο!·ροτ!!·!!πι!π8οπ; οι!! ποιπ Αι!8'οπω"Μ'



πιο

ιιιι·ππποοιπο πιοπιζο 8τιιεεοι·οι·εοιιππι·πιιοιιοι· Ε'ιοοιιο, ιπ ποποπ
ΡιππιοπωοτεοΙ.2ππο· ειιιιιιιπποτ, ποποιιοπ “πιο Ει.οιιιοπιιιοιποι·
εοιιππι·ποι· Ρπποιο, ιιοειιπποι·ε ιπποπ οιιοπ οποι· οποιι ιπποπ πππ
:πιο 'Ι'ιιοιι ππτοπ. Ριηιιιιο πιιι·πιοι. 8οιινοι·πιπρ,·οπ==Ε'ιπιι;οι·
πο.ιιιοπ ιιιε 0,6 πιοποπ ιππιίοι·πππο, πιιι· οιιοπ. Μπειιοιπ ποτιπιι.ι.
Ι)πε ιιπιιο Απο ιιοι·πιοι.- Αιπ 18. Μπι ιιο.τ.τοειοπ ποε Αποπ
ιιοι·οικε νοιιετιι.ππιε ποτπιιιι.ει; Ρπιιιιιο πω· πιοιοιι ποι· ιιπιιοπ;
Βοιινοι·πιπο·οπ πππ θοειοιιιειοιπ ππνοι·ππποιτ. Οιιιιιιιιι.ιπιοεοο
ιιιοοιι ιιοιτο ειοιι πο.οτγιιιεοιιο πιο ποι· Βοτιπιτιο ιιιοπιοπτοεπ
απειςοιιιιποι; οο πιιι·οπ ιιιιοτο.ιι, οποι· ιιοεοπποι·ε οιιοπ ιπποπ
ιποοεοπιιιιιτ ιιιοιπο εοιιποι·πο Β"ιοοιιοεπ εοιιπ; πιο Ρο.ιιιιιο πιιι·
ιιιιιεε. Ποτ εςιοιοιιοΒοιπππ οιπ 18. Αιιςιιετ ιιοι νοι·ιιι·οιιιιοιιοιπ
Αιι8·οπιοιπιιοιιπποπ. - οι ιιιιπποιιο πιοιι οιιιο πιπ οιποπ οιποπ
εοιιπεε ποε ι·οοιιιοπ Βπιιιπε ιιπ εοιποπ ιιιοπιιιιοπ 8οιιο πιιπ Βιιι
τππο ιπ ποπ Θιπειι6ι·ιιοι·, ι.το.ιιιιιοτιεοιιοι·οιιιιι·ποι:.Βοτιπιτ.ιειιππ
οοπεοοπιινοι· 8οιιποι·νοποιτοπιιιο. Πιο ιππειιοιπ πππ Νοι·νοπ
ιιιιοιιοπ ιιιοτιιπιιιπιι.ιοι· νιιοιοο ποπι ιπι:.ιιοι.Βιο Κπο·οι ιπτποπι
ιπ ποπ Βιιιειπιιειιοιπ ιτςοπππο ετοοιιοπι;οιιιιοιιοπ.
?πιι ΙΙΙ. Βου· Γ.. 60 .ιιιιιι·ο πιο. Αιπ οι. Οοιοιιοι· 1899πω·
ιοτιππ ιιπ ποι· 8τιι·πο ιιπιιε ιιπι ποι· .Το.ι.:πππι·οιι οιπ 8οιιι·οι
ιιοι·π πο. π οπειιεοιιι; 8οιιπεε οιιι απο 25-80 8οιιι·ιοι: Ιππι
ι'οι·πππε. Ειε πωπω ιποιιι·ιποιι,οοε Ιπι·ιιι·οοιιοπ, ππε ειοπ οπ
Πιιπεο ειιιιιοι· πιοποτιιοιιο. νοι·ιιιιοτο·οιιοππο Βοειπππποειοειο·
πω, ιιοιιτιο;οι·Κοριεοιιιιιοι·π, ετ.ιιιιιιοΒιπιππι; ππε ποιπ ιιπιιοπ
Νοεοπιιιοιι, Βοιιποιιππο πππ 8π.<.ςιιιιιοι.ιοπιιιιοτ ποιπ ιπποι·π
Ιιπιιοπ Αιιεοππιπιιοι πππ ιιπιιεεοιιιο·ο Ρτοειο. Κοιπο Βιπιππο;
ειπε ποιπ Οιπ, πιι;οιποιπο Βοιιπποιιο. Πορι·οεειοπ. Ροκ. ππι·πο
νοιι Πι·. Ποπι ιιι·οπ ε ιιι ιιοιιιιπποιι:. Πιο Κοριεοιιπιοι·ποπ
εοιιπιπποπ ππτοι Βιε. ιΞε ιιοι. ιιοιπ Γιοιιοι· επι. Ρπιενοι·ιο.πι,ι·
επιπππο; ππιππεε ιιπ! οι, οποιοι· πιο 48. Πι·. Κιιπιοπιιο,
ποι· ποπ Ροι. νοπ ποιοι- ιιοι· ιιιιππτο. ιιιπ ποποπ Νοπιιιετιιοπιο
πππ Απιιι.ιιοπ νοπ 'Ι'οοιιγοπτπιο ιιοιιο.πποιι:ιιοιτ.ο, ιιοππτο ιιοιπο
Βοι·πεγπιιιτοπιο ιιπποπ; οιιιο Βιι·πποι·νοπ. οιιειιοι·ποπι Οοπιοπιιι
τοι·ιπιι ειπ. πυι·ιπιιι.
Αιπ 5. Νονοιπιιοι· πο: Ροκ. ποοιι εοιιτ οιοππ; πιο Ππι.οι·ιιπ
οιιππο οιποπ ιιπιιε: 1 οπι. ιιιιοτ ποιπ πιιεοιοπ Ειππο ποι· ιιπιιοπ
Αποοπιιι·οπο Βιπεοιιπεοϋιιπππο οιποε 8οιιι·οι.ιιοι·πε,ππιοι 8οιιοι·ι'
ιιοιιοππ; (οιιοιιεοοιπο Βιπεοιιπεεϋππππο οπι ποπι ιιπιιοπ ι)οιΕοι
ποπε); 8οιιποιιππ8· πππ 8ποιιιοι:ιοπ ποεοιιπππποπ. ποιοι ποπι
ιιιοτοΡτοειο ποε ιιπιιοπ Οιιοι·ιιποε; Ριι.ι·οεοποε Βοοι:πε ιπι., επιι.
ιπτ.; Ρπ πιο οιπο 3 ιπιπ., νιοΙ ποιιοι· πιο ι·οοιιιε. Αοπεεοι·ο
Αποοπτιοιιο ποτιποι. νιεπε Επι. Οοειοιιτειοιπ πιιι·πιιιι. 08. ποι·
ιπο.ι. Βοοιιιοε Απο εειπε πιιι·ιπει, πω· εοιιτ οποο Ρπιιιιιο,
απο. Μι πιπι.
Αιεο Ροι·οοο ποε Οοπιοπιοιοι·ιπε ειπ. ιπ ιιιιοπ εοιποπ Ζποιεοπ,
ιπιτ.ιιιπ οιιιιιιοι·ο Ιιιι.ιιπιππι; ειοιιοι· τ.ι·ο.ιιπιπτιεοιιοπΠι·ειιι·πιι ε.
πιι πιο οποιο εοΒιιοιοιι πο.οιι ποπι 8οιιπεε οπτοπιπποπ. - ι
τοοιο νοι·ιοτπππι; ποε Οοπιοπιοι.οι·ιπεειπιπιποειιοιιπ Ειπιι·ιτι. ιπ
πιο οιππ έ "πιο ιπϋιι;ιιοιιποοιι πω” ποε 8οιιπεεοε νοπ
Ιιπικε πιιοιι ι·οοιιι:ε, ?οιποτ ποοιι ποι· ΒιπεοιιποοϋιΤπιιπο· ποπ
οιιοι·ιιο.ιιιποε οιιοι·οπΟιιιιιοιιιοπποε πππ ποποπ ποι· Ππνοι·ιοτιτ
ποπ ποι· ππποτοπ πιιι·οιι πιο Ε'ιεεπι·ιι. οι·ιιιτ. πππ. οιπι:ι·οτοπποπ
Νοι·νοπ ('Ι'ι·οοιιιοοιιε, Αιιπποοπε). Πιι·οοιο νοι·ιοιπππε ποε (ιππ
ιοπιοι.οι·ιπειπ εοιποπ νοτιιιπι'ο ιιπ ποι· 8οιιπποιιιο.οιεοιιωιωπ
ποιπ ποπιιιιιιι·, ποποπ ποι· Βιοιιιππο ποε 8οιιπεεοε πππ ποι·
Πιοιιο ποε Κποοιιοπε, ποπ ποε ιιιοιπο 8οιιιοιιιοι·π ιιο.πιπ ππι·οιι
ποιοι ποποπ ιιοππι.ο. ιπιπο ιππιι·οοτοΒοεοιιιι.πιππποιποε Οοπιο
ιπιιτοι·ιπεππι·οιι ιθ`ιεεπι·ποι· Βοιιιιποιιιοειεοιποπ πιοιιι: ο.πιπποιι
πιοπ, πει πιο Βιοιιιππι.: οιποτ εοιοιιοπ ιπ ποι· Βιοιιιππο ποπ
πιτιιοπποπ θοπο.ιι:. ιιιεο νοπ ποι· Βιποοιιπεεϋιι'πππο ποοιι ι·οοιιτο.
πιοποπ ιππεειο; πο.ιιοιποι· πιο θοποιι: ποπι εοιιποι·ιιοιι πο·
πιιιςοππ, ππι οιπο ιΞ'ιεειιι· ιιοι·νοιππι·ιιιοπ. Ιπιπο 8οιιιι.πιπιιπο
ποε Νοι·νοπ πιιι·οιι Βιπιοιηο;ποπιιπ ποτ 8οιιιι.ποιιιποιε εοιιτ ππ
πιιιιι·εοιιοιπιιοιι, ποιι οιιι εοιοιιοτ επι· Ηοι·νοττπιππ,ο; πιοεοτ
πιοποπ τοπικ ιο·ι·οεεεοιπ πππ πο.ιιοιειοιιοι· πιο ποιιοπιιοἔοπ
ποπ Νοι·νοπ ιιιι.ττοεοιιιιπιποπ πιιιεεοπ.
Βε ιιιιοιι οιιιο ππι· πιο Απποιιπιο ποι· Βιι.ιιιπππ
Οιιοιι, τοποοτ.οι·ιεοιιπιιι·οιι πιο Βι·οοιιιιττοιιππο;. ..ιιπ εοιποπ,
πο.εε οε ειοπ ππι οιπ ποιπ ποπτοει:ιιοπιοοιιοεΙππινιππππι πππ
ποιτο; ι'οι·ποι·,ποεο πιο ιιιιι·ιι;οπ Ηιι·ποιεοιιοιππποοπ πιιοιι ποιπ
8οιιπεε, πιο Βποο ποι· τοοιιιοπ Ρπριι1ο ειοπ οιποπ επι θιιιιιι
ιιοπιοιιοπ ιιοεεοπ. - Ποιπποοιι ππι·πο οιπο οπιπειι.<;ο_Ρι·οο;ποεο
.·.>ιοετοΙιτ,πιο ειοπ οποιι ι·οοιιιιοι·ιι€ιο. πιο ιοιιμο ει.οι.ιιιιοε8οιιπιπ
ποπ οιιιο: 8γιπιιτοιιιο πππ οππιιοιι νοιιεπιππιπο (ιοποεππο. -
Βιιιο οποιοι· οποοειοιιιο Βιιπτοοπππτοι·εποπππε οιποπ, πο.εε
ποε 8οιιι·οιιιοτπ ιιοι' ποπι 8ιιι·πιιποοιιοπ εποε.

ππι·οιι ποπ

(Απιοι·οιοιπτ).

Βιεοπεειοπ:
'Ι'ιιιπ ε οιιι οε πιοιιι:πιι πιιιιι·εοιιοιπιιοιι, ποεε ιιπ ?πιι ΙΙΙ
πιο ιεοιιιτο Οοπιοπιοτοι·ιπειιιιιιπιιιιο;Με Οιιοιι επ ιιοπιοιιοπ εοι;
πιο ιπποτιοποιιοπ Ιιο.ιιιπππποπ ιιοι Νοπτοεοπ, ιιοεοπποι·ε ιιιιοιι
πιο ιιγειοι·ιεοιιοπ οπιειιτοοιιοπ ιπ ιιιι·οι· Ιιοοειιιεπιιοπ :ποιοι πιοιιτ.
ποιπ Απειιι·οιτπποεΕοιιιοι οιποε ιιοειιπιιπτ.οπΝοτιιοπ.
Κοτιι ι ο· οοιιιιοεει.ειοπ πιοεοπι Βιππο.ππ ιιπ πππ ιιιιιτ οιπο
ιιιιειοπ ποε Οοπιιιπιοτοι·ιπο.οιπο πιιιιοιι οιποπ πιπεοιιι·ιοιιοποπ
Βιπτοιςπεε, πιο ποιιτεοιιοιπιιοιιοι·.
Μ πειπ ε: οε ιιιιππιο οιποπ οιπ οιποοιποι· Ζποιοι ποε Οποιο
ιποιοι·ιπε πιι·οοι ιπιοιι πππ νοπ πιοεοιπ οπο. ποι· 8·οπιιοΝο” ιπ
ιπιτιοιποπεοιιοιι. εοιποπ εοιπ.

Α π ποιο οτιπποι·τοιπ πιο ιιοι Κιπποι·π πιοιιι εοιιοποπ πππ
πιιιιοι πιο εοιιτ ιιοι·ιπποιιιεοπ, «τι·ιι.ιιιποτιεοιι-ιιγετοι·ιοοιιοπ»Μπ
πιππποπ. πιο ιπο.ποιιιποι πο.οιι ππιιοποπι.οιιποπ 'Ι'ι·οπιιιοπ :ιπι
ττοι.οπ.
Ψ ο ο ι ο ιι οι ο π: :οιπ ίπποιιοποιιο ιεοιιι·ιο Ιιπιιιπππποιι,
ιποποιιπιο.ιοιποπ τιπππιοτιεοιιοπ Πι·οιιι·ιιπο·ε, ιιιιππ πιοπ ιιποιι
ιιπ οιπποιποπ νιεοοι·ο.ιοπ Νοι·νοπ (εοοι·οιοι·ιοοιιοππιο πιοποπ·
εοιιοπ) ιιοοιιοοιιτοπ. Βοιοιιιοιο: 1)πω” ποε Βριοπετιιιιιπ,
πο.πιιοιιοοπιιιιοτοΑοιιγιιο ιιοι οι·ιιοιι.οποι·ιποιοι·ιεοιιοι·ιι`ιιποτιοπ;
νοι·πιιοιιι. οιιι Οο.ι·οιποιπ,Ιιιι.πειτοιοπιιο; ποποοιι Ηοιιππει. πι"
πιο· οιεο οιπο εοπ·. ι.ι·πππιπιιεοιι-ιιγειοτιεοιιοΗοπιιιιππι.; ποι· ο ο
ι:τ ο οο τι ε ο ιι ο π νο.ι;πεπποιεο νοτ, πιο πιιι·οιι ποπ οιιοι·ιιιιγοπ
Ειιπο;ι·ιπ ιιοιιοιιοπ ππι·πο. 2) ?πιι νοιι ι'ιιποιιιιποιιοι· Βιιιιππο·
ποι· ιπ ο το ι· ι ε ο ιι ο π Μπ.ι;οποποιοο ποε νομο: Ργιοιοοριιειιιπε
πιιπ Ατοπιο πππ Πιιο.πιτιοπ ποε Μοοοιιε, πιο οιπο (ιοετιιοοπτοι·ο
ετοπιιο ΜΜΜ; πιο.οιιιο.Νο.οιι ποι· Οροι·οιιοπ πιιιοι· ρογοιιιοοιιοπι
Ειιπιιπεε πιοποι· νοι·πιιοι·ςοιιοιιποΑωπιο.
2. 8οι·οιι πιιπ εοιποπ οπ,=ιοιιιιππιμοπ νοτι:ι·πε πιο» «πιο
Ιπι'οοτ.ιοπειιτοπιιιιοιτ.οπππππιο8οιιπιο».
Ι)οι· νοι·ι:ι·οποππο ιιοιοποιιτοτπιο Βοποπιπποι ποι· 8οιιιιιο πιο
Απει.ιοπιτειιππιιι. νοπ Μο.εεοποτιιι·οπιιπποοιι ιιπ οιοπιεεοπ ιπ
ιοοιιοπειιιοπιιιιοιτοπ πππ πιο ιιιιιοι, ποιοιιο ποι· 8οιιιιιο ιπι·
νοι·ιιιοππε ειοιιοπ, πιπ πιοποπ Ποιιοι οπτ.ποποπ2πιτοτοπ.-
Βιοεο ιιοετοιιοπποεοπτ.ιιοιιποιπ, πο.εεπιο 8οιιπιο ιιιιο ιπι'οοι.ιοπε
ιιι·ιι.πιιοπΚιπποι· νοπι 8οιιπιιιοεποιι ο.πεεοιιιιοοετπιο πιο Κι·οιπικ
ιιοιι: πιιπ οιιποιειπιοπ πππ οιπο Ποιιοττ.ι·ποππε εοιποπ που
θοποεοποπ πιοιιι: πιοιιι· ιιπ ιιοΓιιι·οιιτοππι. - πππ πιο Κιιιποι·,
ποιοιιο πιιι Ιπιοοι.ιοποικτοπιιοπιπ Βοιιιιιιι·ππο οοιιοιπιιιοπ οιππ,
επ ιο.πι;ο ι'οι·π ιιιιιι, ιιιε ιιποιι εοιτ.οπε πιοεοτ οιπο ινοιτ.οι·νοι·
ιιι·οιτιιπε ποι· Απειοοιιππο· οπο οεοιιιιιεεοπ οι·οοιιοιπτ..Πιοε πο
εοιιιοιιτιπ Βπεειπππ οιιι θιππ ιππο ποι· ιιπ Βοι;ιοι·ππο·οοπποιεοι·
ιιπιιιιοιι·ι.οπνοι·οι·ππππο· ποε Μοπιοιππιιιοτιιοενοιπ .ιιιιιιο 1886.
Αοιιπιιοιιο Βοειιπιπιππποπ οιππ πι- πιο Μιιιιοι·ιοιιι·οπετοιτοππππ
πιο Απειο.Ιτ.οπποι· Κιι.ιεοιιπ Μο.ι·ιοοι·ιπεεοπ ππι·ποιι. Ψοππ πιο
Αιιποιοιιππποπ οποιι 8οι·ιπο οιππ, εο οι·οοιιοιποππιοεοιιιοπποοιι
πιοιιι ι;οπιιο;οππ ιποκινιι·ιιπππ πιοποπ πιο επ πιιπεοιιοποποι·ιιιο
Βιπιιοιιιιοιιιιοιι..
Νοοιιποπι νοτ”. πιο νοι·οι·ππππο·οπ ποε Ποπιοιπο.ιι·ιιτιιοε.πιιπ
ποποπ ιιπποι·οι 8τοοι.οπ νοη;ιιοιιοπ πππ πιο νοτιιιιπποποπ Αιι
ποιοιιππι;οπ ιιοινοι·ποιιοιιοπ, ιιοορι·ιοιιιοι· ιιπ πο: Ηιιππ πιοεοτ
νοι·οιππππποπ ιι.ιιο ιπ ποπεοιιιοπ πιιιπιιο.ι'ιι;οιποοιιτοπ ιΒιιιι·ιι.π
ιιππο;οπ πππ οπο:: Βιριιιιιοτιο, 8οιιο.ι·ιοοιι, Μιιοοι·π, Βιιιιιιοιπ.
Ροοιιοπ, ννιππροοιιοπ, Κοποιιιιπειοπ πππ ιπιιπιιιε, ιπποπι οι· πιο
ιπ ποι· Ιιιτοτοι.πι·πιοποτι.ποιοΒιοπΒι·ιοιιι·ππι;οιι ιιιιοτιποπιιο.ιιιιπο
ποποπ πππ Απειοοιιιιπςεποποι· πι· Βι·ιιι.ιιιοι·πποιιιοι·οπ2ιοιιτ.ιπι
ΑΠ οιιιοιποπ πιο Βοποιπ πιι ιοτποι·οπ ιπ Ποι.ιοτοιποιιπιιπιιπι.;ιιπ
ποπ πππ πιοεοιιιοπ ιιρρι·οιιιι·οππ, πιιπ πω» οι _ιοποοιι Επι·
ιιι·οιιι;ιεοιιι.ι·οιιοι.οπ,ποιπ Βοιειιιοιο Ποπτ.εοιιιο.πποι'οιο,ιοππ,ιιοι
ποι· Γοτπιιιιιιππο ποι· θοεοιιπιειοι· ποι· Βι·ιιι·ιιπιιι.οπ οιποπ Ηπ
τοι·εοιιιοπ2πιεοιιοπ ποπ οοιιποι·οι·οππππ ιοιοιιιοι·οπ.το”. οππο
ιπιεοιιοπ Ιπι'οοιιοπειιι·οπιιιιοιιοπ πιι ιπποιιοπ πππ οπποι·οι·εοιτε
πιο ππι·οιι ιι·ιιιιοι·ο Βιιιι·οπιιππ8· οτιοιιι·πποε;οπιοοε Ιπιπιπποπ
νοπ ποι· Ωποτο.πιοιπο επ ιιοιι·οιοπ.

(Απτοι·οιοτο.τ).

Βιεοπεειοπ:
Ηοοτεοιιοιπιοπ π ιιο.ττοιιι ποι· ΑπειΕπιτ νοπ Κπεοιιοιοπ
Βοοιιοι·οπιιοιπι Ποι·ιιει; οιπο Κοποιιιιιιετοπ-Βιιιποπιιο.
Πιο ιποιει.οπΧιπποι· ιιιιι·ιοπ πιιοιι 2--8 ιιποποιοπ ποιπ ιιιιετοπ;
πιο Ιζι·ιιπιιοπ ποτποπ ιπποι·ιιο.ιιι ποι· Απειιιιτ ιεοιιτι πππ ποπο
ποπι ειο ο.πιποιι6ι·ι :π ιιπετοπ, πιοποι· ιιι ποπ ιι.πποι·π εοιποπ.
ιπο.ποιιο νοπ ιιιποπ ιιπποπ ποιππ πιοποι· ιιπ ππ ιιιιετοπ, οιπιπο
ιιιιοτοπ πππ εοιιιιπ εοι: 7~8 ιποποι:οπ; ποπποοιι ιιιιιιοιι ειο
ιιοιποε νοπ ποπ ο;οεππποπ Κιπποι·π ιπιιοιτι:!

`

Κ ο ι· π ι ο; ιιοετιιιιοιπιοεοΒι·ι`πιιι·ππ,ς; ποι· ιπιιποιιιιιιιδιιπΝποιι-
'

ετο.πιιιπι ποε Κοποιιιιιιετοπε πιοποπ οπιιιιοποππο ε πεπιππιεοιιο
Ηπετοπ ιετ.ιοπιιςιιοιι πιο ποε Βοεπιτοτ οτιιιιιιτοτ οιιοιιοι·τοις
ιιοι·ιιοιτο.πεπεοιιοππππ ιιιοι:οτιιοιπο Ιπι'οοιιοπεεοιπ.ιιι·.
8 οπο ιι ειοπ: πιο Ε'ι·ιιςο επι· ι)ιεοιιεειοπ, πιι οε πιοιιτ οικια
πιο ποιο. ιιοι Ιοιοιιιοι·οπ Ιπίοοτ.ιοπειιι·ο.πιιιιοιιοπ ιπι Πιι.πεο
(ιιι ο.ε ο ι· π, Η π ιπ ιι ε) πιο οπποι·π, ππιιι·οοιιοιπιιοιι ιιπ Ι π οπ -
ιι ο τ ι ο π ε ε τιππι π πι ιιοιιππιιοιιοπ, πιιοιι ιςοειιπποπ πππ _ιοποπ
οιιιο ποοιι πιοιιτ ιπι'οοιιιιεοπ Κιπποι· επι· 8οιιπιο πιι ιοειιοπ.
Ε'ι·οπιπιοι·ι: πιο Βοειιιπιπππι; ποι· Ωποι·οπτοιποιι·ιει: ιιι
ππι.οι· Πιπετιιπποπ οοιιοπ ιιοι ποπ ιο.ππιππιιο;ειοπ Ιπι'οοιιιιπε
ιιι·οπιιιιοιτ.οπεοιιπιοι·ιι; πππ πιτπ π. Β. ιπι Ηοιι·οεειιιτ ιιοι ποι·
Αππιοιπππε οιποπ ι4"ιιιιοοπππϋ.οιιει.πω· ιηηιι·οιιιπιοι:ιν (πιιιι6.ιιιι
οιι·ι·οιιοποιπ.πιςοΒοιιοπ. Ι)ιο νοπ Μοπιοιπο.ιι·ο.ιιι ι'οει,ι;οεοτει.οπ
'Ι'οι·ιπιπο πιοποπ ιιοι ποι· Απιιιοιιππο· ποι· νοι·ειοιιτειπποει·οποιπ
ποιοι-ιιοι πιο Βιοιιιεοιιππτ, οιππ οποι· επι Κοποιιιιιιετοπ ιιππ
Πιριιι.ιιοι·ιο εοιιτ ποιιπιιπι· πππ πι» Ροι·οι:ιιιε, ιποιποι· Μοιπππι.ι·
ποοιι, ππ πππ. Νοοιι ποιοι ετοιιτ ειοπ πιο Γιοπο ιιοι νει·
ιιιιπι;ππο ποι· Ωπο.ι·ο.πτοιπο ιπ ιι'ιι.ιιοπ οιππ το ιετι·ιι·ιοι· Ιπ
ιοοιιοπειιι·ππιιιιοιτοπ. 8ο π. Β. οιιιιοιτ ιοιι ποοιι ΐιπτοτεποιιιιπο·
ποε 8οιιιοιιποε νοιι οιποτ οιποπ νοι·πιι.οιιιιεοπ'Ι'οπειιιιιιε, οπο
ποπι ιιποιοι·ιοιοο;ιεοιιοιιΕπιιοτπτοι·ιπιπ πιο Απιποι·ι, ππεε οιοιι
πιιι·οιιοπε ιιοιπο Βιιιιιι.ιιοτιοειιι.ιιοιιοπποιππποπ ιιπι.ι.οπ, ποπι
οποι· πποειιοπ επιπποιιιιτιπι€οι· Βοοιιιοπ, πιο ειο ιιοι πιοοτιιεοι·
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Απειππ ιποιιι1ιτοποοοιιοιο. νοτ1ιοιιιιιιοπ,ππά νοπ Ρ1ιι π ιι,
Β.οιιοιιιιιοε, Βροτο.πε1ιγ. νιποοπτ 1ιοεο1ιτιο1ιοπινστ
άοπ ειπά. Ππιοτ Βονιι61ιπ1ιο1ιοπνοτιι121οιιιεοοπΜοτο ιππ ππι·
άιοιοπι€οπ νοτειο1ιτειποιεετο,οο1πποιτο11'οπ,ινο1ο1ιοοιπο Αποιπο.
ιο11ιοπ1ο.ι·ιεοτιοτάοτι, ιιπ οι: ειο1ιπιο πιπ άπο 9-_ιο1ιτιο·οΚιπά
οιποπ Κο.πιπιοτοοεπιιοπ 1ιοπάο1ιο,νοτιιοποιο πι, ποο1ι οιποτ
Απίτοο·ο Βοι ππεοτοιπ Μοάιοιπο1ιποροοιοτ, 0ιιοτππιο.ιιιο ιι1ιοι·
άιο Γτιπιι1ιοππά ιιοοιιιπιιιιοάιο ?ιιπ άοτεο11ιοπ(π|ιοτάιιη;ο, άιι
πιιι· άιο οιιιεο1ι111οιποΙιιτοι·ιιιιιι·πικάπ πιιι Βιιιιά ινοτ. οι.ιιι·πε
π·ι111ιπι·Ιιο1ι)πω' ιιππο.ιιοτπά4 ινοπ1ιοπ. -- Οοπιποιοε ποι· άεπι
1ιοιάοπ_ιοάοιιιπ11ο.άοπιι 2 Τομ εποιοτ :οποιο ειοιι άιοεο1ιιο
ΑιΤοοιιοπ ο.ιιο1ιΒοι άοι· 18-_ιο1ιτιοοπΒο1ιννοετοτάοτ Χτο.πιιοπ.
Βοιάο 1ι'5.11ονοτ1ιοΐοπιιιιτιιιοπε ιιι νιιοπιο·οιι'Ρομπ οιιποι.ιο·.
Μ ποιπο· πιο ποιοι· οιπ. Μεεε ιπιιιι ιι πι ειτιο Κιπάοτ,
ά. 1ι. εο1οιιο,άιο 8οιιοτ1ποιι, Μπ.εοτιι οιο. οιπιπιι1άιιτο1ι
οιππο1ιι:ιιο.ιιοπ,ιιπ Ρο11οάοε Δπι'τι·οι.οπεάοι·οο11ιοπΚτοπ1ι1ιοιτ
πι Ποπεο, ο1ιποΒοάοπ1ιοπ πιιι· 8ο1ιιιΙο οο1οοεοιι ιτοτάοπ εο11
τοπ; πιο 1ιοπποπ πιο1ιι ιποιιτ οποοει.οοιιι, ιιπά άο.1ιοτπ.ιιο1ιπιο1ιτ
ιιιοιιτ οπιιι Έτοιμοι·οιποτ Ιπι'οοιιοπ ινοτάοιι. Βιιιο Πο1ιοττι·ο8·ππο
άπτο1ιιοοιιππάοΡοτεοποπ οι Μπιτ _ιοάοπ1'ιι11οεο1ιτοο1τοπ,εοπειε
ιιιι1ειιιοπ ιι

ι άιο Αοι·πιο εο11ιεινιο1 1ιοιιιιοοτ άιο Ιπίοοιιοπ νοτ
πιιιιο1ιι!

Η ο ο ι· ε ο ιι ο1ιιι πππ ΜΗ. ,ο1οιοιιίο.11εοιποΠο1ιοι·ιτοΒιιιι€άπτο1ι
θοειιπάο Πιτ εο1ιτοο1τοπ,πιιι ποιοι·ιιπε Βοάοπ1ιοπ,άο.οεάιο Ζπ
1ιιεεππο νοπ ιποπ1ιιι·ιοπππά ο1ιοπεονοπ ιιππιππιειι·ιοπ Κιπάοι·π
οπτ Βο1ιπ1οιιι Ε'ει11οπνοπ Ιπιοοτιοπε1ιτοπ1ι1ιοιιοπιιπ Ηπποο νοπ
ποπ Απ,ο,·οιιοτιιιοπ1οιο1ιι.πιιεε1ιτπποιιι:ινοι·άοπ 1ιοππτο.
Κ οι·πιο· τοπιο ιπι Ηοειριι:ο1άιο 1εοΙιτππο· πιιο1ιάοι· Ρο.τ.ιοπ
τοπ πιιι: οτπρϋποι· Ριιοιιιιιοπιο ππά Ιπι1ποπιοι, νοτ
π)Ιοιπ ιιιτο 8ο1ιοιάιιπε νοπ Ηοτι- ιιπά Νιοτοπ1ιτοπ1ιοπ ππά 'Γι
ριιϋοοπ πιοο1ιο1ιετ.ειτοπο,·άπτοιι. - (Πιο Πιεοπεειοπ οο11ιπ άετ
πιιο1ιει.οπ81ιιιιιπο Γοτιεοοοπτ ιιοι·άοπ).

1)ιι·οοτοτ:97. Κ ο ι· π ι π.
8οοτοιο.ι·:Ε. Β Ι ο ε ε ι ο.

11οι·ιιιιοοιιιοο.

- Μ11το1οτΔ11οτ1ιϋο1ιετοπ θππάοιιιιτιοιοε ιιπ
άοπ Πο11ιο1ιιτιιι·8·οπ,ινιτ1ι1ιο1ιοπΘοιιοιιιιι·πι1ι Πι. Ο π ε τον
ι!ιι·ε ο1ι, σπιτι ιιππ θ. Ποοοπιιιοτ 1900, ειιιά άοιιιεο1ιιοππι»
Ιο.π8·ιο1ιτιο·οπππά πιιιο1ιο1ιοπΠιοπετ άιο Βτι11οπτ-1πειοπιω άοο οι. Α1οιιο.πάοτ Νοινο1τι-Οτάοπε Α11οτ·
οπιι.άιςετ νοτ1ιο1ιοπνι·οτάοπ. ο ι- Ποτ Βιιτοπ1οι1ιιιιοάιοπεποπ Βοιοε 8ι·. Κοιεοτ1.Μπιοειιιτ,
1ιοτοι.ιιοπάοεΜιτε1ιοά άοε πιι1ιτοι·-ιιιοάιοιπιεοιιοπΒο1ο1ιι·ιοπΟο
ιπιτοε, Αοπάοιιιι1ιοτ,ποιο. 8ιοπτετοι.1ι Πι·. Ποπ Ρο που Μ.
Μπι 11οιιιιιιοάιοπο άοο Κοιεοτ1ιο1ιοιιΠοίοε οι·
ποιππι ιι·οτάοπ, ιιιιιοτ Βο1πεεππε ιιι άοτ νοπ ιιππ 1ιο1ι1οιάοιοπ
8ιο11ππο πιο Μιτ.ι>,·1ιοάάεε ιπι1ιτ11τ-ιποάιοιπιεο1ιοπιιο1οιιτιοπΟο
ιπιτοε.- Ποτ Απο Ποιτπι1ι
Π1ιτοπ1οι1ιιιιοάιοπε
οτιιο.ππι ινοτάοπ.- Απι 1. Ποοοιπ1ιοτ 1ιοο,·ιποάοι· Μοο1επιιοι·Ρτοιοεεοτ ποι·
θγπ111ιο1οιι·ιο,ννιτ1ι1.Βιιιιιιοτπι1ι Πι·. νν. 8ποο·ι των άο.ε80

.1π1ιι18.πιπ εοιποτ ιιτπιΙιοιιοιι ππά
ά1οπει1ιο1ιοπ Τ1ιο.τ.ι€1ιοιτ. Πιο Αοι·πιο άειι ο·γπιι1ιο
1οιιιεο1ιοπΙποιιιπιε ιι1ιοττοιο1ιτοπιιππ ιιπε άιοοοιπ Απ1πεε οιπο
θΙιιο1τινππεο1ιο.άτοεποππά νοπ εοιποπ 8οιιιιΙοι·π ινιιτάο οιπ Οο
ιτο.1πι· 8τ.ιιιιιπο νοπ Βιιροπάιοιι ιιΜ άοιι Νιιιιιοπ άοειΙππι
οτε οιοεοιππιοΙτ.- Ιπ άειι·Απ1π άοτ Ππινοτοιιπτ .Τπιχιονιτ(Ποτρο.ι) ποτ :ιιπ 4.

Ποοοπι1ιοι·,πιο ιι·ιι· άοι· «Νοτά1. Ζιο.» οιιι.ιιο1ιιποπ.άοτ ποπ
οτποπιιιο οτάοπι1ιο1ιοΡι·οιοεεοτ άετ Οριιτ1ιοΙιπο1οΒιοππά οπο
τ.1ιο1ιιιο1οο·ιεο1ιοπΚ1ιιιιιι, 8τποιετο.τ1ιΠι·. Α. ο ο ιν οπ ιιι, εοιπο
Απ'οτιιιονοτ1οεππο·πιο ιιπε Βο1ιοπ άοτ Β1ιπάο·ο1ιοτοποπςο1ιο1
τοπ. Ιπ άοπ οιπ1οιι.οπάοπνιιοτιοπ Χοάοο1ιτοτω. .Τοινο21ιι
άοεεοπ, άοοε οι· νοτ 20 .ιπ1ιτοπ, ιιπε άεπι Απε1οπάο :πιάσο
1ιο1ιτοπά,ιιπ άοτ Ποι·ρο.τοι·Πιιιι·οι·ειτο.ιιοππι Ποοιοι· άοτ Μο
που πτοπιονιτι ννοτάοπππά ινιάιποιο άοπι άπιπο.1ι,ο,·οπΡτοι'οε
επι· άοι· Ο 1ιτ1ιο1ιιιο1οο1ο.οοιποιιι νοτο11.πποτΡτοιοειιιιτ Πτ.

Β ά ιι οι· ά Ποο ιι 1 πι ιιπ π ινω-ιο οιιι·οπάοτ Αποτ1ιοπππιιο·πιο
νοτάιοπτοπιΠπινοτειιοιεΙο1ιι·οτιιπά ππεο·οποιο1ιποιοιπΘοΙο1ιττοιι.- Ζπιιι Νοο1ιι'ο1οοι·άοο Ρτοιοοεοτε Πτ. Θ. Βοιπ επι' άοπι
1.ο1ιτειιιιι1άοτ θο1ιιιτιο1ιι1ιοππά θγπιιιιο1οΒιο ιιπ άοτ Κιοινοτ
Πιιιιιοτειιιιι πι, πιο ιιπε Κιοιν οοιιιοΙάοι. ιιιι·ά, νοπ άοι· νι'ει1ι1
οοπιιιιιειιιοπάοι· Ππινοτειι.ο.τ άοτ Ρι°0Ϊ8ε80Γ άοι· .Τπτιοινοτ Ποι
νοτειτο.ι.Πι·. Μ ιι τ οιο ιν, οιιοπιο1ιο·οι·Ρτινοτάοοοπτ άοτ Μπε
Ιιο.ποτΠπινοτοιι:οι, πονιι11.1ι1ιινοτάοπ.- Ποτ Κιοιιιοτ Ατοι. Πι. Βοπάοτειιι πι). νοπ άοι· Ρετι
οοτ τιιοτοροπτιεο1ιοπ θοεο11εο1ιοΗ:οππι οοττοιι
ροπάιτοπάοιι Μιι€,·1ιοάο ο·οινο.1ι1ι ινοι·άοιι. (Μ.)- Απι 1. Ποοοπι1ιοτ ι·οΙ1οπάοι:οπ ειο1ι 25 .1ιιιιτο άοι· ιιιοι
1ιο1ιοπΤ1ιο.ιιο1ιοιτάοο Β1ιτοπ-Ποι1ιο1ιιτιιτεοπ.ιιιιτ1ι1.Βιοπτετοιιι
Πι·. Π. Μ π τι π ο πι· ιιπ άοιπ ιιπ άοι· Ροιοτ1ιοΐοτΟ1ιοπεεοο1ιο1ο
ι;οποπ Ηοεριιο1 «Δ11οι· Ηοι1ι€οιι», Βοι ινο1ο1ιοι·(ιιο1οπ·οπ1ιοιτ

πωπω” 'Γιοιιοποιν ιιπ :πιπ
άοιι Κο.ιεοτ1ιο1ιοπ Ηοιοε

άοιιιεο1ιιοπ,πποεοι· ππάοι·οπ Βιιτιιποοπ, οιπ .Ιοιοπ ππά οιπ Οπ
ιιιι.ιι1επι· 8ιιίιππε οιποπ Ρτοι1ιοιιοε ειπ άοιπ ο1ιππποπιιιιπποπ
Ποεριιο1 άπ.το·οοτοοιιιννπτάοπ.- Ποτ Μοοιιιιιιοτ Ρτοιοεοοι· άοι· 8γριιι1ιάο1οιιιο ππά Ποτιιιιι
το1οιι·ιοΠι·. Ροορο1οιιιι Μ; νοπ άοιπ Κιοιι·οτ ΜοτοιΠ
Πιτ 8γριιι1ιάο1οο·ιο ιιπά Ποι·ιιιοιο1οιιιο ιπιπ
Βιιι·οπιιιιιο1ιοάοο·οιι·ο.1ιΙτινοι·άοπ. .- Ποτ Ρτοιοεοοτ άετ Ρεγο1ιιοττιο ειπ ποι· ΠτινοτειΗιι: Πτω
1ιπι·ιι·, Πι·. Επιπιιπε 1ιοπε . ιιιοΙο1ιοτ οποιο· 1ιο1ιπππι1ιο1ι
Ρτοΐοειιοι· ιπ Ποτιιιιι νιιιιι·,οι ννοι;οπ οιιιοε Αππ·οπ1οιάοπο ιπι·
άπο 1ειπ1'οπάοννιπτοτεοπιοετοτ1ιοπτ1ιιπ1ιτππά πι: πιιι; άει· 8ι.ο11
ι·οτι.τοιππο άοι· Ρτινο.τάοοοπτΠτ. Ρ Πε τοι· 1ιοιτο.πιιιιιοτάοπ.- Ποτ 1ιο1ιοππι.οΡ1ιγειο1ο,ι.ιοΡι·οι'. Πι·. Θο1τ.2 1π 8ι.τιιοε
ω.: @οπο πιιι. ιιοπι 8οιι1πεεο ιιπε 8οπιοειιοτο εοιπο Βιο11ππε
πιε Πιτοοιοτ άοε ιι1ιγειοΙοο,·ιεο1ιοπΙπετιιπτε ππά ε1οιο1ιιιοιιι,=.ι
ο.ιιο1ιεοιπο Βο1ιτι1ιΜιο·1ιοιτ.ειπ άοτ 8ι.τοεο1ιπτεοτΠιιιι·οτο1τοτ
πιιι'. (Α. ιπ. 0.218.)- Απι 24. Νονοιπ1ιοτ Γοιοτι:οάεε Α1ι.ο Κοτ1ιο.τιποπ
Ποοιιιιοι.1 ιπ Μοε1ιοιι εοιπ 125_ι11.1ιι·ιο·οε Βοοιο
Ιιο π. Πιοεοε 1·1οεριιο.1,ιιιο1ο1ιοειιιι1ιοτ νοιιι Οο11ο.ο·,ιππιάοι·
π11ΒοιιιοιποπΡιιτεοτι.>ιονοτινο1ιοι ινπι·άο, ε;ο1ιοτι οοπ σο. 15
.1ει.1ιτοπάει· ΠπινοτειιΜ (01ιοιοτοιεάοεοο11ιοπιπι ποεοπιι·8ττιο
Ρι·οι'. Ρ. Μ. Ροροιν) ππά οιιι1ι111ιοοπ. πιο1ιτ πιε 50 .1οιιι·οιι
άιο Ηοοριιιι11ιΙιπι1ιοπάοι· Ππινοτειτου- Μοτο ι.οτιιο π: 1) Αιπ 2. Ποοοιιιιιοτιιι 8ο. Ροι:οτειιπτε
άοι· πιο το1ιι.ιοιτοπάοΑτει. Πτ. Α1οιιιο ν. ιιππ” ιιπ Μπιτ
νοπ 74 οιποπ. Ποτ νοτει.οι·1ιοπο πω· ιπ 8ο. Ροποιεοπτι;· πο
1ιοτοπιιπά οι·οοεοπ ιιπά ινιάιποι.ο οιοιι άοιπ 8ι.ιιά1πιιι άοτ Με·
άιοιπ ιιπ άοτ ΠοτιιιιτοτΠπινοτειι:Μ νοπ 1846-1852. Νιιο1ι οι
οο1νιτππο άοιιΠοοιοτοκοιιιοπε !ιοεε οι· ειο1ιιπ εοιποτ Ποιιπιιι1ιο
ει.πάτΜε ιιτοΙιτιοο1ιοι·Απο πιοάοτ. 119. πο.: ειο1ι οιποπ άπτοιι
εοιπο Πο1ιοτεοιπιιπ);οπ Ρ π ο ο ιι ιι ι π 'ο Με Ποπτειο1ιοοιποπ Νο
ιποπ οοιπποιιι. -- 2) Αιπ 8

.

Ποοοιιι1ιοτιιιοτεο1ιιετάοι· ι'τι11ιοτε
Οτάιποιοι· άοε 1ιιοει€οπ Ροιοτ-Ροπ1-Ηοεριιο1ε, 8το.οι.ετατιιΠι·.
Μ? 111ιο1ιιι 8 ο πιο ε ο ο τ ιιπ 78. Πο1ιοποιο1ιτο. Β ο 1ι. ειιι.ιιιιιιτο
ο1ιοπίο.11ειιπε ει. Ροιοτο1ιπτις·ππά 1ιοτιο εοιπο ιιιοάιοιπιοι·1ιο
Βι1άππ8 ο1ιοπιο.1Ιοο.πι' άοτ Ποτροιοτ Ππινοι·ειτ.1ιτοτ1ιο.1ιοπ.ιιι
ινο1ο1ιοι·οι· νοπ 1841-1848 οι.πάιι·τ.ο.Νο.ο1ιΒτ1οπο,·ππ άει·
Ποοι.οι·ιιιιιιι·άο1ιοέο.πποι· εοιπο ο.τοι.1ιο1ιοΡτοιιιε ιπ 8ι. τοπι
1ιπτο·,ιπο οι· νιοιο .Το1ιτο1ιιπάπτο1ιιι.1οΟτάιππιοι· πιιι ο1ιοποο
ποιιπιοπ Ηοοριι.ει1ιππο;ιτιο. - 8) 1π Αεο1ιο1ιοιάάοτ Οποιοι::
άσοι· πιιιιο1-οειπτιεοιιοπ Πιεοπιιο.1ιπ Πι·. Νιιιοπάοι· Ιιο·
άιπο1ιιιιπ 47. Πο1ιοποιο1ιτοιιπ Ηοτπροττι1γεο. Ποτ Μια·
εο1ιιοάοποποτ.πιο1ιτο1ε 18 .Το1ιτοιιπ Βιεοποει1ιπτοεεοτι.οιποπι- 4) Ιπ Ροι·ιε άοτ ι'τϋ1ιοτοΟ1ιοι' άοε ιι·οπποειοο1ιοιι Μπινε
εοπιιοτεινοεοπε Πτ. Ππ ρ1οπ γ. - 5) Ιπ Νοιισ-Υοι·1ι ιιπά
Νο γ ο ε

, Ρτοΐοεεοτ άοτ Απποπιιοι11ιππάοεπι άοι·ιιο·οπ Βο11τι·ιιι
Ηοεριιο.Ι Μοάιοοι1Οο11οοο.- Πι·. 1·1ππε Οιιο ν. Ψι1οιιοπ, άοεεοπ πιιι %.11ο·
νοιιιιιοτ ποο1ι18.π,ο,·οτοιπΙ.οιάοιι οτιο1ο·ιοπ'Ι'οά ινιι· ιπ άοι· νοτι
ποπ Νιιιιιπιοτ ιιιιι.τ1ιοι1ιοπ.ποτ ππι· οιπ Α1ιοτ νοπ ιιιι1ιο:π 43
.1ιιιιιοπ οι·τοιοιιι. Ποτ Ηιπο·οεο1ιιοάοπο1ιοι.ι.ο ποιπο 8οΙιπ11ιι1
άππο ππά οιιοπεο εοιπο ιιιοάιοιπιεο1ιοΑπειιι1άππο· ιιι Ποτρπι
οτιιιι1ιοπ,πιο οτ 1887 άοπ Αι·πι.,ο·ι·πά ππά 1889 άιο Ποοι.οι
ιιιιιτάοοτιο.πι;ιο. 8οιπο πτετΙιοιιο Τιιο.ι:ιο·1ιοιτιιο;οιππ οι· πιο
Αοειει:οπι. ιιπ άοτ Η ο1ει 'εο1ιοπ Νοτνοπ1ιοι1οποιο1τ ιπ Βιμ
ππά ποτ άιιππ ιτοιρι·π.1ιτ.ιοιτοπάοι·Απο ιπ άιοεοι· 8ι.ιιάι. Με
1899,πιο οι ειοπ ιπ Ρο1ἔο οιποπ εο1ι1οιο1ιοπάοπΠοιάοπο επί
εοιπ Εππάο·πι Νοιιοπ1ιοι πιο Ηοροπ1 οπτιιο1ιποιτ.Ππτο1ι :ιιππ
ιιοιιοι·οε ννοοοπ ππά εοιποπ πιο.πιιιιιιιι.οιιΟ1ιοτπιιτοι·οτντο.τ1ιοι·
ειο1ιννϋ.1ιτοπάοοιποτ 8τπάιοποοιι ινιο ο.πο1ιιιπ ερι1τοτοπΠοιιοπ
οιΙο·οιποιιιοΠιο1ιο ιιπά Αοιιιιιππ·.- Ποτ Τ1ιοιι1-Ρο11ι'εο1ιοΚιι·ο1ιεριο1επτοιΟο1Ιοοιοπ-Αεεοεοοτ
121ιιιιιτ Ριεο1ιοι· οι πιιπι ππεεοι·οιοτπι€ιεει€οπ
_ιιιπο·οτοπ Μοάιοιπο11ιοοπιιοπ 1ιοιάοιπ Μοάιοι
πο1-Ποπειττοιποπι οι·ποππτ.ινοτάοπ.
-Ποιπ Πι·. Βιιο·οπ θοτπ1ιο.τάτ Μ. άιο βοποοιι·
ειοπ επι ΠτϋΠ“πππο· οιιιοτ Πο.πάεο1ιοιιΣεπρο
ι1ιοιιο πιιι' πειπ (ιιιτο Ρπ_ιπι:π (ιιπ Ρο11ιποο1ιοπΚτοιεο) οι·ι1ιοι1ι
ινοτάοπ.
-Νοο1ι ποι· ποποπ νοτοτάπππο· ιι1ιοτ άιο Πι·
ιι·οτ1ιππι.ι άοε Βοο1ιτοε πιιι· πο.1ιπ11το1:1ιο1ιοπ
Ρτοιιιε ιει: οε, πιο άο.ε Μοάιοιπιι1-Ποοτιοιιιοπι ιιο1ιπππι
ιπο.ο1ιι.άοπ Αοτοιιοπ, Ζπιιπιιτπιοπ ιιπά οπτιετοπ νοτ1ιοτ.οπ,
Ποιιτ1ιποοπιιι·νοι·ιιοτοιιιιιιο του άοπΠοιιτ.ιετοπ1ιοι·πι'ιιι ιιο.1τοπ.- Απι Β. Ποοοιπ1ιοτ πιο ιιιοι·οο11ιει.πιο Π ι π ιι· ο ι ιι π ιι ο

άοε Δε 1ε Πιτ ροτο1γειττο Κιπάοτ, ιι·ο1οιιοε νοπ
άοτ θοεο11Σεοιιπαπιιι· Ριιτεοι·,·.τοειπ :ιτπιο ππά 1ιτππ1ιοΚιπάοτ
οπι' ννοεει1ι-Οεττοιν οιππ·οτιο1ιτοιπι, ιπ θοοοπινοτι άειι· οι·
Ιο.ιιοιιι.οπΡτοιοοιοτιπ 1

.

Κ. Η. άοι· θιι·οεείιιτοκιπ.ιο ιι ε ε ει·
ιι· ο το Μ πιο τ ι Μο π· π π. οποιο. Απι εο11ιοπ Το” ιντιτάο
τιπ1°άοι·Ροιοτο1ιπτο·οι·8οιιο άιο π ο ιι ο Β ο.ι·οιο1ιο το τ Η ι π -

ά ο τ , ιι·οιο1ιοε ιιπ! Κοετοπ άοτ ?τοπ 8. Θ. 8 ι ο ιι ο ιι ο ιι·

ιιοιΐ
ειοάτιεο1ιοπ Ροιοτ-Ρειιι1-Ηοεριιο1 οιποπι; ιι·οτάοιι, οιππο

ννοι κ
.

-1π Βιμ. ειιιά νοτ Κιιι·ποιπ πννοι ?του ο ιι ιπ 1ιο1ιοιπ
Α1τ.οι· €οετοτ).ιοι12 ?του Απιιο 8οι·εο1ιππτε ιιπ
ιπι .Μπιτ νοπ 108 .Ιο.1ιτοιιππά ?τοπ Μ οτιμιτοτ1ι ο

. Βιιιι οιι
ιιπ 107. Ποιιοποιο.1ιι·ο.
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Ποιππο1ιοπΑΙοιιππροτ-Ηοπρ1ω1 πιάτο!
Νποπννοιε οι·11ιε1Ιτ.πι... πρι· Ζοιτ Φοιτη
1'ι·ο1οΡ11οςοι·πιιά Ρ11οροι·Ιπποπ επ.- Γι...
ρι·1νιιτοΚι·ρπ1ιοπρΠοπο (,ποποπ Ζιι1ι1ππε
νοπ 50 Οορ.).

Δι1τοπποπ νοπ Κτοπ1ποπρόοροι·1πποπ
Ριου Πιιι·1ο Καπακι, θα. 8ι:ιιΙ11ιο1'οικ
Πειτε ό. ΡἱππἱποΙιοππιω... 6--8, 0,. 19

3 Ο1Βιι Βοο;1ε,Βιιο. οο·ι·ρ., 14πιπ., π. 85.ι ππ.2.
111ιι.ι·1ε111ο111Β. Ο. 1

.

ιι. Μ., πρ. 3.
Μπι. ΒιιπεπΕπεπ Μ”. Ποι·ι.ιιπορι. π. 14,
ιιπ, 15.
Α1οιιιι.ικ1ι·π Κιιπιιτ11ιοπν, Βιιιιοιιο.οποπεπ
γι. ιι. 61, πρ. 82.

Βερι·π Φοποροππο. Πιι.ιροιιιι_ Οπιι.α.:ιαι.π

Πιιιι.π. 24.ιιπ.έ'7. 7

Τ11ρ11οιιο 0οι·.π. π.. ι.ι.ιι 5 πΓ..... ιιι1ιιπρε1οιι.

Ζ.2ύεταύιυ· 82%! 1.Γ..-.(....ι... α: ΌΣεπ.92°επ. ·

Βοιιιιο .Τει11'6& Ποι·ιππίποπτοι·.1.π.ποΙὶπἙπ.Βι·ΙΙ‹,
π.Γιι.ιπ..ι.π. Με Βιιι·11ιι.
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επιππιππι.ιιι πιιιιιι·ι. 1901 Γ.

*·' έ(

Η

Β·ι. ππο·ι·γπιιιοπιρΜ. το” Ρ......... «Οοπρεποπποπ Μειιιιπππι.ι π Γπτιοπι.ι», Μινι. πι. οπιι·Β.ιι·Εορπιπω.ιρπρω, τρια. πραγ

οόπορι.ι π ποποο·ι·ππιοιιπιιππι..ι π πρ.) πο ρο.πιιιιππι.ιππ.πριικι~ππποπππ·ι.οι~ρποπππ·ι.πειιπππποπιικ·ι. πιιγκι., ο·ι·οιιι.προόκοιιπιιι.ιιι πι.

Πει. ιιπρεπορρωωι.οοππποπ111γποππποπτ. οιπΒιιγιοπιἱπ:

3
)

ΠροΦ. Μ”. Βωιι.προπρειώιπ. Οι. πρεπιπο. π ,ιιοπο.ιιπεπ1πιιιπιι-ρπ Η. Μ. Γπιιι.6οριιιτπιιιι.-4)Προ . Βο1ιι·1ιιρ.θόιπππ·ι·ερπι1ιπιπι

- Γ

9
9 ` , , π π · )Η 11ΒΥΧΗΒ,11 Ι..! Ι .ΗΟΙυ ΙΙ..,1[ΑΗ1Ε

)/'Ι Γ. 1901 Γ.

Π81(11Β8θΜΒΙθ Η ροππκι·πρ)ριιι.ιε 1η10(Ι)θΟ001)0Μ1.Δ. Π. .Δ08.118.0Ι.ΒΕΠΠ5.

00419401".όγιιο·ι··ι.ιιορπιει·ιπ.οππο! Με προι·ριιππι.ι,κοπο! ιιοριπππποι. πι. προπιποο·ι·ποπππιπιππππ. Μπι., π. ε. Με πριιιι.ιιιιοι.ιι1.ιι.ιρ
πρεπε πι. ργιειι πρεπε! ποιπΕπιπ1π,πι1οππ15οοπρεπεππο πεποπωππι.ι.π.οοπιιπεπιπ (ργκοπορο·ι·πιι,γποόπιιιιπ, ποι:πιπ, ποποτριι.πιιι.

ιι·Επ·ι·επε.ποο·ι·ππρο.ππ-πριικ·ι·πκπ,οπππ·ι·ιιρπ π προππ-οποπερ·ιπ. Μ. οιιιι·1ι.π·ποριιππι18111.11011Η.όγιιγ·ιτ.ποπριπεπι.ι, ιιοπιιιγ προπιιιι·ι..
π·1.οκοιιι.κο.ιιοππι11ρεοακριοραπο κ.τιππππροποπιποιιπιιππ14π πο κ.ιιπππποοκοπππκροοποπιπ π όιικ·ι·πρ1οιιοτιπ.

1
)

Προερ. Κο1ιοι·1.Υπεπιε ο προπποι.ιπππιπ .ιιοππρο·ι·ιπ..Ποροπ. οι. 8-ιιο ιιοπο.ιιπ. πππ. Οι. 207' πο. π 25-10 Φεό:ι.
2)ΠροΦ. Ρι·οιι1ιο1('Γγιιγοπ).Οοπ1ο:ιοι·1π π Φοριιιπππ·ι·ππι.ι6οιπΙ.πποπ κοπηκε.. Οι.. προιιπο. προΦ. Το1ι:1οι·( ιοπ·ι.).Οι. 2θ-ιο μια..

8πιππι.ιιι·1.
6ο.ιπΕπποπ.-5) Προιρ. ΠοΜιι. Ίπο·ι·πειε περπ.πιπ ι3πγ·ι·ρεπππι:·ι.όο.ιι·Βεπε11.:Βι.ιπ. 9 11. Ιοποπιο σ....ι....ιι Μαρια..

0ιι·ι.πιο.:Βι.ιπ. 10-11..11οποπ1οόοπ·1ιππε11τργιιποππποπι.ι π οροιιοοτ·1ιπ1ει.-7)Προερ.ΓΛ|1:0ι·1.πιπτποο·ι·πκιι.Χπργρτιιπεσκι1Π.όοπ·1:οποπ.
πρεπει”. Οι. 8-το ποπρο.ππ.ιιππ. Οι. 53-ιιιι ρπο.-8) πρι. 0ι11ιπιιιιιιι.Εγρο·ι. τπποκοιιο προοιιπισ. οπεριιπι11.Οι. προιιπο. προτρ.Πιι·11ι·ι'π.
(Βεριιιιπ·ι.). Οι. 8θ-ιο πο.-9) Προτρ. ιιππ-πρωι". Ποποπιι.π ποπκοπι.ι.·ι·1πω. οοοόοππι.ιπι. οόριιππιπιοιι·ι.ππιιιιω.π1ππρ. προπριι.ππι.ιε
πο.ιιοπι.ιποιπγιιιοπιπ. οροπ οι. ποο.ιι·1ιπ.Μπι ποπ. π... πρεπει)! ιι ιορπο·ι·οπι..-10) ΠροΦ. ω... (Πειρππιπ.).Υπιπι.ιπ 6οιι·1ιοπιι.
Οι. 4Ο-ιο ρπο. Οι. προ,ιιποπ.,,ιιοιιο.ιιπ. ιι πρπιι. ιιοποπιπι Ε. Η. 0ιηιιοιπι.-11) Προπο. Ειιιιιιοι·1.(Βορπ·ι.). Υπεόπιιιι·ι. ογιιοόπο11πειιππιιπι.ι.
Οόροόο·ι·πποπρπιτΕππτωιι.πο Μ. ργοοππιι·ι. επ.ικοπειπ·ι.ιι-ροιπ·ι. Ο. Ε

.

0ρτιιιιιιιιι.ιιιι..-12),11-ρτ.ΡΜ. Γπι·1οππ.πιιιι.πισ..Π” οόορπει.το
ργκοπ. πο οΦ·ι·π..ιιι.πο.ποι·1πθι·ειριο-8ιιοπι1εο1ι'π..
, Μ. κρ.ποοι·π1.οτιι·Βιιι.πι.ιιω....πιπ ιπγρποιιι.ι ιιο 1901 ποια. όγιιγ·ι·ι.πε.πετιπ·ι·ιιπι.ι:-18)Προτρ. Ροπροοιι(Βοριιο). Ργποποπσ·ι·πο
πο ποποπο.ιιοπι.ιπ·ι.όοπ·1.ππππ·ι..Οι. 186 ρπο (Οι. ·ι·οπππ πρ1ιπιπ ιιπργρι·ιι, ποπεροποπο. π περπ.ιιοπ·ι·π).Οι:οπο 85 ποπ. ιιππ.
14) πρι. 1111ιιιι·ι1.Εγτορποππει πεποππιιω.. Οποοοόι.ι ειπ ρποποππο.ππτι. π :ιοπιι·ι·ι.. Οι. πρωιπο. προΦ. ΜΜΜ: πι. Πιι.ρπιπ1ι..
15)Προερ. 1.1ιιοω1οι·.Γπτιοπιι. π .ιιοποπιεοτρειιιιιτοιππιτ·ι.πιειιγιικοπι..

Ογπιοοπποππι.ιιιι·ι.ιιοπο.ιιπεπιειι·ι.πι. ικγρππ.ιιγ«11οιιρωι.Μο,ιιιιιιιιιιπιι Γιπ1οιιιι»ποιποπ1.οιιγιππ·ιι.:

..ππππππππππω πποπππππω..
ποοπππιοππι.ιπ οόποργ γοπ1.ιιοπ·1.·ι·ερππ1ππο πρι” ποιιππο-κπργρτπποοπππ·ι.ρποπ1επι.ποο·ι·ππ·ι.π Γ................ιι Γ..Γπ...-ι..
Προτρπ.ιιιιιιιιι.Μοτο ιπγρπιιπει οιι1ιιιγιοπιιιπ:

1
.

Ορπι·πππ.ιιι.πι.ιπο·ι·ι.ιτι.π,ποιππιπ ιι οόπορι.ι πο Μ... ιιοπροοπιι·ι.πρπιποπειπιπ.-ΙΙ. Ηοπι.ιπ πρειπεόπι.ιπορειιο·ι:πε..-ΙΙΙ. Πο
πι.ιο οποοοόι.ιπωω.ι...-Ν. Ηοπι.ιε πεποόπιπε πρπόορι.ι ιι ππο·ι·ργιαοπ·ι·ι.ι(πι. ρπο.)-)('. Ρειρρρπ·ι·ι.ιπο αεροτεριιπιπ, ποποππο·ι·εριιπ1π.
ορι·ο.πο·τορππιπ,ι·πιιροπορειπ1π,όπι.πι.πποιερππ1π,όιι.ιιι.ποοπρπψ1π,κ.τιπιπιτοι·ερπ.π1π,πποπιιπ.·ιιοπερπ.πιπ,ποικιι.ποποριι.π1ιι(ιιιιοοιιιιπ. ι:
ι·πππποπππο.),π.ιιοππρο·ι·ορππ1ππ ροπ·ι·πεποπορππιπ.-νΙ. Ρειρερει·ι·ι.ιπο ποά.ιιι·ι.ποιιιιποκπργρππποοπππ·ι.οπεπιει.ιιι.ποστππ·ι.:ππγ·ι·ρεππιππ·ι.
όο.ιι·1ιππππ1.ιιπργρι·ιπ. τππωωιιοι·1π π ε.κγιπορο·ιπγ,περππι.ιιπ. 6οπ·1ιππππ·ι. π ποπιιιι.ι·ι·πι, ι·πειππι.ιπ·ι.όο.ιι1ι.πππιι·ι..ιιορππ.·ι·οποτιπ,
πεπερπποοπππι. 6οιι·Ιερπππ·ι. ιι οπτρπππογ, ιι·Επ:κπιπ όοπ1πιππιπ, όοπ1ιππεπ·1.ποοιι, π πρ., τορ·ι·ι.ιππ π .....-νιι. Είπε. πιιο·Επιιπ111
ργοοκπιι·ι. ιροιιιιιι. οόιιςοο·ι·π·ι. π Γ..ι.........Γν11ι. Πει. πιιο1ιιιπ.π111πποο·ι·ροππι.ιισ.ιιαεπιππ.οόιποο:ι·πι. π πο” οοοοπι..-ΙΧ. Βιιό.ιιιο
προ.εριιι π ρεποπε1π.-Χ. Ρεπεπ·ι·πι.ιπ ιροριιιγιιι.ι, π ιι1οπο·ι·πποοιι1εγπρ.ππ.π1.π.-ΧΙ. Πριικ·ι·ππεοπ1περ.π1.·ιππ.- Π. Ηεγπππ.π ιτροπιικιι

π οπ1ιοι..-θό·ι.ππ.ποπιπ.
Πο,ιιπποπιιππ·Επιι πρ. 0οπροιιι.Μπι.. ιι Πιτ. πο. Μπι. οι. ιιοο·ι·πιπ. π περ. 10 ρ., 6οιπ. πορ. θ ρ
. Πρ. Τρριπροι. Μαρ. 5 ρ., δειτε

περ. 4
.
ρ
. 50 κ. Πρ. οόπ ππιιππιπ 18 μ., όροι πορ. 12 ρ
.

11οπγοπποποπ ριι:οροιιιιο:πο (πω. Μορ.-πρπ ποιιπποιιπ 5 ρ., πι. Με!. 5

(4) Μό. πρ.Πρ". Βιππιι.-πριι ποιιπποπ·Ιι 8 ρ., πι. Ηρώ 2 (11/π)ρ.,πει οσε.......ι.. πρπ ποιιπ. 5 ρ., πι. Με!. 5 ρ., πι. Οοπ·ι·. 8 (2) ργ6.
Οο·ιιιιππ1ιοοπεπιποιιι1π.Μ”. Προ..πο.9θ-9ΟΟ π. πορτα-ιοπο:ιγπο.ιιιι.πο 10 ρ. Μπι. πορ. 'Η.ποπι.ιο :πο ππποπιιππρπι Τορειι0πτ.Μπρικ.
πρ.98-9ΟΟ π. πο 5 ρ. όροι πρ. Βο-τρι.ιπππγ:ω... Μη.. ιι Για. 12 ρ. Τοριιιιοιπ.Μπρικ. 6 ρ. 068. πιγρποπο 18 ργό.
Ποππποπιιππ πει πιγρπππ·ι. ,,εοπρεπεππιω ι)4εόιωιικα ο Γαιίεκο“ π πει ,, Τεραιιεο)πιικε.#κέι2 Βιι.σιππιιι.·π.“

ιιο./ιι..ι')·ι‹›ιπτπ 2; φορ). 3·ευηιικιι πρπ τι0ιηΠκ"Β Μ. ΗΟΕΙΤΟΡ'13 ΡθΠΒΗ111Π (ΠΠΤθΠΕΙΗΠ
πρ., 88) ΜΒΜ. (επ πωιο.πιπ: (περοποπι. πιο. οιιι. πρ. ο6·ι.ππ.1οιιιππι. Βρι.πιπ .Ν
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Κατω Μ· ρι·ειιιιιει:Ιιε Αει·:ιε ιι
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Βιιι·)ιιι.

1
.

Ωιιεττε1 1901.
Βι·. ΒιεΙσιεΙιοινε1η (ΡΜ. Μεπι1εΙ'ε ΡοιιΙιΙ.): ε

ι) ΘεΙιιι·πεπετοιιιιε (Γεειει·ι·ει·Ιε.ιιί), Β
) ΒιετοΙ.

ΠιιΒετεπειιιιππετεεΙιπιπ

ά
.

ιιετν. ΟεπιτεΙυτε. πι. ρι·ιι.Ια.Πεπιιιι€. 4 πω.. Βεἔ.
1
.

Με.
Βι·. 'Ι'ο1η (?ο1ιιι(ΡΗ. ΜεπιἰεΙ'ε ΡοΙὶΒΙ.):

ιι. -ιΙιει·ε πι. ε) Μεεεει€ςε. 4 πω.. Βεπ. 4 Μεινε.
Βι·. 8ε1ιιιιιτει·( π. Μεπι1εΙ'ε ΡοΙιΙεΙ.): Ι)ιειρ;ποιιτ.4. ΝετνειιΙα. 4 )'νοοιι. Βεπ. 10. .Ϊεπ.
Ι)ι·. Η. Βι·ιιεΙιΙ. ε) Ι)ιει,4·π. Κιιι·ει 4

.

ΟΙιι·επΙ:ι·. 4 πω.. (8 πω! ννϋο!ι.). ΒεΒ·. 1. .Πιιι.

1
.

Γε1ιτιιιιτ. Ι. Μπα; 5) ιΙει·ε. 3 Μοπ. 1 πι) Μπι.. ΒεΒ·. 1
.

Μπι. ε) Τοροερ·.
Ι)επιοπει.ι·. π. Ορει·ιπιοπιι1ιιιι·ε 4

.

θε)ιϋι·οιΒ·. π. 4
.

Νειεε, θ ινωιι. Βεε·. 1
. δ”.

ιι. 15. Γειιι·ιιιιι·.
Ι)ι·. Ηιι·ειεΙιεΙ: ΡοΙιιιΙ. Κα” π. ΚιπάετΙιι·. 4 ννοεΙι. Βεπ. 15. Μπι.
Πι·. Η. Ι.εΙο1ιτειιιι·1ττ:ΡΙινειο1. π. ΡιιιιιοΙ. ε

.

85.ιιεΙιιιςε πι. Κι·επΙιεπνοτι-ιτ. 4 πω..
Με. 15. Γεπι·.

Ι)ι·. Ι.ειΙει·ιιιιιιιιι (Μπι. ΟΙιε.ιιεεεεεει·. 2 Γ): ει
)

Πετιιιειτο-εγρπι1ιάοΙ.Ριπιετιεπιιι. Β πιώ
ννϋε1ι.10-11. Βεε;. 8

.

.Ιππ., 2. Γειιι·.. 8
.

Μειτ2. 1
)) Πειιιοπειι·ο.τ. Ειπε 8 Μοπ.

Βοππωεε 1-2. Βε.<;. 1
.

.1ειιι.
ει
)

Ι)ιιιε·ποετ. ό
.

Νει·νειιΙει·. π
)

ΕΞΙεΙιτι·οιιιιηςποει.ι

ΙΙι·. Δ. Ι(ιιιιιιει·: Βιιἰιιο-Ιεηιιιἔ. Κιιι·ιι πι. ιιππ”. Πε1ιιιιι€. ε.
)
θ Ψοο1ι. Βεπ. Τ
.

δω.. ι

ιι
) Β Μοπ. 1 πιει.ΙΜΜΜ. Βερ·. Ι. 48.11.

Πι·. Μιιι·ιιιιιιιιιι: ιι
)

ΒΙιιιιο-Ιιιι·γπε. Ρι·ε.ει.ιοιιπι. θ ννοι:1ι.Μις. 8
.

.Ιειιι. 1
))

ΒΙιιιιο-Ιει·γιιις.

Ν

[)ι·Π10Ι18Ι1°.2 Μοιι. 1 ιιιιιΙ ινϋοΙι. Βεἔ. Ι. .Ιειιι.
Βι·. Η. ΙιεΙιιιιιιππ, Ρι·ιιΙα. Αιι);επΙιειΙΙ:. 4 νιωθω. Β ιιιιιΙ. ννϋεΙι. 2-Β'ι4. Βε;;. 1

.

Γε1)ι·.
Πι·. Μ'ει·Ηιειιιι: Απε;ειιπτετΙ. ΡοΙιΜ. 4 ννοο)ι. Βε . Ι. Ρεπι·.
Πι·. ΡοΙΙιιοΙε: ει

)

ΟρΜεΙπιοεο. Κιιι·ε (πω. ρειιιιοΙ.
ειορει1ιοΙ. π

.

Αιιε;εε ιπι. ειιιπ. ΒετιιοΙιειο)ιτιε. σ
).

Ε'8ι·ΙιειεεΙιιι.) 5 ννοο)ι. Βε);.

1
.

ΜΜ2. ε) Ρι·ειοτ.Κιιτε π. ΜειοΙ. '.ΓεεΙιπ. (Βιιιιιετ.ιεπ. Βε)ιπειτ1ειι. Πιτ1)επ)

8 ))`υεΙι. 1 πω! ινόε1ι.ιιιιεπάει. 8
. δ”. ιι. Ι. Ε'ειιι.

Πι·. Α. ΜεΙιιπππιι: 8ρι·πο!ιεπϋι·ιιπε;;,4·ειετιπιιιι·ιιεΙφεπΙ. Κιπάει·.
Πι·. Η. 5121888:ΟΙιιτιιι·8. Βι·ΙειιιιιιιΒ·. ιπι ΚιπάεεειΙιετ (_ειιιεεΙιΙ.Οι·ιΙιορΜιε. 4 ΜΜΜ.
Βεπ. 15 .]ειιι. π. 1

.

ΜΒΜ.

5Πε) .ι πω.. 4.8. π. .Πι.π. ε) πι.

Μ

Πι·. ΜιιυΙΙετΙιεἱιιι: Ρι·ε.Ιιτ. Πεπιιιι€. ιπ ;;γιιο.ευοΙ. Ι)πιπποειτ. π. ΤΙΜΉ). 4 πιω. Βεπ.

1

1
.

άειιι. ιι. 1
.

Μιιι2.
Πι·. Μ'ειιπεΙει·: Ρι·ειΙα. Κιιτε. π

.

πιιιιι·οεΙκ.);γιιεεεοΙ. Πιε.8·ποει. 4 πω.. Μ] θγπι1εοοΙ. η

Ορει·ειι.πιπ ΡΙιει.πτοιπ.Βεπ. Β. .Ϊιιιι. ιι. 16. Ρεπι·.
Βι·. Πε1ιιιι·ιΙ1: ΟΙιειπιε ιι. ΜιΙιιιοεΙ‹. π

.

νει·4ο.ιιιιπεεεεει·ετε (ΡιπΙαιοιιιιι). 4 πω..
Βοπιιτε;;ε 11-1'/2. Βεπ. 1

.

δω.. Ι. Β`εΙιι·., Ι. Μιι.ι·2.
1)ι·. ΠΙπιιιιιιι; ει

)

Υει·πιιιιιιιι€επι·.. π
) Μ". Μι)ιτοεΙ.ι. Ι)ε.<;. Θ
.

Μπι.
Ρι·ο,ιζι·ειτιιιιιεπω! ΑιιιιιεΙπιιιι€ειι πιιιεΙι Με ΒιιεΙιΙιππάΙιιιιε

θ. Οε.1νει·γ 8: 0ο., Βετ11π 191717..Νειιε ΨιΙΙιεΙπιεττ. 1
.

. .-..μ..-κ9 -ε-....-...°..
___.Ε.
Με ...Με τι

Με ΜειΙἱοἱιι ιπι ειιτειι Τεειειιιιειιτ.

-|4ετ|αι) νοιι |:Έθ θ | Ε

ΒοεΙ›επ ετεπιιιεπ:
(ΜΒ. ΚΜ
ΡΜ!. 1)ι·.Μ.,

. );εΙι. Μ. 5
.

Ρι·ιιζο!ι, .4.°?!ιΉ... Βει·ιο!ιι85ι·πι!ιοπε Βε!ιιιι·ιεπϋΗ'ε.
Μ". 14 ιιι άειιι'Και. €επι·ιιοΜειι Β`ΙΒιιι·ειι. πι. ΕΡ. πω. Μ. 5.60; ιπ 1.ειιιιιειππ
ε;εΙι. Μ. 9.60.

`

ειιΝιιιΝεπά 858 ιι
Κι·ιεπ,"°'ΜΑι!ειε πει· ΝειεειιΚιειιΚπεἱιεπ ... 4.5Πι·. 11..
ΖειΒιιπει·ιι ειιιϊ 38 Έπτειιι. Νιιοιι άει· Νι-ιτιιι· ;.;ειιιιιΙτπω! ειΠιιιΙ:εττ.Μει),ς. 1

.

Ιιειι.-Οοτειν.“Ιι. Μ. Η
.

Ι)ει· ΑιΙειε ει·εαΙιειπτ ιπ 7 1.ιεΐει·ιιπριειι ι 5-θ 'ΓΜεΙπ ιιππ ι!οπ180Μιι πω!
επι:ΙΙιιοΙιειι 'ΗΜ ειιιπ Ρι·ειιιε νοιι θ ΜΜΕ Πιτ Με Ι.ιείετιιιις.

Π)επειιιεειι, ...$;:)··.,5)·)__ Βεπι·ειιι πι· Ι.ειιι·ε νοιπ Με

.

ΐ8ιό1)(ΙΙΙΠέθΠ

ΠΠ

Τ4:*Χί.

8”.

Μετ1ε.ε νοιι πιπιιιιιιιιιιι Επι: 111 .........
Β‹ιειιειι 1·)Γ8ι:1ιιθΠΣ

ΞΞΞει.:π.61·υν€5:ετε:"ο·ο.ο1α.ν
άοι·

θεεειιιππιτειι ΜεεΠπιιι.
Ηει·ειιιεἔ;ι·ἔυἱ›οιι νοπ

Μι. Α. νἱΙΙιιι·ε'ε,
Με). Ριεπεε. θεπει·ε1οΒετεπτ.

.ΖιυεέΚε. _σά)ι2/Ευ|ι που ὸεειτὐ‹·ἰέε!ε .ό!πί/πρε.
Ζ·ννε:). ΞΞ6.:::.:3.ο.

ετ. 8. πο!» Μ. 543.150;ιιι ΗεΙΙι!ι·ιιιιι ι;ε!ιιιιιιΙειι Μ. 62.00.
[Με Ηειπόννϋι·τει·Βιιο!ιπ., Με ιιοΙιοπ ιιι εειιιει· ει·οτειι ΑιιΠε..<.ςε,ειιι:Ιι ιιι εειιιει·

τεεΙιι. ιιιπιιιεεεπάεπ ΝειιΙιειιι·Ιιειιιιιιε νοιι άει· Κι·ἰτἱΙ‹ ι)ιιι·εΙιννε);ε.ιιεεετοιάεπτΙιεΙιεπιπ
ιπιι.ς ιιιιΓΒεποιππιειι ινοιπεπ ιιπό Μιά ε.ΙΙ);ειιιειπ Με ειπ ρπι)ιι.ιεοΙιεεΝπεΙιεαΙι!εεεϋπεΙι
ΙιεπειοΙιπετ πω! ειπρΓοΙιΙειι. Ι):ι.εεεΠιεΜ ειιιεεειάεπι ντιπ ιιΠεπ ΜιιιΙΜι ;ειι.τ1ετεπΜπ
τ.ει·πιεΙιιιιιιιιεειιΜε Κοιιιρεπόιϋεεετε ιιπά ΜΙΙΙ)ζετε ιιππ εοΙΙτε ι1ιι|ιει·ιπ Βειιιει·Με
Ιιο)ιειι ΒΠ))ιοιΙιεΙι ΓεΙιΙειι.

"ιιοιι"
Ριιτειπ.

Βιε εεπτειι
ΨΑ809ΕΝ-ΡΒ.1ΒΡΑΒΑΤΕ

.πω θ πω! ΙΜ..
.Τοποίοι·πι 8°¦.,

Κι·εοεοτ 2θ°|.,

ΒιιΙιεγΙ 10°)., θ.. ..ω
ιιπιά _)ετει ιιι ποπ Ιιειιιε Ιιιάιεειιιοπεπ
ιη;ειιά ινεΙεΙιει· Α” ειιΝιιιΙιεπόεπ
Οτ18·1πεΙρεοΙιππεεπ
νο118Ο ιιππ 100 Οα·επιπι
ιΙιιιεπ άιε ΑροτΙιεΒεπ ετΙι8ΙτΙἱοΙι.-
Ι)ειιιιιτ.πει ΒεεωΠιιπ ειι πιεΙικ π

.

ιπι
Ηιο.πάεΙπείιππΙιεΙιειι 111Η;Μποπ011
πι.νειίεΙΙιιιίτειι)νει·τ)ιεε ππτετεε1ιο5επ
ννεΜειι. πι. ειι ειιιρίεΙιΙεπεικει·τ.Ιι,
ετετε

0ι·ιπιπει!ρειοΚιιιιπ
Ρεπιεοπ

πιι νει·εεΙιτειιιειι. ννεπιι εοΙεΙιε ιι
·

.<;επι1ννοπ1εΙιτ ετΙιεΙιΙιεΙι ειιιπ ιιοΙΙ
τω, ινεπι1ε πιιιπ ειοΙι επ

Μπἔιετετ Η. νν80118.
Κειιιιεπιιοοεττοιν5Μ Ρτοερ. 19.

δι. Ροτετ5Βιιτ8.
ΥειεοπεπίειΙιι·ιΚ Ρειιι·εοπ δ

ι

Οι).

θ
.

πι. Ε
).

Η.. Ηειπι1ιιιη).

ι44)20-10.~
Πτ. Πι. Κι!ι!!ιιιιιιιι ιι
ι

ιιι-ιιε
(δοΜεειεπ).
Πε11ειιι-ιτει.1τ

ΠιτΝει·νεπ-ειιιπθεπιιιτΙιεΕππ”ποΒεἱᾶοτΙεἱ
θειιε1ιΙοο1ιιιι.

ΛεπτΙιοΙιεε Ριά.πεποε;ιιιπι
Πιτ _)ιι€ειιάΙιοΙιεΝει·νειι- ιιιι‹Ι θε

ιιιΜΙιιιΙιι·ιιπΙιε. `
θεειιιιιΙε Η6ΙιεπΙει€ε, πιιι).ιεΒοπν.
(ΜΜΜ ιι. ΡετΙωπ1επειι. ΑΙΙε ΗϋΙι'ε
πιιιιεΙ π

.

ιιιοάει·.Νειι·ειιρε.τΙιοΙοειο.
Αιιεεει· όεπ άιι·ι,ι.;ιι·επόεπΑει·πτειι
πω) Ο1)επιτ2τε.πιειιι·ει·εΑεειετεπ2
Μπιει, ΜπειεπεοΙιιιίιΙ. π. Ηπιιιιΐειιτιι.ς
Βειτε-ΙιεΙιι·ει·.Ρεπειοτι250Με 300Μ_
ΔιιιιίϋΠιι·ΙιεΙιε Ρι·οειιεοτε πω.

Μ

Ειιιιιιιι ιπι ιιι ιπ
ι

Μιι)ιιιιιιιι)
ειιιεε ιιι·τιΜιει·ΙιεπΑΜ" Μιά ρτοροιιἱτι.

Ι Ζιιιιιιιε·ι· ιιππ επι' )νιιιιεε!ι :πιώ Βεπ!
ιιππ Κτιπιπει πιι 8ειινιεεειι Βπιρί'ειιι);ει
ειιιιιόειι. Βιιάοννιήε.59 π... 12211 ει·Ι'ειι
ι·ειι Ιιειιιι $ειιικιειΖει·ΖΙοΙιιιι.

Σ'ει·ιειενοιι ΑιικιιδΙδώιπιπιπΕει4ιπΐ
βΙ9017

ει·εοΜειιιτ.
πει·-11ΐ .)ιι)ιι·ειιιι);.

7

Ηγειειιιεο1ιε Βιιιι6.εο1:ιει.ιι.
Ηει·ιιιιει;εεεΙιεπ
νοπ

Πι·. ί". Γι·ιιιιΙιοΙ. Ρι·οί'. άει· Ηγειεπε ίπ
Η:ιΙΙε. [Π. Μ. Πιι!ιιιει·, πω. π. Ηγε)θηθ
ιιι Βει·Ιιιι. Πι·. Ο. (ΗιιιτΙιετ,Ρι·οΓ.ιπ Βει·Ιιιι.

ΜοιιιιιΙιε|ι πινει Νιιιιιιπει·ιι.
ΑΙιοπιιειι.ιεπτερτειεΙιε15)ΜιιιΙιεΙι 14 ΜΜΕ.



"ΜΒίδ80' (50ωωιω
(ΜεΙΑ-ΚτεεοΙ-Απχω!)

επι1Ιι.. 40'ναΜεω-Κτοεο!.

ΠεεἱπἱεοτἰοπεπτἱΗεΙ

Μ άει· ΩΗἱτιιτεἰε.
Ραπ:: Μπακ ΜΙ:

ΟοποπΙιοειι ιιψω:ιιω ε! α!ποηΙω,
ΠΙρΜΗεΗε, Ετγε!ρεΙ, Οιιιοπε,
ΟΙΚ!. ΜΜΜ "Με ετεΙιτοπἱοιι.

οι- Ε"οδ80' (ωιωι)εω
Ο

ο Ι (ΕιιεεΙγρΙοΙ-ΑπγΙο!)επΠι.:%°/ωΕπισ.!”πο!.
Η ΙκιἀἰοΜΙΜ:

ΓεττἰοΜΙτοΙ

ΒίσπιεΗΠεοΜετι·Βιι!!ιΜυστικα:ε! πιουν
ι

(ἰΠ8οιυΒἱΙ€)

(ἱΠ8°Ι”Μω
ειιι·ΜΜι,ΡγοττΙιοἔεΜν00|ΔΗ.. “ΜΜ ΝΗΛ,ο"88Π-Βάι ΕΜΗ'

ω" ' Μ ω οικω!!!
τ οο·/.·ν..Ιε!ιΙΜοΙ-5υ!ί05ΞΗΠ..ο . ἰο

Ψ7'|ι°., ΙΩΜΜοΙ-5υΙίοε5ιικ.
σε""="- "ο εκώωΙ“ΜοΒα Ρ"'ν".

θετιιο!1-από Εεεο!ιπποΜοεωΡιι!νετ.

Ι Τ Η Η ὶ ο .Η
ΙΕσε4:Μ

'ι π
(εοἱιιΒἱΙε)ΜΙΒ - ιο·ν°ω:

Π' Τ'ΙΒΜ" " α' ε·
κιι : °° ° _

Μπω- Μπι!υ-Μωωιω, ι"ω"="ιε"" Επιιαιπ5τω Με ]οάοΐοτπιε ΙΒΜή Μ” Φωτο” υπο'Απεεωα
κ"°α"επε"(""κ""εο"· ΗΜ@Πάει-επ]00ρήΡ3Μω' ι ΑΜ:ιπεε-ΠοεΞε:3 Τ:ιΒΙε11επ'στοάΙε.

ΑΠ;."23_00$Μ3_5 -Ι-εω(ΜΠμα)(Πα ΙικΗοΜΙΜ: ΠΙι:ει·ΜεπΡι·οοοσωπ.

-----ο‹›
ΑΜ ΨιιπεοΙτ άετ Ηεττεπ .Νώε
κιττόο11ΜΙυτΜιιτ ιιυό ΡτοΙκτι ;έετη

ετειτἱεεεΙἰεἰςτΙ.τ*
ΑΙΙεἰπἱἔε ΡοΙττἰΚειπὶεπ:

ΙυΜΙηωΙ-ΠεεεΙΙ:οΜ
Ποτόεε, Ηετιικιιιπἱ & Πο.

ΗΑΜΒυπο.
Μ

Ρποι2αΙΙ.9 πια Σον: πα2ατεΙ.9 επταΙ2.9 ω” Ειπα.
8εηειτοτ1ιιπι

$Ι1τ !υπμοπ!οἱϋοπὰο Παω”
Βοι1Βοηε αϋσοετ.Πε.

ώ Πανοε-ΠοτΓ.
ι Βοεἰικοτὶπι: Γι·ε›.ι1Κι·ορΙΙ' πω! ΤοεΙιΙοι·,
. Ι.εἰωιπΙετ Απ:: ΗοϊτοιΙι Πι·. ΨοΙΙππϋ

Νε1ΙιετεεΜΜΜ Ρτοερεοιο.οοινιυπιινιεδΐιοκν-ετΑτ
ροιιι· ρι·έρετε:· εοἰ-πιιὲιιιε Γεειιι εΙοειΙἱηε σε2ειιεε. δ (103)26-28.

Υ] 1--
ννΑεεεω-ιειι.ΑΝετΑι.Τ

τ
¦
ΑάΖώΒέ11ΑΣομ3ζωέιζώ1ΒέΒ666ΒέΒέ" -· ΟΒοτιι1εΙε ΡΠΒ ἱΠΠθΓθ ΗΠό Επι" ΔΙ1181ἱΘδοΙ11118,Φ0ετωπκεΗ “Η

ΗΠΕΠΙΠΗΠΓ Νετκ·‹·ιιΙ‹τπιιΙ‹Ιι‹>ὶτ0τι πι. 119.

ι

ξ
ε υ ο κτ π· Η ΗΠΙΠήθΒΈθΤ 'Ι'ΗΠ)Β.0ΠΙΑΜΕ ειιιεμε9‹τΗΙι›κμ‹τη ο Ψ!" ω' 18θ εω"οΒ» ποπ

ε1!ρΠ1ει· Ρ1°0ερε0Ι8άιιτοϋ [Ν. ΗειΙ ¦ ΠΜΣ” τι. Ι ΠΡ00Π-1ϊ·ΝΒ Π· 18
8ῇόΒἱΙ-01.Ο08[Γ8ἱοΙ]_ 04% Ιιι-Β· ἰ Μετ1ε ΨΗ1Ι:Ιο1η Π. Οοεπεοειιπορ.κιΠω·· ------ -Α-- Ι το.ιοΒιιοΕοκοΕμ_ π_ Δ, κι. Π.

π08Β- ΒΒέέ-Βέ6-. 9 ][81τώρε
7
ΠέτΕυεβωτ Πτ.*ΒιιάοΗ' πω" πώ ΒιὶοΙιᾶτπξΕοιῖοἰνῖ ωἰοιὶοοΙΦ ΚεῖΠἐ;ἰιιοιίΙι.7Ι)Γ- ΜΜΕ

- ... Λ'_έωῳ φ _“ _:·.ζ η" ____..°τ ?τΗ _ ._ ,..,;ωει



των. ΟΡ Μ"·Γ·

ιιε Με"

ιαν- ΜΗΜΑιθ Ν. ιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι
εειετ σετ Βετιιιει.ιοε νοε

τω. Πτ. Με! Πειιιε. 0τ. ιειιιιιιεεε Κτειιιιιιιιιιε.
.ιπιι·ειιι Πετεεει. ΕΝΩἱ (

0τ. Βιιιιειι° ιιιιιιιιειειι.
·ιτ.. Ρει.ετεεετε

Νευε Ρ'οΙΒε κι" _]ιι_[1τε,

Οιε «Μ. Ρει.ετεευτεετΠειιιειυιετ.ιιεΨεεεεεεεετιίω ετεειιειει_ιε.ιειι Δεουεει:ιευΜ·λυ”τε8ο .ειιιε ..Πε 1υ"τει:0 “
Β ε ιι ιιεεεε τι.- ΠετΔΒειιιιευτεεεπτει. Μ: ιιι Βι:ι."1μεε,8 κει. Πιτ ιιεε'ΜΜΜ; ειιιε ευεεειιιιεεειιειι εε ειο Βιιειιιιεεειιιεε νου κ. δ. Βι0Ή0τιιιει., 4 Με. τει·εεε ιιιιιιιεδευτ Με!. Ρεει.ιυει:ειιυυε; ιιι Με ειιάστεεθτ.Ρειοτοευτε,Νεννειιγ-ΡτεεεεετΜΗ, ευ τιειιτου.ω” ιιιι.τετιιιι.ε
ΣιΒιιιιετε20 Ποτε μιιιι-ιιωι, ΙΟ Ειπε ιιειιηιιιιιιιειι. Βοι·1ιιεετι,ιετιμετοιεεεννιεΜΗ ευΓιιιε Β.ετιιιει.ιεεεειιιΒιιεΙιευ Πιιιιιειιυεεεε ειιι.". υιεε ευ
ειιι-σιεδυπ! εεερειι.ευεΖειΙε ιε Ρει.ιι.ιιι ιιι Κερ. εεετ 35 Ρίετιε.-Πεεεευ εεεειι είτε ιιι ιιτοει! ε υ Κειιυει:ευτΠι·.Βιιαει|'ΏΝ_ι·,ει;ιιε ΜΜΜ
Αυιοτου ννετιιεε25Βερστει.ευιιιεειιιτετ0τιειυειστιιιτειευεοευυιιι.-- Μιτεευτε'Ρει.ετευυτ8ετ8ειι.ιι.Ρειετ-ΡευΜειιειιιιι ευ τιειιιευ δυτικε
Κειετειε ιινετιιεε ειοιι ειιιε 8ιιι:ιε νοε 18 Μιι. με Βεεευ ιιευετιτι. ει.ιιιιιιευ Μειιιιι8, Μιτιννοειιυυε ?τσιπς νου 2-3 ει".ε 5ο ε·

ειοιι _
1ετιιιιιι Ι)τ. Α. ΗεΙοντιιε: Με Βειιτιι€ πιτ Βιιιετγειειειε ειιι ιιειε ΒιειιεΙιεεεεετ. - Β.εΐετετε: ΤΙιετερειιι.ιεεΙιε ΝειιΖευ

εεε ειιιε θ8Μει. ιιετ ΝειιτεΙεειε εειι Ρεγειιιιιιι·ιε. 1. ΠειεΙιεΙΙιειιιι: Πεεετ Ηειιοετιι. 2. Ε'ετει.ετ: Ιιεεετ εεε 8ειιιιιι'ιειιιεΙ Ηο
(ιευιι.Ι. δ. Ειιιιεε: Πεεετ ει ε εεεεε θειιΙει”ειιιιεΙ. Πειιεεε.Ι. 4. Νοε: νει·ειιειιε ειιι. Ηειιειιει. 5. Εεεε: Πεεετ ΗειιεεεΙ. θ. ΚΙειυ:
Με" σε Νεεεεινιι·ιιεεεεε εειι Ιετιιειιιιεεεε (Με Ηγοεειυιιει ιιγετεει·ειειειιει.°Τ. ι)εεε.ιιι: 'ΓΙιετερειιιιεεεε Ιιειει.υει.τευ εεά Βε
εττεειιυεειι ειιι ειιιε Ηεειετε εεετΒριΙερειε 1896-1900. - Η. Ηιι.ιειε ιιεά νν. 8ιΙΙιετεειιιιιιιιι: Κιιειεεεεε εειι Βεεωτιοιεε;ι
εειιεε ιιεει· «θεεετεεε τ'εειιι·ογιιυτε».-- Νιιει:εΙι: Ζει· ΑειιιιιΜεεεειιυιιευεε εεε Πτιεε. - 8εΙΙιεινειτγ: Πεεετ ειιι Βεειιιυ
ιιιιιιι€ τι” ΟκεΙεεει·ε εειι εεε νει·ιτειιιιιιεε εεετ Οιιιιιεϋ.ιιι·ε ιει Ηιιι'Ι1. - ΒιιεΙιει·ε.ειειι;ειι ιιεά Βεερτεειιεεεευ: ΟιιτΙ
Ηειι2: Κιιι·2ιτειεεειεε ΕεΙιτειιειι εει· ΚιυιιετιιειΙιτεειιε Πιτ Αει·ετε εειι Βιιιιιιι·ειιιιε. - Πεκ Κε.ιιιι.εε: .Πιε ΟιιΙετεεε. - Πιε Βγ
ριι)·Ιιε ιιι ιιιτειι Βε2ιειιιιιιιτειι ειιιε ιιειιιιι·ει·βε.ιιε. Υειι Πι·. Θ. Ηεετιιιεεε.

- Πι·. Κειειιιιιιιιι: Βιιιεε-ειιετιει;ειεςιεειιε Ορε
τετιεεεΙειιτε ειιι Ειιεεειιιιιεε εει· ιΒιε‹:ιι·ειγεε τετ Αετειε ιιεά Βιιιιιιι·ειιιιε. - Α. ΨνειειιεεΙειιιι ει: Ρετεειιειεςιε. - Ο. ν. Μει
ιιεε: Κιιι·ειιε ειιι· Ιιιειειεαιεοιιευ Πειετειιειιιιει; ρειιιιειεἔιεεε-εεε.τειιιιεεΙιει· Ρι·ιιρειτειε.- ΡτειοΙιεΠε εεε νετειιιε 8ι. Ρε

Ρειει·ειιει·ιτ_ 16. (Μ.) Πεεειεεετ

ιει·ει›ει·ιτει· Αετιιε. - νετιιιιεειιι.εε. - Μει·ι.εΙιτει.ε-ΒειΙει.ιε ει. Ρει:ετεευτι;ε. - ΛεττειΒ·εε.
Δεουτιευιειιτε-Δ.υιΙ'οτ άετιιυε.
Με 8τ. Ρειετεειιτέετ

Μειιιειιιιεειιε ιΝεειιειιεειιτιι'ι
ννιτιι ιιιιειι ιει Μετα: 190! ιιειετ εει· _ιειειιτεε Βεεεει.ιεε. εειι
ειιειι ιιεει ειειιετιεεε Ρτεει·ιι.ιυιυ ει·εειιειιιεε. διο εΙειει ιΙιτετ
Αυι'Βε.Ιιε ε·εττειι.ειιι Οτε” ιιε- ρτεΜιεειιε Αει·2ιε Ζε εειιι ιιεά
ιετ2τετε ιιυτειι θτιςιιιιιΙετΙιειιευ εεννεΙιι Με ιιιιτειι ΒΜετιιι0
εειι Βεερτεειιυεεευ εειι ετεειιιεεεεει· ινετιιε ειιι εειι Βτε·εε
ειεεεε 2ειι€εεεεειεειιετ ιεεειειειεειιετ Ρετεειιιιεε; εειτιιεει Ζε ει·
ιιιιιι.εε. - ντι.. ειεΙιετ πετά ιιιεεεΙεε Με Οτετεε εεειιετειιεεεετ
νετειεε εειι θεεειιεειιεΐιεε ιετιι'ειιι·ειι ειιι εει· νετειι'εειΙιειιιιεε
εεετΡτειειιεΙΙε Με ιιΙΙτειιι. ΨετεΙυε Μ. Ρετετεευτι;ετ Αετιιε,
εεε Μ. Ρειετεευτεετ Υετειιιε ιιευτεειιετ Αετετε, εεετ ΒιεεεΙΙ
εειιιιίι ιιτιιιιιιεεΙιετ Αετειε ευ ει”, ει” ιυειιιειειεεΙιευ θεεεΙΙ
εειιιι.Π.ευ Βετριιι εειι εει· θεεεΙιεειιιιίτ ΙιτΙιι.ειιιεειιετ Αετατε.- Βεεειιιιετε ΑετιιιετιτειιιιιιτειιΜπι Με “ινεεεειιεειιι·ιΓι ειιειι
ι'ετεετΙιιιι ιιετ τιιεειεειιειι υιειιιειειεειιετι Ι.ιιετιιιιιτ ννιάιιιετιεειι
ιε €ΙειεΙιετ Με", Με ιιε νετιιτευ .ιιιιιι·ε, ειιειι ννειιει·ιιιε ιιιιτειι
ιεττΙειιιεεεε Βειετιιι.ε εεετ εΠε ντιειιιιεετευ ιιι τεεε. ιιιειΙιειε.
δευτυιιΙευ ετεειιειεεεεεε ΑτΙιειιευ, εεε ειιι. ιιετ τιιεειεειιεε
ΒρτεεΙιε ιιιειιι. νετιτε.ιιιεε Ε'εειιετεεεεεευ Με Βιυειειιι: ιε
ιιιεεε ετειιιτ ιιε Βειιειιτευε ι.τεινιεεειιιιε Ιειιετιιιιιι· ει·ιεϋΒιι
ειιευ. - Ποτ Αεεευειυευιερτειε ιει. ιεε!. ΖιιειεΙΙιιεε ιυ
Β.υεειιιειι 8 ΕΜ. τετ ειιιε .ιειιι·, 4 Μιι. Πιτ ειε ΙιεΙυεε .Ιειιιτ; ιε
ιιευ εειιετειι Ι.ιιεεετε 20 1ιιιιτικτετ εεε .ΤιιΙιτ,Π! Μπι! ΐϋ1°ειιι
ιιιιιιιεε .Τειιτ. Αεεεεεειεειε-ΑιιιιτΜε ειιωτ ειιιε ιιε όιε Βιιειι
Ιιιι.εάιιιει.τνου (Σ. Βιειιετ ιε Βι. Ρειει·ειιιιτι;, Νεννειιγ Ρτεεεεει
Ντ. Η.. Μιιυυεετιειε εεννιε ει.. αεί' Με Βειιιιειιου εετιιεΙιειιεε
Μιτιιιειιιιιι€ευ ιιε εεε εεεειιιι.ΓιετιιιιτειιιιευΒετιειετεετ Βτ. Βυ
ιιεΙΙ Ήιιυεειι ιΡειετεευτι;ετ Βειτε, Ρειετ-ΡεεΙΙιεεριτεΙ) ιιε
τιειιιεε.

Ειιι Βειιτιιε :ετ Ειιιιιτγειειιιιε ειιι ειιιε 8ιειιειιιιεεεετ.
νοε

Βτ. Α. Η εΙεννΙτε.
(νετι.τε8·,ε;ειιιι1ιευ Με Τ. Οεεεεει· 1900ιιι ιιευι ΙΙΙιικι.'εεΙιευ

Αετπιενετειε).

Βιε Ειεετγειοειιε ειιι νετεεεΙερριετ ΩιιετΙεεε κι ειεε
εειιεεε Ορετειιεε: εε ιτε.ειειι εεεΙι Ατεε ε') ιιει 20,000
θεειιτιεε εεετ Βτεεεεεετ Ρ'τεεεειτιιειΙτ εετ 14 Ειυετγε
ιετιιιοε; εεΒιιιιειιΒετ Μεεευ Με νετΙιε.Ιτειεεε ιε εεε
ι.εεεετε ινε "με ιιετ Βετιεεεε Αιιτειιι ιιετ Αετειε

εε.εΙινετειιιεειΒε ειιιε Βοι ιιετ εεεετι ιιιιιιίι8 ειιιεεειι;
εε εετιειιιεεΒ.εεΙιειι") εεε ιιετ Βετρει:ετ εεευτιε
ιιιΙΙΙιεΙιεε ΡειιιιΙιειιι εεετ 9 Ειυετγειειειεε ειιι ειεετ
Αετειιι νοε ειιι· Ι400 θεεετι.εε.

8ο εειτοε Με Ειεετγειειιιιε εεειι εεειεειιι Με, εε
ιετετεεειτι; ιιιεεεΙι›ε ειειιι. εΙΙειε εεε 8ρεειειιἱειεε. εεε
εει·ε ιειιεε ρτειιιιεεεεε Αττι, ιεεεεεεεεετε εεε Ι.εειιεττι,
ιιετ ιιιιιιιιιτ ιε Με Εεεε ιιετειεεε Ιτε.ιιε τιιεεε1εε ιι.εει”ιιιι
τεε εε ιειιεεεε. - θετεειε ιε εει· Ιει2τευ Ζει ιει εε
ειιι Λεω θιεειει:ε ιιετ Βιεετγειειειε ειιιε Ιοειιιιιιεε Λεε
τιιιιιεειι ιιετ Μειευεεεε εεΙιειειιιεε εειι ειειι ειιιι€ε ιιειιε
νετεειιιιιιτε θετειιειιι ιιιετιιεε.

ΖιιτειίεΙ*) Με ιιετείτιεεειι ειιι εει· νι7ιτΙιεεε εεε
Βτεεε'εειιεε $εΙιΙεεεειιιεΙιειιε, εεεεεΙεεε νετάερρεΙι,
ειιι Ηειειιιιεεεε νετεεεεε εειι ειιι ειεε εεειειεεεειε Αειιεε
ιιτειιιιιιτ Βειιιιιειιι, ινικιετεΙι εει· Γεετε ΡεεΙα 2ετ εθεω
ινιτΙιεεε ειειιι ιεειιτ :ιιε Ηειεε εεε Κιεεεε Με εειι εεε
Ιεειτιιιιιεει, ΤτεεεεΙετΙιεΙτιετ - Ηειεεετετεεεετ - Με
εε Ζινειίει τιιιεει.ε, εεε Με "νει ειεει.τιειθε Ηεεει. ειοΜε ιε ειεετ Βειεειεειιιεεε ΑΜΘ ιιιτειι Αεετιιι*ερευιιι
εεετ Κτειι Μεεευ. ινιτιιεε ιωεετε.
Ι)ετ ΤτειεΙιεΙετεεΜετ εειι νετ ειιιε Βτεεε'εεεεε
θειιιιιεεειιιειιεε εειι νετιιιειΙ Ιιεεεε, ειιεε ετ ειιεε Ζε8
εεετεεειιι ινετιιεε Κεεε. ειειιι εεειειιει εειι ειο ννιτεεΙ
ειι.ειε ιε ειτε ειοιι Ζετετιειιι. _
ΖινειίεΙ ειιι εειε 1εειτειιιεει ειιι 8ετεει ΕτίεΙΒε 5
Με! εεεεντιιυει: ειιτ ιε ειεεει ΡειΙε, ινε ιε εεετ Ρειι
ιιιιιιι‹ εεετ ΤτεεεειετΙιειαετ νετε Αεειειεειεε ειοιι Με
εεετ νετεεετιιι εεεεινεεει "τω, πει ειεε νετΙει.2εεε
εει· @Με εειι νετειει.εεε εει· Εειεεεεεεεε εεε
ιιετ ΖετΓει2ιεε Οετνικ ειε.
Ιε ειεετ "αετου ΡεεΙιεειιευ εεε εει· Ζντειιει'εειιεε
κιιιιιιτ νοε Η. Μινι) ινετεεε ΒιιεειιΒε ΒτιεΙΒε ειιι
ντειιετετ Αεντεειιιιεε εεε ΖντειιεΙ'εεεεε νετΓεετεεε ιε
12 Γιι.ΙΙειι εετιειιιει. Αεί θττεεε ιιιεεετ Β)τιειιτεεεεε
ειτε νοε Ζινειιει ειεΒεεεριτειιεε εεεετ Πιτ ειο ειιιε
ετεριειιΙε·ε, ινε εεε Κιειι ειεΙιετ τω, ω Οετνιε εεετ
τιιειιι ιιεετεεεει κι (τειιιιινε Ιειιιειιιιιευ), Με ειιι ιιπ
ειιιε Μιιιιετ εεεεεεεεετεε νετίε.ιιτευ Με ειο Ψεεεεεε.
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ΒιιεπποιεΒ), Ηετείε1πι)ιιππ ν. Βτειιπ-Ρετπ
ινε.1π') πειιτπεπ πεπ Βι·ειιπ°εεπεπ Βε1ι1πεεε11ιε1τεπιιι
θε1ιιιιε πππ ετπριεπιεπ πεπεε1πεπ ειπ Οτιιππ πετ μια»
πειιι ΕτιεπτιιπΒεπ πετ ννιεπετ Κ1ιπι1ε: πειπ Ζ πειίεΙ'
εεπεπΙπεττιιπιεπι πιτ-τι νοιι πιεεεπ Αιιιοτεπ πεεοππετε
νοτθεντοτιεπ, πεεε τπεπ πετπιτ ιιπ Βιιιι1τε1π οππε 1)εε1ιιιπε
πεε Ιτιειτιιιπειιτεε ιπιτ πετ πω, πε πειπε Η11ππε ιιπ πετ
Ορετειιοπ πιε Ηεππ1ιεπεπ 1ιε1ιεπ, ορετιτεπ πιιιεε.

Ειπ εππετεε 1πετιιπιτεπ ετπρτιεπΙτ Κοειπιιιε1τιι');
πιεεετ Αιιιοτ ειιοπιι ιππε1ιε1ιει εεεριιειπι πιε ξεεπιιτιε
1ιιιπιεπεπ Ορετειιοπεπ επ πεειε.11;επ πεπιιτιπι, πιιεε ετ
παπι ιι·1ϋ81ιι:1ι1τειτπιε Βετιιιιτιιπε πετ $επειπε ιπιτ πετ
1ι1ειιπ οπετ πεπ Ριππετπ νετιιιειπει. 1)ιε Βιπιειπε πππ πιιτιπι
ετοεεε θεπε.τιπιιτιετεριεεει επιίεΙτετ ιιππ πεεεπιιιπτ ιιππ
πππ σε Ορετειιοπ ιιπτει· (10πιτοι1ε πεε Διιεεε επεμ
1`ιι1ιτι. Ζιιτ νοτιιεπιπε πετ Πεεεριιειιοιι ειπριιεπιι Κε ε
ιπιπε1τι ίοιθειιπεε νετιεπτειι: Ειπιππτεπ πετ $ρει:ιιιε.
Με 8ιεπιπετπιεεπεπ πεε Ε1ε1εεε; πιιιι ινετπεπ εε1τπιπι1ιοπε
πειειιιιιειιε πιε επι πιε Ψιτπε1ειιιιιΙε ιπ πετ Ι.επεεεεπεε
πετ Ρταπιτ πιιτεπεειιιιιιτειι, επ πεεε ειπ οπετετ ιιππ ειπ
ιιπιετετ Ηεπι1ερρεπ επιει.ε1ιτ, ινε1ιπιε ιπιτ Ηε1ιεπΖειιεεπ
ειιεειπεππει· εε1ιεΙτεπ ινετπεπι πιε πιιπ ειεπιπετε πιτεετ
ειιιιιε ιιτιτπ ιπιτ πετ 8επεετε πιιι·ιπιειπιπιτιεπ. ιπιτ
ει·1ιττετεΡειιιε, πο πετ Ηειε πιε1ιι επ εττειιπιεπ Μ, ειιι

ιπιεπιτ ΚοετπιπεΙ‹ι ιοΙεεππεττπεεεεπ αι νετιεπτειι:
Ρτειιεεππε πετ 8ι·1ιιι1ιετπ πιιτιπι Βρεειι1ε, Βτϋπιιιιπε πεε
Βτιιει1εοτπεε, πεεεεπ πετ Βιιππετ πεε 8εππιιτεε ιπιτ πεπ

11ε1ιεππεπεεπ ιιππ ειιεεεεεινεε Βιιτιπιεεπιιειπεπ πεε πεπ
2επ Βτιιει1ιοτπεειπ πετ 1.2ειπεεεεπεε πετ Ρτιιιπιι, πεπει
2ιε1ιι. τπειιι πιε Πε1κεπΖεπεεπ ειει.ε ιπ πετ Ρειεπιιιπε πεε

Κοριεει νωπει πετ Βιιιπρι ειιιπ εεπ1τ1; ιιππ πιε Ε'τιιεπτ

πετεπεε1ιοιι ντιτπ; πεππ πϋπιιε ινιτπ Επεπτετειιοπ
ειιιπτπιιιεπετ ΟτΒεπε πετ Βτιιετ- ιιππ Βειιεππϋπιε πεπιεειιι.
Ρετ πεεοππετε ειπιννιετιἔε πειιι» πει Βτοεεεπ Μιεενετ
πειιιιιεεετι 2ινιεε1ιεπ Βεειιεπ Με Κιππ ειπρι1επιι Κοε
τπιπε1τι ειιιο1τννειεεε1Σππετπεπ πετ Βιιιπριιιιει1ε πιιτιπι
ειια:εεεινεε 1·"εεεεπ ιπιτ πετ Ηει1εειι2επεε ιιππ Απειπιπει
πεπ, ειπ νετιεπτειι, πιε εε ειε Μοτεει1ειιιεπι πει Ε'ιπτο
πιτιιτπεπ επεεντεππτ Μτπ.

11επετ πεε τοπ Κ ιι ειπ ε Ν) επιρίοπιειιε 8επ ιι11ιεε -
εειιε Βιεπειτπεεεετ 1ιεεεπ πειιε Βετιεπιε νετ.
Αιιεεετ πειι νει·πιιεπι1ιεπιιπεεπ εεε πετ 1( ιι ε 1;π ε τ -

ειπιεπ Κιιπι1ι τοπ Τ1ιοτπεοπ1°), Βεπιιεπ2) Με
Βιιεπ1ιο12"), ινοτιπ πεε Βιιπιειιπεεεετ πεεοππετε ειπ
ιπιπι1επ νιιιτπ, 1ιεπεπ ιπιτ ειπε Ατπειι νοιι $ειιιιειπετ")
ιπιτ ειπετ Οιιειιιειι1: νσπ 24 Ρειιεπ επ νετεειιπιπεπ; πετ
ιιετ πετιειιιειΟ1ετπεπε") ιιπετ 9 πππ πετιι Βιοπιπιπεεεετ
νο1Πιιιιτιε Επιπττοιοπιιεπ.
πειτε 1εταπεπεππτεπ Αιιτοτεπ επιρΓεπιεπ επί θτιιππ
ιπτετ Βτιει1ιτιιιιεεπ πεε Βιιπιε1πιεεεετ ιιππ εοπετειιτεπ,
πεεε .πειιπ θεπτειιοπ πεεεειπετι πεπετ νετ1ετειιππεπ πετ
Κτειεεεππεπ παπι πεε Ορετεεεπτε νοτειι1ιοπιτπεππτειιεπεπ.
Βππ1ιοπ ειιιριιεπιτ Κιιετιιετ"*) πιτ πεεοππετε @Με
τιπε.πειιε, »ει πεπεπ πετ Ηει1ε πιιπιτ επ εττειεΙιεπ Μ,
ειπ 1Στππτγοιοιπ_ πεε ιιε.ε1ι Ατι ειπεε ΚτεπιοΜεετεπ ποπ
ειτιιιτ1:πι, πιιι· πεεε ειε ειπε Βτειιιπιε εειιετι πι.
Θε εε1ιεπ πιτ, πεεε 2ιιτ νοτπε1ιπιε πετ Βιππτγετοιπιε
ιιπε πιε1ιτετε Μεπιεπειι πιιι· π'ετιι1ειιπε ειε1ιεπ. 1π 1ειεπ
1ιεπ ΡειΙιεπ, »το πετ Ηιπε πω. Κιππεε ο1ιπε Βεπννιετιε1τει
Εεε εττεππιτ ινετπεπ 1ιειπιι, κι εε 81ειεπΒι1ιιε, επ πιε.π
πεπ Βτειιιι°εοπεπ Ηε1τεπ οπετ ειπ ιιππετεε 1ιιει.τιιπιεπι
επιτεππετ, πεππ ειπε Βεεπιτειε ειππ, ντεπιι ειιιπ ειιιπ

εττειιε ειπ σε νοτεεπτιιτεπ πετ Αιιιοτεπ ιπιτ, ιπιτ επιεπ
Ιπειτιιπιεπτεπ ετπιειτ; Πιτ εε1ιινετε Γει1ε, πιο πετ Ηειε
σε Κιππεε πιο1ιται εττειι·1ιειι ιει, ιεεετ ειιιπ ειπε Βα
πττοιοτπιε παπι τπιτ πειπ διεπε1ιπεεεετ νο11ιιιιιτεπ; ειιε1ι
πεε νετΓειιτεπ νοιι Κοετπιπε1τι 1επτιπτε ιπεπ νετ
ειιε1ιειι; ιιπετ πεε Επιπττοι.οιπ νσπ Κιιειπει· ειππ παπι
1ιειιιε ΕτιεπτιιπΘεπ επ πετ 1.επειιπεπ νετππεπτιιεπιι ιιτοτπεπ.
Πε σε Μπι πετ ιπιτ πειπ 5ιεπειιπεεεετ νοι1ϊι11ιτιεπ
Εττιπττοιοπιιεπ ποεπ ιιιιιπετ 1εειπε εειιτ πτυεεε ει, εο ετ

1ιιιιπε ιιπι ιπιτ ιιπετ πιειιιε 3 εειιε_ πιε πιτ ιιπ @Με
τπειιιετ 8ιιι1ιτι€επ Ρτειιιε ιπ 1311πεπιιτε επ ορετιτειι πε

1ειιιεππειτ πειτε, 1ιιετ επ πετιεπτεπ:

πειιι 1. Ορετιτι επι Π. .1ιι1ι1898. Κ. 25 δε.1ιτεΜε, Με”
πειτει;πει, πω. ποε1ιπιε Βεποι·επ: 1ττειεεε εειε 3 Τεεεπ,·πει
Ρτιιεπειιτεεεετ νοι·2ειτι,ι;να· 4 Τε.τ.τεπειπαεποεεεπ. Βει ιιπ·
Κι·ειεεεππεπ ειιιπ πιε1ιτετεειτε Μπα» πεπιιπιεπ, πιε πίτ
εεπιεπεπε Με.πιριιΙει;ιοπεπ,πιιε1ι ειπεπ Ζιιε; επι νοτετείει1ειιειι
Ατιπε, επειιππεπ; εΙε εε εε1ι1ιεεε1ιε1ιπω· πιεπτ πιειιτ Με
ννιιι·πεπαπι πεπι Αι·2:1:εε;εεε1ιιεια. ΩιιετΙε.επ Ι. Α.. τεειιιιιτ
Ατπι ν‹ιτε·ει”ε.11ειι,ιπιτΜεεετειιοπεετεεπειπππ8επ. Οοπιτιιειιοιιε
Μπι; ιπ Νεπε11ιεπε, Βεπιι1ιει· μια απ, Νεπε1εε1ιπιιτ ιι

ι

τι"
Βε1ιειπεριι1ειοε. Πε. πετ 11ε.1ειιπιπϋε;1ιεπ ιιι εττειεπειι απ.
,ειιιπ ιεπ ιπιτ πεπι $ιεπε1ιιιεεεετ ειπετ Πεε1ιιιιιιτ πετΕπι
:ινιεε1ιεπ $γαιρπγεε ιιππ πεπι 1ιιππΙιεπεπ Βιιιπρί'ε ιι

ι

πιο ιιππ
Αεπεε11ιπιι1ε,ιιιετ ντιιτπε πεε διεπε1πιεεεετ ιτπιπετ παει· θειι
ετο11επετ Ε1εππ ειπεεεεεει.` ιιππ πιε ννειειιπιειιε ιιππ πιε πιτ
πειεει.ιι1επιιι·ειιετεππι; πιιππ νιτιιι·πεπ πιε παπι ι·ειπιτειιπειι
ννειειιιιιειιε Με πειπ ειιιπιριεπ Ηε.1τειιεπε·ειο,1;επ Με ιπιττα
Βιεπε1ιιιεεεετπιιι·επεε1ιπιι.ιεπ. Πει· εειωπι νει·1ιεί νοιι πετ1ιιι
πεπ Α‹πιεε11ιππιεεεπι·ειε;πιιτεπ πειι Τ1ιοττικειιιπ Ηιι1εε. ιιοπεπ
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ειιεεετ ειιιεπι ιι1ειιιεπΠειππιτιεε πετ πει Βιιι.τπεποπ πεε 1ίιιιπιπ
επεεπιππ. ννοεπειιπεπ πεταει.
επι Π. Ορετιττ.επι 24. 0ειο1ιει· 1899. Μ. 20 .1ε.πτεπι, ιπι
νετ1ιειτεπιετ,€τενιπ πεε 1
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ιιππ Πότε ιι;ε!ιεπ Β τοιπ εττο π ε! π πι, πεε τνειιιι;ει· νετ

ΗΓιιιπι.τεεγπιριιοπιε
πεννιι·!ιειι εο!!. (Ποεἱτιιπε; Με Βτ!ιιι.!!).

!ε !Τ!εο!ιε!ε'ετ!ιε Οπ!πτπ!ιτοιτιοιιτ ιιπ ννεπτε· νει·
πτειιιππι; Με ποο!ιπιετι!ιτετΑπει·!ιεπιιιιιι,<τπει'πππεπ. Βο τ ! ε ο !ι

πο
Ιε!‹! πππ πετ Α π ιοτ πππεπ, πειιε Με εειι. Μει!ιοπε πεε
.ε!ππ πετ Κι·επ!ιεπ π!ι·εοι; εετε.!ιτπε.Βοι·πιτ (νοπ ννε!ο!ι
επιρίο!ι!ειι) ιει πιιτο!ιειιε ιιπειινει·1πεε!ιε·ιιι εειπεπ· Νιτ!ιπιιε·.
Βεο!ι ιετειν πω. ε!πε θοιιιπ!πετιοπ πετ !!τοιιι!πε :πιτ Πετε
πεπιε!ε ε!ε πεεοππετε ινιι·!τεετιιειπρϊο!ι!επ, ποε!ι πιιιεε πεππ ι!ππ
Με οιιι· επί' 2-Β .!ε!ιτε ιι.πεετεπε!ιπτννοιπεπ. Βτοπιιι!! π
(Βτοιιι!ιεττετπει!ιγ!ειιτειι·επἰπ)ιει. ε!π πε!π τειιτεε Ρτππει·πτ, πεε
πεππ !‹ε!πε ε;τοεεε νει·!ιι·ειιπιιε· ε·ε!“ιιππεπ!ιπτ..Με!ιτ επ ειιι
ριπε!ι!επ !ετ πεε Βτοπιιιι!π (δεε:ιτπϋ! -!

· ΙΟ ρΟι:. Βτοπι!; εε
ιιιιιτππεεεει· νετι.τει;τειιπιε πεε Βτοιιι!τε!! πππ νν!τ!‹ι πεππ ει

π!ε·επ Απτοτειι ειετ!τει·.Ιιιι Βιιιιιιε ερι!ερτιεπε τει. πεε .επιγ
!επ!ιγπ τετ (5,0 πι 50 πο. πεει. -ι- 20 πιιιε!!ε.εο θιππιιιιι
Μεε.) Με Ο!γεπιπ εε!ιτ εεε!επετ.
Θιπεερρε πει Μει.!ιγ!ετιπ!επ (Β Χ τε!. εεε εεεεπ
Βρ!!ερε!ε 8επτειιε!ιι. ιιππ Μ!! Βι·ϊο!εε εεεε!ιεπ !ιπ!ιετι.Πιε
Βει·πιπτ!ιετιηι!ε (Βι·γειρε!ε.εεετιιιπ! ιιππ Με Οτττειιι.!ιετερτε
(Οορ!ιοττπ)ειππ πιο!ιτ.ιιιινετειιοΙιτ εε!›!!ε!ιετι; πεεπι·Ιιε!ι ετΓο!ε·
!οε. ν!ε! νν!ε!ιτ!ι:ετ !ε!. Με Βι·τ'ε!ιτππι.ς,πτιεε νν!τππτε!ι νετ
1π!ππει·ππιτπετ Ρ!ε!εο!ι!ιοετιιππ Βενοτεπἔιιπε νεεετε!ι!!ιεο!ιετ
Νε!ιτππε· Με Ζει!ι! πετ Απίε!!ε πιεεειιι;!!ε!ι!ιεεε!ιτε.π!τεππειι

τιεπ.ΚΑπε!ι
πεε !!π!!ο!ιτε;!πιεΞεο!!!.ενετειιι:!ιτπτετπεπ (ΨΗ

οε τ
).

Πετ Απι:οτ πετ πε! 4 Κτεπ!ιεπ Με .Τοπ π εεεο'εε!ιε Ορε
τιιτιοπ (Βεεεειιοπ πεε ο!ιει·επ Ηπ!εεε.πετ!ἰοπ Με πεε εννιεε!ιεπ
Μεεεπι πππ πεπι ιπιτε!ετεπ Η ιε;ε!εεεπειιΒι;πε!τεεπεε θτεπε
ει.τιι.πε·εε)επε!!!!ιι·επ !εεεεπ. επετ ο !

ι π ε ι ε π ε ιι Β τ ΜΙΒ.
!!!!π!ε;ε(Βο π ι· ιι ε τι ι ! ! ε

, Ι. ε ε ο τ π ε ειε.) ετ!ι!ει·ειι Με θρεπτ
ιιοπ ιιπ πεππ εντεπ!;!οε, ειιπετε (νε”τεπιπι, 8ο!ιεριι·ο)
!ιιι!τεπ Με τπτ ππ8ει“ε!ιι·Ιιε!ιΜε εεετε;πει.Με Ζε.!ι!πετ Αιι!”ε!!ε
επ νετπι!ππετπ.
Πει· νεττ'εεεετ ιει. πετ (ππτε!ιεπε !ιετεο!ιπε;ιεπ - ΕΜ.) Ατι
εο!ιεπιιπι.τ,πειτεΜε .Το τ

ι τ
ι
ε ε τ
:

ο'εε!ιε Ο π ε τ ει! ο π πει Βρι
Ιερε!ε ι

ι ! ε π τ
ι
τ
ι
ιι τι ε π τι ε τικ·ετίε π Μι. (Μπι ιιτιπετενετ

!ι!!!ι. εε ε!ππ Μ!. πετ Τι·ερεπει!οπ. Με !π ε·εετεπετεπ
Β`π!!επ(Με. ττειιπιε.τιεο!ιειιΠτερτππιτ'ε, εοτι!‹·ε.!επΟ!ιπτε.οι;ετ'ε,
τοπ πιο!ιτ ἱ!!ιετ 8-!ε!ιτ!ιτει·Πε.πετι ε;!πιιΖεππε Βεειι!τειιε !!ει”ει·τι
πεππ. Πιε Β τ

ι ε! ε ! ο ιι (Η ο τ ε! ε γ
! πετ πεπ Αιιει.τεπει-ιιιιιιι!τι

πετ .!πεπεοπ'εο!ιετι Κι·πιιιρ!”ε !ιι!πεππεπ Η!ι·ιιτ!ιιπειιρπτι.ἰεεπ
εε!ιειπι π!ο!ιι ποι!ιιτ·εππιε· επ εειπ, πιτειιιιε τετΜε Βιιιτ'ετπππιτ
νοπ Κποε!ιεππερι·εεειοπεπ, Βιι!ιιπετιι, Ππτε!νετπ!ε!ιπιι€ειι Με.
Κοε!ι ετ !ετ.ττπεπ Ηεπρι.ττετι!ι επί Με Βιτειετοιιπετ Πιιι·ει
Με ειπε πεππτε!ι επτετε!ιειιπεΗιτιιπτπε!ινετιιιιππει·ιιπιτ. πεππ
τιι!πετεπτ!ο!ιτΜεεετ 'Γ!ιεοιπε πεε Τπ!ει·ειφει·!ιιιεπι; Η π ν τ ε τ Ζ Κ!
πππ Α τ ππ ι πωπω, πεεε πετ εεετε!,εει·ι;εΗ!ι·ιιπτιιε!‹ ππτ ε!πε
εεειιπππτε Βτεο!ιειπιιπε· πεε ερι!εριιεο!ιειι Απιπ!!'ε εει. !νειιιι
επε!ι Με Βι·ι`ο!πεπει· Ττερε.πειιοπ Ιιἱε!ιετ πεππ πτε!ιτ,ε;!επεεππ
επ πεππεπ ειππ, εο νει·Μεπι Μεεε Ορει·πι!οπ εννειίε!!οε Βε
ο!ιεε!ιι.ππε πππ εοτεΐε.1ιπε·εεΒιιπΜπιιι.

Σ
'
ο ε ε.

Θ. Ηιιτπιε Με πι. 8ι!πετεεπιπιπι: ΚΙιπιεε!ιεε ιιππ
Βεει.ετιοΙοειεο!ιεε Μπιτ « θεπετειιε ίοιιπτογειιτε».
(Οοι·ι·εερ.-Β!ε.ιι έ

'. Νιιιιιι·ειΖει·Αετει.ε. 1900, Ντ. 12).
Πε. Με εεοιπεπιε!!επ Ψπιιππι·ιιιι!ι!ιετιεπ εειι. Βιιιτπ!ιτιιιιε πετ
τποπετπεπ Βε!ιιι.ππΙππεειιιει!ιοπεπ πω· ποο!ι ε!ε ιττοεεε Απε
πιι!ιπιε ιτοτ!τοιιιιπεππππ ιπε.πε!ιε!!ιι·ετ,επε!ι Π! ε!τει·ειι Ζε!τειι
πιο!ιτ !ιπιιπε;επ, Γοτπιεπ νοπ ντε!επ !ιειιι!κεπ Αετ2τειι επι·ιιιε!ιτ
ιτεεε!ιετινιιοτπειιε!ππ, πϋτιτε Με νετϋπεπτ!ιε!ιππε ειπεε!ι!ε;;!
εετ νοτΙτοιιιτππἱεεε επε πετ θει.τεπτνετι:πιιι·ο!ιππε !ιετεο!ιτ!ετ.
εε!π; εο!ε!ιε Βεϊετετε ει·!ιπ!τεπ πεε Κτππ!ιι!ιε!τε!ι!!ππε!πειιιιτιιππ
ιετπετιι Με ειιεεετετ ιιιιίτι!ιτιττεΕ”ι·πΙιπιπεποεε. Με νοπ Η. π. Θ.
ιιιιε!'π!ιι·Ιιο!ιπι!ιεει!ιει!ιειι Β'.ιι!!εει.επιιπειιεπε πετ Κτϋπ!ε!π
παπι-επΚ!!π!!‹ !π Ζπτ!ε!ι Με !ιει:τιιτ'επ!ετε!'ι!,ε·εΡιιιιετιι;επ πιπ;
εοιππ!ιετι·τεπΡτεοεπτειι. ννε!ο!ιερτιπιπι· πιιτο!ι Βετπ!ιτιιπε· πιπ
8παπ!ι πππ Ειπε !πίπε!τεντιιτπετι. Π!ε ΠΙτιπποεε ιπιιεετε ιιι
ε.!!επΜε! Ρει!Ιειι επΓ εοπιεειε εεπε·ιειιεεε!ι·εππε θε.επ1.!εμ;ιιιοπε
(ιτεπετεπε ίοππτογεπιε, Βιιπεε!ιεπτιιππ) μτεετε!!ι.ννετπειι Με
ειιπειε Γε!! Ι, ντο Με Εται.ττ!ειι!ειιο!ιπιπετι ει·ει ειπ εεε!ιειεπ
Τει;ε ιιεε!ι πετ νετΙειπιιιιι; νοτςεποιιιπιεπ τνιιτπε, πε!π πιιι·πιιι'
πιπ πεπι Τοπε; Ρε!! Π, »νο Με επιπιιο !ιπιπει·! ππι πτιι.τειι
'ΠειτεειιιιΜετιπ, πιπ; Οειιεεππε τιπο!ισε. Θ Μοιιειειι; Ρετ!!ΙΙΙ,
πιο επι 2ννειι.ειιΤεεε Με Ο !ι ο πετ τ'εο!ιεθρετιιιιοιι πππ επι
πτ!ιτ.επΤειεε Με Κπ!εει‹ει·τιοπ!ειιοπ επεεει“π!ιι·ετνπτπε, εο!ι011
Με ειπε. 1 ΜΜΜ. πιπ; νδ!!!ι;ετ Ηε!!πιιιες.νοιι ειιιετπειιπιιει·ειι
πν!επετειι!ιεπετ !πι.ετεεεεπι.επΚτιι.ιι!4ειιε;εεε!ιιε!ιτειιεπεε!ιειιπ εει
ει” ππτ πεπιει·!τι;,πππ Με ει·ετε ι;ι·πιιπ!ιο!ιε Πεε!πΓειττιοπ πετ
Ψπιιπεπ εει Ι πεππ σε. 12 δι.πππετι, πει ΙΙ Ι18.0!ιειι.68ι.ιιιιπεπ,
πει Π! εε!ιοτιπιι.ε!ι2 - ΒΒτιιππεπ πεινει·!ιετε!!!ι;ιννετπεπ!‹οιιιιτε,
πειιε Βι!π ε!πετ ετετητε!ιε.πιεπ Ιπίεετ!οπ (!ιι·ειιιπ!ιτε!Τ!εε!τειι.
εππεπιεπεε Κπ!ετει·π, Ε'ιε!ιει· :Με Πε!!τ!ειι, !ιο!ιε Ριι!εί'ι·επιιεπ2!
!ιετε!τεεπι πτιιιεπ, τεερ. ν!ει·ι.επ. 'Βιμ ιιιινει·!‹ετιπ!ιειτινετ Με
Με θεπει·ππ ειππ ππτ ππ!ιε!πι!!ε!ιει·Βε!ιπε!!!ε!τε!!ινοπ πετ πε·
ι.το!ϊεπεπ Βιιτι·ειιιιτε.ι.πειιι Βπιπρτ'ε πεπετι.ε πιε! Ι ννε.τ ε!ε επι
ΐϋπΓιεπ 'Γε.εε νοπι νοι·πει·ε.τιιιπιε ππι' ω. 'Ι*!ιοτεχ ιιππ εεπ;
!!ο!ι Με επ Με Μετιπεπεεεειιπ νοτεεεε!ιτικιειι, πει ΙΙ πιπ πτιιιετι
Τεεε'νοπι ππιετεπ 'Ι'πε!1 πεε Απτ1!ιτε.ε!ιιιιτπεΜε πεετ πεε

τπ!ττ!ετε11τιπ.ειπεε Οπετετιιιε !ι!πεπτ'ιτε!ιτοο!ιειι).Βει εειι
ετετε.!ιΜε. ΙΟ Βιιπιιπεπ π. πι. ειιειτεί!!!ιτι.ε,θεοτιοιι θεε!ι!πεε!ιειι
πὶε!ιτ ε!!ε!ιι ϋπει·ιι!! ιιπτ.ετπετ Πιιιιιι, νοπ πιο πεε ί!ιιε ειει1.
ντε!εεΜεο!ιεππ ειιιαντ!ειι,εοππετιι ιι.πο!ιιπ πετ Βειιεπ!ιϋ!ι1ε,επι
Βεπο!ιτε!! πππ Μεεειιτειππιπ, ιιι πεπ Βτπειιιιϋ!ι!επ, πεππΕεεε.
πεπιε! ιντε!ε!ιειπειιιΜιπππετεε, !ι!επιιε!ι Ιιτειιπεππεε πεε ει",
εττϋιπι:ε),πιιιετ πειιι !!!ρ!- ιιππ Επποειι.ι·π, ιιι πετ εε!ιττετιι;τιπ.
εετιεπ Μ!!2. ιπ πετ Πεπει· Με !πετιι!ι!πεε, ιπι Πιετιιε ιιπππι.
νεε!πει. Ιπ Ρε!! Π, .ντοΜε Αιπρπιπιιοπεε!ιεπε π!ε!ιι Μεεε.
πω, εοππετιι εο!ιοπ ι.τε!!ι!!ε!ινετΓε.ι·πτεε,όπειιιε.ιϋεεεΖε!!εειι·επε
εεεε!ει; !ιεττε, ετε!!ιεπ ειππ ἰπ πετ Ρο!,ε·ε ποο!ιπε!ιιτε!!πιιεειι
πετ Ιπειιιππ!πτ!ιεετι, Απεεεεεπι!ππιιεειι επ νετεε!ι!επεπεπ8!.ε!!επ
(Οπετεε!ιεπΚε!. ιπι Βεε!εειι! πππ ειπε Νερπι·!ι!ε επι. Βετ:ιει·Ιε
Ιοε!εο!ι πιιιτπε ιιιι.επεεννιεεεπιιι Πει!! Ι: πετ Βε.ει!!.πεε πειιε
πεπ Οει!ειπε ιιιιπ πεε Βιιιοιεττιιιπεο!!. !τι Γε!! Π: πετ Μπιτ
πεε ιιιιι!!επεπ Οεπειπε ιιππ πετ $τι·εριοεοπεπε ργοιςειιειι, ιι

ι

Γε!! ΠΙ: ειπ ππεετο!› ννπε!ιεειιπει· Βιιοι!!πε πιπ Βιιηι!ιτΙοε
τιγοςεπεε. πιιτεπε πιιπ 8ι.τερωε. ργο;τετιεε. Πε ντιπ! πι.
ιι6ε!ιετ πιε.!ιι·εο!ιειπ!!ε!ι!ιιετ ιιππιετ πι!! Ε;!ε!ε!ιεε!πιτε!!!εε!ιιιι
τ'επιιοπεπ ετε!ιεππε!τ !ιιι.πειι, πε! πειιεπ Με Μ!ετοοτειιπιειπειι
πω. εεε;επεειι!έ ιπ !!ιτει· Ψ!ι·!‹πιιι:; ππτετε!:πτει.επ. Πιε !ε

εεπεννετι.!ιειι Βειτπε!ιπιιπε·επ πι." Με ππτε!ι Τ!ι!ετνετειι
επε ίεετεεεεε!!ιε Ρει.!ιοιτειι!επι πετ ιιι ?πεε !τοιιιτπεππειι
Κι·επ!τ!ιειτεεττε8ει·. Με νει·ε!ετε!ιεππεπ Βειτιετ!ιππεεπεπιε
ε!ιειι πεπ ππτειι Τετεπιιε- πιπ! ω. πιιτο!ι Οεπειιι-Βιιε!!!ειι
!ιεΜπ τετι Πι·!ττετι!τιιπεεπ πε! πι” Ειπε Με. νετππι·ειιιιςτειι
ννπιι επ, επ Με Με Βι·ϋτι.ει·ππεεπ πιιετ πεε ιιι Π!!! ΙΙ ιιππ:
ιενειιπτεε.πετνν!ι·!ιιππιτε!οεεε!ι!!επεπε ιιππ ε!!ειιίε.!!εεπι·Επιει
μη; νοπ εο,εειι. «Β”ικειιοπειεπεεεεεεπ»Μειιεππε 8ι.τερτοεοεεειι
εετπιπ, ιιιΐιεεειι επ Μεεετ 6ιε!!ε ιι!ιετιζεπεεπ ινετπεπ,- τοπ!
επετ εε! επιιι Βε!ι!ιιεε οει;οιιι.,πεεε Με νετί. τ!ιετερεπι1εο!ι!

ε!

πετ ππτ Με ιιιϋ,ε!!ι·πει τ'ι·ϋπεε!ι.!,<.τεΑτιιρπτε.!.ιοπεπιιι!ε!ι!ει
!‹ϋππειι ιιππ ρτορ!ιγ!ποι.ιεο!ιπει π!!επ !πί!ειττειι ν!7ιιππειιιιι
ιιιιο!ιετε!πε !)εειιιιεει!οπ Με ε!πετ 1-3 ΡΟι. !Υπεεετετοπιιιρει
οιιγπ-Ι.ϋεππε ι·ετεπε!ιεπ πιπτπεπ.

Ρ
'
τ ε ιπ ιιιει!.

ΝεεεεΙι: Ζιιτ Αειπ!ι.ειεπεειιπιπιπιιε πεε Πτιπε. (πω.
Βεγ!ετ'ε Ζε!τεο!ιτι!”ι:τ

”.

ρ!ιγει!ο!.()!ιειιι!ε. τω. ΧΧΧ).
Π!ε ειπι.ειε Βεει.!πιιιιιιιιε·πετ Βεπιτε π... Ηιιτιιε τν!τι!Μπι
Με !ι!ἰιιιεε!ιε Πτιτετειιιι!ιιιιιιτειιιει.!ιοπεπιει επ.τπιε!ιττω.
Βιιι!ετε Αιιι:οτεπ !ιεπειι πιι!'πι·,νεττ”τι!ιτεπε.ιιε·εεεπειι, Με τα!
πειι Πιιι.ετειιε!ιιιιιι.τεπνοπ Ν. ειιι:ννεπετ ει! ιιιπει.ϋ.τιπ!ιε!ιπι.
οπει· ιιι ιιιι€εππιιε Βεειι!τει.ε ιεεπειι. νεττ`.εττιρπε!ι!ι.ίο!τειιιει
νοι·,ε··ε!ιεπ:'Γ!ι.τει!οπ ε!πεε επ,εειιιεεεεπειι Ωπεπτιιπιε Πιιιιιιιι
1/ισ-Ν0τι11π!Ντι.ΗΟ πιπ Ρ!ιεποΙρ!ιι.!ιε!ειπ Με Ιτιπ!ειιιοι.Βιι·
ι·εε!ιιιππιτπετ νετ!ιτιιιιε!ιιεπ Α!!‹π!!ιπετιτ.τεεπί' πεε επτερτεε!ιτιπτ
θππι·εεεππ!νπ!επι.. Πτι πιω επετ !ιε! ε!τιετ πετετιιι.τειιΜπιτ
ιιιιιιιε ποε!ι ππτ πειι Πε!ιει·εε!ιιιεε πετ νοι·!ιειιπεπειι πειιε

πεππ!νε!ειιτε ππετ Με επεπτε!!ει νοτ!ιεππετιεπ πειειεο!ιειι Μ
ε

ει.ε!!ι, ετπρί!ε!ι!ι νετΓ. επεεει·πειπ ιιοε!ι ππτο!ι Τ!ι:ι·ει!οιι π
ι!

ΗΟ! ιιιιτετ Απιιτεππιιπε νοπ Α!ἰπετ!πτοι.!ι ε!ε πωπω πιε
Μετιεε Βιι.ιιι·εεπ πεεπιππιεπ, Με ειππ Πειτε ειιι.τεεει.ετεειπεπ
ιπιιεε. Με Γι·εἱε Μπιτ» επι"τ.ι·Μ:.Ππτε!ι Μεεε !ει;ετετε'Γ!ιτειιοιι
Με.. ΙΙ. Ρ!ιοερ!ιπιε, Πτε.τεΜε Οιτε!ε.τε ιιι εειιτε πε!π ιιιιι
ιτεεει:τ. πιπ!ιτειιπ Οπ!οι·!πε ιιππ 8π!!”ε.τ.ειιἰε!ιι !ιεειπ!!ιιεετπετ
πετι πππ Με θει·!ιοιιετε πει·!εετ πππ !!ιτε Α!!ιε!ἰεπ επ Η!!! Ε
Ρ
·

!ιιιππεπ νιιετπεπ. Νεε!ι πεπ Απέςιι!ιειι νοπ Ν. επτερτιο!ιτπιθ
Βιιτπιπε!ιειπετΤιιτεΠοτιεπ, ιιι Αεππ!νε!ειιετνετε!ιεπ ειιεεεπτιιε!ι!.
πει· Θεεεπιπιιεπιιτε πετ Ρ!ιοερ!ιετε, Πι·ετε, Οιιτε.!ετειιππΜε
πειτε.~ Πιε Μετ.!ιοπεει·!ειι!ιτ ιι.πο!ιΜε !ιΙειιετε πετ Βεεειιτι!
!ιεειιιιιιιιειι, ιππειιι ιιιιιπ ω. Ρ!ιειιο!ρ!ιτ!ιπ!ειπννετε!ιειππποιιιπ!·
ιεπ Α!ιειιτιπι·οτ!ιιτετι!ι, πιιεε·επτπο!π ιπ Α!!ιε!!, !ι!πιτπει!ι!ιτι.
Μπι ετΙιε!ι. πεπε! Με θεειι.ιιιιπτ.ιπεπε·επετ Α!!τε!!ειι πετΡ!ιοε

μπειτε. Πι·ιι.ι:ε,Οιιιτπειιιε.ιεπππ Οκε!ε.τε. Πιε Με Βιι!πιτεπι!!!
Ο!ι!οι·ιπεε,·επιιππεπει·Α!!‹ε.!ιειι νιιετπεπΜΜΜ ιιιο!ιτετιιιιι.ι.ε!τ.ε
Π!ε Μετ.!ιοπετετ.ε!πτ'ιιο!ιΜε εο!! τιιι.ε!ιΑπεε!ιεπ πεε !'ετι.
ινετε!ινο!!επειι!πεεε επι' ω. δε!» πππ Βεπει·ειο!ΐι.τεο!ιεε!Μ!
νιεΙειι Κτππ!ι!ιειιεπ. ερεε. Πιιι!ιιετεεεεετ.ε.ι.ιεπ.

Ψ ιο!ιετι.
Πεπετ Με Βεεπιπιππτιε π” Οιτιι!επιιιε

ιιππ Με νοτιωιπιπετι πετ ΟΧε!εεπτε !ιπ πει!!!
(Ηοπρε-θεγ!ετ'ε Ζειτεο!ιι·!!”ιιΓ

.

Επι”. Οπειπ!ε. Μ. ΧιτΙΧι.
Πειτεπειιε· εει!!ιι:ε νετϊπ!ιι·επ νοιι Ν ε τ

ι πιιιιει·, Με ειππ
Νεο!ιτνειεπετ Οιτιι.!επιιτεπεππτει. ννιιι·πε ιιππ πετειιι`πετιι!ιι.
πειιε Με Οιτε!επιιτε πιπ πετ Ρποερ!ιοι·εε.πτε επειιιιιιιιεπΜε

ΟειΙειιιιιιεεΙε εειπ!!τ ντιιι·πε, !ει. ιιπε;ειιιιιι, πε πεε Κε!!4οτε!Μ
_πιιτε!ιιιιιε.ιιιο!ιτ ιιι πετ Πεει;·εππτε, τεερ. πειιι ει.νε!Γεειιιτειιτειι
Ρ!ιοερ!ιε.ι.ππ!ϋε!!ο!ι ιει. ιιππ Με Μετ!ιοπε ε·ετεπε Με ΠιιΙοε!ιο!ι·
πε!π επι· 'Γι·ειιπιιιιε; νοιι πεπ Ρ!ιοερ!ιειιειι επι· νοι·επεεεπιπιιι:
πει.. Θ

.

!ιειιπτ.2ι92πεε!πετ Μει!ιοπε Με Ε!ετεπεε!ιεξι.πω:Οκ!!!
επ.ιιτεπω. ιιι Αει!ιετ-ΑΙοο!ιο! επ Μεεε Ωπιιπιππτιν Μ!!! ω!!

ΟΧε.!επιιτεπιιτε!ιΒε!ιιιππ!ιιιιε·πεε πιιεεεεπει·ιεπ Α!εο!ιο!-Αει!ιετ·

επεεπεεε πιπ: Οπ!οι·εε!ειιιιιι!ϋεππε;πεετιιπιιιτ..

Βε!!τοπιε!εγ

ννιο!ιετι
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ΒΙΙεΙιειεειεΙεεε πει! Βεεριεεεπεεεε.

(!ειΙ 8εΙιε: ΚειεεεΙεεετεε !.ε!ιιΙ›πεΙι εει ΚΙει!ειΙιεΙΙ
Ιιπει!ε Μι Αειετε πεε 8τει!Ιιεει!ε. Ζνιε!τε νειιεεΙιιτε
εεε νεΙΙΙΒ πιεεεειεεΙτετε ΑεΙ!εεε. (Βει!!ιι, 1901. νει·
Ιει; νεε 8. Κειςει·).
Πει «(!ιεει!ι!εε εει ΚΙει!ει·Ιιε!ΙΙιιιετ!ε», εει· 1898 ειεεΙι!εε,
Μ. νεε! νει·Ι'εεεει· εεε Ιπ Με !ιεΙιι·Ι›ιιεΙι ει·ννεΙΙ.ει·ιννεισ!ειιεει!
Με ε!ιιιεΙι Μεεε Πειει·Ιιειιιιιηι εει ,ε;εννεεεεε. νεΙΙΙΒ εεε εε
ειεεΙιει εΙε‹! Με Ιι!!ιιετΙιεΙιε Βι·ιιεΙιιπ;η; εει! Με !!!εεεεεει·ει
1ιιεεΙ‹ΙιεΙτεε επ 8ειιεΙΙπεεε!ιει. Νειιεεει·!›ε!ιεε εει! ειΙιεεΙΙ‹:Ιι
ει·νιιε!τειι.εειε! Ι`ειεει· Με 0ε.ρΙιεΙ ί!Ιιει 1εΓεει.ΙοεεΙιιεε!ιΙιεΙιεε
εει! ΒιΙιιεεΙιιιιιεεε εει Νεεε, εεε Β.ε.εΙιειιε πει! Κε!ιΙΙιερ(εε.
Πεπ ΙΙΙεειιειεΙιειιιιιιεε ε!ει!: ΑΙ!εειεεἰεε !.εεεεεεε!ιενεε!ιε,θετεε
ιεεΙεεΙε, ΟειεειιιγεΙΙιἰε, Με!" ΒειΙενν'εε!ιε ΚιεεΙι!ιεΙτ, 8τειπε
ΙγιερΙιειΙειιε. ΤιεΙε Μεεει 1ε!ιεΙΒενειιεεΙΙιεεε; Ιει εει· Πιιιι”ειις
εεε ΒιιεΙιεε ι!ειεΙι ε;ιεεεει·εε 11'ειειετ πω! νειεει!ει·ιιει; Με
ΠιπεΙιεε εει· εΙε!εΙιε εε!ιΙΙεΙιεε. Με ετεεεειε Νπιεεε νν!ι·ι!
_ζει!ειεεεε!ιειιι!ε ΚΙιε!ει·ει·ει Με ειειεε (!ερΙιε! !!!ιει Με ρεγ
εΙεΙεεεεεΙιεε ΕΙΙ.<ιειιιΙιειιιΙΙι:ΙΙΙιεΙτειιεεε !ιΙεΜΙεΙιεε ΑΙιει·ε. !!!ιει·
Με Πεεει·ειιεΙιειιιι επι! εΙΙεειιιεΙεε ΠεΙιε.ιιι!Ιπερι!ιι·ειιΙ«ειΚΙιιεει·
Ιεεεε; ε!εΙιτ.“πως Ιιεεε ι!ει·ε.ιιι'ειι!ειειΙιεεει εειιιεεΙιτ.ννει·ι!εε,
ι1ε.εεΜε θιιιει!εειΖε εει Ρει!ιεΙε;;!ε πω! '!'!ιειε.ρΙε εει Βι
νιιεεΙιεεεεε ε!εΙι ε!εΙιτ εΙιεε ννε!ιειεε ει!! Με Κ!ετ!ει·ΙιεΙ!!ιιιιι‹!ε
ΙΙΙιει·ειεςεε Ιιιεεεε.
ννε ει!.!πεεΙιεεεειε ΒιιεΙΙ ειεε ιεεε!!εΙιετ ννε!κενει!ιιεΙιπεις.

Ν!!ε γ ε ι τ.
Μ ε.ι Κ ε ε ε ε ε: Με (ΙΙιΙοιεεε. 8ερειε.ιεει!ιεεΙι εεε εει
ενν!θΠθΙ' ΜΜΜ, 1900. (Πι·Ιιεε εει! 8εΙιενει:εεειιι·ι;.
1901. 108 8ε!εειι).
Με εει· νειιεεεει· εειςι, Ιε.ε; εε ε!εΙιΙ: Ιε εε!ιιει ΑΙιεΙε!ιι,
ε!εε Μεεεε·ιερΙι!ε ΙΙΙιει· (1ΙιΙειεεε επ εεΙιιε!!ιεε; ει ενεΙΙιε εΙεει
εε!ιε 2εη;ειι, εεεε επε!! Με· ει·εΙιτΙεεΙιε Αιετ εεε ΒεεΙιτ Ιιει,
ειεε εε !ιεπΙΙι.ιε εει! ννΙεΙιειαε ΒιΙιιεεΙιιιεε· Με Με (ΙΙΙΙειεεε
εε ειει·ιει·ιι πω! ννεΙΙιε επε!! ε;ειει!ε Με Ιε εει Ριιιιιιε εε
!!ει!1ΙεΙιεε Ο‹›ΙΙερ;ειιι!ει·ειιϊ ειιι'ειειΙιεειε ιιιιιεΙιεε, ι!ε.εε Με εε
τπΐεε ειεε, νιεΙε εεεΙι ‹!ιιεΙ‹Ιε !!'ι·ιι€ε ιε Με· ΡειΙιε!εε·Ιε εει
0!ιΙειεεε επ Ιεεεε. νει·Ι'εεεει· Με άειο!! εε!εε Ιεες_ΙεΙιι!ειεε επε!
ειιΙι!ι·ε!εεεε ΒεεεεεΙιτεεεεε εειε Βεειι!τει ι,ιεΙιιεε·ι. ι!εεε Με
()!ιΙει·εεε ειε ΙιΙιεΙεεΙι πιπ! 9.τΙε!εε;ΙεεΙιι!πιε!ιειιε εεΙΙιετετειιι!Ιεεε
ΚιεεΙιεεΙιεεΙΙι! ΙεΙ:. ‹!ειειι ΠιεεεΙιε Με!! Με εεεεειι!τεΙε !Ι!!ε
ι!εικνειιΙιΙεΙιεΙτ εεε ε!ιιτε!Ιι!εετ!εεΑερειει.εε ιεριεεειιτ!ι·Ι:,ι!ειεε
ε!!ιι!εεΙιε 8γιερτοιεε ι!ειειι ειι '1"εΒεει·ετεε, ννειιε Με νιεΙΙιΙ!εΙιε
Πεεει·τ.ετει·ενεΙιιι!ειιειε Με ΤΙιετε:,ΙιεΙτ εει ε!ι1ιΙ›ΙΙ‹!εε‹!εε‹!ειι
Οιμιεεε ειΙιεΙΙιε ΑπΕειι!ει·ιιεςεπ ει.εΙΙε. Με. Με” ννε!!ει εεε.
Μιεε Με ΟΙιΙετεεε ε!εε ΒιΙιιιιεΙιεεε εεε θεεειειεΙ.εις:ιε!ειειιε.
εΙεε ε!Ι€ειεεΙιιε 1'εεειειΙεεεετει·ιιιιιι Με πω! ι!ε.εεε.ΙΙε νιι!ε!ιε!
εεε 0ι·ι.ιεεεγειειιιε εε! εειεεΙεεε Ιε 1!!ιΙεΙ‹!εεεε!ιεΗ εεεεειεε
ε·ειι!εε.
Πεε Βεε!ι ΙΜ' εε2ΙεΙιεει! Ι.ιεεε!ιιΙε!ιεε εει! Εεεε ε!!ειι (1εΙΙε
εεε ναε.ι·ιεειιιρ!”ε!ιΙειιε·ει·τ!ειι.

Η' ε γ ε ι τ.
Με 8γρΙιΙΙ!ε Ιιι ΙΙΙιεε Βε2ΙεΙιεεεεε εειε θεεειει€εεε.
νεε Πι. Ο. Ηεειιεεεε. (8ειειεΙεεε εινε.ε8Ιεεει
ΑεΙειεεΙπεεειι επε εειε 0εεΙετε εει Νεεεε-, ΟΙ1ιεε-,
Μεετ!- πει! ΗεΙεΙιιεεΙιΙιεΙΙ.εε. Ιιειεπεεεεεεεε νεε
Πι. Α. Βιεεεεε. Ι$εετΙ ΙΙΙ, Πε!! 211. 8).ΗΜιθ ιιε
νει!ε8· νεε (!ειΙ ΜειΙιεΙ‹!. 1900.
Πε νειΙΙει.ιεει!εε Ι·Ιείιε εεερι!εΙιΙ: νει!. ει!! θι·πει! ‹!ει Μπε
ιετιιι· εει! ΖεΙι!ιε!εΙιει ε!,<.ιεεει·ΒεεεεεΙιωιεε·εε Με 8γρΙιΙΙΙε εεε
1εΙ:εε·πειεετε, εει· 8εΙιΙεΙιιιΙιειιτε, εεε ΚεεεΙιεεε, ι!ει· εει·νεεεε
Ε!ειιιεειε εεε ΟΙιιεε εει! Με ΒιΙιιεεΙιιιιιεεε ι!εεεε!!ιειι εε! ει
ει!πει 8γρΙιΙΙΙε. ν!!!ΙΙιιεειΙ πεεειε Κεεετε!εεε !!Ιιει Με εγρΙι!
ΙΙι!εε!ιεε Αι!”εει!εεεε εεε Ιεκεεειεεεεε εεε 0ΙΙιεε Με ε.Ιιεε
εεΙιΙεεεεε εειιεε!ιιετ. ννειι!ειι Ιιεεεεε, εεε!ϋι·Ι'ειιΜε ερεε!!!εεΙιεε
8ε!ι!ε!ειΙιε.ιιτ-ειι!! ΝεινεεειΙιι·εεΙιεεεεε εεε!! εΙπεε εε!ιι ειε
εεΙιεει!εε 8ιεΜειιιε Ιι

ι

εεειεει!εεεει Με !ε ΙιΙΙεΙεεΙιει Βε
2ΙεΙιπει.ς. Α!Ιεε, »Με εει· τΙει·ἱ!!›ειεει.ιεεε·εζιτ!ι;ννΙεεεε, ννειι!ε
νοιι! νει!. ε!!'ι·Ιε εεεειιιιεε!ι πω! ΙιιΙΙ:!εεΙι !ιεΙεεε!ιΙ:ετ. Εεεε!
ιΙειΙι!ιγρειειιι!ε Μι ει Μι· ε!εεε ιεεε!ιιιεεεΙεεε, ει·εεεοειιεε!ι
έι!ιιετΙεεε

ΒεΓεε‹! εε! εεε 11ιεΙιίιιιιεεε εει ΒγρΙΙΙΙ!ε. Με εε!
'ε!ι!Ινειι. Με Πεει·Ιιιεε ε! Με ερεε!!!εε!ιε Νε.(ει εεε ΟΙιι
1ει‹!εεε εε !ιεειΙιεειεε εεΙΙι εεΙιινΙειΙε. Με Ιιεε!ιΙιιτειεεεεετε
Λ!ι!ιειιι!Ιεεε Ιιεεεεε Μι εει εεετεεε εειρ!'ε!ιΙεε.

Α. 8ειεΙιει.
Πι. Β. Κ ε. Γε ιε ε ε ε: ΒΙι!εο-ρεειγ εεεΙεεεεεΙιε ΟρειετΙεεε
ΙεΙιτε πει Ε!εεεΙΙΙπεε εειΕΙΙεετιεΙγεε Π” Αειετε πετ! Βιε
Μιεεεε. Με 72 ΑΙσεΙΙεπει.ιεε Ιιε 'Γεια. ΗῇΗθ εμ ε.

1900, νει·Ιε.ε· νεε 0ειΙ Μει·ΙιεΙι!.
Πε ινει·ε εεΙιι· ννϋεεε!ιεεεννει·τΙι,ι!εεε _!ει!ει ριε.ει!εεΙιε ΑΜΙ:
νοιεε!ΒετεεεΜε ε!ιιΙ'εεΙιει·ειι ερει·ειιΙνειι ΙΜεειΙΙΙΙ'ε εεε!! ει!! εειε
θεεΙετε εει ΒΙιιεε ΡΙιειγεεεΙει;Ιε ει·1εειε.ιιεεπίεΙιι·εε Ιιε 8τεε‹!ε
εε!. Βεεεει!ειε ννΙε!ιτΙει!ετ Με ΒεΙιει·ι·εεΙιπεἔ ι!ειεε!!ιεε σε·
άειι ει!! εειε Πε.ιιτ!ει.Ιιε.τΙΒειιΑι·ει, εει @Με ΙΙιιε νειΙιειειιιεε
εεε Γι!!! π!ε!ιι εεΙειτ: εειε Βρεε!εΙ!ετεε ι!!ιειννεΙεεε Εεεε. Με
νει!Ιεεεεεεε νει·Ιεειιεεεε ειεε εεεε ι!εειι Ιιεει.Ιιειει, εεε

Αειπτεε, Με ω! εε εεε ΟρειεΙ.Ιεεεειιιεεε εΙεΙιτ !ιειΙιεΙ1Ιεεε
Ιιεεεεε, Με !9ι·Ιειειιιηιι Μεεει ΙιΙειεεε Ορει·ειιΙεεειι ει! ειπες
Ι!εΙιειι. ΠΙε ιιε· εεε ΑΙ!εειεε!εειεετΙΙιει· ιιι ει·ειει· 11!ιιΙε !ιι
Βετι·εεΙιι Ιιειειεεει!εε ΟρειετΙοεεε, ε. Β. Με ΒιιΙ:!”ει·εεεε εει·
Βεε!ιεεειε.ει!εΙ, εει ΝεεεερεΙγρεε, Με Ι·ΙεΙιεει!Ιεες εει ΚΙε!”ει·
ΙιεΙι1εεει!ιιιιε!εεεεεε εεε., εειε! ειιτεριεεΙιεεά ΙΙιιει νν!εΙιι!ε;ΙιεΙτ.
Μ!! Ιιεεειιι!ει·ει Απε!!!!ιιΙΙεΙιΙιεΙι. !ιεεριοεΙιειι εει! ι!ει·ε!ι 28.11!
ιε!εΙιε ΑΙι!ιΙΙι!ιιεςειι ΙΙΙπειιιιΙ:. Εεεε Ιιιιι·2ε, πω! !εΙεΙιτ. νει·
ετεει!Ι!εΙιε Πει·ετε!Ιεεε Ιιεεεε εεεΙι Με ει» Με ρι·εει!εεΙιεε
Απ!. ενειι!εει· ΜεΙιτ!ε·ε Ο ειεΙ;Ιεεεε εει! Με Αεννεει!εες εει·
ΒΙεεΙ.ιεΙγεε ε·ε!'επτ!εε. ΑΙ εε 0ε1Ιεε;εε Με !!ιι· Κειιιιεε ει!! εειε
(!εεΙετε Με· ΒΙιιεε-ΡΙιει·γεεεΙε,ειε εειε!ε!ιειε ενε!Ιειι εε! Με
ΙιΙεΙεε Ι'νει!ι εεειεεε εειρ!”εΙι!εε. Μ

Α. Β ε. ε !ιε ι.
Α. νε ε Ι ε Ι! ε ε! ε ε π ει: ΡειεεΙιεΙεεΙε. 10118,νω·Ιε8· ω"
(Μπεν 11'ιεεΙιει.1898. θ Μ.

Με ιε: ΕριεειειεΙ091ε. Πει·εε!!ιε νοιι” 1899. 5 Μ.
ΠΙε εεΙι!εε Βεει!ε Ιι!!‹!εε ε!εεε Τ!ιεΙΙ εεε εεΙιεεετειι ννε Ι Ι·

εεΙιεε Η ε ιι τ
!
ε ε ε ΙΙ εε ‹!ε ι Η γ ις!ε ε ε. ΠιιιεΙι ΙΙιιε Ζεεε

Ιιει·Ιε!ιεΙΙ. επ Μεεεπι ννει·Ιιε Μ; ΙΙιιιεε, εεεεε!ειε εειε Μετεο
εεεπτεε Βε.εεε. Με ε!ι.ιεεεε (!εριεεε ειι!”,εεει·1!ε!ιτ.Πε Με
εΙεΙιτ Ζε !.ε!ιιεννεεΙιειι Μεεειι εεΙΙεε. εεετΙειε εΙε ΝεεΙιεε!ι!ει:ε
Ιι!!ε!ιει·ε·ει!εε!ιτεεε, Με ΙΙιιε 8ειεε!ιε Με! νεε Μι!ε.ειΙεεΙιει
ΒιεΙιε, ΙΙιι !ε!ιεΙτ νειννιεεεει! εε( ννεΙιΙεεε;ι!!ει!ετε'1'ΙιετεεεΙιεε
εεειϋιετ εεε Με !!!ιειετει εεεϋιςειιι! εει·ϋεΙιεΙεΙιιΙΒε
!ιι εει <‹ΡειεεΙι.εΙεεἰε» Μ; ‹!εε Βε.ετει!ειι εει ειετε εει! εε·
ιιιι·εεειεεε εει ννεΙιεετε Πειτε εΙεεειε.ειετ. ; ειε ()ερ!τε! !!!ιειΜε
«εΙΙεεειεΙεειι νει·ΙιεΙιε!εεε εει Βεει.ει!εε» εεΙιτ εει Βεερι·εεΙιιιεε
εει ε!εεεΙεεε Κι·εεΙι!ιε!τεειιεεει· νει·ειιιε ΠΙε Αιιει·‹!ιιιιεε; !ετ
εΙεε εε!ιι !!εειειεΙιτΙ1εΙιε, Ιεεεει εε.εΙιε!πειιι!ει Με Μι· 1Ι!εεεεΙιεε
εεε Με (ει 'Ι'ΙΙιει·ε ρει!ιεεεεεε 0εεεεε, ΒεεΙΙΙειι θρΙι·ΙΙ1εε.
8Ι:ιε εειι·ΙεΙιεεε, ΒΙεετειιηεετεε εει! ΗγρΙιειιιγεετεε εεεριεεΙιειι
ννει εε. Ε!ε εννε!ιει '1'ΙιεΙ! ιιιε!'ειεετΜε τΙιΙει·Ιε‹:ΙιειιΡειεε!ιεε:
Ριετοιεεε, ν!!ειιεει εει! ΑιεΙιιερει!εε. Ζε!ιΙι·εΙεΙιε ΑΜεΙειιε
,ειεε!ει 'Γεια, ε!!ειιιιι.ΙΙεΙιεεε!! ε!ε·εεεε Ρι9.ρειεΙειι ‹!εε νει·Ι'ε.ε
εειε ι!ιιη;εετεΙΙτ, νειεε!ι!ει!εε Βιεινε.!ι!τει Πιεε!ι Μι εεε Ψε
εεει.ΙΙεΙιετε εεε εεε Ψεεε;ειει!εΙιτΙεε πω! ε!εε Ι‹εερρ εεΙιεΙιειιε
8ριεεΙιε Ι'εεεε ει! άειιι 1εεειεε ν!!ειιΙιε Με ΨνειΙιεε εεεΙι Με
ΑεεεΙιιιιΙΙεΙιΙΙιε!ι εει· ΚΙειΙιεΙτ εει! εεε !ε!ε!ιτειι (!εει·επεΙιεε.
Πει Βεε‹! «Βριι!ειεΙεΙεε!ε» εεεΙειιι ε·Ιει!ει·ιιιιι ιεΙτ Ιιιιιεεε
εΙΙι.=ιειεε!ιιεεΒειιεεΙιιιιεεεε. ινειεεΙ` Με εΙε2ε!εεε 1ιι!εει.!ειιε
Ιιι·ειεΙιΙιεΙτεε εεε !!!εεεε!ιεε επι! Με Ζεεεεεεε Ιιι άει· ννε!εε
εεεριεεΙιεε ενει·ι!ειι,:ειεε εε! _]ει!ει· ΚιειιΙι!ιεΙιεΕιιιιιι ί'εΙι.ιεει!ε
(!εεΙεΙιτεριιεΙιτε !ιειεει· ινιει!ει !ε εΙε!εΙιει· Αεει·ι!ειιεει Βειϋε!ι
ε!εΙιτ!επιιε; !!ει!ειι: Κι·ειιΙιΙιεΙιεεεει·Ιε, (5εεε!ιΙεΙικΙΙεΙιεε, Νε1:πι
άει· Βιι·εεει·ε, εε!!ει·ει!ειεε!!ιε ΙιεΙιε.εεΙ: Ιει, Πεεει·ιιεεεεεειιιο
εεε, ΠΙερεε!ιΙεε εει! 1ιιιιεπε!ιετ. νειΙιειειιιειι ι·εερ. ερε!ειεΙεεΙιε
Απε!!ιειι.ιιεε;, 11Ιιειετιιι·. Πἰε εε εειε ει·εΙ.ειι Βεει1ε Ιιεινειι.ςε
ΙιεΙιεεεε νει·εεεε, νε!!ετ9.ει!!ς!ιεΙτεεε Μιιτει·ΙεΙε, ΠεεειεΙ‹:Ιιτ
!ΙεΙιΙιεΙτ εει! ΚΙειΙιεΙΙ: εει· Πειετε!Ιιιιι€, εεΙΙ:ειι ιιι ,εΙεΙεΙιειιι
Μεε.εεε ειιεΙι νεε Μεεειε Β:ιεεε. Α. 1111.
Ο. ν. ΚεεΙΙΙειι: Κπιεεε εει Ιι1εΙ.εΙοεΙεεΙιεε Πετειειι
εΙιεπε ρειΙ.ΙιεΙοε!εε!ι-εεε.ΙειιιΙεεΙιει Ριερειετε. ε. νει
9θ88θΓΙθ ΑΠ1188θ. .Τεεε. θεετεν ΓΙεεεει·. 1900.
Πε.ε εΙΙ,ε_·ειεεΙε!ιε!ιεεειε πετ! νειειεΙΙ.ετε Βεε!ι. εειεΝ!ειεεει!
εετεεΙιιεε Ιιεεε, εει ,ιιι!!: ρε.τΙιε!εε;!εεΙιει ΑεεεεειΙε ε!εΙι εε
εεΙιε.Μετ Με Ιε εεεει· Αιι!!ειςε ειεεΙΙΙεεειι εεε ει·ΙεΒ·ι επε!!
Με, εεε Με εεΙιεεΙΙ !ει·τεε!ιιεΙτειιι!ε '1'εε!ιεΙΙι εει· Ιι!ετεΙεε·!
εεΙιεε 0ετειεεε!ιιιει;εε Ιε !ετετει Ζε!τ Νεεεε εεΐει·τ!ειτ εετ.
Πε εε! ΙιΙει !›εΙερΙεΙεννεΙεε απ! Με ΜετΙιγΙεε!ι!εε-!ΕεεΙιι!'8.ιεπει;
Ιι!ερ_·ενν!εεειι,Με ε!ιιε Αεεειεε!τεεε ι!ειεΙι Με Με!ε.ι·1εΓει·εεΙιεε
εεε ει!'ε!ιιεε Με. 0 ε Ι‹ ε.

Ριοτο1ιο11ε εεενει·ε!εε 8τ. Ρετει·εεπτεει Δει·ετε.

678.81” ιι ιι ε· ι! ειι 19. ΒερτειεΙιει 1900.
ΐειεΙτεεει!ει·: Μ ε ι ι ΙΙ ε; 8εειετει: Α !!› ε ε π ε.

1
. ν!» Ι ει!!ιε!ι·ε Π' Ιιει·ΙεΙιιει !!Ιιει· εειεε Βεἰεε εειε Ιεεει

εετΙοεεΙεε ιιιεΜεΙεΙεε!ιεε 0εεε;ιεεε !ε Ρει·Ιε, Με ει· Με ΠεΙε
εΙι·ιει εεε νειε!εε ειιιειεειειεεε !ιετ.τε.

2
.

Η ο ε Ι ε ε ε Ιι (ε.Ιε (ΗΜ.) εειυνΙιΙ'ι ειε ΒΙΙι! εε!εει '1'Ι19.Ι:Ι8·
Βεπ Με ΑΜΙ. επΓ εειε εϋι!ειι·ΙΙιε.ιι!εε!ιεε ΚιΙεεεεεΙιεερΙε.τε.

079 8Ιτ.επε8 εεε 8
. θεεεεει· 1900.

νειε!κεεει!ει: ΙΙ! ο ι· Ι τ ε; 8εει·ετ.ει·: Α Ι ε ε. ιι ε ε.
Ι.19. ννεεει·: Κι!εεεεΙιιιιιιεΙεεΙιε ΒιίεΙιιιιε
εεε επε 'Γιεεενε.ε!.
ΠΙε νει·ννεει!περιεε Με Ιετετειι ΒειειιΙιιΙε,ςε νει·1Ιει'ειι εειε
ε·ιεεετεε 'Ι'Ιιε!Ι εεΙιι ε!!εει!ε. Πε. Με ει·ειε εΙι!ι·ιιη;!εεΙιε εειε
ε!εΙιε Ιειειει· Ιεειε ειιΙε εεεεεΙΙΙΙΙιιτ ννειι!ε, εε Ιειειεε !9!ι.ει·ιιιι
,εεε νει!ιε!τε!εειιιϋ.εεε.ιΜε νει, ‹!εεΙι ννει·εε ‹!!εεεΙΙ›ειι Ιειιπει·
ΙεεεΙΙε!ιτ.; ειι·εεεειε ΡΙιΙει;ειεεεε εει! ετε·εΙεε 1ιι!!Ιιι·ε.ιΙειιειι
Ι‹ειεεε εε!τεε, ε!Ι,ςειιιε!εε 8ερειε ιε ΑεεεεΙιιεειεΙΙεε νει. Με!
ινει·τ!ε Ιιει!Ιει;τ. :!ει!ιιι·εΙι,εεεε 1

) Με νει·ννιιει!ετεεεεε ειεεετειι
'1'ΙιεΙΙ άεε Τεε·εε !ε ίιε!ει Πε!`Ι; ειιΙ›ι·!εεειι Ιιεεετεε. 9

! Πει
Οιεεε!ειειιε εει Βπιεε εεεΙι ε!ε!ιε ‹!ει·εΙι Α!εεΙιεΙ!ειειιε ει!ει·



εεε

εειιεειειιειετιεΙΙε ΒτΙιτε.ιιΙιιιιιαειι ;τεεεΙιε.ιΙΙτω” ιιπι! ειιΙιετ
ΙεΙι:Ιιεετ ειιιετ· ΙιιΙ'εειιειι ννιεετεεειιε. 8) εεε ϋΙιετΙιειιρε ειε
ειιτι,·.ςειιΡι·εεεεεε ιιι ειιεεειιω. Βιιτετει,ιτει·νετΙΙει'ειι ιιπά ειε
ειιει·ΙιΙΙιΙειιιΙειι Οτε,·ιιιιιειιειιΙιιετ ιιιεΙιε ιΙΙεεεΙΙιε νιτιιΙειι: εε
ειεεειι Με ιιι Βιιτεριι ιιπά 4)Μ” ιΙΙε ιιιειειειι νει·ννιιιιειιιι,ι.τειι
ιιιιι·εΙι ιιιε ιιιειιετιιειι ΗιιιιιεΙεεεεΙιεεεε Ιιει·ι·ετε;ετιιί'ειιννιιτεειι.
Με Ιιειιεεεεειι Ιιε.ιιιειι νετΙεεειιιι€ετι πιιι.Με.ιιεετ- ιιυό Με Μετ
Ι'οτεεειιιεΙιτε.ιινει·.
[Με ·ιιιεεει·ιιε·ΜειιεεΙεεει·Ιιεεε Με ειπε ι;τεεεετε 8εΙιιιεεινειεε,
ΤτεΕειεΙιετΙιεΙε ιιπι! ΠιιτεΙιεεΙιΙιιεΙιτείι. Με ετεεεε Βειε.ειειιε
ρεεεΙεννιιιιΙιεΙιειεετΙεΙεΙιεει·ε εει· ΚιιεεΙ Με ΠιιτεΙιει·ιιι,ςειι εε
ειειιεεΙιΙιεΙιειι Κει·ρετε. -

Με ΙεΙιειιιΙΙΒε Βιιετ8·ιε,Με ννεΙεΙιετ εεε ΜειιεεΙεεεεΙιεεε άειι
Κετρει· ετιιτι, Ιεε νιεΙ ρ,·ι·εεεει·ννιεΙιεΙ άειι εΙιειι ΒΙεπτεεεΙιεεεειι
ιιιιιΙ εεεΙι εΙιιε· Με Υει·Ιεεειιιιιτειι νιεΙ ειιιιιι·ειε;ετ. ννεΙΙ ιιιε
ιιιεεετιιε ΚιιεεΙ εε!ιι· τεεεΙι άειι Κει·ρει· ειιτεΙιετιιιιςε, εΙιιιε
ιιιειεεειιε εειιιε ?ειεε ειι ι·ει·ειιι·Ιετιιιιπά εΙιιιε εεεεΙιειι ιιι Μει
Με, ΟΙιετιιΒιετιεειεεΙι ιεε ειε ιιιεειιεινε εΙιετ νεΙΙεεειιι·ΙΙΒ·Ισω
Ιιειτεε Ψιι·Ιιιιιιε. Ι)ετ ΚιιεεΙιειι, άετ ιιι άετ Β`ΙιιεεεΙιιι εει·
Κιι€εΙ Πεμ, ννιτά ιιι Γειιιειι ΧιιεεΙιειιεε.ιιά 2ετιιιιι.Ιιιιε;ειιΓΙΙι· ιεε
Με άειι $εΙιιιεεΙιε.ιιεΙ ιιιιη;εεειιεε ΚιιεεΙιειιςεννεΙιε ννειιι€ εε
εειιιιειει, ειε Πεειιτειι ειεε Ειπε, ιΠε ΒρΙἱειει· ειπε ιιιεΙιε ειιιε
εεεΙιιιε ιιιιιΙ ιιιειεεετιειπι ΖιιεειιιιιιειιΙιειι,<.ιςιιιιε εειιι Ρετιεεε.
ιιΙιετ Ιιε.ιιιι άετ ΚιιεεΙιειι εεΙιτ τεεεΙι ειιιεε Βεεειιετεειοιιε
εΙιεειμ.:Ιιειεειιιι'ιιεΙιιιιειιιιπά ιιιε θειιεεΙΙιΙειΙειι "κι τεεεΙι ειιι;
ννειιιιΒΙεει·ιιιιε; ειιιετΙτε, εΙεΙΙιε εΙε ιιιιιιιει·νεΙΙεεε.ιιιΙΙΒ ΙεεεΙΙείτε
Ιιι Πειιε ιιπά ΜιιεΙιεΙιι ΙιΙΙιιειι ειεε Ι)εεεεεε τιιιιιιετ ιιιιι1ενεΙει·
Γετιιι, ΜΣΙιτειιιΙ εεε θεινεεε, εεε εεε 8εΙιιιεεΙιε.ιιεΙ ειιιιι·ιεΙιι, μι·
ιιιεΙιε 2ει·ετιιιιιιιιετεεειιι· εειιειιιιιιιτειιιε; εεεΙιιιΙΙι Ιιειιιιι εε εεΙιι·
Επι. ειιιετ 1ιιΓεεειειι ννιεει·εεεΙιειι,ιιιιιΙ ειε ΗειΙιιιι; ετιεε εε
ννϋΙιιιΙιεΙι εεΙιι· τιιεεΙι ειε. ΚΙειεει·ίεεεειι νι·ει·ιΙειι ειιιεε ειε
ΕΙειιιΙιεΙΙΙιετιιτειι θεεεΙιεεεε ιιι ΙιεεΙιεε εεΙιειιειι ΡεΙΙειι ιιι ειε
ννιιιιιΙε ΙιετειιιιτεΙιτειεΙιε.Βει Νε.ΙιεεΙιεεεειι τω; ιΙιεειετΙιε Αιι
Ι'ειιιεεεεεεΙιννιιιεΙ8Ιιειεάει· Κιιιτε1 ιιι άειι νετεετι;τιιιιε ιιπά εε
Ιιειιιιιιε ιιιιιιιετ ειι ι;τεεεετ Ζει·εεεειιιιε εεε ΘεννεΙιεε.
8εΙιεεεΙεεΙιεεεε ειεε ιιιιιιιετ εεΙιννετε νει·Ιεεειιιιε·ετι, ιιε. άιε
Κιι,ι;εΙιι Ιιιετ ιιιιιιιει·Βρι·ετη.τννιτΙιιι-ιιεΙιετνεττιιίειι, ιιιε ιιπι εε
ιττεεεει·ιει _ἱ

ε

ΙιΙειιιετ ειε ΠΙειιιιι2. Βιε ειιιεεετεειεε ιιι Ζει·
ειιΙΙει.ετιιιι8·άετΒιιι- πιιι! ΑιιεεεΙιεεεϋΠιιιιιητειι,ΖετιιιεΙιιιιιιιε·εει·
Βιιιιιιιιε ιιιεει·ιιιι,8τεεεειι Ε'ιεειιι·ειι. ΝεεΙι ΙΜΟ Μεεετιι εεττ.
ειε ΒρτειιιτννιτΙιιιιιε εειιι'.Βιε ιιιειεεειι 8εΙιεεεΙνει·Ιεεειιιιιτειι
ειιιΙειι :ειιιεε Απε ΙιεΙιειι Ι›ΙεΙΙ›ειι ιιπι· Γε.ΙΙε. ννο ειε ετιρΙιε
τετ 'ΓΙιεΙΙ εεε 8εΙιειΙεΙε ειιτεΙιΙιεΙιτε ννιιτεε. νοιι 11 εΙιεεεΙ
εεΙιεεεειι. ιιιε νειιι πω. ΙιεεΙιεεΙιεεε ννιιτεειι. ιιιιιεεεε ιιι 8 ΡΜ
Ιειι ερετε.ειννετεει.ι·ετιι.τειιννει·ιΙετι.Ιιιειεεειειιειι Ιιεεειι ΗεΙιιι·ιι
ενιιιεεειιιε ννεεειι ειιιΒ·εΙιεΙΙεετΚιιεεΙιειιίτε. ιιιειιεε ιιιιε θεΙιιτιι
εΙιεεεεεε. Νιιτ ειε Πω νετΙΙεί ΙεεεΙ. ννε ετ Βιεετ εἱεΙι ιιι εεε
ΘεΙιιτιινειιετΙΙιεΙ ειιεΙεετεε. Βε.Ιιιιιιιιι€ειιΣιιιιε Ρει·εεειιΣΒιιιιζειι
Ιειιιςεειιι ιιιτϋεΙτ.

'Ειιιι8·ετιεεΙιεεεε ειπε ιιιιιιιετζΙειεΙιτεινετΙεεειιιιεειι, εε εεε
ΒιιιιιτειιςεντεΙιεάετ εε ειιτεΙιεεΙιτειιεειι ΚιιιτεΙ εεΙιτ ι.τει·ιιιεειι
ννιιΙετεεειιιΙ Ιιιεεει. Βιε 8ντιιρεειιιε ειιιει· Βιιιι€ειινετΙεεειιιιιτ
ειεε ιιιειεεειιε εε!ιι· ενοεις ιιιιεεε ι·ει,ε,·εΜε Ιιειιιιειι Βιιιιε ε'εΙιΙειι.
Ι)εε Ιιεεεειιειςειε Βνιιιρεειιι ιεε ει· ΗεειιιεεεεΙιει·ειι, άετ ειεε ιιι
εΙΙειι ΓεΙΙειι Ιιει εειιεετνε.εινετ'Ι'Ιιετεριε νοΙΙετε.ιιεη; ι·εεετΙ›ιτεε.
ΟειιτειιτεεΙιεεεε ειπε εκει ΙιεεΙιεεΙιεεε ννετεειι.
ΒειιεΙιεεΙιϋεεε Ιιειιιιεειι @Με εΙιιιε ρετιιειιιεΙεεΙιε Βνιιιεεειιιε
ΙιειΙειι, εε ειε πιειεεειι νει·Ιεειιιιι€ετι Ιιει Ιεετειιι Μεεειι νετ
Ιιειιιιιιειι ιιιιιι ειε ννιιιιιιειι ιιιι Ι)ει·ιιι εε εςετιιιι.ςεειιι Ιιειιιιειι,
ειιιεεάετ ΠετιιιιιιΙιεΙε ιιιεΙιε ιιι άετ ΡετιιειιεεΙΙιεΙιΙε 8·εΙειιεειι
Ιιε.ιιιι. νει·ι'. ΓιιΙιτε 2 εεΙεΙιε ΒεΙιεΙΙεε ΡΊ5.ΙΙεεπ; ιιι εειιι ειιιεε
εετεεΙΙιειι ννετ ειπε ΕεΙιετν·ετΙεεειιιι€ ιιιεΙιε ειιεειιεεΙιΙιεεεειι.
Με ερετιιεινε ΒιιΙιε.ιιιΙΙιιιιιτάετΒειιεΙιεεΙιΙιεεε Με εεΙιτ εεΙιΙεεΙιεε
ΒεειιΙιε.ιε ει·,ι;εΙιειι,ότι.ειε ιιιειειειι νετννιιιιεεεειι ιιι ειιιεε ιιιἱε
ειιιετ ε.ιιεεεερτεεΙιειιειι Ρετιεειιιειε ιιι ΒεΙιειιιΙΙιιιιε Ιιε.ιιιειι. ῇ
Βεὶ ΚεεεΙιειινετΙεεειιιιςειι ιιιιιεε”ιιιειι ειε ΜΜΜ άετ θεω
ρεεεε. νοιι ΒρειιΒιεεεεεΙιεεεειι ει·ειιιιειι.
ΠιερΙιγεειιεεΙιϋεεε ε·εΙιειι ιιιιιιιετπιιι. Βρ1ιεεετετεεειιτειιειιιΙιει·;
εεεΙι ειιιιΙ ειε ΒρΙιεεει· ιιιεΙιι. ιιιιερ,·εεεΙιιιεΜε ΙιιιιιΙει·ιι εεΙτειι
ιιιε ΟειιεεΙιεεεΙειι; εεννιι ιιιιεετεεειιεε ΙΞιεει·ιιιιιτειιειπε ιιιιιιιετ
ΙεεεΙΙεἱτε. Αιιιριιεεεἱειιειι ειπε εεεΙιεΙΙ› ιιι εεΙιτ εεΙιειιειι Ρε.ΙΙειι
ειιεςει”ΙΙΙιι·εινει·ιΙειι. ΒριρΙινεειιεεΙιεεεε ει·εεειι ε'ιιεε ιιιιιιιει· ιιι
Ρετιιι νοιι ειιιΙ'ε.εΙιειι Ι.εεΙιεεΙιεεεειι Με; Ιθ`ι·εεειιτειιιιπι! ΒρΙιε
εετιιιι,ε,·ειιΙιειιιιιιειι εεΙιι· εεΙεειι νετ. Ψει·Ιεεειιιιεειι άετ ,ει·εεεειι
θεΙειιΙιε. ειε ει·ΙΙΙιετ επι Αιιιριιτε.ειειιειιιιιιιι Βεεεειιειιειι Με
εεε, ΙιεἰΙεειι πιειεεειιεΜε”. Ι'νειιιι Βἱεει·ιιιιε,·ειιιετιιε. Βειιϋε;ιε
ιιιειεεειιε εεε Ε)τεεΐιιειιιιιιιΙ Αιιεινε.εεΙιειι εεε (.ιΙεΙειιΙιεε.

: ννεετειι άετ ςτεεεετειι θεΙιιιεεννειεειιιιε Ρι·εεεἰεἱετι εει· ιιιε
εετιιειι θεννεΙιτε ιιιιιεεεε ιιιιιιι ετννει·εειι.ιιιιεε ιιι άειι ιιειιεεειι
Κι·ιεε:ειι άιε ΖεΙιΙ εει· νετννιιιιεεεειι ΙιεάειιτειιιΙειιιιεΙιιιιειι ννιι·ε.
Πιειιιεεετιιε 8ει·εεεειε εειιι· Με εε νει·ειειιιΙειι ειιι·εΙι ειπε
ΒεεΙιιιιιε εει· Κειιιρίειιεειι Με ιιιετεετιεεΙιε ννιτΙειιιι,ιτεει· θε
εεΙιεεεε εΙιειιεεΙιννεεΙιειι. ΙΝειιτι ιιιιιιι ΙιεεειιΙιε, ιιε.εεεεε Με.ιιεε1
ιτεεεΙιεεεεεΙιτ ΙεεειΙιειι·εε νει·Ιεεειιιι€ειι Ιιετνει·ι·ιιιε ιιπά εε!ιι·
8·ϋιιεεΙΒε νετΙιε1Ιειιιεεε ειιι- ειεε τε.εεΙιε εεερειεεΙιε ΠειΙιιιι8·
εεΙιε.Β'ε,Με ιιιιιιι ννεΙιΙ εεε ΕεεεΙιεειε ιιιειΙει·ιιειι ΜειιεεΙΙιιι€εΙιι
Ιῖὶτ Ιιιιιιιειιε θεεεΙιεεεε ειι ΙιεΙιειι.

(Αιιεει·είετεε).

Πιεειιεειειι: ·

Η ει·ιεε: ΙΙνει· ΙΜ εειιι 8εΙιιιεε ειιι·εΙι ειε θτΙιιειι εεε Αιιεε
νετΙει.εε ννετεειι 'Ρ

ΙνεΙιετ: Βιιιε Αιιε·ε ντιιι·ετΙιε.Ιεειι, ειε Κιι,ε·εΙ ννιιι·ιιιιιετ.
ΜΙΒ εεε Νετνιιε ερειειιε ΙιιιιειιτεΙιεεε·ιιιι€ειι ιιπι! ειιιεε εεε
ΑιιαερίεΙ ιιτεΙιε νετΙεεεε
Μετι τ ε: εδώ ειπε Με νοιι Πιιιειι ιΙειιιειιεει·ιτεειι Βειιεε·ειι
εΙιετε;τερΙιιετι Ιιετε;εειεΙΙε ννετεειι?
ΙνεΙιει·: Πιε ΡΙιεεοι;ι·ειιιιιιε εεε.ιιιιιιειιε.ιιε ΡτεεετΙε.
'ΓΙΙΙιιἔ: Πιτ Βει·ιεΙιε Ιειιεεε επ εεε ιιιειΙετιιε θεεεΙιοεε
εΙΙετάιιι€ε 8·ιιιιεεις. Βιιιε Ιιιιιιιε.ιιε ΨιτΙιιιιιε ΙιειιιιιιεΙΙιιιιπω·
ιιιιτ ΙιεΙ ΜιεεεΙ- ιιιιε ΓετιιιΠεεειι:ειι ειι. Βει ΝεΙιειεεε.ιιεΜε
εεε θεεεΙιεεε ειεε εεΙιτ εεΙεειι.τε ΙνιτΙιιιιιε·: Βετο»Κετρετκει·
ιΙειι ιιι ΒεειιΙ› νει·ννειιεεΙε. θε πάμε Κεε εει·, ειιιεεΙιεΙΝεε
εεΙιιιεεετιΜε (Πε.ε, Ιεεεεετεε ιιι θεει.ιιΙι2ετΐειΙΙε. Θε ιιι6ε·ειιεΙειι
ΝεΙιεεΙιϋεεε εεΙεειι νετ,ιτεΙν:ειιιιιιειιεεΠι. ιιπι! ειε ΚιιεεΙιειιεεΙιεεεε.
ΙΙΙιει· ειε διε ι·εΐει·ιτετι,εειιι”ννεΙιετε Βιιεΐετιιιιιι;ειι εεεεεεενεοι·
εειι εειιι.
ΨεΙιετ: Μεἱεε Ιιεετιι€ ειε ΒιιεΙ”ετιιιιιιιι; 4ΟΟ-800 8εΙιι·ιει.
Νε.ΙιεεΙιεεεε ειεε ε.ΙΙετειιιιτε Με Ιιει'ειΒ·ετΖετειετιιιιι.; νει·Ιιιιιι
άειι. ιΪειἰεεΙι Ιιεετε.ΒειΙιεεε εεεΙΙ.Ιιι·ΙιεΙιε Νε.Ιιειεεε.ιιειιιιτ20-80
ΘεΙιτιεε, ννειεει·ιτεΙιε άιε εε Ιι τ εεΙεεει.τεννιτΙιιιιητ ιιιοΙιε
'Ι'ΙΙιιι ε: Βει άειι Βιιρετιπιειιτειι, Με ιιιιιιιΜε εειιιθεεεΙιοει
ειιι;εεεεΙΙε Με, ννιιι·‹Ιε ειε ΝεΙιεΙεεε.ιιε επειτα ΙιετεεΙιιιει,Με
500 πι. - Βιιι νετιιιιι; άετ ΜειιιτεΙΙιιιρεΙ ιεε. ειιεε εΙε ιιιεΙιι
ειιι.ιιεΙιε,ειπε ννιι·Ιιιιιιε ειε εεε ΒΙειςεεεΙιεεεειι ιιι ΙιεΙιειιιθιιιιιε
ειιΙιειιιιιιε. Ιιιεει·εεεειιε ιεε Ι'ει·ιιετ.ειιιεε ιιι Με ειιι1ει·ειιε
ειιΙεε.ιε ι.τείιιιιιιειιννετεειι ειπε Με ΙιεΙ ΒειεΙιειινετειιεΙιειιπιιι
ειιιεε ΤΙιιει·νετειιεΙιειι, ινε εεΙιτ ι·εεεεΖετεεετιιιιε·ειιΙιεεΙιεεΙιιοι
ινιιτεειι. Βιιι ΜεεειιεεΙιιιεε· ε. εεε εεΙι:Ιιε Ζεττειεειιιιχειι
εεε Πει,ι·ειιε,Με σε Ιεεεεετετ ειιτεΙι $ρτειιιτεεειΤεειιεεΙιιιιιιιΙει
ι.>,·εερτειι€·εννετεετι ννει·ε.- Πετ ,ε;τεεεειι ΒεεεεΙειιεεεεειιιιιι
ιΙΙε·ΙιεΙε εεε θεεεΙιεεεεε εεΙιτειΙ›εΚε ε Ιι ε ι· ννειιιε Βεεειιειιιιειιι

Ρ τε ιιι ιιι ε τ ε: Ινιιι·ιΙε άιε $εΙΙιεενετεεειιιιιιεΙιιιις, νειιειεε
ερτε.εΙιειι,σε” ΙιεεΙιεεΙιεεε? Πιιε :ιι ενεΙεΙιειιι ΖννεεΙτ ιι·εεεΙιιιι
ειε? . ·

-ννεΙιει·: ΘεΙΙιεινετΙεεειιιιςειι Ιτειιιειι Ιιε.ιιΙΙιε νετ, ειε.Βο
ιτεΙΤειιεετινν0ΙΙΙειι ειεΙι εειιι ΠΙειιεεε ειιεειεΙιειι.
Με τιετ: Πιο θεεειιιιιιειιιει·ιε.Ιιεε.εάετ νετντιιιιεεεειιειιιεε
ιιιι εειιεεεΙι-ετε.ιιεϋειεεΙιειιΚτιεςε 12°/ο,Ιιιει· ιιιιτ 80”. ' .

Πιε νει·νι·ιιιιεεεειι ννετιὶειιΜε ννιεεετ ΙιτιεςεεΙιεΙιεις;ειε
εεΙεΙιε ΙεΙεΙιιε Πει1εετΙιειεεει· ειιτεΙι Με ιιιει1ετιιεθεεειοε
εεεεεεειι ννιιιιεειι ειιεερι·ιεΙιε νιεΙΙειεΙιε ιιιεΙιε εειιι Ιιιιιιιεκ
ει· Αι·ιιιεειι. ' 'ινιεειιιιιωεκ ννειιιι ιιιιιιι εειιι νεη,ςΙειεΙι ιιιε ΜΙ·
νει·ΙεεειιιιΒειι ιιι ειιι!ετειι Ηεετειι ΙιετειιειεΙιειι ειιιεε, Με
ιιιιι.ιι νιεΙιειεΙιε εεεει. εεε ννει·εεε «Ιιειιίι8·», ει» ειε Με
«εεΙεειι» εποε? εδώ: Ιε.ιιεειι ιιιε ετιςΙιεεΙιειι ΒετἱεΙιεεΜε
Κτιει;εε?
ΙνεΙι ετ: Βιιε ιιιε ιιιιτ ιιἱεΙιε Ι›εΙιειιιιε.
ΤΙΙΙιι ει: ΠεΙιει·εΙΙ ινε ιιιεΙιε τεειιΙετεε Μιιιιιιτ ει, Εεεε”
ΘεΙΙιεενετΙεεειιιιρ:ειι Ιιειιιι8· νετ. 8ο ειι.Ιι Μι ιιιι εετΙιιεειιι
Κτιε;τε εεΙιτ νιεΙε εεΙεΙιει· ΡεΙΙε, ερεεετ ιιιι τιιεειεεΙι-ειιτειεειιι
Κτιεε;ε εειιι Με. _

Ρεεε τ εε ιι :ι Ιιι άετ ΙιιιΙΒιιτιεεΙιειι Αι·ιιιεε εεε εε εεΙιι°Με
εεΙεΙιετ ΡεΙΙε, ιιι άει· ι·ιιεειεεΙιειι εΙΙετάιεεε ιιιεΙιε. .Με” ι ε: ΑιιεΙι Η ε Ιι Ι ε εε Η Με ιιι εειιιειιι ΒετιεΙιεΜ
άειι $εΙΙιεενετΙεεειιιιΒ·ειιεεερι·εεΙιειι. Με εε ΙΙΙιει·ειιε ΙοεΙιετε

ΠιεεἱρΙιιι εει· Βιιτειι ει·ε.ιτειΙετειι ΒεΙιιιΙε

ΙΙετιιιιεεΙιεεε.

- Πετ ΟΙιετει·Ζεεεε Ιιιεειρ,·ειιΟΙιιιεΙιεννΙιεεειεειΙεΜ. Α.ΝεΙ·
ει: Ιι ει] ε εν Ιιεε;ιιιε;ιιπι Π. ΠεεειιιΙιετ εεε θα; ε.Ιιτιεε ΠΜ
Ιειιιιιιεειιιει·ετεεΙιεΙιειιΤΙιεειςΙιειε. __- Ιιι Πιιιιιιι ι“ειει·εενει· Κιιτ2ειιι εει· εοι·ειεε Απε Πτ..Ι-ΙΙ)·
εειιε ΚννιεεΙιεννεΙει εειιι εΟ-ΙεΙιτιε;εε Αι·2ε.ΙΗΜ.
Μ. ιι ιιι. Βειιιε ΙΙ'τειιιιτΙε ιιιιιΙ νετειιι·ει· ΙιεΙιειι 8800ΗΜ.

ἔΘ
·

εειιιιιιεΙε εει· 8ειεειιιιε νοιι ΒειεειιάΙειι Με άειι Νιιιιιειι Η· .ΙιιεΙΙε.τε ειι άετ ει·εΙιεΙιειι θεεεεεεΙιιιΙε.- Ιιι άετ νετιιε·ειιννοεΙιε νεΙΙειιιιει.ειι ειεε 25 ιΪεΙιτε ΙΙ
ά
θ
Ι'

ετ2εΙΙεΙιειι ΤΙιεειαΙιειε εεε ετϋΙιει·ειι ΟΙιετει·εεεεχθΤΟιιεεεειετ εεε.άειεεΙιειι ΙττειιιιιιεεεΙε Ι)ι·. Β. 8εΙιρε εεε» (ὰννεΙεΙιει· ιιιιεετ Αιιιιετειιι εεε νετειετιεε Με, Με ει·εεε Μ
ε

ννιτεΙιεεΙιείεΙιεΙιε Ιττειιει›Ιοιιἱε ιιι ΒιιεεΙειιιι ννεΙιτειιιι ΜΗ”

Ι)ιειιεεεε ιιι άετ ΝιιινιεετεεεεΙιειι ΙιιιιιεεεΙιεεε εε,ετιιιιιιεε @
Η

ΙιεΙιειι. νοιι άειι (ΙεΙΙεε·ειι ιιπά ΚΙιειιεειι εεε .ΤιιειΙετεπειτε

ΙΙιιιι ειι ΒΙιτειι ειε Ι)ιιιετ νετε.ιιεεεΙεεε. Ρ- Ιιι εει· Ιεεεεειι 8ιεειιιιις ι!ετ θιΙιεεει· εει· ιιειιειι ιιιεειειιιθ
εεΙιειι Β'ειειιΙεΙεειιι Οιιεεεε ννετιιεεειιι Ρτεεεεεετ εει·"ΗιεεεΙο(ειΓ
Πτ. Α. Η ε ιι Ιι ο νν ε Ι: ι,

ε·δε,ε·ειιννετειε
Ρτεεεεεει·ειεΙιιιΙΓε ιι

ε

(Φ

Κιεννετ Πιιινετειεε.ε, ιιιι εειιι ΗεΙιἱιΙϊειι εεε Ρτεεεεε0Ιδ

ΗιεεεΙοε·ιε Ι)τ. 8. Β ν ι
ι ε: ε] ε νν ε κι ε,·ειι·ε.ΙιΙε.- ΡτεΓ. Πτ. 8 ιι εΒι ι·ενν ιεε ειιΙεεεΙιεΙι εειιιεε ι Μ”διιΙιΙΙ5.ιιιιιε νοιι άετ Ι)ι·εεεειιετ ενιιε.ΙιεΙε8ιεεΙιειι θεεεΙΞ1ξω5εειιι ΒΙιι·ειιιιιιε;Ιιεεε ετννϋ.ΙιΙε ννετάειι. Αιιε ιΙειιιεεΙΙιειι Η Η

)
Γ

Μ: νοιι Ρ. 8εΙιεΙειιιιιειιι, εειιι θιτιιιιεετ Με (ΗΜ ο ε
ξ

80-3εΙιτι;ΘΡ



θ? -

4πωε ιιειει·ποεεε Με.

ποτάεε.

εε1ιεε 1εει1ιειε, πε1ε1ιεε νοιι Ρι·οΐ. Β ε ε.ι·ι·1ι·επ εε1ε11ετπω,
ειε Κε.ειω1νοε10,000 1$1ι1.ειι ε1εεει Βι1ρεεκ11ειε
ειι1'κ1ειι Νεειεε εεε .Ιιι1ιι1ε.ι·ε εε ειιιε 8·εειι.ιιετεε Ιε
ετ11.ε1,εεερεεάει ποι·‹1εε.- Ζεει Βενε1ει· Βτει1Μι1·ετ 1ει, εε 8τε11εΜε νει·
ετοι·1ιεεεεΠι·. Ν 12 11ε π 1κε ο 1

ι,

εει· Με1ιει·ιεε Βτεάτε.ι·ετ.νοε
Ηερεε1 Πι·. Ν. Ιιοεὶ ιι ε 1

‹
1 ει·ιιεεετ. πετάω.

νει·ετοι·1ιειι: 1
) 1ιι Δ1ιεε-'Γιιιεεε ειιι θ
. Πεεεπε1ιει·εει·

Μ11ιτει·ει·ει Πι·. 1.1 ε ιι ε Μ 1 κ ε ο 1
ι
ε ι· 11 ιι ε
;

εεε1ι 11ιεεει·ει·
Κι·επι1ι1ιε1τιιε 39. Πε1ιεεε_ξε1ιι·ε.Πει· Βιιιεεεε1ι1εάεεε πει· ιε
8ι. Ρετει·ε1ιιιι·ε·εςε1ιοι·εεεεά ει·2οε·εεεεε 1ιε1.1.εεε1εε ιιιετ11ε1ιι1
εε1ιε ΑεεΜ1ειιεε· εε εει· Πει·ρετει· Πε1νειειτ.Μ ει·1ιε1τεε.εε
πε1ε1ιει·ει· νοε 1881-1Β88 ετικ11ι·τε.Νε.ε1ι Α1ιεο1ν1ι·εεε εεε
θει·ειιε πει·ι1ε Μ. 11111113.τε.ι·ει.ε.εϊεεε·ε ιιι δε. Ρε1.ει·ε1ιει·, 1ε
εεε 1ε1.2ιειι.1ε.1ιι·εειιε Κειι1κε.ειιε. 2

) Αει 5
.

Πεεειιι1ιει·ιιι
εει· (ι·ϋ1ιει·εθ1ιει·ε.ιει.εεε Μ11Μ.ι1ιοερ1ιε1ειιι Ζιιι·ε1ι1ε 1ζο1οεεγ
(θειιν. 'ΜΜΜ, διεετετιι11ι Ο ο ε ε 1'ι·1 ε α Ο

ι
ε τ 1
(

ο, ιιιι Α1τει·
9ϋε"Η .1ε1ιι·εε.Πει νει·ετοι·1ιεεεΜε εεε1ι Βεεει1ιε·ιιιιε εε1εετ
8τιιό1ειι 1ε Κιεπ εειεε @Με Πἰεεετ2ε11:Με Μ11ιτει.τ-Με111ε1εει.1
ι·εεεο1·τ νει·1ιι·:ιε1ιι,Με ει··ι. Π

.

188Β·πε,ε·εε εει·ι·εττειει· θε

εει ω. ειιι·εει·ά εει· Αεετοιιι1ε εε άει·1.ιειρειςετ Πε1νει·
ε11.8.1:Πι·. Β1ε 1

ι
ε τά Α 111ε ε. ιι ε ιιε 49. Εεεεεε_ιε1ιτε.Βι· Με

εἰε1ι (1111°ε1ιΜε νοε 11ιει ειι1ε;εει.ε11τεεοε·εεεειιτε θι·ειιιι1ε
Τ1ιεοι·ιε ε1εεε Νειεεε εειιιε.ε1ιι. Βεπ 6 .1ε1ιτεεπει· ει· πεεεε
.ε·1ιιεεΝει·νειι1ειι1εεε1ιειιιι1ειι1ιτ. `:- Πει· οι·11εει1ιε1ιεΡιο('εεεοι· εει· ειι1Μιι·-ιιιεε1οιε1εε1ιεεΛεε
·ι1ειιι1εΠι·. Α11ι121411ετεειιι Ρ1·οϊεεεοι· εει· 8118011101·
εεε Ρει1ιο1ο:1εειε ‹1ειε πεἱ1›11ε1ιεε ιεει11ε1ει
εεε1ιεε 1εετ1ιετ. ειιιεειιι πετάω, ιιετει· Βε1εεεεεε· ιιι
>εε1εει·εεε·ειιιι·ει·τιςειι θιε11ιιες.- Αιπ 29. Νονειιι1ιει· εεε Με 1ιε1‹ειιιιτ.εΝειιτο1οΒε`Ριο
1'εεεοι· Ηιωιε ειιιε Πε11ε 1ε Ρο1Βε ε1ιι·ειινο11ετΒιε1ει.τ1εεε·
-ό1ε επε1ιε Η ιι(.ς1ι11ε8·ε .Ιεε1‹ εοεε 1εεετει·ε 1ε 1ιοετ1οε
νει· (Με άοι·118ειι ιιειιι·ο1οΕ1εε1ιεεθεεε11εε1ιείτ ;.κε1ιε1τεεεεετ
Με Τ1ιειιιε: «Η ιι ε· 1

ι 1 1 ε ε· ε .Τ ειο 1
‹
ε σε εεά Με ιιιοιοι·ιεε1ιεε

Β1εᾶεεεεετι·εε εε Με1ιτ.ε ρ1ιγε1οΙοε·ιεε1ιει·Ροι·εε1ιιιιις». Η.

.Ϊ εε εεε ε, ω 1›ε1‹ειιει11ε1ιΡι·11ε1ι1ειιτεει· Βιι1ιιε1ι Νεει·ο11
·81εε1 Βοε1ειγ 1ετ τεε1ιεετε1ε ειιιειιι εε εεε 11εεεει·Βει·ιε1ιτε
_1εε θε1ι1εεεπει·τεε ειο1ι,πιε ε.εο1ιεει· εειιι·ο1οειεε1ιεεθεεε11
.εε1ιε1τ.ειιι· ,ε>·ι·οεεειιΕ11ιι·εεε, τ1εεεΜε 1ι1εεε νοιι εει· πιεεεε
εε1ιεί1;11ε1ιεεΒεεειιιιιε;.; Ηιτε18·'ε ε1ε1ι (Με ε1111ιεεεε νοι·

(Α. ιιι ().-21:Β·.)- Πιε Ρι·5.ιιι1εεεε π1ι1ι1.Βτε.ειει·ει1ιΠι·. 1111ε Μιι 1ετνοε
εει· Οοε1ει·ειιε εει· ιει1.-ιεεε1.Αεεεειιι1ε εεε Βιιιάειι1εε (Με ν.
θει·ειιε Π. Ε.. Βει·τ.εε εεε ιιεά Α. Ρ. Ρετ.τοπ ειιει·11ειιε1:

- Πε.ε ετϋ.τ1ι1εε1ιε Α1εϊιιεοπ-Ηοεριεε.1 τω·
Ηειιιτ- εεά Ηεεε111εε1ι1:ε1ιι·ιιιι111ιε1ιεε1ιιιΠεε1ιε
Χοπ Ρει·εε1ο11εεε Ρειει·1ιοϊει· Π1ειι·1ετε 1ει ειι‹11ἱε1ιετϋΠιιει
ιιι·οι·κ1εε.Π1εεεε Ηοερ1τε1νει·άει.ε11ι.εε1ε ΒιιιειεΙιεετ1ετ Μιιιιι11
εεεε τ1εεκατ. Γε.1ιι·11ιεειειι δ. 1. Α1ιι1εεο π, πε1ε1ιει·εει·
8τε.ετΡε1.ει·ε1ιιιι·(;Με 1“ι·111ιετεεΓε1ιι·11ιεε1ιεεεεεεε εε εε ε1ιιε
1ιε11ιεΜ111ιοε ειιιε Πιιι1ιειι ε1ιεεεε θε1ιε.ιιι1εειιι ειιι. οερ11ε.1
εεερεει1ετ. Με Πε.ε ιιεεε 1·1οεριτε1ειιτ11111τ509 Βετ(εε. Πιε
ειει11ε1ιιιεε1ιεΡει·εοεε1 1ιεετε1ιτεεε ειιιε Ο1ιει·ιιι·ειΠι·. Β. Κε1
. εε π, 2111τ.ει·εεεεε 18_111ε(.=;ει·εεΑει·πεε, εοπιε 18 Ρε1τ1εο1ιει·ιι.- Με θτει1ε ΒΙε·ει ιετ.π1ει1ει· ειιι ε1ε Βε.εετ.οτ1ιιει
ι·ε1ε1ιει·(.ςεποτεεε. Απε 10. Πεεεει1ιει·πιιι·ι1εε11ιε11ε1ιΜε ε ε ιιε
Ρι·1νεε1111ε11ι εεε Πι·. ν1'ο1ί`ι·ειε 1ιι ε1εειιι ειεεεε Με
άιεεεε Ζπεε1‹ ει·1ιεετεεάι·ειετϋε1ιεςεεΘεεειι‹1ε εε Με· θει·ιτει1
ει1·εεεε1ιιΗ”. ε1ιιεεπε11ιτ.πιε Με Β1,<;εει·Β11$.ιιει·1›ει·1ε1ιτειι,
ιεε 1ε εει· εειιεε 1:1ε11ε.εετε1τΑ11εε, παει Με εε.ε;εεπειι18ε
Ηει11ιεεεε εε Νεεετειιε·εε ειι('ειιπε1εεε Με, ιε Βειι·εε1ιτ.εε
εοΒεε ιιεά ιεε εε.ειειιτ11ε1ιι1ει· Β1ε1ιτι·ιε1(ΜΜε Ηει1ειιττε1Με
πειιεε Ε'ε1ι1ε1εεειειιιιιι.- Πει· 98. Βιι Ηιιεε;ετε; εει· Πεινει·ε1τει. .Ιιιι
_ἱε π (Ποτρε.(:)πει·‹1ε πει 12. Πεεειε1ιει· 1ε ε1ι1ιε1ιει·117ε1εεειιι
ε1εεει Γεεω.ετ ιε εει· Αε1ε. 1ιερμιεεειι, ειιι( πε1ε1ιεει Ριο
Γεεεοι·Νεπεοι·ο π ιιι νει·ιιεεεε;.>; εεε ετ1ιι·εε11τεεΡι·οίεε
εοι·ε Πι·. Β ε ι· ε ε ε ε π ε 1( 1 ε1εεεεε Γεειι·εεε ε1ιει·«Με ννε1.τ.ει·
ει·οεεοεεε νοει 8ι.ειεσ.1ρεεειε" Νιεεεεεε1ιε(τ. εειι εει· θεεε11
εο1ιε1ϊ.»νει·18ε.Βοκ1ειεε1ιει·1ο1ιτ.ει.εεει· Βεετοι·111ιει·Με Β1Ήε1:Ι1188
εει· νοιι εειι Βτεεεεεεεε ε·ε16ετειιΡι·ειε-Αιι18ε.1ιεε. Πε ιεε,
πιε ιπιι· εει· «Νω·ι11ιν. Με.» εει.ιιε1ιειεε, 1ε ά1εεειιι.Ϊε1ιι·ε1ιε
θειεεεε θ €ο1ε1εεεεεά (

5 ε111ιεεεε111εόε111εεειιι· νει·ι1ιε11ιιες
8ε1ειι€τ.. νοε τ11εεειιπει·ι1εε 1ε εει· ιιιεε1ε1ε1εε1ιε ε Γε
εε1τϋ.τ ειιει·1ιεεετ: ε1εε εο1ι1ειιε 111ε(1ε111ε ι1ειιιειιιε.
ιεε‹1.Α1ειιεεεει· ννιιιος1·εεοπε.ιιε εεει Οοιιν. 'Ι'ειιι1ιοπ
Με ά1ε Βεει1ιε1τεεε·(Με Ρι·ειε-'Ι'1ιειιιε'ε«Με Βει11εΒιιιι;;εε εει·
Β11εειι;; εεε Αιιεεε1ιει11εε8·εεε Ο1ιγειοειεε» εεε ειιιε ε11
1ιει·εε Μεάε.111ε (Με ετεσ1. ρ1ιει·ει. Κ11ιεεετ.1 Εεε
ειιεεε (εεε Κιιτειε) ει» Με Βεε.ι·1ιει:εεε· εει· Ρι·ειεεε(Βε1ιε
«Πιιτ.ει·ειιε1ιιιεςεεε 1·ιιεε1ετ:1ιεεΒειιο11ιι».Αεί' 111ε11Μ·η;εεεπει
Ρι·ειεεεΓεε1ιεε πειτειι 1ιε1ιιεΑτ1ιειτεεε1εεεεε.ιιε;εε.Ε11ε18·ε1111
1.1ιε11εεε;ειιειιιεάειε Πε1νει·ε1πειε-.1ε1ιι·εε1ιετ1ε1ιεει·ο 1900 εε
1ιε1ι.εεπε εεε ει» Με εεε1ιεκε.Μενοι·.- 1ιι Μ.. Ρετ.ει·ε1ιιιι·8·Μ. εε( Ιειτ1εικινε ε1ε18·ει·Αει·ειε Με
Ρ1ι11εει1ιι·ορεεειιιε θεεε11εε1ιε.ίτ εει· Γει·εοι·ι.=;ε Με

111ιε

ειιεόΒε1τ.
εειιιεε Α1ιεεΜεά εε1ιιεειι ειιιεετε. 3

) 1ε Ηιι1ιει·τεε1ιει·ε
π

θειετεε1ει·εε1πε ἰε εει· Β11άι1εε·1ιεει·11ΐεε.Π1εεε11ιε”1ιετ.
ε1ε1ιειιι· Αε1κε1ιε εεετε11ι.,‹11εεεε ρεγε1ι1ετι1εε1ιεεΔεει.ε.1ιεε
εετ.1ε.εεεεεεΡει·εοεειι εεε άει·εε Γειε111εεάιιι·ε1ιΒεεε1ιεΠεεε
νοε Κ1ε1(1εεε, Ψο1ιιιιιιιε· ιιεά όει·Ε1. ιιιε1ιι· εε εετει·ετ11τεεε
ιιεά, (Με Με ΜΜε1 ι1εειι 1ι1εεε1ε1ιεε,ειε Αεγ1 εε ει·11εεεε,
ιιι πε1ε1ιειιι(Με Η.εοοενε1εεεεειεε ‹11εεει·Κε.τεςοι·1ε ε1εε Ζε
11εε1ιτετειιεΜε ειιι· ν611ιεοε 1λ(1εάει·1ιει·εω11εεε11ιι·ει·Κει·ρει·
11ε1ιεεεεά (;ειει1Β·ειιΚι·είπε ςεπε1.1ιι·1:πει·ι1εε 1ώεετε.- Πει· θεεε11εε1ιεϊτ. ι·ιιεε1εο1ιει· Αει·ετ.ε ιιι
Μοε1ιειι 1εισ:1εεΒεε1ιτ.ει·ι1ιε11ιπει·ι1εε, ρ1ιε.ι·ειε.εεετ.1
εεεεΟιιι·εε Μι· Ρι·ειιεε εε οι·εε.ε1ειι·εε. Π1εΟει·εε
πει·‹1ειι επει .1ε.1ιι·ει1εεει·ε ιιεά επει· ιιι μεεω .1ει1ιι·ενοιε
15. .Τειειιει·Με ειιιε 1.1Με εεε νοει 1

.

Βερτ.ειιι1ιει·.Με ειιιε
15. Πεεειιι1ιει·.Ζιιε·ε1εεεειιΖε εεε Οει·εεε πει·άεε ειιι· Β'ι·εεεε,
Με ιιπι Βεε1τεειεεε Αροτ1ιεεει·ιζε1ιε1ίεε-1)1ε1οειεειιιε.. Π1ε_1εει
εειι, πε1ε1ιε εε.ε1ιειπε επε111ι.ει·1ςειι.Οει·ειιε ε11εΡιιε('εεεεε·ιε
εεε νοι·εει.ι·ε.,ςειιεε 11'εε1ιει·ιιεεετε1ιεε, ει·1ιε1ιεε Ζεεεε1εεε.
πε1ε1ιε ειε ειιι· Α1ι1ε;.ιιιιιςεεε Ρι·ον1εοι·-1Βιει.ιεεεεειιι.εειι ιεει11
ειιιιεε1ιειι 1%ιειι11.8.ιειιεειι ω ει11ιτε.ι·-ιεει11ειιιιεε1ιεε'Αεει1εει1ε
1ιει·εε1ιι1εεε.

'

- πιο νει·1ε.ιιτει.1ει Με εε εε1ι6ε ειιι θε1ιπει·ιιειι Μεει·ε
1ιε1εε;εεε Ο ιι ε ο ε 1ε'εο1ιε (Με Ο ιι ι· ε ιι Γ νοε ε1εει· θιι·ερρε
Μοε1ιειιει·Κειι11ειιτεε.εςε1ιεείε πει·κ1ειι. ειιι άοι·: ειπεπ Ο ιιι·
οι·τ.1ε ει·οεεεει Μεεεεεε1ιεειεεει·1ε1ιιεε. '- Πειι Αει·ετεε θο1111ιειι ει ιιεά Βιεεεε1ει:%11ε Οσε
εεεε1οιιειιι· Βι·ϋ11”ειιε;.;ε1εεε· 3 ε ιι ε τ ο ι·1ε· 1

ιι
ε Η ι Ν ει· ν ε ε

1
ι
ι· ε ε 1
ι
ε ι ε π ε ι· ε ο 1ι εε ει·ι.1ιε11τ.ποι·‹1εε.- Πι·. Πεεειε Πει·ιιιετο1οι.ιι1ειιιιι 1ε 11.ιιε1ιιιι·ς.

(Ηεεεεπες 18, Βιιεε1ι11ιτε1).Αιιι 1
.

.Πιεεει· 1901π1ι·‹1Με Με1ιει·
Με εει· Π ε ιι ε'εε1ιειι Κ11ιι11ινει·Μιεε1εεεε” εει.οΙοε;1εε1ιεΒε
1ιοπιτοι·1ιιειι·1ιιιιε11ε1ινοε άει·εε11ιεεεει.ι·εειιι. εεε1ε1ε1ιει·1ιε1ι

1ιε1ι'
νετει·(ιεεει·τ ιιεά πο1ι.ει·ειι Ι.ε1ιι·επεε1ιεε ε1εεε1:1ιει·εε

111ἔΠ¦Π.. “

Πιε Ηει·ι·ειι Πιε. Α1ιε1. Οο1ιε, Πε11ιεεεο. Μ",
1ιε1ετι1ιοπ,'Ι'ι·υρ1οπ1τε εεά Πεεε. πετάω ε1ε1ι εε
Α1ι1ιε1ιιιειςι·επε1ιιιε.εε1Βει·Πειεοεε1:ι·ε.τ1οεεειιι·εε1ιετ1ιε111ε·ειι,Με
άει·ειι (1εεεεετε.εάε:

`

Νοι·ειιι1ε Αιιειοει1ε. Ρ1ιγειο1οε1ε, Ηιειοιεε1ιιι11‹. ε11εειεε1εε
Ρει1ιο1οε·ιε. Βιειορειι1ιο1ο81ε,Μγ1ιορει1ιο1οςιε, ειιρει·1ιεεετε11ε
1%ιε1ιο1οε1ε,Μ11ει·ομ1ιοτοει·ερε1ε,εοπ1ε Ηγειειιε εει· Πει", ΚΠ
ιιἰ1‹ ιιεά ΠιειΒ·εοεε, ε118ειεε1εε Τ1ιει·ω.ρ1ε.ερεο1ε11ε'Ι'1ιει·ερ1ε,
Ρ1ιετιεεεο1οςιε, Ρ1ιει·ειεεοιεο1ιε11ε ΜεΕτορ1ιοτοςι·ερ1ι1ε,ιθε

εε1ι1ε1ιεεέ1ει·
Πειιτ1ιι·ειι1ε1ιε1ιειιειιεει.ο1ιετ1ε Αεεε1ε1ιτ μεσω

ιεεε ειιι .
· ·

Πε πει·ι1ειι_1111ιι·1ιο1ιειιιιεε1ιετεπει 6-πϋε1ιεε:11ε1·ιεΚει·εε εειι
επει· νοε: Λεωφ Β'εει·ιιιιι·Με 1111ιτ.ε11Μι·ε.Βεκ1εθερνειιι1ιει·
Με 1111ιτεΝυνεει1ιει· ε1ιεε1ιε11ειι.

ε -

Αεεεει·κ1εειπει·ι1εε εεε ρ;ε.ιιιε .Ιει11ι·1ι1εεει·ε1ι Αι·1ιε1τερ181:2ε
Με εοΙε1ιεΠεττεε νει·εε1ιειι, πε1ε1ιε εε11ιετετεε(118εΑι·1ιεΠεε
ειιι' εειε θε1ι1ετε_ι1ει·Πει·ιεειο1οείε εεεεεΐ111ιι·εε1ιειι.1ιε1ε1ικ18·ειι.
Πεε ε1ιειε1εε1ιεΠε1ιοι·ετοι·1ιιιεεπε1ιτ.ειιιε: Πε1τεε(; νοιι Ηει·ι·ε
Πι·.ρ1ι11.Τι·ορ1οπ11:2. · ..
Πιε Ζε1ιει·ει· εεά Πεεοι·εετεε 1ιε.1ιεε1'ι·εἱειιΖετ.ι·111:ειιι-Ρο11
1111ε11:εεά Β1Μ1ο1:1ιε1ινοε Πι·. Η εεε.- Βει εει· 1ι1εειεεειε111τε.ι·-ιεε(11ε1ε1εε1ιεεΑεεάειιι1ε π1ι·‹1
ειεε Βι1ι11οι1ιε111°ϋι Με Βτειιιι·εεάεε εει·εε11ιεε
ειεςει·ιε1ιιετ. Βρεεάειι ιιε Βεε1ιει·ε, δοει·ε1ι1εε εεε! εεε1ι εε
θε1ι1 Μιιει ειειι εει· νει·πε1τεεε ‹11εεει·Β11ι11οτ1ιε1ι1ιι εει·
ιιιι11τει·-ιεε‹1.Αεε.άειειε ειεεεεεεάεε, Ρι·ειεεε εει· νει·πε1τεεε·
ιεε Ριοί. 81ιοι·1τεε1ιεε1ιο.- νει· Κετ2ειιι νο11εετ1ετεεεἱε1ιΙΟ .]ε.1ιι·ε εε1τ. εει· Πι·
6Η'ειιεε· εεε 1ι1εε18·ειι 1εε1:1τ.ετε Η1ι·Βιιρετ1·
ιεεει.ε.1-Μεά1ειε.- Πεε _11111ιεε1ιε Κι·ε.ιι1εεε1ιεεε1εΟκ1εεεει 1ιεεε1ιε
ιιι εεε εειε1ιετεε'1'εεεε εεε Εεεε εε1εεε 100-_Μι1ιι·ιεεε
Βεει.ε1ιεεε.- Ιει Κι·ε1εε Κε.ειγ ε ε 1ι ι ιι εεε θοεν. Βε.ι·ετ.οππιι.ι·εε εε1τ
ὸεκε Αιι('εεε εεε Οοτο1ιει·-Μοεετε εεετνει·εϋ.ε1ιι18·εΒι·1ιι·εε1ιεε
εεε ιε ε1εειιι Ποι·('ε νοη;ε1:οιειεεε. πω εειι ΗΜ'. Βε1ιο
1οτεγ (εετεεει.ε11τΜε, πω· Με Κι·ειικ1ιειτ ειιιε Πεεεεε
1'οι·ιιιΜε Μι1ε1ιι·εεεεε, πε1ε1ιει· άοι·: 1ιε.ιι11ε,·εειει· εειιι Βιιιι1
ν1ε1ιεεε εεε Βε1ιε.ίειι νοι·1ιοιιιιιιι. Ιιιι θεεεεε ε1ιι‹1εεττ 22
Ρει·εοεεε ει·1ιι·εε1ιτ,νοε άεεεε 10 εεετοι·1:ιεεε1ιιι1.Αεί Αε
οτάειιεε εεε Ρι·1εεειι νοε Ο1άεε1ιει·;; ειιιε εεει·ς1εε1ιε
111εεει·εε;ε1εειιι· Πειει·‹1ι·ϋε1ιιιεςεει· Κι·εε1ι1ιε1εει·8·ι·111"εεεεε
(Με εϋτ1ι1ε;ε ιιιεειο1ειεε1ιε Ρει·εοεε.1 ι1οι·11ιιεεεε‹›ιειεειι‹1Μ
πετάω. ΒΕ.

-Π1ε θεεε.ειιεεεε1ι1 εει· Κι·ε.ε 11εε1ε ‹1εεΟ1ν11
1ιοεε1τ.15.1ει·ε Θε. Ρετει·ε1ιιιι.<.τε εειπει· Με 2. Πεε.

‹1
.

δ. 8”(65(11 πεε. ε1ε 1ε 1
1
.

νοι·π.), ἀετεετετ`545 'Ι'γρ1ιεε
(15 πω.), 914 8γρ1ι11ιε- (44 ιιιε1ιι·).8115ε1ιει·1εε1ι- (18ποε).
111 Π1ρ1ι1:1ιει·ιε- (2 ιεε1ιι·), 41 Μεεει·ε - (12 πω.) εεά 22
Ροε1ιεε1ει·εε1ιε- (Ο πεε. Με 1ε εει· νοι·π.).
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Ο .1 π .ο ε: Ξ Η _[ Δ 1 __

1

Δ _: έ οπτεοτ Δοτπτο: Βιοπετοε άοτ: 19. Βοο. 1800.
833 819 852 μ” 51 112 20 Η 18 εἰ ὅ % ε|'

ΐ3

Ε
.

ΐέ 1 Τοποοοι·οι)πππ: 1)Β.Μοτιιι:Βο)Ιο.οοποποο!ιοπά1πηΒο1Πεπο
οοο)πεὶοπ.2) Μο!! @Η Ίθό"ΠΓ880ΒοΠ:

2
) ΠοΚο: ΙΜποπειτοιἱοτι νοιι! Ρι·ειροτο).οπ.

οπ.ι.π...... 211. Οι·οπρ 1
,

Κοιιο1ι)ιπιποπ 8
,

Οτοπροεο Ι.ππποπ- σ' Ν5·ω18ω8ἰτΖι1Π8ἀθΒΒθι1τΒοΠθΠΜΈτΠοΗΒΠ
οιιοπτποιιοπ 41. Βηε1ροΙοε 3

,

θττορο 27. Η1ιοΙω·ο ιιο1οι1οο νοτο1118: Μοοτοε (Μο 18. Πο001ΠΒΘ1° 1900

Α.ΝΝΟΝΟΒΝΧδΒΒΕΒ ΔΒ.'1' ποτοοπ 1ο ποτ ποοπτω.οιο... ΧνοίΪ Κ 1...
πιοκπτωεω·81. Ροτοτεοπτε.Νενε)η-Ρτ. Μ. εοννΞεἰπἑεπ)οπ πι- πω! ο.πεΙϋ.πο. Απιιοι)οπιι-φοιπμτο1τοιιοτο,ςτεοοιπτποπ.
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Ήι))κοπ10κπτο.
` Μ. κοπηκε-γ π:ητοπ1τ,ποποιοπωτοοπ ροογπτ.τευτοπ1.ποροειτο,οιπο.ττ.τοοιο

φοτο ποιο Πππερἱτο. ποο.π·Ιπποποπ1επο.ιιοποπ1π πο. Ροοοὶπ πο.ροππο.τοσύρετ
οοποπ1π, ππο)ιπτα. ποτποπ)ε ιπκοπ·ι. Μ... τπποο·ι.. ποποπωππτ π οοο·τοπο
..........π π γπ.ιπτπκ‹·ππο. πο”, ορωτοτο·1.οοπορ:κοπ1ε,πουτο.πουιππγποϋπο
ποοππτοτεποποΒ,ο.ππππποτροτππποπ π Φπποποοποπ ‹··τοροπτ.ιποροπποπ πιποπτ.τ

π τ. π. Βοο ποιπιπίε οοκοποοποπ πο.ατο!. ιππ.ιιπο200 ποποτπι.ικ·ι.“στο” οσοι.
ιποτοΦοριπιτπτι. 8 τοκοι» π

.

"Μο π οοατοπ·τ·τ.πω. τοκοτο..πποτοπποποππιπ·1.
ππιτροππτ π κορτοτροππ·ι.,οτοτποτπποοππτ·τ.το6.τιππ·τ.πο τγ6ορπΙππ·τ.,μπο
ποπ·ι., γ·Βοποια·τ.π τοροποπ1.Πππερπτ.

Μπι :κι πο. κοπτκἱι. πι) παρακατω 2
5 Μ., π. πριπιπ.ιπ. οποιοι 2
1
)

πι).
11οπγοποετοπρο.οοροπκπ:ποπ ποππποκο το τω... π ποπ πΝΧοπ°ΒΜοτο·

πιο π πο·τπορτπτοτοποοτ. πο 8 ργ6.π. 11ο οοκρτ.ττ1πποππιπππ π·1.πο@ποπ
ποιπ.ιιποπο..

Περοωο θεια οπ.υ.Μι Μο"... (ΜΧ-)-82Β αρ.) οοωω.οω
πω. πεπτυπω οι πο.κοϋ.οοκκο οοιοοι.οωοοποπ οιοθητοοπω
κακο. Παοκ:: κα.στοθετοο »Μποστ ο:: ο»ιθ:ι..τοκοπ προθα:οκπ.
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ννἱτὸ πιἱΙ ΕτίοΙ€ ειπεεννεπάτ:
ΙΜ ΡτειιιουΙεΙΙΙεπ πω! ΟΜοτοεο, ΙΜ θοποι·ι·Ιιοο, ΙΜ ΚτειιιΙΙΙιεΙιοι1 άοι· Βο.ιιτ, άοι·νω·-
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Μυπιιρ;ε- υπό θἱτοιιΙωἱοτιε·Οι·Β·ειιιο,ΙΜ ΒιιπεειιιυΒοτΙειιΙοεο, ΙΜ ΗαΙε-, Νεεωι- πιω
ΑιιεειιΙοἱἀοπι, ι:οννΙο ΙΜ οιιτ2ϋπάΙΙοΕοι1 πιω τΙ1οιιιιιιΜεοΜπ ΑΓΐοοΙἱοποπ Με: Απ,
εΙιοἰΙε Πι ΓοΙεο εοΙποτ ΙΙιποΙι αρω·Ιπιοι1τοΙΙο πω! ΙΙΙΙιιΙεοΙιο ΒεοΙπιοΙιτιιιι€οπ ΜΝΚ:
εοποπ τοᾶτιοἱτοιιἀειι,εεάειΙΞνοιιΜιά ΜΗ ειτωιΙιΜου ΒΙ8οπεοΙπιίκωμ ειιιἀοτιιιΙιεἰΙε άιποΙι
οΙιιο ΙΙΙο ΒοοοτρτΙοιι ΒοΕ6ι·άοτυάεπ ιιπ ΙΙει1 ΒτοΠ'ινοοΙιεεΙπιοΙαοτπάου ΙνἱτΚιιιιεειι.

Πἱε ΙοΙιΙΒγοΙ-ΡτἐρετειΙε ννετόετι νοιι ΚΜΠωττι υπό νὶεΙεπ ι
Αετ2τειι ειιιΓε ννέτπ1ετε εΠποίοΜεπι ιιιιό εΙεΙιΙ: Πι ΠτιὶνετεὶΙὲΙε
εοννἱε εΙἐὸΙἱεοΗει1 Κτε.ΠΚεπΙ15υεεττι Πι εΙἑΠὸἱἔεω ()εΒτειιιοΙ1. ϊ
ΝνἰεεειιεοΙιείΙΙἱοΙιε ΛΙ›ΙιειιιὸΙιιπΞετι ΙΙΙ)ετ ΙΟ'ΗΤΗΥΟΕ ΜΒΜ
ΒεοερΙΙοτπιεΙΠ νετεευόετ 8τειΙἱε ι111ά ίτειτιοο άεε
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Με Ηοι·ιιιειιιιτΙ & Π

ο
.,
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-:.- __

ΚιιοΙΙ & Πο., Ιιιι~
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|

»

ΒετιιοΙι- ιπιτ!. εεεοΙπωειο1ι1οεο

ΙοΙιτΜγο1-Βὶννοἱεε-νοι·Μιιαπιι8.
Βοετο Ροι·πι ΠΠ· 1τπιστο 1οΙιτΙιγο1-ΑηννοηΙ11111ε.

ΒτιιΒΙιτπιιεε1εἱΒει·ι1ἀ- ΒιιιΜτεΒο!ιιΙΙ - ΑρχΙοτΙωιιι·οεοπ«Ι.

])Ι[ΙΒ,ΒΤΙΝ (κωιι) Ό8"ΜΒΐιΐτοΙΙουπι
ΜιάΜττ. ΙΜ ΗμΠι·ορε ΕπιΡοΙεο νοιι Ηοτι- Μιά ΝΙσποιιΠοΙΙΙου;

ΜΙ. ννἰι·Ι‹εαιη,ννο ΙΗ8ΙΙειΙΙει ει·ίοΙε;Ιοε; ειτν·ΙιΜΙ ΑεΙΙιππι οιιΜΜΙο, ΑιιςΙιιιι
ρωΙοτΙε οπο. ευηποΙι!ειι.
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..._.μ- τ7747.”τ...- 7
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Ξ113ΟΝ.Δ.1.ι
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Ϊ ἰηΡΙει5οἱ1ει1ἐι2ΚἰΙο.
Ξ.ει.πε5€α:.::5.ΞΕ ωηρ:ο°οτ και.:

Μι ΚὶετοΠετ1 ὰ 1 ΚΠ0.
ϊ ΜετΒ011ἱ'εΜο0τΙε1ιεΘ

ΜοΠΜ8. Βιιἀοττιοτιἱτἱε0ο Ιιοι·Με, Ρειτεπιειτἱιᾶε, Ρετἱπιειι·Ιι1ε, Ροτἱιριιἱιἱε, ΟΙιι01°08Θ.ΑΜΙΠω, 5ωο»ι1Πιωκ. Β8ρἱτἱΕἱ8. ΒΘ·
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Βεεἱποτἱπι: Γτο.ιι Κτορ11' ειιιά Τα·Ι2εη
Ι.οἱιοι1ὸετ ΑΜΙ:: Η0ἱΜΠ1 Πι·. ΠΒιι€.

_ _ __ . . . ξ Νεο ά ·Ι1 Ρ·
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β88°01° 111 Κ18οΙ1111Θνν, ΙΜ άεπι νοτττοτοτ, Ιἱοι·τιι Ιεωιο Η ..ΟΓΖτ1ωξἐ°ἔ'"ἰ;°ἔ2·Β8οεὶπω
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θϋ.ι·ωπ ιι.Ρειι·ΙωυΙΑΒ·οιι.ΑΙΜ ΠϋΠε
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νοτττΘίπ-1τ ΠΠ· κ1ενν, ΡοἀοΠοιι. 'ΕεοΙιοτιι1Βοήν: Ποπ Ζν&"ἔἔἔΓἑῖΙἑΚἐἶΣΞἐἴ:ἔἐεΧΒἑἔἰΏς

Δ_ ΤΙ·θΡτθ9 Κ1θηγ_ Μιτε,ΜεεευεοΜΐτΙ. ιι.ΗειπάΓει·ϋε
Εεἰτε-ΕυΙιι·οτ.Ρεπεἰοπ 250Με 800 Η.
ΑιιεΡΒΙιτΙἱοΙιο Ρι:οεροσω ῖτεἱ.

Υετττοτοτ ΠΠ· ννετεοΙιειι1: Ποπ ΝειοΒτΙἱοΜ& Κωιι1οιι- ὶ .Π

1

ΜΙ, νοτιιωΙε ΜὶοΙιε.Ι Ι.ειιιεΙο,ΙΨετεοΙιππ.
(107)12-θ

ΔΔΔΔ

6.8.6...] ΛΈ)δάέει

ΑϋΙιἑττυτιἔε-ιιτιό
Κτ8ίΠεαι1εε

1οιιτειιϋεἱε‹: ννεο!ιουυπάΠ1τεε
_ άαΠ_ψΜ_μ_Ήη_ _____ _ _ _ 7- τα- _ _ __

`ΜιττΜ:

ὸὶεροτιἱττετι Κὶπὸετι:ι άειι
€ειπΖωι ννὶΠωτ Μπάιιτοϋ Μ ει ε τ ο ιι τ επ
ιιπε! ΙιγὸτορειτΗὶεοΙιε €ιιτοπ “Η
ΕτννεοΙιεεπε Πτι

ξ Πτ. 8Ζθ8'ϋ98Κἱηὸετεειπειτοτἰιιω
Θεοϋειά ΑΕ:Ι:σειιΜι.

. .. . ή μ Σ.

ϊ Δάτοεεοπ νου ΚτιιιΚοπρΒο8οτὶιιτιου:

Ι

Παπ θίι1πειι, Ν. Ο.,17Ι.ἱιιὶο, Παω: Μ16,Μακ-ειιιε. ποιητΑι.
Ανο1ι=: εοιΝ υ:: οεεισΝΕ.·ε :.Α εουκω: ΩΠ· ω·

Ο.ιπιτεΟιι·1ι·ι·.ιιοπιι_'Μονήφοιτ. χ. ΙΤ, κε. 19.τ. ΦΙΜΘ8θΓ-Μ Μι ω" Ρι·οεμ‹·‹·τ σο" «Ειπ:ΜπΕπ» ω. Α Ϊ~.
πω... πο”. Οιι6..16ΠεκΑῦριἶΪ9ὁΟ

-
>ΗοΒΕ1εεοΜι·Βα. Β ιἰτ1 δέν) ε. ιι ειΜ. ΒιιὅἀΪιιοΕοἰοὶ *ν

.

Εν!ΒιιοαΙιβΚέι!ιζι·έσπά Έτ.7.116Π·



.
· "Με ΜΒΗΛΗΥ,
υιειν. σε Με”.

.]ΑΝ_β6 Με

ε Νει1ε Π0ΪΒε Χν". _]ειιι·Β.χ” ε············ Η. ιιιιιιιδιιιιυιι

ιιιιιιιιιειιιι ιιιιιιιιειιιιιι
ε

ιιειετ άετ Βεεειεειοε νοιι

ΗΜ'. Πι·. Με Πεειο. Πι·. Ιοεειιιιιεε Κτειιιιεειιε.
πω” (Ποτρε.Μ.

Πι·. επεσε” ιΝειιειειι.

ε

ει.. Ρετετεειιι·ε

Ό

0ἰο «Μ. Ρετετει.ιιιτεει·ΜετΙιειειεειιεΨοειιει1εεετιιΜει·ει·.ιιειιιιιιεεεε.' ΔΒο11ηοωθηξ,ε-Δηξε,58ε "Με 8,1” 11""Με ·
δ οτιεεεεε σ.- Βει·Δεεει:ιεε:ιεεεεμε1εω: ιιιΜμμμ”, 8 κει. Πιτιιεε »Με πιεε εεεεειιΙιεεειιειι ειι άιο Βιιειιιιειιι1ιεεενοιι Κ. Σ. Βιοεε:· ιιικι", 4 πω. τω·άεεεειεε ω" Με!. Ροεπιιει:εΙΙιιεε; ιιι άειι ε11θ.οτει1δι:.Ρετει·εειιτε.Νεννεεγ-Ρι·οερεεεΝ14_ Μι ι·ιεεεεε.-πε ε εε "η Με
1.|,ιωε;·ιε20 ιωιι βει·Πεε, 10Μπιτ εειιηιιιπιιι-.ιι.Πει·ΣιιιετΗοπερτοπεουνιεεΠε ειιΓτΙιεΚεάιιετ.ιοπεεεϋΕΙιε!ιειιΜΜεειΙεεεεε ειιωι πιεε ειιι
ΓάτιΠε3ιπιι!ΒεερεΙι:ειωΖειΙε ιιιπει ιει:16Κορ. :πιετ35 Ρίειιιι.-Βειι Με εεεεε είτε Η ετοει!ε τιΚει·ΙεετειιτΠι·.Επι1ε1ΕΝΜ",εειε Βιι.Ρε
Δι1τοτειιενετεεε25θερετεεεεπι18οιετοτΟτιειεε!ει·ειεειιιιεεεειιιΗ.- Φετεειιτε.ΡεεετεειιτΒει·δειτε,Ροτει·-ΡειιΙεοεριεεΙει: ι·ιεΙιεεε Βρτεεε
ΚΜετεω ννει·τΙειιιιεεε Μπι διεπεινοιι18 Με. ρτο Βοςειι εοεοτιττ. ει.ιιιιιεειιΜοιικωέ.ιειωιωεε ιιιιτΙΕι·ειτ.ιιενοιι 2-3 οι".

ε ει ιεοο _
1εεε1ι: ΡτοΕ ΚιιτΙ Ι)ειιιο ιιι Ποι·ρ:ιτ:Με Αρρει·ε.ι και· ιεεεΙιειιιεεεειι Βειιει1Μιιιι,ε·εεε Ηγόι·ορε ειιεειιτοε ιιπά Πιιτει·°

ειιοειιι1,ε·ει1εεει· :Πε ειιεπιιεεεε Ζιιεειιιιιιειιεετειιιιι; άετ Οεόειιιειιεει€εειτ. - Βιιεεει·ειι2ειςειι ιιιιά Βεερτεεεεεεειι: [Μιτ
ειιεε άει· ε1ιιιιεεεειι Ατει1ειεεεεεάΙιιιι€. ει” Βτ.ιιιΙιι·ειιιιειιπά Αετετε. νοιι Πι·. Ε'ι·ιιιιι Ρειι2οΙό. - Αει·ετΙιεεεε Ηειιιὶεἱὶειιιειιι
ΠΠ· ιιγειειιιεο!ι-άιειετιεεεε, εγάτοτεετε.ρειιτιεεεειιιεεΙιειιιιεεΙιειιιιιΙ ειιιάει·ενοτοτάιιιιιη;ειι Βιιιε Ει·Β€5.ιι2ιιτικΖε άειι Α1·ιεεεινοτ
εοετιϊι.ειι.Με «Με 8ειιτειει:ιεεΙι εεε ρι·ειειιεε!ιεεΑτει.εε. νοιι Πι·. πιετ!.Πετιτι:ιετι 8εΙιΙεειιιε;ετ. - νετειιεεεεεε. - Μοτ

Η. Ρειει·εευτε, (ε. .Τειιιιιετ) 28. Βεεειιιεετ

τε.ΙιιΜ.ε-ΒιιΙΙει:ιε Μ. Ρετει·εειιτ,ε·ε. - Αιιεειςειι.

Δεοεπεωεπτε-ΔιιΠοτάετιιεε.
Με Β τ. Ρε τετεειιτΒετ

Μειιιι:ιιιιεεεε ιεΙοοεειιεεετε'τ
»στα εποε ιπι .Πιετε 1901 ιιιιιετ ω _ιετειΒειι Βεάεειιοιι ιιπά
πιεσε άειιι ειεεετιεειι Ρτοε·ι·ειιιιτιετεεεειιιειι. διε εΙειετ ἱετετ
Αιιι”εεεε εεττειι, ειιι ()ι·.ε·ετιΠιτ ρτεειιεεεε Αει·2τειιι εειιι ιιιπ!
Ιει:2τετε άιιι·εε θτΙςΙεεΙετεεΝειι εοννοιιι Με άιιτεε Βείετετε
ιιπά Βεερτεεειιεε·ειι ιιειι ει·εεΙιιεεεεει· ενει·εε ειιτ άειι Σημε
ιιιεεειι Ζειι€εεεεειεεεει· πιειΠειειεεεετ Ε'οτεοΙιιιιιςεεεεεει ιιι ετ·
εεΙεειι. - Νε: ειεεει· Με ε1ιεεεΙεεΜε Οτε;ε.ιιιιεεεετεεεεεετ
νετειιιε ιιπά (ὶεεεΙΙεεΙιεΐιειι ΓοττΓεετειιιιιπ άετ νετϋΙΤειιτΙιεΙιιιιιΒ·
άετ ΡτοεοεοΙΙε «Με εΙΙΒ·ειιι. ΨετεΙιιε Μ. Ρεϊετεειιτεει· Αετει:ε,
άεε Μ. Ρετετεεπιτε·ετΥετειιιε ιΙειιτεειιετ Λετετε, άετ θεεεΙΙ
εεεεΙτ μ·ε.Μιεεεει· Λεπτα» ιιι πω, εει· ιεει11ειιιιεεεεεθιεεεΙΙ
εεεείε ει: Ποι·ρε$ ιπιι! άει· θεεεΙΙεεεεΝ ΠνΙειιιΙιεεεει· ΑιετΜε.- Βεεοεάει·ε Αιιΐιιιετεεειιιιεειι: ινιτά σε ε·νοεεειιεεει·ιτ'εειιεε
?ετιιετΙιιιιάετ ττιεεἱεεεειι ιιιειΙιειιι1εεεεε ΙΜετιιειιτ ιινιάιιιειιιιιπ!
ιιι ΒΙειεεετ ννειεε, Με ιπι νοι·ι€ειι .ΙειΙιτε,εποε »νειιετειε άιιτεε
ίοττΙαιιΐειιάεΒετ'ετειε Με» :Με Μεεϋ8ετειι ιιι ι·ιιεε. ιιιειΠειιι.
$οιιι·ειιΙειι ετεεεεΙεεειΙειι ΔτεεΝειι, εεε Με άει· τιιεειεεΙιειι
Βρτει.εεε ιιιεει; νετττειιτειι Γεεεεει1οεεειι Με ΒιιιειεΙιτ ιιι
άιεεε ετετι :ιιι Βεάειιτιιιιε· ι.;εινιιιιιειιάε Πιετε.τιιι· ετιιι€38Ιι
εεειι. - ετ Αεοειιεπιειιτερτειε κι Με!. ΖιιειεΙΙιιιιε; ἱιι
ΒιιεεΙιιιιιΙ 8 πω. ει» άεε σε", 4 ΕΜ. Πιτ ειιι εε.Ιεεε ιΠιιιτ; ιιι
Με εεεει·ειι ΙΛιει1ετε 20 Μπι: Πιτ Με ει", 10 ει" τετ ειιι
ειιΙεεε δε.ετ. Λεοεεειιιεετε-ΑιιΠτε8·ε ειπα πιεε εε Με Βικε
εει.ιιάΙιιι:,·.τνοιι (Σ. ειπω- ιιι 8:. Ρειετεεει·;;, Νειε·εεγ Ρτοερεει
Ντ. 14, ΜειιιιεετΙριε εοΜε ε.Πε ιιιπ' Με Βειειετιοιι εε2ἰιςιιεΙιειι
Πιτι.εειΙιιιιΒειι εε άειι ;;εεεεΜ”τ.εΐειιτειιάειιΒεάειετειιτ Βι·. Βε
ιΙοΠ Ψεεεεε (Ρει.ει·εεετεετ θειιε, Ρειετ-ΡειιΙΙιοεριτεΙ) ειι
ι·ιεετειι.

ει" ΑρρετειιΙ πι· ιιιεεεειιιιεεεειι Βεεειιιιιιιιιιι εεε Ηγ
ιιτορε ειιιεεειτοε ιπιι! ΠιιΙετειιοειιιιεειι ιιεετ εεε εεε
ιιιιεεεε Ζιιεειιιπιειιεει1ιιιιε πιετ 0ει!ειιιΠεεεε;Κειι.

ν
Με. Κειτι Βεοε!ιο ιιι Βοτρετ.

(Νεεε ειι;ιειιιιπι νετειιι 8τ. Ρειετεειιι·,<;ει·Αετετε εεΙιεΙιεεεε
νοι·ιτε.8·).

Βετ θεόε.ιιεε εεε Ημιτορε ετιεεειτοε.οι;ιετ Με Οειιειιι
εεε Πιιιετεειιτ-Βιεεεεεινεεεε άειι1ιιτοε ευ εεεειιιρίειι, άει.εε
πιεε 1ΒιεεεεεΜε οι!ει· Βιιιετιεεε ιιι άιο Ηειιιτ ιιιε.οετ, ιπιι!

Βιεεετ .Μ Πεμ «Μ ιιζἶι2_ιιετ Βενιιε τιετ-Βιιεειεεειει- Μεδιειιιιεεεεε Ζεἰἱεοετιἰιειι·› εει.

Με ειιεεεειειιιεΙτε ννεεεετ όιιτοε ιιιεεεΙεειι ειεΗιεεεειι Ιεεετ,
ιετ εεετ ιιεεεΙιε8εεά εεε εεεετ ειιιοε εεεοιι ιιτε.Ιτ.Με
ιεε εεε ειιιετ Αιιττιει·ειιιιε εει θεεεεεττ') ετεεεε, ειιτ
εεεοε Ηιρροετεεεε εεεεετ: «ει τιιιιιοτ εοιιειιτετιτ ιιι
εετοτο. ίετιιοτιειιε, ιιιιιιε ποιο εσειρεΙΙο ιιιιιΙτε. νιιιιιιιεειιει
ιιιειιτιτο. Ετ ει εεεε ίεεετιε, ειτε εειιιιιιι εΓεειεε». - Δεετ
άιεεετ Οριιιιιιειιιιιε ειιτ άετ κτιιιι‹ άετ .Τεετει1εεεττε Ιει
τιετ ιιιειιτ ΜΜΜ ΒεεειΙτειι. ΨνειιιιεΙειεε εε εννειι”ε1Ιοε
εεΙειι8. Με ινεεεετεεεετιεε θεεννεΗιιιιε ειιι·εε Μ: ετ
ινειειιτε ιεεεεεειεεεε Βεεειιιιιιιιιε πιεετ οιιετ ννειιι€ετ
νοΙΙΚοιιιιιιειι Ζε εεεειιι€ειι. εε 2ειετε ειεε @σε εΞεεεειεεε
Μειεοειε ειιτ ειιι1ετειι Οείεετειι νετεει1ρΠ πω, ινεΙεεε
Με νοττεειΙε ι1ετεεΙεεε ειιιΓΙιοεειι. ΙΕτγειρεΙ, ΡεΙεΒιιιο
εεε ιιιπ! Ηειιιτεεεετετι »νεται Με ΐεετ ιιιιειιεεΙειεΙιεεεε

Ιθ'οΙΒεε εει· Βιιιεεειιιιιε ιιι Με εγετοριεεΙιε Ηειιτ ιιιπ! ινιτ
ειιιτΓεε εεε ειοει ινιιεεὶετιι,ινειιε εεεΙιεεεΙιεε 'ΓεεορειΙ
Βοιιιιετ2) ιπι .Ι:ιετε 1682 άειιι Ηιρροετειιεεεεε [Με
εεε εεεειιιιὶειιεεεειι Βετε ειιτεε8ετιετεΙΙτ: «Ξεετιεεει.ιο
ετιιτιιιιι εγετοριεο ΙετεεΙιε». ΙΔειτΙετ ειιτ ειεε άιεεετ $ετε
ιιι ΗοεριτΜετιι Με ιιι άετ ΙΙειιερτεειε ειιτ 2ιι Μ: εε
ινεετεειιετ.

Ετει εειιι άετ ειιιτι- ιιιπ! εεερειεεεεε Αετε άετ Μειιιοιιι
ΜτΙ: ινιεάετ ειιι ΠιτιεεεινιιιιΒ ιιι άετ Αεεεεειιιιιι€ άετ
Αετει.ε ειιι. Μειε εεννειιιι εεε Ηοειιιιιιε, τ1εεε εε εει εε
ιιιιεεεεετ ΒειιιΙιεεεειτ νοιιι τιιϋΒιιαΙι εειε ιιιιιεεε, εποε ιιι
Με εγετοριεεεε Ηε.ιιτ Βιιιεεεειτ.τε ιιπά ε!ειιιε θεε'ειιιι

εεε ευ ιιιεοεεε, οειιε Δεειιτεε ιιιιίεΙιΙεετ ε.εοειειιτει1ε
ννιιεεετειιεεειτειι εετν‹ιτΖιιτιιι`ειι. 80 Ισιιιιεε Με νετ
ειιεεε, Με Ηε.ιιτϋι1ειιι ειιτοε ιιιεοΙιειιιιεεεε ΒιιιετιΠε ειι
ειιτίετιιειι, εΙΙτιι€ιεΙιεε ινιειΙετ ειι Εετεε.
Ιοε ινετειε εε άιεεετ· 8τεΙιε ιιιεετ ευ! :Με Μετεο‹ιειι
ειιιεεεειι, Με ευ όιεεειιι Ζιι·εεε ειιιρΓοεΙειι ετοι·ι1ετι ειπε
εεε ιιιϋεετε ειιτ ειπε ετινι3.ειιετι,ιιεεε Με εεΙεει ιιι άετ
ειιιιιιοειιεεεειι Με Ιειιιετ ιιιι·ετε ιι·ειιι,ςετ Με εεεριιεεεειι
Βωτι›ειετ ΗοειιιτεΙεΙιειε ειιιιιζε νοιι ιιιεεειι Μετεοι1ειι εε
ρτιιΠ; εεεε. Βιιτοε Με ΕΖτΓεετιιιιε εεΙειιττ, άειεε ιπι Ποε

Η Β ε ε ε ε ε ι· Ε: Βιε εειι·ιιτε·.Βεεειιειιιιιι>;άεε Πγάτορε Με·
ειι.τειι.Ιιιειιι;ιιι·εΙ-ΑεΙιεεάΙιιεε. Βοι·ρε.τ1889.

?ι (Με εποε Β ο ε ε ε ε ι·τ.Ι. ε.

μ>..
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Η

ειτεΙ Γεετ Μεεε. ινεεε Με ινεεεετεεεεεεε Πε.ετ Μεεε
Κτεεεεε εεεετειε ρΙετΖτε εεε Ζε ειεΙτετε εεεεεε, εεετ
εετΖ εεετ Ιε.εε Με ΕτνειρεΙ εἱεΖειτετ, Μεε Με Με
θετεετετ'εεεε ") ΜειΙιεεε εετ άειιι εε”εεεε Ι.είιΖεττιιι
εεετ1εεεεεεε Ηειεεεεεειιιε, ειεει. εεΖεινειιεεε εεινε.ει,

εεεΙΜεΙι Με ινοεΙ Ζεεεεεε Μεεε, Μιεε εΜεε εεεετε
Μετεεεε Με ενετεριεεεε ΓΙεεειΒεεε. εε εετ εεε τειεε
εεε εεειεεεεε Μεεε Με Μεεε. Βεεεεειι εεεε ιεε εεεεε
νετ .Ιεετεε Με εεεεεεεειε θεειΙΙ:ιτ-Πτειεε.8ε εεεε
8ο εεεενΐιειε εεε εεεειιει;εε, εΙΜεεε, τιιεετίεεε εετεε
Ιϋεεεττει1 ΜΜεΙΙ-θεεεΙειι νετεεεει, εεετ εεεε ειετ ετει.εε
Με εειΖεεεΙιεεε ΟοιερΙιεετιειιεε εειιεεε εετ Ηε.ετ εὶεΖε
εεε εε ει εεεινιετιε. Με Κτεεεεε εει Μεεετ Βεεεεε
Μεε ιε ιετεε ΒΜ:ιεε ττεεεειι Ζε ετεεΙιεε.
Μεετ εει εετ Με Ζεετει νοε ΗειερεΙιι'^) εεεεεεετε
Πτειεεεε εεε εεεεετεεεε θεινεεεε νετειιττεΙει. ει·είειΒετ.
ιιιεετετε εΙιΙΙιτεειετ Μεεετ. ιεετε.ΙΙεεετ Ττεεετ-ΟεεεΙεε

ειεεεΙεεεετετ. Πιε νετιεει!ε Μεεετ Μετεεεε εεετεεεε
εετιε, Μεεε εετ Μεε ΜεΖὶεε εΙΜεε Ηε.ει.ινεεεε εεεεΙεει;
εεε, εεε ννεΙεεετ ειεετεεεειεινεειΒετ Μεε τειεεεεεε
Υ'Ψεεεετιεειιεε. εεεε·εεεε εειιε. Πιε Με θεϊειετ εετ ννεεε
ιείεειιειι εεεε ινΜιετ Ζε νεττιιι€ετε, Μεε ειε εεε Ηειει
ρεΙε"εεεεε 'Ι'τεεετ εε ιεεειεειτι, εεεε Με εε Με εεεεετε
Μεεεεεε εεεεε1εεε Μεε τειιεε, Με Μεε εεεεε ΚερεεΙ
ΒεννεΙετε. Μεε. 3 Με. ιει Βετεειεεεεετ εε.Ιιεεεε ΜετιιΙΙ

ρΙειτιε ε.ιιΙετεειι Μεεε, εετεε ινεΙεεε εεε εεεεετε ΜεεεΜε εετ (ΞεεεΙε Ζετ νετειεεεεε ειε. εειε εείεετεεεεε
θεειειιεεεειεεε ειεεετεειτιττ. Ι)ετ εεειεεεε·ιε Ττεεετ
ειτε εεε εετεε Με εετείεΙτιε ΒετειειΒτε Ηεει ειεεετεε
εε εει Με. Πετετεεεε-Βιιιεεεεινεεε εεετεεεεε, Μεεε Με

εεειΙείετιειΒε ΜειεΙΙρΙειιε Με Ηειει. τεεε ειε Με $τιεε
εεεεεε εετεετι εεε εε Με ΙετΖιετε νετ ειΠειε Ι.είιΖε
Με εεννεετι. Ιεε Ιιε.εε Μεεεε Ττεεετ Ζιειεεεε Μεεε
εεεεννεεεε εεε εεεει εΜε ΜεΖὶεεε Με! Με ΕτνειρεΙ ετ
εε.ΙΙιεε, εεετ Με Μειεεεε εει; ιειεε εεεε Μεεε πειιε εε
ίτ1εΜετ, εεεε εε εεεεειεετ τεειιτ εεεεε, ιΙεεε Με ΟεεεΙε
Μεε εετεε ΒΙεπ5·ετιεεεεΙ νετεεορΠ; εεε Με Βτειεεεε Μι
εετεε ιΙΙεεετιεεΙι ινιτε; ίετεετ ειτε Με ενε.εεεεε εεε

ΒιιεΙιεεεεΙε ειιιετ Μεε εεεε.εετεεεε Πτεεε εετ ΜεΙτεε
εεε ετε.ττεε ΟειιεΙε, ννΜεεε εεεε Ζειε ννεειεειεε 24-48
8τεεεεε Μεεε Μεεε, Μεεε εεεετεεεε, εειΙιεεεε εεΙιινετ
εεε ειεΙτετε Μεεε εεεε.

Βετεε1εε εεεειιωιι. Μιεε εεε ΒτειιιτοΙιτ Μεε εΠεετεε

ΒΙετεετιεεεΙ νετειοριι, εετ εεεε τετ Με Ρετετιεεετ
εεεε ΜετΙιεεεΕ°`ι εετ Ηεετετειιιει.τε νετιειττεΙετ Μεεε
ΒιιειιειτεΙιτεε, ινεΙεεεε εεεΙι .Με Μεεε ΗεετεειΙε εειετ

Με Ηεει. εεετεεετ εεε εε Μεετ Ζινειιεε Μεεε ινιεεετ
εετεεεεεΙειτει επε.
Βε ειε ειε εΙΙιεεεΙιεε Ζε εετ ΠεεετΖεεεεεε εε1εεει.
Μεε, ινειιιι ιεεε Με Οεεειεεεεειεεειτ εει Ηεειινε.εεετ
εεεΙιε ινιτεΙιεε ιε ετειεειεειε Μεεεεε ειιΙειιεεε Με, εοεΙι
ειοειε Λεεετεε ειπε ε1Μετ Με ιιιεΙιτ Ζε εΙΜεε Ηειει
εεειιιιιε εειετ εεεριιεεΙιεε θεειεΙεε εεΖεΙεεεε, ινεεε
εε εετ εειιεεε. ειε νετ άειιι Ι,εϊιΖεττιιι εεε
εειιιιι νετ εετ ννεεειείεετιεε Ζε εεννεετεε.
Ηιει·ειιιί εειπ εετ ΑΠεε εε εεε ιεε εε.εε εετ Ζε άειιι
Ζινεεε Μεε εΙΜεε νοττιειιιεεε ετεεεεεε, Με, ινιε Με
,εΙεεεε.-ιΙιτετ ΑεΓεεεε εετεεει. εεε. εεε Με ιεε εετ
ετΙειεεε, Ιεεεε ειετ Ζε εειεεεειτιτειι.
Πετ ειιιιεεεε Αρρετετ εεειεει ιει ενεεεειΙιεεειι (Με
Με ΑεειΙεεεε) εεε Μεετ εΙεεεεεεεε θειειειειεεε νωε
Μεε 10 ειε. ΒτεΞτε εεε 120 εει. Ι.εεεε. Ουτε ΜΜ
νιετιεΙ εετ Βιιιεε Μεε εετ Μεεεε εεεειε 2 εΙΜεε ετειτε
8ιτειΓεε Ζετερε.Ιιεε. ννεΙεεε Με Βιιιεετεετεε Ζετ ερετετειι
Βείεειιεεεε εεε θεεΖεε Μεεεε. Εεεε ιε εετ Μιιιε εεε
εεε ΖετερεΙιεεεε Βιεεεεειεεεεε εεεετ Μεε Μεε τειιεε
ΟΜΤιιεεε νεε 8 εει. Πετεειεεεεετ εεε ιε Μεεε ΟεΙΤειιιιε
κι Με εΙΜεείεΙΙε εεε θειειει ΙιετεεειεΙΙιεε, ττιεεεετίετειι

Ή ε.εΤε-τ1ιει·ιΙ κ. Πεετεεε. Μεε. ννοεΙιεεεεει·. 1892.7. εεειτ.
Η εϊτ.8εΙιεεεττ1. ε. μ
Ε) Ε”ε τ εΜε ε·ε ε Ι)εετεεεε Μεε. ΨεεΙιεεεεειτ 1889. Ντ. 1.

εεε ΒεεεριεεεΙετε ειεεεΓεει εεετ ειεεεεεειεε|Ζεε, Με
εε Με. εετ Βιεεε Με Μεεε ειιεει. Με ντο Μεεε 'ΓιιοΙι
τετ Μεε εεεεεει, ιει Με θειειιιιειεεε ετεἰεΓετιειε νει·

ετειιετι, εεεεεε Με Βιεεετεετεε εει εετ Αειεεεεε Με

Αρρετειεε Μεε ετειι εεετ ΜεεεΙεε εἱεΙεΒεε εεεεεε ε!ιεε
εεε Ττιεειετ Ζε εεειετιιειτεε. Βετ Ττιεει;ετ εε!εει εει
εε εειεετ ΞειιΖε ιιι Με θειειειτοετ εεε, ννεΙεεεε πειιε
εεειιιετει; Μ, Με ιιι ιειε Μεε εεεετειιιεΙεεε ΡΙεεεε;Κειι
ιε Με εετεετετ εεετεΙΙιεε θειεεε εεΖεΙΜεεε. Ψεεε πιει
«ει, εεειι Μεε, Με εεε Με Ε'ιεετ ΖΜετ, εεεε εεεε εει
Ζννειιεε Βεετ ιε εεε Ττιεειετ ΜεΓεεεε Ιειεεεε, Με
ννεΙεεεε εετ Ττιεει:ετ εεε Μεε εείεετεεεε Βοετ, Με εε
Μεε νετεεερΓεε εεΙΝε, Με; ννεεεετ εετεεεεερεΙτ ινετεεε

Μεε, εεεε εετ Μεε Με Μεεεε Ζινειιε Βοετ ειεΙιετ Με
ΖιεειΙιεε εεεειΖ ετινιεεεε. Πιεεε Ττιε!ι ιετειεεε, εε
Με εεε Αρι›ετετ εετ ΚετΖε εεΙεετ εεεεεε Με, εειειιιι
Με Βεειιιειεεεε Με Ζετ Ειιτίετεεεε εετ ΟεεεειΠεεεε;εειϊ
εει.τεΙεειεε Ηεετεεεειιιε εε Ζε εεεεεεειι, εε.εε Με εειπε
τεε νετ ιεεειε Ι.εΓτΖειτιι.ι εεεεεει:Ζτ Μεε εεε Με εχετε·
ριεεεε ειεε5ιεεειι εεεεεεε εεεεειιιεετε εετεε εεε εειι
ιετ εεΙεεΓεε !τε.ιιε.

°

Πει Με '1'τιεΙιτετειιιεε εεειειιιΜε ιιι εεετεεεεεΓεει8ειε
εεερεεεεεει Ζεειε.εε Ζε ετεεΙτεε, ειτε ΜεεεΙεε ιε Μεε

1°|ω $εεΙιειειΙεεεεε ιε Μεειε εεεεεεεε ετεεεεε, Μεεε:
εεε 8τεεεεεΓεεε εείεεινεετε.
ΜΜε νετίεετεε ιει. εεε ίοΙεεεεεε: Πετ Ζετ ΒειΙεε·
Με;; εετ ενΜεριεεεεε ΡΙεεεεζεειτ εεεεεννεεΙτε Κετρει·
τεειΙ (ιεΜειεεε εεεε Μι εεε Μεεε εεετ εει‹ιε Πειετ·
εεεεεεεΙ εεεειΖι) εεε ΖεεεεΙιει: ινεεε εειειε ωετι,ειι
ΒΜΓε εεε Ψεεεετ εεε εεεεεε ειε ΒεεΙιιεει.εεε ΔΙεοε0ι

εοτείεΙιιε ΒετειειΒιι, εεε ιε Με εε εεεεεεειε εεε εει·
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εεε Με εε.εε εετει· εεερεεεεεε θεετεΙειι Με εεει· επε
1ιει·ε.ΙΙεΙε ΕἱεεεεεΜε νεε ]ε 2 Με 3 εει. Ιιεεεε εεε εε

Με εε.εε ειε Με εεεεε θεεε εει·εεεετεεε; εεε Πετετεεετ
Βιεεεεεννεεε ει·εεεετ ειεΙιτ εει εετεεεεεεΜεε εε εει·
εεε. Με 8εεεΜε Ιιεεεε ετννε. 2 εει. νεε εἱεεεεει·
εετίει·ετ. Βεΐει·τ ειεΙιτ ειεε, ινεεε Με τειεεΙιεεει· ΗγΜερε
νετεεεεεε Μ, Με Οεεετεεεεεεεεειτ, εείεεεΙιεε ειπ ετινεε
Με εειειεεεε, ιε τειεεΙιεεεε ΒεεεΙεὶε εεε εεε ΞεεεΜειι
εει·νετεεεΙ!εε. Νεε απο εείει·ε Με εεεειθειιεεε εεει·
εει· Μεεεε.εεεε εεε (Μεεεε εεεεΙεεε εε "Με, εε.εε εει·
Τι·ιεΜει· εεει· Με 8εειιιι.τε εε ετεεεε Κειειιιτ. Με Βιε
εεεειι·ειίεε ννετεεε εεεεεε ιε ειι·εεΙετεε Τοετεε εε εει

εεε 8ειιεε εεε 'Ι'τιεετετε εεει· εεε ΑείεεεετΙιειΙ εει·

Βιεεε ειεινεεΓεετε εεεεεε εεεειεει· εει· 'Γιεεετει· :Με
ΗεΙΓε εει· ιεπι ειεεεΓτεεεεε Βιεεε Ιείε-- εεε ινεεεετειεει.

εει· Πειεεεειιε εει· θεεεΜεεεεεε εεεείτετ. νεεεε ιεε.ιι
Με, εεεε ιεεε ειπ ε1εει· Μει·1ι-Βιεεε Με Βείεειιεεεε
εεε Αερει·ετεε εεεε "Με ειεεει·ε.
Με Πιεεεεεεε εετ ΗεετεεεεΜε εεεε :εεε ειπ νεεε
Ιιε ειείεττεε, Μιιιιιτ Με Μεεε εεεε ειεε" εεεΙεεε. Ιΐ.ε
εοιεειτ ΑΙΙεε εετεεί εε, εεεε Με Βιεεε ειεε νεΙΙιε εΙειε
εεε εεεε Εε.ΙτεεειΙεεεε εεεεειειεετ εεε εετ Ρει·ιε εεε

Κετρει·τεειΙεε εεερει·τ.

Ιετ ειεε εεει·εε Πεεεννεεεει·εεεετ νει·ειεεεε, εε εεεε
ειεε ιε 24-28 8τεεεεε 10, 12 εεε ιεεει· Μτει· ειεε
ειε;εειτ εεε εειε Κει·ρει· εετΓει·εεε. Βεεε ειεε εειε θε

Πεεεε εει· εΙειεεε Ορει·εεεε εεεε ειε ρεεε Πιεεεεεεε
εε εετεεεειεετιθεε. εε Μ νει· ΑΙΙειε πιω, Με Τι· ι ε ε
τετειεεε ειεετ εε ετι·εειει εεεεΙεεεε; ειεεεΠ
εει· εεεε ΙεΗΜεετ Με Πειεεεεεε εετ Βεεειττε εεεεεεεε.
Με Μεεε εεεριΜ ειεε εεεε ιει·ει· ειεειιοιιει εεε Μειώ
εεε εε εεεεε ιετει· Πιιιει·Ι:ιεε, εεεε ιεειε ειεε εεεεε
εειιε, ειε Μεεε εε εετεεΙεεε. ννετεεε εεεεεεε Με

ΒιειΙειεει·ειι εε εττεειιε εεεεεεεεε, εε εεε ειεε Οεπε
ρτεεειεε εεί Με Πιεεεεεεε εετ ΒεεεΝΜεΙΙεε εεεεεεετ,
εεεετεε εεε Νεεεεει·ετεεε εει· εγενεριεεεεε Ρ'Ιεεειεεειτ
εεε εεε ρτειιιιεεΙεε Κει·ρεττεει!εε νει·ειεεει·τ πω. Ιεε
Ιιεεε εε εει τεειεειι ει·ετειι νει·εεεΙιεε ιεεει·ιεεΙε ετΙεεε
εε.εε εετ εεει· »Με Ε'Ιεεειεεειτ ειεε εεε εειε Αεεεεε
ι·εει· εετΙεει·τε, ινεΙεεει· ΠεεεΙειεεε Ιειεεε εεεετεε εε

εειιιετ ινετεεε εεεετε, εεεε Μι Με Μεεειιτεετεε Ιεεεει·τε,
εεεε εεε Τειεεεετ νεε εει· νεεεεε εε ειιτίετιιεε. νεεεε
Με Ειατειειεε.ιεε εεεε Βετίει·εεεε ειεεε ει·οεεεε ΤεειΙε
ιετεε Ηε.ει;ινεεεετε εεεΙεεεετ ινετεεε εεε Με 'Γτιεετει·
Μεεε ειεε εεεετεε Ιεεεετε εε Μ εε ειε Ι.ειεεεεε, Με
εεεεει· εεννεε Μεετει· εεεεειεΙιεε. Βεει· ννιεεεε Πιτ·ειεεε

εεεεεεεεεε Βι·ΐεΙε Μ ειε τιεει.ιεε Ι.εεει·εεε
εεε Κτεεεεε, εει·εεί ε.εεε θετΙιετετ εεεεε Με
εεειεεεε εεε 8εΙεεεε εει· Κτεεεε εει·ιεεεεεΙ Με Με
εε81:, Μ εει· Ιιγει·εετε.τιεεεε Μ·εεε, εειει· ννεΙεεειε Με
Οεεειεεεεεεε:Κειι ιε εεε Βειεεε εεεετ, εεεεεεεεε ειεετι
εει·, Με ετεεε Με Ιετ.ετει·εε ιε ειεεεεεει· ΜεΙΙεεε εεε
εείετεεΙεεεεεε 'ΓεεΗ εεε Κετρει·ε ΜΙεεε. Βεει εεεερι·ε
εεεεε Μεεετ εει εετιεεετεΙει· Κετρει·Ιε.8ε Με Ηεεεννεεεει·
νιεΙ Ιεεεεε.ιεει· εεε ερετ·Ιιεεετ εε. Με ΚτειιΚεε ιεεεεειι
‹ΙεεεεΙε ειε Με ω: Μεεει· ΒεεειιεΙειιε ιε ειεεει εεεεε
ειεε Ι.εεεεεεεεΙ ρει.ειι·τ εεε Με Κιεεεε εεεεετετ ναει·εεε.
Με εεεε εεετ εειε ειτεεεεε $τεΙΙεεε Μ ιεεεε εεεεεὶε
ινεεεε ιετει· Ι);·ερεεε πιεΜ εεει· εεεεεεεει εεε εοΙΙιεε
ειε ειεειεΙ ει·ιεεεεε εεε ειεε ειε Βεπ εετεεεεεεεεε, εε
Ι‹εεε ιεεε ειε, οεεε εεε Μάσι;; εε εεειεττεεειιεεε εεε
εεεε εε.εε Με Τι·ιεετει·ειεεε νωεεει ννετεε, εεετ νεοεΙ
Τει· Με ρεεε $τεεεεε ειεε ΜεΙεεεε 1εεεεε. Με Βειεε
εεε Ρεεεε ενει·εεε εεει·εΒ εεεε εεεεπε εεϊ ειεετι ειεει·ι
εεε ΞεεειεεΙ εεεετεε, ειε Κιεεεε εεεεετεε εεε ιε ννει·ιεε
Πεεεεε εεεεΙΙτ. Ιετ €ειιερ;ειιε Ε'Ιεεε18εειεεεεεΙεείεε εεετ

Μ!! ειεε εεε ειιιεει ε.εεει·ε θι·εεεε Με ΒεεεεεΙεεε εε
ετεεεεε, εε »Με Με Τι·ιεετει·ειεεε ειείεεε ειιτΓει·ετ. Με
$εεειιτ.ννεεεεε εεεε ἱεε επει;ε ειε: Γειεεε Νεετεε εε
εεε!εεεεε, Με .Ιεεείοι·ει εειε· Βει·ιεε.τεΙ εεεετεεε εεε εει
εεε Νεεεειεεετε εει· Ε'Ιεεειεεειτ εε νετεεεεε Με; ειεεει

Ιειεετ εειερτιιεε·εεεεε νει·εεεε ·εεεεεεε ΙΞε Μ ειε Με
εει· εεει:ε εεΙεεεεε ετιειε Ιετεεεε εε ει·ειεΙεε, ινεεεΒΙειεε
Με νει·ΙιειΙεεε· Ιε.εεεετεει· νει· ειεε ε·εεε Με εει ειεει
εεειεετεεεε θΙιεεετε.

Με νει·τεειΙε ειεεει· ΒεεεεεΙειιεειεεεεειιε
εεεε ειε ιιι ΡεΙεεεεειε:
1) ΙΖε εεΙιεεε εει εετεεΙεειι εεεεεονιεΙ ΓΙεεειεεειτ εε

Ιεειεε εε Ιεεεειι, Με εει εει· θετΙι`ετεε'εεεεε Με

τεεεε εει· εεεεεε 8εεεΜε, ει
.

νιεΙΙειεΙιτ !εεεε ειεε Με

ειεεει€κει εεεε εεινεε τεεεεει· εεε τεἰεεΙιεεει· εετΓει·εεε,
εει! εεε εετεεΙιεεεειιεε ΑεεεεετοΙιτ ε!ειεεεετε Με 8εεε·
εεεει· Μια.

2
) Με ΗεεεεεεεΜε ειεε ε·ετεεειε νει· εει· ΙιεΓτιείεετιεε

εεεεεετεε εεε ιεεεεεειιεε εε.εε ὶεε Με @τα εεεε Με
ειε Βι·γειρεΙ ετΙει· εεεεεεε Ψεεεεειερ!ιεε:ιεεεε εει Με
εει· ΒεεεεεΙεεε ει·Ιεετ. Εεε ε;εΙιεετ εεεε εεεε 8εενειε

φαει Με ΗειιεεειιεΜε εεεεει·ε.8Ιιεε εει· ΒΙετεεε ΗειΙεεε
εε ετιεεεε.

8
) Με ΒεεεεεΙεεε Μ εεεεειε εεε εεΙεεεει: εεε Κι·εε

εεε ιε εειεει· ννωεε. Με Τι·ιεεεετειεεε εεεειτιετ ιεει
εειε ΒεινεεΙιεεεειτ εεε Με εεεεειεεει·τε Βεεεεεεεε εει·

Νεεεεεεεεειι·ι·ε.

4
) Βετ Κτεεεε εεε Με ΒετΜεεεε εΙειεεε ει·εεεεε

εεε πεε.
εε Με εετεε εεε Αεεεεει·εει· εεΙεείεεεε ΡΙεεειεεειε
εεεε εεεεεει εεΐεεΓεεεεε εεε εε ννειεετειι ΠεεετεεεΙιεε

εεε εεεετετ ινει·εεε.

Μι εεεε, Με εεεεε εεεεεΙ:, Με Βἱεεε ιεεΜεεε 48
Μεεεεε εεεεε Ιεεεεε, εεεε εε.εε ειε @ειεε εεεε Με!

Ιεεεετε Με; εεεε 5εεεεεε Ιιεεειι εΙειεεε.
Ιεε πιεεετε εει Μεεετ θεΙεεεεεεΠ ειεετ νει·εεεπεεε εε
εεειετεεε, εεεε Οει·εεεπεεεε8) ειεε ιτε Ρι·ιεειρ εεε
εεεε ΒεεεεεΙεεε νει·εεεει. Μ, ιεεεει ει· Με Ηε.ετεεεεε.τ
ειπ ΒΙεεετεεε ΚερεεΙε εεεεεετε, εεε εεεεε Με Ε'Ιεεειε
εεε εετεε ειε θειετειτοει· εΜΙιεεεε; Μι εΙεεεε ιεεεειι
ειεεε εεεε εειεε Κερεε!ε ειεε εε εεεεετε εεε εενετΙεε-·
ειε εεΓεετιεεε Ιε.εεεε Με ειειιιε Τι·ιεετει·ειεεε.
Με 5 τ π· ε ε ε°εεεε”') Ττιεετετει·ειεεεε εεε: νεε εεεει·εε
νοτεεεεεεεεεεειι εεε εεε Με ειεε :Με ιεειεει· νει·ι·ιεε
τεεε ειεετ νετεΙειεεεε.
ΒιετεεΙ Μ εε ειε· εεεε εει εει· Τι·ιεεεει·ειεεε ρεεεΜ,
εεεε εεε ΑΜΙεεει·εετ ειεε εει·εε Με Ιεεεει·εε ΒΙετεει·ιε
εει νει·ετερίτε, εεεε Με εε εειεε Ξεεεεει·ιεεειε εεε
θιει·ιεεεΙ εε.εε ΜΙΠεεε εεε νετεεεεεε εε εετΓει·εεε_ ινε
ι·εεί εει· Αεεεεε εεε Ηε.ετννε.εεει·εεεετεεεεΙεε νεε 8τεττεε

ειεε
Με εεε εεε εεει·ερεεΝεεεεε Ε.Πεετ εει·
ΒεεεεεΙε εε εεττἱε`ε εε εε.εε ὶεε εει· εεεεετε;εε,ννεε
εεεεε νεε ίτεεει·εε Αει;ετεε εεει· Με ιεεεεεειεεεε Εεε

ιει·εεεε εει· θεεειεεεεει€εειτ εεεεετ νεοτεεε Μ.
ΕΞε@Με εεΝ;εεε Ε'ει.ΙΙε, ινε Με ΒεεεεεΙεεε νει·εεεε
»νεε εει· "ειε Ψεεεει· εεεἱεεετ. Βεε Κεεε εεεεΙιεεεε,
νει! εεε Αεεεεει·οει· ειεε νει·ετερίτ εεει· εει! Με Βιεεε
εε ίεει. εεεε!εετ νεει·εεε Μ; ιε εεΙεεεε Ε'εΙΙεε Μ εει·
ε'εεΙει· Ιεὶεετ εε εει·ι·ιειι·εε. ΜεεεειεεΙ νετεεετ εεει· εεεε
Με ΒεεεεεΙεεε εεε εειε θεεεεε' εεε Με Βρεεεεεε εεε
εει· εγει·εεεει.ιεεεε Μεεε εεε Ιίεετεεετεε εε εει·ιεες Μ,
εει ειεε ιε ι·ειεεεεεει· Μεεεε εε ειιεεει·εε; ειεε εεε εε

εεεε ιεεΜ ειε ινειεεεε Οεεειεεε εε τεειι, Με Με εει
ειιεειιεεεεε εεε εεεεεεεεεεειι Ρετιεεεεε νοι·εειειεεε. ΗΜ·
ε!ειΜ: εει· Βι·ίεΙε εει· ΒεεεεεΙεεε εειει·Ιιεε εεε.
Ιιι εει· ει·εεεεε Μεει·εε.εΙ εει· εειε Μεεεε εεει· Με
Μεεεἱεεεἱε τειεεΙιεε εε εεε ιεεε εεεε εεεε ιε νεεειε
Μειιεεε εεεεεεετειι, Με Με εεετεετεεε 8εεεεΙΙεεε εε
εειειεεεεὶεετ εεε εΙΙιεεεΙιεε εεεινιιιεετ. ΙΒε Με ειεε
εει· Με ερει·Με εωεπιιειι εεε!ειιεει·, εεεεει·ιι εεεε εεε
εεεει·ε Βειε Με Μιεεει·, ΙειεεΙ:ει· εεε εεννεεΙιεΙιει·. Βοι·

θ
) Ο ε ι· ε ε ε ει ε. ε ε. ΤΙιει·ερεεε. ΜειιεεεΙιείτε 1894. Μει·ε.

Η θ ει· ε
. ε ε. Βειει·ειε εει· ερει·ετινειι Βειιε.ιιεΙεεε· άεε θεεειιιε

εει· Πε.ιιτ.. Πἰεεεττ. Τιιειεεεε 1882 εεε θεεει·ε.ΙεΙετε εε εεε.
Μεάιειε 1882,Ν:: 25.
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Ηντ!τορε άετ Βο.ιτο!ι!ιουτ, τ!ετ Νε!:εε, άετ Κτειιεεεεειιτ!,ιε.
οιιο!ι οοτ ο!ιετοιι Ετιττειιι!τετειι !!!εε!;τιεο!1 ιιππ! Φο Ρε
τ.!επιτειι τ”ϋ!ι!ετιε!ο!ι !ο!ε!ιτετ πω! τιιο!ι!!οτ. $!ε !‹ϋτιιιειι
οί! Φο ει1!ι!εο!!νε Βεεεετιιτιε !!ιτοε Ζιιετειιιοοε Φο!!! εοιιιιΒ
!ο!ιετι. ΜΗ ‹!ετ Ετιτίετιιιιιιε εεε Ηειιτννοεεετε ννεττ!ετι
ο!!”οο!ιοτεο!ιτ Βετ!ευ!ειιτ!ο Ηιιιο!ετιιιεεε ίι!τ Φο Β!ιποἱτοι1
!ει.τ.!οτι!ιοεο!!!ε!;. οοτ Ριι!ε νν!ττ!!ττε!ί!;!Βοτυιιτ! Φε Ιττε
ευ!ειτιπιτ. τ!εεεο!!ιοιι, ννετιιι ε!ιιο εο!ε!ιε νοτ!ιετιτ!ειι ντειτ.
ννιτι! εετιιιττετ. Με !58!!ε!ιε ΠτιιιττιειιΒε Φττιιτι!;πι, Με
ιιπι ευ οιι!!ε!!ειιτ!ετ Μ, Με ειπε ετοεεε Μοτιθο νοιι Ρ!!!ε
ειέ;!τειτ.σε" Κ6τροτ !ε

!

ει!! ο.ιιτ!ετεττιΨεεε νοτ!ε!εε!..Βε!ιτ
οί!. !›εεεεττ ε!ο!ι Φο Ονοτιοεο ιιπά Φο Ι)νεριιοε

- Καποτε
εε !ε!; ιιιινετ!τειιτι!›ετ, τ!εεε Με Ηοτ2 εο!τιετ Αιι!`Βε.!ιεΜο
τ!ετ !ιεεεετ εςετοο!ιτιν!τ‹! πω! Φο Β!ι1τε!τοιι!ετ!οιι νν!ε‹!ετ

!ι
ι

θετιε !‹οτιιτιιι.

ν!'ειιτι ττιετιτ!οττεεειιΦο Ετιτίετιιιιιιἔ άετ !ιντ!τορ!εο!ιοτι
Ρ!!ιεειο!τε!τ ει! ερειτ, τ

!.
!ι ει! οιποτ Ζει! νοτιιιττιτιιτ,ννο

Φο Ηετ2!ττει!τ εο!ιοιι οετιιιιτιν ει·!ιι!ιιιιτΜ, Φιιιιι !ιι!ίτειιο!ι
Φεεοτ Πεμ!!! ε!ιετιεοννετιι€,Με !τττειιτ!ε!ιι ειιτ!ετοτ, οιιο!ι
ννετιιι τε!ε!ι!!ε!ι Ρ!!!εειε!τε!!: ε!ι.εεΠοεεειι !ε!.

Ποιοι!! !ιε!›οτι ννιτ Βεεε!ιειι, τ!ειεεΜε!! άετ ΕιιτΓεττιιι118
ι!ετ Οετ!ειτι!!ϋεειο!τε!τε!ο!ι ιιτε!πι!εο!ιε8ντιιρωιιιε !ιο!πι Καπι
!τειι ειιτνν!ε!τε!!ειι ιιιιτ! ιιιε!ιτιιιο!ε Μιτου ετ!ιννοτ ει! ετ!!
!Θτ1ι!οΒιιτε!ιΓο!!ο ευ!. ν!ε!!ε!ο!ιτ Φιν! Φεεε ιιιιετιι·ι!ιιεο!ι
τειι Ρο!εεετεε!ιειιιιιιι€ειι ‹!ε.‹!υτ‹:!ιει! ετ!‹!ιιτειι, τ!ειεε Μ!
οοτ !ττο!!!::ετεεννοττ!ετιετιΒ!ιιτο!τοιι!ετ!οτιιιιιο!ι τ!ετΙ.ντιιρ!ι
οποτε Π

!

άετ Ηειι1τ ε!ε!ι !ιε!π ιιιι‹! οιο '!`!ιε!! άετ Μοτο
ρ!εο!ιοτι ΡΙϋεε!Β!τε!τ πι!! ει!!ειιΦιτιιι ετιι!ιε!τοιιοιι Ρτοι!ιιετοιι
άοε τετ;ι·εεε!νοτιΒτο!!”ννοε!ιεε!ε!ιι'ε Β!ιιτ τεεετ!ι!τι; ιν!ττ!;
Φε ΦιΦιτε!ι !ιεινιτ!ττο Αιιτο!τι!.ο›;!οτιτ!οτι!ετ ν!ο!!ε!ε!ιτ Φε
Πτεειο!ιε εοινο!ι! οοτ Βιιτο!ι!”τι!!εΜε Με εοτιετ!Βοτ ιπ
ειιι!εο!ιετ Ετεο!ιε!ιιιιιιτ;ειι. Ιιι άετ Βεεε! !ε!; νοπ εο!ε!ιετι

ιετ!‹›ε!ι τιιο!ι!ε ει! !ιεττιετ!τετι.

ννειιτι ινιτ ε.!εο ιιι οοτ ιιιοε!ιοιιιεο!ιετι !!εεε!τ!Βιιιι€ εεε

Ηντ!ττιρε ειιεεετεε. ε!τι εε!ιτ πιοο!ιτ!Βοε Μ!ττε!
οι” Βε!ιο.ιιτ!!ιιτιο ‹!ετ Ηε.ιιτννοεεετειτο!ιι Βε
ε!!2οτι,- ε!τι Μ!!;τε!, Φιτο!ι ννε!ο!ιοε νν!τ !πι Βτοιι‹!ε ε!τιι!,
τ!ειτι Κτε.ιι!τοιι ε!ιιε Βτοεεε Ε!τ!ειο!ιτοτιιιιε 2ο !›τ!ιιΒετι ιιππ!
Πιο ενειιτιιε!! Μ· ν!ε!ε ν!'οτ!ιετι νοιι εειιιετι υιιετττοε!!ο!ιειι
Βοεο!ιινετε!ετι ειι !ιείτε!ειι, - εο Φ!τΕετι ντιπ· ε!οο!ι Φο!ιτ
νετεεεεειι, τ!ειεεπιτ Φτάστε!! !ιι νιε!οιι 'Ρε!!ειτ τιιιτ ε!τιε
ρε!!!ει!!νο ΒοεεετιιτιΒ ετι!ε!ειι. !!!!ο εε ε!ε!ι τι!!!!ττορε.τεο!ε
Πτεεο!ιειι ι!εε Οετ!επιε !ιοιιτ!ε!!, ότι Με!! ιιτιεετ Ε!τ!ο!ε
πιοτϋτ!!ε!ι ποτ ο!ιι τεττιροτοτετεε!τι_ ει!ιετ ειτε!! οι!! εἱιιειιι
εο!ε!ιετι !ετ οι! εο!ιοιι ν!ο! εεννοιιιιετι. Ουτε ΒευοτετΓο!Βο
!ιε!ιε !τ:!ι τιιιτ ε!ιι μια Με! Μ! τιοε!ι τερετε.ΒΙετ Πετε
εε!ινντι‹:!ιε!πι Ρο!Βο νοιι ε.!!Βοτιιο!τιοτ Αττοτ!οεο!οτοε!ε νικ!
Με! ευοοειιτοτ Νερ!ιτ!ι!ε εεεε!ιοιι.
Ιο!ι ε!ε.ιι!ιο, τ!εεε Με Ετίο!ετε σετ τιιετ:!ιτι
ιι!εο!ιοτι Βο!ιε.οι!!ιιτι;; άετ Ηοιιτινεεεετειιο!ιτ
ε!ε!ι !ιοεεοτιι ννεττ!ειι, ινειιιι ννιτ ιιιιε ι!ε.ευ
οτιτεο!ι!!εεεειι, όιεεε!!ιε Γτι!!ι2ο!!!Ηετ ιιπι!
τιιο!ιτ ιιιιτ ιιι εο!ε!ιετι Ρο!!ειι ειι2υντειιι!ειι,
ινε ιν!τ άειι Κτοιι!τοιι ε!.<τοιιτ!!ο!ι εο!ιοτι νετ
!οτειι εοΒο!ιειι Μιτου Ι111ι! εε ι1τιε τιιιτ ιιπι
ειπε Ετ!ο!ε!ιΕοττ1τ!8 άετ !οτ2τειι Ι.ε!ιοτιεπειτ
ει! Νιου !ετ. !Νειιτι εε Με Βε!ιιιιετειι !ε!. Φο Πουτ
!τιο!ε!οιιετιει! ε!ιιοιιι Βε!'ε.!ιτ!οεειι Β!ιιετ!!ϊ ει! 8οετο.!τειι.
Φιτιιι !ιτοιιο!ιειι ννιτ τ!!εεε!!ιοι! μ

. Φωτ. ι1ιε!ιτ Με ιι!!!ιιιιιττι
τε!τιε!ιιιιι ει! !ιοττειο!ιτετι,εοτιοετιι !τοιιιιειι Φεεε!!ιειι εε!ιτ
πω!!! Με Πτι!;ετει!!τειιιιε ιιιιεοτετ εοιιετ!Βετι Τ!ιετο.μ!ο Βε
ιιυτ2ειι. 8ο €!ειι!›ε ιο!! τα.Β, ι!ειεε !πι νιο!ετι Ρ!!!!ειι νοιι
ο.ιιεο!ιε!ιιοιιτ!!ττερειτο!ι!οτ Ηετεεε!ιννοε!ιε, ννο Ι)!ε!το!!ε πω!
!)!υτε!!ιι τι!τ!ι! ιτιε!ιτ !ιε!!ειι ννω!!ειι, Φοεε Μ!ιτε! ι!οο!ι
Με!! πιτ Ψιτ!τιιιιε ετε!ιιιιμειι !τϋιιτιειι. ννοτιιι ιν!τ μ!ο!ε!ι
2ε!τ!Η Φο Οετ!επιε ει!! ιιιετ!ιειτι!εε!ιειιι ΡΡομο ειιτΓεττιετι
ιιιι‹! Φο !ν!ι!ετετειιι!ε τ!οτ !!!ιπε!τοιι!οτιοιι Φιτ!ιιτε!ι νοτ
ττι!ιιι!ετιι. Πιο ΙιιΦοοι!οιιοτι Π1τ Φο 8οειτ!!!οε.τ!οιιειι ατι
Οτ!εττιειτ6εοιιΚοτροττ!ιε!!ετι πιι!εεοιι ιιιι€ε!”ε!!ιτ Φοεο!!ιετι
ννεττ!ειι, ννο!ε!ιε ΠΠ Φο Ειιτίετιιιιτητ εεε ΗγΦορε εεο!τεε
οι!οτ άοε Ι!ν‹!τοτ!ιοτο:τ Φιτο!ι Ριιτιοτιοιι 8ε!τειι.

Ζε εο!ε!ιοπι Ρετειιο!ιειι ειι!ειιἰοτι!ετιιἶ!ετ άετ Ζντεο!ι
ιιιειτιετ !!!!!!!ιε!!ιιιιε;.

Ρε »νετ Με Π” ιιιιο!ι νοι:ι Ιιιτοτεεεε οτννο.ε !!Βετ Φο
ε!ιοπιιεο!ιο Ζιιεε.ιτιιιιοιιεε!.ειιιιε άοε !ιντ!τορι
εο!ιειι Ττετιεευι!ε.τεε ειι οτίο!ιτοτι, ντο!ε!ιοε τι

,

Με
εε!ιοιι ειιεεεί!!!ιτ!.. !ε!ο!ι!: ε.ιιίΒεΓειι€ειι αυτ! Βοεο.ιιιιιιεΙτννοτ
άειι Μπιτ!. Ισ!! !ιο!›ε τ!εε!ιο!Β ιιι 16 Ρε!!!οιι Με ετ!ειιιοτε
Έτοιιεειιι!ετ εειιι Τ!ιε!! !πι ε!ιειιιιετ!ιειι Ι.ειοοτετοτ!ιιιιι,ιιιιτι

ετ6εεετοιι Τ!ιο!! !πι Ι.ο!›οτετοτ!ιιτιι ‹!εε !ινε!οιι!εο!ιοτι Ιι
ι

ετ!τιιτοε ε!ιοτιι!εο!ι ιιιιτοτειιο!ιοιι !ειεεετι, ννο!ιει οοτ Οιο!ιε!ι
οτι 5τ!ε!τετο!!,ω· Ττοο!τειιτϋε!τετε.ιιτ!πω! άετ Αεε!ιειι·;ε
Με!! Βεετιιιιτιιτ ννιιττ!ειι. Ρϋτ Φο ΑυεΠ1!ιτιιιιΒ οοτ Βοετιιιι

τηιιιι€ετι Με !ε!ι ι!οτι Ι)!τοετοτειι ‹!ετ Ιιιετ.ιτιιτο, ΡτοΓεεεοτ
'Γεττιττιο.ιιιι ιιπι! Ρτοί. Ο!ι!ορ!ιι, εονν!ε άειι Α88!ε!;οι1
τει! ‹!ετεε!!›οιι ει! !›εετεττι!)ειι!τ νετρ!!ιο!ιτοτ. Με Βεε!;!ιτι

πιο” τ!εε ερεο!!!εο!ιετι θενν!ε!ιτεε !!ε! Ζ!τιιι11εττοιτιροτετιιι
εοε·ιε Φο Αοεο!ιετ2ιιτη; Με Ε!ννε!εεεε!ιε.!!οε ιιεο!ι Εεε
!ιε.ε!ι ινιιτ‹!ε ιι

ι

πιε!ιιετ Κ!!ιι!!τ ουεεε!”!!!ιττ.

Με Τ!ιει! άετ 16 Ε'ε!!ε ΜΜΜ!!! τιοο!ι Με οοτ Ζε!!,
»νο !ε!! άειι νοιι πιιτ ττιετ!!!!ο!ττοιιΠοιοι! ο!ιι'εο!ιετι Έτο
εετ !ιετιιιτ2το.Φο ερε!τετετιΡε!!!ε πεταει! τω: Βοο.τ!!!ω!!ο

ιιετι πω! Αιιννοιιτ!ιιιιε τιιο!ιιετ Ττ!ο!ι!.ετ!!!τιτ!ο!›ε!ιειιι!ε!τ.

Μι εο!ιο Ηιοτ ιιιιτ Ιτιιτε Φο !)!ειετιοεο οοτ Ρο!!ε ιιπι!
Φο Ωιιο.ιιιιτοτω· οιιτ!οεττειι πω! ιιιιτοτειιο!!!ειι Ρ!!!εειτ
!τε!τεπι. Πιο Βειιειιοτοιι Κτετι!τοιι€οεο!ιιο!ιτειιινοτοετι Π

!

ειιιετ

ε.ιιεΓ!1!ιτ!!ε!ιοτειιΑτ!ιο!τ. τιιο!οεε Αεε!ετειιτει1 Πτ. Βτοι‹!ε

νετσ!!!ειιτ!!ε!ιτ.

Γι!!! Ι. Ρτειι νοιι 38 .!ε!ιτειι. 0!ιτοιι!80!ιο 8ε!ιτιιιιιρι`
Μοτο ιτι!τ Πι!ο.ωτιοιι πω! Ηνμετττορ!ι!ο ι!εε Ηεττοιιε, ι

ιι

τοτειιττοιιτο Ρ!ειιτο-Ριιειιπιοτιιο. Ριιιιο!;ιοτι οοτ Ποστ πιιι

ε!ειτι Τι·οοετ 5 Τομ νετ εεΠι 'Γοι!ε, Με Ρε!!οιιτιτι ειε! Ι

"με Ηετ2εο!ιινεο!ιε εε!ιοιι !ιι ο!ειοττι!ιο!!τιιιιι€ε!οεοιι Ζ!
!

ετετι‹! !ιεΓειιτ!. Ρε ντιιτοοιι ιιιιτ 20ο εεττ!. ειιιεε Με
ε!ιετι θετιιιτι'ε ει!ίττε!”ετιεετι.

Ρε!! 2. Ρτειι νοιι 64 .Ιει!ιτοιι. Ο!ιτοτι!εο!ιο Βε!ιτταιρτ
Φετε, Οο‹!οι1ιο ιιτι‹! Ηετεεε!ιινεο!ιε. Ηειιττ!τε.!τιεεε ιιιε!

Ττοοετ. Ρε !!οεεετι Φωτ 10 !ε!!ετ Ρ!!!εε!Β!τε!τ Μ. Ζει!

ινε!!!Βε ΒεεεετιιτιΒ. Τα! ε!ιιοτι Μουτ!! ερειτοτ.
Ρε!! 3. Ρτε.ιι νοιι 88 .!ιι!ιτειι. Αοιιτε !ι€ιτιιοττ!ιιιε!εο!τ
Νορ!ιτ!ι!ε, Ριιιιο!.!οτι πι!! εειιι Ττοοετ, 800 εειιι. !ιν‹!τ0Ρ!·
εε!ιετ Ρ!!!εε!ε!ιτε!τειι!εεΓετιεειι. Κειιιε Βεεεετιιιι€.
Ρο!! 4. Μειιιιι νοιι 46 .!ει!ιτειι. Ο!ιτοιι!εο!ιε ροτειιο!η·
ιτιοτϋεο Νερ!ιτιτ!ε. Ηειιτεο!ιιι!ττο ιιπι! ΤτιοΙιτοτ!ι!ιιτ!ε.ΠΜ!

9 Ι.!τετ Ρ!!!εε!ε!τοιτ ε!ιοε!εεεεο. Ρο.τ!ειι!; νετ!!εεε ει!!!Φ
!ιοεεεττ Με Ηοεμιτο!. ι

Ρο!! 5. Μειιιι νοιι 50 .Το.!ιτοτι. Νορ!ιτ!τ!ε ροΓθω!τ

Μττιε.τοεεειι!ιεειιτο. !Ιοιιτεο!ιιι!!το πω! 'Ι'τ!ε!ι!ετ!ιιιιτ!ε τ
ο

τ!εεο!ειτοττιΖι1ετετιι!άοε Ρο!!οιιτοιι ερρ!!εὶττ, 7 Ηιοτ Ρ!ι1ε

ειο!ιειτ ο!ιοε!εεεειι. Με 8οετ!!!εει!οτι !›!!ε!ι ετίο!ΒΙοει
Ροτιοιι!: ετειτ!›επι Γο!εοιι‹!ειι Τιποτα. Η
Ρε!! 6. ΜΜιΙΙ νοιι 40 .Ιο!ιτειι. Αοιιτε ρε.τοιιο!ινιιιειοεο
Νερ!ιτιτιε. 8οειτι!!εοτιοιι πω! Ττιο!ιτοτΒιιιι!ε. 8 Με· Πνε
ε!,ο!τειτοιιτ!οεττ. Βεάειιτειιι!ε Βεεεετιιιι8. Βει άετ Βιιι!ιιε

ειτε; ννοτ Φε Α!!›ιιιτι!τιυτ!οιετ!οο!ι τιοε!ι Φο!ι!ε εε!ιο!ιει1.
Ρο!! Τ. Μοιιτι νοιι 29 .!ε!ιτειι. Τι1Βετοιι!οειε ρυ!!!!!!!!
Νερ!ιτ. ροτειιο!ι. Βοετ!Ποετ!οιι πω! 'Ι'τ!ε!ι!.οτ!ι!ιιτ!ε.ΙΟ Ι.ιτετ

!·'!ι!εειε!ιειτ ειιτ!εεττ. Κιιτπ!οιιεττιτ!ε Βοεεετιιο8, Φιιιιι Τα!

οιποτ ετιιτ!τειι Βιιτε!ι!”ε!!ετι.
Ρο!! 8. Ρτειι νοιι 34 .Τε!ιτειι. Νορ!ιτ. ρετειιο!ι. θα· ι

τιτ!οετ!οιι ιιτι‹! Ττιο!ιτετοιιιτ!ε. 12 Ι.!τετ Ρ!!!55!Β!τε!!ειιι

Ιεεττ. Κε!τιε Βεεεοτιιιι€, ιιιιτ ειι!ι!εετ!νε Ετ!ο!ο!ιτοτνΠΕ
Τα! 11εο!ιο!ιιεπι Μοιιοτ οιποτ Βιιτο!ιίτι!!ειι ιιπά ιιτειιιι·
εο!ιετι 8νιιιρτοπιοτι. !
Ρε!! θ. Μειιτι νοιι 24 .!ε!ιτειι. !.οιι!ετ !πι Αι1εο!ι!τε
οτι ειπε ιιι Ττεοε!τειι!τοε!ειι οετιιιιτ!ττε ροτιι!ο!ϋεο!!!ιι!τω

εο!τ οιποπ! Μοτιο!. επι ε!τιετ !ιιτειιεινετι ρετειιο!ινιΠοΦ5ΘΡ
Νερ!ιι·Με πι!τ εττιτ!τοιιΟετ!οπιοιι πω! !ι00!18τε.τ!!ΒοτΠΑεοιτεε.
Ριιι1ετ!ο ε!›‹!οτιι!ιι!ε. Με ειεο!!!εε!ιο Ρ!ϋεε!ε!το!! οιιτ!ιο!τ

!"/ω !Β!ννε!εε ιιεο!ι Εεε!ιεο!ι ιιππ! Μ! ειιι ερεο!!!ενΜ8
Οιεινιο!ιτ νοιι !007. Ηειττεο!ιιι!!.το ΠΙΝ! Ττ!ε!ι!ετ‹!τειιιοεθ
επ !ιε!τ!ετι Πιιτετεο!ιετι!τε!τι.7600 εειιι. ειιιετ ννεεεετ!τ!ετονι

ι
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0ι.ι·1ι!πεεπΡ!πεε!ε!ιειι επτ!εει·1;. 1)πωιάι πεπεπιειιπε ευπ

ιεπι1νε Ει·1ε1ε1ιτει·ππ8Με νει·ιπάιι·ιε 1)!πι·εεε.

Γιι!Ι 10. Ρι·ιιπ νοπ 70 .1ιι1ιι·επ. Α!!8ειιιε!πε Αι·τει·ιο
εο1ει·οεε, Ηειπ!ιγρει·ιι·ορ1ι1ε, Ηει·πεε!ιινπε!ιε. Κ!εἱπει·, ππ

ι·επε1ιππεε!Βει· Ριι!ε, 1ιοε!:ιπι·ππ!πε Ονιιποεε, Οιι1ιορποε,

ει!18ειπάπε Ψπεεειεπο1ιι. Ιιπ ερε!ι!1ε!ιεπΠι·1π,Ε!ινε!εε πππ
νει·ειππε1ιε 1ινε.!!πε 0ν!ιππει·. Ηιιπ1εε1ιπιτ!.ε πππ 'Ι'ι·1ε!ιτει·
Μππε. Εε επι!εει·επ ε!άι ιιι 24 81;πω!επ ππι· 550 ποιπ.
ε!πει· 1ι!ει·επ, ειιο1ιπε!!ιεπ Ε'11ιεει81ιειι. ?ιιπι 'Βιμ επειτα
ινει·πεπ ειπε πεπι Ππτειεε!ιεπ1ιε! ποάι 400 ποιπ. 1ινπι·ορι
εάιει· Ε'111εε!81ιειτε1ιπε!πεεεπ. Πιε Κι·ειπ!ιε πειτε ειππ 1ιι
2ινιεε!ιεπ 1ιε1 εππεπτεπεπ 1π!εά!οπεπ νοιι Ι)!81τπιι1ιι πω:
ει!ιο!1., Ρπ!ε πππ Ηειπιππε ννιιι·επ 1ιι·π.1ι.!πει, πει· 1.!ι·ιπ
ιε!ε!ι1ιε1ιει· 8·εννοι·πεπ.

ν11ε.ι·ιιιπειππ ιιι πιεεειπ ΡΜ! ιιπι· επ ινεπ18 Ρ!πεε18!ιε1ι
ειιιε πεπ Ηε.πιεε1ιπ1ιτεπ ειιι1εει·ιε, Μ!ε1› ιπ1ι· ππ!ι!ει·, ππε
θεπειπ π... Ππτειεε1ιειι!ιε! πω· πω!! πππ ιειο1ι!ιε1ι πππ
ιιπ πει· Τι·1ε1ι1:ει·Μππε1ιιιππ εε Μάιι πε!ε8επ 1ιε.1ιεπ,πεππ
ιι!ε !άι ιιπι ειιιε!τιιπ 'Ι'ιιεε πε.άι πει· ειειειι 8οε.ι!πειιιιοπ
πιε Πε.π1εε1ιπ!!τε νετ!ππΒειιε πππ ππι· Ιοε1ιει· ιπ!ι 1'νιιτιε
νει·Μιππ, 11οεεειπεπ πιει Νιε!ιτε επε πεπεε!1ιεπ απ.

Γε!! 11. Ρι·ιιπ νοπ 40 .1ε1ιι·επ. Ιπεπ!!'. νε!ν. ιπ11.ι·ιι!.
1)ι·ε!ιπε.1!πε Ηει.πηιππεποπ πππ πεπι Τιοειιι·. Ιιπ 0ιι.ππεπ
8 Ι.ιτει· Ρ!πεε!ε!ιει1; επ1;!εειτ. νοι·π1ιει·πε!ιεππε Ει1ε!ε1ιτε

ι·τιππ. Τοπ 3 1111οο1ιειιπιιάι πει 10121611Ριιπά.1οπ.

ΡΜ! 12. Με.ππ νοπ 52 .Τε.1ιι·επ.01ιτοπ1εάιε εε1ιιν!ε!1πε
Μγεεειπιιιε. Ρυω·ιιοπ πω. πειπ Τιοοιιι· επι Πιιτει·εε!ιεπ1ιε!

1ιε!1ιο11ππππε!οεειπ Ζπε!.πππ ππε Ρειι!επτειι. ω. 11οεεεπ
ππι· 500 ποιπ. ιιπ. Αιπ 'Βιμ πει·ππί Εινε!ρε! πεε Ο1ιτε
Με 0εε!ε!ιτεε. Τοπ 3 'Ι'εεε ερειει· ωιάι 1ιεΓι!Βειπ Νε.εεπ
Μπτεπ.

Ριι!!13.Με.ππ νοπ 82 .1ει!ιι·επ.
νιι!ν. ιπ1ι.ι·ει1. Ηε.πι.ρππά!οπ πω; πειπ Τι·οοιι.ι· ειπεπ
750 ποιπ. 11'1πεε!81ιε11.Κάπε Βι!ειε!ιιει·ππ8. Τοπ ππάι
10 Τεπεπ.

018.11 14. Γιαπ νοπ 05 .1ιι1ιι·επ.
Ηεπιπι·ει!ιιιιεε ωιάι Ε' ιι ι· !ιι·1π 8 ε ι·

Ρ!πεε181ιε!!:. Βεπειιτεππε 13εεεει·ιιπε, πιο πε.ε1ι 0ο11ε!π
0ε!ιιιιιιε!ι ποάι ννειιει· Γοι·ιεε1ιι·1τ1. Ρει!επτιπ νει1ιεεε Με
Ηοερ11ε.! ο!ιπε Οεπειπε.

Ρε!! 15. 11'ι·πιι νοπ, 65 .1ιι1ιι·επ. 11!ιπιι!ινεειπε. ρπ1πι.
Αι·ιει·ιοεάει·οε!ε, Οι·1!ιοριιοε, ειιιι·1ιε Ονιιποεε πππ Οεπειπε.
Ηεπιεε1ιπ11τε πππ Τι!ε1ιιει·Μππε. Γειά 5 Μιά Ρ!πεε!Β!ιειτ
ειιι!εει1:. 0ιι1ει Ει!ο!ε. Ρε.11ειιιιπ νει!!εεε ππε Ηοεριπι1
ο!ιπε Οεπειπε πω; επτά· Ηειπι1ιπιιε!ιε!ι.

Ιπεπ!ῖ. ει; ε!ειιοε1ε

1πεπ11. νιι1ν. πιιιι·ε.!.

ειπεπ ?Με Μιά

Πε!ιει πιο Βεεπ11ειε πει· ε!ιειιι!εε!ιειι Ππιει·
ειιε1ιπππ πει· 1ινπιοριεε!ιεπ Ρ!πεε18!ιε1τειι Βιε1ιτ πιε 1ο!
Βεππε '1'ιι.1ιε!!εΑπε1ιππιτ.

1ιι 100 ποιπ. Ρ!πεει8!ιε!ι ίιιιιπεπ πω.:

Ν! πεπ Ε!ννε!ιιιι 8ρεε!ι' '1'ι·οε!ιεπ- .
Γιι11εε Μάι Ε!εε1ιεε!ι θενν!ε1ιτ ι·πε!ιιι1:. 41801168001“ποβ

011ιΜιιρε ι· Νε π 1ι
1 8ιιιιι·επ 1007 1.40 0,84 ! 0,04
ει με π. πιω πιει . Με εεε 1 ποι
θ Βρπι·επ 1007 1,ΒΤ 0,84 0,05
4 8πιιι·επ 100? 1,80 0,85 , 0,04
5 1,0 π. ιιι111ε 1007 1,40 0,80 . 0,04
0 ε,... ιεπ 1007 1,510 0,85 ; 0,04
7 Βιιπι·επ 100? 1,85 0.85 ι 0,04
8 0,5 π. ιιι!!1ε 1007 1,26 ! 0,85 0,04
9 8ριιι·επ 1007 1,00 0,80 0,085

_ 1

Ιιιι 8ριιι·ειι Με 1007 1,88 0,84 0.04
ΜΜΜ 1,5 π. πι111ε

.Μ πω!! Βιννε!εε 8ιιεειί. '1'ιοάιεπ- .

Β'ε.!1εε.1
πιιάι Βεε1ιε.ε1ι θεννιε!ιι. ι·1ιε!ιετ. ΜΜΜ

8ΠώξεωΕ

θι·ιιιιπε πει· Πει·Με!ι!ει· πππ πει· ιι!!
,ε;ειιιε!πεπ νειι1ιεεπ 8τιιεε

Με 2 π. ιιι!!!ε 1000 - - -·
100 8 » » 1008 - - -
11π. 4 » » 1008 1,04 0,84 0,05
1111 Β » » 1008 1,04 0,84 0,05
11ε Β » » 1008 1.87 0,85 0,04
18 8,5 » » 1008 1,88

ι
0,09 0.00

18 4 » » · 1008 1,88 0,85 0,08
14 Β » ιι ι 1008 1,80 0,85 ' 0.05
15 ε » »

(

ιοοε 1.44 πει
1
ποε

Ιιιι 8,4 π. ιιιι!!ε 1008 1.42 0,78 0,05
Μ11:1ε!

ΝΒ. Ιιιι Γε.1! 10 Με Γιά! 11 ειππ π1ε πεεπιιπει·π ιιιιι'πει'ππ
,ι;επεπ Ρ1πεε1ε!ιε1πεπιειι€επἔεπτεππι ππτει·επε1ιι.ννοι·πειι.

1117!ε!π πει· ειετεπ Αιι!”πι11ι!ππε.επ 1ιιι1ιε ιάι ειπεπ ιπ
πει· Τε1ιε!!ε πὶε Ρ11!!ε πιιε!ι πω· !ι!ιιιιεε1ιεπ Β1ιι.Βιιοεε
ειιεε.ιπιπεπ πεοιππει. Ιπ πει· ει·ειεπ 0ι·πρρε (Ε'ιι111-9)
1ιιιιιπε!ι εε ε!άι πιιι·ε1ιννεε πιπ νει·εε!ι1επεπε Ροι·ιιιειι νοιι
Νερ1ιτ1τ!ε, Με ίι·ε!!!ε!ι πω” ιπ1ι Ε!ει2εο!ιινπε!ιε ιιππ
0νειποεε νει·1ιπππεπ ννιιι·ειι, ινπ!ιι·ειιπ ιπ πει· πινε!ιεπ

0ι·πρρε 1_Ρε!! 10-15) π!ο ε!ιιοπιεε!ιειι Ι·Ιει·ι1“ε!ι1ει·
ιιπ 8ιιιπιππι πει· 8εετπι·ιεπ 0οπιρεπειιιιοπ ιιππ πιε εοπε!!

ι:ειι Ρε!!ε νοπ εο!ιινει·ει· ε.!!πειπε1πει· νεπϋεει·
8τε.εε πω! 8τειππιιεε!ινπι·ορε επεπιπιπεπ,εςεε1ε!!!;ειππ.
Σε 15111ιπππ εο!πι·1:Με Αωἐε, πω" π!ε !ινπι·ορι
εε!ιε !!'1πεε!81ιε!ι πε! πει Νερ!ι ι11:!ε ν!ε!
ινεπιπει· Μιά" επι1ιε.!τε!ε ππε 8τειιππΒε
ππεπι 1ιε!πειι Ηει·πίε1ι!ετιι πππ πει ε.!!πειπε!πει·
νεπ0εει· 81εεε. ν17111ιι·εππ1π πει· ει·ετεπ 0ιι·πιηιε ππι· 8πιι
ι·επ Με 1,5 π. ιπ1!!ε Ε!1ννειεενοι·1ιε.ππεπ ε1ππ, επι!ιπ1τ π!ο

Οεπεπι1111εε!ε!ιειτπει· εννε!ιεπ 0ιι·πριιε ιιπ ΜΜε! 8,4 μ.
ιπ1!!ε Ε!νιε!εε πιιάι 13εε1ιιιε1ι. !)ειπ επιερι·εε1ιειιπ κι
ππε επεε!πεε!ιε 0ενν1ε1ιτ !π πει· ει·ειεπ 0ι·πριιε ειινιιε πε
τιππει· :Με ιιι πει· πινε!ιεπ.

`

Πιε Μ!ιτε!ννει·11ιε πεε Τι·οε!ιεπιπο!ιειεππεε πππ πεε
Αεε1ιεω,ιε!ιε!ιεε πει· 1ιε!πεπ 0ιιιηιρεπ πι11'ει·ιι·επ ππι· ππ1ιε
πεπιεππ ιιππιεπεπΓε.!!ε ινεπιπει·, Με π!ε Ειππε!ινει·11ιε

1επει· 0ι·πρρε πάει· Μάι. Πει· ππειιτ!1.ε.τ1νε 00111111επ
ίεετεπ 8π1ιεπι.ππεπ πππ ιιπ 8ιι!πειι Μετά ιι!εο !π πεπ πε!
πεπ Αι·ιειι πει· 1ινπι·οριεε1ιεπ Ρ!πεε!Β!ιε11 !ιε!πε ννεεεπι.
!!άιεπ νει·εε!ι!επεπ1ιε!1:επ.

88111'ιιππε!Ιεππ επει· Μ: πει· 0ιπεπιππ, πε.εε επάι πει·
81!ε1ιειο11Βε1ιε!ιπει· 1ηπι·ορ!εε1ιεπ Ρ!!!εε181ιε1τ !π 1ιε!πεπ

0ι·πρρεπ Ζιειπ1ιάι ι;1ε!ε1ιΜ. Α ιιι·ιοι·1 εο!!ιε ιιιιιπ νει·
ιιιπι1ιεπ, πιιεε ιπ πει· ει·ει.ειι 0ιι·πρρε, ννο πει· Β1νιειεεπε!ιπ!ι
ν1ε! Βει·ιππει· ει, Μάι ν!ε1 ννεπ!8ει· 81;!ε!ιειο11”νοι·Ιιε.π
πεπ ειππ ιππεεε. Μπι Μ; πππ ιι1άιι επ, πππ εε ι”ι·ε.πιε!άι
Με πιεεε πιει!ιινπιπ!Βε 1)1εεοπε.πι επ ει·1ι!ειι·επΜ. Ε!ε
ιππεε ιιππ! ε.πεεποιπιπειι ινει·πεπ, πειεε πει π... πιιι·ε1ι
Νερ1ιι·ιι1ε ει·πεπΒιεπ Ψιι.εεει·επε!ιι !π πει·
1ινπι·οριεε1ιεπ 111πεε!8!ιε!ι ιιε1ιειι πεπι 81
νιειεε ειπεπ ποππ εππειε ειιε!ιετοί!!ιιι.!ι!πε
8ιι!ιειιιππεπ επτ!ιε.11:επ ειππ, ννε1άιε ιιπ ι·ε!πειι
8ιεπιιιιεεϋπεπι πει Ηε1°21ε1ι1ετίε!ι!ειι. Με !ιπιιιιειι ππι·
Ρι·οππάε πεε ι·εΒιιεεε!νεπ Βινιειεε-81οπινεο!ιεε!ε εε!π, ινε!
άιε επειι "πεπ πει· Ν!ει·επει!ιι·ιιιι1ιππε πιάιι ιπάιι· 1ιιι
11ι·ιπ ε.πεεεεε!ι!επεπ ινει·πεπ; ν!ε1!ε!ε!ι!; ε!ιιπ Με εε, ινε1
άιεπ Βε!επειιι!!ε1ι πιιπΠι·π.πι!ε Π1!ιιεπ.

Πιε νει·εεΜεπεπε Ζπεπιπιπεπεειπππι,ι πει· !ινπι·οριεε1ιεπ
11'1ϋεει81ιε!ιεπ,ννε!ε1ιε οπεππει· ππι·άι !!ιι·ε νετεε1ιιεπεπε
0επεεε 1ιεπιπει νι!ι·π, 1ει _ιεπεπίπ1!ε νοπ Βι·οεεειπ Ιπιει·εεεε
πππ νειπ1επι ννε!τει· ππιειειιάιτ επ ινει·πεπ.

0ιιιιε ο1ιπε Απε.!οΒ!επ ετε!ιι π!εεε!1›ε π1ιι·ιΒεπε π!άιι πο.,
πεππ εε 1ει επε πεπ Ππτει·επεπππεεπ νοπ Β.ε π εεε), Βιι

11Α. 12οιι εε. 1)επτ801ι.Αιάι. έ
'.

!ι!!π. Μεπ. πι. 24, 1879.
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·ιιοΠετ88). ΗοΓιτπετιπω), Νειιοπιτιτειιοπ“), Πτι
πι ΠΠ) τι. Α.. Ποιτεπιιι. ‹ιεεε ιιιιοΠ πιο εεοιτιετιΠε Ριτιεειε
Ιτειτ ιιπά Με Ττε.τιεειιιιιιι ‹ιεε ΗγιΙτοιΠ‹›τε.ιτ ισ τιιι.οΠιΠτετ
Νειιιτ ιιπά ΕΣιιτετεΠιιπεΠιιΙτι ΙοιοΠιοτ, Πιιιιι εεΠινετετ ειπε

ιιτι‹ι Πε.Πι τπεΙιτ, Ποιά ινοτιι€οι· Ειιιτειεε επιιιιιιΙιοπ. υπο
ειιιπ ειπτι άιο Πγ0τιιττιιεοΠετιιιπτιΙτιιοΠεοιιεεΠειι Ττειιεειιιιειτο
ιιπά άιο τιιιτοΠ ΜοτΠ. ιιτιειιιιι ιιτιιι εοπετιιιε Νιετοπιιττε.πιτ

Πειτεπ Ποινιτιτιοπ Ριι1εειΒΙτοιιεεπετιτππι1ιιπΘεπτιεε ΒτιιιοΠ

ιιπά Βτιιεττειιττιεεντιπ Βοτιιι€οτοτΠερετ:ιιιετ:ΠεττιθιοιιιιεΠι ιιπ0

8οτιπεετεπι ιΞιιινειεεεοΠε.ιι, ιιι€ιΠτοπτι Με ιιιιτοΠ εΙΙΒιεττιειπε
νεπ0εο 8τειιιιτιετΠει ΠοτείεΠΙοτπ πιιά ΙιιιπεοπετπρΠγεεττι
ειιτετειιοτιτιεπ Η0Πιεπιτειιεειι0ετε, εοιιτιο Πει· 8ιτιπτιπεε
ε.εοιιεε Πει ΙιεΠετοιττΠοεε νσπ Π0ιιετετιι ερεοιί. ΟιεννιοΠι
ιιππ τειοΠοτ 811Ειντοιεε ειτι‹1.

Ζιιτπ νετε!οιεΠ ιπιτ 0οπ ντιπ ττιιτ Ποιιτι Ηγειτορε 8.118.

εετοιι Πειιιτιιιοποιι Ζε.ΠΙετι εειεπ Πιο Πιτ τιοπ Λεοιιεε ιιπά

ΗγιιτοιΠοτειτ ΘεΙι.οιιτ1επ ννοττΠε Πιετ ειιεειιτιιπεπεοετοΙιτ,
ινιο κι ειε ειτε πετ Ι.ιιοτειιιτ εεεπτιιιιιειι ΠειΠε.
Ι):ιε ερεειιιετ:Ιιε θοινιοΠι: Ποιτιι€ι ιττι Μιτιοι:
ν Αεοιιοε ΗμιτοτΠοτ. Απειειιτειι

Πει οιιτοπ. Νοριιτιιιε 1006 1007 1007.
(Νειιειι- (Νειιεπ- (ΠοΠιο)

. ο ΙτιτεΠεπ) ΠιτοΠοτι)
Πει τιΙΙἔεττιοιιιετ νειι0- 1012 . 1012 . 1008

εετ 8ιιιεε (Νειιοτι- (Νειιοπ- (θεΠιο)
ιτιτοιιεπ) ΙτιτσΠετι)

Ψεε άειι Ειιτο ιεεεεΠεΙι. τιετ ΡΙ0εειειτοιτετι Πο
ττιιιι, εε Πωσ ΝοιιειιΠιτοΠεπ, :Μεε πιο νοιι ιΠπι
ιιπι.οτειιοΠτεπ, τιιιτεΠ ειιεοπιειπε νοπ0εε 8ιεεε Ποινιτιττοπ

ΡΙειιτε. ιτειιιεε ιιιιιιιε 0.02 μα. Ε.ιινοιεε ιττιΜιιιιτιιιιιιι
Πιε2,05 ρΟι. Ειιιιτειεε Πτι Με.ιτιιιιιττιιεπιιιιεΙιετι, ειε Μιι;ιεΙ
εοιιιετ Π ιιιιιιε ΠοτεοΠιιει ετ 1.3 ρΟτ..
ΡΙΠ τιεπ Η γάτο ρε Α ε ειιεε οτεεΠειιιιιο 2εΠιτειοΙιεπ
Ππιετειιτ:ιιυπΒοπ ι·οτι(Β.ιιτιεΠετε Ρ'οΙΠεπιιοε: Ποτ ιιιιτοιι
Ηγ0τετιιιο, Κτιτ:Ιιειιιε τιπτι ειιττιπιει:Πε ΝερΠτιιιε ΠειτιτΠω

Αεσιιεε επτΠιιΙτ 0,03 ρΟι. Πτι Μιτιιιτιιττιι Πιε 0.4 ιιΟτ. ιιπ

Μοιτιτπιιτπ ΙΒιινοιεε, ιττι Μιττει 0,2 ρΟι.; Πει 0επι ιιιιτοιι

ειιι€ετπειπε ιτεπ0εε 8τεεε ΠοτνιιτΠετιιιειιοπ Αεσιτεε εειιινιιιι
Κειι σιε ετιτερτεεΠεπ0επ ΖεΠΙεπ τινιεεΠεπ 0,8 ΡΟτ. ιιιιτ1

2,8 ρΟι. ιιπά ετεοΠεπ ιττι Μιιτει 1.? Ρετ. Ειιινοιεε.
- ινοππ ιοΠ Πιο Μιι.τοΙ ιπιτ άειι νοιι ιπιτ Πειιτι Αιιεεετοιι

8οιιιτιιιοποπ ΖιιΠΙοτι ττιΠειΙετιεοΠ 2ιιειιιιιιιιεπειοΙιε ευ ετ

ΒιοΠι ειειι:
Βετ Βινι·οιεεεεΠε.Ιτ Ποιτιι€τ ΠΠ Μιττει:

κ

Αεειτοε ΗγτιτοτΠοτ. Απεεετοε

Πει εΠτοπ. Νεριιτιιιε 0,2 ρΟι - 8ρυτεπ Με

(ΒιιτιοΠετε) · 0.15 ρθτ.
. . (Ι)εΠιο)

Πει ειιι€ετιιειπετ νεπ0- 1.7 ιιθτ. 1.3 Με. 0.36 τιΟι.
εετ 8ιεεε

τ
(ΒιιπεΠιιτιι) (Νει:ιεπ- (ΠεΙιιο)

Ιτιτοιιοπ)

Πιο ιιμιτοριεεΠε Ε'ιιιεειι;Ποιτ εεε Ππτετ
ΠειιτΠιπτιοΠεινοΠοε ιετ ε.Ιεο Πεόειιιειιιι τιτ
πιε τ ιιιι Ειινοιεε Με εε Με Ττετιεειι0ειε εετ
Βτιιει- ιιπά ΒιιποΠΠΠΠΙε Πιτ εειπρϊιειτοπ. 8οΠοτι
ΒιιποΠοτε (Ι

. ο.), τιοτπ τ1ιεεεΤΠιιιεεεΠο ιιιι:Πι οπτροπ

Ποπ Μ. Πει ιιιεεειΠε τιιιτοΠ Πιο Αιιτιο.Πτπε επ ετιτιειτοιι
νετειιοΠι, Μεε άιο ΟεριΙιετεπ άοε ΠπτοτΠειιιΠιπ0ε8εινοΠοε
Πιτ Βιινειεειιιοιιιττετ 0ιιτεΠΠιεειε ειπτι. εΙε πιε ιιιιτιοτοτ

θεί:ι.εεΠεπιτιτο.
Βετ ΕιτνειεεεεΠπιτ άοτ Ο ο ιιο ιιι Γ

!

Πεειειτ ει τε τ
ι κι.

τπεΠτΓε.εΠΠεειιττιτιιτινοττιεπ. Βιε ειπε ιιοπ ιειετοιι 20 ΜΠ

τεπ ειιιττιττιετικιεπ.ιπ,τ,τιι.Πεπνοπ Βοιιεε, ΒιιπεΠετι.ι,
ΝοιιεπΙτιτοΠετι,-Βεπειτοτ ιιιιιι Π'

.

Α. ΗοΠιτιοιιπ
ειπε νοιι τιοπι Ιοτει.ετπ ιιτι ΒειιιεοΠετι ΑτεΠ. τ

. Μιπ. Μει1.

- ιι τ
ι

ιιτιοΠετε. τω. ει. ει.. ιεει Με ει. εε, ιεει.
Ν) Η ο τω” ιιππ. νιι·εΠ. ΑτεΠ. Β0. Τ8. 1879.
Π) Νειτο π Ιέιτειιε π. ΠεΠει· πιο νοτιινοτιιιΠε.τιτοιττΙεε ερε
τιιιεοΠειι θειιιτιοιιτ.εειιπά άοε ΠιινοιεεεεΠοιτοε ρτιτΙιοΙοο·ιεεΠ

·

'Ι.ιτιιιιε-ιιπά Βκειι0ιιι:ε ειο. Βιειιοττ. Ι)οτιιιιτ. 1888. . ι

Π) Βιιιιιπ. Ζει· Πιο,ε;ποει.ιιτάοτ ροι:ιιο1οιι;ιεοΠεπΤτει.πε- ιιπά
Βιτειιιιιιτο.Β;ιεεεττ.1)οτιιιιτ1802.

° ι

Β0. ιιι-Με!). πως. 318 ιιΠοτειοΠιΙιεΠ 2ιιε·εττιτποτιεοετοΙΙτ
ιι·οτ‹ιετι. 8ιε ειιτπτπετιεπι ιπιτ πιειιιοπ Ζιι.ΠΙειι ιιπά πιε.

ττιεπιιιοΠ ποιετοιι Με ΡειΙε ντιπ 8επετοτ"°). ιιτε1οΠετ
οΠεπεο Πιο κι πιιτ οιπο ειρρτοιτιττιπι;ινο8οΠε.τιιιπ8 άοε
Βιινοιεεεε πεοΠ ΕεεΠιιοιι νοτοοποιππιειι Πει, Πει εΠτο
πιεσιιοτ Νετιιιτι1ιε Πι Ποτ Πεμ! ειπεπ νιοΙ εετιτιεετπ Ει
ινειεεεεΠοιτ Με Πει ΗετείεΠιοτιι·. Ηοι`ιττιεπτι

Κοττιττιι;

ιιι 0οτπ 8οΠΙΠεε. ‹ιεεε «ειπε Οο0ετπιιιιεειΒιτειτ ιπιτ ινειιιττετ

ειε 0.11 Ρτοο. Η ιι·ειεεεοΠειΙι ειπε εοΠιιτοτεΝιοι·οπεΒιεετιοτι
πιειει. ιπιτ ε.τπγΙοϊ0ετ Ποττετιετει.τιοπεπ 0ιε.€τιοειιοιτετι Βε
ει;ετιετ» ιιπά Μεε «άιο ετιεττπο ΜοΠττειΠι εΠετ ΙτειοΠετ:τι

εοΠεπ. 8ιειιιιιπεε- ιιπά ΒοττιιεοιιιετιΟοιιοτπε ειπετι ειπω
εεΠιιιιτ Ζινιετ:Ιιοπ 0,1 ιιπά 0,8 Ρι·οο. ειιιινοιετ».

ινεπιι ιπ τπειτιετ ΤιιιΠεΙΙο ιτοιιι ετοΙΙετ 8ιιτιιπε νοτιι

Βιινειεεεειιειιτ ‹ιοε περΠτιιιεεΠετι 'Ι'τοτιεειι0ιιιεε Πτι
τιεττι

ιιεε ειΠεπιιιοΠεπ 8τε.ιιιιιιεε00εττιε ειιιιιΕιιιτιετ, εε
κι: (Με

Ιοιειιτ Πιτ νετετεΠοπ ιιπά Πεειπιτεοιιιιιτι 0ιε Βεθει ιιι Κειιιετ

Ψειεε. ΑιιεΠ Πει εετ εΠτοτιιεοιιεπ Νεριιτιι:ιε Ποττιιτιτ εε

εεΠιιεεειιοΠ Ζιιτ ΗετεεεΠινεοΠε ιιπά ειπ οιι€ετπειτιοπ νετι0

εεπ 8ττιεο ιιπ0 0ε.τειιε οτεεΠετι ειοιι 0ιο ΖιιτιεσΠεπΓειΙΙο.

ινειοΠε ιιοτι ΠεΠετε.τεπε νοιι ειπετ Ε'οττιι ποτ ετιιιοτπ νετ

πιιιιοΙτι.

Ψι*ιο εεΠτ ιιΠτιεοιιε Με Ζτιετιττιτπεπεειπιιιιιιτιιπά τιετ Ει

ινοιεεεειιιιιι ιιετ ΠιιιτοριεοΠετι ΡΙιιεειττΠειτ τιιιτοΠ άιο
ττιε

‹·ΠτιιιιεοΠεΕιιιτιοτπιιπε ειιιεε ΤιιειΙε τιετ ιει2τεττι εοιΠετ

νοττιπ0οτι ειτε. πιει ι"οΙΒεπτιο ΒεοΠποΠιιιπε, Με ιοΙι Πει
τιιοιποιτιΠΠ 15 ιἔεττιιιοΠτΠιιΠε. Νε.οΠτιεττιΠιετ ιττι Μιπ!
άοε οτετεπ ι'Ι'τι.εεε4590 τσιπ. ΡΙι1εειειτειι: νοιι 1009 ερεο

(ιιεινιοΠι ιιπά 00/τιοΒιιιτειεε εΠεεΙει.ιιιοτι ννοτοτι. νττιττ1οιιιιττι

ί‹›ιεεπ‹ιοτι Τομ ποι:Π 280 εστι. Πεεοτιιιοττ ε.τιτιζοίεπιτειι.
πε.εΠιιοτιι άοε Οοιιεττι Ποτ Βειτιε Πο‹ιειιτ.ετι‹1εΠοιοτιοτπιιιετι
Πειτε ιιιιίι Πιο Ρετιειιτιπ ειοΠ νιεΙ ινοΠιοτ ιιιΠιτε. Ι)ιεεε

2ινοιτε Ροτι:ιοτι, ινειεΠε εεΠτ Ιιιτιεειιιτι εΠττοι.τορίι; τετ.

Πειτε οιιι ετιετ:.θειιιιοιιτ. τοπ 1020 πιιά ειιιΠιεΙτ ΜΜΜ:

τιετ ινειεε τιιιτ 3.50/οο ΙΒιινειεε ιιτιοΠ ΙιεεΠειτ:Π. Ποτ

ΒιιοιτειοΠΠειιιιιι τιοΒοτιοτιιπιτ νοιι 0,08 Ρτοτ:. ιιπ ει·ειειι

()ιιειιτιιιτι ειιι 0.24 Ρτοο. ιπ άοτ ειιειτοπ Ροτιιοτι ΒεειιοΠειι.
οποτε” ιιιιιι:ε άιο 0ιιτειι άιο Επιιοτιιιιπε πεε 1-Ιετ1τερε
ετιιοιιε Βτιοιτ:Πιετιιπε τιετ Βιιιτοιτοιιιιιιιεπ ιιτιιιΜε Ι.ιττπρΠ
ειτοτπε οι_πεπ ιιοι€τειΓεπιιοτι Βιπιιιιεε επί Με Βεεοτρτιοτι
ιιτιτιΜε οΠοττιιετιΠεΖιιειιττιπιοτιεει;τιιπι3πετ θετιεττιΠΠεειιτ
Ιτοιτ ιιιιεΒοϋΠι.
ιίοπ Ιτιι.ετεεεο ιετ ε.ιιοΠ ειπ νετεΙειεΠ Ποτ τιιιππι:ιι.ειι
νοπ Ζιτειιττιτπετιεο12ιιπ8εεε ποττπιιιοπ τιιεπεεΠιιεΠετι Βιιιι

ρΠιετπεε τπιι: πετ ειτε ττιειπετ ΤειΠειιο οτειεΠτιιτ:Ποτι Ζιι

εεττιτπεπεοιιιιπτιω· ΟειιοτπιιιιεειεΙτοιτ._
ΙΞε ειιιτι επιιιοιι.ετι:

ιτττΒιιιτρΙοεπιτι ιπ τ
ι.

Οετιεττι

00εειετιτειτ

ινε.εεετ . . . . . στι.. 90°|ιι σε. 98,6°|ο

ΤτοειτεπτΠεΠετεπ0. . 10%» 1,4°/τι

Ρ'ιΠτιτι 0,2-0,4"|ο -
ΙΕιινοιεε '7,0-8.00/ο 8ριιτεπ Πιε 0_5°|ιι
8τιι2ο . 0,8-1,0°/ε ω.. 0.8°/ο (ΑεεΠε)

ΙΞε ττειοπ Μεε Πει εετ ΕπιειεΠιιτι.ετ άοε Οειιοιτιε πιο

Ξειι2ο ιπ τιετεειΠεπ Οοποοτιιττιιιειιτιιιττ:Ππιο Οεριιιετννειππε
Πιπιιιιττ:Π, ιιτεΙοΙιε ειο ιττιΒιιιτ ΠεειιΠειι, ιΙοτπ ΑιιεττιτΙ: 0εε

Βιινοιεε εΠετ ειιιπ πιο Οειριιιετινιιπτι ειιιοτι Πετιειιι.οιιτιετι

ιΝι0ετεΠιιι0 ετιι.Βοεοτι.

80ΙΙιε ·ιετ Ειπε οιιοτ άοτ Απι1ετε 0ετ Ι.οεετ 0ιεεετ
ιΝοεΠετιεοιιτιιι τιιειπε ΤτιοΠιοτΠιπτιο τπτ ΒεΠε.ποΙιττιετ πετ

Ηεπιινε.εεετειιοΠι επιιτοπιιεπ ινοιιοπ, εο τιιοπε ιΠττι ειιτ

Νοειιτιοιιι, ιιοεε τιιεεοιΠε ιττι ΠΙτιεπειτι πιτ Οιιτπττιιινοτιτοπ

νοιι Κ. ΜετΙιτι (ει. Ρε1οτεΠιιτε, θιτοεεε Μοτειτε)ε Ντ. 34)
επ Πει-Ποπιετ.

Μ
)
8 ο π τ
ι τ ο τ. νιτεΠοιιτ'ε Ατειιιν, ει. 111.1888.



.των

β ΙΙΙΙΙ:Ιιοτππιοπιοπ υπό ΒεερτοπΙιυπποπ.

Ι.οΙιτΙιποΙι όοτ ΙΙΙιπιεοΙιοπ ΑτπποΙΙιοΙιππόΙπππ. Πιτ $ιυόι
τεπόο υπό Αοτπτο. νοπ Πι·. Ε'τειππ ΡοπεοΙότ.
Γυπίτο, νοτειιιόοτιο υπό νοτιποΙιτιο Απόππο.
νοτΙιι νοπ θπει.ιιι.νΕ'πιπΙιετ. 1900 Ρτοιε: Ι›ιοεοΙιιοιτι0 Μ.
50 Ρ ., €οΙιυπόοπ 'ϊ Μ. 50 ΡΕΙ
Ιπ όιοεοτ, Με π.ιιοΙι ιπ όοπ νοτιςεπ Αιιότι,ιτοπαπό” νοτπΙΙΒ·
ΙιοΙιοπ 1.εΙιτΙιποΙιεε π.. οιπο Ιιοεουόοι·οΒοι·,π·Ι'πΙι πιό”όιο ποιιοπ
1111ι.ιοΙπνοι·νντιπότννοτόοιι,ι.ι·οΙΙ:Ιιο Ιπ _ιοόοτπ.1εΙιτοΠι ιττοεεοι·
Μοπιτο οτεοΙιοιποπ. ΒΙπε ι”ει.οΙιπιπιιπιεσΙιο.εποΙι,ποιππεεοΚτιιι1ι
1ει._ππε όοεΙιπΙΙι ιιι ΙιοΙιειπ 1όε.ε.εεοννοτιΙινοΙΙ. νοτνο1Ιει21πόιπι.
ειπό όΙο ΚειριτοΙ όοτΝ5.πι·ρτε.ρπτε.το.υπό Βποι.οι·ΙοπειιΙ›εω.ιιποπ.

πι: ΜΙΙΙιΙππ.
Δοτ20ιοΙιοε Ηε.πόΙιποΙιΙοιπ Πιτ Ιιν8ΙοπιεοΙι-όπιιο11εοΙιο. πν
ότοι1ιετεροπι.1εοΙιο πιεοΙιππιεσΙιο υπό ειπόοτο ν‹›τοτό

πυπΒεπ. Ειπε Ετ8ππΖυπ812υ όοπ ΑτποποινοτεοΙιτ1Γιοπ.
ιπιτ όου:_5οΙιτοιΙιιιεοπ όοε ρτει:ιιεοΙιου Ατ2τεε. νοπ
Πι·. τποό. Ηοτιπει.ππ 8οΙιΙοεΙπποτ. διεΙιοπιο
νθΙ'ΙΠθΙΙΓϊθ 1111118819.(Π6Ιι1ιιἔοιι. νοι·1τιςόοτ ΠοποτΙΙοΙι
επΙιεπ ΒιιοΙιΙιτιπόΙππρ,·.19001.
Πἱο ι;τοεεο ννιοΙιιπζ1ιο1τ1111·όοπ ΑΜΙ, οππ.υ νει·ι.ι·τιιιτπιι
εοιπ1πιιτ όοπ εοΙιτ1ιιιπ1ιΙιοΙιειοπό18ιοιΙει:ΙιοπΥοι·οι·όπππροιι, όοτ
Ηνότο- υπό ΒιιΙποοιΙιετπριο, Με εε ΙιοόΙππτΙ,όπεε ι.νιοόοτοιπο
Απότιιτο όιοεοε Ηει.πόΙιποΙιεε οι·Ι'οι·όοτΙιοΙιεονιιοεπιι πι. Πει.ιπ
όοτεεΙΙιοπ ιιΙΙο ποποπ Ει·ι·ιιπ,ιτειιεοΙιπιτεπεπι όΙοεοιιι (9οΙιιοΙο
Ι›οι·ΙιοΙιειπΙιτῇειπό,μεο ΙΙτιππ ειο ππτ αυτ”όοε 1.νπι·πιειοοιπρτ'οΙι
Ιου ινοτόοπ.

?ι·. Η ιι Ιι Ι ο π.

(διεπει.

ΙΙοτιιι1εοΙιΙοε. .

Αιπ 10. ΠοσοιπΙιοτ Ιιο,ςιπΒ·όοτ Ρι·στ'οπεοτόοτ ΙΙιοτπρουι1εοΙιεπ
Ηοεριι.πΙΙιΙΙπΙΙι ιπ 0Ιιε.ι·Ιιονι·,ινιιιιι. θι.πειιει·ει.ΙιΠι·. Α. Ιο ιιοι π -
όοτ Κπεποποιν, όπ.ε 40_]11.Ιιτ1,ςο.1ιιΙιΙΙ5.ιιπι ιιοΙππτ
Μπι τ11οΙι ο π Τ Ιι ό.ι ι τιΙΙ οι τ

..

Πιο 0Ιιπ.ι·1ιοι.ι·οι·Αοτικο νει·
ειπειει1τοιεπευ ΒΙιι·οιι όοε .1ιιΙιιΙπτε οιπ Βουροι·.- 1π Κειειιπ ι”οιοι·ι.οιι.ιπ 10. ΠοποτπΙιοτ όοτ Ρι·οΓοεεοτ όοτ
ρειΙΙιοΙοςΙεοΙιοπ Απε.Ιοιπιο Πι·. ΝΙΙισΙ πι, 1.3 υΙιιιπ ο νν, ό

.

Ζ.
Ποοππ όοτ ιποόΙΙ:ιιιιεοΙιοπΡποιιΙιειι, ω.. 25 ι π Ιι τ Ι τ

ι ο ε .1υΙι 1 -
18.ππι, ΙιοΙ ινο1οΙιοι· θε10€0πΙιοΙτ πιιπ οιπ ΑΙππιπ ιπιτ

Ρ 11 ο τ ο τι
·
τ τ
ι
ρ Ιι ι ο π όοτ ΜΙιεΙιοόοτ όοτ ιιιοόιοΙπιεπΙιοιί Γει

ου1·ι.ιιιυπό οιπο .-1ότο ε πο νοπ εοιποπ πιιΙιΙτοιπ1ιοπ8πΙιϋΙει·ιι
ΙΙΙιοι·ι·οΙπΙιτινιιτόο. Πιο ΙΙπεοπεοΙιο θεεεΠεοΙ18.Ι1:όοτ Αετιιο π...
ΙΙιιι πυπι ΕΙιτοπιπιι,ε·Ιιοόο ςου·όΙιΙτ.
.
- Ποτ ΡενοΙιιιιΙ.ετ Πι·. Β. Θ. θ τ ο 1 ό ο π ι. ο ι· ο· Ιπ ΟΙιπι·Ι‹ονν
ιει νοπ όοτ Ριιτιεοι· ρενουπιιτιεοΙιοπ θιοεεΙΙεπΙιιι.Γι π π πι Μιτ
ΧΙΙθ081;οιν1ι.ΙιΙΙ.ννοι·όππ. _ _

10ΙιοιτΙτοννθπΙι. 110οό.-1νι·.).
·-- 1'οι· Κυι·2οιπ Ι›οι;Ιιης όοτ 11011101'όοτ ρτπΙτι1ει:1ιοπΒοεπΙιΙΙΙ·
ι:Ιιιιιιιιι.τοπόοτ ΗοΙιπιπιιιοπ ιυ όοτ Βιιινοτοιν-Βο1ιιιΙο (Ιιοιιπ πιο·
επτου ΚπΙΙπΙιιπ-ΗοεριιιιΙ) Πι·. Μ. θ. Π_εεπε ε εππι 80ιιΙΙιΜε” Ατιι_ι υΙ›ΙΙΙι.ιιιπ.·
1- Ζυιπ Μοόιοιπ πΙἱπερεο10τ όοε Βιιι·ε.ΙοινεοΙιοπ

θ ο υ ν ο τ π ο ιπ ο π τε ιπτ ειιΒτεΙΙο όοε νοι·ετοτΙιεποπΠι·. 1
1
1

ιι.
ΙΙπιπ, όοτ ΙιιεΙιοτπ;·ο 1ΙόοσιοιππΙιπερεοτοτε-θοΙιΙΙΙοΒιε.ειει·ε.ι.Ιι
Πι·. Ποιπι·ιοΙι 8ο Ιιιπ1ό οτππππι ι.ντ.ιτόοπ.- Ποτ όοιπ δι. Ροιοι·εΙιυι·ποι· Ι‹Ιιιι1εοΙιοπΜΙΙΙΙ.ιιτΙιοεριι.ιΙ πυ
ποιππιππόιτιο Ατ2τ Πι·. ννω τΙι οι· πω. πω. ιπιτ θοιιοΙιιπιπυπό
όοτ 0οπΙ'οτοπε όοτ πιιΙΙι.πι·-ιιιοόιοιιιιεΙ:Ιιοπ Απει.όοιιιιοΜε Μι

ν τ
ι ι ό ο ο ο π ι ΙΙΙ ι· Ρ Ιι ν ε Ι σ! πε ι ο ότιόοτ Βοπιιιιιιιοιι¦Αοπόο·

υπο ΙιπΙιΙΙΙΙ1τι. . ο

- Ιιιι ιιουοι·Ι›ιιιιιοπΗϋι·εππΙο όοτΒιετΙΙποι·Ππινοτειτ10.εΑιιετοπ
ΜΜΜ ινπτόοπ νοτ Κυι·πειπ όΙο Βόειοπ νοπ Α1Ιιτέι:Ιτι ν.

Ο ι· ε. ο 1ο ιιπό Ο τ
ι τΙ 8 ο Ιι ιν οι π· ιι οι· ίεΙοτΙΙΙ:Ιι οπΙΙιΙΙΙΙΙ. Ρτοι.

οιποτ.Π. Β ο Ιι ιν ο Ι ε όοτ, οιποτ όοτ Ιιοἰόοπ όιιτοΙι όΙο Κυπει.
όοε ΒΙΙόΙιπποι·ε νοτοινι,ι;ιοιι”1ΙΙοιει.οτ..οτςι·ιόΙιοἱἶόιεεοτ θεΙοιτοπ
πω. Με 1070”, πιπ ιπ Ι›οι·οόιοιι Ινοτιοπ όοτ Ροει.νοι·εππιπι1υπό
άιο Βοόουιυπιτ εοιποε 1'οτειιπΒιοτε υπό ΒοΙιτοτε ΑΙΙιτ οοΙιτ
ν. θιι·ποΐο ότιι·2υΙοεου.

'

(ΑΙΜ. ιπ. 0.-Ζη:,·.).- Ιπ πιω ίειοττο όοτ όοτιιΒιο Ρι·οϊοεεοτ όοτ ΒοτιοΙιι:1Ιπποπ
Μοόιοιπ.Θου. Μοόιπιπε.ΙτπΙΙι Πι·. Β ο ο ΙΙ ο π ό π

.
Ιι Ι , εππι 503 2
.1
1
ι

τΙε ο ε Π οοιοι·ιυΙι115.ιιιιι.- Ποτ Π1τοπιοι· όοτ ΑυεοπΙΙΙιπ11ι

Β ο Ιι πι ιό Ι.- Η Ι ιπ ρ Ι ο τ , Ιει. ιιι εςΙοιοΙιοτ Βιι;οπει:1ιε.Γι πε.Ι:Ιι
Ηιι1Ιο νοτεο2ι.ννοτόου, ινο οι· όοπ ΒεΙιτειυΙιΙ όοε 11οιιοι·ε όοτ
όοτιιποπ ΑιιεοπΙΙΙΙιιΙΙι Ποτ'. ν. ΗΙρ πο! ΙΙΙιοτπΙιππιτ, ινόΙιι·οπό
1.οτπιοτοτ πυιπ Ρι·οι”. όοτ Αυι;οιιΙιοΙΙΙιππόπ ιπ Θ5ιτιπρ,ιουοτ
πει.ππι ννοτόοπΜ.. - (Α. ιιι.`Ο.·Ζ13Β°.Ι.

ιπ 06ιι:ιιιτ;οπ, Ρι·οϊ.

- Ποτ Ρι·οτ'οεεοτ όοτ θοεο1ιιοΙιτο όοτ Μεόιοιπ ειπ όοτ Ρο.
τἱεοτ ιποόιπιπΙεοΙιοπ Ριι.οιι1Ιϋ.ι:Πι·. Βτιεεππό ιε1:πιιιπ Ρτο
Ι'οεεοτ όοτ πιοόΙοιπιεοΙιοπ ΡπΙΙιοΙοεΙο οπουόπΙ εεΙΙ›ει; οτππτιιιι.ιιτοτόοπ.

-Βοίϋτόοι·ι:: Ζπιπ Βιιιει.ι.ει·ε.Ι.Ιι -- όοτ _ιππι.ι·οτο
Αεειει;οιιι. όοτ πΙιιτιιι·ο·ΙεοΙιοπ ΑΙιτΙιοΙΙυπο; όοε ΙΙΙΙπιεοΙιοιι Ιπ
ετιιιιιε όοτ ΘΙ'088ΙΙΙΙ'81.ΙΙιΗ ο 1 ο π ο Ρ τι ιν 1ο ιν π τι . Πι·. .Ϊ 0 -
όιππεοπ.

Β υ ΙΙι ο Ιι ο ιι : . Πιιε ΙιοτπΙΙΙιοπόοΜΙΙε;Ι1οόόοτΜ‹ιεΙΙ:ιυοτ ΗΜΙ
οΙππΙνοτινιιΙτιιπι;, ΟοπειιΙιππι Πιτ ΟΙιτειι- πιιό ΗειΙεΙιτε.ιιΙΙΙιοιτοπ
πει όοιπ ΜοεΙιπιιοι· 1

.

8ιπόιΙιτππποπΙιπιιεο υπό Ιιο1όοπ ΑΙιιΙιοι
Ιυπο;οπ όοε ΑτΙιοιιοι·ΙιοεριιπΙε 1π 11όοεΙιπυ,Ιτ'ΙΠι·ΙΙΙ. ΉπειτετπΙΙι
Πι·. 8ο Ιι ΙΙ ο τι -· εοιιιοι· ΒιοΙΙυπ,=.ιΜε 0οπεπΙΙ.ιιπι:.
-- ν ο τ ε. Ι. ο τΙι ο π ι Ι) Αιιι 15. ΠοοοιιιΙιετ
Οτόιπειι.οι·όοτ όοι·Ι:ΙΒοπ ιΙιοτε.ρουΙΙεοποπ Πιιινοι·ε10ιιεΙιΙΙπΙΙΙ Πι·.

.Ϊ ο Ιι π π π .Ϊ τ
ι Μπι ο ιν ιπι ΑΙι.οι· νοπ 80 .1ιι.Ιιτοπειπ ΡΙιΙΙιΙειε.

Ποτ νοτειοι·Ιιοπο Ιπιιιο πιει νοτ όι·οΙ .1ιιΙιι·οπόοπ Οπτειιε ειπ
όοτ ΠΙιιιτΙΙοινοι· Ππιι·οι·εΙΙότ ειΙιεοΙνἱτι. 2

) Ιπ ννπ.τεοΙιπυόοτ
Οτόιιιπιοτ ει.πι_όοι·ιΙρ;οιι ΚΙπόοι·Ιιοεριιτι1 Πι·. Β τ ο π ΙεΙιι ινιν” πε τ ιπι 84. Ι..οΙιοιιειιιΙιι·ο. Ετ υυτ 0 .ΙπΙιι·ο όιε 15.τει.1ιοΙιο
ΡτιικΙε πιιειτοϋΙιι. 8

) Ιπ .1οΙιειιοι·ιιιΙιυι·,ε;Πι·. 1111. Α ΙΙιντεοΙιονν

Ι

ιπι 48. 1.οΙιοιιειε.Ιιι·ε. Ποτ νοτειοι·Ιιοπο ιπτ ιποΙιι· Με 20 .ΪπΙιτο
Με Γει.πι·ιΙαιτει. ιιι ΚοιιποπεΙΙΙ 8τιννοό ιΙπιτΙν, ποινεεου, 1λ'0οι·
πΙΙττοιιιοἱποτΙ.ΙοΙ›ο ιιιιό ΑοΙιιυπ8· εἰπΙι οι·Ι“ι·οιιιο. 4

) Ιπ ΠυΙι1ιπ
όοτ Ρι·οι“πεεοι·όοτ ΡΙιε.ι·πιειΙιο1οπ,ιουπό 'ΡΙιπι·πιποιο ειπ όοτ όοτ
πο.. Ππινοι·ειι.όι, Πι. Θ υ 1 π Ι ε π.- Πι όοτ νοπ Ρτοϊ. Οι” ιτοΙοιιοτοπΚοιεει.ιιεοΙιοπόοι·πιιιιοΙο
μ.:ιει:ΙιοπΚΙΙπΙΙΙ Ιει: νοτ Κιιτποιπ οιπο Β π

.
:ι τι ο π ΙΙΙ τ Π Ι ο 1ι ι

οπτειι πιιοΙι Β`ἱπεοπ'επΙιοι· Μοι.Ιιοόο οιπεςοτιοΙιιοτ
ινοτόοπ, ννο2υ1.ΙΙΙόΙοετότόΙο Κοιεετιπ Μ τ

ι
τ Ι ε Τ
ε"
ο ο ό ο ι· ο ιν πιι

όιο ΜΜΜ ἔοεροπόοι: πατ. ·

- ΝποΙιειοΙιοπό Ιιτιπιζεπ πιτ πω.. Ππ13επ ειιιε όοιπ·
.1ειΙιτοε Ι›οι·1πΙιι. όοτ Ππινοτειι€ιι: .1ιιτιονν(Ποτρπ1.1
τω· ότιε .ΪιιΙιτ 1900: Πιο θιοεπιπιπιπε.ΙιΙ όοτ ειυπι -
τοιι όοπ ΙιοΙτιι,ς εππι 1. ΠοοοιιιΙιοτ ό. δ. 1507, νοπ όοποπ 070
όοτ πιοόιοιπιεοΙιοπ Ε”ε.ου1ι.πι.ππποΙιϋι·ιοπ. Πειεπ Ιτουιιποπ ποσό
94 ΡΙιπτιποιοοιιτου υπό 8 τω.. ΖιιΙιϋι·οτ. Πειε Π ο π τ τ

ι ο τ ε ο
πιιΙ Ιιοει:τιπόαπο 84 Ροι·επποπ (όπτιιιιι.οι· 88 οι·όοπι.ΙΙοΙιε ιιπό
20 πυεεετοι·όοιιιι1πΙιοΡτοΙ'οεεπι·οπ, 5 Ποποιιιοπ, 12 Ρτινιιτόο
πεπιεπ, 2 Ρι·οεοπτοι·οπ1. Ιπι Πει,ιιϊοόοε.ΪπΙιι·οε ννιιτόοπνοπ όοτ
Ππινοι·εΙΒΜ 569 Ροτεοποπ ππε.όοιπιεπΙιε υπό ιπ οόι
οΙπιεπΙιο ννϋι·όοιι ιιπό θι·πόο5,2ποτΙΙπππι., όπ.ιιοπ
ιπ όοτ ιππόΙοιπιεοΙιοπ Ε”ει.οιιΙΙ.ϋ.ι. 512 Ροτεοπο π,
υιιό Μπιτ: όοτ 0ι·ιιό οιιιοεΑοοοιιοΙιοιιτε2.Ροτεοποπ, όιο Ινότόο
οιιιοε ΚτοΙεπι·ιποε 8

,

όΙο Ποοιοτινἱιτόο 11, όοπ Ατπιεττιό 152,
όοτ (ΗΜ οιιιεε Μπες.ιιΙπιτιπ. 4

,

όοτ Ρτον1εοτειι·πό_129, όιο
ινπω.. ο1ποεΖειΙιπυ.ι·2ιοε34, όοτ θτεό οιποε Ποπιιει.οπ 42, όοτ
θι·ε.ό εΙυοε ΑροιΙιοΙιοτποπόΙΓοπ 74 ιιπό όιο ννϋι·όο οιποτ Ηο
Ιιπιιιυιο 50 Ροτεοποπ. -

- Πιο νοι·ει:οτ1ιοποΡΙιΙΙεπι.Ιιι·οριπ Α. Κ. Μ ο ό ινι ο ό πΙ ΙΙ ο ιν
πω; όοτ ΜοεΙιπ.υοτ Ππινοι·ειι€ι.τ Μη Κτιρι1ε.Ι νοπ
50.000 Β Ιι Ι.

,

τοειπιιιοπτε.ι·1εοπνοι·ιπο.οΙιιι _όοεεοπ ΖΙπεοπ ευ

ε ι ο π ο π θ ιι ρ ο π ό Ι ο π . όπτυιιιοτ πινω πιτ Βιιιό1τοπόο όοτ
ιποόΙπιπιεοΙιοπ Ε'ει.ουΙΙ.5ιτ,νοι·ινειιιότινοτόοιι εο1Ιοπ. Απε όοπι
ΝτιοΙιΙπεε όοτεοΙΙιοπ Β'τπυ ειπό π.ιιοΙι 100.00013.01. π υ πι Β π υ
πινοιοτ ι......ιιω... ΜεΙι οεπι ΜΙΙ.οτ όπτΜοεΙΙειιιοτθοιι
νοτιιοιποιιιε-1.π.πόεοΙιπ1'ιπιι€οεππιτειι.
-Βοιπι ρενοΙι1πιτ1εοΙιοπ Α1οιιο1οιιτ-Ποεριτπ.Ι
ιιυΙ' όοτ ΚπιιιιτεοΙιιΙΙοιν-Ππιεοπο @οι ΜοεΙτειπ) π. τιπι 11. Πο
ποιπΙιοτ όιιε 1εοΙιτιο ΘεΙΝιιιόο τπτ ?θ ιιιιΙιοΙΙΙιπτ

Β τ τ
ι π Η ο Ε
"
τ τ
ι
π ο π ε1πιτειινοΙΙιΙ:'ινοτόοπ, ευ όοεεοπ Βιι·π:Ιι
τω;; Γτευ Α. Μ. Κτιρπο ιν εΙυ Κτιριιε.Ι νοπ 82,000ΕΙΝ. Βε
ερεπόοι. Ιπιτ.το.- 10718όΙο 'Ι'τιι:_οεΙιΙΙΙιτοι·ιπο1όοπ,εἰπό όιο Ν ει. ο Ιι Ι ό ο_ι ο π -
του νοπ Αετπιοπιπ όοτ ΙιΙοειΒοπ8οιΙιπΙΙιππ

ε. ΙΙΙ-Α ροΙΙιπ ΙΙ ο οιπποετοΙΙΙ ινοι·όοπ.- Αιιι 14. ΠοοοιιιΙιοι· οτίοΙ.<;ιο όιο ΕΙπ ινοΙΙι π π π όοτ
ποποπ _Ηοεριι.ε1Ιιπι·ποπο ε.υϊ όοπ Νπιποπ όοτ
ΚΜεοι·Ι π ΑΙοτιππότει Β`οοόοτοννππ πει όοιπ Κτειιι
ΙιοπΙιπιιεο όοτ ΙιοΙΙ. Βιιι.τοπιο-θοιποΙπεοΙιε.ΙΙ. Ιπιι·ιιιΙιοτπΙιτοτ
ΒαΙιι.νοετοιιπ. ΠΙο ΒειιιΙΙοε1.811ιιπ Βοι.ι·τιπονοιι ω. 50,0001101.
Ιιπτ Ε'ι·πιιΒοΙι ι τοι θ1ι?πιοερεπόπι.

1

- Βει όοτ Μ. ΡΘΕ81°εΒιιι€ει·θοΙιπτε.ιιειε.Ιτ ιει πιό' Ιπιιϋπιέ1νε
όοε ΕΙιι·οπνοι·πιυιιόοε θοΙιο1ιπτειιΙι Π. Ν. Βειι_ιιιεοΙιΙιοιν
ππό όοε Πιι·οοιοτε, Ρτοι'. Ν. Ν. Γοιιοπιεπονν, οιπ νωπ
ι.Ιιότ18ΙΙοιιενει·ειπ,ι.τεατιιπόο1:ινοτόοπ, όοτ ειε ειπΙι επι· ΑΜ” π...
εοιπει.οΙιτπι., Με Ηππόοι·ιο νοπ επιιπΙπ:Ιι ιιιιττοΙΙοεοπ Ι ω..
ποτΙπιιοπ, όιο όΙο ΑπειεΙι Μ· π1ΙιιιΙιι·1ιοΙι νοτπιν·οιτ'οΙιοτιππ
τιιτιο11ετΙ.πιτ,οευ νοτ1ειεεοιι,νοπννυπ,ιτοιιειπό, επ ππιπτειπιποπ.
ΑιιοΙι όιο ΒοτιτοΙότόιε Ππιοι·Ιιτιππιιππ ο1τοτπΙιιεοι·Κιπόοτ υπό
πι» όιο Γϋτόοτυπε όοτ πιπιοτιοΙΙοπ Ιπιοι·οεεοπ όοτ 8οΙιόΙο
τΙπποπ όοε Ιπειιτπτε τε;οΙιΙ3ι·ιιπ όοε Ρτοπτπιππι όοτ θεεο11
εοΙιπ11. Πει· πιιπιιπο.1οΜιεςΠοόεΙιο1τι·πεΙιοι:τόιτΙ:31101._ΙΙΙΙιτΙιο1ι,
οόοτ 50 ΒΙι1. Με ειππιεΙ1€ο ΖεΙι1ιιιιο·. . .

ιι
ι

ΟΙιει.ι·ΙΙοινόοτ .
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-- Πει· 111118·11ει1ε1ιε11ι·η:1111·«Πε θεεε11εο1ιε1'1.ι·ιιεε1εε1ιει·
Αετιιτε ειιιε Αιιι1ειι1ιειι :ιιι Ν. Θ. Ρ1τοςοιν 1111·άεε .ΗΜ
19011ιεττε.Βε5 13.51.- Ρει·εοιιειι, ενε1ε1ιε100 1151. ε1ιιιιιε11ε,·
ειιιι·1ε1ιτειι,πετάω 11111111111111'νοπ άει· Ζε1ι1ιιιι8·εεε 11111:11ει1ε
1ιε1ιι·εΒ·εε1ιε1°ι·ε1τ.- Με ιι11.ο1ιετενετεε.ιιιιιι1ιιιιε άει· εεε!!
εε1ιιι.1111ιιι1ε1:νοιιι 8.-10 .Ιιιιιιιαι· 1902 ετε.11:.- Πεε νειι Β'ι·ιιιι 1)ι·. Ηειι1ι1ιι,ε επι 80. Νονειιι1ιει· νετιιιι
ετε.Ιτετε(Μπιουτ. ειιιε 13εετειιάεε ΑεγΙε νοπ ννιι1εειι ε1ι1ε111ε1ιει·
Ηει·1ιιιιι1“ιεπί άειι Νε.ιιιειι άεε Βι·. Κ..1.8ε1ι11Ι1ιι8 Μι
ε1ιιειι Βε1ιιεττ.τεΒ·νειι 115ει·1000 13.51.ει·Βε1ιειι, [Με θε.ρ1ιιι.1
άεε Αεγ1ε 1ιεττ11ε;τ_1επ 61/3.'Ιδειιεειιι11151. Βεε Αεγ1 Μιά 1ιιι
ιι€1τ:1ιε1.ειι11"ι·ϋ1ι1ε1ιι·ετϋ11“ιιετ.- Ιω ιι1ιε1ιε1:ειι..1ε1ιι·ενν1ι·τ11ιι 01ιε.ι·1εοννεἱιι ιιειιεε ιιι ε
111ο1ι11εο1ιεε Η οιιεεε_1οιιι·ιιεΙ ιιππ άεπι Τ11;ε1:«Ργο
ειι111ιιιγριιιιιιι κοιιιιιειι·ε ιι εεεερεπεεεια·ι. 6οιι·1ιεεε11»(Βιιεε1
εε1ιεεΜατσε! ΠΜ·νειιει·1εε1ιειιιιι1Ηειιτ1ετε.ιι1ι1ιε1ιειι)ει·εο1ιε1ιιειι.
Β.εεεετειιι· ιιπά Ηει·ιιιιεεε5ει· άεεεε15ειιΜ. εει· Ο1ιετ1ιον1·ετΡω
τεεεοι· 1)ι·..1.13'.8 ε1ειιειν.- Ιιι Βετ11ιι ε1ιιά 2ε1ιιι ΜΜΒ·11εε1ει· 11εε «Πεπτ
εε1ιειι νει·ε1ιιε άει· Νειιιι·11ι·ιτε ιιπά Νο. τιιτ1ιε11
11ιι ιι τ11ἔειι» "εμε νει·ι.πε11ειιε;ε,<;ειι Με θεννει·1ιεετάιιιιιι,ς
ιιι θτι·είειι νειι 50-100 Μετ1ι νετιιτι1ιε11ιινοι·ι1ειι,
ννε11ε1ε ε1τιεΑιιιε1πε νετϋ11°ειιι.1101ιτ1ιεττειι,1ιι ενε1ε1ιει·ειπεπ·
άει· ΠεΒει·εε1ιι·1ίτ«Βειιτεο1ιει·νετε1ιι άει· Ν ε.τιι ι· 1

ι.
ι· π 1 ε ιιπά

Νε.τιιι·1ιε111ιιιιιι11Βειι»Νειιιε, 11νο1ιιιιιιι€ ιιΜ Βρι·εε1ιειιιιιι1εάει·
επι ι11εεειιινει·1ιιιιιι1ε111ΒειΙ1ιι ι:ε1ιϋι·1;ςεπΜ11.ε·11εάει·ειιι€εεε1:ειι
νεται. Νεο1ι άει· 51ε1ιετ1ἔειιΒεε1ιιρτεε1ιιιιη.:Μ: εε ιιειιι11ο1ι
1ιι Βειιτεε1ι1ε.ιιάνει·1›οτειι.άειι Αιιεάτιιο1ι «Νιιιιιτε.ι·21.»1111111105!.
ερριο1ι1τιε111εά1ο1ιιει·ειιιιιννειιι1ειι, ννε11ι1ειάιιπ:1ι1111Ριι1:111:ιιιιι
άει· ΟΙειιψε ει·ινεε1ιτ.1.νει·άειι1ιειιιι, ι·1εεεεε ε1ε1ιιιιιι ε.ρρι·ο1ι1ι·τε
Αει·21.ε'1ιε.ιιι11ε.- Ζει· Βε1ιε.ιιά1ιιιιρ,· άεε 81ιιιι·ιι1τιιε. θεςειι «Με
ιιιιιιιο1ιιιιε.1τεε1ιτ 1ιε.ι·τιι11ο1ι1Βεθε1ι1ιιο1ιειι,ενε1ο1ιεε1›ε1ιειιιιτΙ1ε1ι
1ιι ε1ιιειιι 1:1οιι1ει:1ιειιΚι·ειιιρΓε άεε Ζννετειι1ε11ειιΜ Οοιιετι·1οι1οιι
ω· 151οτ.ι1ε1ιεεεε1ιτ,πάτε ιιειιει·ά1ιι€ε ειιιε Οοιιρ1ι·ειι άεε Διι
11ι11ε1-1.1/, 111ιιιιτειι 1'οι·18εεετει.εε Ζ1ε1ιε ιι ιι.ιι άει·

Ζ ιι ιι μ
ι· ε ειιιρ1'ο1ι1ειι.111'1ε11ι·. Ν ε1ι· 1ιιι Ρεοι;ι·εε ιιιει11οιι1νει·
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1Μι!τοιιι·οι·τΔ. Β 1: Β Ν :Ξ1.Δ Β (Βϋ1ιιιιοιι).

14 τοιι21ιτιιιιιι, Ρ”οττ11ιιειιιτ1εϋτιιιιτι
Με ετέ1.τ1κετο1101ε.ιιΒοτειι12ινειεεοτΒιιτοριιε (πιπ 5 ει. ΟΙειι1ιοτειι1.2ιπι Μια) 2ιι
Μπιτ νοι·ετειι·1ιιιιι€ οι1οτ Με Ετειιτ2 Πιτ κ1ιοεο11ιοιι,Μεε ειιιε @οι Ε'οι·6ιιιυ.ιι681ιτιιιιιιοιι

Βοιποιιιιοιιο ιιιι.τϋτΙιο1ιο
ι

Μ81°1ΘΠΌΒ(1θΓ ΒΡΠΠΠθΠ881Ζ (ριι1ν. πιιά οηετ.). 1ιι θΙειει1ιιεο1ιοτι11126 από 260 ει.

ιιιιτ1 Ράιο1ιο1ιοιιΒι 5 ει. 1ιι1ιιι.Ιτ.
·

1ιιιιιοειτιοιιοιι: Α1ΙΒοιιιοιιιο νοι·1οιιιιιιε, νοι·Ιοτειιιιε άει· Ι.ο1ιοι·, Με Ηοτεοιιε, ΟΙιειιριιτὶοιι, ΡΙοι1ιοτο.,

ιιι νει·1ιιιιιιιιιιε ιιιιι «Βιιι1ο11ειιιιοΙΙου ω ΑιιΙιτιι.ιε ιιιιι1 Βιιι.1ιοτοε. . . .

ΑΠ1ΒΙ'ΟΒ111ΒΌΓΠΠΠ, ετιιτ1ιετοι·,ι·οιιιοι· Ειεειιεϋ.ιιοι·11ιιε Βιιι·ορο.ε (ιιιιι: 0,177 μ. ΒιεοιιΒιοειι·1ιο
ιιιιτ ιπι Μισή. 1ιιι1ιοιιτιοιιοιι: Αιιε.οιιιιο, Ο1ι1οτοεο.

Η11(1Ο1Γθα11ΘΠθ, 1ιετνοττεεοιι‹1 ετοεεετ θε1ιειΙτ ιιιι Κο1ι1οιιεΞιιιτο,Κ5.1.Πίιιιιτ1Μιι€ιιοειιι.
Ιιιι1ιοειι1οιιοιι. Ο1ιιιοιιιεο1ιοΟιιι.ιιι·ι·1ιοάειι· Ηιιι·ιιοτειιιιο, Νιοι·οιιετοιιιο, 1)1ει1ιοτοει,Αι·11ιι·ιτ1ε. .

.ΗΤΗθ1θΗΜ
ννιικ1 ιιι1τ ΒιιΓο1ε; ειτιεοιιιτειιε1τ:
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Ρειιεοπ.
Β1ο οοιιωιι

1'Α800ΕΝ-ΡΕΑΒΕΑΒΑΤΕ

Ισά θ πιιά ΙΜ.,

δοι1ο1οι·ιιι 8°¦ο
Κι·οοεοί: 201.,

80110111 1·00Ιο 81.0.απο.

ιιιιικ1ῇειει ιιι άειι 1σειιιοΙιι€1ιο:ιτ1οιιειι
ιτειιιιτ1ινο11:1ιοι·Απ ειιτ1ιιι1ιοιιι1ειι
Ο1·181ιιωρεοκυπεοπι
νοιι 80 από. 100 Ο1·επιιιι
ι1ιιι·ο1ιΜε Αρο11ιο1ιειιει·Ιιει.1ι:Ιιο1ι.-
Πιιιιι1τω Βεειο11ιιιι ειι ιιἱο1ιτά. ιπι

κ
»

ἔκκκἔκκἔἔ κκκκκκκκκκκκ`

1ιε:ι Ειι1ετι1ἱε, 1ιι1ιοι·ο. 11οιιε, Ροι·11οιιι0ε ι11Πιιεε, Ροι·ι1γρ1ι111ιε.

εοιινιε 1π:ι Πιιτιιιιι0οο110ποπ ι1Βετ1ιειιιρτ, 18ΓΠθΓ

818 Ει·εειτ: Μ· 1000101111

Βεἰ ννυιιόΒε1ι.ιιιό1€., ΕεΖειιιει, ()ε:τνιΧ-Εειτειττ1ι.

Παει Ιο1ι11ιοίοι·ιιιΙΜ ο1ιι 8οι·ιιο1ι- πιιά 8οεο1ιιιιπο1ι1οεοιιΡιι1νοι·

πω! Μιά 1ιι1οι·ιιΜε ιιι 8 8 μ” Με ο1ιιιο εο1ι11ι111ο1ιοΝο1ιοιι
οι·εο1ιοιιιιιιιΒοιιι·οι·ιι1ιι·ο1οΜ.

Ηιι.ιιι1ο11ιοΒιιά1ιο1ιοιιιιιιωτιοιιοιι
Ζινοιι'οΙ1ιιιϊιοιι1νοι·ι1ιεειιιιτοι·εο1ιο1ιειι
ννοι·ε1οιι.ιει εει οιιιρίωιΙειιεινοττ1ι,
8118138 ο

0ι·19ιιιει!ρειο1ιιιιιμ
Ροειεοπ

2ιι νοι·ιιο1ιιο11ιοιι.ννοιιιι ιιο1ο1ιοΠ·
€0ικ1νΙο ιι1ο1ιτοι·Ιι16.1τ1ιοΙιεε1ιι εο11
πειι, ννοιι‹1οιιιιι.ιιειο1ι:ιιι

'

Με.ι€ιετοτ Η. νν80118,
έ

Κειιιιειιτιοοεττονν51:ι Ρτοερ. 19.·
5τ. ΡετετεΕιιιι€.

Υειεομοιι1ε1ιι·ικ Ροει·εοιι & 0ο.

Η
.

πι. 1
ι. Η., Ηειιιι!ιιιι·μ.

(Μ) 20-11.

Υοι·ιιε1ιιιπ11:τουετι-Λικτ

`

σα!. σκι”. ΗεΕπιτιιιιτιε οε1.ειι€1οι·ο
εειι: ειιι·1ιειτε Ρει·ε6ιι!ιο1ικειτ,
Με ιιι 1ιο1ιοιιΚι·οιεειι Ζιιιι·ιι.τΜι, οι·1ιΕ1ι,
Με Ρι·ονιε1οιι 1ιοι1οιιτοιιτ1.Βιιιιιιιιο.- ΒΒ
τιι.ιιε4ιιι·οιι: ,,Κ1ιικ1ετίι·οιιιιά“ ρ. Δι1ι·.
(151)5-1. Βιιι1οΠ 111οεεο,1Υἱοιι.

Δι1τοεοιι νοιι 11τ.ιιιΚοιιρί1ει€οτιτιιιοτι;

(ω) 28_10. Ρι·ιι.ιβΒ0180ιι,
ΝΝ'.Ο..1'7ΜΒΜ, 112."Η 16,

ΚΧΧΚΧΧΧΧΧΧ)Κ ΧΧ 9ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥ οιιι” σιωο”. 0οιπ1Μι ιι-ν. κι. κι

Μια [Μ. λιι1ι·εοΜ, ΒετΙιτι ,,Π6:1ιετ 1ο1ιτ1ιοίοι·τιι“
ΑΙΙε;οιτιοιιιε 1Ιει11οιιι.Οοιιτ.ι·π1-Ζειτιιιι€Νο. 28. 1900.

Βε:2ιτ1(εειτ2τ Πι·. 1:ι·10τ1ι·101ιΒο1ιειι1ει·,
Μ11ιιο1ιοτι

,,1)ιο τ1ιετειρειιτιεο1ιο Ατιννειιόιιιι€ νοιι 1ο1ιτ1ιοίοι·τιι"

Βειιι.εο1ιο1ι1οάιοιιι.ννοο1ιοιιεο1ιι·ΠιΝο. 12. 1900.

Ρτοί. Πι·. 8
.

ΜΒΜ: ιιιι‹1 Ρτοί. Μ. 0ιι111-νιι1ει·ιο,1.ειιικιιιιιο

,,1‹:1ιτ1ιοΙοτιιι,,.

Τ1ιοιιιροιιΜεο1ιο1ι1οιιιι.τε1ιΜτεΝο. 4
. 1900.

1.ἱτετειτιιτ ιιππ! Ρτο1ιοιι εειιόειι ειιιί ννιιιιεο1ι @Με
ιιιιό ίτειιιεο όιε 21ΙειιιιΒοτι Ρει1ιτιΚειιιτειι

Ιο1ι11ιγο1-0οεο11εο1ιείτ

Οοι·ε1οει, Ηοι·ιιιειιιιι1 8ι 0ο., Ι-ΙειιιΒιιτε.
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Πρ”. Μεε. 016.. 28 11ειιιι6ριι1900 Ε
”

*Ποι·ιι.ιιε;ο1ιο;1)ι·.Ειι «111Ψ Μια Με Βιιο1ιι1ι·ιι1:Εοι·οιν. Α. νν1οιιοιι1ώ11ιιι.1ι1ιι·ιιιοιι1ι:Ρι%0015.
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Ξ

Μάτι.

πο ο πιω

“ Χχν. ιΑιιιιωκά Νοιιο τοιτοΧνιι.αιω.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΜΠΕΠΝΒΒΕΒΙΝ
ιιιιιοτ άοτ Βοάο.οιιοιι νοιι

Ρτιιι`. Μ. ΜτΙ Ποιιιο. Πτ. 1ιιιιιιιιιιοο Κτειιιιιιιει!ο.
ιιτιονιι Ποτιιιιι: . ΗΪ9Η=Μσ ( δ

Πτ. Μάι Μιτου".
Μ.. Ροι.οτειιιιτρ.

Μο «οι. ΡοιοτοιιιιτεοτΠοάιοιιιιοοιιοΨοοΙιοιιιιοΙιτιΓι.›οτοοιιοὶιιηοάοιι" δι301121οιιιοΜ:ο·ΑπϋτάΒο 80ιπιο 81.10:ι18οτῖῇ_ἶ

Η ο τ
ι

ιι"το τ
ι

ά.- ΠοτΜιοιιιιοιτιοιιιηιτο1.κι ιιι Βι·ι,ρά1οιιά8 ΗΜ. τω·άειι ιιιιωι ιιιιιι οιιοοο!ιΙΙοοοΙιοιιειι άιοΒιιοΜιοιιάΙιιιιε νοιι Ε. Ε. Ήά01:οτιιι
ΗΜ. 4 ΚΜ. τω·άειιΜΜΜ άειιι·τω!. ΡοοιιιιοτοΙΙιιιιε; ιιι άοιι οιιά0τοιι8ι:.Ροιοτοϋιιτε.ΝοννοΙιγ-Ρτοοροοι.ΗΜ., ιιι τιοΙιιοιι.-Πο οι" στηιιιο
"Μ10"= 20Μ.τξ μιιιι-ιιοιι, 10Ποιά: ΙιοΙΒιιιιιι·Ιιοιι.ΠοτΣιιοοττάοιιΕΡτοιοοοινιοάΙΙο οιιΓάιοΚοάοοιισιιιιοιιιαΙιοιιοιιΜΜΕιοιΙιιιιΕοιιΜοτο:απο ιιτι
ι'ιιτάιο 3 ιιιοΙΒοιιροΙι:οιιοΖοιΙο ιιι Ροι:ΗΜ: 18Κορ. οάοτ35 Ρΐοιιιι.-Ποιι άοιι ο οιισιιΗ” Πι ιι τοΜΙ ο Η Βοά80ι00τΕ”. Βιιά0ι.ιΎΜιοοιι Η!8ϊ-.ΡΘ·
Διιι:οτοιι·ινοτάοιι25ΒορεταιοΒιάΒοιιιτοτΟτιειιιοΙιτιιιιοΙιιιςοοοιιάι.- ιοτοιιιιτε,ΡοιοτοϋιιτεοτΒοιιο,Ροιοτ-ΡοιιΜοοριπι ιιι ι·ιοΜοιι 8ρτοοιι
ΚοΙοταιο ννοτάοιιιιιοιι άειιι τω” νοιι 18 ΗΜ. ρτο ΒοΒοιι ιιοιιοτιτι. ιιιιιιιιάοιιΜοιιι.ιιε, Μιιιι:ννοοιιιιιιά Ε'τοιτη.ινοιι 2-3 ΠΙιτ.

'

ιιιιιιιιι: ])ι·. 'Ι'Ιιοοάοι· ινω-ΠΒιιω ΠοΙιοτ Ποιιι·γοογοιιτιο (ιιιιτ Ποιιιοιιοττιιιιοιι).- Βοι'οτειτο: Βο.Ιο.οΒιιι ιιιιά ΖειΙοιιιιι:
ΠοΙιοτ ιιοιι Βιιιιιιιτο άοτ Εοϋοτοιιειιι·ροιἱοιι ιιιιϊ άοτι Βιοι1°ινοοιιοοΙΒοι Ηιιιιάοιι. - Ι.ιι.ιι : Ποιιοτ .άιο Βο1ιντοΓοΙο.ιιοοοιιοιάιιιη;ιιοοιι
Βο!ιοτοιιοι.ιτροτιοιι.- θιιΙοννιι.οοιι: Ζιιτ Πεμ ιιιι.οιιάοιιι θιιοιιιιιιιιιιιο άοτ νιι.ο.Ιοιι ιιτιιοι.οιϊ'ιιιΙάιιτιο·.- ΘιιΙοννιτιιοΙι ιιιιά άο
οιιοΙοοιιιι: Ποιιοτ Με νοτΙιοιιιιιιοιι νοιι Ατο;ιιιιιι ιιι άοτ ΗΜ. - (άστο: ΠοΙιοτ άιο Ι.ϋειιιιο· άοτ Ηο.τιιοιιιιτοάιιτοΙι ΝιιοΙοϊιιοο:ιιτο

Μ. Ρθί.81°Μιιιι·ε, (12. .Τιιιιιιοτ) 80. ΒοοοιιιΙιοτ

.Μιά 'Ι'Ιιγιιιιιιοι5.ιιτο.- ΒιιοΙιοτιι.ιιιοιοοιι ιιιιά ΒοορτοοΙιιι ποιου: Ποιιιιιι οτ: νοτοιοιιιοιιιιι.εοι·οοοΙιιΙιοιιιι Βο1Ιιοτιιοι:Ιιοιοτιοιιιιιο

ι 'Ι τ
ι

ο
ι

Βει.οοιιΙιτιιιιΙιο.-- ΒιιιιιιιιΙιιιι "νοιι Ιοεοτ Αιιιιιι.ιιάΙιιιιο;οιιαπο άοιιι θοΜοτ άοι· Νοτνοιι- ιιιιά (ιιοιιιτοεΒι·ιι.ιιΕ
ί2ξυοιι7εάιο1ιΡάι128ΞΒ.ΠνοτιιΚ. ΑΗ.. - Εοιτιο.άοιι άοε ΡΙιγοξΙο,ςιο άειοΜοιιοοιιοιι τω Βιιιάιτοιιάο άοτ Μοάιοιιι νοιι Ρι·οι. Ε. ΒοΙι οιιικ
ιιιιά Πι·. ρω. οι. ιιπιά. θΙιι·Ιι οτ. - Ριάνιιιάοοοιιτ Πι·. Η. Νοιιιιιιιιιιι: Πο!ιοι· άιο Βοιιιι.ιιάΙιιιιοιάοτ ΚιιιάοτΙιτιιιιΜιοιιοιι.-ΒιιρροΙ:
Μο Ρτοιοϊιιο. - Ι.. ΑοοιιοΠ' ιιιιά Η. ΟιιγΙοτά: Κιιτειιο άοτ ροι.ΙιοΙοοιοοΙιοιιΗιετοΙοειο τω» οιιιοιιι ιιιΠιτοοΙιοριοοιιοιιΑι.Ιιιο. .
Ο. Ηοττ.ινιο: Μο ΒιιιινιοΙιοΙιιιιο άοτ ΒιοΙοειο ιιτι 19. .Το.Ιιτιιιιιιάοττ.- Μ. νοτινιιτιι: Πει: Νοιιτοτι ιιι Αιιιιιοιιιιο ιιιιά ΡΙιγειο
Ιοο;ιο.- ΚΙοιιιοτο Μιιιι.ΙιοιΙιιιιοοιι ιιιιά ι.!ιοτειροιιτιεοΙιο Νοιι2οιι. - ΡτοιοΙιοΙΙο άοο νοτοιιιο 8ο. Ροτοτοοιιτεοτ
Αοττιο. - νοτιιιιοοΙιτοο. - ΜοττοΙιτιιτο-ΒιιΙΙοιιιι 8ι. Ροιο-τοιιιιτΒο. - Διιοοιοοιι.

ΔΒοιιτιοττιοιιτε-ΔιιΕοτάοτυιις.
Βιο θ τ

.

ΡοιοτοΒιιτΒοτ

Μοάιοιιιιοοιιο ΥΘΙοοιιοιιοοιιτιτ'ι
«στα τω» ιιτι .ΙιιιΙιτο190! ιιιιιοτ άοτ _ιοιιιοοιι Βοάο.οτιοιι·ιιιιά
ιιιι.οΙιάοιιι ΜεΙιοτιοοιι Ρτοο·ι·ιιιιιιιι οτοοιιοιιιοιι. διο ι›ιοιι›τ ιΙιτοτ
Αιιι“Βιιιιοο·οιτοιι.οιιι Οτο·ιιιι @τ ιιτειιιιιοοιιοΑοι·2τοειι οοιιι ιιιιά
Ιοτει.οτο άιιτοΙι θτΙειιιοΙιι.τΙιοιιοιι ιιοννοΙιΙ Με άιιτοιι Βοιοτιιτο
ιιιιά Βοορτοοιιιιιιοοιι ιιοιι οτοοιιιοιιοιιοι·ινοι·Ιιο ιιιιι άοιι Ετι.ιοΙι
ιιιτοοιιιοικοοιι6οοιοοιιοτιιιοάιοιιιιοο1ιοτΡοτειοΙιιιιιιτΒοιαιιιιιτιιι οτ
ΙιοΙτοιι. - να. ΙιιιιιιοτΜιά άιοεοΠιοπιο Οτιςιιιι ιιειοΙιοτοΙιοιιάοτ
νοτοιτιοιιιιά θοοοΙΙοοιιο.ΠοιιΓοτι.ΐο.Ιιι·οιιιιιιτάοτ νοτϋάοιιιΙἱοΙιιιιιε
άοτ ΡτοιοΚοΙΙο Με ιιΠοοιιι. Υοτοιιιο Μ. ΡοτοτοΙιιιτςοτ Δοττιο,
άειι οι. ΡοιοτοΙιιιτοοτ Ψοτοιιιο άοιιιοοιιοτ Αοτιι:ο, άοτ θοοοΙΙ
ΜΜΜ: ιιτο.ΜιοοΙιοτ Α.οτιι.ο :τι Πρ., άοτ ιιιοάιοιιιιοοΙιοιι θοιιοΙΙ
ειστε” ιιι Βοτριι.ιι ιιιιά άοτ θοειοΙΙοοιιιιίτ ΠτΙιι.ιιάΙοοιιοτΔοτιιο.- Βοοοιιάοτο ΑιιϊιιιοτΙιοιιιιιΙιοιτ ννιτά άἰο ΝοοΙιοιιοοιιτἱϊι ιιιιοΙι
ΐοτιιοτιιιιι άοτ τιιοοιοο!ιοιιιιιοάιοιιιιοοιιοιιΙάιοτιπιιτ νιιιάιιιοιιιιιιά
ιιι 8Ιοιοιιοτ ννοιεο, Μο ιιτινοτιιτοιιδιιιιι·ο,ιιιιοΙι ινοιιοτιιιιι άιιτοΙι
Γοτι.Ιιι.ιιΐοιιάοΒοι'οτειτοιιιιοτ ιι.Ποπιοιιιιι€οτοιι ιιι πω. ιτιοάιο1ιι.
.ΙοιιτιιιιΙοιι οι·οοιιοιιιοιιάοιι ΔτΙιοιιοιι, άειιι ιιιιι. άοτ τιιοοιοοιιοιι
ΒρτιιοΙιο Μιά νοτττιι.ιιτοιι Γο.οιιΒοιιοιιοοιιάιο Βιιιοιοιιι. ιιι
άἱοοο ποιι οτι Βοάοιιι.ιιιιο; ι.ιοινιιιιιοιιάοΜποτιιιιιτ οτιιι6οΙι
οιιοιι. - οτ ΑΙιοιιιιοτιιοιιιορτοιο ιτι. τω. ΖιιοτοΙΙιιιι8· ιιι
ΒιιοοΙιιιιά 8 ΒΙιΙ. το» άειο.ΙιειΙιτ, 4 ΚΜ. Πιτ οιιι ιιο.Πιοο.Ιιιιιτ; ιιι
άοτι ιιιιάοτοιι Ι.ά.ιιάοτιι Σ!) ΜΜΕ ιτπ άειο.ΤοΙιτ,10 ΜΜΕ πιτ οιιι
ΙιιιΠιοο.ΤειΙιτ. ΔΙιοιιιιοιιιοιιιο-Διιτι.τά8ουιιιοι ιιι.ιιιιπιι άιο ΒιιοΙι
ΙιοιιάΙιιιητ νοιι θ. ΒιοΒοτ ιιι 8ι. ΡοιοτοΒιιτι.ι, ΝοινοΙιγ Ρτοοροοι
Ντ. 14. Μιιιιιιοοτιμιο οοινιο ιι.ΙΙοΜε άιο Βοάιιοτιοιι ιιοοιιι.τΙιοιιοιι
Πιι.ι:ΙιοιΙιιιι€οιι οτι άειι ο·οοοΙιο.ΐιοΐϋΙιτοιιάοιιΒοάει.οιοιιτΡτ. Βά
άοΙΙ κάτω.» (Ροι.οτειιιιτο·οτΒοιιο, Ροιοτ-ΡιιιιΙΙιοοριι.οΙ) ειι
τιοΙιτοιι. . .

Ποιιοτ ΙΜιτγοογοιιιιο (πιά Ποιιιοιιοιτο.ϋοιι.)
νοιι

Μ. ΤΙιοοάοτ ιΝοτιιο!ιο.
(νοτττιι€. οοιιιιιτοιιΜε άοιιι ΧΙΙ. Αοτειοιιιι€ο ιιι ινοιιάοιι. 1900).

Μ. Η! Π. Μ οιπο ΒοΚοιιιιτο ΤΙιο.τοειοΙιο, άειεει ιιοΒοιι
ιι.ιιάοτοΙι Πτεοοιιοιι απο ΒτΚτοιιΚιιτιεοΙ1 νοιι $οιτοιι άοτ
Οοιι_ιιιτιοτινιι.ιιιιί άειι ΑΤιιτοιιιοιιοτιοΚιιιιοτοτοιίοπ ιιιιά άοτι

ΒιιτοϋιιάιιιιΒοοτεοΙιοιιιιιιι€οιι Ιιοτνοττιιίοιι, ιτοΙοΙιο οιιι.ιιιοάοτ
Μι ιιοΕιιοοιι οιοιιιοιι ΕτοοιιοιιιιιιιΒοιι οιιιοοτοοιιΚάιιιιοιι. οάοτ

εΙοιοΙι νοιι νοτιιιιοτοιιι οιιιοιι οΙιτοιιιοοιιοιι ΟΙιοτο.Μοτ ειιι
ιιοιιιιιο11.

Ετει:οτο ΕτΙιτιιιιΙιιιιιο, -ιιιιι Ιιιιτ2 άἱοεο τιι οτνν€ι.ιιιιοιι,-
άιο Μάιο ΒιιΚτγοογειιτιο ΒοΒιιιιιι πιπ ιιοίτιΒοτι$οιιιιιοτοοιι,

Βϋιιιιιιιοι ιιιιά Βοιινι·οΙΙιιιιε ιιτι ιιιιιοτοιι ΑιιοοιιινιιιΙτοΙ ιιιιά
οΜ.τιιΙαοτιοιτι οιοιι Μ; άιιτοΙι οιιι ιιιοΙιτ οάοτ ιτοιιι€οτ οιοτ
Ιιοε Οοάοιιι άοτ Ι.ιάοτ. ινοΙοΙιοε ειοΙι Με πι· νοΙΙετάιιάιοοιι
νοτοοιιινοΙΙιιιιο άοτ ΙΛάοτ οιοιοοτιι Κουτι, 80 άιιοεάειοΒοο

νοτιιιϋοοιι ινοΙιτοιιά άοτ Ζω άοτ ΕτΙιτο.ιιΚιιτιο Βοετϋτι Μ.
Δυο άειι ΤΙιτο:ιιοιιριιιιΜοιι ιιιοει ειο!ι οοιιτ εο!ιοιι οιιι 'Γάτο
ιιοιιοοοΚεοοτοι ιιιιί Ι)τιιοΙτ οιιιΙοοτοιι - ειε οι οιιοιι οιιι νοιπ
Τιιτο.ιιοιιεο.οΚ ειιιοοοιιοιιάοτ Α!ιοοοεε άοτ ΤιιτοιιοιιοοοΚιιιιι
ΒοΒιιιιο, άοτ ιιιοὶει άιιάιιτοΙι Ζιιτ ΗοιΙιιιιο Κοιιιιιιι, άο.εε άοτ
Βιιοτ ειιοΙι άιιτοιι οιιιο ..πιο οοεο!ιοΠοιιο οάοτ άιιτοιι οιπο
Μ1ιιοιΙιοΙιο Οοιϊιιιιιιιτ ιιοο1ι ειιιοεοιι Μπι οιιιΙοοτι.

Βιο οιιτοιιιοοιιο ΕτΙιτειιιΙιιιιιο, άιε οΙιτοιιιοοιιο Βιι.Ιιτιο
ογειοϋΙοιιιιοι·τιιοο Μ ιιιιτ ιιιιί άιο ιιιιιοτο Τιιτάιιοιιου.οΚινιιιιά
ωωιιοιτι. Πιτ ίο!ιΙοιι ιοιιο ιι.οιιιοιι Βτεο!ιοιιιιιιιοοιι. πιο ειο
Πιτ άιο Βιικττοογειιιιο :τουτο οΙιιιτο.Κιοτιοιιοοιι οιιιά ιιιιά
Ιιοιιιι Ι)τιιοΙτ οιιιιιοοτι τοι άοτ Μ" τουτο ιιι ετ6εεοτοιι
Μοοεοιι Με άοιιι ιιιοιοτ οοιο.ιιοοιιοιι ΤιιτιιιιοιιειιοΚο.
Ψιιε άιο ΑοιιοΙοειο άιοοοτ Ιιοιάοιι ΕτΙιτοιιΚιιιι8οιι Βο
ιτιιιι, 80 οι Βοι Ιοι.2ιοτοτ ΕτΙιτοιιΙιιιιι€. ά

.

Ιι
.

Βοι άοτ
οΙιτοιιιοοΙιοιι ΒιιΙιηοογοτοϋΙοιιιιοττΙιοο άιοοο Βοιιιιοοιιά ιιτι
ιοτειιοιιι ιιπιά ιιοΙιο.ιιιιι ιιιιά ιιι νοτοοιιιοάοιιοιι ΕτΚτιιιιΚιιιι

Βου ι”τιοιοΙΙοτ ιιιιετοιιοοιιάοιι ΤΙιοιΙο, - 80 άοτ Οιι11]11Ι10
στο άοε ΑιιΒοοιιιιά άοτ Νοεο, ιι

ι

ΕτΙιτιιιιΚιιιιΒοιι άοτ
Κιιοοιιοιι, άοτ Βιι.ιιι.ιιιιά οιιάοτοτ ΤΙιοιΙο Ζιι ειιοΙιοιι.

ΒοΒοοοιι Μ. άιο ΑοιιοΙοοιο ά. ιιοιιτοιι Βο!ιττοογειιιιε

ά
.

Ιι. άοτ Ιιιίοοι;1οιι άοτ 'ΓΙιτοιιοιιειιοΚιιιιιεοΒιιιιο, - άιο
οιιοιιΓει.ΙΙο@το Πιτ άιο οιιτοιιιοοιιο ΒτΙιτει.ιιΚυιιι.ι ε.ιιίΒοοοιιΙ
ιιοιι Βτεοοιιοιι Μάιου Κοιιιι, - ιτι οιιιτοΙιιοιι Βο2ιοΙιιιιιοοιι
άοοιι ιιοοΙι ιιὶοιιι Βοιιϋοοιιά άει.τοοΙοετ ινοτάοιι.

νοοοιιιο τω ϋΒοτ άιο ΒιιτειοΙιιιιιο άοτ οοιιτοιι Βο
Μγοογειιιιο: «Βιο οιιιοιοΙιτ οιιιινοάοτ Βοι οΙιτοιιιοοιιοτ Βοι

ΚττοογειοϋΙοιιιιοττΙιοο άιιτοιι ιιοιι Βοιο άοτ·ιιι άοτ Μιμι
τοιιάοιι Ι·`ΙιιοειοΙιοἱι-οιιιιιιιιιοιιοιι ΜὶΙιτοΙιοιι· οιπ” άιο ΤΙΜ
ιιοιιοοοιιιιιιιιιά οάοτ το ινιτά ιιιάιισιτι. άιιτοΙι οιπο Ροτιοειι



εεε

Πε, τεερ. θετιεε άεε Τετεπεπεεϊπε εάετ άετ ε.πάετεπ ιιππ·

εεεεπάεπ Κποεεεπ».

ΒοΙεεε Ζετεετεππεερτοάπετε άετ Μιετεεεπ ππά εεεοπάετε
Με εεεεπιτεπάεπ πεεπ επειίεΙΙοε εἱπεπ Βεἱπ πω' Με Τεπε
πεπεπεεπεπά ειπε, άοεε ειπά Με Βεάἰπἔππ8επ επ ειπειπ
Αεεεεεε ππτ ὶπ ειπετ εεεἱοπ άετ ΒριεεεΙάεεεεπ επ επεεεπ,
πο άεπ Μιετοεεπ άετ ΒιπΘεπε ἱπ Με Τετεπεπεπεεπεπά
ππά Με πιπεεεεπάε θεπεεε εεεεεεπ Μ. Ριιεεε πειετ
ε.ΙΙετΜπεε επί θεπεεεάείεεεε Με, πεππ ετ ειιιεε: «Εε
εεάετί πετ ειπεε εΙεὶπεπ Βείεετεε ιπι ΕριεεεΙεεετεπεε
άετ ΤΙιτεπεπεεεεεεεΙεεπεππτ, πππ άεπ Μιετοοτεεπἱειπεπ
άεε 8εετετεε άε.ε ΒιπάτιπΒεπ ιπ Με επειπποεεε θεπεεε
επ ετιπεεΙιεεεπ, πο ΜεεεΙεεπ ΕἰτετππΒ εττεεεπ ππά Με
Βπετγοεγετὶεὶε νετεπΙεεεεπ›. -- Βετεττεςε Ι.εε1οπεπ,
πεΙεεε άεπ Μιετοεεπ Ειπεεπε Ιπ Με Ρετεπεεγιπ άει·
8εεεπεπάππε εεεεεττεπ, εοιπιπεπ πππ πεετ ιιπ νετΙε.ιιΓε
ειπετ εετοπὶεεεεπ Ετετεπεππε άετ ΤετεπεπεπεεεεεΙειιπ
Με εάεεετ πεετεεεεἱπΙὶεε ππτ επεεετετ εεΙ:επ νετ, άεππ
εε εἱπά Ρε.τιεπτεπ εεοεε.εετετ ποτάεπ, πεΙεεε ειπε πετο
πιεεεε ΒπετγοεγετοεΙεπποττεοε .Τεετε ειπε, ε

ι. Με εεππε
Ι.εεεπ πει ειεε εετππιετε.8επ, οεπε άεεε εε _ῇ

ε

επ ειπετ

Βπετγοεγετειε εοιπιπε. πω” ΒτΕπετππε εεεεπεεετ Με:
Με επεεεεειι επί, ππε πεΙεεετ Μεεε ε.επτε ΕΞπτπεπάιιπε
Με Ττε.εεοπι εοιππΙιεΙτε ΕΜ Ττεεεοπι άετ ΜάειπάεΙιεπτ
οάετ άεε Τετεπεπεεεεεε ἰετ ειεεετ πιιι; άετ Βεετγοεγειι
Με :ειιιεε ποεε πὶεεε ὶπ Ζπειιτπιπεπεππε εεετεεει: ποτάεπ.
Βε ειπε :πιτ πππ άπτε.πΓ επ, εποε ειπεπι ΖπεπιπιπεπΙιεπε
επιεεεεπ Μεεεπ εειάεπ Ετετεπεπππεπ επ επεεεπ. Ζε
άεπι Ζπεεε ππτετεπεετε Με ειπε ΑπεπεΙ νοπ Τετεπεπ
εεεεεπ, Με επί ορετε.ενετπ νιίεΒε εεποππεπ πετεπ Νε.εε
εΙΙΒειπε!πεπ Ιπάιεε.Ι:ιοπεπ πιιτάεπ Με Εκετιτρε.ειοπεπ άεε
Τετεπεπεεεεεε ε.πεεείεετε ππά @ειεε εποε άετεεΙεεπ,

ιπϋεΙιεεετ ι”τιεοε ππτάεπ Με Τετεπεπεε.εεε τω”, πεεεεετ
ειπεεεεττετ ππά ὶπ ΙεεεεπΙοεε $ετιεπ πετΙεετ, πεΙεεε άπππ
ειπει· ιπιετεεεεριεεεεπ Ππ1.ετεπεεππε ιιπτετπεεεπ ππτάεπ.
Βει Μεεετ ει.πάεπ ειεε ρεεεοΙοειεεε-επετοπιιεεεε νετεπ

άετππ8επ, πιο ειε Πιτ άεε Ττε.οεοιπ ηριεοε ειπά. Με 3

εεεειιπεεπ 5επάιεπ 1 άετ ΡοΙΙἱεεΙεἱΙάππς, 2 άετ ΡεΙΙιεεΙ
πΙεετε.τ1οπ ιιπά Β άετ νετπετεππε εεππτεπ εΙΙε ιπ άεπ
ππτετεπεεεεπ Τετε:πεπεεεεεπ ππεεεεπιεεεπ πετάεπ.

Βεε]επι€ε 8επάιππι πππ, πεΙεεεε ιπ Μεεετ Ρτε.εε πποε
άετ ΑετιοΙοειε άετ Βεετγοεγετἰτὶε εοπτε. Με ετεεετε
Βο1Ιε εριεΙτ, κι άεε 2

,

εεε άετ ΠΙεετετιεπ. 8οΙεεε
πΙεετεεε Βείεεεε επ ΒρὶτεεΙϋεετππΒε ειπά εει ετε.εεοιπε
τϋεεπ Ετετεπεππεεπ επ 2. 8τεΜπιπ επεΙτειεε εεεεεεπ,
πο ειπε ΠΙοετεειοπ ειιιεε ππτ άετ ΒριεεεΙάεεεεπ, εοπάετπ
εποε άετ ε1είετ Βε!εεειιεπ θεπεεεεεειΙε εεεεεεπ Μ.
Βει ειπειπ ΖπεετπιπεπετεΠεπ ειπεε εοΙεεεπ Βείεετεε πει
Ιπίεει.ιοπεεειτπεπ, - ππά εοΙεεε ειπά ιιπ Οοπ_ιππετινιιΙ
Με ππά ιιπ 'Ι'ετεπεπεεεε Με τειεεΙιεε νοτεε.πάεπ, -
Μ εε εκει. άεπεεετ, άε.εε ειπε Ιπϊεετὶοπ άεε πιπΙιεεεπ
άεπ Θεπεεεε ετίοΙ8επ Ιιεππ ππά άεάιιτεε ειπε εεπτε

ΒπετγοεγετΙτιε νετε.πΙεεετ π1τά.

Βε. Με εοΙεεε Πείεετε ιιι ττπεεοιπετεε νετε.πάεττεπ
Τετεπεπεεεεεπ εείππάεπ εεεε, εε ειιιεε ειε ε.ππεεπιεπ,
άεεε άπε Ττεεεοπι ππε ειπε άετ Πτεεεεεπ άετ ε.επτεπ

Βε.ετγοεχετιτιε εειιι επππ.
Ψεε επεεετ άεπ Βεπεππτεπ επετοπιἱεεεεπ Ππεετεπεεππεεπ
Πιτ εὶπεπ Ζπεε.τπιπεπεεπε ππιεεεεπ Ττε.εεοιπ ππά ποπτετ

Βεετγοεγετιειε ερτ1εετ,ιετ. άετ Πιπετεπά, άεεε Γεετ εει

ῇεάετ ε.επτεπ Πεετγοεγεειτιε, Με εὶεε ιπ άετ Βοτρεεετ
ΑπεεπεΠπιε ιιπ Ι.ε.πίε ειπεε .Τεετεε νοτετεΙΙτεπ, ειεε οιπ
Ιιετιάεε Ττεεεοπι άετ Οοπιππετινε άετ Ι.ὶάετ νοτει.πά. Βει
12 εεπτεπ Βεετγοεγετὶτὶάεπ ειπά ειεε 11 πιεΙ Ττε.εεεπι.
Βει άετ εετοπιεεεεπ Βεετγοεπετοε1επποττεοε ίεπά ειεε
ππτετ '77 Ετετεπεππ€επ 43 Με! Ττεεεοτιι.
Ψεππ επί Μεεε Ψνειεε οιπ Βεπιεεετ Ζπεεπιππεπεε.πε
επιεεεεπ Ττεεεοιπ ππά εεπτετ Βεετγοεγετ1τιε επεεποτπ
ειεε πετάεπ εε.ππ, εε άετί εποε εειιι ε.πεεετ Αεεε εε
Ιειεεεπ πετάεπ, άε.εε εποε εει Βε.ετγεογειοεΙεπποττεοε
εεπε εοιπρΠοιτεπάεε Ττε.εεοπι ειπε ΒιπεεειπεΙπππε άετ

ω--τ---)- _ -

ΕπιτεεΙάεεεεπ ποεΙ άεπεεε.τ Μ, 1εάοεε Πεμ εει Ττεεεοιπ
ειπε άετετεεε Ζετει.6τππε άοε πρεπει ππά εποε είτ άετ
τἱείετειι ΙΔΕ88Π ιιπ θεετε.εεετ άετ Βτετεπεππε. Απάετετ
εειτε πετε εε ειπε ίεΙεεεε $εεΙπεείοΙΒετιιπ8, ποΠεε πιω
εππεεκπεπ, άεεε εει 'Ι)τεοεοπι άεε Τετεπεπεεεεεε ειπε
εεπτε Βεετγοεγειιτιε ε.εεοΙπτε Ε'ο18εετεεεειπππ8 εεἱπ ιπεεεε.
Ετετεπε πετε εε πιεε1: πετεπεπάΙΒ, άεεε άετ ΡεΙΙιεεΙ ετ
πειεεε ππά ειεε επιΙεετε, ει· επππ εεεπίεΠε είπειπ Ιπ
άπτε.τιοπερτοεεεεε επεειτπίεΙΙεπ οάετ ε.εετ εοεπιτ νοΙΙει:ε.π

Με ι·εεοτειττ πετάεπ (Βε.εεΙτπε.ππ); ιπ εοΙεεεπ ?ειιιεε
Μ; πεεετΙιεε ειπ Θεπεεεάείεετ επεεεεεεΙοεεεπ. Ζπειτεπε
ετεπεεε, εποε πεππ εε πετ ΠΙεετε.τιοπ εοπιιπτ, εκει επι
πάει· Ι)είεετ πετεπεπάιεετ Ψειεε ειπε Ιπίεοτἱοπ πεεε
εἱεε επ πιεεεπ. Ιππ ΑΙΙΒεπιειπεπ ιετ _ιεάοεε Με άείεετε
8εεΙειιπεππτ ρτεάιεροπιτε πετ Απίπεεπιε νοπ Ιπίεετἱοπε
εειτπεπ ιιπά άπτίτε άπ.άπτεε Με τεΙε.τινε Ηεπεεεεὶτ ειπετ

Βε.ετγοεγετιτιε ω επειειοε εεετεεεπάειπ Ττε.εεοπι επ ει·
εΙετεπ εεὶπ.
Ζππι 8εεΙιιεε ειπι€ε Ψοττ.ε πετ Ειτετιτρε.ειοπ άεε Τετε
πεπεεεεεε: Εεε Πεμ πειεε, άε.εε, πεππ άειε Ττεεεετιι ειεε
ὶπ ειπετπ Τετεπεπεε.εεε Εεετεετετ, Με Βεεε.πάΙππε άὶεεετ

Βτετεπεππε Ιπ άεπι Πιτ Με εεπεεπΙιεεεπ Βεεε.πάΙππεε
τπετεοάεπ εεεπετ επεεπεΠεεεπ Οτε, επεεετετ εεεπιετιε
εάετ σε Βιιτπιεετ ιπάεΙἱεε Μ: ππά άε.εε ειπε ΒειπίεεεΙοπ
νοπ 8εἱτεπ άεε Τετε.πεπεεεεεε απ! Με εεεειΙεε (Μηπω
Με άετ Ι.ὶάετ επιπετ ιπάεΙιεε Μ. Ιεε εε.εε τπεετετειππΙ
θε1εεεπεειε εεεε.εε, άετε.τεεε Ρετιεπεεπ επ εεεεεεεεεπ
ππά επιπετ πιεάετ Με πεπε Ιπίεεεοπ επ επτἰετπεπ, Με
επάΙιεε Με Ειτει:ιτρε.ειοπ άεε Τετεπεπεε.εεεε Μεεειι Βε
εὶΜνεπ οιπ Επάε πιε.οετε.
επ 8Ιππεε, άεεε εε ποι:επεπάΙε Μ, Με Ιπάιεσιτιοπ Πιτ
Με Βπετἱτρετἱοπ άετ ετετεπετεπ Τετε.πεπεεεεε επ ετ
πεπετιι ππά επε.τ εει ττεοεοιπετεεει· Βτετεπεππε άετ
Ι..ιάειπάεεεπε, ά

.

ε. εει επειΕε1εείεετ 1πειωεοπ επι· Τε»
πεπεεεεεεει.ιτρεειοπ εο!! ειπε ττπεεοιππτεεε ΕτΙετεπεειε
άετ Οοπιιιπετινε. ρε.!ρεετεε άεπ Απεεεεειε εεεπ.

(Βε ίοΙεεπ Βετποπεττπι.ιεπεπ ιπὶετεεοορἱεε ει· Ρτερεπε
νοπ. ετετε.πετεπ Τετεπεπεεεεεπ: Υετεεεἱεάεπε 80.εάεπ
νοπ 'Ετεεεειπ άετεεΙεεπ, 8εεΙειτπεοιπτνετεπάετππΒεπ, άιε

ειεε ΕΙεπιεπτε ππά Βεεεπετεπεπεπ).

Βεεετε!ε.

8εΙε.εειπ ιιπά Ζε.Ιεεει. Πεεετ άεπ Ειπεπεε άετ
εεεετε:τετιτρεειοπ επί” άεπ 8τοε`πεεεεεΙ εει ΕΙππάεπ.

Εεεε. Πεεετ Με 8εεπεΓεΙεπεεεεεἱάππε πε.εε Ι.εεει·

θΧ8ΠΓΡ9Ή01% (Ηορρε $εγ1ετ'εΖεΝ:εεετε'ε έ
'.

ρεγειοΙ. Οεε
ιπἱε. Βά. ΧΧΙΧ.).
Θ. ππά Ζ. εεεΙΙτ.επὶετε νετεπεεε Μ άει· ννειεε επ, άεεε επ·
πεεεεε επ εππεει·πάεπ Ηππάεπ ειπε Πεε'εεεε νεπεπεειεΙ επ
πε!εε·τ. ππά εοάιιππ ιεπειι Με Εεεε: εκεειριττ πιιι·άε. Με
Εεεεπεάεπετ πεεε άετ ορετε.ειοπ εεΙ:τπ ππιεεεεπ θ ιιπά 15
θειιπάεπ. Α1ιεπιπ1ιεε 1:ι·πτεπ Βεππεετ εεει·εεε: ππά Κι·8.ιιιρίεω, άει· Ι·Ιπι·π ππτάε πειτε εε.πετππά επτειεΙτ νιεΙ Πει·πεεπτε
Ζπεεετ ππά ΒἱπεΙεε τι·ε1:επ πἰεεε επί. Με νεττ'. Ι:οπιτπεπ
επι Βεε1ιιεε ἱετετ ἰπεετεεεεπεεπ Ατεειε επ άεπι ΒεεπΙΙ.ιιτ, άεεε
εε ειεε εεὶ άεπ επε!εεετεεπ Ηππάεπ πιπ ειπε 8επτενετςιΐεππε
ερεε. Με

Απεεπίππἔ
εε.πτετ 8τοε'πεεεεεΙ τοάπειε εππάεΙε

πε.ετεπά Με ΕΙππάε, επεπ ειπε Πεε'εεεε πω! εΙ!εἰιι επι€ε
Ιε,ε·επετ, επ οιποτ Αιπιποπἱε.ε - τεερ. Οετεπτπιπεεπι·ενετε!Γ
εππε·Ι1επ

Οτππάε εεεειι. ΒἱππεΙεεἰεεπ ειπά επ Οτἱεὶιιε.Ι εἰπ
επεε επ.

Ι. επ ε· ιπε.εετ.εεεἰπε Επι:ετεπεεππε·επ επ επεΙεεει·τεπ Θεπεεπ
ππά εοπιτπι επ άεπι θεεΙιιεε, άεεε «ιπι νοεεΙοτ επἰεπιπε άει·
Εεεετ ειπε πεεεπτ.Ιιεεε Εεεε πει ΒΠάππε· άει· οεπείεΙεϋ.ιιτε
εεε άεπ ΘεεπείεΙ άετ Νε.ετππε ειιιεε 2πεοπιιπε».π ι ε ε ε ι· ε.

ΘπΙε πιτεεε. Ζει· Ρτε.8ε εποε άειπ Οεειπιεπιπε άετ
νὶτε1επ ΙΙετπετοΙϊειΙάππε. Ι. ΒιπΙεΠ;ππε.
ΘπΙεπιτεοε ιιπά .Ιοεεε1εοεπ. ΙΙ. Πεεει· Με
Ψοτεοτππιεπ νοιι ετπιπιπ ιπ άετ ΜἱΙ2. (11οιη,ε Θ".
Ιετ'ε Ζειιεεετϋ'ε τ

.

ρεγειο1. θεεπιιε. Βά. ΧΧΧ.
Ο. νεττετιπ ιιι άετ ΒιιιΙειτιιπ,ε·Με Απεεεε.πππ,<.ς·,άε.εε πει άετ
Πε.τπεεεεεΙΙάιιπε· εϋεεεεπε.ετεεεειπΙιεε ιπ νει·εεειεάεπειι Ου
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@εεε
εεειιτετιν ειιι! ειιεειιτετιν νετεοΙιιεεεεε Ρτοι·εεεε ιιι

ιτωιε ικοειειεε:
ΒιινειεειιγιιτοΙΒεε

(Με ειε ειοιι ειιεΙιειι Με
εεε
εταιεεΙιεε

εειι
ι:ι·Βρτιεεεεε

τοεεεεεε, εει· Πειινεεε1εεε;
εει· ογεεεεΙιετιιιε ιιι ι- εειι Ποεοεεεειιετιιιε, ω Πεκίεετ
ε εΙίεεε· τιετειι Βιεννιτιιεει.>;νοε θεεερειε εειι ΙιροΙγίιεεΙιεε
ει·ειειιι ιιε Βιετ, εΙιειιιε1τ). ιιετειι Δειιγάι·ιι·εεε, εετειι Βε
τΙιει1ιρ;ειιε νοε 0ιιγόετιεεερτοεεεεεε. ενεείεεΙΙ ιιετοΙι @ειοιι
εειτι;;ε ι·εεεειτεεάε νοι·85.ιιΒε εεεΙιειι ιιιιτειι Βιιιιεε;.ς εεε
()γεεεεετε. θεεε ερεειεΙΙ Ιιεεειιείτιει ειοιι νετί. ειιι ἀει· Β̀ε
ιτεοετιιεε· Με ΙιγσιτοΙγι.ιεοΙιειιΒρε.Ιτεεεεννεεεε ειιι! Με: εεε,
εεεε Με εετ ιιε 0ι·εειιιεειεε ετεττΙιεΙιεεεεε ΒιινειεεεετΙε ειιι;
Δι·ιειειε εετείειιι:, ιινειεΙιεειιει·ειι ΒιειτοΙγεε τΙιειΙιινειεειε ετεΜε εεετεεει. Ιιε νετειε ειιι; .Τσε ιι ειιιοιιιι ιεε εε θ. εε
Ιειιεεε εεε Ατειειιι ιιι ιΙετ 0ειιεεειιιι1ε εεειιεεννειεειι.

νε ι ο ιι ε ι· τ.
θείο: Πειιει· σε Ι.ϋεεει; εει· Ι·Ιετεεεετε εει·ειι ΝεεΙεϊε
εϋ.ετε εεε Τιιγειιεεεετε.

(Ηοιἐρε-θεγιετ'ε
Ζειεεεετιιιί.

ριιγειοΙ. 0ιιεειιε Βιι. ΧΧΧ. Πείι: , 4, 5)
Νεειιιιεει Κ ο ε ε ει εεΙιοε ίτιιιιει· εεε Βιειιεεε·ενετιεόεεε εει·
ΝεοΙειε- εειι Τιιγειιεεεετε ίιιτ Ρει·ιειιεεεε ιιετεετΙιεε Ιιείτε,
εεεετεεειιι:ε νει·ί. επί Κ.'ε νετε.εΙε.εεεεε εεε νετΙιεΙΙ:εε ιιετ
Ηετεεεει·ε εεε εεοιι Ε'ιεειιετ.εειιετ ΒιετΙιειΙεεει εΙε 2-8-8
Τι·ιοιιγρει·ιε εείεείεεεεε Μ.) εε τιιεεειι Ιιειιιειι Βι.οίίεε. Πε ετ
ννιεε ειοιι, εεεε ιιειειεβειιειε.εεεε ιπι Βιεεεε ειε‹ι Με εε
100 ρ0ι. εει· Ηει·εεεει·ε ιε Ι.6εεεε; εε ιιειίεε. νει·ί. ΒειιιετΙιτ
εεει $ειιΙιιεε, ιιεεε Με ενεει.. ιιιει·ερεετιεεεει· νετιινεεεεεε εεετ
ειο Τιιγειιεεε.ει·ε ιε Βεκι·ε.ειιτΕεεε. ιιε.άιε ΝεεΙεϊεεεετε εεΙΙιεί
εεΙιοε ειεεε ειιι; Ρετιιιεϋτρει·ιι Ιιειε.εεεεε Ατοειοοιιι ιεε τε
ρι·εεεετιι·ε. ΜΙ ι ο Β1-;_

Βεειιει·εεεειεεε εειι Βεερι·εειιεεεειι.

0 ο ει τεε τ·: νοτειοΙιτειιιεεετεεε1ε εειιιι 8εΙΒετΙιετιιείετιε
ιιιεε εει· νεττΙιειΙεεε εε ΒΙεεεεΙιτεεεε. Με! Με
Βειιεεει·.

Διιτειεειιετε ΒΙ5.τίει·, εε εϋτ.ιιιεεε νοι·εε)ιτιίτεε ειιί.ΙιειΙτεειι.
ννιειιεττ.

8ειιιιεΙεεε ειιτεεεΙεεει· ΑΜιεεεΙεεεεε εεε εεει εεωει εει·
Νετνεε- εεε 0ειεεεεετεεΚιιειιεε, Ιιετε.εεεεεεεεε νοε
Κ. ΑΜ. ΙΙΙ. Μ. Ηείτ 6. 0εε .Τεεεεειι·τεεειε νοε
Ε). Τ-Γϋιε11εΓ. (ΠεΙιε ΜΒ. Μετιιοιιι 1900).
Βιιε νοτ1ιεεεεεε 8εΙιτιίτεΙιεε εει.ιιιιιι ειεε Ιιει·εε, ιιιιετειειιτ·
ΙιεΙιε εειι ίτειι“εειιεθειιιιιιει·εες ιιετ Πεειεειιε ιιτιιεοοε. Εειάει·Με εεειι ιιιεεε Δι·ιιειι. εισιιι..Β·εειι εε, ειε ιιεει ρτεει.ιεειιειιΑτετε ειιιε Πιεριεοεε εει· νοι·Ιιεεεε εε Κι·εειιιιειτ εε ει·τεϋ.<;ιι
εΙιεε; Με εει· γω. Με” ΙιετνοτιιεΜ, Ιιειιε εεΙΙιετ άεει εε
ινιεει.εε Ρενειιιετει· ιειεεετετ Με Πιιίει·εεειεΙειεεεεεε ενιιιεειιεε
εετ.Βειεεειιε ιιτε.εοοιι εεά εεε νει·εεΙιιεεεεειι Γοτιιιειι εεε
ρει·ιοιιιεεεειι ιι·ι·εεειεε (Μεειε, ΜεΙεεειιο1ιε, θιεροτ) ειιι ετικειεε
εειιννιετικιτειιεε. Ιιει·ειίεε. 'Ι'τοι:ειιειιι ιιϋιιεεε ειιι· ιιειιινει·ί. εει· ιιεει:Ιιετ εειε, ιιεεε ετ ιιετε)ι εειεε Ιιιιιτε εειι Πικετ

εεεεειε-Πει·ειεΙΙεεε εεε εειι Κι· εε ρ ε! ιε ιιιοιιΙ εεει·ει ιιιτοτε ετίεεετε Κτεειιιιειτειιιιιι εεε Κτειεεε ιιετ ΝιεΙιτερεειεΙιετεε
ΙιεΙιειιεί εεειεειιτ εειι άειιετεΙι εεε Βοάειι ίιιι· Ιι!ιείτιεεε Βι·

Ιέετιεεε
ιιιεεετ Ιιεειι€εε ίοΙΒεεεεεννετεε Κτε.ειιιιειι:

νοθεει·ειτεί· ο ε ε.
Ι.ειτίεεεε εει· ΡεγειοΙοειε εεε Μεεεειιεε ίι1τ Βίειιιτεεεε
εει· Μεάιοιε νοιι Ρτοίεεεοτ Ε”. Β ο ιι ε ε ε εειι
Πι·. εειι. οι ιεεε. ειιι·ι›ετ, Με 49 Λεει!
ΦΠ1ΒΘΠ-Ζνθ)ιθ ΑΠΗΒΒθ- (Βιεττε;ετε. νετιεε νοιι Ρετ
ειεεειι Εεεε. 1900).
'Ποτε εει· Μεεεε εει· ειιί ιιιεεεει θειιιειε ειιιετ.ιι·εεεεεΦωτο Με _νοι·Ιιεεεεάετ Εειτίειιεε ειεε εε ε.ΙΙπειιιειεε νει·
Βι·σειιεεε εείεεεεε. εεεε ιε ιτει·εει· Ζειί. ειεε επειτα: Αείιεειε
ει·Ι=οιε·εε ιεεεετε. ΠιεεεΙΙιε ννειειιτ ιιε ννεεεειΙιεΙιειι ειεΙιτ. νοε
Με· ετεπεε εε εειι νετίοιεί ιιεεεεΙΙιε Ζιε1. νοε ι)ι·. ΑιεεειοΗ εεε-τι, Αεειειεετ εεε ιιιιγειοΙοε·ιεεΙιειι Ιεετιτείε ιιι Ειστε ιεεεει· ιιειτίεεειι ιε ε” ΙίεΙιεειεειιε ιιιιετεετεί ιιιιοι·ιιεε.

Π. Η ιι ιι Ι ε ε.
Ρι·ινετιιοεεειι Μ. Η. Νεετεεεε: Πειιει· ειο ΒειιειιιιΙεεε
εει· Κιιιιιει·Ιιτε.εΙιεειτεε. Βι·ιείε επι ειιιεε ιεεεεε
Ατεί. Π. εετοιιεεεεΙιεεε εεε ετννειι;εττε Αειιιι€ε,
37β ε. "Βει·ιιε 1900,νει·ιεε ν. 0εεετ 0οιιΙεετε.Ιιι ειιιετ ίιιι· ινιεεεεεεεείεΙιεΙι-ιεεειειειεεΙιε ννει·Ιιε ινεειι; εε

Ιιτε.ιιοιι1ιοΙιεεΕ'οτει
- ιιετ Βτιείίοτιιι -- »ιιπι νει·ί., ινεΙειιει·

Ρ1·ιεετεεεεει εε εει· Βει·ιιιιει· Πεινετειίει: Μ: εειι ειιιε ει.ε·εεε
ΡοιιιαΙιειιτ ίει· Κιιιιιετ ειιτει·ΙιεΙί, ιε :Με νοι·Ιιεεεειιειι Βεειιε
ιιεεΚεεεεεττιιε ειιείιιιιι·Ιιεεε Δεινειεεεεεε ει» ειιιεΒειιεεειειι8·
?σε Κιειιει·Ιιτε.ειιιιειίεε, Με εοΙεΙιε εε.ειεει.Ιιειι εει· ιιεεεεεεεε
μεμε Αιπ ιιτειιοΙιτ, ιε εεε Βειιτιιιιειιετε ε" ΚιειιετΙιειιιιεειιε
εεετ· ειειεί.εετιιειΙε νει·ι.χειιιιεΙι εεεΙιτ. Ιιιι Ι. εΙΙιεειεειεε ε
'Ι'Ιιει1ε, ιιιε1εΙιεειειο ει·ειεε εεειιε Βι·ιείε (αεί 78 Βειίεε)

· εειιεί'ίειι.

εεννιιιιεεί ειιιε, ειτε εεεε.εΙιεί ειο νει·οτεειιεε; εει· Αι·εεειεε,
ειτε εινεεΙαιεεεειιτεΖεεεειειεεετεΙΙεεε, άιο Ιειάει· εει· εε είε
ε.εεεετΛεει: ιιΙειιιεε‹ιε Βιείεειιιιειι: εειι Βιιιιειαει: ιιετ Βεεερίει·
ε. ε. ει. ιιεερτοεΙιειι. Βιιεε ειεεεΙιεε‹ιε Βε1ιιΙεετιιεε· νιιιτε εο
εεεε εειι ννιεΙιτιε·ειιθε.ριτε1ιι εει· ννεεεετεειιεεεΙεεε εειι εει·
Κιεεει·ει·εεΙιτεερ,· ειι ΤΙΜ). Βε νι·ετεεε εεετ ιιιειιτ ειείε.ειι
ΒΜετ, Πιεεειιιε.€ε εεά ε.εεετε ιιγάτειιιετε. εετιεειιε ΜεεειιεΙι
ειεε εειρίοιιιεε, εοεάετε εεεΙι είετε Με ιεε εειι) Βειιεεεε Αε
ιινειεεεεεε επ εοΙο)ιε εεεεεεε,ιε εεεεε εει· _ιιιεεε Αιπ εεΙΙ:εε
εε Ηεεεε ει. Βιιεεεο εοτείεΙτι8· ειιιε άιο Βι·ειιιιι·εεε·, ννεΙεΙιε
ει·ειιε Με εειι Κιεεετιιι·ειιΜιειίεε οί: ειεε Ιιεεεεεει·ε ι·νιοΙιτιεε
οΙΙε εριεΙτ, νοει νετί. ΙιεΙιεεεεΙτ, νιι0ιιει(Ιιε ειεεεΙεεε Κιιιιιει·
ειιιιτιιεεει ειιι! ἀετειι ΖεΙιει·ειίεεε· ειεε ειεεεεεεεε Βε
ειιι·εειιεεε· ετίεει·εε. - Ιιε Π. ερ ε ειεΙΙε ιι 'Γ ιι ε ιι ε ίοΙει:
ιιιιεε ιιι 17 Βι·ιείεε ειιιε τεειεΙιειι εεε ειιειιιιτε θειιιΙιιει·εεε
εει· τεοΙιειεειιεε εειι ειεειεεειεετεεειι ειιε.ειιΙεεε εει· Βι·
Ι‹ι·εεΙιιιιιεεε εεε ΚιεεεεεΙτετε, ννειεΙιε ςτερρεεννειεε εεεεε1·
ειοιι είεεετ ειε‹Ι. Πιει·Ιιει ετι·ειίι: νετί. οί: ε.εειι εεε θειιιεί
εει· ε.ι:ΙιοΙοε·ιεεειι ΑείιοΙοειε εει· Κιεεετιιι·εεειιειι.εε, επε
εειιιε ιιιεεεεεεε·1ιοΙιεε,εεί θι·εεε τειειιει· ΕιτίεΙιτεεε· εειπε
εειιειι εεΙΙιετείεεειςεε ΑεειοΙιτεε ιιε.ι·εεΙεεεε. 8ο ιιεε·ιιιεί ε. Β.
άιο Βιιεειιιτ.ιε εεοιι νει·ί. Ει·ίεΙιτεεΒ· εεΙιοιι ίι·ιιιι - εοε;ε.τείε,
Με ει, εε1ιιετιιε θεε·εεεετε εε εεε εεεεει:ειι 0είετεεεΙιεεεεε
ιιεΙιεερτεί. εειιοε νοτ εει· θειιει·τ.- εειι εννει· ννεεειιτΙιεε ειιι
ΒοιιΜεΙ εειι ειιι: νοε ιιιετ εεε εΙ1ειειιΙιε· ε.εί εειι ιιιιτιεεε
Κει·ρει· εεετ. ιεεε 8οΙιε.τιεΙτιιεειιιίιε εει· Νεεεειιοτεεειι εειι
θε.εΕΙιεε·ε ιιοειιιιε εκει. εει· Με εΙεεειειι Κιειιει·ε, εοειιετε
πιεσε εετει· εεε εεεΙι1ιει· εεεειιεετεε νετιιε.Ιτειεεεε, ω εειι
εείινιοΙιε1τεε νοε νοΙΙΙιοιειεεε εεεεεεειι εεεετε νοτ. Ιιι
εοΙεΙιεε Β'ε.11εεεει εΙε ΠτεεεΙιε εει· όιε ιιι εει· 'ΓΙιει: ιειιιιε1·
εεεεννειεΙιετε ΒτιιΙιειιΙιειί. εεεεεεΙιεΙιιιεεε. Βε1ιιετετειιιιι€εΔε
ειειιι:ειι εείννιειιεΙι: νει·ί. .Με ιε εειι 0εριίεΙε εεετ Βοι·οιι)ιε
Ιοεε εεε εειιννιετι.<ιεΖε.Ιιεεεε. ΠεεετεΙΙ ιιε Βει:ιιε ειιι ιιεε
εετ ετίειιι·εεε Ατετ. εειι εει· 8εινειιείε ΙιεΙιτει· ειιτε·ερ,·εε,εει·
εεε ειο ΡτιιεΙιτε εειιιει· τειειιειι Ειτίειιτεεε· ιε ιινιεεεεεειιείτ·
Ιιειιετ Ροτιε ερεειιετ. Πε Ιιε: ιιεει νει·ί. ίει·ιι εεΙεε·εε, ιε ιιιεεεε
22 Βι·ιείεε ειε Ιιεετιιεειι εοιιτειιιεε εε ινο11εεεεετ ΙιεειιεΙιειι
εει· ΒειιεεεΙεεε· ειεε

€τοεεε
ΜειιΒε Βεοερίε εείεει.ιεοΙιεε: εει·

τειιιιεειι νοε ιιιει εε ιιε): Ετρι·οιπ.εε νιιοΙΙιε ετ ιιι ιιιιετειειιι.
εεετ Πει·είεΙιεεε· εε Νιιτε εεά Ε'τοειειεε εεε _ιεεετεεΑτείεε
ιειττ.ιιειΙεε,ει” ιιιιε Με νοΙΙΙιοιεειεε πειεεεεε ιει.. Βεεε
ιιιεεεε Εεεε ειιιε ινει·τιινο1Ιε Βετειειιετεεε· εει· ρειιιεττιεεεεε
Ιιιτετε.τει· ειστε εεε :Με Βτεεεεεεε εε εειι νοι·Ιιειιάειιεε
ΗετιιιΒιιειιετε εει· Κιεεει·)ιειΙΙιειιιιε ειεε ΜεΙιετιεε ι.εεεε εεε
ειιιε, εεετ ερι·ιοιιτεεοιι όιε 'Γεε.τεεεΙιε, σιεεε ι:ιιεεεε .ιειιτεε
ίτιει ειεε εεεε ΔεΠε.ε·ε :ιεε ΒεοΙιεε εϋτιιιε ,εεννοι·‹ιεειει:. 101·
ινεΙιιιεε ιιιοΙΙεε ννιτ εοειι, ιιεεε νετί ειιί ιιιεΙίε.ειιειι ννειιεειι
εει θειιΙεεε ιιετ ιιεεετι Αείιε8·ε εεί 16 Θειτειι ειιιε Πειιει·ειειιί
εεετ όιε ιιε Τεετ. εεερτοειιεεε Αι·εεεινει·οι·ιιεεεεεε Μεεε
ε·είιιμ Με.
Πι·εεΙα εειι Αεεετει.ι:εεε· ειιιε ι.εκιειΙοεεεά εει·Ρι·ειε (81ιΙει·Ιι)
ειιι νει·ΙιεΙΙ.ειεειεεεειε ειειιτ Ιιοιιετ.

Β ε τ·ε ιι ο ίί.
ΚΗ ε ιι ω. ΒΙθ ΡΓ0ἰθΪΠθ. ΒΙνσεττ'εειιενετιεεειιιιοιιΙιειιιιι.
Πει· ιιει·ειι εειιιε Πει.ει·εεεΙιιιεεεε εεετ άιο 0ιιεειιε εει· Τε·
ιιετιεεΙΙιεειιΙεε ιιει:εεετε νει·ί. Με. ιε νοι·Ιιεεεεεειιι, Με Νο. 4
εει· νοιι ΒεΙιτιεΒ· Ιιετεεεεεεεεεεεε «Βειίτε.ε·ε ειιι· ειιρει·ιιεεε
τεΙΙεε 'Πιει·εριει» ετεειιιεεεεειι Βεειιε ειεε ιιιιει·εεε Πειεειεε
εειι ετεειιδείεεάε Μοε0ετε.ριιιε εεετ· άιο Βιινειεεει.οίίε εε

Βε ει εεννιεε Ιιειεε Ιειειιίε Αεί εεε ειιι εει· ιιε
ί.ιεεε κτιιιιι εεε ε·ει·ειιε ιε εεε Ιετείεε ειιι·εε εεεειιεεει·
ειιεεννεεεεεεε Μετει·ιεΙ εεετ ιιιεεεε θεε·εεείεεά εεεετεειεε
εεετε)Ιεε. - Βοι· Ιειιε.Ιτ. εεε ννει·Ιιεε ει·Ιιεάεττειοιι ιιεειι ειεετ
ε.1Ιε·εειειεεεΒιιιΙειτεεε ιε ίοιεεεεει· ννειεε :
Ι. Β ω. Βεερτεειιεεε· πιει·Ρι·οτεϊεε εειι ιΙιτει· εει·ειι ρΙιγει
ΙιεΙιεε -ειιειιιιεεΙιε Αεεειιεε εεννιι·ιιτεε 8ρειεεεεερτοεεει.ε.
ΙΙ. Πιεινεεειεεεερτοεεείε άετειι εεε ιιιιγειοΙ. Βι:οιϊννεεΙιεει.ΙΙΙ. ΠιειινεεεΙιιεεερτοεεείε ειιι·ειι Μιιιτοοτεε.ειειεεε.
ιν. Πιεινεεε1ιιεε;ερτοεεετε εετειι Ε'ετιεεείε.
ν. Ρι·οτειερτερετε.τ.ε.
Βειιοε εεε ειεεετ ΙειιεΙιεεεε;ειιε εειι: ιιει·νετ, Με ι·ειειι ε»
ΙεΙιεΙί εεε ΒιιεΙιεε ιεε, εειι εειιει· εει Με Ι.ιεει.ιιτε εεεεεΙΙιειι
εΙιεε Αει·ει.εε ννετιεετεεε ειερίοιιΙεε, ειο ειοιι ίιιι· ριιγειοιο
ΒιιεεΙιεΟΙιειειε ιετει·εεειτεε.

ιν ιο ιι ε τ τ.
Ι.. Αεει1οίί εεε Η. Θεγ1ετε. Κει·εεε εει· μετεο
ΙοΒιεοΙιεε ΗιετοΙοειε ειιι; ειεειε ιειΙτι·οεΚοριεεεεε
ΔΗΜ), ε11ΒιιεΙΙ:ε11ε30 Τείοιε. υνιεεεεεεε. .Τ. Β'. Βετε
ιεεεε 1900.
Ι)εε ΒεεΙι, ειε ινεΙιτεε ΡτεοΙιτιπετΙι, ειπε εεε ιει ει·ετεε
'Ι'Ιιειι ειεειι Ιιει·εεε Αιιι·ιεε εει· ιιιείοΙο ιεειιειι Τεειιειιι. Πει·
εννειιε 'Πιειι ειιτΙιεΙτ όιε ρει:ιιοΙοι.;ιεοιιε ιετοΙοι;ιε εει· 0τε.τεεε,
ινοΙιει εινεεεειεεειΒιετ ννειεε ιεεει· ΒεΙιειιιιΙειιε· ειεεε Οτεεεε
ειε Ιτετεεε Βιεε·ειιεε εεί εεε εοι·ιεεΙεε ιιιείο1οιι·ιειιειι Βεε
εεεεεΙΙιεε νοι·ειε,ειεεειιιειιτιει:. Ι)ιε ειιΙιτοειιοριεεΙιε Πιε εεεε
ειτε ιε @εειπει· εεετ Με.τει·Γεεεεεε ιεε:Πιιιιινειεεε ε.εί εειι
ειΙι Με Ι.ιττετείετ εει.ιεεεε. Βει· ιιι·ιτίε 'Ι'ΙιειΙ @ειιιε «ωσε
ειεεΙιε ΒειεετΙιεεε;ειι εε εειι ειιιιτο-ριιοτοε;τερειεεεεεΑείεε.Ιι
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ιιιειι», ιι·5.1ιι·ειιάάει· ν1ει·τε'1'ΙιειΙ άειι ΑιΙε.ε ΜΙάετ, άει· ιιιιε ειπε
Έ'ϋΠε ιεεΙιιιιεε1ι ι:εάεΙΙοε ειιεε·εΐϋ1ιι·τει· 1άι!ιι·ο-ρ1ιοιοει·ειειιιε
ειπετ. 1)ιεεεΙ1ιειι Ιιεάιιι·Γειι, ι·ει·τι·ε;;ειι εΙιει· ε.ιιε1ι νιεΙΐεεΙι
ειιιπ εειιειιει·ειι Βιιιάιιιιιι άει· ΠειειΙε άει

ΒιιἔειιΙιεττεεΙιτιιεε·ιιιιά 1ι1ει:ειιάειιιι Βι1άει·, Με άειι άιι·εει. ειπετ επι Μ1Ι‹ι·οε1ιορ
Βεο1ιεεΜετειι 1ιειιιιι ιιεε1ιετε1ιειι. 11εεΒιιΜι, εεε άει· ΡϋΙΙε άεε
Πειει·ιεΙε ιιιιά άει· Βι·ίε1ιι·ιιιιε·εεεεΙιερίι. Μιά ειο1ι1ιεΙά 2ε1ι1
ι·ειεΙιε Ε`ι·ειιιιάεετννει·Ιιειι;εε εεειτει ειιιει· ιιοεΙι ειιιειι ει·οεεειι
νοι·ειι,ε·, άειι άει· Ιειο1ιτειιΖιιεειιςΙἰεΙιεεἱι 1111·ινε1τει·εΚι·ειεε
ννεεειι εειιιει· νει·Ιιε1ειιιεειιιεεεψειι Βι1ΙιεΕειτ.(18 Μ1ι.).

Πεεε
Ο. Ηεττννιε. Με Ειιι.ινιεεεΙιιιιε άει· ΒιοΙοειε Με 19.
.Τε1ιι·1ιιιιιάεττ. νοτττεε επί άει· νετεεπιτεΙειιε άειιτ
εεΙιει· ΝειιιτΓοι·εε1ιετ ευ Αε.εΙιειι επι 17. Βερτ. 1900.
.1ειιε. Θιιετεν Ε'ιεε1ιει·,1900.
1)ει· νοι·τι·ε.ε:Με ιιιιε Με 8τεάιειι άει· Βιιτινιο1ιεΙιιιιι.χάει·
1ιιοΙοειεε1ιειιννιεεειιεε1ιεί'1:Με θεάεε1ιτιιιεε,Με Μ. ιιι 1ιεινοι·
ι·ερ,·ειιάει·ννειεε 1πι 19. .1ε1ιιιιιιιιάει·τνοιι Μεάἰειιιει·ιι ,εεΐδτάει·ι.
ινιιι·άε ιιιιά άε.1ιει·_ιεάειιιΜεάιειιιει· 1ιεΙκε.ιιιιιπιιά Με ει.

Πε1€ε.
Μ. νει·ινοτιι. Βεε Νευτοπι ιιι Αιιετοιιιιε ιιπά Ρ1ιγειοΙοε1ε.
δειιε 1000. Οιιετεν Ριεε1ιετ.
«Πειι Κει·ιιριιιιΙα άει· 11εΙιτενοιιι Νειιτοιι 1ιι1άειάει· θεάειιΙιε,
άεεε θειις1ιειιιε1Ιε ιιπά Νει·νειιϊεεει· εισε ειιιειρ,·εΖε1Ιε ι·ερι·ιι
εειιιιι·ειι». Ιιι Μεεει· Ε'εεειιιι,ε·Βιιάετ @Μεε Με Νειιι·οιι1ε1ιτε
επι εΙιεετειι εΙΙε;ειιιειιιε Αιιει·Ιιειιιιιιιι8. ΜΜΜ: πειιι ευ Μεεει·
1)εΒιιιιιοιι ειιιει·Με”, άεεε Μεεεε Νειιιοιι πεπι «Με σε Με
ειπε άειιι ἱιιιτἱεειι Νετνειιεγετειιι Β·ε,εειιϋΙιει· εεεεεε1ιΙοεεειιε
Βιιι1ιειτ Μάσι, ά. 1

ι.

ιιιιι· άιιι·ε1ι Ο ο ιιτεει και: Ηιιιι νει·ιιιιιιάειι
εεἱ, εε ιιιιάεπ εισε @Μεε ιιιειιεΙιει· 1νιάει·ερι·ιιε1ι. ΑΜ' θι·ιιιιά
άει· Ο ο1ε;ι'εε1ιετι 8ιΙΙιει·ιιιιρτε.8ιιιι·ιιιιε·ειιιετΙιοάειι,1ιειτε Μεε
Με ΑιιΕεεειιιι€ ειπ άειιι Νειιι·οιι νετιιιιιιάειι, άε.εεΜε Νει·νειι
ίεεει·ιι νει·εεΜεάειιει· Νειιι·οιιε ιιιεΙιτεειιιιιιιιιι1ιε1ι ιπιτ ειιιειιάει·
νει·1ιιιιιάειιεειε 1ιειιιιτειι,εοιιάει·ιι ιιιιι· άιιι·ε1ιΟοιιτιε·τιιτει
ιιι ΒεπιεΙιιιιι ττετειι.
θειτάειιι 1εεΙ άιιι·ε1ιεειιιε Αιιι1ιιιϊει·1ιιιιιε·ιιι ιιπ,=.εεε1ιιιτει·
Ψειεε Με 8τ.ι·ιιετιιι·άει· θειιε·ΙιειιεεΙΙε νει· ιιιιεετε Αιι€ειι εε
ίϋΙιττ, 1ιιτ άεε Βεειι·εΙιειι Με ΖεΙ1ε ευ ειιιΜι·ειι ιιιι ΜΜεΙριιιι1α.
άεε Ιιιτει·εεεεε εεειε.ιιάειι. ΑΜ” Θι·ιιιιά νει·εειιιεάειιει·Μετιιοάειι
ειιιά ιιιιιι Με Αιιτοτειι ευ εε!π· νετεε1ι1εάειιειιΑιιεεΙιειιιιτιεειι
Μπι· ΖεΠε πιιά Νει·ν ΒεΙειημ. ννε.ιιι·επά ΜΜΜ· εΙΙ,εειιιειιι
ειι€ειιοιιιιιιειι ινιιι·άε, άεεε άει Νει·νεείοι·ι.εετε εεε άει· ΖεΙ1ε
1ιει·νοτειιιε,·ε,ινοΙΙειι Δρυ. Με Μιά Βει1ιε ιιεε1ι8εινιεεειι1ιε1ιειι,άεεε Με ΖεΙΙειι πω· Βιιι·εΙιεεεεεετετ.ιοιιειι σε Με Νει°·
νειιΜιι·111εεε1ειι,Με Μεε ιιι ιιιιά ιιιιι Με Ζε11ειιι ειιιειιι Γεια
ετειι θιι.τει·ενει·ε ι·ει·εννει8·ειι 1ιδιιιιειι. Ιιι Πεεετειεειιιιιιιιειιε·Με Ν ι εε1 ιιε1ιπιειιΜεεε Αιιωιεειι εε, Με ΖεΠε Ιιεειϋτιάε εεε
άειι Β'11ιι·ιΙΙειι,ειιιει· 1

ι
ο ιιι ο ε·ε ιι ε ιι δ ιι ε ε τ ε ιι 2 πιιά άειι εεε.

Τιςι·οιά1εϋι·ρει·ιι. Βιιεεε1ι11ιιιιά ΗεΙά εε1ιειι Με
8τι·ιι ειπε άει· ΖεΙΙειι ιιιιά ΙΙιτει·Ε'οι·τεεεεειν ε1ιειιι16ι·ιιιιαεπι, ιιι Μεεε Με” εείειι Με Τιει·οιάεϋτρει· ειιι,ε·εΙεε·ει·ι.ΠεΙά νεε.ι·ιιτ.νει· ιιι ΙιἱΗιιιειι ΒϋεΙιεεΙιΙ1ιεεειι επί άειι Βε.ιι άει·
Ιε1ιειιάειι ΖεΙΙε εεε άειιι Ι‹ϋιιετΙιεΙι εεννοτιιιειιειι Ρτε.ρει·ει.
(Ηιεπιι ιιιϋεΜ.ε ΕΜ”. Βειιιει·1;ειι,«Μεε ειιε1ιΝιεεΙ άειι Ηειιρι;
νιτει·ι:Ιι εειιιει· Μειιιοάε Μεε: ιιι άει· Πει·ειεΙΙιιιιε· άει· ιπινει·
ε.ιιάει·τειι1ε1›ειιάειιΖεΠε ε1ε1ιτ,εοιιάει·ιι :Μεε Μεεεε Ε'οι·εεΙιειι
πιιι· ειε Α ε ε ιι ι ν εΙε κ

ι
ι: Με εεΙιεΕειι ννοΙ1ειι,ε·εινιεεει·ιιιεεεειι

ειιιειι 1Μιεεεεεε,ε.ιι άειιιΜε Με ρει1ιο1οΜεεΙιειινει·1ι.ιιάει·ιιιιεςειι
νει·εΙειειιειιά εεετιιιιπιειι 1ιάιιιιειι. Με ΝιεεΙ'εε1ιε Ρετὶιιιιιἔ Με
2ι11ιεε1ιετιιιι·ε Η:ι.ιιριεεάειιτιιιιΒ· ει» Με ΡειΙιοΙοεςιε άει· ΖεΠε
ει·1ε.ιιε,·τ.ιιιε.ιι άειιΙιε πιιι· επι Με ερεεἰίιεεΙιε Ήιι·1ιιιιι,ε·εννειεεειιι
2ε1ιιει·θιΓτε επί' Με θε.ιιεΙιειιεεΙΙε, άει·επι Ξωιάιιιιιι ΝιεεΙ ιιι
εεννιιιιάετιιιιεεινάι·άιςει·ννειεε άιιι·ειι€,·εει1άειεετ!) Ριιεεειιά Με
άει· θοΙ,ε·ιεεΙιειι Ι.εΙιι·ε νοιι άει· 1ιοι·ΒΜιιι!ιε1ιειιΒιιάνει·ε.ειεΙιιιιε·άει· Νει·νειιίεεει·ιι ιιπά άετειι ιε.ιιιιιΙιεΙιειι θεττειιιιι.1ιειτ,Ιιει.ιειι
Ιιε.ιηιτειιε1ι1ιε1ιΜιιι2ϋειεεΙιε Αιιιοτειι Με 1ιειιι·ενοιι άει· ΡΜ.
ετ.ι οι εετ άει· Νει·νειι ειιωνιεΙιεΙτ. Με Δε1ιιιΙιε1ι1ιειτάει·
1ιιι0ιεΙιειιΐϋι·ιιιιε;ειι Βιιάειιεε1ιινεΙΙιιιιεειι άει· Νει·νειι Με άειι
ΡεειιάοροΜειι ,εεννιεεει·Β1ιι2οροάειινετειιΙεεετε, Μεεε Ε'οι·εεΙιει·
ε.ιι2ιιιιεΙιπιειι.άε.εε ε.ιιο1ιΜε θειιε·Ιιειι2εΙΙειιΓοπεε.ε2ε Ιιεινεε·1ιε1ι
εειειι ιιπά ειιιει· άει ΒιιιινιιΜιτη; νοιι Βει2ειι ΙιεΙά 8·εεω·εεΜ.,
ΙιεΙά 2ιιεειιιιιιειι€ε2ο;.ςειινν11ιεάειι.Πιι νε.1 Μιιιτε Μει·ειιϊ εειιιε
«ι:Ιιεοιιε 1ιιετοΙο,ει·ιειιεάιι εοιιιιιιε11»ε.ιιί. νοιι επιετΙΙιειιιεε1ιειι
Αιιτοι·επι ενιιι·άεΜε Πιι1ιεΙι1ιει·κειτ.άἱεεει· ΙιεΙιι·ε ιιεε1ιεεννιεεειι,
ειιεεετάειιι ΙιεΙιειι Αρει1ιγ πιιά Βετ1ιεΜε άιι·εετε νει·1ι1ιιάιιιιι;
πιιά άειι Πε1ιει·ε·ειιενοιι 1Ξ'ιει·ι11ειινοιι ειιιειιι Νειιι·οιι ειιιπ ειιι
άει·ιι ιιεε1η;εννιεεειι.
Νοε1ι ινειιιι.ς·ει·Με Με ειιιε.τοιιιιεε1ιε,Με Με ρ1ιγειο1ο
εΙε ο 1

ι
ε Γ0ι·εειιιιιια άειι Βεε·ι·11ΐάεε Νειιι·οιιε Ζε ει·εειιϋΜ.ετιι

νει·ιιιοεΙιτ. 1)ει· νει·ειιεΙι Με Θειι.εΙιειιεεΙΙε πιιι· Με [Νεοε
πειιε·εετετιοιιεΙε θειιεΙτετε1Ιε Με Με Ε'ιει·111ειιοάει· Με ι·ειιι
ιιο 1ιιεε1ιεεθειιτι·ιιιιι ειιιΓειιΓε.εεειι,Ιεεει ε1ε1ιΜεΙιτ ι·εε1ιτΓειτ1ι.ι;ειι.
εεε νετννοι·ιι Με άεπιιιεε1ιΜε Νειιτοιι1ε1ιτειΙιι·ε θϋΗ:ιεΙιειι 1ιεινε1ιιτ,Με Μ: άιιι·ε1ιεΠε ιιειιειι 14"οιεε1ιιιιι€ειιΜάικ ει·

εεΙιάττει·1:,ιιιιεετεε Ει·ειειιι:ειιεεεετ ννο1ιΙ εεννεε ειιιε,·εεε1ιι·ειιΜ
ννοι·άειι. ν ο ε ε.

Κιειιιετε ΜΜΙιειιιιπεεπ ιιιιά11ιει·ειιειιι1εε1ιε ΜΜΜ.
Μ

- 1)ε.ε Αεεεοργι·ιιι, ειιεειιιιιιειιεεεεφτ εεε Δεει::1εε1ι
ογ1εΒ.ιιι·ε ιιπά Αιιτιργι·ιιι, νικά νοιι πινω εει·1ιετε πιιά
Βι·ε.ιιιι Με θι·ιιιιά νοιι 100 ΒεοΙιεε1ιτιιιιεείε.Πειι νεει·ιιιετ.ειιεπι· ινει:ει·ειι Ρι·ϋΓιιιιε· ειιιρί'ο1ι1ειι.Πε Ιιεινε.1ιτεεειειι ι1ιιιειι
εΙε Αιιτιργι·ετιειιιιι πιιά ιιειιιειιι1ιε1ι.εΙε Βι·εετιιιιιι;τεΙ άει· ΘεΙι
εγΙεειιι·ε ιιει εειιτειιιθε1ειιετΙιειιπιετιειιιιιεπιιά ιιι ιιιειιεΙιειι Π:Ι!ειι
1ειειενει· Βι·ει·ειι1ιιιιι€, ενο Βε.1ιεγ1ε15.ιιτε1ιειιιε 15.ιι8ει·άειιιει·πάε
Αιιιι·ειιάιιιιι.: ινε,ε·ειι ειιιεει.τετειιετ εε1ιννει·ει·ε·εεττιεε1ιειι Ετεε1ιειιιιιιιρ,·ειιΜιάειι Ι‹οιιιιτε, νσιιι·άεάε.ε Αεετοργι·ιιι ιπιτ. Βι·ίοΙε
πιιι· ινεΞιει·ειι '1'1ιει·ε.ριεΜεεει· Ε'ε.11εειι8·εννειιάτ.1)ει·.νοι·ειι8·
Μεεεε ΜΜεΙε 1ιεετεΙιτιιε.ιτι1ιεΙιάει·ιιι, άε.εε εε 1ιε1ιιει·1ειΝε1ιειι
ετεεΙιειιιιιιιεειι, εεΙεει εει 1ειιε·ε ι'οι·τεεεεωτειιι θειιι·ε.ιιε1ι, 1ιει·
νοτι·ιιΓτ πιιά ιιετιιειιι1ιεΙι ε1ιεο1ιιτΒειιιε νει·άειιιιιιεεει.6τιιιικειι
ιιιιε1ι ειε1ι Μεε:: άει· Αερειιτ ΜΜΜ. με πιιά ιι1ι1ε οάει·
εε1ιιιιει·ε1ιεθεΒειιεει.ιοιιειι ιιιι παμε εκεΙΙειι ειε1ι πιο!ιτ ειε.
Πιεε Ιετ2τει·ε Μ. [.ς·ειιιεετ1ι1ει·Ιιε1ι,1ιειι·εε1ιτει.ειιιπ Με .πω
Μεεειιι ΜΜΜ ειιεεειεΙΙι.ειι νετάειιιιιιεενετειιεΙιε.. Νειιιι1ιε1ιπιιι·
άει· με: πιιιιιιιιε.1ετεΤΙιει1 άιεεεε Ρι·ερει·ειε επτά άιιι·ε1ι άειι
Μεςειιεεϊτ ιιι Αεει.γ1εε1ιεγΙεειιι·ειιπά Αιιιιργι·ιιι εεε ιι.Ιτειι. Μ::
ϋΙιτἱεε ε;εΙειιετ. ιιιινει·ιιιιάει·τ ιι

ι

άειι-1)ει·ιτιπιιά Μ
ι ει·εε επτά

άει· Μεε·ειι ειιεΙι νοιι άιεεειιι ΜΜεΙ πιο!ιτ ειιεεει·ιάειι.
Με 1)ειι·ειο1ιιιιιε· ιιι Ο1ι1ε.τειι ε 0,5 Με 1,0, _ι

ε πιεσε άει·
8εΙιινει·ε άεε Γε.!!εε, εοΙΙιε εεε1ιε Με! ΜεΙιε1ι εεεττ.ιιιιάειι:1)οε1ι
Βειιιι Με ειιτερτεε1ιειιάεΠοειε ειιεΙι ειιερειιάιι·ι ιιι -Ζιιεεει·
ννε.εεει·ε;ειιοιιιιιιετιπετάω, Με. εε ιιι Μεεει· Μιεειιιιιιε· ιιι Εο1Βε
εειιιεε θε1ιε.1τεεεπι Βεειεεε.ιιι·ε ειιιειι ειιεειιεΙιιιιειι ειιιιει·1ιε1ιειι
θεεεΙιιιιεε!ι Μιι”. ανω. Μπι. 117οε1ιειιε1ι.1900 .κι 39).

Η.

Ρι·οτο1εο11ε άοε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ετιιιι·8ει· Δει·ετε.

080. Βιι.πιιιιΒ· άειι 1?.Οειο1ιει· 1900.

νοι·ειι.2ειιάει·: Η ο ι· ι ε ε; Βεετετε.ι·:Α11ι ε ιι ιι ε.

1
) Ρι· ο Γ. Β ε Η ι ο: Πε1ιει·Με ιιιεεΙιετιιεε1ιεΒεΙιειιάΙιιιιεΜ

Ηγάτερε επεεετεε..

(Πει νοι·τι·εΒ·Με ιιι ειιτ.ειιεοιιι Ντ. 51 άει· Μ. Ρετει·ειι. ιιπά
ννοεΙιειιεεΙιτιΓτ.εεε·εάι·ιιεΙα).

2
. Νιε ε ε πι. ΠεΙιει· Πιι·ιιτιιιιιοι·ειι. (Βι·εε1ιειιιι:Μιι 1)ι·ιιο11.

Πε1ιιο: θειιϋρ,·ιε ιιιι ό. Ε'εΠ Μεε: Με Αιιιιε1ιιιιε ειιιπ
ΒεεεΙιιιετιιιι,Μτιε2ιιι·Βι·1:1ε.ι·ιιιιε·άει· νοι·Ιιειιάειιειι θγιιιρωιιιε,
ινει·ιιιιι ννιιι·άεΜε 'Ι'ιιιιιιιι· επι άει· Βιιιιεεειε ε.ιι€ειιοιιιιιιειι ?

Νιεεειι: Πἱε άορρεΙεειτιεε Αεάιιοειιε1ε.1ιιιιιιιιι.ςΕκειΕ'ειιΙειι
ειιάει·ει·Μι.Ιιπιιιιι,εεετεε1ιειιιιιιιεειιιι6Μιημεπι· Πιεε·ιιοεε: Τιιιιιοι·.
ΠοΙειιιε·ει· 1ιεάειιει·ι, άεεε άει· νοι·ετε;ειιάε εε Ειπε
ἰιΙιει· άειι εε εε1ιι· ιιιτει·εεεειιι.ειι 5
.

ΡΜ! ι·είει·ιι·ι.Μ». Νει.ε1ι
άειιι θειιϋι·ιειι ει·εεΕιειιιειιΜπι Με 8ειιιιιεεύε18ει·ιιιιςετι,Με άοτ
νοι·ει·ειεειιάειιι Βειιις πιεί Με εοι·ροι·ε ειιεάι·ι,ςεπιιιιε ΜΜΜ,
ιιιεΙιτ εειιϋεειιά 1ιεει·ϋιιάετ,Με εε πιεΙιι· Με εε εε!π εειικΜει·ιε
Μ., 1ιει ειιιειιι εε 1ιΙειιιειι Κιιιάε Με Πιιτει·ειιεΙιιιιιςειι εκει:: ειιιε
ειι(”Μιιειι.
ΝΙεεειι: Βει ειιιειιι Με1ιι·ιεειι Κιιιάε Μεε ιιιιιιι εεΙιτ και
»Με ιιάι.1ιιε·ειιΠιιτει·ειιε1ιιιιι€ειι νοιιιιειιιιιειι, Ατιιιιἱε, Βε1ιετ0
ι·ιιιιε·ειι ιιε.ειιινειεειι, Με 8εΙιιιιει·ιετιιρειιάιιιιρ; ρι·ιιι“ειι, ειπε ετ
ιικιιε·ε ΒΙιεΙεΙει1ιιιιιιιι,ε,·εοιιετειιτειι, ιι. ε. νν. 1

Β
.

Θ. νοεε άειιιοιιειι·ιι·ι 2 Ρι·ερετειε νοιι Ηιι·ιιτιιιιιοι·ειι, Με
εειε. ιιιτι·ε νιτειιι εΙε ΚΙειιιΜι·ιη,ι·εεεΙιννιιΙει.εάιε,·.μιοετιε1ι·τνεοι·
άειι ννει·ειι.

1ιιι ει·ετειι Ε'ε11 ινει· ενεςειι άει· ειιει·ιιιειι ειιΙι_ιεει:1ιτειι
Βεει·Ιιε·ετάειιΜε Βιτ.τειιάει· Κι·ειιΚειι νοιι Μ· '.1'1·ε ο 1.1$θιι ·
εειε· Με Τι·ερειιει1οιι ιιιι Βει·ειε1ιάεε ι·εε1ιιειι 'Ι'1ιειΙε άεε θε
οεείριωΙε νοι·εειιοιιιιιιειι ινοτάειι; άει· Βιιιιιειιάι·ιιε1:άεε δε1ι.ει.
άε1τειιιιιεινιιι·άε εεάειιιειιά ΜΜΜ ι:είιιιιάειι; ειστε ΑΜ1ιιεε
1ιειι·εεΙιι1ιοΙιει· ΓΙϋεειεςΚειτειιιειιΞειι ΐϋΙιτιε Με θρει·ειτιοιι :κι
Ιιειιιει· Βεεεει·ιιιιε;Μιά Ρετ.. εεε.ι·Ιι24Βιιιιιάεπιεεετ ορει·ετ1οιιειιι.
1Βεει·ννιεεειεΙι Μι άει· 8εεΙ:1οιι, άεεε άει· .'1'ιιιιιει·Μεε νοιιι
νε1ιιιιι ιιιεάιιΙΙει·ε ροετιειιιιιεεε ειιιννιεΙιε1ι.Μιά άειι Πιιι.ει·ινιιι·ι:ιι
άεε 0ειεΙιεΙ1ιιιιι ιιε.ε1ιο1ιειι, Με Μεά. ΟιιΙοιιε·ετε ιιε.ε1ι ιιιιι.ειι
Με εοιιιρι·ιιιιιιτ. 1ιε.ιιε Αιιεεει· Μεεειιι 'Ι'ιιιιιοι· ΐε.ιιά ε1ε1ι ιτε
ΒϋεΙιειιιιιει·Ιι πιιά Με ιιι άειι 117.νειιι.ι·12ε11ιιιιειιιι·ειεΙιειιάειπε
τ61ιτειιΐϋιιιιι€ε θεεε1ιινιιΙετ, Με ι1ιειΙννειεε 2ετΓεΙΙεε πω· πιιά.
άεάιιι·εΙι ευ Ηϋ1ιΙειιειΙάιιιι,ε ,ςεΐι11ιι·τΙιε.ττε. 111ε1ιε.ιιάε1τεεισε
Μεε επι 2 θεεε1ιωιιΙετει1άειιςειι,άει·ειι ενειιττιεΙΙει·Ζτιεειιιιιιειι
Με;; οιιιιε ιιι1ετεεεοριεε1ιεΠιιι.ει·ειιεΙιιιιιε (Με ε1ιειι ιιιι θειιεε
Μ) ιιἱεΙιτ ιιιιεΙιεεινιεεειι ενει·άειι Ι‹οιιιιτε. Με εινειϊεΙΙοε εε1ιοιι
1ε.ιιε·εεεετεΙιειιάε 8γι·ιιιε·οιιιγε1ιεΙιε.ειε Κε ιιιει·Ιει 1:Πιι1εε1ιε
8γιιιρτοιιιεεεεεΜεε; ενεάει·ε1ιει·εεεει·ιειιεε1ιεΒειιειει!ιτ.ε.ι:εετϋ
ι·ιιιιε;ειι. ιιοε1ι ιιοριιιεεΙιε οάει·ιιιοτοι·ιεοΙιεΒι·εε1ιειιιιιιι€ειιινε.ι·ειιποπ ιιιοιιει1ειιεει ΒεοΙιεειιτιιιιε 1ιειιιει·Ιιτπετάω.
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· Πει· εννε1ιε Κα!! ει·νν1εε ε1ε!ι Μι αει· 8εειἰοπ ε.1εειιιε
θεεε1ιιινα1ει:,αιε νοαι '1'εατοι·ιαιαε.αεα·ερ;ιιαςεπΜε ἰα α1ε Ιαπ
ι.ει·ε 8ε1ια.αε1ει·ιιαε1ιιαειπαενναο1ιεεαννιιι·; Μ! 1!ιι·επιννιιε!ιε
1:!ιαπι1ιε.ιι:εειε α1ε Βιιιε!ιε απι 2 επι. αε.ε1ι ιεε1ιτε νει·αι·α.πει,
αειαεα1ιερι·εε1ιεααννει· ααε!ι αἰε Εεεε αεε α!ιι·ια·επΒιι·πει:εαιιαε
νει·εε!ιοΜα ννοι·αεπ. Πει· ετα.ι·1ιεεεΠι·αε1ι νναι· επι αιε 11α!ιε
ΚΙε!α!ιιι·α1ιεια1ερ1ιαιε απα αεπ αι1ττ!ει·εα Κ1ε!α1ι1ι·πεε1ιεα!ιε1
απε εα1ιι ννοι·αεα. Νεε!ι Πει·ε.αεπε!ιιαε αεε'1'αιαοι·ε,ε1ε1ιι.αιεα
1αι ι·1ι.παι·ιιι.α1ε νοα αιια ε·ε!ιι1αειεΝ1εε!ιε ανν1εε!ιεααεαι ειπε
εει·εΜ11ι ιια ροατεαι νοα νοι·α, αει· Βι·αε1ιε νοπ 1ααεα, νοα
1ι1πιεαααα ε.πεεεαειπεια 'Ι'1ιει!αει· 11π!ιεπΚ1ε1α!ι1ι·π1ιειιιιε1ιαι·ε
ααα αεια θνι·ιιε 1ιιρρεεειαρ1. Βει αει· παειοεεοριεε1ιεα πιει·
εαο!ιααε· ει·νν1εεΜε αει· '1'ααιοι·Με Ε!ααοι!ιε11οια.

νει·ιαιεε!ιιεε.

- Ααι 19. ΠεεεαιΜι· Μαιας αει· Ρι·οίεεεοι· αει· Ρ1ινε1ο!ορ;1ε
επ αει· Ο1ιει·1ιοινει·Παινει·ε1ται, Πι·. Ψ. Πεαι!εννε!ι1, εεια
25-_ιεπ ι18ε ε .Τα!ι11εαια. - Νε.ε!ι ΑΜο1νιι·αας αεε (Σαι
εαε επ αει· Ο1ιει1ιοννει·Παινειειτα.ι. εειπε αει· .Τα!α1ει·εειπε
81:αα1εαεπ εαε!α.παιεε1ιεπΠα1νει·ε1ιατεπΜε ααα ει·1ιἱε1ιαε.απ
1880 αεπ 11ε!ιι·εια!ι! αει· Ρ!ινειοΙοε1ε ααα Η1εω!οι.:ιε. ιιπ αεαι
Ο!ιιιι·1ιοινει·νετει·ιπαι·ιαει1ιαι.,νοπ αεαι ει· ιπι α. 1888 ε.αι'αεα
ιι1ε1ε!ιαιιιααιεπ Ι.ε1ιι·εια!ι1 επ αει· Παινει·ε1ιαι.Ο!ιε.ι·!ιονναΜι·
μιαιω νναιαε. -- νοα αεαι Οατειοι·ιαι·αα" Ηε1ιε.ιαιαεπεπετε!τια Βενιι! ω.
αεαι «Πεν. Βεο!ι.» 2αϊο!ις·ε,Πι·. Ψ. Κααρϊι”ει·, εππι 1ε1·
ι ε α α ε α Α ι· ι ι αιεεει· Απετε.1ι ,αεννα.!ι1ι.ννοιαεα.- Πι. Ε!ιαει ν. Κ αε·ε!αεα, :αι Ζεα; Οια1αετοι· επ
αει· !ι·ιεαεαειε.11: ια Παε!πα1ε. (Μι 8ι. Ρειει·ε1ιαι·ει!. 1ει νοιπ
νει·ννα!ιααεει·ιιι1ι αει· θεεε11εε1ιαι'ι.επι· Και·εοι·ιιε απ θε1ετεε
1ιι·ε.α1ιειπι θοανει·αεαιεπι 1αει!ιιιιαεππι Π ε 1τε ι· α ε ι· ι α Β ε
να! αα ει·ι·ιο1ιτεπα επ1ι·ι·επααεια1ια·εννα1ι1ιννοιαεα.- νει· Και:εια νο11εααετεα ειε1ι 25 .Τα !ι ι ε α ει· Θεια τ
11τ:!ι ε α 'Ι' 1

ι
ιι ι ι ε· 1
;
ε ι τ
.

αεε Αεεοαε1ιεαιε αεε Οαεεεε.ει·εεει
1ιοεριιε!ε Πι·. Μ. Β ε ε α πι ο νν ε 1

ι
ι. Πιε 0011084511νει·εαεια!αε

τοπ αεια .1α1ιι1αι·απ Β1ιι·επ ειπ Π1πει·.- νοα αει· ιαι!ιται·-ιαεαιε1αιεε!ιεαΑεεαεπι1ε νναι·αεα σε
_ιααιι·εα Αει·ειε Ψ. 1ννεα ανν, α." ειοπ ειιειαε!1ιιια. Βεατ
1ιι·επ1ι1ιεα:εαααα 8γρ!ι11ιε!ιεεε1ια.Μαι,Α. Π ε ε α ι· ε 1

:
1
. ννε1ε!ιει·

αιε Νει·νεα- αιια θε1ετεε!ιι·απα1ιε1τεπ2α εε1πειπ 8αεεια!ι'αε1ι
ι;εννε.1ι1ιΜι., εοννιε Β. 8 ε!ονν2 ονν, αει· εισαιιιια: αει· παν
ε1ο1οαιεε!ιεαΟ1ιεπιιε!ιεεε1ιαϊι1ε·ι, ε

. α ι Κ ι· ο α ε !ι ο ε ινε α ια'ε

Α αε!ε.πα και· ννε1ιει·εα Δαε!ιι!αααα· επι' 2 .1ε!ιι·ε
εΜοαιιααπαιιι. (Βοεε.-ννι·.1.- Πει· ΡιοΓεεεοι· αει· Ο1ι1ιαι·ειεια νναι·εε!ιε.α,Πι·. Α. Τε. α

1
ι

ει· 1ει νοα ω· Ψιιι·εο!ιααει· Παινει·ε1ιατ πασα Μοε1ιειι εα
εοαιιιααιι·ι.ινοι·αεπ. αια ιιπ αεπ Α ι·1ιειτεα αεε 1.ιι11
ι·αεειεε!ιεπ Ο!ι1ι·αιςεαεοααι·εεεεε ι!ιε!!2 α

π ε !ι ια ε α.- Πει· !ι!ιπ1εε1ιεΡι·οίεεειιι· επι Ψιιι·εε!ιε.ιιει· Πιαεαονν-Ηοε
και, 8ιιιαιει·ιιι1ι Πι·. Κ οε ιεα1ιεε!ι, 1ετ.Ζαια1ι1ιαιεο!ιε ιι

ιοϊεεεοι· ιιια 8ι. Ρειει·ε!ιαι·ςει· 1ι1ιαιεε1ιεα
α111ιται·1ιαεριια!ει·πεπατννοι·αεα.- Πιε επι' αεπ Νεαιεπ αεε Μοε1ιεαει· Ρι·οι'εε
ειιιε Πι·. Α. Β. νοα ι αεετ1ϊτειεα Ρι·ειια1εα α·αι·αεα
νοπ α" Μοε!ιααει· αιεαιεια1εε!ιεπ Κε.εα!ιατ 1α !ια1Μια Βειται.ιε
(114 ΕΜ.) αεια εαεεειετατιπαεει.ε;εαΑεειειεπτεα Μ1ιπ Ιιε!ιι·
εια1ι1αει· εΙ!ε·εαι. Ρα1:1ιο!οι;1εΠι·. 1

.

θ
έ ε νν211!ο ααα αειπΠι·. Ψυ1αε ιπαι· 1ιιααειαεια π αιι- ἱε νοα 1!ιαεπ απαε

ι·ε1ε!ι1:εα.ει·εε1ιεα α!ιει·ε.1!8·επιειαεΡει!ιο1οιιιε ειιει·1ιειααι.Παει.)- ν ε ι· ε τ ο ι· !ι ε α : 1) Δια 12. Πεεεπι1ιει· αει· Νοννοει!εε!ιε
Παπαεε!ιαϊτειιι·αι ν α! ε ι· ι ε. ιι Η ει α ε πι ε 1 ε ι ε ι· ιιπ Α!ιει· νοα
αε1ιεαιι 41 .1ει!ιι·εα επι Ε!εε!ιιγρ1ιιιε. Πει· Ηια,4·εεε!ι1εαεαε
ειεια.αιιε ππε Οτε! αιια Μπε εειπε ιαεα1εια!εε!ιεΑαε!ι11απαε;
επ αει· Πειραιει· Παινειειια.ι ει·1ιε1ιεα. Μι ννε1ε1ιει ει· νοπ
1880-1887 ειιιαιιιε. Νεε1ι Ει1α.ιιαιιαα· αεε Αιεια·ι·εαεε αει·
Κ. ε.πΓε.αε;εΑπ: 1α Οτε!. αε.απ 1.ιιααεε!ιιια.ειιι·ει ια νει·εε!ι1ε
αεαεα θειςεααεα αεε Τα!εεε1ιεπ Θοανειαειαεπιε. -
Πιεεαεα ιιια 11. (24.) ΠεεειαΜι· αει· ε1ιειαε!!εε θεπει·ε.Ιαι·αι
ααα Ο1ιεί αει· 8ε.α1ιατεαιι·εε1:1οιιαεε εεε!ιειεε1ιεα Κι·ιεε·επι1α1·
ειει·ιαιαε. Πι·. Κ. 8 τ ε ε 1

ι
ε ι· 1ια81. Πεαειιεαε1ιι·ε.-- Ια Βει!ια1ια.ιειι:1ι ειπε νει·ειαι απ; 2αι· Α1:

!ια!ιααε· νοα απεαια·ε1ι.1ιε!ιεα 11εοι·ι!ι1!αααι.>;ε
εαι·εεα

ΐαι·δι·ιι1ιι1εε1ιε
Αει·2τ.ε ε·ε1ιι!αει:.Ζαι· '1'1ιε11

αε.1ιιαεεπ αεπ αι·εεπ ιετ 1εαει· 1πΒει·!ἱα ιιαα ΠιπαεΒεαα αιια:
ι1ε!ι·εααεΑιιι 1ιειεο!ιτια·ι. Πιε Π ε. α ει· ;ωθε Οαι·εαε εεΙ1,
Μ! ειαιπα118ει· 11/ιειααα18·ει·νοι·1εεααΒ ια αει· Ψοε!ιε, ε1ι·εε
2-8 Μοπαι:ε εε1π. Πει· νοι·ετε.πα αει· νει·ε1π1ε·ααι; Μειε1ιι
Με αεπ Ριοι"εεεοι·εα ν. Β ε ι· ε· ια α α α (νοι·ειι:πεπαει·), Β.

Ε
'
ι· ει
.

α ιι ε 1 ααα Β ε α ν ε ι· ε (ετε!!ν. νοι·ειταεααε) ααα Πι·.

Β ο 1ι ε ι· τ Κ α τ. α ε ι· α1ε8ε!ιι1Μα1ιι·ει·. Παι πια αεα νοι·νν1ε
νν1εεεπα νοα ειιεννα.ιτια·επααα ειιεΙαπαιεε1ιεαΑει·αι.επ Μεαε1ι
ιεα Ε

'
ε ι· 1 ε α ε α ι· ε ε α α1ε1ιιαπ οο!!ια1ι·εα, ννει·αεπ 1αι Μετα

ααα ΟειοΜι· εειπε Γοι·ια11αααεεεαι·εεεεε.τιαααεπ.
(ΑΠΕ. πιει!. 0.218.)

21Ια.

- Ααι 18. Πεεεπι1ιει· 1ιειι·ιαι.ιαἰε _Μ11ιται·-Μ·εα-1ε1αι
εε!ιε Αειιαεαιιε 11ιι·εα 102. 81:1ίιααπειε.8 πια:
ειπεια Πεε18.ι:1:,απ( ννε1ε1ιειααει· Ρι·οι'εεεοι·αει· Η1ει.ο!οα·1εΠι·.

1
1
ε. νν α ο νν ε κι α1ε Β'εειι·εαε !ιιεΙτ. Απε αεια νοα αεαι αε

1ε1ιι·1:εα8εει·ειαι· Ρι·σα. · Π ι ει
.
ιι 1 α νει·Ιεεεαεα .Τ ει !ι ι· ε ε 1
ι
ε -

ι·ιε!ιτ μια 1898-1800 αιια επ ινα· αεε!ιει.ε!ιεπα ειπα” Πε.
τεπ: Πιε Ζε!ι1αει·δια 1ι·εααεπ Μετα;;; ιπι Βει·1ε!ιιε
_ιε.1ιι·884 Ρει·εοπεα; αειπ 1ιοιιιιπειι αοε1ι25 ι“ιειε Ζα!ιαι·ει·ααα
59 αει· Αεεαεαι1ε αιι1ιοαιαιε.πα1ι·ιεΑει·αι.ε. Πιε Ζεα! αει·
Ρι·οι'εεεοι·εα Μ11ει”ειοπ επι' 88. αιε αει· Ρι·οεεειοι·εα.
Ιιε1ιοι·εαιεα, Αεειειεατεα ειο. επι' αεια· 40 Ρει·εοπεα. Αα
αεααε.πιιεε!ιεα θι·ε.αειι ααα Ψαι·αειι νναι·αεα νοα
αει· Αεεαεαι1ε·ιια Βει1επιε_ῆε.1ιι·εει·ι1ιε11ι: αιε Ποετοι·νναι·αε
114 Ρει·εοπεα, · αει· θιι·αα ε1αεε Μει;. ρ1ιε.ι·ια.

· -- 1

Ρει·εοα, ε1πεε Ρι·ονιεοι·ε - 1 Ρει·εοα. ειαεε Ααοι1ιε!ιει
ιιε!ι11ι'εα- εε Ρει·εοπεπ, ε1αεε Ζε1ιαε.ι·αιεε- 22 Ρει·εοαεα,
ειαεε Πεατιειεα - 24 Με ειαει· Πε!ιαιαιιιε -ε 414 Ρει·εοαεα.- Πειε πεπε θε1ιαπαε αεε !ι!ια1εε1ιεπ Πε!ιαιιι
αιεαια ε ιιι α τε και ννε.εε!11-Οειι·οννια αει· Να!ιε αει· !!!π!
νει·ε1τ.ατιει.ιιπ Βο!ιαιια νοΙ1εααει. Πει· ΝειιΜιι, ννε1ε1ιει·!αι·
απ. 200 Βει.ιεα Μι·εε!ιαει. 1ετ,Μια ριε,ε;εα 2 Μ111ιοπεαιιια. πιι
εκε!ιεπ 1ιοπιαιεα. °·

- Πιε «Ριεεει·11αεαιειαιεεπεννοεαεαεεαιἱΐι>›,
ννε1ε1ιεαεε οΓαειε!!ε 0ι·εε.π αει· Αει·ααεααιαπιει·πΜ· αεε Κα·
π1ιι·ι·ειο!ιΒα!ιαιεα, αει· θεατι·ε1νει·ειπε αεαιεε1ιει· Αει·αιε Ια
Βα!ιιαεα αιια Μα!ιι·επ, εοιν1ε αεε νει·ειαε αεαιεε!ιει· Αει·αι.εαπ
Ρι·εια·1ει.νο!!εααειε ιπιτ αει· εσεΜαει·εε1ι1επειιεπ 1ειαιεαΝααι
πιει· αιεεεε .Τει1ιι·εεαεε ει·ειε ν!ει·ιε!_ιε.αι·1ιπααει·1:

1 !ι ι· ε ε Β ε ε ι ε !ι ε α ε. Πιε ιι·ει'111ε1ιεΖειιεε!ιι·ιι'ι, .ννε!ε!ιεαα
1ιει·ιπι νει·1ε.8·ενοα 1Ξ'1εε!ιει·'ε ιαεαιε1αιεε1ιει·Βαε1ι1ιεπα
!ααι; (Η. Κ ο τα ι'ε 1 α) ια Βει·1ια ει·εε1ι1εα, ια αεπ 1ει.ατειι
.Τε.1ιι·εαε.1ιει·ιαι νει·1ε.,ε;ενοα Οε.ι·1 Βε!!ιαε.α-α ια Ρι·ειι·,
ιν1ι·ανοα αεια Ρι·εεει· Ποεεαιεα Πι·. Η ε ι· ι· α !

ι ε! ε ε ι· ι·εαι
Μ: ααα ει·ι'ι·εαιειοπ αει· 111ιι.ε.ι·1ιε1ιει·εε1ιε.Γιαει· θ!ιεαει· αει·
ια.,ε·ει·αεατεε1ιεα αιεα1ειαιεε!ιεα Γεεα!ιαι ααα αε.1ι1ι·ειο1ιει·
αειιιεε!ιει· Αει·αιε ια Βα1ιιαεα ααα 1α!ι.!ιι·εα. Πει· Ει·α!ιει·ενει·
1ειι·ει·Η. Κατα 1'ε1α (Βει·11α)Μι: ε.αε Αα1ε.εε αεε 25ια.!ιι·ιαεα
ααα115.αιαεαιεεει· Ζειι.εε!ιι·ιι“ι ε1αεα ε·ι·αεεει·επ Βειι·ες Για· αιε
Κιε.α1ιεπεεεεε αεε θεαιιε!νει·ειαε αει· αεαιεε1ιεπ Αει·αιε 1ιι
Βα!ιιαεα ι.ιεερεααετ.- νοπ ε." Α!1ει·!ιϋε!ιει. ειπαεεετατεπ Οοαιαι1ε·
ε!οα και· νει!ια1ιααις ειαει· Ε11αεε!ιΙερααπα αει·
Ρεει ααα πω· Βε1:ϋ.ιαρι'απε· αειεε11ιεπ ννιιαΜ
1ιεπαι. ιιειαεε!ιι, αεεε ιιπ Ποια: Ψ1ιιαιιαιι·οα·1ιε.,Κι·ειε Ζιιι·ενν
αεε Αειι·αε1ιε.αεο!ιεα θοανει·πεπιεαιε, ια αει· !Γε.πιι1ιε αεε
Βε.αει·α Τετοια ει.ι.αι!ιονν 'νοαι 4

.
ΝονειαΜι· Με ααια·2.

ΠεεειπΜι· θ Ρει·εοαεα ε,·εειοι·1ιεπειπα. Ααι'αιιιςε α·αι·αε Με
Κι·ε.α1ι!ιε1ινοα αεπ Αει·αιεα απ Τνρ1ιαε αε!ια1ιεα. Μι αεπ
ραι.ει·εαΒι·1ιι·εια1ιαα8·εαα1εεε Π1εεποεε αΜι· ια Ζννειίε1εε·
2οΒεα ααα αε.!ιει·νοια Αειι·ιιε1ιααεε!ιεπ θοιινειαεαι· α1ε Και·
εεπααπε· ε1αεε Βε.ειειιοΙοεεα ει·1ιειεα. ΑΜ Ααοι·ααιιαε; αεε
θοανει·αεαι·ε ιναι·αεα αιε 1·1ε.ιιεει·αει· νει·ειοι!ιεπεπ ααα Χταπ
1ιεα ααιε!ι Οοι·αοαε1εο11ι·τ.α1ε 8ε1ια!επ ιπι ΠοιΓε αεεε!ι1οεεεα,
θιει·ιε1ιιεε1ι.αιιαα·εαααα νει·ειιιααι!αα,ε,εα, εοννιε α1ε Απεία!ιι·
νοπ νιε!ι ιιπα ι1ι1ει·ιεε!ιεαΡι·οααειεα εαε νν1αα1αιιι·οιν1ιενει·
!ιοιεα. Θ!ε1ε!ι2ε1ιια!ιεαε.ε!ιι·ιε1ιιιατεαει· θοανει·πειιι· αιε Ρεει
εοιααιιεε1οα,ννε!ε!ιε εοιοι·ι αεπ Βιιετειιο1οε·εα Ρι·ο('εεεοι·αεε
1ιιεειιιεαννει!ι11ε1ιεα1ιιει!ιατε Πι·. 8α.!ιο!οιιιν 1ιιιιειιααιε ααα
αεαι θοανει·ιιεαι· ε11εααπι ΚειαρΓε ιιεεεπ α1εΒρ1αειαιε ειἴοι·
αει·1ιο!ιεαΘε!αιπ1ττε!επι· νεια'αεαα: επε111:ε.8ειι: αεια Βεκιαα
αει Ε!ριαειαιεΜε 2αιπ 20. Πεεεαι1ιει· ειπα αοι·ι: 19 Ρει·εοαεπ
ει1ιι·ε.α1ιτ,15 εεειοι·Μπ ααα 4 ια Βε!ιε.ιια!απε,·νει·1ι!ιεΜπ. 12
Ρει·εοπεα, α1ε ιιια αεπ Ε!ι·1ιι·αα!ιι.επια Βεια1ιι·απε εε!ιοαιαιεα.
νναι·αεπια ειαεαι Μεοααει·ειι Ηε!ια.ιιαε 1εο11ι·1:.Ψιε ειπε ειαει·
αεαει·επ Βε1ιαπαιιιιε.ε1ιααιςαει· ο!ιαι·εα Οοιαιαιεειοα ια α1εεει·
Αααε!εεεα1ιειι ια ει·εε1ιεα Με, Μι 8ε. 11Ια.1εεια.ταει· Κε!εει·
ιιια 25. Πεεεια!ιει· 2α 1ιε1°ε1ι1εαι;ει·α!ιι. α1εθεπει·ε.11ειΕαπεε.!!ει
Μαεεπε!ιπιεα ε·ε8·επ αιε 1α αεπ ειιααει!ιε1ιεαθοανειιιειαεατ.ε
αεε Βε1ε1ιεεεαειιεαιοε!ιεπε 1αριαειαιεαεαι Ρι·ιιιαεα Α! ειιεα
αει· νοα ΟΙαεα1ιαι·α ια α!ιει·ιι·ειιεα, ννοΜ1 8ι·. Ηε1ιε1ι
1απει·1ιε.11ιαει· θι·εα2εα αεε 11ιπι κεινοι·αεαεπ Α.αΐιι·ε.εεε α1ε
αεπ Θεαει·α1α·οιινει·πεαι·εαααα αεπ ι·εν1αιι·εααεα8εαετοι·εα ια
Βεααα·Με α1ε !οοε!εα Αατοι·11:ϋ.ι.εαααα 1πει!ιιιι1οιιεα επετε
1ιεααεα Βεε1ιαε εοννιε ειαε!ι α1ε Βεο!ιιε αεε Ποιαιαεααεαι·ε
ειαεε 8·εεοααει·ι.εα Αι·πιεεεειρε ια Ιζι·ιεε·εεει1:ειι ια Βεαιιι.ι·
ααα α1επι· νει·ι'αεπαα· 8ι·. Ηο1ιει!;ετε!ιεπαεα Τι·αρρεα ει·1.!ιει!ι
ννειαεα.

Β
ί

-Πιε θεεεα1ιατιια!ι! α." Κι·ε.α!ιεα 1ιι αεαθ1ν!!·
1ιοεριια1 ει·π 81:.Ρε11ει·ε1ιιιιε;ε Μαιας εια1θ.Πεε.

α
.

α
.

8428 (να ννεα. Με ια α
.

νοι·νν.). αιιι·απι.ει·448 'Ι'να1ιαε-
(40 αεπ.), 872 8να1ιι1ιε-(9 αεπ.), 298 8ε!ιαι1εε!ι-118 ννεα.),
108 Παι!ι1:1ιει·1ε- (8 ιιιε!ιι·), 46 Μεεεια - (5 αεπ.) Με 22
Ροε1ιεα!ιι·ε.α1ιε- (1 νεα. Με 1ααει· νοι·νν.).
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"εΙΙ-ΒυτοΝ.Δ.:.Ξ·:ΕΕ1Ν-Ε.Α.Ε ΒΜοΠα

Με.::5.ετ:Ω::Θ.6.ε:: Ε::·π:ι:ο.:::.ε:.:.Ξε.1.2
Μ θΙαεΠεεοΙιοιι €ι 126 ιιπά 250 μ. ιιιι‹Ι ΡΞἱοΒοΙιοπ Ξι 5 μ.

ΒἱΙΙΙεετε, Μπόστ Μ» Με ΒοετοΒτειιιΖωπτο1 ΙΜ ειΙΙἔοπιοὶποτ νετΕοτιι1π8·,
νει·ϊοτ.ιιιιιῆ5ιἔιἶτἐεΒοἔ.-Ι .

έ'ζ - ο
ΙιιΜ.Ιτ Με ΜειτἱεπΒεᾶει·Βτιιηι1οιιεειΙΖοειπιοΙι άει· ΑιιειΙγειοάεε Ηω·ι·ιι Ρ!·οί Μ. ΜΜΜ". Μαη. Ξ Ξἔ

οηεωΗ ΡιιΙνοτιεὶτ$ Ξ Ξ
_ _ 8οΙπνείοΙεαυτοε ΚειΙιιιπι. . . . . . . Ο,58% τ 5 .ΜΗΨαθΙ"ΠΥ'08 ΝΜΙ'0Π - Μ,81% ΒοΙιννεΐοΙ8ειι1τεεΝεα”. . . . 54,38ι» έ εἔέ

(ΙΜ ι·' . . . . . . 20,40 ~ · Δ' ώ

ΚοΒ1οιιεαυ-τοε
Νειτ.τοπι . . . . . . . 5,48»

Β0ροἔὲἶΒ2ἔἔΠ8ΒΠΓθε Νεω0Π- - · . - 2881: ¦ ἔ Ξ ἔΟΜοΓΜ·"1"Μ · · ` · · · · · · · (χω, ΚοΙιΙεπεειιτοε ΙΜΜιιιιι . . . . . . . 0,08» έ Ξ Ξσ=
Βοϋωθί·θ188ΠΓθεΚΕΒΙΝ] _ Βρυ"Μ ΒοτεειιιτοεΝωτιιιιπ .. . . . . . . . Βριιι·οπ Ξ = ε

_ _ 8ΜρετετεειιιτεεΝειιτιι1πι1. Βριιι·εω ω .ἐ 2
Κοϋ10Π88-ΙΙΙ'08[ΜΜΜ · ΒΡΠΓθΠ Βτοπτιικιωιιιπ . . . . . . . . . . Βρυτοιι ἔ'

ὲ .Ξ ..ξ. . =
ΚΓγεωιμν8888Γ _ 666896 Οκε.Ιοϋ.ιιτοιιππ! Βιεοποιγά . . . . . . Βριιι·επ = Έ εκνωωω. . . . . . . . . . . . . 0,67% °ἑ

ζ

8.=
ΙιιαΙΙοιιτΙοιιωι: Με Βτεει1::άει· ΜειτἰοπΒιιᾶοτΩυοΙΙου Πι ειΙΙοιι Γϋ.ΙΙοιι, ινο ᾶἰο Ρο.τ1οιικοιιΜω·ΜιιΜά ΜοΙιι έ" Δ

:

εο!Ι›ετ ›ιιιίειιοΙιοπιΙ‹6ιιιιοιι. Ιιι ᾶὶεεοπι Ε`ιιΙΙοΜ Με ιιιιιὶὶτΙΜιο Μω·ΙειιΒο.άετ ΜΙ: ΜοΜ πω· Με Ξ .ἔ

Ξ
άεε Ηοι·Ζει1ε,Οϋεπἰυειιἰοτι,ΡΙοτΙιοτε.

2η ΒΜθΗι.

η Ϊ]

[ΜΜΜ Μουτεει!ι

¦

ΜΙοπἱ'ε Μουτ!ειιφε ζ ψ

Ξ..ε.:::ι.ε5ε.1:.:1Β· Θ::1ο:ποτπ: Βοι: · ' . -

Μοιι·ἰτἰε, Βιι6οπιεττΜε, 0ο Ιιοι·Με, Ρπτειωεττἱι1ε,ΡοτΙππεττΜε, Ροτἱιοτιἱιἱε, ΟΙ1Ιοτοεο,Αιπ1πιιο, Βοι:ορΙιπΙοειε, Βο.5:Ιιιτιο, Βιο
εοηπΙοιι νοιι Εκειιιάωοιι, Ιιιοι· :ιΙΒιιε, Πὶεροεὶτἰοπ 2ιι Αϋοττιω. ρειι·τὶοΙΙειιΡειι·πΙγεου, Ρισ.ι·οεοιι,θιοΜ, ΒΙιοιιωιιτιειπιιε, Ρο

αειει·ει.ΙεοΜαε υιι‹Ι ΗΜιοττΙιοἰἀΘπ

Ι-Ιο11ιτ1οϊι Μεττο111,
ΡΒ Α ΝΖΕΝ 8 ΒΜ), ΒὶοεεΜΙΒΠ 8ειιοτϋτυππ, Π! ΕΝ, ΚΜΠ.8ΒΑΠ.
Ζιι ΜΙ›ω Μ Μου ΑροτΙιεΙωιι, ΜΙυετώννειεεει·- από Ι)τοπι1οιι-ΒευάΙιιηοιι.

Εἱπιἰ9οι· πεὶῦτ!ἰσΗοι· Ετεει'πι
ΠΠ

Μο61ο11ιε1- Μοο1·ΜΙάοτ
Μι Ηπιιεο πω! @άεπ 1ιιΙιτοειοΙτ.

ΜεττοπΪἶΜΒοτεεΙ2
_ Μ·οοΚωιω· Β:ιτι·ιιΜ.
π. ἰπΚἱετοΙιετιὰΙΚἱΙο.
Μεττοιι1°ε Μοοι·1ειι8·ο

.. 1ΙΜεΙ8·οι· Βιτι·ειΕτ

θεεϋει‹ά ΑΜοει:Ξε
ΑΒΙι€ιττιιιι ε-υτιάΚτ5Γτη;ιιπεε
οιιτεπϋεὶεο νν:ιοΙιεπ ι1ηε1Π1τΏει
τειττΙπε ὸἰεροτιἰττε11 Κἰπὸετη άεπέ”
έμιτι:ει1ννωωτ Μπάιιτώ Μειετουτεπ
ιιπά ΙιγάτορετΙΠεοΙιε (:ιιτειι ΗΜ·
ΕτκανειοΙιεετιεΠτι

Πι·. Βιοςϋ,ε Κἱτιὸετεεηετοτἰιιω
θεοΙ)εο! ΑΒΒε:Μι.

Ιω ΠοιιτεοΜπ ΑΙοκεπάετ-ΠοερΜ4Ι ΜΗ
ΝεοΒννοὶε οττΒοὶΙτ ϋΙππ και· Ζοἰτ ἀἰεπειτ
ΐτοὶο ΡΙΙοΒοτ πω ΡἰΙοΒοτὶιιποιι Με ι11ο
ρτΙνο.τοΚτω1Κο11ρΠοΒο@οεοπ ΖειΙιΙιιιη;
νοιι 50 Οορ.).

ΜεόἱοἱιπἰεοΙιετ νετΙεἐΣοη (19ρχεήΤμ1εωε ω μἶἱὰΡΖἰὲἑ

Βοέ;τι11ιάθτ νου 'Π. ΡΜ!! ΒδΡΙΝΗΣ

5 Μαι·Κ. Δάτοεεοπ νου ΚταπΒοιιρΠοΒοτ111πουζ
?τεπ ΟιπΙιιιι·51:ιε Π5οΙιε1εοπ, Γε.τερπεοι” ΗΠΑ π. 80, πιο.Π.
?του ΜΜΜ ΚιιΙ:ετιι, Οι. 8ωΙΙΙιοΜ.ι·.
Πειτε Ο. ΡἱιιπἱεώιοοΚἰτώιο θ--8, (ζ.19.

Βομ·ι·ιι Φωποροιππει Πωιοικμ Οπιιοοκο.ε
μι. μ. 24. πω. 7

.

Δ1οπωωτο. Κεειιι·1πονν, Ππκοπε.οποπο.ε
μι. π. 61, ιιιπ. 82.

Με Τεεο!ιοπϋιιοΙι ουεοΙιοἰπΙ Μ 2 Αυεροϋοπ.

1
.

ΚειΙετιὸειτὶυπι Πι 4 ΩυετωΙεΙιείιειι Ζωη ΕὶοΙιϋιιΒεη.

2
.

ΚειΙου6ΜΙυπι ΐοε.τ.εὶιι8εϋυιιὸοι1.
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*Ι..3·Κ1ιο!Ι& θα, ΙκπἀΝἱΒ°8Ι1ῶΐ011 ει/ΒΙι.

~ώφέ~~.~1ουοποΒΜοοΒΝ (ΚΠ01ι)“-

~

ἄοἀοΐοτπι-Βἰνκ·εἱεε-νει·ϋὶπἀιιπς,εκπι1ΜεΙιι,ιιΜΜ ΜΙΙου0, Μιτουάειιι νω·Ιπιπάε
«ω 9ω"=κιωε

ΒΗΠΒ·οι·Μα 8 Μι ιθωιπω Με αοαοσωω.
Νο.οΙι Ρι·Ενω.άοοοπτΠι·. ΛΚ:·οτυειγοι·.Ι·ΙειΙΙο ε.. 8.: απ· Ζεὶτ

Μεΐεε ΥΥυπιΜτουρυ!νει·.

ΤΑΝΝΑΒΒΙΝ ‹κιι‹›11›
ἔΜιΙΙοΙι μΓειΙιτΙοε, ρ1·οπιριπιιά εἰοΙ181°ννἱι·Ι‹οηᾶ

' ·· «Με Χ' Μι·Γ

Ἐπὶ ΕτΜιοΙιεωιοπ

ειιιοΙι Πι τοΒοτΕυΙ6εοιιΠ.ΙΙου.

ΚΜποι·Ιοϋ 8οΜΙ:Μυπη Με Μεμοπε οι!οι· 8Ιϋτυπω «Με ΑρρεΙΝε.

ΕΜπαὐωτ ποιά Μαεϋω· επ ΒΖωιείετι.

Μ3οϋικατ9απ
ε!ππ 1η ΝΝεεεοτ οσοι· ΟΙγοετω Μ 1οσωπ
νοι·Ι·τέι!ΙΜεε !ο!οΗϊ από Μαι· Ιοε!!οΜεε

θἰΙΒεν-ρνἐἱρανοτ. .

Π” ,.Ι«:ίτΩ!ιατειππ“,Με 8ο 'νο 5ΙΠτοι· ειι€ΜΜ.Μπι·
ιτἰΓΠει: Βειο1ετἰοἱἀετΚωϊι Με ΑεεωιΚυπιυἰΙτἱοιιττι,
κνΜα Μπι· νκιήςετ Μαμά πιιά εἱίτὶε απ ώεεεε.

Β2ε ,,ΠοΗΠιει·8επ", Μ Μ:ΗοΜ:
Δ

»ή ΠοποττΙιοε, ΙΜ Αιηςοπ- π. ΡτιιιιοπΙεἰσοπ. ΡΜ
τω· ΒοΜπά!υπε νοπ Ψυπαεπ ιι.οΜ·Ιςεπ Επτ

ιΠΜιιπςοη «Με Με ΙΜεσκΙοπι-Κι·ωικΜεΙωπ.

Μ: Ρπο!:επ ω.Ζ.ί£εταΙιπ:Ιε!ιετι άεπ Ηεπεπ Αετ:Σεπ
“ω ιυιά /ταπ|:ο ἐστι πω· νεπ/ι18απε
σω εΙΙοἱπΠ8οπ ΡεϋτΙΚειστοπ:

Ιε:ΙπΙπγο! =θεεεΙΙεαΗειΐτ

0οι·ι1ε8, Βοτιιιειιιιιἱ & 0ο.

ννΑθΒΕΠΗΕψΑΝθΤΑΙ.Τ
-ΟΒοτι:οΜε ΡΠΒ ἱτιηοτε υΠό

Η ἩἔἑοτνεπΚτεἔΙΚΙιοἱτουΠΠ θΒ[θΐ μ ΒΠ$ 830 055
ωΡἱΠω Ρτοερεοτε όιιτοΙι Πτ. έεΙΙττιαΐ1ΠΠ.
Βϋἀτὶι·οΙ-ΟεεττοἰοΙι. (Ι42) 14-5.

110” Ι1ΘΕ8-0161 80 11ω6ΕΕτί900 Ι"- Η01°8ΠεεοΒοτ Βιιάο Η ΜΜΜ ω!. ΒιιοΙἱὶὶτποΒοτἐὶν:Α. ΨΗξιιοοΙιοΒιιτ.1ιιιτ!ποιιΙ1.Ριἶ .Η Η

Ξειυετοτ1τιπι
ί11ΜυπροπΙΜάεπτΙο Βο.πιοπ

Βιινο8-Ι3οι·Γ.
Βοεἰτωτἱιι: Γι·ειιι Ιίι·ορΠ πω! ΤοαΜοι·,
Ι.Μτ.ουάετ Απι: ΗοΜιτΙι ΙΜ. ΥοΙΙ:ιιιά.

ΝΜοτοε άιιι·οΙι Ρτοερεοτε.
(Ιθ8) 2θ-2θ.

Μ. Πι·. ΚαΜΜιιιπι π
ι ΕΜΗ:

(δοΜεεΞε11).
Βιπ1ειιιετε.1τ

Η: Ποτνειι-πιιάθοιπΜΙιεΕτιιπΜΒοὶἀστΙοΞ
θοεοΙιΙοοΜιε.

ΔεπτΜοΙιεε Ρϋἀιιεοεὶιιω
ΠΠ· ῇτιἔεπἀΙἰοΙιε Νετνειι- σκιά θε

ωϋΠιΒΜ·εΜιο.
θεειιιιόε Π6ΙιειιΜεο, ιιιιιςοϋεπι ν.
Θϋ.ι·ιευιι. Ρο.τΒειιιΜιμπ.ΑΙΜ ΠΠΠε
ΜΜΜ ά. πιοάετ.Νει·νεηρο.ι!ιοΙοεἰε.
Αιιεεει· άειι ἀἱι·ὶςἱτειιὸεπ Αετ2ιεπ
2κεὶ ΟΒει·Μ21ο,πιο1ιι·ετεΑεεΙειεπι
Μεεε, κνϋεεεπεο!ιειΓτΙ.ιι. Ηο.ιΜΓει·τω
Βεἰτε-ΕοΙιι·ετ.ΡωαΕοπι25ΟΜε 300 Π.
Αιιεϊϋ!ιι·ΙἰοΙιο Ι)τοεροσω ίτοἱ.!|:~

Με:·οε1:οΡο Β:·ιιε':. Εοϋ.:
ιιι ΡειΒι·ἱΙ‹ρι·εἱεειιειπρΠεΒΙτ.ΠοτἰΕι (Μά
Μι·8, Θε. Ριποι·εΒιιτς, ννοεΙιτεεεευεΚψ
Η 11. (ΒΒΔ 1-1.

ΥοτποΜπτ. Ρι·ευεπ-Ατ:τ
σε!. ώεϋτι8. ΗεΕπιπππε σε!. πασοκ

μη: εΗτωπε Ρετεὁπ!ἱο!·ικἀ .

Με Πι !ιοΙιοιι Κι·ε1εωι Ζιπι·Ιτ.τΠει, ΜΒ:
:Με Ρτον1εἰοπ Βοάειιτωιό.Βιιιτιπισ -ῖε
πω! ἀιιι·ωι: ,,ΙΩιιαει·ί'ι·ευτιά“ μ. Μ.
(151)5-2. ΒιιιΙοΠ ΜΜΜ, Υ!”Ιοιι.

πααοακα:οασα ίπ

*Χ ·η_ ό· Χ

σε ω" σ
ε

3
2 .Ξ >ἑἔ'ἔο€°« Χ

θ! Ξ εεΞετΞ Χ

Χ Φ "°#ὲ.ἑ·Ξ= χ> ==··=-*°χ ε· . .:,>έ:91" χΣ Β ..Φο>μοΒχ =Φ°Νἶἔιῇἔι=ι ακ-ω···ω-2 Μ κ. ____ :` =.: .ΣΒΒΒ>
==.ε ἔἑΞἔἑΞἔ:ξ? "-$.`ω-=χ δ :σΒ2;εΞΒε χ=ω _.ἔἑ>οει`;ζἴ=ιχ Φ ΦΟΦωέ χ@ η;ΦΒ .εε. Ωχ = ΝΒ -ιου χΦ..-` Ηχ = Φῶεἔοἔ-ΞΩχἴ =·Ώ ω===Ξἔ Χ

χ ==ἔἔἔΞι;ἔΈ ΦΟΦ5_-=-2 χΕΟ ΟΧ: Β::Β=εε=Β,·Φ χΗ σέχ εεεεΦ3= αχ %ω=εεἔ·εἔ αΧ= ΞΦωει- χο ΗΜ @επιχ 9- ι=~·-<Β.
σ: ΈΕ'ΐΒΒΒ:=χΧ ;ωμ:>Ξ

χ σ: .=;::έ.ε;>«ο ε" Φο.
Χ Ό Με: ··χχ ξ.Ξ Ο

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ



Πεντε πι· Βιιεειει:1ιειι Μει!ιι:1ππι:1ιεπ Ζε1Ιει:1ιιωεπε-ε
Νε 1. Βε11ειΒε Ζιιτ ,,81. Ρετοτεππτἔετ Μεόἱοἰιιἰεο1ιεπ ννοεπεπεεπτ11τ". 1881).

ΒΠ8818ΟΗΒ ΜΒΒΙΟΕΝ180ΒΒ ΖΒΙ'7.'ΒΟΠΕΙΣ"1'Β1.Τ.

πω” ρε1οΙι1πιτ11,πειτοΙοεἱἱ 1εεπι1επιιο_1ρε1εποριιτοΙοε11(Ατοπιν
Π” Ρεμ·Ιι1ιιιι·ιο, Νεπι·οΙοειο π. εει·ι‹:πιΙ. ΡενοΙιοριιι1ιοΙο21ο).

Βο1π1ι.εε1ιιιιι_πι@απο Βοτ.κιππ.(Βοι1ι1ιι'ε ΗοερΙτ.ε.12ειτιιπε).
Οπ1τιιτεπι (ΒΜτπι·ειο).

°

1)_1οιε1ιιι_ιε.Μοι1Μπο (ΡΜ1πιι·1εοΙιο Μεά1ο1π).
δοεπεπτι1]ι·Ιιιι1ι (11'οεπεππ1οιι).
Ι._1ειορπεε τπεεΙιοι επιτιιτεΠ (ΑππεΙεπ πετ τιιεε1εοπ.ΟπιιιιτΒιο).
Μεά12ιιιιι (Μετ1ιειιι).
Μεάιο1ιιε1η(ε οποετεπ_1ο(Ηεἀἱοἰπὶεε1ιοΒιιικ1εεπειι).
Μοι1121πε1ιι_μιρι·1πεννΙειιϋε Ε; ιποι·ε1τοιππεποτιι11ιπ(Μοι11ε1π1εοπε
Βειιεεεπ ειιιπ Μοι·1ιιε·Ατο1ι1ν).

ΒιιεεΜ_ι Ατοπινν ΡπτοΙοει1,1ιΙιιι1ιεεπεε1ιο1Μετ1ι21πν1ΒοοΙοτ1ο1ος11
(Βιιεε. Αι·οπ1νΠΜ·Ρπι1ιο1οΒιε,1ι1ιπ.Μεά1ε1ππ. Βιιειοτἱο1οεὶο).

Βο1ιι11εοπιιοπι (μιεε1ει Βο11‹ἱιιε. Ντ. 40-47.

Τ. ΒιιτεπεΙονν: «Με Βε1ιιιιιι11ιιπε(Με Τι·ιρροτε Με. πω·
Μοι1ιοιΙο νοπ .1ειιιοι».(Νι·. 40, 41).

1)1ε ο1ε;εποπ Βοοπεο1ιιιιπ επ πεε νει·ίεεεετε πετι·επεπ 50
178.11ε,άιιτππιοτ 7 ο.επιε, Ι εππεισιιιο, 19 ε1ιτοιιιεεπε,7 ιππ
ΕριαιιΙνιιιιιιε ιιππ 2 ιππ Οιει1ιιε. Με Απεερι1Ιπππειι ννιιιάοπ
ιππ ε1ποτ 2θ° Με 84° ινοτιπειι 1.6εππε· νοπ π·ρετπιιιππεπ
εε.ιιι·ειιιΜε πιιεεείϋπτι, (Πο νοπ νιτι·εε1ιιει1οιιετοποειιιτιιι.Ιοπ
Β·εινε.1ιΙτννιιι·ιΙομε ιιιιεπ ι1επ ΕπιππιιιΙππ,<.τεετετΙιε1πιιιι€ειιιιππ
2νν1εε1ιοιι1:500-1:10,000 εε1ιννιιιιΙιτ.ε.Με οτειειι ΗριιΙππ(ι,·οπ
ννοι·οπ πο1πει· (;τόεισιεπΖε.π1πετ Κι·ο.ιι1ιεππιι Βο81πιι εεπιιιει·π
πω. εε πει Με ιπε1ειειι1:πο11εΜε ι1εννϋπιιιιπε επι. Με Με.
Βιιιιεο ννιιιι1ε ιΙιιιεπ ιιιιΙτι·οε1ιοριεεπο11ιιτοτεπεππιι€πεε1επει·τ.
Α1ει εα·1ιοι1τ1ιοπιιτεπ 86 Κτιιπ1‹ε επιΙιιεεειι πνετι1επ,άε.ι·ππι.ετ
14 πιι‹:1ι 10 8μπΙππε·επ, 10 ποεπ 15 Βρπ1πιι8·επ, 10Μι 20
8ρ711ιιιιβειι ιιππ 2 πιιε1ι22 ι·εερ. 25 θρπΙππ8·επ.

Β. 8ειΙοεοννιι: <‹Βε1:επἀ1πιι,ςάετ Νιιοοιι-, ΚεπΙΙιορί- ιιπι1
Οπι·ειι1ιτε.π1ιπεἱιοιιπιπ νιπι·ωιοιιειππεεεεε». (Νι·. 40).

(8επ1πεε1
Ζπειιιιιιπεπίπεεεπι1οε Βει'ετει.

Έν. Ν11·ιπΙ1π: «Ριε.1ι11εεπεΒειιιετ1ιππιτεπϋπετ (Πε 1πι1ιιεπιιι
πιιεπ Βεοπε.οιιτιιπεοπ ννιι1ιτοπι1ω .1επτε 1889--1899».
(Ντ. 41-48).

1ι11ιι1ιειΙιιιη;νοιι ε1π1εοπ εεΙπειποοπο.ο1ιτοτεπΕ'8.1Ιοπιιππ Βε
πεπε Βοεο1ιτοιπιιπποππεε 1ιΙ1π1εεποπΒ11ι1εει1ετ 1π11ιιεπιπ ιιππ
ω.» ΟοιιιρΙιτει1οπεπ. ·

δ. Κ ο ε 1ο ιν οΜ: «Ζιιτ Ο.=ιεπ1ετ11ιε" πϋεε.ττ1ρτοπΝοιιπ1Ιπππ
8·ειιω- Βοιιοπ1ι61ιΙο».(Νι·. 41--43). -
Με πει 11επ:ιε1ιοιι8επνν1ει·η.ι;πειιεπτπτ (πιο Β1ορ;ποεε άπτ
επε11ειιι1εθεεεπινιιΙει ετννιεε ειιε1ιπεἱ άει· θεοποπ Με εἰιιο
Ονει.ε άοεχτι·οεεεπΝειΖεε, ἀἱε εννιεοπεπΡν1οτιιε,άειιι οπετειιποτι
2οπιε.1επ Αει. ποε Πιιοι1οιιιιπιεπιιό. *μι άεε Οο1οπ 1τιιπενει·επιπ
εεΙππετι νετ. Με Ονειο ννιιτ ιππ ι1ππ1ιε1τοι.ΙιετΡΙπεει€1ιο1τ
ιιππ επιίπτπτεπ Ε'1πτ1πποτ1πεοΙππεϊϋΙΙι πιιό νοιι εἱπετ ει-τϋεεπ
Μεπι1›ι·ιιιι πεεεε1ιι, (Με πιιο1ιοπεπ ιιι ι11ε8ει·οεε. άεε δε_ῇιιππιιι,
ειι ποιε1οπ θειιοπ π: (πιο Οιπεπιπιπ 1ιπει·ειιιες.1)1εΟνειε ννιιτ
ι1ιιι·επννποποτινοπ ειιιοιιι Αι1εποεο.ι·ι·1ποιππεε Με.πεπε, (Με πω.
επί πειιι θι·ιιπι1ε ειπεε τιιιιι1οπ θεεοπννϋτε εετιιι1ο ειπ άει·
8ιο11ε ε" νοι·ινε.οπεππε πεε 1ι1επεπε ιππ. άει· Ονετε επιννιεΙωΙτ
Μαιο.

Ο. .Πι.ννοιπ: «Ποπει· (Με Πτειιεπε ι1ετπωπω Μ112εοπννεΙΙιιππ
ποἱ νει·ἔ1ίιιιπἔοιι ιιπι1 1πιεειιοιιε1ιι·ιιιι1ι1ιο1ιειι».(Ντ.42-47)_
ΑΜ Ηι·ιιπι1 εοιποι· ε1(;επειι ειιρει·ἰιιιειιιε1Ιεπ νει·ειιεπε ιιπό
ε1ιιοτ εοι·ε·ι'5.1τ1Β·εοεειππιε1ιειι Ι.πετιιτιιτ 1ιοιιιτιιινοτιοεεει· Ζιιτ
Πεπετπειιπππ,ς, ποε πει νοι·ειιιιιιιεεπ πω! ε.ειιιοπ Ιπϊοοιιοιιε
1ιτειπ1ιπειτοπΜε εαυτο Μ1ΙΖπεπινε11ππε;ππτ όιιτε1ι πιο Αιι1ιειι
τιιπε άετ τοιπεπ ΒΙπι1ώτρετεποπ ειι οτ1;!.ϋ.Γεππιο, ειε ιιι άετ
Ν1112πετΙο.11οιι.Πιι‹1 "νετ ννετάοιιι11εΖετιεΙΙεπεπ ι·οιποπ ΒΙΜ
Επτροι·επειι άιιι·επ πιο ΡιιΙριικεΙΙεπ :ι1:1:ινειιτπε1η.τεπεΙιειι ιιιι‹1
Με ΓοΙε,ιο ‹11εεει·ει·πϋπιοπ Επιι!ιι1οπ ιτ1τι Ηγρει·5.ιπΙο άετ 111112
ιιιιι1ΗγρετρΙεειε ιιππ Ηγρετιτορπιε Πιι·ετΖο11επΜε νετπιεεετ

8ππι·πε1 ε1ιιιεε1ιοτει:ννο.1 ε1ιεπεπἱεπ πο1εεπο_ῇ(7οιιτπο.1Επι· θε
πιιι·τεπ1Ιίε ιιππ Γτοιιειι1ιταπ1ιπείι.επ).

1Νεειιιι1ιοιιιιΙιπο1οΒιι (Ζεπεε1ιτ1ι'ι.τπτ ΟρπιποΙιποΙοειο).
Ψεειπ11ι 1ι11π11εε1ιοε1ιο_11 εειιάεπιιο_1ρωιωτιι 1 ποἱτορετο1οειἰ
(Ζειι.εε1ιτ1ι'ιΓϋτ 1ι11π1εε1ιοιιπ‹1Βιοτ1επι11επεΡεγεπιε.ττ1επιπ!
Νεπτοροι1ιοΙοε1ε1. .

ννοετπἱ1‹υπεε1ιτεοποειιινεπιιοῇ,ιτἰεἱοιηπεεπι1οππο]1 ρτε1Μτεε1ιε
οπο] πιεόιπιπν (Ζεἱιεε1ιτὶΓι επ- π1ΐοιιτ11ε1ιο1·1γ,<;1επε,(τοτἱε1ιτ
11επειιππ ρι·ε.1ιι1ειεπεΜειΠε1ιι).

Ψο_ιεππο-ιποά12ιπεπϋεππι·ιιε.1(Μ11Μ.τ-ιπεά1ε1π1εεποε.Τοιιτπνι1).
ν17τιιιεεπ(Πετ Ατει).

ἱει (.τειιει(ιςτ,ειιεπ (Με Ιιοιιριεεε1ιΙ1επε ρπνε1ο1οπιεεπο Αιιι'Βο.πε
ι1ει·Μ1121π 1111ιτο.ιιοππετ τοιπειι Β1πι:Ηϋτρετο1ιοπειι εε1ιεπ,
νοπ (1ειιειι (Πο ρπνεἰο1οεἰεε1ι επεεειοτποπεπ ιΙιιιεπ Με 111112
ε11ιιι1ιι1ι·1:ινοτι1οπ.

Α. Πεπ ιιὶΙονν: «Ζννε1 ?Με νοπ ρτ1ιιιπτειπΚτοΙ›ει πετ ρο
ρ1Πο.1'ειιοι·ι».(Ντ. 43, Μ).
Ιιι ειπε-ιιιΗΜ, άετ ο1ιιοπ48-1επτ1ε·οπΡο.ιιειιτεπ πειτιιι”,ννε
τοπ Απίπ1Ιε νοιι Ιειει·ιιε νοι·πιιεεεεεπ,<,τοπ.Με Ηο.πριενιιηιιοιιιο
π1Μειειι επειτ1ιοτ1εωτιιε, Βι·πι·εε1ιοπ,Αεεἰιοε, Οπειἰριιιἰοιι πιιό
Κιιι·1ιεκιε ιιππ ννιιιι1ειιι1ε1ιει·πεἱ Εεπεε1τεπ πεποι·ε1ι·τ1ιοεοιιπά
'1'ιιιιιοτε.πι1οπι1πιιΙΙεά1ιη:ςποει1ε1ι·ε.Βε1 ποτ 8οοι1οπ ινιιτι1επεπε
εετ Ρει·11ιερε1.1ιΞεεπι ρι·1ιππτετπω” ποτ νιιι.ει·'εε1ιοπΡορἱΙΙο,
Οιιι·ε1ποπιπι1πο(1επ1,Αιιςιοεπο11ι1εοπο. εε. πιω Ογετἰτἱε ιε11οε.
ρπ1επιποποεο.εοπειε.τ1τι..
Ιιπ :ιπι1ετεπ ΡΜ!. οιπο 45-_1π1ιτιιζοΡο.Νοπιιπ πεκτεΠ'ειιά, »νετ
επ 11οπ2ε1ιοπΟ1ιοΙο1ἱιπἱπεἰε ιιπό Οπο1ιιιιςἱι1ε πιπ! ππτ: νοτ
πειιι 'Ι'οι1ε Μεπ1ιητ1τιεάπιπποει1ε1τι.ννοτι1επ. Βεἰ ι1ει·8οοτ1οπ
ετεεπ ειεπ Με ειιι'5.111,ιτοτΒει”ιιιι(1πτ1ιππ.ι·οεΟπτειιωιιι άει· Ριπ
ρ1ΙΙιι.νε.τετ1,Οιιτειιιοπιιιάιιοιι εποΙοι1οο1ι1,θπο1ο11ιππιε1ε,(Ηττ
1ιοειεπερει1ε, 11Ιεπ1ιιι;1ι1ειιιιιιτεπιιτπ1επτε.

Ο. Βειιοπί'πεε: «Με Βι·ίοΙε·ε πο1 Απννεπάιιπε· άεε ΒΗΜ
τ1ιοτ1επε11εοτππιεπιι Κ1πάετ1ιτεπ1ιεππο.ιιεοΜε Ρτ1ιιεοπ Ρο
ιοτ νοπ Ο1τ1εππιιτ(;νν111ιτοπι1άει· Ιοτει.επ 1)1ρ1ιτποτ1οορι
Με ιιι Ρειετεπιιτ8·, ερεε1εΙΙ 1897-1898». (Ντ. 44-47).
(Ροττεειειιπε Μετ).

Ν. Β τἱ π οπ οιιι ο νν: «Β1π Π!! νοπ Ρεοπι1οπει·πιορπι·οι1Μειππε
ιιιεεειι1ϋπιιεειιτετπιιε». (Ντ. Μ).
Βεπ 14-1211ιτ1ρτεΡοι1ειιι ννιιι·ι1οννε-τοπ 8επιπετεειι, ι1ιειπιπ
απο ιιι ποπ (Με τοεεεπ 8επιιιπ11ρρεπ νοττειιιεο1ιεπι1ε)Ηειιιτ.
Μτ.ειι Με ειι επ πωπω νοι·ιιτειιο1ιτ.ειι,1ιπει.ι·ιι·ι.Με ιιιι!ιτοε

'Έορ1ε:ιε
πιοτεπεπππε τ1οτεοΙπεπει·ιτο.πποτιιιιιΙο8ι.τιι1τι.ιιτάει·

881,1ε .

Ν. Β ο π ο ρ ο ιν ε.1ιιΠι ο νν: «1Β1ποποπο 17ιιπ1ιτ1οιιάεε 1)ιιι·ιιι
ειι.ϊτεε».(Νι·. 45).
νει·ίιιεεετ πωπω Γοειετο11επ,ι1εεε Με Β'ετιπεπτε(Με Ρεπ
1ιιοεεεεΕι.οε ιιιιιετ Βιιιννιτ1ιιιιιες εεε Πει·ιιιεειιοε, (.ττϋεεει·οπ
8ε1ιννιιιι1ιιιπ,ι;οπιιι ΒΘ2ιτε επί1πτε 8ιετΙιο ιιπποτ11εε·οιι.ΟιΤοιιππτ
ποτππτ Με νετεΠ.τ1ιεπι1ε1Ήπιν1τ1ιππαΜε εἱιιειιι Ρ'οτιιιοπι, ι1οππΜε Κοεπεπ άεε ΒιιΓι.εε(μπι ι1ιειιεννιι·1ιιιπε νοτ1οτειι.Βιπε
Μιεοπιιιι,ε;νοιι θοΙΙο πω! Βοι·ιιιεοΐι ετπϋΙιι ποεπ επε 1ΧΊι·1ιιιπε
ο1ποε_1ει1επνοιι 11ιποπεπι' ω. Ρεπ1ιτεε.εεειτ.
Ρτο1'.1117.117γ τιε ο ι ο νν1τ.ε οπ: «Πεπετ Βοππωιιιιρίιιιι€ ι.ιοποπ
Απόοιιι1ιιε.1ιγρπιιο».(Ντ. 46).
11'. Βεπι·πιιοπτεΖιιτ Ιπιριιιιιε; 18 8ι.ιιιιι1επειπε Βε1π1ιπΙιιιτεπ
νοπ ειπειιι ι'ι·1εοποπΗΜ. 1)1εεε1ποιιινιιτι1οιιιιιο1ιτι1ιιιοπ Ηἱιπο
εοιιάετιι άιιτοπ Ζιιειιι.π νοιι ν, ποι. ΟιιτποΙεπιιτε πετϋτει. θε
1ιπμΓι ννιιι·ι1οιι235 8οΙι1ειτοπ.Με ειΠο :ιειππεπ πειιιΒ· πιι νει·
Ι.ιιιι' νοπ 2 Τιιεειι ιππ 'Ι'επιροτειιιτει·πϋπιιπε τοε.8·1τιεπ.ΠοπΙε
Ζπι11Ποννιιι·ι1ειιτω” πεοπιιτπιει. Ππιοτ άειι Ηειιπρ1'ι.επΙιειποπ
1ιοιπε Βι·1τι·π.π1ιιιπιτεπειπ 'Ι'νρπιιε νοτ, ννΜιι·επι1 τιπτοι· άετ
€1ε1επειιΖιιπ1 Νιε1ιιρ;εἱιιιρΐιετπι ι1ετεε1ποπ Ζε1τΒ απ '1'γρ1ιιιε
ετΙιτειι1ιτοπ.1)ιεΖο.π|επ ειιιπ ιιο.ιϋι·1ιοπειι 1ιΙειιι,Με Ψ. εεΙπει.
ειι€1οπι, ιιπι 8επ1ϋεεε ι1ετειιεειι τποΙποπ. ΝΝ'εγοτι.



.______- -.

Νοεττιτττ οοεοοτεοοοετπειιποτ οτοτεπγ, εειιποοποτ τ

ιιτιικτττεοοοεττοτ ιτιεπτετιιγ 1899. Ντ. τ-8.

1. 8 τ:π ο τ ο ο π: «Πτε πγπειπτεο1ιο 'Γοεοττο ιιιιπ τοτε Βοετο
οπος ποι· Ηγο·τοπο ποπ Μεπτοτο».(Νι·. τ).

Νεεο Αποτεοι. 8.'ε τιιττεειεποιπ ενοπτ.ιιοΠοπ οτεοιτοπγιιοιπτ
εοοεπ Πι·επτιιο,ο·οτπτε;οτΝιι.ιιιι·ετεοτιοτοοοοεπ,εοπτε πετπ Βτεο
ττοιοιι.επεττειποεΜε ο1ττοϋ.ο1τιτςοοοποιοι· το ποτ Νιι.ιοι· ετοο
ποπ ει·οοεει·ο Αιιτπιετοεπιποοτι ειι:οπιιιιπτ ποτποο, Με εε οτε
οετ ο·εεοοεοεο. το" 1.οοοο, τπτ πτο θεετιπποεττ ποτ Οτο·ειιτε
τοεπ εει οτιιεοοεπιππτε;οπγοιιιιιτεοοεΨοοτιεοΙπττοιιπο επτεοοεο
ποτ Αιιεεεοπο1τ. ποπ ποιπ 0ι·τ.μιοτειιιιιεει·τοι·ποι·Ιτοο

Μ. Α. 8 ο ο ο οο ιι_τΙ ο π: «Βτοο νοι·ιςΙετοοοππεΒοιιττοεττποο·ποο
;ιτε.οτ.τεοοοπινοτι.οεε ποι· εεοτοπετιΙτοοειεο Ποετο(οοτ.τοοε
τοτττε1».(Ντ. 1).

πω. οει.ιι.εοοτοΒοτοε νοπ νετειιοοοπ ιιποοειοΙΙ(: ποτ Νοεο·
τοτπποτπει· Ζτινοι·οι.ε=τοοεττποτ το ρττικτ Βτεοτο.ποο1τοοετοο
εετπτοεττοτιεπιτττεΙ.1πτπεπτοεοεεττεΙτοΙιοΚΙιιτΙοεπιιο; οοετιπο
τιιιπιεπεετιννει·ιτι, ποτΙ ετιιοτεοττε,εοΙΙιε ποτοο ετπΒοετπτοοιτοπο
πιτιιεΙ τοσοι ποι· ετιι·πττειε Μποστ οτπτε1τποιποπ, πτο απο
ιιοτποοπτεπ τ.ττοεοοοΚοετοο εποεττεο ιιοιοοιιοι πειτοο; ιιπποτετ
ιιι-πε ποιπ ετπε ο;ι·οοεοΘετιιοτ τπτ ετοοονοτιοτνετοτοττοπονοπ
1πτοοιτοοεοι·οποοετι.εππερ,·οοοοτετ.πεππ ποιο ποι·τ. οτοο πο
οττοεοποΠοετπτεοττοοπιτ ετιιαοετιιοπεπ ιιππτοιιοι, πο οτπε
εοΙοοε πε (ποιο (ποτε ι·οτοεοοιιιπιοπετ· Μεπτοποιττοοοπ οτο!ιτ:
οιιτειττ·τ.1ΐο1τ,τοππεΟοετοττω.ττεοππτπεο νοπ 8. ποτ' τοτε πιπε
τπττοττοοπεπΕτε·οοεοΙιε.τ'ιεοοτο ποιοι·ειιοΙιτ: 8ιιοΙτπιπτ. Οειτοο1
ειι.οι·ο. 8οτιποΐεΙπε.ππιτ,ΓοτπιπΙτο πππ Ατοτποπτιιο. Με ετο·πο
πο, πο” 8οοπετοΙ ιιππ_Απιττιοποιο οοεεετοι εοτιννιιοοοποετο
ίτοττεοποΜπιτ οεεττοεο,ειπε ποτοοεπιθτοοπο ετπε1)οετοτ'οοττοπ
τοποττ·τει·θειτοπετοππε πιττ:τετετπει οι-Ιοοπ το παπά το ποτοο
ππε ποοιι1οεεττοοετοΙοτι ποτπετι ιιιττεεε. 8ιιοττοιιιτιπππ Ροτ
οιε.Ιτοεοτεοπτε πιο πιοτειοιι πττττεοπιεπ Ποετπτεεττοοεπιτι:ιεΙ,
επ οποιοι· 8ιο11εοοιιιτπε πτο 5 ρθτ. ΟπτοοΙοϋ.ιιτο ιιι ετεοοο.
1)πι·οο Ε'οττπειτττιπετπο οτοοτπιιι οοετπο.οτιττοοε,οοοποτο οποιο
πιιτοο 8τοπο το πτο 'Ποτε ποοοιιπο Πεετοτ'οεττοοεττετοοτ.ποοετ
Ιτετιιοτ1οτ8οοϋ.πτοιιτιο·ποι· (τε.οεοετοοπο οοπιοτοοιιτ οοτ. Ποτ
ετπεο πεοττοετιπεοποετοττοτι·εππεοοιπο πο οι·ιττετοοοιττεετεπ
ρτο ΟποτΙτοιοτει·Επί: θ τ'οτιοεΙτιιροεττΙΙοπ «8οοει·τοΒ» νετ·
ποιποπ. ποιποπ.

Ρ. Θ. 8,9;τιιιοοτεοοτπ εογ: «Με 1πεο οιποτ·Οτττιιτπει.Ι-ιιπ
τ.οτοροτοτ.ι·τεοοεο8οοπτο τιι πει· νντεεεοεοοπτι πππ ττπ(Τιε
ττοοτ.ερι·οοεεειι.(Ντ. 1 π. 8).

Ιιι πτοοεπι'1'οεττεεετπει· Αοοπτιπ1οιιο·,ετιιετ Ροττεοτοποε επ
ποπ Απτ'επιπειι το πετεοΙοεο Μοοιιιοεοτιι·τττνοτο .Μοτο 1888.
οττπο·ι.νεττ'. ετιιτεοΑιιειοε;ο ειτε θοττοοι.ερτ·οιοττο11επ.πεΙοοε
επι· ΒοΒ·πτο.οοιππιτποο τ;οτειτοοιιΖπετιιοπεε Απε·οοΙοετοι· οιπο
Μεπτοτοιιτ-Ποπε.ττ.επιοοτνετπτεεεο πιιι·ποπ. 11τιπιιτοονετεοιοτ
οι· οπο. Β'ιιοτοετοετεεττ.εποπ Μεοετο1.ε;εοττι.ι·οοπετΒιτρει·ιτεο
οοτιτιοοετεπο1το1τ1τοτιοοΒιιιιιπ πετ. (Μπιτοιιοτει·τετιιενετίιιτιτοοε
επ οεπετεοπ. ιιοπει·οτεοττεεοετ ποπ Πιιιεττιππ:ιι οοτοποο, πεεε
το ποο τιιοτειοιιΡο1τεο εοτιεπε πετ Βτοοι:ει·ντοΙ επ ποοττ; (1ιο
»ποπι οτοΙεἔτ.πττπ πο( πτεΜοοπτεοΙιοτιοτοεοιιοοοτιοεο θετειοε
επετ.ιιοππεε Απ,<τοοΙποι.εο.

8. Ν. Ιοεοοπεπ: «Πεοετ ποπ Βτποποε ποτ Ζπεοοττπποετττο
το Βιιτοοει·τειι ποτ'ποο (ιτεεοοπτιετιεοπετε.οποι Ατοεττετ».
(Ντ. 1 π. 8).

Με ΒεοοιιοΙιτιιοτ.τεοπιιτπεο ππο·εετε1Ιτπιο( πετ Ζιιοοεττποττο
«'Ξεο1το1πτοτ»το Μοετιιιιι. το ποτοτιοτ200 Αι·οοτιει·, πιιεεοοΙτεεε
οοο Μπτιοοι· οοεοτιτττττε;ι:πετποο. [Με Ατοεττεποτι:οετι·ϋ.ετ12
8ι.οοποο πιο. επι-τοιο.ΙτεετΒιιτιοριιπεο επ οτοετ οπτοοπ ποπ επ
οτποτ8τ.πππο. Νοετιποιπ Ε. ππε πιο; πετ '1'οοοπτοπππ ποπ ετο
2ο1οεπ Ρτοοεεεεο το ποο νοι·εοοτοποπεπΑοιοεττιιοττοοπετ·1ιοι
οττο οεοιιοοι ο·ετιιιιοοιΜε, ει·ΐιιοτοο πττ, ω.. πτο Ατοεττ νοπ
ΐοτε;εππεπ πτο θτοειιτιποοτιοιιετοττοππειι Μοτπεοτοπ οε,ε;Ιοττετ
πτι·π: 1) οεττεοτι(;τοσοι;τιοοο Τετπροτει.τοι·το ποπ Ατοεττετοιι
πιοπ, ποο πο Βτοο1τιιιιεεοτοποτιεττ.εοτ`ττοτο.Νιιτοοπτ1τοτιτπτ
οτιιοττπποεπποτ Αιοτοπιιι.τειι·εοοοοπιοιοο ιιπτετ ποπ Ατοεττοπ
πειι ο1τ.ιιττο·νοτ. ει Με οοετοοπτε·εΒετοιιι·ιιπο· τοτεΖιιοττει·ποπ
εετοεο Ρτοπτιοιοτιτω” ποτ Βιιτειετιππο·νοτοοοτεπετιετΠει·ιπο
τοεοπ. ποιπ: πετ ρττιποτνοτοτ·ετι.οτιτοπΜεοοτιιττοο πετ Βιιτπει·
τοτε.Βεεοοποτε τιιιιιιτοποτπεπ νοπ Ι..1τοτιιοοο1οεοπππ Η:ι.πι
τι.οεοεεεοοοοοποοιετ. δ) 1)οι· το ετπττ.τεπΔοτοετοιοποπ ποτ
?Μοτο νοι·οιιππειιο Ζιιοοετοτειιο οοτ ποι· πεπτο· ττοειιοπτιετοι
εοΙιτιπττοτι.4) Ιιι ετποπι Βιι.πιποοοττεοοε Κοοτεπετε.πο,ποΙεοετ
πιο οεοτιππτοΑπτΙιτποοετε ρο1τποοοπι,πτο επι πεοτ,ε.τετοοεο1ιττπ
οοοε οοι.οτ ποο Ρπειιοιοοοοτοεεο. οτιοο ετοο2τεοεπ οοοπτε.
Ποτ οπο ποπ Βττιπιιεε ιιιοοτ σποτ· πεπτοοτ Ιπποπιιιιοτπποτ
Ατοοιε ποτ'πτε ρτιτοτεοοεΕπι.πτοοετιιτιετπετ ΑτοοττοππειιΚοιτ
επΙοι.τοτι.οποιο Σ.. εοιοι·οροτοετι·τεοοεΜοεοοιιοοο πο εοτπεο
Ατοοιιοτπ νοι· οπο νοτο1τοοπτε ετοιιΙτειιοο ννοι·ιοε πιο. άειι
Βοειιττετ.εοιιπποτει· Βοοοιιοτιτοι·. Με οτοεο οπο, πε.εε πτο Βο
εοοπτιι€ιιος πο( πετ Ζπεοεττετττπεττοπιο ιτττοεττεοτπ1πτπ(·Ιιιεε

ποτ πο( πτε ΒτιτπτεττΙπποποο Βι·πειππιτππο;εποπ ποτ'Με ΐοι·
οιιΙτοτεε επτεοοεπ Ιειετοτειιι πππ ποιπ ννιιοοεο. Ετπο ποοποπε
πεττοο θεπτοτιτειππιιοτοε πιο ιιτοοταπο, πετοοετ Ποιετιιοπ
ποο! πετ οετι·εοΙιεοπεο οοοοπ

Τοτπἔοτπτπτ,
πιιτοτιεοοοτττττοο

85° Ο. εοεπεοτιτοτοεπτετ. Πτε οοοε ετιιροτει.οτ1ιιιπο οιποπ
τεποτιπππτ νοπ ιιοεοτιιτθιοειιοποτιπο Ατοπιιιποτε- πππ (.1τι·επ
Ιειτοιιεοτι.τοποπ18οι;ετε Ζοττ Ιιττιποτεοετττοετεοποτποο οοιιο
Ε'οΙο·εο. Με ννοοιιιιππονοτοΜιπτεεο πει· 11'ποττττε.τοεττετ1:ιεεεο
το ογοτοοτεοοετΒεπτετιποτ;ντεΙ ιιι πττπεοοοπττοττε;ππε τιΣεεεο
ττοποτοι νοτοτοττο πιο; ποτ ΕΣτοιιοτποο· νοπ Γεοττοε.τοεττετο
τοι ΑΙΙοτειτιοτποπτπτ ετοτοΙτεοοιοτιττο·οοποτιιοοτει πει·ποτι. 1.'νε.ε
πτο Μοι·οτπττοτποοετι·τττ`ι,επ ττοοιοο, πτο οοεο οι·ποοπτ.. το
οτει.οτΜοτο Βτοτειιιοιιοοεο πετ Αιτιπιιιποεπεπε νοι·; ει.Ιεπιιοο
Πιιοτοτε.οοΙιετιεο. Ττοποιετι, οποιοοιΙτοο Ιοτετιιετ Απ, οιππ
Μοτο; πιιπο ποτ οτοεπεπ Ποιτοτετοοιτεοετι:οοτ ποο Ατοεττετο.
νοττ. Ιτοοιπιι. ποπι 8οοΙποεε, ποιοι πτο Ζποοει·τπππιιτττο το
πιιτ·οοε.ποεοειιπποεττ1τοοο·ττπειτοενετοπΙτ.οτεεε 8·οετεΠτ. πετ
ποτι οοποιο. ποτιο πιιιποοιττοτιτο ρτορογ1εοιτεοοοι· Βεπτεοπτις
τπτ οοετοτεΙιεππονοπττοιιτοο οοιιοι· τ.ποτπετι πτττπε. ποπ πινει·
πιιι·οο Βιτοοπει.οτε;Κοιροτεπετ.ετππ εοποτιο1τεΙιοΜποεπε.οιποο
π3ιι·επ οτι·οτ.εοπττεοππ. Β'ετπετ τπττοετοΒοιωτοι ποτπεο οι»
οτοε Μοο·ττοτιοεττ,πεπ Ατοοττετο θο1εοεοοεττ ιιι νετιιοοιιττετι
οιιοίτο,·οινεεοοοποιοο το Β'οτπι νοπ Βοποττι, 1)οποοοπ νοτοεο
πιοο επ ττοτιοοτιοοοιιτε πει· Πε.ιιηιποε;ο. Με Ψοοποπεενοτ
οο1τ.οτεεοιιιττεει.επω. Αοτ'οτπετπιιο·οο ποτ Ηγετοπο .ετεττιοεε
ποτοοιι.πεοοοοεεετι ποιποπ.

Ρ. Β. Οοοεπε ο ττο: «Μετοι·τιιΙ ποτ ΒεπτττιετΙοτιο πει· νετ
οτειιιιιιο νοπ 8γροτττεποπ πετ νοτιοττεοοεπ Κττιοοοεττεο
ποιοι· ποο πποοπιττ.τεττεπΒενο1οετοο8·ποτεεεεπ 88. Ρεττετε
οπτ8·ε». (Ντ. 8 π. έ!).

ΑιιοεετοτπεπτΙτοτιεοτετ'ο1ττοεΒεπτοεττποΒ ποο οτει.τετ.τεοτιοπ
Μο.τεττε.τεππε ποτ πετοΙτοοεπ ΑτποιιΙιιοε πιο ετιι.πιτεο1ιοο Κε
ΙτοτττοοοεπτοιΙ.

Α. Ντοτ ιι π; «Με.τει·τεΙποτ Βεπττ1ιοτΙιιτιο·ποο ττο νει·οοπτ
ετι:οοετττιπ1τοοεοΡετι·οΙοιιτοετοετιπττοτετΗτιιετοοτ». (Ντ. Μ.

Ν. οοτ: 185 Ροι.το1οιιιιιρι·οοεπ,τ.ιοοοτππιεπΜε νοτοοτιτοπεπειι
νει·Ιτε.ιιτεετε!τεππετ οπο. .1ιιτ(τοπ(1)οτρετ). ποιπ θεττοποιεοπ
εετποτΠοιοτειιοΙιοοο·οο ο·ετιιτιεοτΜε πτοεοΙοοπ επί' τοι· επι-οτ
ττεοοοε θεπτοτιτ ιιππ πο( οτε '1'οττιρει·πιπτποο Βιτρτιιετοοε
τιπποτ.οεοτο εερι·ττττ.Ότο ΕιτρΙοετοποτεππεοπετ Πτιπιρτε. π..
εεεει:Ηοο οπο: τττττιει·ε.1εοοτ ετποι· Τετπροτετιιτ νοιι ?ΕΠί

ο

ει.ει.τττοποοποττ, τετοπο Αοετοοι Ν.'ε ποι 4°-'7° .το ποιοι
οοτιιιτττ. Επι: νει·ο.οποτοπτ.τποο τπεετεετιεο (τ888τ288 το.
πτεεοτΒ.τοοιιιπε,·οτο εετ πττπο·οοπετπττοεοΙιτ,πιιι πτε τοι τοιο
πετοειτοπΙτο1ιοιιΡτοπιιοτο πο( οτοοι· πιοςΙτοτιετ Ιιτιοοο 8ιοτε
ποπ ποο ειιοττοι·οοΑοτ'οτποι·πποεο ο·ετπο.εεεπ ετοπτιεο.

Α. 88ο τιοτττοπ: «Ξ ΓττΠονοπ θεου” τιιι.οτιποιπ τω.. πετ
Μπττετ». (Ντ. Σ).

88. οεττοοιοτ ττοετ2 ?Ντε ππε εοτποτ τ.τεττοοι:ετιι·.ι·ττττοοεο
Ρτιιιττε,το πεοοιι πεεεο ερε.τοττιιτιπιιτο·ετε.ιιοΙιτειιινετπιιοοτε
οτοοτενοτιι.ποΙ1εο8επε.Ιιεε.τπεπ Τοποιοιττ. ιιπ οετοιτ.εοεοι·πτο·
τ.ετιΕ'τ·οιιεοτοτοοεπτοπιο ετοοτ Βιιοπτοε.(3τοτι8εοιτοο οστεο
πι›ιιιιιιοο ππτπο. 1ιιι οτει.οο ?Με ειιιτο πτε Ε'τοπ τοι ΙΧ.
Μοπιιτ πετ 8οτιπποετοτεοοε.τι,ττπιτπεττ.οοΓιιττε τττιΜΗ. Βοτπε
ΜιιΙο ΓατιάΜατ., οοοτετοτιοτοε ο 'Πειτε εεττ ποπι τω.. νοτ
11οεεετι, ετιιο ποτε νοτ,εοεοΙιττττεοονοτποεππιτ; οοτ οοτπειι
1ιοτοοοπ οεττιππεο πιο οπτεοοεπ ποπ 8οοεπττοΙιι1τοτιτοπππτε
βοτοοεπ πεπο·οοοτεοετ Κτπποτ τοτετιιι:εοτετΝποο1εοτιππτ ποπ
πιο: το νοτιτσεοιιπιτοεοι·τττοποτΡτε.οοοιιι. Με 1ιοποιε οπο..
Μοτο οτπ νοΙτετοοπταετ Ρτο1τι.ρειιειιι.οττ οοοετιιτ:τττποτ·πεο.
Πιι.εε εε ετοο πιο θεοπττεο ποσο ποιπ τω.. ποτ Μττιτοτ, ποπ
πτοτι1:ενοπτιιοΙΙ το ετποτ 1.ει.ιιτο·τεειιι.ττ.Β·οτιιοπετι.8·εοει.οποττ.
τω. πειτττι·ερττιεοεπτε οπνετε.πποι·το @ποο πετ Ι.οτοοεο. Ότοι θεοπττεπ εοτετι ποτοο ποπ Πιιιετιιππ :τι οτο1τι.ι·οπ,πεεε πτε
οποτπιο Βοιπτοο1ποιτ νοο Γτι.ιιΙτιτεεεπεεο τοι Αοποιοεο ποπ
Πι.οτπε τοπ ετιπιπιτ ποπι Κτοπο οοτ νειο·τοιι.ιποττιπποεορτοοετ
οιιττ.ε.

Α. α. 8 Ιττοοε πετ: τ: «Ποτ ειιοττοτοΖιιεττιππ ττο Μοεττε.οει·
θοπτει·οειπεπτ. τοι Ποοεοπτιιιιι 1885-18θ4>›.(Ντ. 81.

8τοτιτοτιοποο νοτοιιπποποπ ετε.ττεττεοοοοΜιιτοττοτεποσο πο..
οτοεοΙποπ Κι·οτεοπ πτεεεε θιοτινοτιιετπεπτε.Ιπι Μοτο! οετιτπε
οι.. ΒιοτοΙτοτιοετι.42'ἶοι'οο,πτοθοοιιτιεπτττετ49,70/οο,Ποοο 8,8°.ω
ποπ πει· Ζιιπτιοοε οεττιιο· το ποο ποοο Βεοοιι.οοι.πποετποτ·οο
1Ο_9°/οοτοι Πιιτοοεεοπτι.τ.,ιττιετοποτποοΚι·οτεο.

Μ.
Ιδ3ετ8οοοινι

«Πιιε Ηιιο(°ι·επτεπ το ειιτιτιο.τοτΒοετοοοοε:...
τ. ).

Ι)ε.ε Πεπττοοτ'οιι σποτ -Ιπιπιιιιοο τετ οοοε 1·"ι·τιτςοοτοε ποι·
Βοοιιπποεττοεοοε.τττοοετοοΒεεοοπτττειιοεοεττοο. Ι)τε 8ιε.ιιοεοτ.
πτι:οτιιπτιταπο τετετπε οο1οεεπτε;ππε οοπετιπ: τοΙο;εοπεε, πεεε
1": Ριιπ τοοειι Ητι.οτ'οε1Ροπ ττοτετπτ8·τ.οο8οοεο. ποοοτ πτε
Πιιτει·εο2, ειτε 8τιιιιο το πετ Πιο; οιπο οεποπετ οπο οοτ' πιο
Ατοοττοοπεο, τοτοο εοοοπτε·οοποο Ετπποεε πωπω. Πτο απο



Ιιεεειιάει·ε ΙιειιΗιε νει·1‹ειιιιιιειιιΙειι ΚτειιΙιΙιειτείει·ιιιειι, ειιιε Με
τ1ει·ΑτΙιιιιιιιιι.ςεινεςε, εει· Αιιε·ειι ιιιιι.Ι άεε ΖεΙιιιί1ε1εεΙιεε.Πιε
εειιιιιει·ε Εεεε Μεεει· Αι·ΙιεΙι.ει·ε1εεεε Μ: ειιιε εεΙιι· ιι·ειιτιςε.
ι·ερΙιγ1ειιι1εεΙιΙι3ιιιιιε ειιιε ειιιΙπεε ει·ιειεΙιειι. "εειι ιιιειι Με
ΑιΙιεΙιε1· ειιιιι '1'ι·εκειι νοιι θεειεΙιτειιιεεΙιειι ΙιεΙ εει· Αι·ΙιεΙτ.
εινιιιςειι ννϋι·ι1ε.Μ. ειιιε νειιιι1ετιειι εεΙιειι ειιιε ι1ειιιθι·ιιιιι1ε
ιιιε1ικ Μιι ει·εεεειι, ι.τειιϋε·ειιι1ειιΠεεεειεΙιε ειιι· ΒιιιΙΙΙΙιι·ιιιιε
ι.εεΙειι ειι Μιά, ινε11Με ΑΙιιε.Ι1ε 1ιειιιι Ηειιιι·ειιΓειι 8ΙειεΙιί'ε11ε
Με ει·Β ειιιε νει·1ιειιί εε1ειιςειι.

.1. Ο. Β ιν ι ο ιι τ.ε ε Ι; ι: «ΠεΙιει· θε1εεειιειιεειιιιε». (Νι·. θ).
Θ. Ιιειιε ΙιεΙιιι Βειιι εει· ΒιεειιΙιι·ϋεΙιε ϋΙιει· εειι Ν_ιειιιειι Ιιιι
Ινι1ιιεεεΙιειι θειινει·ιιειιιειιτ. Με θε1ει.τειιΙιε1ι.ινε1ιι·ε·ειιοιιιιιιειι
ιιεά ειιιι.ε·ε Πιιτει·ειιεΙιιιιιι.τειιάεε Β1ιιι.εε εει· θειεεειιει·ΙιεΙιει·
εεννεΙι1.Με ειιεΙι νειι ΚειιιιιεΙιειι. Με ι'ΙΙι· ειιιιειε Ζω ιιι Με
θειεεειιε Ιιει·εΙιε·ε1ιι.εεειιιιι·ιιι·άειι, ε,·ειιιεεΙιτ.1ιι εειι Οιιιεεειιε
νει· εειιιρι·ιιιιιι·τεΕπί: νοιι 2-8 ΑιιιιεερΙιει·ειι νοι·Ιιειιάειι. Θ.
ει·ΙιΙεΙι ιιιιιι Γε1ζειιι1εΒεειιΙιει.ε: Βειιιι ΑιιίειιτΙιε1ιε ιιι εειιιρι·1
ιιιιι·ιει· Με νει·ιιιιιιι1επ ειε1ι εεινεΙιΙ Ιιεἰ ΜειιεεΙιειι. Με ειιεΙι
Ιιει '1'Ιειειι Με ιιειιιιιει. εει· ιοι.Ιιειι ΒΙιιΠώι·ρει·εΙιειι ιιιιι1 εει·
ΡιεεειιτεεΙιεΙτ εε Ηεειιιες1οΙιιιιε ρι·ε (Με. ιιιι11ιιι.Β1ιιι..Πιε
Ζε1ι1 εει· Ι.ειιΙιοεγιειι ινιιεΙιει. Ιιιιιεεε·ειι ειι. ΝιιεΙι νει·Ιεεεειι
εεε θειεεειιε Ι‹εΙιι·ι Με ()ιιιιιιΙ.ΙΙΙ5.ι.εει· Ει·νι.1ιι·εεγιειι ειιι· Ν01·ιιι
πιεσε, ιιεά πιει· ιιι ι1ειιιΓε1Ιε, "εειι Με 1ιιΜνιΜιιιιιι ε1εΙι
ειιι· 1ειιι·ιε Ζω ιιι εειιιρι·ιιιιιι·ιει· [ειιι Ιιει 1 ΑιιιιεειιΙιει·ε
ΠεΙιειει·ιιε1ι ειιι);ε1ιεΙΙειι ω. εεΙιοιι ιιιιιει·1ιεΙΙι νοιι 2-Β 'Γεεειι;
ειιι1ει·ιιΓε1Ιειει :ιιπι ΒιιιΙ.ι·1ι.ι εει· ιιει·ιιιεΙειι νει·ΙιεΙιιιιεεε ειιι
Ζειιιιε.ιιιιι νοιι Ι Με Β ΙνοεΙιειι ει·Ι”οι·ι1ει·Ιιε1ι.Πει· Ηεειιιε,ς1εΙιιιι·
εεΙιε1ι 1ιεΙιτι Ιειι.<ιςεε.ιιιει·ειιι· Νει·ιιι ειιι·ϋε1ι. Πιε θειεεειι1ειιεο
ενιεειε ω ΙιειεΙιε ιιεεΙι 2-3 Τε.εειι .<.εεεεΙιινιιιιι1ειι.Πιε εΙιειι
ι;ειιειιιιτειι Βι·εεΙιειιιιιιι€ειι εειειι Με θγιιιριοιιιε ειιιει· Αιιεειιιἰε.
Ιιει·νει·εει·ιιϊειι Μιι·εΙι οοιιιρτ1ιιιιιι.εΜια.

Δ. .Τ. Ε!ιιι1ι· ιι ο ιιι·: «ΠεΙιει· Με 1Ι`1Ιι·Ιιειινοιι )νει2ειι, ειιι ι1ειιιεε1
εειι εεε ΑιιεεεΙιειι ειιιει· ΙιεΙιει·ειι 0ιιεΙΙιετ εε ι·ετ1εΙΙιειι».
(Νι·. 4).

Πιιε Μεάιειιιε1άερει·ιειιιειιι. ει1Γιιιει·Κεειιι ,ιι;ειιιεεΙιτιιι! εειι
Πιιιει.ειιι1. ι1ιιεε εει· ιιι εειι Ηειιι1ε1ε;εΙιι·ε.εΙιιε ννειεειι Ιιειιιιε
ειιι·εΙι Γει·Ιιειι ειιιει· ΡεΙειΗσει1ειι ιιιιτει·εει;ειι επε, ειιι Πιε
1ειεΙιτει· ειιι Με Κειιΐει· πι Ιιι·ιιιε·ειι, ινεΙειιε ιιειιιειιΠΙειι ειιι”
εΙιιε εεΙιειιε “Με Γει·Ιιε ι1εεεε1·ιειιιιεΙιιειι, ειεΙΙιε ΒειιΙιει·εΙιειι
ι1ειΙΙΙιει· ιιεεΙι. Πε ειεΙ1τε ειεΙι Ιιει·ειιε. Μιεε ειιι ΑιιειιεΙιιιιε
ειιιιεεει θειινειιιειιιειιι;ε Ιιιι ι;ειιεειι ΒεΙεΙιε Με Γε.ΙεεΙιιιιιε· εεε
ννε12ειιε 1ιι ει·εεεειιι Ι›ειι·ἱεΙιειι ννιι·ι1 Ζιιιιι Ρει·Ιιειι ινιιι·ι1ειι
Οιιι·ειιιιιε. Βείι·ειι, ΡΙει·ιιιεειιι·ε, εΙιι·ειιιεειιι·εε Β1ε1ιιιιι1 ιιιιιΙειε
θΙιτειιιεεΙΖε, 1Ιι1ειιιιιεςειιιι‹Ι ιιεεΙι ιιιεΙιτει·ε ιιιιι1ει·ε ιιιεΙιι· ει1ει·
ινειιιεει· εεειιιιιΙΙιεΙιεεεΙιεεΙιεΙιε ΠΙιιι.;ε Ιιειιιιτει.. Πιε Βειινειε,
ι1εεεΜε εειιιιε.ι·ε ΑιιΐειεΙιι ΙΙΙιει· Με ΙΙΙιτε εει· ιιι εειι Ηειιι1ε1
1ιειιιιιιειιάειι Νε1ιι·ιιιι€ειιιιττε1ιιεεΙι ν1ε1 Ζε ννϋιιεεΙιειι ΙΙΙιιι€
151εει.

Α. Ν. Β ιι Ιιε1: «Με ΙνεΙιιιιιιιε;ειι εει· ει·ιιιειι Βενε11ιει·ιιιι.εε
1ι1εεεε8ι. ΡειειεΙιιιη;ε». (Νι·. 4).

Β. εεΙιΙΙι1ειτ εειιιε Βιι“εΙιιιιιι.ειειι,Με ει· εΙε θειιΙιετεει·π ιιεεΙι
Μεεει· Βιειιτιιιις Ιιιιι ι.τειιιιιι·ΙιιΙιετ..Πι· ΙιεεεΙιτειΙιτ ειιι; εεεεεειι,
εεετ ννεΙιι·Ιιειιεεεει·ειιειι Γει·Ιιειι Με )νε1ιιιειει.ιειι εει· ει·ιιιειι
ιιιιιι πειιιειιΙΙΙεΙι εεε Αι·Ιιειιει·1ι1εεεειιιιι εει· Βεειι1ειι2; νιίεΙιιι
εΙ.ϋ.ιιειι ειιι: ΜΙ' ΙΙιι·ειιι θεΙιιιιιιιε. «ΑιιιιεΙειιιεε;ει·ιιειι», νει
Ιιι·ιιιιεΙιτει·Μπιτ, ειι·ει2ειιά νεΙΙ Πιιε·ε2ιείει·,:Με ΑιιΙ'ει·άει·ιιιι€ειι
ω· Ηγειειιε, εε1ΙιετΜε εΙειιιειιιει·ειειι. Με θεειεΙιι εεΙι1ει.ςειιι1.
ΒΙεΙιει· Με ιιεεΙι εεΙιι· ννειιιε· ιιι Ρει.ει·ε1ιιιιε ε·ειιιε.ε1ιι,ιιπι
Μεεε νει·Ιιε1ιιιιεεε ειι νει·ειιι1ει·ιι,Μεεε Βι·ιιιειε.ττειιεει· 1ι·ιΙ'εε
τ1ειιε1ιι·ειιΙΙΙιεΙτειι,εεε 1ιεεΙ.ει·ε ιπιι·! νει·ΙιτεεΙιεπΙιιιιιιε :ιι νει·
ι.ΙΙεςειι ιιιιι1‹1ειιιΑι·Ιιεἰιει·νο1Ιιε ειιιειι ε·εειιιιι1ειι,ειπεπ ΙνεΙιιι
ιι1ειε πε νει·εεΙιιιΠειι.

ει. τι.Μ..." : «ΠεΙιει· 8.ι·εΙΙΙεΙιε 11'εΙιΙει·ειιι! σε ιαπω
νἴιτΙΕεΙιΙιἔι

ΠΠ· Μεεε1Ιιειι 1ιι ΒιιεεΙειιι1 ιιιιι1ιπι Αιιε1εεεε».
( ι·. ε. ).

1ιι Νι·. 4 εει· Ζει1εε1ιι·Ιΐτ ι.Ιιε11τ.νοιι. ιιι ειιι.ειιεε Με Λεω
Β ?Με ιιιιτ, ιιι ννεΙεΙιειι .λειπει νοιι Αιινει·ινειιΜειι εει· εε
ετει·Ιιειιειι νι*6ε1ιιιει·ιιιιιειι ειιεε1ιιΙειςι;ννιιι·ι1ειι,εειι 'Με Ιει:2- ·
Ι:ει·ει· @Με ιΙιι·ει· ι`εΙι1ει·Ιιεϊιειι Βε1ιειιι11ιιιις νειεεΙιιιΙι1ετ. εε
ΙιεΙιειι. Ν. ιιιεεΙιτε Μιι·εΙι Μεεε ιιιτει·εεεειιι.ειι εεειιιειιεεΙιειι
Βείτι·εεε εειι ρι·εειιεεΙιειι Αει·ει.ειι ειιιε ιδ|ει·ιιιιιιε· ειι1ιειιιιιιειι
1εεεειι, ειειε νει·ειεΙιτι.ε·ιιεά αειιι·ιεεειιΙιεΕι ν0τΖιι€εΙιει1, Μι _)

ε
ι

ειιι ιιι 1ειεΙιτ νοιι εειι Ηιιιι.ει·Ιι11εΙιειιειι,εο11ι.εειιιε Κι·ειιΙΙΙιειι
ειιιειι ιιιι€ϋιιεΙ.ιε,·ειιΥει·Ιειιι” ιιεΙιιιιειι. ι1ειιιΙιεΙιειιι1εΙιιι1ειι Δειτε
Με θεΙιιιΙτ1 ειιι Αιιερ;ειιε ιιι Με Βε1ιιιΙιε ρ,·εεεΙιεΙιειιεν1ι·ι1.1ιι
Νι·. 5 Ιιεερι·ιεΙιι. νει·1. ειιει“ϋΙιι·ΙιεΙιει· Με Βει:εριεΙΙιιόειι ιιεά
ΙΙιι·ε 1ι`εΙ€ειι. ειεΙι εεε 1ιεΙιειιι1 ειι Με εΙειεΙιιιειιιιι;ε Αι·Ιιειτ
Ρι·εΓ. Β1ιιε'ε, εεΙιι1ι1ειι: εΙει1ειιιι θεεε1ιιεΙιτ.ε, 1ιΙιει·ετιιι· ιιιιε
θεεει2ε εεε ΑιιεΙειιεεε. Με ειε1ι ειιι' ει·ειΙιεΙιε ΓεΙι1ει· ΙιεειεΙιειι
ιιεά ε·ιεΙιι. ειιιε ΒεΙιΙιιεεε ειιι $εΙιειιιε. ειιι· Βιιρετιιεε Μεεει·
ΓεΙιΙει·. Πι· ι.Ιιε11ι.Με ει·ει1ιοΙιειι Β`εΙι1ει·ΐε1ε·ειιι1ει·ιιιεεεειιειιι:

1
.

Ε`εΙιΙει· εεε ΠιιΙιειιιιιιιιεε. Βι·ι·ει·εε εει· ιι.ιιιειειιιιειιι; 2. Ε'εΙι
1ει· εεε ΝεεΙι1εεειΒ·Ιιειτ,εει· ιιεεΙΙι.ς·ειιιΙειιι. δ

. ΠεΙιΙει·, Με ετει.1
Βιιι1ειι, ινειιιι εει·ω” ε1εΙι Μιι·εΙι ιι·ε;ειιι1ειιι 111ιιιε1οιΙει·ιιειιε

Βε1ιειιι11ιιιιεειιιετΙιει1εΙιιιιι·ειεεειι Εκει.. ει·ι·οι·εεμει ιειιιει·ιιετειιι.

εξ
. ΓεΙεεΙιε Βε1ιειιι11ιιιιε·.εεετ ιιιιε·1ϋεΙι11εΙιει·2ιιωι - εσει

ειιι.ιε.

Π. 'Γ. Α ΠάΙ'θ]θΙλ': «Μετει·ιεΙ εει· )νεΙιι·ρί1ΙεΙιιεΙιε1ιει·άε Ιιιι
Κι·εειιιιιεΙι'εεΙιειι Κι·ειεε εεε Βιιιιι1ειιεΙιει· θειινει·ιιειιιειιτε
νοιι 1874 Με ειιιε .Τε.Ιιι·ε1895».(Νι·. 4 ιι. ε).

Βειιι·Ιιειιιιιι.ε· ε1ιιεε ,ε·ι·εεεειι ετετιει.ΙεεΙιειι Μετει·ιεΙε. Ζιιιιι
1ιιιι·ιτειιΒει'ει·ει:ιιιεΙιι: Εεει8·ιιει.

Ρ. Τε. Βιι·ειιιενι·: «ΠεΙιει· Με νει·Ι:ειιιιιιειι νειι θγρΙιΙΙιε
Ιιιι Κει·ειι·Ιιιε1ι1εοΙιειι ε.ι·ει:1ιεΙιειιΒεπιι·Ιι, ΒιιιιιετεεΙιεε θειι
νει·ιιειιιι>ιιι. Βιιειιι·ιιεΙιιιιεΙι'εεΙιει· Κι·ειε ιιε Πεεειιιιιιιιιι
1887-1896». (Νι·. δ).

Πιε Ζε.ΙιΙ εει· εε 8νρΙιιΙιε ει·1ιι·ειιΙιτειιΡει·εειιειι. ννεΙεΙιε 1ιι
ει·πι1ιεΙιε Βε1ιειιι11ιιιιε,·ε·εΙειιειειι, Ιιετιιιι: ιιι Με 10 .ΙειΙιιειι
1.020Με 50,880ΒιιιυνεΙιιιει· ιιι ι1ειι·ι8ειιειιιιτειι ΒεεΙι·Ιιε.

Ψ. Θ. Κ1ιιιι ειι Η ε: «Ζιιι· Βιε.τιετΙΙι εει· Ψει·Ιειειιιιι.ι;ειιΜιι·εΙι
1ιι.ιιΜνιι·ι.εειιιιιι1ιεΙιεΜεεεΙιιιιειι». (Νι·. 5).

Πε ΙιιεΙιει· ιιεεΙι Ιιειιιε εεεετεΙΙεΙιειι Πεεειιιι.Ιιιιιειι εκ1ει.ιι·ειι,
ννεΙεΙιε εειι ιιι εει· Ιιειιι1ινΙι·ι.εεΙιει'ι. ΙιεεεΙιιι.Γι;Ιειειι Αι·ΙιεΙΙιει·ιι
νει· εειι ΓΙι188Ι1 εει· νει·Ιετειιιι);ειι ιιιιι1 νει· Μεεειι εεΙΙιει
8εΙιιιι.ε ε·εννειιι·ιειι,1εικτει·εεεετ Μιι·εΙιειιε ιιιε1ιι; εε1τειι εεἰειι,
εε ειιιε εε Ρ11ιεΙιτεει· Αει·ει.ε. Με ι1εεΙι Γιιι·'ε )νεΙιΙ εεε ΙΜΙ
Ιιεε ευ εει·εειι Ιιε.ττειι, ιΙιιι·εΙι ιΙιι·ε ΜΙιτΙιεΙΙιιιιιτειι εεετ εει·
ει·ιιειε 'Ι'ιειιιιιειι Με Βε1ιει·ιΙειι ειιι' ειιιε ΝοιΙιε·ειιι1ιε·Ιιειτ Μεε
Ιιεπιιι:1ΙεΙιει·θεεετεε ειιΙ'ιιιει·1ιεειιιειι ιιιε.εΙιειι. Κ.. ΑΜΙ. Ιιι εει·
ΚιιΙιιιιιεεΙιειι Ρι·ενιιιε, ινε Με ΒενεΙΙιει·ιιιιε·. ειιεεειιΙιεεεΙΙεΙι
ειιι Ι.ιιιιΜιι·Ιιειι ιιιεΙι ΙιεεεΙιε.Μει. Ιιι·Ιιιιει Ιιι εειπει· ΜιιιΙιειΙιιιις
ειιιε ΒεΙΙιε νοιι 'Ι'εΙιεΙΙειι. εεε ννε1εΙιειιειιι· εεετ Με Ριεειιειιε
ιιιιι1Με Δε: σει· ι·ει·Ι‹ειιιιιιειιι1ειινει·Ιετειιιι€ειι επε ειιι 1ι1ει·εε
Με ιιιει·Ιιειι 1ιειιιιειι. Ιιι Μεεει· ΗιιιειεΙιι εεεεΙιεΙιιι Ιιεεειιι1ει·ε

Βει'εΙιιΙιεΙι
εεε Αι·Ιιειιειι ιπι εει· Πι·εεεΙιιιιεεεΙιιιιε. ιιι εννειιει·

ειΙιε 1ιειιιιιιεΜε ΗειιιιιεΙιειι, ιι1εκ1ιιιιιιΜε ΒεεεΙιε.ι'ιιε·ιιιιειιι
εειι 1ΙΙΙΙΙιΙειι, ΟεΙιιιΙΙΙιΙειι. )νε.ε Με Αι·ι εει· '1'ι·ειιιιιειιειιΙιετι·ιιΐτ,
εε Ιιειιιιιιι·ιι ειιι ΙιειιΙΙε·ετειι Ζει·ιιιιιΙιιιιιιιε; ει·1ει·ΑΙιι·ειεεειι νοιι
θΙιετΙιιιιιεεειι ιΙει·εΙι Πι·εεεΙιιιιιιεεΙιιιιειι νοι·. :ιιι ΖινεΙιει· Βιε11ε
εεΙειι ει·Ιιιι1ι.ειιε ν17ιιιιι1ειιΖΙ1 ιιειιιιειι; ι1ιιιιιι πιειιιΙιεΙι ε·ΙεΙεΙι
Γι·ε εεετ Αιιιρι1τετιειιειι.εειιιρΙιεΙι·ιε ιιεά ειιιιεεΙιε Πι·ιιετιιτειι;
ιιπ ει2τει· Βιε1Ιε Βιικετιειιειι από ΟειιτιιεΙοιιειι. νει·Ι'. ΙιειΙεΙιι.ει
ΙΙΙιει· 165 νοιι ΙΙιιιι ΙιεεΙιεεΙιτει.ε νει·Ιετειιιι€ει1 ι1ενειι 1ιι "κι
ιειΙΙεΙιειιι Αιιε.<ξειις.Βιιι ι·εεΙιτ ΙιεΙιει· Ρ1·εεειιτεειε 10.9 Πει·
ειιιιει.
Πε. ιιι εειι ιιιείει.ειι Ρε.ΙΙειι εεΙιιιεΙΙε 1·ΙΙΙι“εεεΙιι· ει·ννιιιιεεΙιτ,
άΙεεεΙΙιε εεετ εειτειιεω· Αει·ετε ειιι' ι1ειιι1ιιιιιι1ε ιιιεΙιτ ,ι.:ΙειεΙι
ειιι· 8τε11ε,εε ινετε Μι· Με νει·ιιιιε·ΙΙΙεΙιτειι ει·Ιιειι ειιιιεει·ιιιεε
εειι εεεει·ιμ. νι·ειιιι Ιιει ]ει1ει·Πι·εεεΙιιιιεεεΙιιιιε ειεΙι ειιιε Ιι1ειιιε
ΗειιειιρειΙιεΙιε ειιι ι1ειιι ιιει.Ιιννειιι11.ε·ετειινει·ΙιειιΜιιιιτ.ει·ἱε1Ιιε·
ΠιιιΙειι "ΠΓ-10. εοιινΙεειιι Με εινεἱ θιιιιιιιιιεεΙιΙειιεΙιε ειιι· ενειι·
ιιιεΙΙειι)ΠιιιεεΙιιιιιι·ιιιιε εει· νει·Ιετει.ειι Βιιιι·ειιιιτει. ιιιιι1 ννειιιι
ιιιιεεει·ι1ειιιπιει· ειι εεε ΜεεεΙιιιιε ΙιεεεΙιεΙ“Με;τεΠεεεΙιἱιιἱεΙ. Με
εει· 1.εΙει.ιιιιε εει· ει·ει:ειι 1:ΙΙΙΙΙ'ε ΙιεΙ νει·Ιετειιι18·ειι νει·τι·ευτ
πειτε.

8.111. Βιιιιι·ιιενν: «Ζιιι· ΙΙ`ι·ε.ιι,·εΙΙΙιει· Με ΘεΙιει11ιεΙιΙιεΙτεεε
ΜΙειεε ιιι εειιιι:ειει· ΒεειεΙιιιιιε·, ίε11ε άει·εεΙΙιε ιιιιιει·ΙιεΙΙι
ΙιεινεΙιιιτει· θι·ιιιεΙιει'ιειι ειιι'ειεει.ερεΙτινιι·‹1».(Νι·. ε).

1ιι ειιιει· Ιι1ειιιειι Κι·ειεετει1τ,ινε 8. Αιπ ιπιι·. 1ιει·ι·εεΙιτεΜε
Πιιειι.ιε ινεΙιι·ειιι1 εεε ννιιιτει·ε εειι Μιει εεε 8εΙιιιιτ ιιιιιει·
Ιιιι1Ιι εει· 8ι.ε.τΙιε·ιειι2ειιιι ειιιειιι Βει·ε·εεεΙιΙιειιε ειιίειιετερεΙιι.
Πει ι1εε 11ιιΙιμειειι1εεΙιει1ει·ει·ιιεει·ΗειιιΙΙιιιιιΞειιι·ειεεειι εειιει.ιι.
τιι·ειι. ειε11ι.επω. Πιιτει·ειιεΙιιιιιεειι ειι. ιιιιι11ιε.ιιι ειι Ι'εΙε·ειι·
εειι ΒεειιΙιε.τειι: 1

.

Πιε ΗΙιτε ιιι ιιιειιε1ιειιθτειΙΙειι Με ΠεΙι1
νιιεεε ιιιιιΙ Βε1ι1ιιεΙιτειιΜιι·εΙι 8εΙιιιιτ. ιιεά Μιει ειι νει·εε1ιιιιτειι
Ιει ιιι εειιιιει·ει· Βε:ιεΙιιιιιε Μιι·εΙιειιε εεΙιεΜιι:Ιι. 2

.

Πιιε ΑΜ'
ετερε1ιινοιι Με ιιεά ΒεΙιιιττΜε· Ιιεἰιιεεινεε·ε επι ειιιειιι ΑΙ:
Ιιιιιιε·ε εεεεΙιεΙιειι, ινειΙ ΜιΜιι·εΙι Με Με $ιεΜ νει·εει·ι:ειιι1ε
1νιιεεει· νειιιιιι·ειιι1ιςι.ιι·ειι1ειι Ιιειιιι. Θ

.

ΨεΙΙΙιοιιιιιιειι ι.ι·οε1ιιιει·
1ιΙιετ,Με ει· ΙιΙεννειΙειι ειιι· Ηειειιεἔ Ιιειιιιι.ει.ννιι·ιΙ κι Ιιι εειι1
Μπι· ΗιιιεΙεΙιΙ: ιιιεΙιτ ;ζεΐεΙιι·1ιε1ι. Ι'ε11ε ει νει· 11"ειιεΙιιιεΙιεΙΙ:
ε·ειιιιαειιιΙ εεεεΙιΙΙιει. νει·ινιιΙιι·τ Με). 4

.

Πει ε1ιιε ιιιεςΙιεΙιε1:
εειιιιεΙΙε Βειιιιε·ιιιιεςεεε Βετ1ειιε.εεινΙε εεε ΙΙΙιετεε εεΙΙιει Μιι·εΙι
Οκνι1:ιιιειι ευ Ιιειι·Ιι·Ι‹ειι, ιιιιιεε ι1εΐϋι· θιει·ι:,ε8·ειι·εε·ειι ινει·ι1ειι,
ι1εεεΜε ΑιιΙ'ετερεΙιιιιαειι νοιι Μιει. ειιι! ΘεΙιιιιι. ιιιεε;Ιιε1ιει.ι1ειιι
1Μιιι1ιιεεεεει· ε.ιιιιεερΙιει·ιεε1ιειιΜε ε.ιιε.ε·εεειειειιιε.

θ. ΙΝ. ΟΙι1εριιι: «Μειει·ιιιΙ ειιι· Βειιι·ΙΙιεΙΙιιιι8· ιιι εειιιτει·ει·
Ηεπιε1ιιιιιε,·νοιι Επι: ιιιιι1 Ε'ΙΙΙεειεΙιειι: εει· θειιεΙιεει.Ιειιε
εΙιΙΙΙΙεεε». (Νι·. θ).

1ιι ι1ιεεειιιει·ει:ειι 'ΓΙιε11εεει· Δι·ΙιεΙτ Ιιεεει·ιεΙιτ νω. Με Πι·
κεΙιιιιεειε εει· νει·εεΙιιεεΙειιει1Αιιτει·ειι, ινεΙεΙιε Με εΙιειιιἱεεΙιε
ιιιιι1Ιιεειει·ιεΙει:;ιεεΙιε Ζιιεειιιιιιειιεεωιιιιε εει· 1.ιιΙ'ιιιι εειι θειιεΙ
τεΙιτειι ειιιε θεεειιετειιε ΙΙιι·ει· Πιιτει·ειιεΙιιιιιε·ειικειιιεεΙιι;. Πε
ει:εΙΙιε ειιιε Ιιει·ιιιιε. Μι.εε Με ΟειιεΙΙιιι'ι: ννει1ει·ιιιι·ει·οΙιειιιιεεΙιειι
ιιοεΙι ΙΙιι·ει· Ιιεε.ει·ιε1ει.ς·1εεΙιειιΒεεεΙιεΕ'ειι1ιεΙτ ιιιιεΙι ιιι ειιιιιι181·ει·
ΠιιιεΙε1ιτ Ιιεεειιι1ει·εεείεΙιι·1ιεΙι ιεε.



Ψ. .Ι. Η ο !ι Με ε ιι ε ε ε τι ε νν: «Πε!ιει· Βειιειει·ιειι ΠΠ· πεθε
ωιιωιω 8ειιιι·ιειιειιε!ιτιε·ειε !νεειειιι·ει›ιι». (Νι·. θ).

θ
. νειιι !!.Ιει!ιειεε.!ι!ειιιιι·ιειεειιτΜε Αιιε!εε‹! ε·εεε!ιι(·Ιει, πει

ειστε ειπ άει· Βιιιι·ιε!ιι.ιιιιεςνεε θεεε.ιει·ιειι Μι· Τιι!ιειειι!θεε
!ιε!ιε.ειιι ειι ιιιε.ε!ιειι.εε!ιιιιιει·τ.εεε εειιιε Βιιιάι·ιιε!πε εεε εε
εε!ιι·ει!ιτι!ει·ειιιιιε θεεε.ιει·ιειι άει· 8ε!ιι.νει:, Οεετει·ι·ειο!ιεεεε
Πειιτεο!ι!ειιιιιι,ειε ει· ρει·εειι!ιε!ι ι;εεε!ιεε !ιε.ι.

δ
.

Α. ()!ιο!ιενν: «Ζει ?τεεε εοι· ι.:ει·ιε!ιιειι.ι·2ι.!ιε!ιειιΒεετιει·
ιιιιιιιιι· νοιι Β!ιιιεριιι·ειι ιιιιιιε!ε άει· Βετε!ντιει·!ιειι)νιι·!‹ιιιιΒ·
νεε Ψεεεει·ειεθειιρετοιινε εε( (ιεε_ιε!ειιεειιιι». (Ντ. θ).

Με εειε .!ε.!ιι·ιε!ιετειιιιε!αιιιιιι.εΜε νοιι Βε!ιθιι!ιειε ιε εεε
νιετιιιςει· .!ε.!ιι·ειι αει· ι·εε!ιιεε ν!'ιιι·‹!ιειιεε ειιιρει·ι.>;ε!ιε!ιειιε
!ιειεΙνιιεε!ιε Βη.ςειιει·ιιιιιι.(Με !νεεεει·ειει!”ειιει·ειινι!ε ιιι εειεε
ννιι·!ιιιιιε· ιιυ( Ηιιιι_ιε!ιτιιιετ.ιιι·,ειιιριιε!ι!ι. ιειει·ι. Με ειπα
εεεε Μει!ιε(!ε Ζει· Βεειιιιιιιιιιιιε νεε Βιιιιεριιι·ειι ιε ρ;ει·Ξειιιε
Μτει!ιι:ιιει· Ρι·ειιιε. νει!. ιιιιιει·ειιε!ιτε Με, σε (Μεε Με·
(Μεε ννιι·!‹!ιε!ι ‹!ει·ε.ι·ιις ννει·ι!ινε!! ω, ννιε εε νοιι Βιείει·τ
εεεεε·ε!ιειι Με!. ιιππ! !ιειιιιιιι. εειε Βεειι!!ιι.ι, Μ." ι!ιεεε
Ριεεε, 8ιεεεε (ιειιιιιιι.ιι;!ιειιιιι άει· Αεείιιιιιιιιιε ει·ι“ει·ιιει·ιιι!,σιε
ι!ει·ε!ι ιιιιεεειιειιι ννι1°ι!.ιε νιε!εε εεε!ιει.ε!ιι άειι ειιιιει·ειι Με
ι.!ιει!ειι. εε εετ ν" Πεεε'εε!ιειι εεε ειιι·ε!ιειιε ιιιε!ιι. !ιει ειιιειιι
ειιιιινειι Ει·(,ι,ε!ιειεειι!ιεε!ιιι ειε Αιιννεεεε!ιειι νοιι Β!ει!ιεινειει.

Μεε
ε;ι·εεεε νει·ειει(εεε· ννιι·ι! ννε!ι! ι!ιεεε Μετ.!ιεθε ειειιι;

ε εε.

Ρ. δ
. Α !ειιε_ι ενν: «Με Ηεεειτιι!ει· Αιεει·ι!ιε.ε ιε ιιειιιιιιιετι·ε.

(Πει Βε2ιε!ιιιιις». (Νι·. θ).
Απ( εειιιει· Βειιιε ι!ει·ε!ι θειιεθε Με! ειε !'ει·ειειςιειι θτειι.τεε
Νει·ι!Αιιιει·ι!ιεε Με. Α. ειε !:!εεριι.ϋ.!ει·ιιιιιι ι!ιι·ε ε.ιιιιιιιιιετι·ιιιινε .

Βιει·ιε!ιιιιιι€ ιιιι!ιει· !‹ειιιιειι ι.πε!ει·ει; ιιιεεε!ιιε εε!ιειιιι. άει· Βε
εε!ιι·ει!ιιιιι,ι·;ιιεε!ι ειιιε ι·εο!ιι νο!!!‹οιιιιιιειιεΖε εειε. Δε( Πειει·- . -ι

'Γεε·ειι εεε!ι εετ (ιε!ιιιι·ι. εε!π ειε Βιιει·ε.ιιεειιιιιι!ιιες ιιι !ιειιιειιειιιτειιιιεειι !ιιιι ιιειιειιε ι”ι·ειννι!!ιι.ςει·θε.ιιιιιιιιιιιεεε εειτ.εεε νει·
εε!ιιεεειιει· !νε!ι!ι!ιιιιιε;!ιειιεκεετε!τεε, ειιιειιι·εει!, !ει.εει ειε
@Με Ι.ειιιιιιΒ· ι!ει· Κι·ιιε!ιεε!ιιιιιιιει· ιιιε!ιιε Ζε ε·ιιιιεε!ιειι ιιει-ι,ε. ι
Αεε εειε Δι·ιι!ιε! ει·ιιε!ιοε ννιι·, Μεε ειε μπε θεεε!!εε!ιιι(τ.
εεειι ειπ' ειε νεε Αει2!.ει1 ιιιι Ηεεριιε! ςε!ειειει.ε Αι·!ιειτ. Με
ειε( ειιιεε Αεε άει· )νειι!ι!ιιι.ιιι;!ιειτ ειε!ιι, άειιιι ειιιε (ιιει,>;ιι·ιιιιε·
άει· Αει·ειε εειιειιει άει· Ηεεριιιι!ει· Μ. πιο!ιτ; ιι!ι!ιε!ι. Ειιι·ννε.!ιι·
ε!ε ιεειι!ει· θειει!ειιεει.! Πειι ειιι2ιεειι Πε!ιε!ετειιιι ιιι εεε Ηεε
ριιιι.!ει·ιιΑιιιει!!ιειε !ιι!ι!ετάει· Πιιιει.ειιά, Μεε. Αιιιερειεεε ιπιτ.
ει·εεεειι θειινι·ιετιε!ιειιειι νει·ιιιιιιρ!!.εεε, εειε ειι.ιιι!ιε!ι ειε Δε
νει·ννειιι!τειιάει· !ει·ετει·!ιεεεε ιι!ιει·Με Ι..ειε!ιειι ευ.ιι.2 ιιιερε!Με νει·ιιιιιςειι ιιιιι·ιειι ειιε!ι ιιιεεει· Βιειιιιιιιι; ιιιιι. Με· ειε
)νιεεεεεε!ιειι. εεετ άει!ιιιε!ι νιε!εε νει·ιει·ειι.

Ν. .Ϊ. 'Ἑεε_ὶε!‹ενν: «Με ειιιιιι;ει·ε Αιιιειε!ιτ εεετ ειε Ζει·

ν

Αεειι!ιιιε;; αει· Ι.ιιιιεινιι·ι!ιεε!ιειι. ιιιε 0!ιει·εεεεε!ιε Με!
Βειιιε.ι·εε!ιεθεενει·εειεειιτ εε!ιειειιιεεεε Αι·εειιει· ιιιι Βετε
ιεει· 1896».(Ντ. θ).

Βειιι·!ιι. ιι!ιει· ειε Τ!ιι(τις!ιειπ άει· ιιι·ει.!ιε!ι-εεειτε.ι·εεΡιιε!ιι.ε
Ζει· Βεειιι'ειε!ιιιΒ·ιιιιε ι!ει· πιιι· θειιιιιιει·Ζειι ιιι Μεεεειι ιε ειε
88ε8.ιιιιιεε θειινετιιειι.ειιτε ιιετεειειι·ειιιειιεεε Αιι!ιει(ει·.

Ρ. Κει!ι·εννι «Με εε.ιιιι..9.ι·εεΒειιιιι€ιιιιρ_·ειιτω· Αιεειι εεε
!.ε!ιεε άει· Αι·!ιειι.ει·εε( άειι Ζιεεε!ιε!ιι·ι!ιειι εεε Μεει!ιε.ιιει·
θειιι·ει·ιιειιιειιιε»· (Ντ. θ).

Αιιε!ι !ιιει·, Με ιιεει·ε!!, τ!ιεεε!!ιεε Κ!:ιι·;ειι εεετ εε!ι!εε!ιτε
Βι·ιιιι!ιι·ιιιιε· !ιει ιι!ιει·ιιιι6.εει8·ει·!ιειρει·ιιε!ιειι Αιεειι, ιιιιιιεει·
ννει·ι:!ιιε·ε!ινε;ιεειεε!ιε νει·ιιε.!ιιιιεεε άει· ννε!ιεειεττειι. εε!ι!εειιτε
(.!)!ιιιε, ε.!!εε Μειιιεετε, ειε ειιιει· άειι Αι·ιιειτειε άει· Ζιεεε!
!ιι·εεεει·ειειι ειε ΝειΒιιιιε εειε Αι!ιε!ιεΙιιιιεε!ιι·ε.ιιε!ι ι'ει·ι!ει·ιι.Πε
ει·εε!ιειιιτ ι!ι·ιεεειιι! ι.=ιε!ιετεεειε εειιιτε.ι·εε νει!ιιι!ιιιιεεε ε.ιιε!ι
ιιιεεεε Αι·ιιειιει·νε!!ιεε ι!ει·ε!ι εεει·ειεε!ιε Μεεει·ει;ε!ε εε !ιεεειι.

Η ε ε ιι ε ι·.

Νεειιιι!ι θιιειιιιε!εειι. 1ιι!ι-0!‹!ε!ιει !899.

θ. Κ ο ι· ιι ε ε ε ιι νν ι! ι : -«Πεεει·Με νειρ!!εεειιιι€ νεε Ι.ιρρεε:
ιιε!ι!ειιε!ιεει. !ιειιιι Βιιιι·εριιιιε άει· Πάει».

Αεε εειε Ρερειν'ιιεΙιειι Αιιι;ειι!ιεεριιε!ε ιιι Κιενν. Ιιι Βιιιιιιιιε.
112 Πε!ιει·ρθειικιιιιεειι, ι!ενοε 90 νοιι άει· Ηεε‹! εεε νει·ιειι·
εει·ε ειιε.<.ιει'ιιιιι·ι..Μιεεει·ιο!ι.ιε ειπ· ιιι θ Ρε!!ειι. (Πω ει( ειε
ειιι!'ει!!ειιι!Βιιιιετιεςεενει·!ιιι.!ι.ιιιεε,ιει!εε!ι ειτε! άειι εει· ειε (τι
εε!ιειι Μιεεει(ε!ςε, ειε ει( εεετ Με! ερειει· ιιιιε!ι άει· Ορει·ε
τιεε νει·!ιειιιιιιεει!ειι Βεει!!ινε Μεε ιιεεει·ει· !!!ι·ιε!ιι·ιιες ιιεε!ι
εε!π !ιιι.ιιιιι;.Με!). Ιε 5 Γε.!!ειι ινιιιι!ε άει· ιιεειρι!ε.ιιειε Περ
ρειι ειε!ιι. ε.ιιε·εειι.!ιι;,!ιει!τε ε.!ιει·εετ. εε. Με Αιιε!!ι!ιι·εεε άει·
Ορει·ιιι.ιειι εεεειιε.!ι ιιι άει· ε!!ρ;ειιιειιι!ιε!ιιι.ειιιειιΑπ. Πει· Περ
ρειι ινιι·‹ι !ιειιιι νει·εεεεε ι!ιιι·ε!ι ειε 8ι.ιιε!ι Ζιειιρεριει· εει!ε!ιτ,
επι” ινε!ε!ιεε (Μεε ειε !!Πιιτε !ιειειιιτ. Πει· ειει.ε νει!ειει!
ννεε!ιεε! ειιε!ι ιιι·ει '1'ειι·ειι, ειιιιε ιιι.ε!ιεΙι. Με Νε.!ιτε επι 5
.

Τει.8·εειιιιει·ιιτ εετ! ιιπ ε·ειιειειι νει·ιειιιε ε!ιεε Ζιεερειειει·, εε
τει· .Τεάει'ει·ει οάει· Βει·νεεε!ιεε. νειιι θ

.

'Εεεε ειε ειιιιε νει·

Βιιιιι! Με! πιει· Βει·νεεε!ιιιε ειιιι'αειιτι·ιε!ιειι.νει·ι'εεεει· ιιι·ιτιειι·ι:
ννειιει· ειε Βιιιννιιιι‹!εειιιι€ει· ()ρει·ετειιι·ε ε·ειι·ειι ειε Μει!ια!ε
(!ει· νειεθειιΖειιε· νεε !.ιρρεεεειι!ειιιι!ιεεε, ειιιει!ε!ι!ε ε!πε· Με
Μει!ιε‹ιε ιιιιι'ε ε·ιι.ι·ειειε.

Ψ. Βε!ι!εννε!ιι: «Πε!ιει· άειι Βιιιι!εεε εεε νιιει!ι!ιε!ιεε θε
εε!ι!εε!ιτεεερει·ετεεαει' ειε Βι·ιιτειι!ιιιεεειι εεε Αε8εε».

Πι· !ιι·ιεει: νιει Κι·ε.ιι!ιεεεεεειιιε!ιτειι. 1
)

Πνειεεεει·ι·ιιοε8.
εερ!ιει·ιιιε, ειιι!εεει·νιτιιι. δει!. ειιιειιι $ιι!ιι·ε ετ!ιτε.ε!ιειι ε.εινεε!ι
εε!ει! ειε Αιιεειι ειι.ε!ιι!ειεω· !ετετειι (ιε!ιιιι·ι ειιι 3 ννεε!ιειιι
!!ε!ιεε Ρ`ιε!ιει· ι”ε!ειε. Ζει· Ζει !ιεειιιιιε Με Διιεειι!ειάεε ιιι
ειιιειιι Ηει·ιι!ιιιιιιιιιιι!ει·ει.εε!π( Ην·ρεριιιιιι. Νει.ε!ι!ιε!!ι_ιιι!ιι·ιςει·
Βε!ιεεε!εεε· πιει· θειιιιε!!ειεεε !ιιιι·τειιειε Πι·ιιι·ε.ε!ιιιεΒεε άει·
Αιη.=;εενε!!ειιιιιι!ιις ιιιιι. .

2
) Μεε 29-_ιειιι·ιεεε·οειιιιθε Ι(ι·ειι ιιιι!ιιιιπι· Ζειτ άει· Εεεε!

ειε Με! εεε απο !ε.ιιεε ιιιι Βιιιιε. Αιιι εε!!ιειι Αεεει! ρ!θιι!ιε!ι
ειι(ιι·ει.ειισ!εΒι·ε!ιιιιιιιιιε· Με εε( Ε'ιιιε·ει· ιιι Πε Μετει·. ει: εειε
Αεεειιεριε,ςε! Μπι Βο!ιννε!!ιιιιιι, θτι·ει!”ιιεε ειπ! εε!π· εεει·!ιε
Ηνιιει·εειιιιε άει· Ηε!ιιιει·νειι εειιεεει.ιι·ι. Αε!ειιιιεεε!ιιιι·. Ξειι(
!!ιιετει·, !ιειεεε.Εεεεεε.εει·, Β!ε.εειιρι!ιιει.ει· !ιιιιτει· Με ()ιιτεε.
εεε 2 !!'εειιειι νιειιε Με εειεει·εειιε. Μ· «καιει. εεε Γε!!
ε!ε εειιτε Νειιι·ιιιε ιε Ε"ε!εε νοιι ειιρει·εεειε ιιιειιειιιιιι.

θ
) Μεε εεειιιιε!ε 52-ιιι.!ιιιι;ε Μ”. νει· ΡΑ .!ιι!ιι·ειι Αεε"

ιιιι θ
.

!!!ειιιιτε άει· Βε!ιινιιιι ει·εε!ιε.Π. δει( 4 Πεεει.ιειι κα”
Βεε·ε!.Με” ι·εε!ιτε"'/ε, !ιε ε

ι

"Με Πει· Αιι€ειιεριεεε! Μετα
Με Με ειιιει· Νειιι·ιιιε.

4
) Βιιιιει·ιιι 22 ε. ιι. εειε ει·εεειι Με.!ε ιιε!ιννει.ιιι;ει·.Π” Απι

€ειι!ει‹!ειι !ιεε;ιιιιιι νει· ειιιει· ννεε!ιε. Βειιιει·εειιε ειε !ιτιι!ιιιε
εει·ιιεειε θειιε!ιννιιι·ε, !ιειιιει·εειτε Ηνεεριιιιιι, να άει· Κειιιιιιει·
Γιι!!ειι‹!.νει". εε!ι!ει·ειειτεΕ'ιιιεει· ιε Πι Μειει·. Κιιιι!ε!ιεινεειιιι
εεε ι!ειιτ!ιειι. Κερι ετε!ιι;Πε Βεε!ιειι. Ιιι εεε ει·ε.τειι ιιι·ει 'Γε
εειι Με.. !'ει·ε‹·!ι!εε!ιτ.ει·ιιιι;;άει· ΑιιΞειι. Πε ε·ιι·ιι εεεε!ι!οεεεε
ειε (ΜΜΜ !ιιιιιιιτ!ιε!ι εε !ιεεε!ι!ειιιιιι;ειι. Ιιιι νει·ιε.ιιιε νεε Μ

Αιιεεε 2ει·ιιε!ι εεε !ιε!!εε ειε Ηει·ιι!ιειιτε·εεε!ιννιιι·εεε: εεε.
!ι·ιεεει;ειιιιε ιε Αιιειιιε!ιτ. επι Με. Βε!ινει·ιιιεε·εε εε !ιεεεει·ε Β.
Με άειι !ιιιιιει!ιο!ιεε Λεει( ι·ιιι· ιιιάιειι·ι, ννειιε άει· ΜΜΜ·
ειιι·ε!ι εεε Αιιεεε!ειεεε Ει·ε!ιεεεεε Με.

Ι.ε!ιεε εννι «Ζει Κεεειειι!ι άει· (ιεεε!ιννιι!ετε ειε Αιιεε..
Γε!! Ι. Β.ιι·!ιειιι !ιιιιι.ει·εειε ειιτει·ειι Μεε ειε Οι·!ιιτε!ιειιιιε
ιι·ε!εςεε.Με ιιιι!‹ι·εε!ιεριεε!ιεΠει.ει·εεε!ιεεε ει·ι;ιιιι ειιιε Βιι·ιιιιιιι
Με εε!ειεε άιο εεεεεεειιιεε Ον!ιιιει·ειιιε ειιιινειεεε. Με::
ει·πε.!ιειι '!'!ιει!ε ι!ει· θεεειικνιι!ει: ειιιν!ει<ιεΠει.ιεεει·ει.ιειι, εε!
!”ιιιιι!εεΜε Κε!!ιε!ι!εεει·ιιιι€ειι, ιιοι.νιεΒιιι!ιιεεεε νεε Κεεε!ιεε
!ιθι·ρει·ε!ιειι.
Ρε!! 2. Πει·ιεειι!εεεε!ιννε!ει άει· Βιιιι!ε!ιεει.. Με (ιεεε!ιννιι!ει
εειε ειιιει· εειε ο!ιετειι (Με εεε !ιιι!ιειι Αιιι.ς·εεΜε ειιε.εει·εε
!νιε!ιε!, Ηε.εε!ιιιιεε ι·εεε. Πε. Μιι· ειε η·ριεε!ιειι Πει·ιιιοι(! ιιιιι
Ηετιι·ειι θειι!ειιιι- εε Τε!εει·ιιιιειι.
Γε!! θ

.

!.νιιιρ!ιειιι άει· Βιιιι!ε!ιιι.ιιι..Αιιι ιιιιι:ει·εετω.. εεε Με·
εει·εε )νιιι!‹ε! ειιιει· άει·Βιιιι·Ιε!ιειιτειε ι·ιιιιι!!ιο!ιει·ει·Ιιεεει.ςι·εε
εετ ι·ιιι!ιΙιε!ιει· 'Ι'ιιιιιει·. Αιιι ε!ιει·ειι Μεε ειι(ερι·εε!ιειιά εετ
Πεεει·;ζιιιιεειειιε ειε ινιι!ει(ϋτειιε·ει· 'Ι'ιιιιιει·, εετ Με ιιιεει·ε
Ηει!!”ιεεεε εεειειι Πάει: ειιιεε!ιιιι. Βειιιε Τιιιεει·ειι εει8·κειι ειε
(;ς!ειειιε8τι·ιι!ιιιιι· ειιιειι !νιιιρ!ιειιιε ιιιε!!ε.

δ. (ι ε!εννιιι: «Με Ορει·ε.(ιειι Κι·ιιε!ειεε !ιει ειιιει· Νειιιιι!
ειιιει· εεε δειιιιει·νεειο.

Βιιι 4-_ιε!ιι·ιεει·!ιι·ιιι'ιι€ει·Κιιε.!ιε Με· νει· σε. 9 Μεεετεε νειιι
Βιιιιιι ,εειιι.!!ειιεεε !ιετιε ιιιε!ι ειε 8ι.ιι·ιι νει·Ιειει:. Βιινε. ειεεε
!!!ειιιιι ι!ει·ιιιιε!ιεει.ιιιιιε εεε ι·εε!ιτε Αιι€ε νει·ειιιι·ειειι. 8!8Πιε:
Βιιερ!ιι!ιε!ιιιεε ειπε Μ» (Με. Αιιιζε εεε!ι νοι·ιι εεε Ιειε!ιι
εεε!ι ιιιιτεε νει·ι!ι·ειιε·τ..Βιι!εε!ι!ιιεε νει·ιιιιιιι!ειι. Βεννειι·1ιε!ι!κειτ.
εετ. Κειιιε ιιιιεεει·ειι ΒειΖει·εε!ιειειιεεεε, !ιειιιε Βιιηιθει!!ιε!ι!ιειι..
Ριιι›ι!!ει·ι·εεετιειι εε!ιννε.ε!ι.ν:ε. Πιιι·ε!ι εεε ιιειετε Με !ει.ειει.
ε!ε!ι !ιιετει· εειε Δημ. (οι ειε ρι·ε.!!ει·@ειιιει· 'Ι'ιιιιιει· ι”ιιιι!εε.
Αιι,ι.ςεεεριεςε!εει'ιιεθ: 'ιειιιιιιεερε.ρι!!ε, πιιά ιιυ( (!ει·εε!!ιειι ειε
Βιιιτ.ειιειι·ιιι. Βε!ιι· ειει·!‹ε (ιει'εεειιιι!ιιιις, !ιεεειιάει·εάει· νεεειι.
Με !Ω!τ.ει·ιινει·ιιιιιε·ειι 8ε!ιεεεε,ε; εεε ετ!ι!ιιιιιειειι Αεκ". Με
θεεε!ιννιιιετ ειιιερι·ιιε!ι νε!!ιωειιιιεε εειε Βε!ιιιει·νειι. Θ!ειε!ι εε
άει· Βε!ει·ε !ιειςιιιεεει!Μεε ι!ιεεε!!ιε ννει·ετΐθι·ιιιι€ ιιεε!ι !ιιε(ειι
Με .Με ε.ιι εεε ιει·ειιιειι ερειειιιιι. Αιι ε" θε!ει·ε εεε! εειε
ί'ει·ε.ιιιειιε·ει·ι!ε ειιι·ε!ιεε!ιιιιιτεε, ειε ει.ιιιιιριε Αεεεε!ιε!ιιιιε· εε
!ε.ει; !ειο!ιι. Τιιιιιει·ιιιεεεε: 5 Μπι. Μεε, ειε 2.5Μπι. ιιιι Πιιι·ε!ι
ιεεεεει·. Πει· Βε!ιιιει·ν !ιειιιι ειε!ι ι!ει·ε!ι ειε (ιεεε!ιε·ιι!ει νει·ι`ε!
εεε; ειε ιιιι!ιι·εε!ιοριεε!ιε Πειει·ειιε!ιιιιιιι· ειρ;ειι ειε: Με”
εε.ι·εειιιε ιιινιιειεε.ιεεεε τιιιιιεεε ει·εο!ιιιειι!εεε

ιι ει·νι ε μι'ιει. θεε!ιε Πεεετε ειιε!ι ι·ιει· Ορει·ετιειι: Ριεειε,
Λεω Ιιε.εςι.τιι·ι“ει·ε!ε ιιιι!ιε εεε Με εεε!ι ιιιιιειι εεε ειιτειι €ε
ει·ε!ιι. Βεινε,ε!ιε!ι!ιειε εεε Αιιιι·εε εε!ιι.νεε!ι. Η‹›ι·ε!ιιιιιι. ειι
ειιιριιιιά!ιε!ι, Ριιρι!!ε πει: εεε τεε.ειιεεε!εε. Βε!ιεει·νειι!ιερι'Με” ιιιιι νει·ννιιιε!ιιεε Βιι.ιιεει·ιι.Πε!ιειιι.!! επι ΜΜΜ: Ριειιιεει
νει·ι!ει!ει·ιιιιεειι ειε!ιτ!ιει· ιιι εετ ΑΝ, ννιε εε άει· ι·ειιιιιιιε εις
ιιιειιι.εεε..ΠΠ. άει· Κι·θιι!ειεεε!ιεε Ορει·ιιτιοε Π( (ιιε!εννιε εε!π·
ειιιιιει!ειι. Πει· Ηει!ιιιι€ενει·!ε.ιι( ει ε!ε ειιιει·, εειετε!!ειιιιε
Νιιι·ιιεε ε!ει!›ειι πιο!ιτ 2ει·ιιε!ι. νει·ι`ιιεεει· Με ιιεε!ι ννειι:ει·ε 8

Ρει!!ε ιπιτ.ειιιειιι Ει·('ε!ι.ςεεεε!ι άει· Με:!ιοι!ε ερει·ιι·ι..



111.Κ1·111611γ: «Ζ1116111111611611Ο116111661·611666111116666116
11116».
11611 85·18.1111ΗΒ1111611111.1161·01'81.10θ1'01186666 1111161·1161·
Β1611611611τ8.111161·11616166ΠΘΌθ1'ἔ8.Ι1ῇ'8ΪΒ.11818131118.
111112. Β61161·161106.. 6. 1116Β16666666 1111161·1161·1161266111
16 1161·866611111166661116111116111166.Ρ6.1.1661.111ν61·111616·61·1161116
ΟΡΘ1'11.1.10Π.Ν61011.191111881111611111661Γ111001'0111.18.111111616611661161·
Β'1·380111$1.Β'θΙ1.
Μ. 11611116111: «Ζ61116111161·161111161·Κ1911'ΟΓ111111·61·6111616
Α11Β“θ111111111Κ1111·15 .16111·6- 1888-1897».
1)161111611111611611661888-1888 - 10 Β611.66
» » 6 » 1888-1898 - 111 »
» 11 » » 1898-1897 - 211 »

(166611166666181.1116Κ11111Κ_1611111611ν116.111·611113 11166616.119118
Κ1·66116340119,11111.541182Ε11·111·6111111666161·11166.ΒΙ'ΚΓ8.111111ΠΒ'011
8111'816661166124,4 11111.,11161·ν6111166111116611116616111·11161.
111666661·111·6ι111116661111.931181.(116116611161,8 11811.86111·1161166·
16611161.11162111111161·1ζΓδ888Ι'θΠ. 6166616111: 8.1188'θ··
1`11111·τ611Ο ρ 6111116 6 66: 295 1.111ορ611111ο116611611166116
1166111111111111'1"1·161116616,1161·1111161·283 1611.νθ1'ρ11111121111Β'1166
861116161116111;71 8611161ορ61·61.16666;Α11888119.11111Β'1166'1'111·111166
666116611011111.11·111661661161111'111°1181197 111616611161661.8.118;ζθ·
1111111;111111616611666648 11161.86661· 61661111611161·611601'1111'.1.1.8
1161161116Ορ61·61.111ι111668166116111116661611686616116ν11111·1166
61611616161111ε131Ι18.011111116261111161·6161111661·11611661161166
1116611611181.6111611661161·νν816961111111166·66·,611611.8161161161·1111111·
11611111151111111'θ112385Ορ61·611ο11611611666111111·11.1)11.1.'11111.01'7511111
116616161611- 8161166166153 11161.ΡΘ1'1181'914 ΒΧ1.1'601.10Πθ11
11111:11·1116616161611111154 61111611·111661611116.1)16616166611119.
11161116111ιο611.61·61116;61·Κ111·26161111611611.1116111116666116161.11115
1411666.11611616611ο66111118.

13611661. 1161·1166116661· Ο11111.1161166166·1661166
(1666116611611: 1111·1898. 1118111111'116118811.2111180Π111186118.11.811.

Ι. 8112116111.
11. Π. ΚΡ18158181(11]11.2681116 81.1611ν61·161:211116·1166
11111616».
11111611161·1)11.11101111111.ΠΗ1181117111'1166Α11Β'8111116116166661111'01'·
116111111161·1116111666·1·ο11111188111111661111111911.1161·81161111666
61611ν61·1611.166111116111161611661,1111166,Ο111161161·1161·11111116 1161·
Ν61211611116611616116166811185131311111166.Μ61·11111111·11161661161·
Γ11111161161611,116666161111161111166111:1·1111116,<.1;11111161116νο6 21
'1166·611661116116111116111.6.1166611668611ν61·1116.1.1·611616116111”0,2
116111116861·211.1116616 1161·1111111811611.
Α. Μ. '1'61·666111161ν116611: «111611611111168611616611;;
81118811116666ρ111161·'6611611616111189ν61·1611161611166116611'
661166Β1θ011'011188'116:1.811».
Ρ611661:6161116616116167. '1'66·61166111161·1161·161211116·νο1·.
1161·86111161·166618101111661161·1161211611:1111161111111161166611
1611116111Α116666ρ16.661661166.Α116·611161116;11166121.111611611111.
-1- 1,511:0,2. 11161611110. 161.161166111161·Α111'116.111116(11'8.Γ11Π1
1161·Α11166111111?)11'11Γ11.θ1161·86111161·611161186161·6166116111:11111
11611111661161661616111661.161·61:.11111161191111116.1116116.θ 16166
666111161·0116161166= 0.2.
Δ. Α. 1162166611: 6816111.616611Ρ8.1118Ι1181161111161161116
111·ο11161·666νοτ».
11161661161·Α61ν66611116661116666111166 116116161111111111111
666616111·6116111·6166 111616111·6.6116661161·6116111161.1ν61161116116
111112111181661161·ρ61·,1111166616116116611Β.80111'Γθ118111116111'1110·
11601181'116616118011811111.01.1111111.
Α. (11.1.18.11'Γ8111.1811Η61166111.11111.1.11611666;611111161·1116Α6
161·1161·11116611611111168011νθ1'111δΒ'Β111161·116111·11166».
ν81'δ11-0111.11011111Π«1116_16666-1661112111611116111661»11111111611.
1101'91181·11161·11·1.

1411111·

11. 8111211118.
1111.Ρ. Ε'11616111: 61161161·1111186116·61161·66611661661161161·
1161611661111111Β666611ο6611116111>›.
11661'.1ν881.111ΚΟ11.6111161116111898.11111·-Ο111.61161;1·6161·11·1.
Κ. 111'.8 6661161111:«Π61161·11661116111166116611616661666111
11161116116166611611616Β161161161116661116 1116ν61·1161·6
Α116·661161111661·» .
11661'.1νθ81Σ11111Ο1111.1616166111898 1111612-Αρ1·11; 1111611111.
8. 861111111111:«Π61161·61116166616 Α1166611111111661166111161·
Κ61·6.16161616- 8666116611».
1111161111161166161·16166166116116161·61161111116·66.166 Ρ6611116
111111111161·16Β66111611118011,9.'811'1989Π1111111166.861611 6661111616
86611111111Π'1'11116111161·6116111.611666661111111118ΚΗ.1ΠΠ1θΙ'81.111'Ζ1Θ
1161·111161·16111161·Β6.6661166661161111ν61·.116.116111116161118111666
111ποιο, 116111161·81661161ρ61·.νθ1'11111111181.1/-.81111111611616111ν611
111111.11111·61111·11.611τ.Α1116111161611Μ.011ΒΘΠ111111616161161161161·
86116111ν11161161·ο11·6666116161116666611111Β1111661166611166116611·
161·β11$111ΓΠ11ΞΡΓΡ11·11ρ1'(1Π11θΙ'8Α11,661111111116).1)81'8θ11181111111
11.118'811'11.εθ11.1116161111·6611ορ1661161161.61·61161111116·616611611666
111'θ11.1·31.81'61·661161116616611666661·6.11ν61·Α” 1111161·Ο1161·16-66
1111111116.Ρ1·6166661·8666116611112.13661.61·611.16800 Κ61·61.61616166
61661161611166Οο16ρ1166116611111611Β1111111186161116116111.1116
Ρ11.1.101111111781'50 1111111'8111.

Α. Α. 1161116116π: 111611116111211661661661'66666116611616161;
111161·111611181181°18'01186661111161161·Γ111·66111111616611611161·611
66116661668611111116.61·611161·666,1111116116111.1166112111ν6166611666
661661111161·6161668111211611·1101'8'θ811·3111.θΓ8611111111112111116661·
111·111·6.11116666161·612112611166661.

111.81121168.
1111.Ρ. 1111810111:-«1)6166661.1·11·1:6166 1.38111811Ε1111611:6116116
111'810111811.116161616116».

11. Ο. Α1ν61·116611: «8ρ1·16111:1161161·1116Κ1'11Π111111118'1161·
Η61·111161116116τ1166116».
1111611111111161.11166611161·611161116116661111111116111..ν1·1611611
1116111·61·66Α11161·66666616666661111,1111116611111611116611111·1616;.

117.8112 116 6·.
Α, Μ. 'Ι

'
6 1
·
6 Β 6 1
1
1
1
ο 11111166 1
1
: .«Β011101181.1'11'1181119Κ1°Β111(θ

11111Η666161·1·116.616111·661·61:166116»Ξ
11.1). Κ 6 8 τ 11.181

1

11.16:«Β61·16111161111161·61116686111166111111
1161111·1166161188 Γ1ι1·11.116616111·6116116111111166111116.ΡΙ'11.8·
11111616110111.

1)1θ801.1181 «1161161616 1116·6166111·1668611161611081111166».
Ρ1·661161·61611'θ1°119111166661661.
Π'. Ο. 1

1

1111612111:«Π61161·1186116111166611161·11116·6Ι11ρ61161111ο111
1161·Β161161161111».
1161. Β 111.116111161661111111111.Π9.120ΠΙ1801111661166111611.8112611616116
11.166.116661·611Α111:161111111111161.Ζ111ν61161111611611111166.111'1161·
8011111181111111ζ116.61616 11111161·61·2611.61166161116611116661311
1111611.1·116611611«116.6111611611111».

Α. 111. Ν111.9.Π80ΠΣ «Ζ111·81166161·1166116616616600Π111
6616116661ρ61ρ6111·66».
1)6111661161666166661111«Αι·6111ν 1

.

ΒΘ1'111811010Β'1011111181·
1111111811Β6611 1

. 11611;2 110118112 '1161616.

ν1..81121111Β'. .
Α. 1111.Τ 6 1

·
6 6 61111ο 1111116 6 1
1
: «Δ111·Ο6611161111116686116111·

ν66661ο116616».
11611611)61661161.1·611611.811115-_111.111·12661161161166.1166Ι'80111.θ
111166116161616661116611166661166116116666111611..8611.611116.1

5

111111161166611166111166Α1)Π8.1111101161·8666666116 11661611111611
1111666111661111.1611116611611116 11611661166 Ο666τ6611111111111ἔ.
1116611Ε11111·661.1116·1161·17791011661161111661;1·31'11781811616111161·
8611661·11611116ρ1ν61·1.1·1·116661·1,111166ν6161·61·11661611,1111161·
11111116616611611·661111161161161116166;;1ι1111ν61661111.Ν661161166
8611611Ι1121°Κ1111.1.1.18'151·`11661·1›1161161- 21.161666661161681.11.1°Κ6111.
1111111611;116116611611'1161·νοι·11·616611.

8
.

861611111611.811101.181.Γ11'1311.81111Ρ61:1661611,1161666611Κι·116
16166168611661·ν61111161111·6111161111.1ν61·1166».
ΒΘ1'θ11.816161111..
1111.Α. 8811'1138011:·Κ818111.616611111666νοτ 1611.81116116161161·
1116116110110Γ10111821.1>.

1'1Ι. 8112 11611.
Κ. 117.5118Β'11'1·Εν1'26161 1

.

61666 27 _1
.

11166611111.6111616
«Ογ61.1661·61161111Ο1118Κ11η181'».2

.

616611Ρ161.18111.61111111.11616
«Β11116»61661·Ν6111·1116.
01161616116111·616Β611·66116661611161·90111021.(111Η1'βΒΓΠ19
116111661161·11111166161111111661·1ν61·6111116Μ811111ΠΒ'9116.1111”6116111161·
111616666166111.
Ρ. 117.1116661116 111:«1)6166661.1·11·1.681119801111Β61'θΓ191.Ζ11Π8'».
1161·1111611611611681011611661116618611611161,ν61· 9 1116611611,
16 1116Γ90111.θ 861116161161·11616Ο111·6Βθ80110888Π.11661161616
661611.1111111111111116,116611111166 1111666.136111111181111666161
616111.6111111611111·111111151.61111666161111116111161111116112011116611
61166611179Γ111'11118'Ε.Β61ν66·11611116116111·66611611661116θΓ1111.11.8Π.
Β1111ρ11111111611116111161·Η61·6116111:11616116666121:.8θ111181'ν61116
1111161111.Ν612116111.111111116,6116 1161·Ν11.11θ1161·Ρ11111110.Ρ1Β'ΙΠΒ111.·
ν61·1161161·11666661611111111161161111.Βδ111.881181.Γ8111811261611661116
κ112'8116 1161·1161161186111616116·6,1.1·61166116661·1161111161·1111111381·
11111116.1116κ11Β'1:1111.161·6161111111111161.11171611161·1116κΠ8'81

6 6.6 66?88 8

1'111.811211116.
Κ. 117. 8 6661116 νν: 8161111166Ρ61.1661:61ινοτ, 1161611ΘΓ:01'8131·
6611111611011Ρ1·11ί. Κ 11111111111611:11111116·θΧ13Γ8.1111'Ε11'01'·
11611.116111.7

.

81121166.
Α. 1111.Τ 6 1

1
6 6 6 1
1
1
1
1
1
1

νν1116 6 1
1
: 816111.811112-16111·1666111111

6666 1161·111111:116111ν61661·ρ61·6661166Π. 66111661ο1ο1·1116;
1161·6111161·61.666.
1166111666111166Ρ1.0618.1368Α112'θ8178111.161611166611116166
6611116111;Β611·661161111611.66611 6116111116 1188Ο11Γ11.11111,66661
661·6161.
81.Ρ6161·611111·661·Ο1°161166166·166116 1166611
6611611. 81121111166111 7

.

1112111898.
111'.8. 11616111:8161111161·61116114111.11666 1166111116«Β61
11161161611661·66111.6611111.ΘΓθΙ1111116611111Ι11111·66111161161111161
666116666116616116666661161111701'11θ1111121.1°».
Τ11111ΡΟ1166111161111111111611611·116681111661.1:5 ν1·61·116611116
66111611611611611111611116511ΙΙΒ'θ111'Ο111:10 111161116616116111,1-2
'1'11611611·16116.111616_1661:16666611111611611111612661111611661116612
116.11.019 Ο6111ρ16666611611166166116111161666111.111111811191166
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3 Ποιιιιτειι εινα. 83 Ιιιιεειιοιιειι επι νοτεοιιιεάειιειι ΒιεΙιειι ιιι

' ' '
ι' Γι!) ι' · ι

άειι 'Ι'ιιιιιοι· ιιιι‹ι :ιιι ειειιιειιθι·ειιΖειι. Πειε μια “ΜΜΜ ;.:Ιειειι· ι
Μ8Φ2."8κ Η

μ' 88ν"ΘΡ κο Ρ"πωω"Μ
Φ0""Μ χ;

ε:ι.πιΜε Με :ιιι άειι θι·ιιιτειι·ειιιτι,»νο ειειι ειιιε Νε.τιιε ιιιιτιετε. 9· "η - ο οΜπ- ι

Ειπε ΒειΖιιιιε· ἀει· Ηοι·ιιιιιιιιτ ινιιι·κιεΠισω ιιεοΜοιιτει. ι

Πι·. Τιι. ν. θειιι·οεειει·: Βτειιτ ειιιειιι Μπι" νετ άεπι εν. Α' ΤΗΜΠω «ΜΗ ΕΜ! ν” 8ΥΡΠἱιἱιἱ8οι1θΓ ΒΓΒ,8οι1θΓΡΜ·
ιιιιοιι Βο.ΙΖει·, Με Ιειιοοιιιει οοι·ιιε:ιε τοτειε ι·ευειιιι·ι ιιιι‹ι Με!» (Πω'

::;:ι1Β:Β έξ';ιθΒΣειιιεξει·(ειιεπ
ειιιε ΒεΓΗοι·νετειι ιιι ΡΙει.ιιιιιι·ειιι- ΨΩἔἔΙΙ2Ϊ1ΒἐἑΒΒἰἶΘΡΞἑ;Ἑ:ἔ ::2Ήζ1νὲἔἔἔΓἔἔΠἑΒ'Ι&ιβΗ3·βέ:οδτιιιειΒ

Ιιι άει· Ροιεε ινιιι·ιιε.Με ειιι:ειιιειιι ωιιτειιιω Με ιι`ειιετετ
Πε' ΜΠΟΝ' (1ι!Γοι18θωαοϋτ”ΝΜΠ ΜΜΜ 'ΜΜΜ ΒΘε8·""[Μαι

. . . Ιιεικιει· Βειιιε. ιιεεοιιτιει·ε ιιιιι‹ε ετιιι·ικει·. Ι·Ιει·ιι.Ιιεεωιι .υ.ιιιιΒιιιιι ιο Μ.ι. . .. - . .ΜΜΜ
ΐέ1:έθι:ΐΙΒζ802ειιεΐ ιιιιι:ιθ22.ιιιιειιιι'ιειςει·Π8188ή4θιιιΙΐιΙΩιι€θ

ΟΜ θ Βοιιιιιεκι·ι-ιιΜ 'Γε.ετε,·ει'ιιιιΙεάιι.εειιιετ,ερεετιεοιιει (1°θ.ΠΒ,ΒΜνω.
_ ει» ιι .8οι'οι·τ ‹ι “κι 'ε

ι
ιι δ! ' ° ·

Ν. Μινι”. Βιιι·ιοΜ «τω» Με νει·ειιιωΠεθν ιιι ω· ...ι·...ιι...ι.Μι:::ιι.:::..2.:·:·.::5:..:.:ι...ιι:.1ι·ι·ει.::2ιι.::;
'ΕΒ.ΐαΠθΠ(Η'ϋδθΗΠ(1ιΠιθΙ' :Με Τ|ΙΓᾶΠΘΠΪνΪιΪΠΪΘΙΙΙ "ΒΒΔ ΒΠτι° ενθ.ι·θνι"Με δγωριοπιθ άθι· 87ρ"Νπι80Β8" εεεωΗ"Πω0"

Βι·23έ.ιΒιέΒεεΐ:8ΠΕιἔ'εἶἱΙιἶἔιῖ›ΐιΐἑἔἶιῖιϊι- Με 98. 81. Ρετει·ειιιιι·ε; 'Τ. 8ΒΣΣΙΪΘἘΒἙ¦ἔἐΪ «ΠΠΠ)ϊ80"Β"κω)ΓΠοπ ΤΜ “ΜΙ Ε”
ιιιειιι·ι`εοιιιιει·ειτε ι·ει'ει·ιι·ι. ιι.ιιιιετιιειιινειεε Απο Με άει· 'Ι'ιιτιι- Βε Μω1(ιωθ Μ” "ω θιΜ" 22]ξ"1"28Π 80ΙΦω.Π, .ω Μ'ΒΘΠ(Μΐ88 801! (Μ ΡωιΞθ ω? Α"ΜΜΙΙΙΠΒ (Ιω ΒΜΠΟΠ88·ωι08 ειιιε ιιιιοοιιιριιοιι·τεΡι·εοιιιι· ιιειάει· ΠιιτετεειιειιιιεΙΒιιοοιιειιω]
“Ψ ~ ή _ ιιιιι.ει·ειι 'Λι ειι;.ςεεοεειι ιιιιτ.τε.Ειιιιε;ε Βιιιιιιιειι ιιιιοιιΑιιι=μμΒ Ι Η Η Η Η Θ Η ά θ ι' ο Ρ ΙΙ τ Η ιι Ι 'η 010 Η' ι ε ο Β θ Η ϋ θ ο τ ι 0 Η ειιιεε Βειιιειιειινει·Ιιειιιιεε νει·εοιιΙεσιιτει·ιε ειιοιι άεε Αιιςετιιειιιάει· - ΥΠ. νει·εει.πιπιιιιιιΒ·ι·ιιεειεειιει· Αει·2ι.ε ιιι Κ ε

ι εεε 28. ΌθϋΠάθΠ, ΡωιθΜ ΜΠΟΡ ω” Βθω"εε[εθἱη, (Μ ΦθωΡ"Β[Πϊ
ΑΡΝΙ -5 Μι" 1899· ω” και' 38" ιιπά 43 Βιιιτισιειι1ιειειιάεπι Πιιιιιιι τω. α" 'Μ
Ε. ΑἀειιιιιοΙ‹: Βρι·ιειιτ ιιιιει· «Τι·ιιειιοιιι». ειιι. Βει άει· 8εετιοιι τοπιο ιιιεικτοειιοριεειι ειιιειιι· ιιιοιιιω.
ιιι νει·Ιειιιμ ετι·ειι,ει·εθειιειάιιιια άει· «()οιι_ιιιιιει.ινιιιι ι'ιιιειι- ιιειιτειιιιει·ΙιιιιΙτ.ι·ειιιοιιάετ ιιιιιτει·ειι Βιιιιι;ειιρετιιειι ιιιοιιιεω
ιιιτιε» νοπι εειιτειι Τι·ειοιιοικι.Βοι· νει·επιιιιιιΙιιιις ωιιιιω ει· νοπ· εοιικιετεερ;ειιιιιάειι;ειεε Με ιιιιι‹ι·οεοοριεειιεΠιιτει·επειιιιιιι.ςευρώ
Με» ι'οΙΒ·ειιάει·`ι·ιιἔειι

ιιι άιεειιιιτειι: η Πειιει· άιε Βιιτετειιιιιι8· Ε'εαειιιιιοιιε άει· Μειιιετι (ιει'ιιεεε άει· Βιιιιςε πω! άειιίιειιιι·ιιι
άεε 'Ι'τε.οιιοτιιε 2

) ΕεΙιει· Βιιιριιιιιςιιοιιιιειτ ιιπά ΠπειιιρΓειιςιιοιι- Θ. Ρ ο ρ ο νν: «Ροιε(ιιιεάιοιιιιεοιι-τομοςι·πριιιε.ειιε8ιιισιει»μωι._
Μιε. Θ

)

Πειιει· άειι Πτερτιιιιἔ σει· Αιιειεενιιιι€ειιειωε. 4ι [Με Β. ΘΙουνιτικι: «Βιιιιι.<;ε·ινω-ιε ιιιιει· άειι Αρριιι·ειτνοπ
νειιιιιιτιιιειε ειεε Τι·ειοιιοιιιε πιιι· Ροιιιευιωι8. ό

) Πειιει· Μιιεε- Ο. Αωιω». (ΗΜ.
ιιιιιιπιειι πιιι· Βιιιεοιιι·5ιιιιιιιις άει· Υει·ιιτειτιιιι€. θ

) Πειιει· άιε Βιεεει· πιιι· άειι 'Ι'ι·πιιεροι·ι νειι νει·ννιιιιάετειι ω ΚΜ"
Ττιιοιιοιιιιιειιιιιιάιιιιις. ωιιπωι οοιιειι·ιιιι·τεΑρριι.ι·ειτειΒιιιετω» νι·εε;ειιεειιιετεοιιηιιι
Ιιι άει· Βιεειιεειοιι ιιιιιιετ.Ε`ι·ιιςε 1 ιιπά 8 ι‹ειιιε Βει·ιιοι‹ειειι- ειπεπ Οοιιει:ι·ιιετ.ιοπιννειιι,ε·.πιιιιιιι1 Μι άετ ι·ιιεειεειιεπΕισαι

ιι Με. ΒεττεΙΤ άει· ε.ιιάειειι Ε`ι·ε.εειι5.ιιεεει·ιιεισιι: ιιειειτε πιιι: άεπι Ιιειιιιιιιοιιει·ειιΑρρει·ιπ άεε Πι·. Μιι·οιιοινειιι
ιιάιιι ιιιειιιτ, άεεε Ε'οι·ιιι ιιπά θι·ϋεεε άει· Ι.ιάερεΙτε ιιεἀειι- ετ.ιρ;εΒ.εειιιυπε ει·ιιειι ειιιά. Ψ

τιιιιΒειοει εειειι Πιτ άιε Ττεειιοιιινετιιι·ειιτιιιἔ. νοιι Βεάειιιιιιι€ Μ. Βιιιιι·ιιονν: <‹ΠειιετΜε ιι ιι·ιιιιιιη;άεε θεεειιιιι:Γευετε ιιι

εκειειπεπ·ιιει· Νιιεειιι·ιιοι‹ειι- ιο τιει'ει·άει·εειιιε Ιιεςε. επι 80 Με θειιιι.ι·ιε ὰεε θειιϋτε». (Αιιμει).
εειιινει·ετε Τι·ειειιοπιει·ιιτωιΒιιιιεειι ειιιε: ιιιιιιι. Κοιιιιιι·οννιτεειι Βειιιιιεε «πω.
ιιιειιιι ειιιε ειιε;ε Ειάεριιιτε ιιεςιιιιειιε·ε, Μιε ιιιιοιι Ε"ι·ιι.ιιΚεεοννε. Ο. Β Ιιει·ιι Με. «Βιιι Πει! νοιι ΑΒιιοιιιιιιειτνριιιιε, οοιιιρΙισιιι
ωιεειμ. Ατιειιιιιοι‹ ιιιειιιτ Ειιαειιτιιιιπιιιειιιιειιειι ιπι Β:ιιι άει· @Με Οαιεπι άει· ινειοΙιειι Ηιι·ιιιιιιιιι». (Αιιςιιειι.
Βιιιτιειι:ιιιτιι6ιιιιι.ειι ιιε,ειιιιειι;ειι εο ε. Β. «ειιε;ειιοι·ειιε ι'οΙΙιειι- Βει ειιιειιι 14-ιιιιιι·ι€ειι θεειωιάεττειι,άει· επι Αιιάοιιιιιιειιγριιοι
ιοειε.». .

ει·ιιι·ιιιιια Μ”, ειιτινιοικειτειιειειι 8νιιηιτοιιιε, Με :ιοί ειιιε ιι
ι

Νο”.ὶ τω”. "...Με ΒΘΓἔἱΒ,ε 8θεθΠά πωπω Πω” ν” ιιιιιςι!.ιε ιιιιιινιεεειι. Ιιι πιει· εννειιειι Κι·ιιιιιιιιειιεινοοιιε ω»
'Ι'πιειιοιιι. άει· Ιιτειιιιε. Βοι άει· Βεατ.ιοιιινιιι·‹ιε ειιεεει· ειιιιι·ειιιετιειικιει

Ρ ι· ο τ ε. ε ε ο ιν ιιιειιιτ, Εεεε ιιπά Οι·τάει· ΒεεοιιιιιιιΒ·ιιιιι.;εειειι ”'Ρι·ϋ88" νωπάθιιιεεω ΜΙΒ” ΜΘΠΙΠἔΘΒΙϋᾶΒΜιΜΗΝ Μι·
νοιιΒιιιιιιιεει Βοι άει· 'Ι'ι·ειειιοιιιο.ιιειιι·ειτ.ιιιιε;.[ιιΜ ιιιειιιιιτιςιιιειιειι @Νη ΒΧεεω Π] ω” νο"ΜΜΙΠ Πω οω'0ιιΪΒθϋΘ ΡΜι1ΣΝ·

ε, 010 π
;
Β νἱ Π, ΤΘ η Β μ
(
Ο Ν πιπ] Ισ Β Τ” Ι- Ο Ν· Η Η .ι ἱ Π: Με ιιιιη;ιι:ιε εειιιιιιιετι. Ματσε και· νιειΙειοιιι. εΙιειιεο Με απ»

ΙΗΜ.πιθιω Μι” Μ” ΚθἰΠθΠ(μ) Μ580Π(ΜΓθιιΒι"ΗΠ88_ Η οι. ιιιεειι ειιι.ειιιιιιιιειιενει·8.ιιεει·ιιιιρειι άει· Νιει·ειι ιιπά άεεΠοιιοιι
Βοι18Πιζοω εΜΗΜ Μ 'θρωι."Ιρι]ι80Πε ΕΠΠ]ϋ558 ΙΜ (Μ. ιιιιι εεπε;ειιιισ.ιε Με” ειιι·ιιοιαιιι'ιιιιι·ειι τιιιτι Πειτε ειπεπ Με
Ττειοιιοιιινετιιι·ειιιιιι€. Β πιο" ιιιειιιτ Αι·ιιιιιτιι ιιπά εειιιεοιιτ.ε ΜΠΟΠ8 Γ98ι“ΘΠΜ^ΒΜ! (Μ' Β"'(ΗΜΗΠΒ' Μι ΤΣ'ΡΜ8 8ϋΕΘΕΜι
Με‹Ιιειιιιεοιιενει·ιιιιΙτιιιεεε ιιεΒιιιιετιςειι Με Τι·:ιοιιοιιιωιειιτειιιιιις Ρ· ·

ι Η ΗΜ": «[Μ)ω' οοιΠΡθΠΒΜ:0Γιωιθ ΗΠ)ΘΡΙΓ00ιιι8ωΜ" ννοιΙω άεπι ννιάει·ερι·εειιειι ? επι 8 ο ιι ε ι· ο τ ο ιι ι τ ο ιν _Νιθ"'»· βθΡ“ΗΠΒΘϊ'ι ρωθι)ΘΓ)- 1"ΜΝ (Ι8.8%.0Π"ΜΗ κ
ι

Με ΑΠΕΜΜ ΜΗ”. ΜΒ θιθἱοΙ'ἔἱ“ἰεΚθἰι Πιε εκρει·ιιιιειιτεΙιειι Υει·ειιειιε ννιιι·‹ιειιεπι Κιιιιιιιοιιειι,Ιω:
Με νοιμω €θεθΠ α” ΜΜΘΠ Β02ϋΠΠΠεθ άιο νοΙ.ΒΓεπΗΠΒ_ εειινι·ειιιοιιειιιιπά Ηιιιιιιειι ειιιεςει”ιιιιι·ι.Με Νιει·ε πετάε (ιιΜ
0θηΙωμ Πω (με,ΜΒ;ΠΠΠ8-ΘΠ(ωτϋυθΒ οι) <ζροιϋωιοεἱΒ>›Μ" Εερει·οιοιιιιε ειιτξει·ιιτ. Πιε 'Ι'ιιιει·ε ετιι‹›ιιειι ειεε ω" ΜΗ
ει!! 18ιοΜ.8 ΤΗΜΜΙΠ κι Μ" 88112 ..Ωω Βθετἰπ- ΤΙ.8ω10ω Η ιιε.οιι άει· Ορει·ε.τ.ιοιι..Νιιοιι νει·εειιιειιεκιειι Ζειιι·:ι.ιιιιιειιΜπι
Μ-ΘΠΠ6Πι" Μ.) Μθι"28_Μ ε. Μι-α"ωΓ ΑάαΠΙΠοκ Β 'ι (ΠΠ' άιε 'Ι'ιιιετεπιιι· 8εει.ιοιι, ινοΙιει ειεε ει·ννιεε, Μ" άιε πιω ·

(ιν ιι Μι ιι τ; ι·ετιιι.ιιμ·ειιπιιι ειιε Πιε8·ιιοεε ω· Τι·εοιιοιιι ιιι Με” Μ"Με Με” 2 Μο"Μθη Μ! 60 ΡΙ'00-, ΜΝΚ 1 «ΜΙΓΜ]
ειειΙειι πιει άει· Νιιειιννειε νοπ Κδι·ιιει·ιι ιιι άει· Οοιιιιιιιοιινιι 80 ΡΓΡο· ι'ετΗΜ88θΓι ΜΗ· Μο ('0ΠιΡΒ"ΒΜ0ΓΪ80ωιΗι' θ"'ΓΟΡωθ
Τω·Βι (Με οι)ω-θΠ Μάθε, ΒΜω8_ ΠΠ ΚΜΠρω εεεω1 (Με Τ". άει· Νιει·ε εωωιω ιι

ι εειιιει· Ηνιιει·ιι·οριιιε άει· Ζειΐειειιιειιτε.
οικω] Μ; 8%Π(ΗΒ·οΗιμ·θ Μ] @Η ΙΑΠόΒοΗΒί·ω8-Η0εριιαιθΤΠΠοΗ]. πιιι. άει· Βεεοιιιιει·ιιειτ,σε" άιε ΖεΙιειι, ννειειιε άιε ιιιειειεΑι·

ινειιιιιἔΠιε
εοιτςειιειιιιτειιιιιε;;ειιτιειι θοΙοιιιιει·ι ι‹ϋιιιιειι ιιεειιιιι- Μ” Η ιθιειθΠ ΜΜΜ Μή Μ? ΡΗΥΒΪΟΙΟΒΪΒΦΜΠΕΠΠ(ΜοΠ(π'

ιάιε·ε Πε ιιιοιιτ Ιειειειι. Ιιι άειι θουνει·πιεπιειιιειιοεριπϋ.ιει·ιι ο"ΐι"ει
ω' Β[Μ'ΙΗΜ" ΒΥΡΘΠ"0Ριιιι'ιθιι

εειειι νοιιει;ιιιιτιιΒε ΑιιεειιιιΒιιιειιιιιιςει1 ειιιειιι·ιειιειι. Ιιι άειι 8 Μ'θξι ιιἔ0: «Πιο 5ΜΙΜΠ'0Π ΒωιΠΝΠΕΘΠ (Μι 80θωθω
ΡεΙάεειιεετεειιιιΙειι ω!! Με Βειιε.ιιάιιιιιεςάει· ιιιιεεει·ειι Αιι€ειι- ΗΜ (Με ιιὡννἱιιιιϊιθϊωθυ Η08Ρπιιιει·». ($ΘΡωΦωΓ)
ει·ιιτειιιιιιιη;ειι νοι·,ε·ειι·ειεειιπετάειι. Βιε Βιιιιάιιι·πε εοΙιειι ει!» νθτιδ88θι' ΡΜάι"· "Η Α"ωιωιΠΕ ω” ΒΡΜΜιθΠ Ηο"'ιω'
οοιιιιιιειιιιιιι·τπετάειι. ιιιιι ειεε ιιι άει· Αιι€ειιιιειΙΒιιιιιιε ειι νετ· 8ΦωΘΠι (Με 'Μι ιηθωθ Βιι€ιθΜΠ ΠΜ ιπι ?Μι θιΠΘ8Οθΐω""
νοιιιιοιιιιιιτιετιΠιε Ε'ι·ειΒεάει· Έτειοιιυιιιιιειιε.ιιτιιιιιιει'ε.ιι‹ι ι‹ειιιε (Με Μ)”ν"μάθιθ" "·"""ω"·
Βιιεάι;;ιιιιε;. Με ειιιι2ε, σε ιιιιεει· Ι.ιιιι‹ι ειιΙει·όιιιε.εεειιι· ννιοιι- Μ· Οι) θΒΙΒΜπο Ψ: «ΜΒ τωιιιιιετιεοΙιειι νΘΡΜ2ιι08ΘΠ "Μ
τιμ Τι·ε.οιιοιιιιι·ιηι·εεοΙ1 επι” άει· ιιιι.οιιει:ειινει·ειιιιιιιιιιιιι8 Με· νΘΓΙ"”ε"ΠΠΠέθΠ δικ @Η 80ιιια'0Π(Μ' 1°Π88ι80ΒΘιιΕι0ιω·
πιει·ιιιιιΖω· Πιεα·ιιεειοιι εεετειΙτ ινει·ιιειι.

Ει00τοιι·πι Γ 1ιν ειιι.ει· ιιωσιιιει πιω άιε «1'ι·ιιοιιοιιινει·ιιϋ.ιτιιιεεει οι . . ΟΓΗΜΖΠΠἔ ο ω”
Βω.θπ8 ΐθί-θ'.ἱΙ.υ

Π 8588)) Κ.
Η)Βιιβξ02)ι

ιι ιι: «Βεοιιιιοιιιιιιιςειι ε.ιι ΒειιετΙεοΜιτειιιιειι».

Ν *Η τ·
'Ϊ '(
5 «Π··ι·9· Φο 80%"8"Πιθ οπ-0Πε ννιι"άΒΘΒΒΠάΙιιΠ2 Με θι·ιιιι‹ι εειιιει· Βεοιιειειιιιιιιε·ειιεπ ειιιιμειι 8ειιετιειειιιιιιιει1

Β(32=23'_ἑ]ἐ:ἶ;ὶ0"θΠ
Μ· Βοιι)"ω· ιιοιιιιιιι.Μ. 20 ΐοι€ειιιιειι ΒεειιΙτ.ει:ειι. Βει· Πειτε ειιιιιιεΙι ι
ιι

Β_

_ - . . - ω" ιιι άεπι Ειιι1ειι, άιε πιιι ειιεεειιιι·επιτιειιΒιιιιιιιιιιιιιιε8Ρφ°ιπι ο ννιτεειι: «Ζει Αει.ιοιοειε ειπεν εοιιτειι ιιιι'εει.ιοεειι εεεεειι οοιιιριιοιττννιιτειι. Ιιι ειιιειιι ?Με ειικινιοικειωΜε"ει!!
Οοιι_ιιιιιοτινιιιειιι Κ8.88.ιι». εειιιιειι νοτιιιιει· ειιειιἀεε Μ Χϋιιειιι Με» ο Νιου ιι

ι Με·
Ετ ιιπά ιιι 16 Πι.Ιιειι άειι Κοοιι-Ψεειιιε ΒιιοιΙΙιιε. Βειιετικιιιιιις νου οοιιεεευιινεξ ΑιΤεειιοιι γεω- Τιι3νι·εοιάεΐι..Ι|ει)ιεΑιιινειιιιιι08πιπ 1·ιιιιιι 2 ρΟτ. ΜιριεΙϋειιιιε ιιι·εοιιτε Ηειιιιιη.; ιιι θ Τιι;;ειι. Με ΒιεειικτιειιΙοτικι ιιιιιει·ιιοιι και· ιπι ι·Εεε·ιιιιιάεε 8οιιει·ιιιοιιΒιιάιιι; «ΙΤειιει· άειι Βιιιιιιιεε ειεε ι·ιιεειεοιιειι Πεπιριικιάεε Με ιιει ετ.ει·ιιει·Αιι,ςιιιε νειι Νιιιεειι. Με Ηειιιτ άει· 8οιιει.τιωιι·
ειε Βιιικειτοιιιιιτιοιιιιι άει· Νετ2ιιιιιιτ άεε Μειιεειιειι». ιατιιιιικειιειιιιιιιιτ ιπι Βιε.ιιιιιιιιάεςιιειιιιιτιοιιιεειιιε Μειιι:εΜισο·ΙΒι·Μπι ειιιε ιςεινιεεε Αιιει.ειιιιεάει· Νετειιιιιιτ..ιιππ!ιιιειιιτ άει· εοοοειι, ννιιιιι·εειιειιιιιοιιειιιε Μπιτ άεε Βιι·ερτ.οοοεσιιε.ιιιοιιειει·ι‹ε ιΨεεεει·νει·ιιιετ κιιιι·ειι θειιννιι2ειι ιπι νετειιι πιιι: νει·- εοιοιιε Οοεεειι ννιιι·‹ιειι ιπι Παει· ειιιεε Αιιεεεεεεε εειιιιιιιετι

ετιιι·ι‹ιει· 0ιιγόειτιοιι ιιιιιεεε άιε Βεεοι·ρτιοιι νοπ Εκειιιιιιτειι νιίε.ιιτεοιιειιιιιοιιιετ Με νοι·ιιιιιικιειιεειιι Μι· 8ι.ι·εριοεοοοειιι
ιι

8"ΜΜΒ Μειιιιιιιεεειι. (ιι-ιι. άει· ‹ιεειμιωιιιι·ειι‹ιειιΗειιτ ειιιειι άιε Πτειιοιιε άετ ΟοιιτεΒΜων ιιι ειιεεειιιΒτε.άιιιιιι. ννενετι

πι)Βίπε!8. (Πιό: 18ΗιιιΣιρε 1900τ. Ηετειιιεεειιευ Πι·. Ε
!
ιι άοΙίννιιιι ειδε. Βιιειιτιι·ιιειιει·ειν. έ. ιΝειιιεειιε Κεδι·ιιιειιιισίει· Ρι·..ιδ15·

Ι

ω



!ιενιιιι ω· !!ιιεειευ!ιιιιι
!!!ιιιιιοιπιει:!ιεπ Ζιιιει:!ιτιιιιιιι.

Νε2. Βειιειἔε ειιτ ,,5ι:. ΡειετεΒιιτἔετ ΜωκιΠιεεωι ννοοιιεπεειιτιιτ". 1900.

εσεε1εοπ1ι: ΜΒ!) ιο11ε180ετ: ΖΕΙ'Ι.'ΒΟΒΒΙΕ"Ι'ΒΝ.

πωπω!
ιΡιε!ιιιιιτιι,

πειτο!οςιι ι εεπάεΒιιο_ι
ΒειειιορειτοΙοε·ιι

(Ατε!ιιν
απ· εγειιιωτιε. ΝειιτοΙορ,ιε ιι. εετιε τ!. Ρεγε!ιοριιι!ιο!ο_ε·ιε).

ΒοΙπιτεε!ιιιεἐε
επεεω Βοιιιιπε (Βοι!τιπ'ε Ηοεριτε!:ειτιιπε;).

Ο!ιιτιιτειιι
86
ιιιτπτειε).

Τ)_ιεκε!τε_ιε εάιπιπε. (Ριιάιιιττιεο!ιεΠεάιοιπ).
.ιεειιεπεάιεΙπι!ι (ννοε!ιεπιι!ειι).
Ι.”ειοπιιεε τιιεε!ιοι ε!ιιτιιτειι ιΑππε.!επ άει· τιιεειεειι.Ο!ιιιιιτΒιε).
Β εάι2ιπει (Μεάιειιι).
Μεάιιιιιε!ιοιιε οιιοετεπ_ιε(Μεάιειπιεε!ιε Βππάεε!ιιιιι).
Μεάι:ιπε!ιι_ιε. πι-ιωπεπιπ !ι πιοτειιοπιπ εποτιιιιιιι (Μεάιειπιεειιε
Βει!εεεπ επιιι Μετιιιε-Ατε!ιιν).

Βιιεε!ιι_ιΑτειιιιν Ρε.ι.ο!οειι,!ι!ιπιιεειιεε!ιοιπωπω ι ΒεειετιπΙοε·ιι
(Βιιεε. Ατειιιν Πιτ Ριιι!ιο!ο8ιε. ιι!ιπ. ιιωωιπ ιι. Βεειετιοιο,ε·ιε).

ΒιεΙε!ιειιι Μεάιιιιιιι 1899, Ντ. θ.

Ν. Ν. Αιε!ι εε) ε νν: «Ζιιι· Ρειιιοιοςιε άετ Βι·οπε!ιιεΙάτιιεεπ
Μ! Κιπάετπ».
Πιιε Βειε!Ιεπεειπ άετ Βτοπε!ιιε.!άτιιεεπ πι π» Κιπάεεειτει·
ι·ειιιι.ιν !ιιιιιιιι.ι·,πιιιεε @Με Με Βι·ιιι·ιιπ!ιιιπιτει·πει.ετετΝετιιι·
ιιειτιιε!ιιετ ννετάεπ, !ιοπιιπε ιιι, Με άιε Πιικει·ειιε!ιππε·επ τω"
τω! ιτεεειΕι ιιιι!ιειι. 'Ι'ιιπετειι!οεε ρτιιιιιιτ ιπ άεπ Βτ‹›πειιιεΙ
άτιιεεπ Ιοειι!ιειτι. νετ, ιιπά !ιιιπιι :ιιιπ Απεεεπε·επιιιι!ιι ειπετ
επάει·ινειιιςειι τιιικι·επΙϋεεπ Βτ!ιτειι!ιιιπε ννετάεπ.Πιε Ι)ιε.εποεε
ειπετ Βτοιιειιι›ι!άτιιεεπετιιτεπιιιιπε·ιει οιιιπιιΙε εε!ινιιει·ιε·,,!ιιιππ
ιιιιιιίιε· πιιτ νετιππιππεενιειεε εεεεε!Ιι "ειναι, ιιπά ειιιι2τ ειειι
νοτειιε!ι‹·ιι επι' ιο!ιτεπάε 8γιιιριοιπε: 1) ΙΜπιρτ'ιιπε· ιπ άει·
ιπτετεωριι!ειταεεεπά ιιιπ' άει· Ηϋιιε άεε Με 5. Βι·ιιεωνιι·πε!ε
ειπει·εειιε, πάει· πειάετεειτ.ε, ιιπά επεπεο ιιπ οπετεπ τω! άεε
Βιετπιιπιε ιιπά άετ ()!ενιειι!οετει·πιι!εεΙεπιτε. Βει άει· Γιπεετ
ρετοιιεειοιι !ιιεετειαιι ιιϋ.ιιιια ειπε Βεειειεπενει·Σιπάει·ιιπε·"ειιτ
πε!ιτπεπ. Σ) νει·Μπε·ετιεε ΕΣκεπιτιιιπι. ιιππεειιιιιπιιεε πάει· Βι·οπ
ειιιιι!ιιιπιεπ ιιι άετ ι·ει.;ιοιπτετεεερπΙει·ιε ππά ιιιιει·άειιι 8ι.ετπιιιπ
οικω. Ηιιιιιιε· !ιοιιιιπε νεειειιιι!.ι·εε Διιιιιιεπ πιιεεεε!ιινεο!ιτ.τω·
ιιππ· ειπετ Ιειιιι.εεπιιιι!ιτε,ενοάετ Ρετειιεειοπειοπ ε·πιιε ποττπε!.
θ) Βιιιτιιπε·επ άετ Οιτειι!ει;ιοπ- Οεάεπι άεε Ηειιιο!ιτε οιπ -
οάε:· ιιειάει·εειιις, Βτινειι.ετιιπε άει· νειιειι ιιιπ Ηει!εε ιιπά άει·
Βτιι ει, θγε.ποεε, Ηετινετ_ιττϋεεετπιιε·,Ηετεπε!ριιιιιιοπεπ. 4) Νετ
νιιεθ θγπιριοιιιε -

ΠτεΒιιοε,
νετιι.πάει·ιιπε άετ Βιιιιιιιιε (Μιά

ιιειεετ, Με ιιιπ), Απ οπιε. εοιινιι!εινετ Ηιιετεπ, Αει!ιιιιιι
ειιιι8.!!ε,Ιπτγπεοερειειπιιε. 6) Ππι·ει.κε!ιιι:ι.εειιτε'Γειιιιιω·πτηι-8ιθι€ε.
τιιπε;επ, Απιπεεει·ιιπε, Ατιοι·ειιιε. Βι·ιινι·ειεεε. Ι)ιεειε !ειιιειεπ
8γιιιριοπιε Ιει;επ άιο νετιιιιιι.ππε· ι·ιπει· τιιπετι·ιι!ϋεεπ Ειτιιι·»ιπτω; πε.!ιε.θ) θο!!Ηεννιο!ιτ εεΙει.;τ ννετάεπ :ιπιι άιε .-ιπιιιιιπι-·εε,
άιιι·ε!ι ενε!ε!ιε άετ νετάε.ε!ιτ επι' Τιιπει·οιιΙοεε οάετ Ι.ιιεε οίτ
ιπει!ε ετ!ιοι›επ ννιτά.
Πιε εεπιιππιεπ 8γιπριοπιε ννετάεπ ιιιπ εεΙιεπ ιπ πω» θε
εεπιπιι!ιειτ νοτιιεπάεπ εειιι πει άειπεε!ι:επ Ιπάινιάιιιιπι; ιιι ι!ιτει·
Ιπιεπειτιιι ιει: !ιε.ιιιιε·εε θειιννπιι!ιεπ ιιειπετιιΙιε.τ. πατε τεο!ιτ
ειιιιτεοιετιετιεειι ιει. Πιε Τ!ιετε.ριε ιιιιιειεειπε επει·ειεε!ιε εειπ
ιιπά ιει: πι»! νοιι ειπειιι !ιΙιπιιιιιεε!ιειι Αιιτ'επτ!ιε.Ιτιιπ άει· Βεε
επ ετννιιττειι. νεπ. ι!!ιιετ.τιι·ι.άιε πεερι·οε!ιειιε Βι·!ιτε.ιι!‹ππε
άιιτε!ι "νει Ρει.!!εειιςεπετ Βεοιπιειιτιιιιε. ιιπά 7 άει· Ιιιιετιι.ιιιτ
επιποιπιιιειιεπ πω»
Α. ό. Κιτιι!ιπ: «ιάιπ Γε!!
5-_ι5.!ιι·ιε·επΜπάε!ιεπ».
Πε.ε
ιιιιιΒιιιιτικε

!!άειάε!ιεπποι. πει εοιιει ι10τιιιε.!ειιιΒει'ιιιιάε
ιο!ρεπάε τεε!ιειπιιπε·επ εειτεπε άεε Νετι·επεγειειπε: πειιιι
τιιιιι8·επ νετιιιιιτεπ άεε Κιιιάεε ττετεπ ππωιιιιιιιιιωιω Ζιιο!ιιιιι

ιιτεπ άετ Μπε!ιιεΙιι άεε ΗειΙεεε ιιπά άετ Ηειιιάε ω. Ι)ιεεε
£πε!ιιιπε·επ !ιε`ι›επ ειπεπ ιιπιετπτοε!ιειιεπ, !ιιιτιάε.ιιει·πι!επ,
ιιι·ιιιπριε.ττιι.τεπΟ!ιετιιειετ, ειε ειπά ιιπεοοτάιπιττεΒεννεςιιιιιτεπ,

νεπ Τιε εοπνιιΙειι' πει ειπειτι

άιο ριιιτε!ιειι επτετε!ιεπ ιιπά “πο” ννιεάετ νετεειιεπ. Πιεεε ·· ιππει·ιιιι!ιι άετΚι·8.ιιηιι“ε ειπε! επι άειιιιιε!ιειεπ ιι.ιιεε·ερι·ιι.<.ςι;ιιι άει· τεε!ιιεπ
Ηιιπά, ιιΙεάιιιιπ ιιι άετ Ηειειιιιιεειι!ε.ιιιι· ιιπά Με επι ννεπι,εετεπ
άειιτ!ιοιι ιιι άετ !ιπ!ιεπ Ηεπά. θεειο!ιτειπιιεειιΙειπι· ιει. ιπι.υ.ει.
ΑΜ ειιιτ!ιεεεπ ι.τειεπ άιεεε Ζιιε!ιιιιι·,.ιειι πει ωιικιιτιιει!επ
Βεννεειιπεεπ επ 'Ι'ε.€ε, πιοιιειιπ Βεεειι επι: εε ε·εΙιπε άειιιΚιιιάε
@ο!π ιςΙειο!ι άεπ ΜΜΜ ειι ετςτειι'επ, ιιπά ποε!ι εειιινιετι ει·
ιει: άεε ειππ Μιιπάε ι'ιι!ιι·επάεεεεΙΙιεπ. οιιιιε ειιιικεε νοιιι π
ι1ε.!ι.εεπ νει·,ε;ιεεεεπ. Αιιε!ι ννειιπ άεε Κιπά ειε!ι ιιε!ιτειι:ιςεπ
πωπω, »πω άιε Πειιά άπτειι ιιπυν!!!!ιιιτ1ιε!ιε,"εεε Κατω ιιπά

8!ιιιτπιι! ε!ιιιεεπετειννε.ι ε!ιεπε!ιιε!ι πο!εεπει (ιιοιιτπιι! απ· θε
Βιιττειιι!ιε ιιπά Γτιιιιειιιιτ:ιπ!τ!ιειιεπ).

Ινεειπι!ι οιιιι!ιιιο!οειι (Ζειτεο!ιτιι'ετει Οριιι!ιε.!ιιιο!ο,ε·ιε).
Χ)'εειιιιιι !ι!ιπιτεοιιεε!ιο_ιι εειιάεππο_ιρειειιιιιιτιι ι πειτοπε.τοιοΒιι
(Ζειι.εο!ιτιιι πι» !ιΙιπιεε!ιε ιιπά Βετιε!ιτ!ιε!ιεΡεγειιιεττιε ιιπά
Νειιτορε.τιιο!οΒ·ιε)

)νεετπι!‹ ο!ιεειιτεε!ιεεωνεπποιει;ειεπγ. εειιιιειιιιο_ιι ρτει.!ιιιιεο!ιε·
ε!ιοι ιιιεάιπιπγ (Ζειιεε!ιτιιι ιιπ· επεπιιιο!ιε Ηγε·ιεπε, ε·ετιε!ιε
Ιιε!ιε ιιπά ρτε.!ιιιεεπεΜεάιοιιι).

Ψοιεππο-ιπεάιιιπειιιι ε!ιιιι·πε! ιιιιιιιιι.ι-ωεάιοιπιωιωι .Τοιιι·πε!).
)νι·ετεειι (Ποτ Ατιι).

ιιιιιΖωιεε Βιιιεεε Με ει!!επ Βιειιι:ιιπι.>;επιτεινοι·ιεπ. .Ιεάε
Ζιιε!ιιιπε άει.πει·τ.πω· ειπεπ ΑιιιςεπιιΙιε!ι, απ! ΕΜ188Π εννιεε!ιεπ
άεπεε!!ιεπ ειπα _ιεάοειι νετεε!ιιεάεπ Μπιτ. ιπι $ο!ι!ειε ννιιτάεπ
ιιι-ιπι:Κιιιιιιριε πεοπεοιιτει. Βοπετ ντετ εειτειιε άεε !!άπε!ιε!-ιιπά
Νει·νεπεγειειτιε ω" ενειιετεε Βγιππι.οιπ τοτιιιιπάεπ.
[Πε Κτιι.π!ι!ιειι ιιεεε.ιιπ ιι!!ιιιιι.!ι1ιε!ιιιπά άιιιιεττε!›ει·ειιε πιει
.ιιι!ιτε' Με ΡΜ. ιιι Βεοπειειιιιιιιε· Κ.'ε ευ!ε.πετε. [Με !!ιιιιιετ
ιει εεειιπά. Πει· νιιιετ Νεπτεει!ιειιι!ιετ, Με ιι·ιιιιετ Α!!τοιιοΙ
ιιιιεεπτεπε!ι εει:τιεπεπ; άιε θι·οεεπιππει· νε.τει·Ιιε!ιετεειιε ιει
'Γτιιι!ιετιιι.
Ιιι Αππει.τιιε!ιι: άεεεεπ. Μ." ιπι €εε·ειιεπεπ Ρει!!ε καιει·
Ι.ιιιιιιιιιπι.τειι, ποε!ι $επειπι!ιι.Μ.ε· οάετ ε.πάετε Βιιιτιιιι,ε·εππε
ειιιπάεπ πωπω, ιιιϋε!ιιε νεπ. άεπ νοι!ιεεεπάεπ Κι·:ι.ιι!ι!ιειτε
Μ!! επ άει· Ροτιπ, ω επετειτνοιι θι!!εε άε Μ. Τοιιι·ετιε
!›εεε!ιτιει›επινιιι·άε. τε<·!ιιιειι,ειιτ <απει!ιιάιεάεε ιιεε εοπνιι!ειιε».
Πιε Ρτοιςιιοεε ιει, »Με άεε νετεο!ιυνιπάεπ άετ ιιεε εππει:τιιιι,
άιιτειιπιιε ιιπ:ἱιπειιε; ειε άειιιει·ιι άεε @Με ΕεΒεπ !ιιπάιιι·ειι, `
ννε!ε!ιεε άεάπι·ε!ι εοπει. πιο!ιι; εεεε!ιιιάιετι Μιά, ιιπά ιιοπιιιιεπ
ποι:!ι ειιτ Ζω άετ θεεειιιεοΜειειιε άιε θορι·οιιι!ιε ιιπά Βιοπο
!ιι!ιε !ιιπειι.

Ν. Τ. νι!οτοποεν: «Πε.ε Τιιπποιοι·ιπ πει άειι Πιιτοιιιιιι!ειι άετ
Βι·ιιετ!‹ιιιάει·».ν
ιν Με άεε Τιιπιιοι'οι·πι επι εειπε ννιτ!ιειιιπ!ιειτ ιιιπ :ιιι άειι
Βιιιις!ιπε·επ άεε Μοε!ιειιει· ΓιπάεΙ!ιε.πεεε ειπει· Ρι·ιιιιιπε ιιπιετ
ιοπειι. ιιιά»·πι ει· εε άεπ ιιπ Ι)γερε ειε !ειάεπάεπ Κιπάει·ιι
εωι·ο!ι!, Με 800!! ιιειιιι Βιιιιι·ι- ιιπά ιο!ιάετπι!ιειιιιτι·!ινετε.ιι
ι'ο!ε;ιε.9‹·ιιιε Βεοπιιειιιιιπαε2ειιι ι!ιει!τ νει·!°. ιπ άτει θτιιρρειι.
ι. Ιιι !θ Με”, ννο άιο Κιιιάει· ιιιιι· ιπιι. Μιιτιει·ιιιι!ειι εεπιι!ιτι
ινιιτάειι. !ιιιιιι άεε Τειιιιοιοτπι ιιι ειιιετ νιετιπ:ι! ιιι.ε!ιειιεπΠοεἱε
ιιι 0.1 ιιι Απιι·ειιάιιιι,<το!ιιιε νοτ!ιετιιςεε ΑΜιι!ιτιπιτ.τε1.Πιεεε
Τ!ιει·ιιμιε »νει Η πιει νοιι ειππ πε!;!ειι:ετ. 1ιι άει· Μειιι·ειι!ιΙ
άει· Γειά· ιΝει1°ά!8ειιπειιι.τε νιιιι·Ιιιιπε ει·ει :ιπι νιεττειι 'Γεεε
επ ι)ι··ι!!θ!!·ιν!ι.Ι!. επ 6 Κιιιάει·π, άιε εΙειε!ιιε!!ε πω· ιπιι άει·
Βι·ιιει εειιιι!ιι·ι ινιιτι!επ, ννιιι·άεπάω!" Ο!. τιειιιι ε·ειςεπεπ
ιιπά ιι!εάιιιιπ 'ΓιιιιππΒιι·ιπιιι ιιιιειιιτειιιιιιπτει·Ποειε. ιιιπιιπε.! ιπι:
ρ;ιιτειπ Βεειι!ιπι. Π!. Με Κιιιάετπ, άιο ιιεπεπ Μιιιτει·ιιιι!ε!ι
ποε!ι Κιι!ιιιιι!ι·!ι ιιι νει·άιιιιπιιιη; επι· Ν.ι!ιι·ιιιιε ετ!ιιειιειι. μπει!
ιε.!!ε επιι.5ιε!ιετ.Βιειπιιειι! ιιπά ε.!εάπιιπ 'Ι'επποιοι·ιιι, ιιιιτ ειιιιιιιιΙ
ενιιι·άεάιε ΒειΓΙιι8Ἐδ!°Ι1!18°,ε·ε!ιο!ιεπ.
Ν. !ιοιιιιιε !›ιεινει!επ άιε άιιι·ε!ι άειι Ί'επποιοτιπ Βτει:!ιτειε
ιιει·νοττιιιειιάε ))`ιι·!ιιιιιε·νει·2ειε!ιπεπ. ιινε!ε!ιε ιιιιε!ι νοιιι Βει`.
!ιιιιιιιε πιιε!ι νετειιιο!Βιιιιε άιεεεε Μιιτειε πεοπε.ε!ιτει.ννιιι·άε.
Ιιι άει·ιιι·ι.ιιτειιΡι!.!!επ πει!ιιιιάει· Βι·εειιι·ειε πει _ιεάετ ννει:ετεπ
Βοειε ιιπιιιει·ω.

Τ. Ρ. κι· ει
.
ε ε π οω) ε νι: «Κιιτ2ετ Βετωπι ιι!ιετ άιε 'Ι'ιιιιιι8·

!ιειτ άετ ε!ιιτιιταιεε!ιεπ Απι.!ιει!πιι,ε· ιιιπ Μοε!ιειιετ Βιιιι!ε
Κιιιάετ!ιοεριι.ιι1άεε ΗΙ. Έν!ε.άιιιιιι·ιπι .Τε!ιι·ε1898».
ιπι ε·επιιιιιιιεπ .Τε.!ιτε ιιειιιπάεπ ειεπ 559 Κιιιάει· ιιι άιεεει·
Απι!ιει!ιιπ,ε;, άιε Μοι·τιι!ιιΜ !ιειι·ιιε, άιε ?Με ινο άει· εκιιιιε

ει·ειεπ 24 θειιιιάεπ ει·ιο!;τε, ιιιιτςει·εε!ιπει,
7,9 ρω. Πιε Ζει!ι!άετ ορετειινεπ Βιπετιιι'ε !σεττιιε·,26!. Αιιι

άεπάιιιτει·εεεεπτεπ
Βετιε!ιι: !ιε.ππ πιει· ιιιι!ιει· "Με ειπε·εεεπε·επ

ννετ επ.

Ν.: Ν. ευη των:: «Πιε ιιιπετεπ!ϋεε Ρει·ιιοπιιιε πει Κιιιάετιι
ιιπά ι!ιτε ορετετινε Βε!ιιιπά!ιιπ8».
Βειι!πεε άει· Απ!ιε.ιιά!ιιιιε, ιιι ννε!ε!ιει·άιε ιποι!ει·πεπ θεειειιτε
ριιπ!ιιε ιιιιει· άιεεε Πεμ ιιπά άετ επι.τετιπιιο!ι!ιε!ιεΒιιιπά άετ



ορει·ειινεπ 'Ι'Ιιει·εριε άετ Ρει·ἰτοπΙτΙε.τιιΙιει·επΙοεπ επεί'πΙιτΙιοΙι
ετ6ττεττπετάω.

Β. Α. 1ΒΒ·Ιε: «ΠΜ Ρ'εΙΙ νοπ ΜεπΙπεΙτΙε εετεπτοειιτπε.ΙΙε,ω
νοτι:ετιιΙ“επάπι·εΙι θττερτοεοεεεπ».

Βε πεπάεΙτε εΙεΙι πιπ ειπ 4-_ΙΙΙΙιι·Ιεεε ΜΜεΙιεπ. ΜεΙεΙιεε πΙϋτ2
ΙιεΙι ιπἱτ ΘεΙιΙτπετεεΙιεΜππε·επ ετΙιτεπΙ‹τ Μ>.ι·,επι 3. Τε” Μι
1ΞΙοερΙτεΙΙπτει·πιττ Μιτι·Ιεπ, ππε ΙιεΙ ινεΙεΙιεπι Με ιγρΙεεΙιεπ
ΒτεοΙιεΙπιιπεεπ άετΟετεΙιτοερΙπεΙππεπΙπεΙτΙε ιΙεπτΙΙεΙι επεεεπτεειτ
Μιτεπ. Απ: ε1εΙιεπτεπ 'Μεε επππε ΙετειΙΙε. ΑΜ εεεΙιετεπ ΕΙι·
Ι‹τεπΙιππ€ειπε;ε Μιι·‹Ιειι ιπΙττε1ετΩπἱιιεΙιε'εεΙιετ Εππιπε.ΙρππετΙοπ
10 εειπ. τι·ϋΙιει· ΡΙΙΙεεΙειΙτεΙτ ετΙιεΙτεπ, επε ΜεΙεΙιετ ΒεΙπεπΙτιιτειι
νοπ 8ιτερτοεοεεεπ ιτεεπεΙιτετ νιιεπΙεπ Ιιοππτεπ. νεττεεεετ Ιετ
εεπεΙιετ ππειιπεΙιιπεπ. Μεε τω» νεΙιειπεπτε νετΙε.πτ'Μι ι.τεεε
εειπεπ ΡεΙΙε ιΙπτεΙι άεπ ετε.τΙινΙ1·ιιΙεπτεπ 8ττερτοεοεοπεΙιειΙΙπιετ
Μιτ. Ι)ετ ιπεπἱπεοεοεεπε Ιπττε.εεΙΙπΙετΙε Μη· πἱεΙιτ νοτΙιεπιΙεπ. ι

Ψ. Ροτ_ι εεΙιιπ: «'1'ετε.ππεΙιεΙ εΜεπι 4 .1ειΙιτεπΙτεπ Κπε.Ιιεπ;
ΒεΙιεπιΙΙππε; ό.εεεεΙΙιεπ ιπΙτ 0ΙιΙοτιιΙΙιγάτετ πε.εΙι νετπεπΙΙ:
θεπεεππι;».

ΒειΙιΙ πεππ όει· Ι'ει·Μιπ‹Ιιιπ€ πετ ει·οεεεπ ΖεΙιε επτΜεΙιεΙτεπ
εἱεΙι ιΙΙε 8γιπρτοπιε πεε 'Γετε.ππε, άει· ππτ εεΙιΜιπΙιεπτΙει· Ιπιεπ
ΜΜΜ:Μ άεπ εΜεε1πεπ ΙΒτεοΙιεΙπππιτεπ, εΙΙπιε.ΙιΙΙεΙι Μ θεπεεππε
1τΙιετι.ς·Ιπε·.Ρετ. Ι›εΙιειπ πιο “Με ΖεΙτ ΙΙΙιετ 20 ε·τειππι θΙιΙοτεΙ
Ιιγάτετ. Απι 25 Βι·ΙιτεπΙπππε·ετεεε ττετ ΙσεΜι Κπε.Ι:επ εΜ ι:ι·οεε
ίΙεεΙαΜεε πε.ππΙΙ5εεεΙΣκεπτΙιεπι επί', νικεΙεΙιεεεεΙιτ επ 1Ιοι·ΙιΙΙΙεπ
ετΙππει·ι.ε. πππ πειεΙι εντεΙ 'Ρεεεπ ππιει· ΡΙιςπιεπτΙι·ππε· ω·
Πε.πτ εΙιΙιΙεεετε. Ρ. πιόεΙιτε εε _ΙειΜεΙι πΙεΙιτ τπτΜεεετπ ΙιεΙτεπ.
ΜεΙΙ εοΜ.ιΙιΙ Με ΡτοάτοιπεΙεγιπρτοιπε τ'εΙιΙτεπ. ιΙὶε 'Ι'ειππετετιιτ
ποτπιεΙ ΙιΙΙεΙι, Ι:εΙπετΙεΙ ΜΙΙΙιετΙιεΙΙΙΙ.ς·ππε· πετ ΑιΙιπιππεεινετΙι
εεπ" νοι·ΙιειιιΙεπ ννετ, ε.Ιε ε.ιιεΙι ινε1ΙάΙεεεε Βι:επτΙιεπι ΙιεΙπε
ινεΙτειεπ ΙΙΙιιεει·πτε.ΙΙε πεοΙι ειοΙι εεε, οΙιςΙεΙεΙι πε.εεεπι1εΟΙι_Ιεετε
ιιπτετ εεπ επι1ετπ ΚΙπι1ει·π ω ΜΙετπεπ ΑΙιτΙιεΙΙιιπἔ νοτ
ΙιεπτΙεπ Μι.ι·επ.

Α. ΚΙε εεΙ: «ΕΜ ΡεΙΙ νοπ εεΙινσει·ειπΑΙπΙοιπΙπε1τγρΙιπε ΙιεΙ
ειπειπ 6-_ΙΙΙΙιτιεεπ ΚπεΙιεπ, οεπιρΙΙεΙττ ιΙπτεΙι ΡπεπιποπΙε,
Βρτεοπνει·Ιπετ, ΙπεοπτΙπεπτΙε πτΙππε ετ εΙνΙ, Δετεεὶε ππε
ΛΙιεεΙε».

Ι)ετ ΡετΙεπτ Ιτετεπά ε1οΙι1108 'Ι'εε·ε Μι ΚτεπΙιεπΙιεπεε, επ
ννε1εΙιετ Σεπ: Με εεπεππτεπ ΒτεεΙιεΙπππεεπ ι:επεΙΙεΙι εε
εεΙιΜιπιΙεπ Μιτεπ. ππτΙ ετ Μι· νοΙΙΙωπιιπεπ εεπεεεπ εεΙιεΙΙ.επ
πετάω πιπεετε. Πεε ΘεννΙεΙιτ πειτε Μ άει· ΒεεοπνεΙεεεεπε
ππι 4150 ετεπιιπ επιτεποππτπεπ. ΒεΙ πετ 'Ι'Ιιει·ερΙε ΜιτιΙε ιΙΙε
ε·τϋεετε8οτείεΙτ επί Με ΒτπΙτ.Ιιτππιτνει·π·επει; ειε νει·ιΜιιιιιι;
νν:ιτάΙε εππ2ε ΖεΙτ ποτε πΙΙειπ εΜε ειπε. Β Μοπε.τε πεεΙι πει·
θεπεειιπι.: ιπε.εΙιτε Ρετ. εΙπεπ ι·εεΙιτ εεΙιννει·επ ΚειιεΙιΙιπετεπ
ιΙπι·εΙι.

Α. ΚΙε εεΙ: «ΕΜ εεΙτεπετ Β`εΙΙ νοπ 0οΙΙΙΙε πΙοετοεε.εΙιτοπΙειι.
τω. θεετἱοπ».
Ρετ 9-_Ιε.ΙιτΙΒεΚπεΙιε, εετ ειιεΙι Μ ττϋΙιετεπ .ΙεΙιτεπ Ιιε.πΙΙ.ε·
επ
νει·πε.πιιπεεετϋι·ππἔεπ

Β·εΙΙττεπ πειιε, Μπι· ΙιεΜι ΒΙπτ.τιττ
Με ΗοερΙιεΙ πει·εΙτε Ο ΙΙι1οπειτεΙ‹τεπΙ‹ επ ΠπτεΙιτεΙΙεπ, ιΙΙε
“ειΙει· 'Ι'Ιιει·εριε τι·οτπτεπ.ΝιιοΙι νΙετιποπετΙΙεπεπι ΑπΙ”επιΙιεΙΙ. ιιπ
οερΙιειΙ, ινοΙιεΙ πει· Κι·ετ'ιενετΓιιΙΙ εΙΙπι1ι.ΙιΙΙεΙιειιιιε.Ιιιπ, ει·τ'οΙ.ι.;τε
πετ εκτι.ιιε. ΒεΙ πετ θεε:Μπ Μιτι1ε εοπειετιτι;,Μ." Με πω".
πππ πεε ΏἰεΙαΙετιπε, Ιιεεοπάετε Μι ππτει·επ Πι·ΙττεΙ, ετετΙτ
νετ Μα ιει; ειε Μπεοεε. Ιετ νετάΙεΙττ, ι·ε.ιιΙι,ΙιεεεεΙα πιπ ιπΙπτεΙ
Βι·οεεεπ, εΙειΙειι, πι€πιειιτΙττεπ Νει·Ι›επ. ετεΙΙεπννειεε ππιΙετ
πιεπ ππτ'άει·11ιιουεεεεεΙΙεΙιε οΙγπϋεε ΨπεΙιετππ€επ ιπεΙειεπε
νοπ όιιππεΙι·οιετ Γ:ιτΙιε. [Πε ΙΙππεει.τιπΜεπειιπε·επ νετιΙϋππτ.
επε.ειπΙεεΙι. Ι)ειιεΙιεπ πιει· ποεΙι νοιΙιεπἀεπ ΡΙεπι·ΙιΙε εετεεε εΜἰ
ετι·π,ΡπειιτποπΜ ΙοΙιετΙε, ιΙΙε Μ άεπ Ιετετεπ'1'ε.8·επΙιΙπεπε.εΙΙοπιιπεπ
Μιι·, ιιππ άεπ Τσε άιιτεΙι Ηει·εεοΙιννΙΙεΙιε ΙιεινΙτΙιτ πειτε. ΤιιΙιετ
ειιΙοεε πει· ιιιπει·επ 0ι·Βιεπε Ιιοππτε πὶτεεπ‹Ιε ειιτεεεΙα ννετι1επ.
ιιππ ΙιΙεΙΙιτ Με ΑετΙοΙοΒΙε εεε ιιΙοετϋεειι Πειτπιρι·οεεεεεε πΙεΙιτ
ειιι€εΙιΙεττ.

Α. ΚΙεεε1: ΜΒΜ ΡεΙΙ νοπ ΡετἰτοπΙτΙε τπΙιετεπΙοεε. ΙιεΙ εΙπειπ
4-_ΙΙΙΙιι·ΙΒεπΜΜεΙιεπ. ΙιερετοτοιπΙε.8εΙιτ εεΙιπεΙΙε ΗεΙΙιιπε»_
14 Τε” πεεΙι άει· Ορετε.ΙΙοπ, πει ντεΙεΙιετ ειιεεεάεΙιιιτεε
Βετε.ΙΙεπεεΙπ πεε ΡετΙτοπεπιιιε ι·οπετετΙττ.ΜιτιΙε. Ιιπππτε Ρετ.
πεεΙι ΡΙειιεε επτΙεεεεπ Μει·ιΙεπ. Με Κ. Ρετ. πε.επ Με .1εΙιι·επ
επ θεεΙεΙιτε ΙιεΙιειπ, Ι·τοππιεπ ιιΙεΙιτ ιΙΙε εει·ιπ,=.τετεπΒτεεΙιεΙ
πππιζεπ εεε ττΙΙΙιει·επ ΙιεπΙεπε ΙιεΙ ε” εοτ.ε;τε.Ιτιε·ετεπΠπτει·
εποΙιππιτ πεε ΑΙπΙοιπεπε επτεΙεοΙετενει·άεπ.

Μ. ΑεΙιτπετΙενν: «ΠΜ ΡεΙΙ νοπ ΟΙιοι·εε πετε.ΙγτΙοε. εοπι
ρΙΜΙι·τ άπτεΙι ΕΙπποεει·ιΙΙτιε ππε ποἀπΙΙ ι·Ιιεπιπε.ΙΙεΙ».
Πει· 5-_ιεΙιτιιτεΚπεΙιε Μιι·‹Ιε ΙιεΙ‹Ι ιιειοΙι εειπ ΙΕτπτεπΙιεπ Με
1·ΙοερΙτεΙ ππτ'εειιοιιιιπεπ ιπΙτ ππΜΙΙΙιΙΙι·ΙΙεΙιειι, πιιεοοτάΙπΙι·τειι,

'

ΖιιεΙειιιι€επ Μ πετ εεπιτπτΙΙεΙιεπ Κϋι·ρετιπιιει·ιιΙετπτ. ΠιιεεΓεΙιτ
ειπ Μοπε.τ ιΙει·επί' ειεΙΙιεπ εἱοΙι Ι1εΙΑΙιπεΙιιπε άετ εΙποτεετιεεΙιεπ
ΖπεΙιιιπι.τεπ εΙΙιπεΙιΙιεΙι εἰεΙι επεΜετιιιΙε Ρετεεεπ άετ οΙ›ετειι
ππε ππτει·ειι ΒκιτειπΙτετεπ επι. ‹ΙΙε ΒρτεεΙιε ΜιτεΙε ΙεΙεε ππι:Ι
·ππ‹ΙειιιΙΙεΙι. Πιε Ρει·εεεπ ι.:Ιπ,ιτεπ ιιΙεΙιτ Μ Ρει·εΙγεειι ΙΙΙιει·. .

ϊ. Ι Ι

εππε1ει·πεε εττ'οΙε·τεεΙπε Ιιε.ΙάΙις·εΒεεεει·ιιπ,ις ιΙει·εεΙΙιεπ πω!
ειππ νΙΐοεΙιεπ ΜΜΜ πω· Με Βεννεε·ΙιεΙιΙιεΙτ πετ ΙΒικτ1·ετπΙτετεπ
νοΙΙετε.πεΙιτ ποτπιεΙ; ιΙεΙιεΙ εειπ εε ενΙειΙετπιπ επι· νοΙΙεπ Επτ
νσἱεΙτΙππε άετ εΙιοτειιτΙεεΙιειι ΖπεΙΜπεεπ. ΒΜΙεε Τεε·ε .ερΙττετ
επεΙΙιε εΙεΙι ΙΙ`ΙεΙιει·νοπ ππτεε·εΙιπεεεΜετπΟΙιετε.ετετεΜ,εοντοΙιΙ
επ εεπ ΙΙΙΙΙεπΙιοι;επ, Με επεΙι άεπ Κπἰεεπ Ιτοππτε ιπεπ ππτετ
πει· Πεπτ Ι;ΙεΙπε. πεππ Βι·ιιεΙτ εεΙιιπετεπεττε ΚπϋτεΙιεπ νοπ
τ'εετετΟοπεἱετεπε ιΙπτεΙιρεΙρἰτεπ. Αιπ Ηετεεπ τ“επι1επ εΙεΙι
νει·Β·τεεεει·ιιπε ππι 2 ειππ. πεεΙι Απεεεπ νοπ άει· ΙΜΙιεπ
ΜπιπΙΙΙετΙΙπΙε, ΙιΙεεεπάεε ε ετοΙΙεεΙιεε θετε.πεεΙι επ τι" Πετι
ερἰτεε ππε ΑεεεπτιιΙτππε· εε εινε1τεπΡιιΙιποπεΙτοπε.

. Α. Ν. Απει·εΙενν: «ΠΙεπε άπτπιπ πετ ΟΙιετΙΙρρε ΙιεΙ εΜετπ
11-_ΙΙΙ.ΙιτΙ.ι,τεπΜεεΙεΙιεπ».

Αιι άει· ΟΙιετΙΙππε εΜε επΙ' Ηεπτ ππε $εΙιΙεΙιππεπτ 8ἰοΙι
ετετι·εεΙιεπτΙεΒκεοτΙετΙοπ Με ΙππΙττΙττεπ Β.ε.πΙΙετπ. ειπ Ιιπι·τεπ
θε.ιιιπεπ εΜ τππι1εε θιεεεΙιινπτεΙιεπ πιπ; εεΙιπιπτεΙΖεκπ ΒεΙεε.
ΑΜ' ΩπεεΙτε1ΙΙιετ ι·Ιπι·εΙι ΙππποΙ.ιοπ νετεεΙιινΙπεεπ ε" Ετ
εεΙιεΙπππιτεπ. Ιπτ'εοτιοπεεπεΙΙε ιιπΙιεΙιεππΙ:.

Α. Ν. Απάι·ε ”ειπ: «ΡοΙγεττΙιτἱτΙε τΙιεπιπετΙεε ΜΙ εΜεπι
12-_ΙΙ4.ΙιτΜεπ πεΙιεπ. εοιπρΙΙεΙττ άπι·εΙι εΜε εεΙ1ννει·ε ΗΜΜ
εετΙΙΙΙ.Ιε ππε Απεεπι1ε. ΝοιΙπΙΙ τΙιεπιπε.τΙεΙ.τω».
ΒεΙ άετ θεετΙοπ Μιά ιπεπ: Επι1οεπτάΙιΙε επτοπΙεε ΙΙΙιτοεε
νεΙνπΙεε ΙιΙεπεπΙ«ΜΙΙε. ΒπάοεεττΙΜε εεπτε νει·ι·πεοεε νε.ΙνπΙπε
ΙπεπερπΙεΙιε ετ εειπΙΙ ππετΙπιπ εοττεε. ΡετἱεεττΙΙτΙε 6Ιιττποεε
ε.επτε. ΗγρετττοπΙιΙιι. ετ ιΙΙΙετετἰο εοι·ιΙΙε. Ηγρετε.ειπΙε νεποεε
εΙιτοπΙεπ ππΙπιοπιιιπ, ΙΙεπΙε, ΙιερετΙε ετ τεππιπ. ΒπτετιιΙε οπτο
ππε τοΙΙΙεπΙει·Ιε.
ΒεΙ εειπ Ρετἰεπτεπ Ιιεττε εἱεΙι Με ι·ΙιειιιπετΙεεΙιει· ΒτιεΙε εΙπε
ΙιοεΙιετεΙΙΙιτε ΑπεεπιΙε επτιντοπεΙτ εεπεετ πιιά Μπι· εε εετ
ΒΙΙΙΙππε· νοπ εππεπτεπεπ τΙιεπιπιιτΙεεΙιεπ ΚπϋτρΙιεπ εεΙεοιπιπεπ;
ιΙΙε Με ιΙΙε Βι·τ'εΙιτππ8·εε ΙεΙιι·τ, ππι· Μ εεΙιτ εεΙιινετεπ Β'εΙΙει.ι
νοπ ΒΙιεπιπετΙεπιπε ε.ττΙειιΙοπππ τπτ ΒεοΙιεεΙιτιιπες Ιι:οιπιπεπ.

ΗεοΙαετ.

ΕεΙιεπειΙεΙιιΙΚ Ντ. 4Ι-52.

Β. Β _ΙΙ ε1ιοννεΙιγ: «Πεε Απτ1εττερτοεεεεεπεετππι Μ Ρ'εΙΙεπ
νοπ εερτΙεεΙιεπ ρπετρετεΙεπ ΒτΙει·επΙιππιτεπ».(Ντ. 4.1 π. 421.

ΧΙΙ ΘεΙιετεπάε, εεΙιπεΙΙετ θεΙιιιττενετΙεπτ',ΒΙπτππε· ροετ πει·
τιιιπ, '1'επιπετετπτει·ΙιεΙιιιπε;Μ ΓοΙιτε νοπ 2πτϋεΙιεεΙιΙΙεΙπεπεπ
ΡΙε.εεπτετετϋεΙιεπ. ΙΙΙε ειπ 4. 'Ι'εεε σετ ρει·τιιπι επττ'ετπτΜιτ
ιΙεπ. Βρε.τει· 8εΙιΙΙττεΙτι·οετ, 40,2° εινπεειΙοεΜΙιεΙτ ετα. Απ
ινεπάππιτ νοπι ΜετπιστεΙτ'εεΙιεπ 8ετπιπ ειπ θ. Τε”. 10 ΟΙτειιι.
ννπτάεπ ιπ_ΙΙεΙττ.ΑΜ 8 ΤΙΜΜ Μιι·‹Ιε εΜε εννεΙΙ.ε Ιπ]εετιεπ εε
ιπε.εΙιτππε ΒΙιτΙτεΙΙε νετοι·άπετ. Αιπ τοΙΒιεπεεπ Τει;ε Ιιε1 ΙιεεΙι
ΙιΙεΙΙιεπάετ 'Ι'ειπρ. Βεεεει·πιιιε, πεππ νιτΙειΙει·νετεεΙιΙΙιπιπετππε.
ΑΜ 10.. 12., 14.,15. Τε.Βε ινπι·ιΙεπ άΙε 8ετιιπιΙπἱεετΙοπεπ ιιι·ΙειΙει
ΙιοΙτ. ΠΜ 'Ι'ειπρετε.τπι· ΙιΙΙεΙ› Ιεπιτετε ΖεΙτ ει·ΙιεΙιτ; εε ε·εεεΙΙτειι
εΙεΙι 0οιπρΙΙεειΙοπεπ νοπ 8ε1τεπ άετ Ι.ππεεπ. ΜιΙιτεεΙιειπΙιεΙι
ειπε πιετεετιιτΙεοΙιεΡπεπτποπιε ΙιΙπεπ. Αιπ 88. 'Μεε πε.εΙι εει·
θεΙιπττ Ιιεεεππ πιιι.π ννΙει1ετππτ άεπ 1ιιιεετΙοπειι. Ιιπ Θτεπεεπ
Μιι·ιΙεπ 100 0Ι›ειπ. 1π_ϋεΙττ.Ρετ. Βεπεε. Με απ. ιπεΙιιτ, ιΙεπΙι
πετ 8ετππιπεΙιεπάΙιιπ8. Ιπ εΜειπ 2ινεΙτεπ Ε'ε.ΙΙ νοπ Βερεἰε πει·
Με ΒεΙιεπὸΙππε οΙιπε ΕΙι·Ι'οΙε·.Πεεεεεπ @πε εΜε ιΙτιττε Βοο
ΙιεεΙιτππε· ιπΙτ ΡΙιΙεειπε.ειε. ε.ΙΙιε άοΙεπε Μ θεπεεππε· Ι1Ιιει·.

δ. Οιει· Ι: ε πι π π π: «ΒεΙιεπιΙΙππΒ νοπ νει·Ιιτεππππ8επ ππε
εΙιτοπιεεΙιεπ Βεεετπεπ ππτ 'Ι'ΙιΜΙ. ΙΙεπΙΙΙ.». ΙΝτ. 41).

Θ. πετ εΙπε νει·πι·εππππε εννεΙτεπ θτεκ1εε ππτ ΙΏττ'οΙε· Ι›ε
ΙιππάεΙτ, εΙιεπεο εΙπε ππτ ετετΙζειπ.ΠιεΙιεπ νει·ΙιππιΙεπεε Βεεειπ
πεε ΠοιΙεπε. πεεΙιιΙεπι εΜε ΒεΙΙιε νοπ επιΙετεπ ΜΙτιεΙπ οΙιπε
ΒεεπΙτετ ειι€ειινεπτΙτΜιτειι. Πε Μιτι1ε πε.εΙι ΡΙεΙι'ε νοτεεΙιΙε.,ς
νετοι·ιΙπετ. Θ. ειπρΙΙεΙιΙτ πεε 'Ι'ΙιιοΙ. ΙΙιιιιΙά. επι· νιιεΙτετεπ Απ
νιιεπΙΙππε.

Β. θεΙιννετε: «ΠεΙιει· Με Απινεπι1ππε νοπ ΚεΙΙ Ιιγρετπιει.πε·.
πει ΟριιιιπνετςΙτιπιιε». (Ντ. 42Ι.

ΒΙπε 28Ιει.ΙιτΜε Ε'τειι πειτε Με ΒεεΙϋπ'εΙ ΟπΜιπ τΙπειπτ
(ιιπεςετ'. 40,0 θι·ειπιπΙ κει.τεπ ΕεΙΙιεεΙιτπετεεπ εΙπςεποπιτπεπ.
νει·τ“.Με Ρετ. Ιπ εοποτϋεεπι Ζπετεπεε, εΙε με ποεΙι Απτ
ννοι·ιεπ, ΡιιΙε 84. ΒεερΙτετιοπ νει·Ιεπεεειπτ. νεττ'.οτεΙΙπΙι·τε εΙΙε
5-10 ΜΜπτεπ 50 θττε.ιππιειπει· Με ρΟτ. ινεεετΙι;επ Ι16εππιτ
νοπ ΚεΙΙ Ιιγρετπιεπ ε.. ε·ΙεΙεΙι άε.τεπτ'Μ1τιΙε 8εΙιει·ε ι.τεε·εΙ.ιεπ.
Σε τοΙε·τε

ρι·οιιιΕτ
_ιειΙεε ΜεΙ ΙΒι·Ιιι·εεΙιεπ. ΝεεΙιεΙειπ Ρετ. 80

θτπιπιπ ιΙΙεεει· ϋεπιιιτ ει·ΙιειΙτεπ, ννιιι·ιΙε εΙε εεΙιιιιιε.εΙιετ, άει·
ΡπΙε ινιιτ‹Ιε τεπεπΙ'ϋτπιΜ, εε πειιε κα. νοπ πει· Ιπτετπεπ
νει·ε.Ι:ΜΙεππε άει· ΒόειιπΒ· Μεεε πππ εΙπ θπΙιΙΙιοεπτ. ε1πετ
2 Οι. Ε68Π[Ι€ νοπ Κιι.ΙΙ Ιιγρετπιε.πε. ειιΙιεπτε.π 1π_ιΙεΙττε.ΒιιΙ‹Ι
ει· οΙτε εΙεΙι ειε Ρετ. Με εππετΙεε ΜΜΜ ι·ΙΙεεεε ΜΙττεΙε
εοΙΙ ιΜτεπτ ειιτϋεπειιίϋΙιτεπ εεΜ, Μεε ΚΙΙΙπΟι εεΜεπ θεπει·
ετοΙΙ' οι·εε.πιεεΙιεπ νει·ΙιιπιΙππ8επ ΙετοΙιτε.Ιιε·ΙεΙιτ,ιΙιιΙιεΙ εοΙΙ επε
ΙιΙοτρΙιιιι Μ ΟκγιΙΙιποτρΙιιπ ΙΙΙιει·,εεΙιειι.



το Η τπ ε π ο ιν: «Ποιιοτ πιο Απαι·οππιιπ8 τω. ιιοιιιοπετιπτοπ
Οπιοιπιπο ιπ ποτ "πιιοοιοιο;ιοοιιοπ Ρτοιτιε». (Ντ. 43).
Ποιο ιιοιιιοπειιιιτο Οιιιοιιιιπ ννπτπο ποι ιπ‹›ποτπιιιοπ Πιοτπε
υπτοιππιποπ πποοινοππι: οιπ πιε πιω ιιεεοιπιιεε(ττοεεοοιποι
οιιοπ πιοεοτ νοτιιιππππιτ νιπιτποπαπ( πιο ιτοεοιινι·ιιι·ι€οτιποτε ι

τοερ.ιπ ποπ Κτοτοτ ποιοιττπππ ππι·οιι 'Ι'πιπρπποπο ποτ νπιτιπο.
πποοπτιιοιιτ.Μπι οιιιιι:ςοπ Το.ι.τοπινπτποπ οι.. Τοπιποπε οπτ
ι`οτπτ. πιο νοι;;ιπιι οιιεο·οεριιιι ιιππ ιο ποοιι Βοποι·ι' νι·ιοποτ
ππε Μιτιοι ιι.ιιιτοννιιππτ.Ποιεεοιιιο ινιτιιτ εγπιρτοιππι.ιεοιι εοιιτ
Β·πτ.νοτινιοποππ ι.τοι.τοππιο Βιιιιππιτοπ. Αποιι νοτ ποτ Ρποιιοιι
πιειτππ,ο; ιιππ Αιιττεο;ππε τπιτποπι εοιιιιτιοπ τοκοι ιιιιι.ππποε
ιτοιιιοπε. (Μο. ππο;οινοιιπτ ινοτποπ. Βοι οπτιιττιο·οπΡτοοοεεοπ,
πιο ιΣτοειοποπ, ιιο.τνα!. πιιοιι οιπο Βοειιιτοτοο·οεοιιοπ.
Ρ. ΒοεοιιτεοιιιΙονι: «Ποιιοτ ΐοτ8·ιι'τιιπο· ιπιτ ποιι Βο.ιποπ
ποτ Βοτιιτιι 8ττοιπιποπιι». (Ντ. 48).
Βιπ '7-_ιιιιιτιοοτ.ιιιπεο οτιιι·ιι.πιπτο,πιο οε ειοιι ιιοοιιιιοι· ιιοι·
ειπεετοιιτο. πιιοιι (ιοπιιεε νοπ Βοιπ Πο.τπτιιοΒιι.τππιιποπιιπιιτ
Ποιιτιοπ, οοεοιιιοππιετοιπ Ρπιε, ινοιτοπ.τοεοτιοπειοεοπΡπριιιοπ,
ιιοποπιιποποιπ Βοπεοι·ιπιπ, ποτιιτιιοτοιπθοειοιιτ. Απιππιτε ινπι·πο
Βιοιππε ιιππ οιπ Βιποτιοπιπ νοτοτπποτ, ε ιιππ. πιο πιο νοτ
ιτιιι:ππιτ ιπιτ θττπιπιποπ. οοπετο.τιττΜ", ιιππιπ πππ 0ιιιω.ιι
πω». ιπ Οιγειπε. (ιοποεππιτ.
σ. θοτει·ιι ιι ο ιν: «Ποιιοτ πετοιιιοοιιο Ι)οποποτετιοπ ποι Βρι
ιορειο νοπι οοτιοιιτειιτειιιοιιοπΒιιιππρππιττ». (Ντ. 44).
πιπ 8οιππτ. ιιοι.το,πιπ πιο ι)ιοπετριιιοιιτπιι οπτε;οιιοπ, ιποιιτ
Με Κτοπιιιιοιιοπ ειπιπιιττ ιιππ ποπ νοτπποιιτ πιιιιοι.τοιοοι,οτ
ιιιιππο ρεγοιιιεοιι ιιιτοι·ιι·τεοιπ. Ζινοοιιε ο;οπεποτοτ Βοοικιοιιτιιπς
ινπι·πο ποτ ιιιοππ ιπε Μιιιτιιτιιοεπιτπι ιπτοτπιττ. Ποι·τ ννιιι·πο
οοπετοτιττ.πιιεε τι." Ζιιετειππποε Ροτιοπτοπ ττοιιοππ πιο Μπο
οιιιιιπε ποποιοιιποτινοι·ποπ ιιοππ. ιπτ ιιτι :ιτι νοτιιιιοι·ρ_·οιιοπποπ
Ηπιιποιπιιτιοποπ, ππτοτ ποτοπ Βιπιιιιεε οτ Ηπππιπποοπ ππε
τιιιιτιο. ιιιιοτ πιο οι· ειοιι ιιποιιιιοτ ι‹οιπο ΒοοιιοπεοιιπιτΖιι ο;οοοιι
ιυπεειο. νοτι. πιπιιπτ ειπ,ποεε πιο Ηειιιιιοιππτιοποπ οπιιορτιοπιιοπ
Οιιοτιτιττοι·εεοιοπ,Με νιτιιτπονοτ ποι· Ιπτοτπιτιιπιτ οιπ οπιιοι›
ι.ιεοιιοτ Απτ'ιιιι ιιοοιιο.οιιτοτ.ΡΜ. εοΙιτο ννοεοπ εοιποτ 8ιπιιιιιι
τιοποπ εοι·ιοιιτιιοιι ιιοιοπετ ινοτποπ. πππ ππτ πιο ο·οποπο Β'οετ
ετοιιππο· ποε ρεγοιιιεοιιοπ νοτιιειτοπε ποεεοιιιοπ τοττοτοιιιπ
πιι.νοτ.
Θ. θοτοπ ετοιπ: «Βιπ ποιι νοπ ντιοποτιιοιιτοπποτΒοιινιιι.οιιο

ιπ
π

πο(τι4;ιπτοτοπ
Βιιτι·οιπιτειτοππιο θγιπρτοιπ ποε Πιπιιοτοε».

τ. .
Βιπο 82-_ιπιιτιιτο.ιιιπιπ Πιτ εοιτ ιο.πιτοτΖοιτ ιτπ Ι)ιοτοτοε. ιτπ
Πο.τπ ννοι·οπ 2 ιιΟτ. -5 πθτ. Ζποιιοτ οπτιιοι.ιτοπ.Ρπτ. ιτΙ:ιοτο
ιιιιοτ νοτι.ιι.ιιιιοπ ιπ ποπ Β'ιιεεοπ, οτεοιινικοττοπ(πως ιιππ
Βοιιννιιοιιο.Νε.οιι οιπι€οπ Βοιιιιττοπ πιιτοιι ποε Ζιπιιποτ πιπεετο
Ρετ. ειοιι πιοποι·εοιποπ. Οιι_ιοοτινΙιοεε επι πιοιιιε ποοιιινοιεοπ.
νοτι'. πιω οιποπ νοπ Οιιιιτοοτιιτ›οιιοοιιιοτοπιιοιι πππ οτιπποτι
πω”, πειτε πιοεοι· ω. οιιοπ ιιοεοιιτιοιιοποπ8γιππτοπιοπ οιπο
οι·πετο Ρτοιτποεο οπο. Βιο θοιπιιτ ιιππ ιπ ω Μιιι.τιιοιιιιοιτ,
πο" οιπο θιιππτειοπ οιπττιττ.Ρετ. ετιιτιιπιιοιι οιπιιτοπ ιιοπιιτοπ,
οιιπο ππεε πιοεο Οοιπριιοπτιοπ οιπιτοττοτοπποτ.
ιν. Β π τ ο ιν ο ε πιι ι ε ι ο »τι«πιπ τοπ νοπ Ειτοτιπ1°οοτιοπππτοιι
οιποπ Βιιοιιιπε επι ιτοποτιε».(Ντ. 45ι.
(ιοτιοι.οπο Μιττιιοιιππιτ).
Βιπ 18-ιπιιι·ιο·οεΜϋποιιοπ ιιιιττο νοτοτϋεεοτιο ιιιιπποιπ. πιο
Βοοιιοπεοιιιοιπιποπτ ννοτ Βοτιιτιιοτ, Ηπιειγπιριιπι·ιιεοπ ι›οιποτ
εοιιε ετιιι·ιι εοεοιιιιιοιιοπ, ιιπιτοτεοιτε ιπ Βιιοτππιτ ιιοιττιιΤοπ
τοοιιτοτεοιτειπ οιποπ ιιιιοτπιτοπποπ Αιιεοοεε νοτννο.πποιτ. Πιο
Εγιπριιπτιιεοπ ω .Αοιιεοιιιιιιιιο νιιιτοπ ιτιοιοιιιιιιιε, πιο ποτ
Ι.οιοτοπιτοι:οππ νιτοπιιτοτεοεοιινιοιιοπ. Ποτ οιιιεποεε ννπτποοτιιπποι ιιππ ποτ Σποτ οιποι· ,ε.τοπο.ποπιιοοτοτιοιοιτιεοιιοπΠπτοτ
εποιιππι.τ ιιπτοι·ινοτιοπ. Βοι ποτ ιπιοτοεοοριεοιιοπΠπτοτεποιιππο
ειιιι πι” οιπ ιιιιτιοε ειιιιιοιπ-π. ποε ππτ Μπι 'Ι'ιιοιΙ ποπ Ε'ετιιΜε επιτοποπιπιοπ, πιο ππιτοιοιττοπΟπιτπτοπ νιτπτοπνοπ τοιςοι
ιππ.εειο· τιιιιποιπ Απεεοιιοπ, οοιιιιτι' οοπτοιιτιττ. Αποιι Πιπι
νοτειιοιιο οπ Κοπιποιιοπ ννπτποπ τοι·Β·οποπιιποπ.νοιι. πιιππιτ
επ. οε πιιτ οιποπι Βε.οιιιιιε επι ο;οποτιε επ τιιππ ιιι ιιιιιιοπ, πιι
ειοιι ππε Απεεοιιοπ πιοεοε ιπιτ ποπ ιπ ποτ Ειτοτπιπτ ιιοεοιιτιο
ι›οποπ πιοιιτ ποοιιτ.

Ο. 8ο πιτεοιιοπιτο: «Μο Βοιιο.ππιππιτ νοπ Βοιιο.τιοοιιιπιτ
Ατεοπ». (Ντ. 45).
Πιο Ιιιτοπειτο.τ ποτ Βοιιοτιποιιιπι'οοιιοπιιιιπιτι:πιοιιτ νοπ ποτ
Ιπι'οοτιοπ πιο εοιοιιοπ πιι, εοπποτπ νοπ ποτ Βοειετοποιοιιιιτιτοιτ
ποε Οι·Βιιπιειππε. πιο οιποπ νοτοοιιιοποππι. πιο νοτειιτ'οιο;ιιπιτ
ποε Ατεοπ εοιΙ ι.τοτπποπιο Ψιποτειπππειιιιιιιτιιοιτ ποε Οτε;οπιε
πιιιε ιιοιιοπ. 8οιινι·ιιοιιιιοιιο Κιπποτ ιπεοιιτοπ ποπ Βοιιπτιτιοιι
ιοιοιιτοτ ππτοιι. ννοππ ειο οιπιιςο Τομ νοτιιοτ Ατεοπ οιποπ
π0ιππιοπ ιιοττοπ. Αιιεεοτποπι εοιιτοιιιτ πω. ποτ ννιι·ιιππο ποε
Ατεοπε ποπ ιιπιειο.ππ επ. πο.εεπιο θοπιπΙιτπτιοποπ. ινοππ ειο
πποιι πιιιιτοτοπ. οιποπ νιοι ιοιοιιτοτοπΟιιοτο.ιιτοτεπποιιιποπ.
Μ. 81:οτπ: «Βιπ ποιι νοπ Ριιιοειπεειο οιπο. ποιοπε». (Ντ. 46).
(.ΈπειιιειιεοιιοτΕπι.
Α. Ροιοτοιιπιιτονν: «ιο,0οο Ι.ορι·οεοτιοπ ιπι 18. .Το.ιιτ
ιιππποττ». (Ντ. 47).

Ι.

Πιο Απι.επιιο, πιιεε- ειοιι 12.000 Εορτοεοτιοπ ιπι 18. .ιο.ιιτ
.ιιπποττ τιπποπ1 οιιι·ειττ ιιι _νιοιοπ Ηπππιιιιοιιοι·π ιιοτπιιτ ο.ιιοτ.ιπι οιποι· ιτττιιιιιπιιοιιοπΑιιιιοεειιπο. πε ιιοπιοιιτειοιι πιο Ζο.ιιι

ππτ' πιο .4πτειιιι νοπ ιιιοποιτε σποτ ι.Ριπποτ,τοπιοτοπ.οποιο πιο
Τοιιιροιτιττοτιτπ Μιτιοιειτοτ ιιοεπεεοπ. Ποτ Ππιετιιππ, πειτεπιο
νοπ οιποι· ποτειι·τιιτοπνοτιιτοιιππο· τι." Ι.οπτιι ιπ ποτ πο.ιιιοιιιτοπ
Ζοιτ πιο Βοπο πι. ερτιοιιτ ειιιοιι εοιιοπ ο;οι.τοποιπο ποτει·τιετο
Αιιιι"πεειιπο;.Πιο τ'οιοοιιοΑποοιιο ινιι·π νιοιπιτπ οπο. πιο οτετο
Απειιιιο ·ιιπποτ ειοιι ποι οιποιπ ιι·οποπειεοιιοπ Βοιιτιι'ιετοιιοτ
Β·ιγιποππ.
Α. Νπτππεοιιπ: «Ποιιοτ ποπ Γτιιιιιοιιτεοετοττιι ποτ Οπτι
_ιιιποιινιι». (Ντ. Π).
τω. ιιο.τ ποι οιποπι ιττοεεοπ ιιιιοι.οτιιιιεοιιτ εοιτοπ οιιιο·ο
Αιιοοι.ιοπ .<τοττοιιοπ.ι)ιοεοιιιο πιπιιπτ οιποπ πιιι·οιιοπε οιιτοπιοοιιοιι
νοτιοπι'. ππποττ 8-10 .Μοτο ιιππ οτποοι·ιιιι·τππτ Βοπιπιοτιοιτ.
Πιο Οοπ_ιπιιοτινιι ποε ιιπιιιπε πιιπιπτ οιιιοπ οιοοπτιιιιπιιιοιιοπ
(ιιππ τπιτ(ιοι'πεειπ_ιοοτιοποιπ. Πιο Οοπ_ιιιιιοτινοποτ Ιτιποτ ννιτπ
ιιιιιεεοι·, ιετ ιιιιι·τοι· πππ ννοιετ ιιτιιιτιπιοο ινποιιοτιιπποπ
ππτ',πιο πιι ππε Ί'ι·ο.οιιοτποτιπποι·π. ιοεο ινιιοιιοτιιιιιτοπ ιιιιιιοπ
ππε Απεεοιιοπ, πιο εοιοπ ειο ιπιτ οιποτ πιιιιποπ Μιιοιιεοιιιοιιτ
ιιοποοιττ.
Ε. Β.οοιιιιπ: «Ποιιοτ οιπο νοτιτιιτππο· ιπιτ Βοτειιπτο. Αππιι
ι.ε.ιιτοοοτιιειπππ 'Ι'ιποτ. Μπι». (Ντ. 47).
Ιπιπο 25-_ιιιιιτιιςο?τοπ ιιιιττο 2 Τιιοοιιιιιοι Αππιι. Μιπτοοοι·..
οιποπ 'Ι'ποοΙϋποι .ιικιιιποτιιτ πιιπ 80,0-40,Ο Βοτειιιιτο πιι ειοιι
ιτοποιπιποπ.Ρετ. (τοπο.ε.
α. οι ει‹ιπ: «ιιιοτιιτιοπιιιοπ @ποπ ιποιοι·ιπ». (Ντ. 48 π. 49).
Βοι οιποιπ ιιοι·τπιι.οιιιιτοπΜειο.ι·ιειιιιι ινοτοπ Οιιιπιπ ιιππ
Ατεοπ οιιπο ιιι-οπο επιι;οντοππτ ινοτποπ. τω. ιπ_ιιοιττοεπο
οπτιιτι ποιοι θτοιιιιπ ·οιποτ 4 ρΟτ. Μοτιιγιοπιιιοπιπειιπα. 23
ιιιιππτοπ πετοιιι' ιιοεε επι πω. ιπι Ηιιτπ ποοπννοιεοπ. ινοποπ
ποτ Βοιιιποτπιιπι'ιιιτιιοιτποι ποτ επιιοπτοποπ ιπ_“οοιιοπ ινιιτπο
ιιίοιιιγιοποιειι 0.2 ιπποτιιοιι ιτοττοιιοιι.Νοοιι @πιο ποοιι
οποιοι· Ι)οεοπ ποι πιο 'Ι'οπιροτειι.ιιι·πππ οπο;; ππτ οιπ Μπι
νοτιιιιοτοοιιοππ.$οιιιποτεοπ ποι Πτιπιτοπ ιιοετοπποπ οιπιΒο Ζοιτ
ιιππ νοτο·ιιιοοπ ποοιι Βιπετοιιιιπιτ ποτ νοτοτπιιιιπ νοπ Μο
τιιγιοπ. Νοοιι οιποιπ ιιοιιιοπ .Τιιιιτ πιιοποτ οιπ Με ιιτιπππιοιι.
ποτ πιπ. οπο: πο( ιτιοιοιιο νι'οιεο ιιοιιοιιποιτ ννιιτπο. Αποιι
ε.πποτοΕ'ιιιιο ιιοΙιππποιτο νοτι'. τπιτΒι·ι'οιο.
Ρ. Ι.οεοπτεοιιιιοιν:_ «Βιπ οπεπιετιεοιιοτ ιιοιι νοπ ι)ιριι
τιιοτιοπιιτ Απινοππππιτ ποε Ηοιιεοτπιπε». (Νι·. 42).
νοτιο.εεοι·ειιιπ ποιοι ειιιπ επ, ιπ ποποπ οτ ππε ΗοιΙεοτπιπ
ιπ_ιιοιττπω. οιπ ?πιι οπποτο ιοτο.ι.

`

Α. ιιιιιιιπ ο ινε ι γ: «Ποιιοτ Βοιοοτιιι·ο.πιτππποπ ιιοιπι Εποπ
εοιιοπ». (Νι·. 49).
?πιι Ι: Ε)ιπ 20-_ιιτιιτιο:οτΜο.ππ οι·ιττοπιιτο ιπιτ Βτοτοοιιοπ,
Νοεοπιιιπτοπ. Μπιτ. 8οιιιποι·ιοπ ιπ ποπ θιιοποτπ, ιιοεοπποιε
ποπ νι(ιιποιι, επιιτοτιι·οεοιιιο :ιιοιι Ιοτοι·πε πο”, πεππ ιιιιποτοιι
ειοιι επι' ποτ Ντιεο πππ ποιπ ροπιε οιτι·ιιςοΒιο.εοιιοπ,πιο ειιιπ
πειιι ιιιιοτ ποπ οτιπποπ Κιιτροτ νοτιιτοιτοτοπ.Τοπ.
ιιοιι Π: Νοοιι οιποπι πιιτ Ριοιιοτ νοτιιιιπποποπ Ππννοιιιεοιιι,
οοιιττοπ ειοιι ο;ιτιιι-ι·οιιιο Κπϋτοιιοπ πππ ποποιιοπ ιιιοιπο θο
εοιιινιιτοιιοπ. επι τ'οιο·οπποπ'Ι'ο.ιτο νοι·ιιτοιτοτοπειοιι πιο Κπϋτ·
οιιοπ ιιιιοτ ποπ €επποπ Κιιτροι·. τω.
Ι)οτ πτιιτο ιιοιι νοτιιοι' ιπιτ Οοπιριιοιι.τιοποπιπ ποπ Επποοιι.
ποτ νιοττο νοτιιιιοεοππ ιπιτ ιιιιιιτι·πιιοποπ ιπ νοτεοιιιοποιιοιι
Μπειτοιεοιιιοτοπ. Αιιι:ιι πιοεο Ριιιιο οπποιοπ τιιπτιιοιι. ιιι ποιι
οτετοπ πτοι Ε'ϋ.ιιοπ ιντιι·οπΩιιοοιτειιοοτοιπτοιιιπποοππιιιτοννιιππι,
ιιπ ιοτ2τοπτοπ ιιιοτιιγιοποιεπ Ο,ι ιπποτι. τω. τιιιιι ιοτοτοτοε
επιιοπτοπ πιι νοτοτπποπ.

Θ. ιν ο ι ιι ο π ε τοιπ : «Ποιιοτ οιποπ ποιι νοπ τιιοπιποτιεοιιοτ
ιππτειιππιιπ8·ποτ πττιο.οτιοο-τιιγι·οοιποο».(Ντ. 49).
ιτπ Απεοιιιπεε επ οιπο ι·ιιοπιποτιεοιιοΒτιιτο.πιτιιπιτοτιττοπιιτο
οιπ ιττο.ι”τιοεοιπιπτοτ Μο.ππ ιππ: οιιιοτ Βοιιννοιιππο·ιπ τι.» θο
οππ ποτ πι·τιο. οτιοο-ιιιγτοοιποο., Βοιιιποικεοιιπιοτιοπ, Ε'ιοποτ.
οποεππο.

π. Κτιειιε ε: «Ποιιοτ Βοοτιιπτ».(Ντ. 50).
νοτι'.. Βτππ. ιποπ.. νται·Ζιιτ Ζοιτ οιποτΒοοτιιπτ-Βριποπιιοπο.οιι
Βοιιιιι.ι·πποιοο·ιττ, πιο οτ ππτοι· ποτ τιιτο.ι·ιεοιιοπΒονιιιιιοτππο
Ηιιπποττο νοπ Βοοτιιιιτιιιτοπιιοπ ιτοεοιιοιι. Βε ιιιιιι·ποπ νοτ
εοιιιοποπο ?οιποπ ιιοοιιιιοιιτοτ. εοιιτ εποεο Ροι.οοιιιοιι, Ιππι
ττετιοποπ ποτ ννοιοιιτιιοιιο, 2 πιει Ριοιιτιτιε, Βιιιτππιτοπ επε
Βιιτπι ιιππ Νεεο, Αποοτιοποπ ποε Ζπιιπποιεπιιοε. Πιο 'Ι'ιιοι·πριο
ινο.τ πιο οοιιι·τι.ποιιιιοιιο:Βοτιτο Επι· οιπο Βτπιιιιτιιπιτ.Βιιιιτοιι.
Απειτιπι.τοιιτιο. ιπι (ιοπνοτποιποπτ 8πιππτο ποι· οι.. Βοοι·ι›ιιτ
οριποιπιο οιπο Γοιοοοτεοιιοιπππι.τ ποτ Πιιπεςοι·εποτιι.Πιο τοτε.
τιεοιιο Βονϋιιτοτππε ιοιιτ ιιπτοτ εοιιτ ιι.ι·πιιιοιιοπΒοπιπαππιτοπ
ιπ οπέ;οπ εοιιπιπτειιτοπ Ηιιιτοπ. νοτι”. ιιτι ποτ Μοιπππιτ. πο"
ποτ Βοοι·ι›πτ οοπτοιςιιΞεοτΝιιτπτ εοι, ινοπιο·ετοπε ερτοοιιοπ
πιτιποιιοΠο.τοπποιοι.

π
. Θτιπ ο π· ι τεοιι: «Ποιιοτ οιποπ ποιι νοπ ιποο.τοοι·ιττοι·

Ηοτπιο ιπιτ Βοπτοεειοπ πτιοιι 8 'Ι'οεοπ». (Ντ. 50).
Ιπιπ 45_ιοιιτι οι· ιιπο.ππιιοι.τοιποιιτοτοΜπι Ποτνοττι·οτοπποτ
Ηοτπιπ. ιπιτ ιπιτιοιπιππιιιτεοι·εοιιοιπππιτοπιτοιιιιιιτ, ποοιι ποτ
πιο Βοροειτιοπ ιτοιπο8οιιινιοτιο·ικοιτοπ.ι):ιε ιοτοτοΜπι ποιτοςοπ
ιτπ ποτ @πιο ιιιιιεοι·ιεοιι, οιπ ω" εοτττοι· νοτεποιι ιιιιοιι
οτιοιειοε. Αιπ τ'οιοοπποπ 'Με τι·πτ τιιτοοιιοπ πππ Αιιι'ττοι
ιιππ;; ποε Βοιιιοε ω. ποτ Ρπιε ποτ οοτ. Ροτ. οιπο επι οιπο
Οροτοτιοπ πιοιιτ οιπ. ιποιιτιο.οιι οπι.τοετοιιτονοτειιοιιο ιιιιοιιοπ
οιιπο ιπττ'οιο·πππ τω. (τοπ οιιο Ηοιιπππο· πω”, πιε εοιιιιοεειιοιι
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ιιιιο!ι Λ!ι!ιιιι!' νοιι Β πιο!24θιιιιιποιι ιιιιι.οτΝιιι·οοεοπ!οΒοροε!!.!οπ
Ιοιι€. Ρετ. “πι”.
Π. 'Ηπιοιιι «Πο!ιοτ πιο! Ρ!!!!ο νοπ Βοι.ε !ιο!πι Μοιιεο!ιοιι».
(Ντ. 51 π. 52).
1. Ριι!Ι: Επι 49-!!!!ιτ!ποτΗιιιιιι οτ!‹ι·ειι!ιιοπι!! !ιο!ιοιιιΡ!ο!ιοτ
πππ οιποτ το!,<;οι·ι:!εε!ο!ι ιι.ιι!!!!ι!οπποπ, πιοιι!ε οο!ιιιιοτο!ιιι!'τοπ
Οοεο!ιινιι!ετιιπ! ποτ !!ιι!ιοπ 'Γ!ιοι·οιι!ιοι.!Γιο.!ιο!πο Βγιιιρ!ιπι·πεοπ
εο!ιιτο!!πιιο. Βο!π ποιοι!! :ο!,<.ι;τοπε!ο!ι Βο!ιντο!!πιιο;οππππ Ιιι
!!!ιι·ο.ι!οποπ ιιππ !ιποι!ι,ιο νοι·π!ο!ιιιπποπ ποτ Βου! ιιπ ιιιο!ιτοι·οιι
8το!!οιι. Βο!ιννο!!πιιι.ιο!π!ι;οτ θο!οιι!ιο. πο.ε πτ!ιι.ο Μοτο.οοτρο
Ρ!ιο!οπο·οο!ποΙοπΙο ιιιιιεειο οτϋ!Τιιοι. ινοτποιι, !ιι ε... ο!ι:τ!ποπ
Ρ!!!εε!ι;!ιο!ι.ντιιτποπΒοτο!ιοο!!!οπιιο(ιιπποπ. Βο! επιιο!ιιιιοπποτ
ο!!εοιπο!ιιοτ Βο!ιντ!!ο!ιοπο! !ιιιτο ιιστω. Τοπο ο!οι·!ι.ιοτΡ!πεε
οπο ο!ποπι Νπεοιι!οο!ι ο!ιι.
Βο!ιιι 2. Ρο!! ιτοιοιι ρΙοιιι·!τ!οο!ιοΡι·οο!ιο!ιιιιιιο;οιιπππ ι;!ο!ο!ι
!'ο!!ε θο!οιι!!εο!ιννο!!ιιιιο;οππππ Κιιοτοιι!ι!!ππποιοπ!ιι ποπ Μπε
!ιο!ιι !ιι ποιι νοι·ποτιο·τιιιιπ.1)οτ Ρο!! οιιποιο !οι.ο!.Αιιο!ι !ι!οτ
ντιιτποπ!ιι ω πιιτο!ι Ρτο!ιοριιπο!!οιιοτΙοποτ.οπ ο!ιτ!οτοπΡ!!!ε
ε!ε;!το!ι.Βο!ε!ιπο!!!οτιεοίιιπποπ. Βοτ πτ!ττοΡο!! ντιπ !!.!ιιι!!ο!ι.Ι)!ο
Ι)ιιποι· ι.ι·ο!!ιτιο4-6 ννοο!ιοπ,ο.!!οπτο!οιιποιοπ !οι.ιι!.Βο!ιτο!ιιιτιι!ι
ιοτ!ε!.!οο!ιε!ππ π!ο !ιι!!!ιτιιι!οιιοπιιππ Βο!ιινο!!ιιιιιτοιι!π ποι·Πιιιο;ο
οι!" ποι· θοΙοιι!ιο, εο!ιτ ΜΜΜ· εο!ιο!πτ(Με Μοτο.οοτρο-Ρ!ιο!πιι
Β·οο.1εο!οιι!ι!ιο!`ο!!οιιοι! ινοτποιι.
Μ. Ψοτεο!ιοινε!ιτ: «Ρ!!ιτ!Βο Βιιιι!!ιιπιιποτ ποο πποιιιε
ο!ιο!οποο!ιιιε,οοιιι!ι!ιι!τ!ιπι!! θο.ιιιτι·ο.οπποτ τοο!ιιοπ Βτιιει
πι·!!εο».(Ντ. δ!)
Ε!ιιο 55-_!!!!ιτ!ι.ιοΡτοιι. οι.. !'ι!!!ιοτ επ θο!!οιι!ιοΙ!!ιοιι ιιππ
Μιι.!ιιι·πι.ο;ο!!ι.ιοιι,οι·!ιι·οπ!ιιο πι!!! ε!ο!ι νι!οποτ!ιο!οπποιιιΡ!ο!ιοτ,
ιι·ι·οοεοι·Ι.ο!ιοτ ιιππ Μ!!ο, ιιιιίοιι8· πιο νετ!. Με !πο.!ιετ!πιιπ, .
ειι!!τοτ Με «ποιπ !ιοριιιο!ις!ππο 0!ιοτοοι».Βε ο;οεο!!ιο ε!ο!!
ιιιιι.οι· 8!!ιιι!!!!!!0!1ο1°νοι·εο!ι!!ιιιιιιοτιιπ8·Δεο!ιοε !ι!ιι:π, πο.ιιιι
Αιιεο!ιννο!!ιιιιι.ι ιιππ νοτο!ιοι·ιιιιε ο... τοο!ιι.οιιΒι·πει.πι·ϋεοπι!! ι
ποποιτοοπϋεοιιι ΖοτΓιι!! ποι·εο!!ιοπ πππ ποτ Πιιιιιο!ιιιπι;. Τοπ.
τω. ιι!ιιιιιιτο.ιι.πιιεε π!ο Βτ!‹τιιιι!ιιιιιἔ ποτ Ιοο!ιοτ!ιι Ζπεο.ιιιιιιοιι
ποπι: πι!τ. 0!ιο!ο!!!!ι!οε!ε ει.ο!ιι., π!ο θειιιιιτοοιι !ιο.ιιο ε!ο!ι μοι·

οιἐπι!ιιπ!τιιιοπι
ιιπι' ω. Υ!(οΒο ε." Ιογπιιι!ι!ιο!ιιιοπ (οτοεο

ρ οποο !

π. θτ!πονν!ι.εο!ι: «Πο!ιοτ ο!ποιι Ρο!! νοπ ειι!ιοπιο.ποιιι
Βιιιρ!ιγεοιπ». (Ντ. 52).
Βο! ο!ιιοπι ο.ιιΜιι.εοτπ οτ!ιτο.π!ιι.οπ!!ιιπι;οπ πιιιτπο ο!ιι Επι
ρ!ιι·οοιιι !ιοο!ιοιο!ιιοι,(Με ποπι Ηο.!ε, ποο θοε!ο!ιτ, οποιοι· οι..
ο!ιοτοιι πππ ιιιιτοτοιι Ριιττοιπ!ι!ιτοπ οι·ι;τ!!ΐ.Νοοοιι!ιο! !ιοει.ο.ππ
Βιοιιο!ι!!:!ε.Ποτ Κιιο!ιο μου”. Ιιι π!οεοπι Ρο!! ιιιιιεε π!ο Επι!.
πιιτο!ι π!ο ο!ιοτοπ Ι.ιι!!.ντοποο!ιιεοπτπιιποπ εο!ιι,πο. π!ο Βο!ιινο!- .

!!π!;; !π οι.. Βιι!ιπιιικ!!!οτεοεοιιπ !!ιτοιι Αιι('οπο· ιιο!ιτιι.
Α. Β!!!ιοι·ιιι ! πο: «Ζιιτ 0οοιι!ει!!‹ ποτ νοι·ο!!ιιιιιι.ιοπ ιιι!τ
Οιιιιι!ιιιι·!ποπ».(Ντ. 52).
Β!ιι 86-!ϋ.!ιι·!ι;οτΜοπιι !ιιιιτ.οε!ο!ι. οΙε οτ ιιπ ο!ιιοτ οιιιε!!ιιπ
!!ο!ιοπ Θ0!Ιν(0!!!!!Ι2°ω. Πιιτοτεο!ιοιι!ιο!ε!πι, Βο!εοπιιιιιι ιιιει!ο.!ο
ο!ιιο(οτ!ο!ιοιι.Βο!π οποετοιιιπο!ιι !οοιι!οεειιιτ!τ_!πο!ιοπποε!πο2οιιι,
ω." ο!ιιο ποι.εοοιιποΡ!!ιο!ιο. πιι!ιο! ιιο!οιοιι ε!ο!ι !ιο.τι!!εοΕται
ι!οιιοιι. !νο!!ιιειι;οί!!!ι! ιιππ ΒΙιΙ!ἰΒ°οτ Ηο.ι·π πι!ι Βο!ιπιοτ2οπ
!ιο!ιιι Πτ!ιι!τοπ. Α!!ο π!οεο Βτεο!ιο!πιιιι€οιι !!!!ιττ. νοτ!`. ππ
ι!!ο!ι οι!! π!ο Βο!ιιι!εο!ιπιιο;ιιστ Οιιιιι!ιοι·!ποιι.Ρετ..πω”.

Ι.!ιιο·οπ.

8!ιιιτιιιι! ο!‹ιιοο!ιοτο!ννιι ι ο!ιοιιο!‹!ο!ι !ιο!οοιιο!.

!ιιιι!-Αιιιιιιο! Ντ. 8--8, 1899.

0111.ΟΜ: «Ρι·ο_!οο!:!ιο!.το!!”εο." Οτο·ιιιι!ειιι!οιιεο!ιιιτιο!ι!!!!!ο!ιοπ
Η!!!“ο!ο!ειιιιιοπο! ποτ Βοποι·ιι!ιονϋ!!ιοι·ιιιιις».(Ντ. θ.)
!πι Ιιιιιοτπ Βιιεε!ιιιιπε πο!ιοπ 08 πο!. οι!!οτ (.!ο!ιιιιιοιι το!!
ΘΕΜι.οιι ο!ιπο_!οι.τ!!ο!ιοΗ!!!ο!ο!ειιιιιι;. Π!ο ττιιιιτ!ι.το'Ρ!ιιιιεο.ο!ιο
!πι!. !!ιτοιι (ιτιιππ !ιι ποτ ιιποοιι!!ποιιποπ Ζιι!ι! νοιι !!ο!ιιιιιιιιιοιι.
!πι 0οπν. Ροτπι !ιοιππιτ οι!! 100.000 Ε!πινο!ιποτ ο!ιιο Ηο!ι
ιιιιιιιιο, !ιι ο!ιιοιιι οιπποτοιι θοιινοι·ιιοπιοιιι. πι!! ο!!! Κτο!ε νοιι
46.000ΕΕ!πινο!ιιιοτ!ιο!ιιο Ηο!ιο.ιιιιιιο.Πιι!ιοτ π!ο οιοεεο Βιοι!ι
!!ο!ι!ιο!!!ιιι Ζιιεο.ιιιιποιι!ιο.πι;πι!! ποτ (!ο!ιιιτι. Οι!. !πι!. !!!ιοτοι!!
!ι!π !ιιε Ιιιιιοτο ποο Βο!ο!ιοε 0!τοιι!οτοπι!! ο!ποιιι Ρτο)οοι. !ιοι·
πιπποειιππι, ιιπι π!ο Ρτοπο !ιι ο...! ϋττ!!ο!ιοπΒο!ι!!ιποπ ο.ιι:ιιι·ο
ποπ ιιππ πτ!ιιι;οιιπ οιιοιιτιιτ!ιοιι,ο!ιιο .<ιτόεεοι·οΑπ2π!ι! νοιι Ηο!ι
οπιιιιοιι οπο ποτ !!ι!!ιτοποι· Βονο!!ιοτιιπ,=τοπε!ι!!ποιι οι! !ο.εεοπ.
Απ! π!ο ποετο!!ιοπ Ρι·ιιιιοπ πππ Αιιιιοπο ννιιτπο!ιι Μ ποτ Απι
ινοικοτι !π ροε!ι!νοιιι Βιππο οιιιεο!ι!οποπ.

!!!!.Μοεε!οντε!ιγ: «Πο!ιοτ π!ο Βοποιιιιιιιο· ποο θοποιοι!!ιιε
πο! οοποττ!ιο!εο!ιοπΒι·Ιιτο.π!ιππποπποτ !πποτοπθοεο!ι!οο!ιτε
οτειι.ιιο».(Ντ. θ.)
Ποτ θοιιοοοοοιιε ννιιτπο οιπ! :ιεο!!!εο!ιοτ Ρ!!!εε!ε!ιο!ι, πι!!
Ρ!ο!εο!ιροιιιοπ!ιοιι!!!οποιο. πιιι· Ρπτιν!ο!ιο!ιιιις εο!ιτοο!ι!:.ΝΜ3!ι

'

24 Βιιιπποιι !ι!!ποιι ε!ο!! !ι!ο!ιιο ριιιι!ιτιοι·πι!πο !ιο!!ι.ττοπο0ο!!!
π!οοιι, ι.νο!ο!ιοε!ο!ιΜε πιιι·ο!ιε!ο!ιι!πο Β!ππο πι!! ιιιιποπι!!ο!ιοπ
Βο.πποτπ !ιοιιππο!ο!ιποιι. Β!ο ππιιιι!!!!εε!ποιι 0ιι!ιιιτοπ ινιιτποπ
Κο.π!ιιο!ιοιι !π π!ο νοι·ποτοΑποςοπ!τειιιιιιοτιιππ πιο νοπϋεο Βγε
τοπι !ιι!!ο!τι. ΠοιοΕπι!! ιιππ ποτ ε!ο!! !π ποτ νοτποτειι Κιιιιιιιιοτ !

η το· -·-' ·- -εΜ-·ε··`· · τοπ-ο”

!ι!!ποππο Ε!τοτ ινιιτπο επί Βοιιιιιι οπεποει!!ι(.. ιιιιο!ι24 Βιιιιιποιι
!ι!!ποιοιι ε!ο!ι πο!ι!το!ο!ιοθοιιοοοοοοιιοπ!τπτοιι,ποσο 48 8!!ιπποη
ντοιι!ποτπππ ιιοο!ι'72Βιιιιιποπ οτ!ι!οΙτπιο.ιιο!ιιποο·οι!νοε!!οειι!ιιιι.
Νεο!! ο!ιιοτειι!ιοιιι.ιιτιοιιΙιι_!οοι.!οιινοιι θοιιοοοοοοιιεοτιιιιιοιι!ιτιιοιι
οιιιετιιιιπ οιπ !ιι!ο!ποι·ΑΙιεοοεε ιιπι Οτο ποτ Ιιι_!οοι!οπ,ποι·Με!
οπτ!ι!ο!ι.!ιο!πο θοποοοοοοιι. Ρε !ιο.πιο!ο!!!.επι· Δ!ιεοοεε!ι!!πιιιις.
ινοππ π!ο 0ιι!τιιτοιι τοτ!ιοτ!!!ττ!τι: ντοτοιι.Πο Βἰιινοτ!ο!!ιιιιιε
ποτ θοιιοοοοοοιιοιι!!.πτοπεπί' ππε Βο.πο!ι!“οΙΙτι!!! πιιι·Πτωτ
!!ιιι!ο !ιοτνοτ, νιιιιτποπ π!ο θοιιοοοοοοπ ιιππ ποο θοποιοι!ιι!ιι
Ροτιιι ο!ποτ Ριππ!ε!οιι σποτ !π 8ι!!ο!ιο!ιοπ

ΑΈτ
νοτιιιοιιοι,

πι!! (πιο Ροι·!ωιιϋ.ιιιιι οριι!!ο!τι, ευ !ιοει.οιιιπποτ !!!”οοι:!ι
ι

οπο!
Ιοοο!οιι ο!ττ!ετοιιΡοι·!τοιι!τ!ε.Πιιε_!οιι!ςο!Β!οπιοιιτ,ποο π!ο νοι
οιιποτιιιιιτοιι !πι ι!ι!οτ!εο!ιοπ Οτε;ιιπ!επιπε !τιοτνοττιι!τ,πι!.π..
Θοπιιωιι!ιι, ιι!ο!ιι. οι.. νοτιιιο!ιτππο·ποτ θοιιοοοοοοπ.!)!ο!!!!!
!ιιιιιις !ε! ο!ιιο !οοιι!ο ιιππ ο.!!8·οπιο!ιιο.
Θ. Θο!Ιπιοιιπ: «Β!ιιο ιιοτιο Μοι!ιοπο ποτ. Αιιιτοιιππιιοπο!
Μοοτε πο! ο!ιτοιι!εο!ιοτΡο!νοοροτ!ωιιιτιε ιιππ Ροτ!ιιιιιι
ιιιοιτ!ι.!ε».(Ντ. θ.)
νοι·!'. νοτινοιιποι ποπ ιιι Οποοεο ιιοειιιπιπιο!τοιιΜοοι !ι

ι
εο

(.τοο!ιιιο(οπιΖιιει.οππο !!!ε νοο!πο!ιοιπροπ !ιι Ποτ”, σποτιι!!
!ιο!οεοιι Ππιεο!ι!ιιο;οι!! ποπ Ιιο!!ι σποτ !ιοιοεο !!!ιιροο!ιιιιιςπιιι
ποπ ,ποιποπ ΠιιιοτΙο!!ι. Νιιο!ι Ρ)!ιι!!!!ιτπιιςποο 'Ροιπροιιε ιι

ι

τι..
8ο!ιο!πο εποε π!ο 'Ι'οπιροτιιιπτ !!!ιοτ40!). πο! ε!ιοτ ο!ε!ιιι!ποι!.
Βοτ Ροι;!ιιιι!ιο.ιπροιι !ιοιν!ι·!ιτο!ιιο ε!ο!ο!ιιπο.εε!ιτο0οιιιμτοει!οιι,
ειοετο!ε;οτι.οπΒΙιιτ:πετι·οιιι ιιππ !ιοεο!ι!οιιιι!ιμο Αιιίεο.ιιο;πιιοτι..
Επειιποι.οε.Με ο!ιοπι!εο!ιιν!τ!ιοοιποτΡοοιοτ !ε!. πιι.ειΙο!ιι!ιγοΙ
επ ιιοιιιιοιι.

θ
. Β !ι ο τι ο ο !ι ο νι· : «Β!ιι Ρε!! νοπ Ρεοππο!ιοτιιιιιρ!ιτοπ!ι!ειιιιιι-ι.

(Ντ. θ.)
Απ ΒιοΙ!ο ποτ 0!!ι.οτ!εο!ιι

Εοπ!εο.ττ!εοε
θο!ι!!πο, π!οοιιιοιι!

Βο!ιοπι1!ρροπνοτ!ιιιιιποιι.οι.. !ο!ιιοιι ιιιιτ οποιοποιιτοι: !
ιι

Ριιι·ιιι
εννο!οτΡο.!!.οιι,π!ο ε!ο!ι ιιοο!ι ιι!ιιν!!ττ.ε!π οιποτ ι.ι;τιι!ιοιι!ϋτιιιιιιοι
0οπιιιιιιο τι·οπ`οιι- Β!ιιπε ιιτοεοιι!!.ο!!ε. Π!ο ιιιιιοτοιι(το
εο!ι!οο!ιτεοι·οο.ιιοντο!ο!ιοιιιι!ο!ιοοτ!ιο!›!!ο!ινοιι ποτ Νοτιιιοι).

.ι
. Ρ ο τι ο ποτ: α!!! ιι Ρο!! νοιι Ηοιιι!οοιι!ιο!!ο. !ποιοριοπο!

Ηοτοοιιε ιιππ ποτ Βο!ιοι·:ο.(Ντ. Θ.) ·

!)!ο ο!ιοτοΕ!!!!!ιο ποτ Βο!ι!!πο!ποο!ιο!'ο!ι!ιο. ποο θο!ιιτιιοπο!!
ειπε ο!ιιοιιι π!!πιιοπ !ι!ο.ιι!!ο!ιεο!'οτ!ιτοπΒοο!ι !ιοτιιιιε,π!οοιιιοιι
Ηο.!!ιο ποο Οοε!ο!ιτ.οεποτ νοτιιποιο!ιοτ. Απε ποιπ :ποιοι πι!
ππε Ποιο !ιοι·νοτ, ποεεοπ !ι!ιιτοτο Ρ!!!ο!ιο ε!ο!! ποτιιτι.ριιιιιοι
τ!τιο, πο.εε π!ο Βρ!ι2ο ιιιιο!ι ο!ιοιι Βοι·!ο!ιτοτπω, πι!!! Ροτιιιιι!
!”ο!ι!ιοπιιι 'Τ!ιο!!, ποτ Α!ιειιιιο· ω. ι;τοοεοπΟο!ιιειιοπετ ποιιι!ιο!ι
οι! εο!ιοιι. [Με Ποτε ριι!ε!ι·ι. Πιιτοτ!ιο.!!ιποο Ποτιοπε !!!ετο!
ο!ιιοι· πϋιιποιι Η!!!!ο πιιιο;ο!ιοιιοι.. Ι.ο!ιοτ πω!! !ιοττοτττοιοιιπ.1
8ι.ππποιι ποι: π!ο Μ!εεἔο!ιπτι. εο!ο!ιο.
Η. 'Ι

'

!ιοιιιεο ιι: «Πο!ιοτ π!ο Βιιιιο!ιπο.!ι!».(Ντ. θ.) '

να!. νοτιι!!.!ιοποο Ροτ!ιοποιιιιι ΐοι·ι!οιιιοιιπ πι!! θειου!. π
ιο

Βιιιιο!ιποο!ιοιιπι!!!Απειιο!ιιιιο ποο Βιιιιο!ιι`ο!!εινοτποιιπι!!σο!!!
σποτ Ρ!! πο Ρ!οι·οιιοο !π :!οιιι!!ο!ι @οιποπ Ζιτιεο!ιοιιιι€ιΜ
νοι·ιι.ο.!ιι,οιιπ!!ο!ι ινοι·ποπ Οποιοι!!Κπορ!π!!!ιι.ο οι!! πιο ΔιιιιΜ·
τοεο πππ Βο!ποιιιι!!!ιιο‹›!ιοτ!!!!ο!ι!!ο!ιοι.. Ποπ( Βιεεοιιπιιιιιο!τ!!·
ΑΜ π!ο !νιιππο ντ!τππ!ο Α!ι·ο!ριιειο πω!! Βτιιιιε ιιιι!”οιοεπιο!ιοιι
Α. 0ιπ!ιιιτοινι «Πο!ιοι· π!ο Βο!ιιιιιπ!ιιιιο ποτ πιοο!ιοιιιιο!ιοι
Βγειιιοιιοττ!ιοο».(Ντ. 7 π. 8.)
τω. πο!! ο!1ι!88πω.. !ιο!ιιι('εΒοεο!!!ειιπιο ποτ νοι·οιις8ι!!!!!.Ξ
ποο 0οι·ν!οο.!οειιιο.!οεπ!ο νοπ Νοιιτεο οιιιμίυ!ι!οιιο 0ροτιιιιοιιτο·
ιιιο.ο!ι!;.ι.νο!ιο!πο! ο!ιιοπι Ρο!! οπο! Με!! ο!ιιο οτ!ιο!ι!ι‹:!ιοπο!!!
!ι!ιιιιιιιο; ο!ιιιτοτ. Πιι!ιοτ οιιιρ!!ο!ι!ι θ. ο!πο Μοπ!!ιοοτιοιι:εοιι
!!ο!ιοΡ!ιιεο!ιιι!ι.τοποι· ροι·!..νεοι.. Ποε!π!”οο!:!οιιπι!! Ηι'π)°(ι!!!!!
ροι·οιιγποιιιιπιιιιοπ!ο!ιιιι!ο,πιιι! πιι€!ο!ο!ι νοιι οιποτ 9!-!'Ρ(ΜΜ
ν!7!ι!ιιιιιε πιο. Βτινο!ιοτπιια πιιτο!ι οι.. νοιιι να!. οιιι;Θ8θ!!!!!!2
οοπ!εο!ιοπΙ)!!ιιιιιιοτοιι. Α!ιτο.ε!οπιιιοοεο.οιι!:οτ! ιιππ Νο!!!Π!!

ε!!!ι ννοι·ιιιπιιι πιιιοΙιΝοιιτεο.
Α. Β!π!ιιε!ιγ: «Πο!ιοτ οι.. Μοι!ιοποπ ποι· Β!!πιιιι2ω!"
!!!!πει!!ο!ιοιινιιο!ιιο›ι. (Ντ. 7 π. δ.) 9

8
Βοτ!ο!ι!. !!!ιοτ ο!ιιοιι νοιι Οιι οροτ!τ!;οπΡο.!!. Η!.

"ΜΜ.Το!ιτοο!ι, Η .Μοτο νοι!ιο!ι·οι!ιοι, π!ο νιιε!ιιο @Με "ω (Ηεοιι ο!ιιο δ (πω. ι!ο!'ο Ρ.!ιιεοπ!ιιιιιιτιιι!το!ποττοπιο!!! ε!ο!!!!!)μΡο!ιιο. Ποτ Πιοτιιε ει.ο!ιο 2 Ρ!ιιοοτ !!!ιοτποι· ετπιριι(Μ. !ι
ιι
ω

Απιιοκιι νοτ!ιο.ιιποιι.Οροι·οτ.!οιι:Βιιι·ο!ιιτοπιιιιιιβ ποι·
Ρο!ιο
Μ2ινο! Ηοι!!ιοιι, εο πο.εε ε!ο!ι οπο! !.ιιιιροπ !›ι!ποιοιι.8!!!ω!!"8

Ρι·ι!ροιτ!τοιιΜε :ιιπι Πιοτιιε. Ρε πω· ο!ιιο ΗοιπιειΕ000!Ρ0"!"(θτ
πιιοοιιοιππιοπ ννοιποιι, ποο!ι 2ο!οτι.οπΡι·ο!›οριιιιοι.ιοιι

ιιππ
πο”

ιιιιοι·οτ!!!πεο!ιιι!ιτ,πππ πιει! οε πι!! ο!ιιοιιι εο!ιποιιΤιιιιι0ικι]
ι!ιιιιι !ιοττο Ρ.τϋπιιιιππ ποτ μια! ι·οε!οο-ιιιοι·!ιιιιιιππ ο!ιιάθε Μ

.

!ιοτοιιιεειο!!το.πο" ο!ιι Πιοι·πε1!!ιτοιιινοτ!!οἔι, ντιιτπο (2
'

(Μ
Μοτο Βιιιιο!οε οι·ϋπ'ιιοι. π!ο θο!!!.οεο πιιτ.οτ!ιιιιιποιι

ιπι
(Μ

ιιιι0πιιιιι6ε οιιιιι.ι·ιοι.ο0ι.οτιιε οιιιι'οτιιτ.ιιιι.ο!ιΖοτειιιοΒο!ιιιιἔ Π
ι

ιιο!!ιοπ.Β!ο !ιο!ποπ νοτ!ιοτ οϋρι·οοιιοτ!τιοπΒορροπ !!!!!!ζωιθ
ποπ ποπιιο!ι!!ποιοιι Μπι!! οιι,ςο!οει ιιππ πιιτο!ι ο!ο!!!!!̂ ,Ι."Π_
!!ιι!ι·τ,ποπιιτο!ι νεοι·ο!ιι ι·ϋ!ιι·οιι!ϋτιιι!ποι·0ιιιιο! εο!!!!(Μ·. ι

ροπιιπο. Θ!ο.ιιοτ νοτ!οιιι'. !)!ο ιιοιιιτο!ι!!ποιον8Ε!Μ

ι)

ποτ Ρο!ριο !!ιτ Αιιεοο!ιοιι ιιππ ιιιιι.οι·οο!ι!οπε!ο!!Επι!!
ποτιπιι!οιι.

Ν. Η!! ιεο!ι ι πε!;!: «Πιο Βιιι.!'οτιιπιιιι ποι· Απιιοιιιι μ!! να!
ποιπ». (Ντ. 7 π. 8.) .Ι Μ.
Π!ο ν118!τιπ!οπΟροι·ιιτ!οιιοπ !ιο!ιοπ ιιιιιπο!ιοιι νοτι.!ιο!"ωπ
ποπ Ι.οιιοτοιοπι!οιι: 1

) Π!ο Κο!πο ειπε ποτ Ιω!! Β'ο!επιζθ!!



Η

ι
εε !ειεΙιτ Ιιει·ειιι, 2) Πιε Ιιιΐεειιοιι Μιι·ειι Βιτει· ειιιε ε;ερΙιιτ2ιει1·

Επει·ΙιειιΙειι ιεε εετιιιιςει· 3) Με Αιι)ιϋΙιιιιιιε εεε Ρει·ιτοιιειιιιι
ειιι) Με εει·ιιιεει·ε Βεεετιειι Μιει·)ιε.ερι 4) Με νετιιιειιιιιιιἔ νοιι

·

Ήει·ιιιειι 5) Μι· ,ι;ειιιιιξει·ε Ρι·οοειιτειιτε εει· Μει·ιε)Π.Μ. Πιε
νεειιιιιΙε Ορει·ει.ιιειικι ιιιΜειι·τ.Ιιε! Μειιιει·ειι Βιοι·εωεεεογειειι,
εεΜε Ονει·ιιιΙιιιιιιετειι, ΒιιεΙιεεε.Ιριιιι:.ειπεπ. ΘεΙριιιεο-Οεριιοι·ι
πιάσει,θι·ενιΜτεε τιιΒιι.ι·ιε.

Ν. Α Η εειι.το ιν: «Μιι ?ΜΙ νοιι εοιιιρ!ε1ετΠτει·ιιει·ιηιιιιι·Με
Αιιειι·ἰιτ. εει· ΓτιιεΙιι. ιιι Με Βιιιιειιιι6)ιΙε. θεεΙιοτειιιιε.
Ηειιεειιιι;». (Νι·. 7 ιι. 8.)
Μ3-_ιεΙιι·ιεεΟ θεεε.ι·ειιεε, Ωιιει·Ιε;.ι·ε Με νει·ι”εΙΙ ειιιει· Ηιι.ιιε
Με εει· ΝεεεΙεεΙιιιιιτ. νετίιεει·εεΙιειιάε Ηετεεειιυνεειιε Πι.ει·ιιε
τιιριιιτ. θεεΙιειειιιιε. Πιιε Κιιιά ει;; Με ιιι εει· Βιιιιε)ιΙιε!ιΙε,
ει·εεεει· Βιεε ιιι εει· νει·εετειι ΠτετιιειιιιιεειιΙΜιιι·. Νε.ιιτ εεε
Βιεεεε. Θειιεειιιι,ε·ιιιιτ ειιιιςειι θειιιρΙιειιιιοιιειι.
Ε. 8 ο ε ε ε τι ε.ιι ε ιι γ: «Βει·ιεΙιτ ειιιε εει· ;γιιε.εοΙεειεεΙιειι Αε
ι)ιειΙιιιιιτ Με 'ΓἱΜεεεΙιειι ΜιεΙιει!οννεΜεε)ιειι Κι·ιιιιΙιειιΙιειι
εεε 1896 ιιεά 1897».(Νι·. 7 ιι. 8.)
92 Κι·ειιΙιειιεεεεΙιιεΙιι.ειι Με άειιι Ορει·ιΜειιεεει·ιεΜ ενετάειι .
Βει.ιεΙιειι. Αιιεεετάειιι Μιά ἱιεει· Με Γι·εειιειι2 ω· Κι·ει.ιιΕειι
εεννεΒ·ιιιιε·εεε. ΙιετιεΙιιει.

Ε ι ιι ε ε ιι.

8ιιιιι·ιιει ι·ιιεεΚεεε εεεειιεεΙννε εειιι·ειιειιιε πετού

ιιιιεε εει·εννιε. (Ζειιεειιτιιι Πιτ ειι"ειιι)ιειιε Ηγειειιε)
Ι899. Νε” Ι.

Ψ. Δ. Ι.εινιιεεΙιειν: «Πιε εεεειιντετι.ιεειι εκρει·ιιιιειιτεΙιειι
Βτεειιιιιεεε ειιι· Επι” πω» εειι ΒιιιΠιιεε εει· Ι.ιιΓτ. ειιι'
εειι ιιιειιεεΙΜε)ιειι Κει·ιιετ».
νω. Με εειιιε νει·ειιεΙιε Με ΗΜι'ε εεε ι;ι·εεεειι Ρεττειι
Βιιιει·'ει:Ιιειι Ηεεριι·ετιειιεειρρε.τεεεΜι· Με Μειιεε!ιειι Μεεε
Ηιιιι·τ ειιι) εννιιι· ιιιιτει· ι'ειεεεεειι Βεειιιι.ςιιιι€ειιι εενιιεΙιιιιιειιε
Βε)ιΙειιιιιιιι;, ιπϋ.εειιτεΒι·ιιε.ιιι·ιιιιι;, Ιιει·ρει·Ιιι·Ιιε Βιιιιε, ιιιιι·Ιειιιει·
άει·ιιι·ιι;; ειει·Κειι Βεννεειιιιε εει· μια ιιι ω· Κιιιιιιιιει· εεε
Αρριιι·ιιιε, Με Με Βεινε)ιιιΙιεΙι ιιι ιιιιεετειι νιἴειιιιιιιιεειι εεε·
εε.ε)ιιει Μτε.
Αιιε εειιιειι Βιιρει·ιιιιειιτειι ΖιεΙιτ.νει·Γ. Γοιεειιιιε ΒεΙιΙἰιεεε:

1) νει· ε.Πειι Βιιι€ειι ιιιιιεε ιιιιεεΜιιατ ειιε:εεεεειι ννει·εειι,
Με” εει· Ρι·εεεεε εει· Ψεεεει·εεεεεε εεε Ιεεειιάειι Οτιζε.ιιιε
ιιιιιεε Μιι·ειι Με Ηε.ιιι Με Με Ι.ιιιιε·ειι ιιι εει· ΤΜ.: Μουτ.
ρΙιχειΙιεΙἰεεΙιειι, εειιεειιι εοι1ιρΙΜι·ι. ρΙιγειοΙοειεειιειι ΟΙιε.ι·εΜει·ε
Μ; εει· Οι·εειιἱετιιιιε ΙιεειΙ:2τ.Με Ε”ε.ΙιιεΙιειι εειιν Με ννιιεεει·
ειιε·ιιιιε Μιι·εΙι Ηε.ιιτ ιιιιιι Βιιιιεςειι ιιι Με ιιιιιιεεεειιάεΜεΜιιιιι
ιιι ι·ετετϋ.ι·Ιιειιεεετ ειι νει·ι·ιιιιςετιι,ιιιεειιι ει· ειοιι ΜιΙιει ΙιειιιΜιτ.
ειιιε: ειιειι Πιιιετειιεειι Με Βεειιι.ιιειεςΙιειτεειπει· 'Ι'ειιιρετεπιι·
ιιι εεννιιΙιτειι. ι

2) Πιε ΒεΠε εει· ι·εΙετινειι Γειιειιιι;Ιιειι: εει· Με, ινεΙεΙιε
εειι Οι·;;ιιιιἱειιιιιε ιιιιιςιεει, εεειειιι ιιιι εεεεεειιειι Β'ειΠε ιιε.ι·ιιι, ι
Μιεε ειε Με Ψεεεετεεεεεε Με Οι·ι;ιιιιἰειιιιιε ιιι Β'ει·ιιι νοιι ι
[Μπι τ'ιιι Με ιιιιιι;εεειιεε ΜεΜιιιιι ειιεινεάετ ετΙειειιι.ει·ιι,εάει·
ιιιι ει;ειιι:)ιεΙΙ ετιιι·Ια ιιιιτειει·ϋε!ιειι Βιιιιιι, εεετ ειιι ιιιιάει·ειι
νιι*ει·ιειι, εἱε Ιιειιιι Με Αι·Ιιειτ. εετ ι·εΒιιι1ιιιετιεεΙιειι νοι·
ι·ιεΙιτιιιι€ειι εεε Οτςειιιειιιιιε. ννεΙειιε Με Τετιεειιε Μεεευ, Πιιιι
εειιιε ιιει·ιιιεΙε 'Ι'ειιιρει·ιιιιιι· ιιι ετιιιι.1ι.ειι,ει·Ιειειιιετιι εεετ ειει·Ι‹
Ιιειιιιιιειι.

8) Πει· Βιιιιιιιεε ειιι ιιεά άεεεεΠιειι θι·ειεεε ι·εΙιιεινει·ΡειιεΙιτιε·
εειι. Με εειι Οτειιιιιειιιιιε Πει.ειιιε!ι ιιι ννοιιιιιιιιιτειι ιιι ΙιεΙιειιι
θι·ειεε ΜΜΜ Έ νοιι νετεεΜεάειιειι ΙειεΙι:ειτις ειιι' εειι ι
Ιίει·ρει· ειιιΜι· ειιιὶειι Β'ε.Μει·ειι. ιινεΙεΙιε ιε Ψει·ιιιερτεειιΜιειι
ιιιιε δνει·ιιιετεειιΙειιειι ειιεετιι, Με Με 'Γειιιρει·ε.ειιι·εει· Βιιίι, ·
Με Ιιει·ρει·ΙιεΙιε Αι·Ιιειτ, Με ΚΙειειιιιι.ς· ειιι! Με Νειιι·ιιιιε.
ΠεεΙιεΙε κι εε ειι,ιτειιεεΙιειιιΙιεΙι ιιιιιιιϋ8·Ιιειι ιι·ιςειιε ειιιε εΙΙ- ι
εειιιειιιε Νοι·ιιι Μι· Με τεΙειι.ινεΡειιεΙιι.ι,ι.ιεειι:εει· ΜΜΕ ιιι εειι ΐ
Κνιι·ι.Ιιε- ιιιι‹ι Αι·εειι.ει·ινοΙιιιιιιιεειι ειι€2ιιετεΙΙειι. ι

4) Πεειιει.ΙΙι Ιιειιιιειι Μι· ιιι εει· Με)ιι·ειιιιΙ ι1ει· ?Με ιιιειιι· 1
Νιι€2ειι ετιιιε·ειι ΜιτεΙι Με Νετιιιιι·ιιιιε Με· ι;!ειεΙιεειι.ιε ειιι
Μι·Ι‹ειιεειι ΡειΙιτ.ει·εΜε Αι·Ιιειι, ΚΙειάιιιι,ι.>;ιι. ε. ιν. Πεεει·ιιιι.ιιρε
ιιιιιεεειι Μι· ιιιιε Ιιε.ιιιι;;ει· ειιι ειιιε νει·ιιιιιιι·Ιετιιιιε·,Με ειιι ειιιε
νετιιιε!ιι·ιιιιε εεε Β'ειιειιιιΒΚειι.εεεΙιεΙιε ω· @Με εειιιἱιΙιειι.
Η. θ. Τετ ιε.Ιιενν ε Ι‹ γ: «Πεεετ Με ΒιιιρΓειιεΙιεΙιεειτ εει·
ΚιιιιιεΙε Μι· ειιι2εΙιιε Ιιιϊεει1οιιεΒτειιΚΙιεὶιειι».
Ιιι Αιιιιετι·εεΙιτ.εει· 8·ι·εεεειιννιειιιιΒιιειι. ινεΙεΙιεε Με ΚιιιιιεΙ
Μι· νετεειιιεεειιε·θεεειιάειι Αειειιε Με ειιιιΕε θειινετιιειιιειιι.ε
ΒιιεεΙιιιιεε Με Ηειιετιιιει· Ιιπε. Μιι· εε ιιιιετεεεε.ιιτ Πιετ
ειιετεΠειι, ιιι Με »Με ΜιεεεΠιε ιιπ Με Βιιιάει·ρεετ. ειιιρίειιιιτ
Μιι ιεε. θειιειιει·ε ΜεεειιεεΙιεΓι.ΙιεΙιε Πιιτει·ειιειιιιιιε·ειι ΜιτΜιει·
ε1ἰειιτειι ιιιεΙιτ. Ζιι εειι νει·ειιε!ιειι, ι)νεΙειιε ιιιι ΜΜΜ Μι·
Βιιρει·ιιιιειιιεΙι1ιεειειιι ειιεεεΓιιιιι·ι;νιιιιι·εειι.ινιιι·άειιθ ΚειιιεΙε νει·
ΜιιιΜ, ννοεει ιιει ιεεειιι ΥετειιεΙι_ιε2ΚειιιεΙειι8Πεεειι ειρρΙιειι·τ
Μιτεειι. Με θειιιτο)Ιτιιιει· ινιιι·εε Με _ιειιειιιΡε.ειι· ΚειιιεΙε ειιι
@Μι εειιιιτει, ιιεά εΙΙε 'ΓΙιιει·ε ινιιτάειι ειιι. ιΙειιιεεΙΙιειι ιιειτ.ει·ιεΙ
ιιι ε;ΙειεΙιει· Πειιειε Μιά ιιι ςΙεἱεΙιετ Ζειτ ιιιιιεια, Με» Με
εττειιε νοιι ειιιιιιιι!ει· ιεοΙιι·ι ιιι·ιιι·άειι.

Με Μετει·ιεΙ Τει· Με ΙιιΓεετιειι ιιιειιτε Μι 9 νει·ειιεΙιειι ΒΙιιτ
!‹τειι)‹ει· ΚεΙΙιει· ιιι ειιιει· νει·Μιιιιιιιιιε· νοιι 1 Τι·ερί'ειι ε.ιιϊΙ
θεο. ρ!ιι·ειεΙεκιεε)ιει·

ΝεθΙ-Μ)ειιιι€έ
Με νει·ειιεΙι ΜΜΜ Με

ιιι ειιιει· ΒιιιιιΙειοιι νει·ι·ιεεειιε Πε ειιιεε εει”εΙΙειιειι Κε.ΙΙιεε
ε;ειιειιιιιιειι.
Ι)ε.ε Οειιαιειιιιιι Ιιετιε ειιιε ει·οεεε θιϊτια)ιειτ. ιιιιιὶ ι·ιεί ειιιε
ιιιιεεειιι8·ι.ιεό.ιΙιε)ιε Βι·Ιιτε.ιιΕιιιιε·εεε ΚιιΙεεε ιιι 8-10 'Ι'ει;ειι
Ιιει·νοι·.
νοιι εειι 6 ιιιΠειι·ιειι Κιιιιιε!ειι ΙιεΙ ειιι· ειιιεε ειιι 18. 'Ι"εε;ε.
Με ιιιιεετειι ιιεει·ετειιεειι "Με ει·Ιιειιτει· 'Γειιιρετε.ιιιι· ιιεά
ειιιιτεΙαετιειιει·Ιιειι ΑιιεεεΙι1επε Με Κι·ειιΜιειι; .ειιι. Πε.)ιει·
Ιιειιιιιιτ νει·ΐ. Μι εειιι ΒεΙιΙιιεε, Μι.εεΚιιιιιειε Μι· Με Βιιιάει·
εεετ. ειοιι! ειιιρΓε.ιιεΙιειι ειιιε, ειε εεετ ιιι εει· 8·τεεειειι ΜεΙιι·Με εει· ΡΜΙε ΙεἰεΙιτ, ΐιει.ει.ιιιιΙιειιιει·Ιιτ, ννειιιι8·Ιειειι πω”
ιγριεεΙιειι Βι·εεΙιειιιιιιιεςειι ειιτειιιιιε.ειιειι, ιιεά ιιιιτ ιιι ειιιειιιΜ
Μειιιειι Ρι·εεειιιεει.ε ειιι·ει.ιιειιι€εΙιιι.
ὅ. ΡοΙ_”ιιιι: «Πεεει· Με Νειιιινειιειιι;Κειε Με Ιιιιιιτεινειιε·εε
ιιι ιιεε)ειιιι». (Βάι. Η!).
Ιιι ΑιιεετιιιεΙιτ ω" εεΙΙεεεεΙειι νει·ιι·ιιιιάει·ιιιι8·εει· 8ι.ει·ΙιΙιεΙι
εειι εει· ΒενεΙ)ιει·ιιιιετ ειιι Ρεε!ιειι ιιι Βιι€Ιιιιιά ιιιιιι ιιι Πειιι:εεΙιΜε, ινε εειι 1874 εεεειι)ιεΙιετ Ιιιιρτεννε.ιιε εκιειιτι, τε6.ιΙι
πιτ. εειιεεΙΙιειι ιιιιεΙι ιιι Βιιεειιιιιε ειιιιιιΠιιιτειι. ΖιιεΙειειι
εεΠειι ει

)

Ιιιιρίτιιγειιε ειιιςει·ιεΙιτει. ννετεειι. ινεΙειιειι Αει·ειε
νετει.εΙιειι, Με ιιιιειιιςε1ιΙιειι Με ΒενεΙΙιει·ιιιιε· ιιιηιι'ειι. ιιιιιι· ε) ιιιιιεε ειιι 8·ειιιι€ειιάει·νει·τει.ι.ιιΕγιιιιιΙιε _ιειιετπειτ ιιι Ιιιιεειι
εειιι. Αιιει;ιιεειι ειιιε Μιεει ιιιινετιιιειά!ιειι, εεεΙι ιιοιιιιιιειι Με
"Με ιιι Βεπι·ειειιι, νιιειιιι ειιιε ΙιεεειιΙα Με νιεΙε νει· Πιιε;ΙϋεΙι
εεννειιι·ι ννει·εειι.

'Σ
'

Ιι. Π ο ιιι ιι ι· ο ιν ε Κ γ: «Πεεει· Με Βει!ειιειιιι8 εει· Βειιειι
νει·)ιε.1ιιιιεεε τω· Με Βιιι.ΜεΙεΙιιιιε· εεε ΔΜοιιιιιιεΙειι
'Ι'γιιιιιιε».
νει·ίιιεεει· Ιιει·ιεΙιτει Μιει· ειιιε ΤγρΙιιιεεριεειιιιε ιιι ειιιειιι
ΙιιΓε.ιιτει·ιετεειιιιειιι, άετειι ΒιιιειεΙιιιιιε· ειιιε εειιι· ιιιτει·εεεειιι.ε
Μ. νοιι εειι Μειιενετιι ειιι·ιιειεςεΚε)ιττ, ννιιι·ι!εειιι ΒετεΠιειι
ε.ιιε·εειεΙΝ ειιιειι τ.ιεΓειι θτε.Ιιειι ιιι 2ιεΙιειι. Νεειι 5 'Ι'ειΒ·ειιετ
Ιιτε.ιιιαειι 8 8οΙΜιτ.ειι, Με ΖιιΙι) εει· Βι·Ιει·ε.ιιΒιιιιαειι ειειεει·ιε
ειεΙι ιιιιιει·)ιεΠι 4 'Ι'ιι;τεΜε 25. ιιπι εείοι·τ ει·ΙιεεΙιεΙι ιιι Τει.Πειι
ιιιιιΙ ιιιιεΙι ειιιιιζειι 'Ι'ιιι.τειιε·ιιιιε :ι.ιιι2ιιιιει·ειι.Με Με Βι·ιιιι.ι·εειι.ειι
ειειιιι·ι ννιιι·εειι. Πιε ιιι Υ'7ιιι·εειιε.ιιειιεἔεϊϋιιτι:ε Πιιι.ει·ειιειιιιιιε;
εεε Βειιειιε ιιιιι1ΑιιΜγεε εεε θιι·ιιιιάννεεεει·εειςιιε ειιιε επειι·Ιιε
νετιιιιι·ειιιιειιιι€ άει·εεΙΙιειι. Πει· Βι·Μιοάειι Ιιείει·ι. εεΙιι· ειιιιειιιςε
Βεειιιρ,·ιιιιρ;ειιτω· Με ΒιιτΜεειΙιιιι,ις νοιι Κειιιιειι, Με ιιι Μεεει·
Βε:ιε!ιιιιιε· επεΙιτ εεε ννιιεεετ εειιιεεΙΙιειι εεεειιι.ειιε ιιιιεΙι. .
Βεεειιτιει·επιι νει·ιιιειι!ειι ειιιε Βι·όειι·Ιιειτ.ειιιιι επει·): νει·
ιιιιτειιιιυ;τειιιΒοάειι εειι ει.ει·)ιειιι ινιιισε, Με |ιΙειεετε Ρει·τι!ιεΙ
ε)ιειι ειιι·ειι άειιεεΙεειι ειιΓ ινειιε Βτ.τεεΙιειι Μιι νει·εειιΙερμι
ιινει·ιΙειιΙιειιιιειι.
Ν. Α. Κε εΙειν: «Ζιιι· Ε'ι·εεε εεετ Με ΙειιιιετΙιεΙιε θετ'ι·ιει·ειι
εει· Ριεειιε». (ΕΜΗ: 6-7).
Ιιιι ΑεεειιΙιιεε ειιι Με νετεεειιε, ινεΙε)ιε ιιι εει· Ιειιι.ειι Ζειτ.
ιπι Αι.ιεΙιιιιιιε ιιιιι ΜιιιειΠεΙι ε·εΐι·οι·ειιειιι Ε'Ιειεειι Με Νιι.ιιι·ιιιιιζε
ιιιιιτεΙ Μι· Με ιιι·ιιιε ΒενεΙΚει·ιιιιε· Με εποε Μι· εεε ΜΙΙιττι.ι·
ι:ειιιε.εΙιι ειιιε, ειιι! Με ειοιι εε ειιι. Βεννε;)ιι·τιιιιεειι. Μιι Κ.

ι Με Β'ι·ιιεε νειιιιιιιτ, σε ιιιιι.ιι ιιιειιι ειιειι Με ΙιιιιιετΙιεΙι εε
Ι'ι·οτειιειιι Ε"ιεειι @Με ειπε ΒεειιΙιειε ει·2ιε!ειι Ιιε.ιιιι, ειιιε
εεετ ινιιιιεεΙιειιεννετιιι ει·εεΙιειιιτ, Μι εει· ΓιεοΜε.ιιε· ειιιειι
Ηιιιιριει·»νει·εεεινειε ειιιεε τ.ιι·εεεειι'ΓΙιειΙε εει· ΒενεΙΚει·ιιιιε
ι·ερι·ειεειιιιι·τ.Ιιι ειιι2ειιιειι θεεειιάειι ει·ιι€5.ιιι·ιειοιι εει· ειιι
ΐιιειιε Με.ιιιι Μιε τιιιιι1ε .Τειιι· Ιιιιιάιιι·ειι νοιι Γιεειι. ειιι! Με
ι;τεεε εει· νει·ετειιειι νοιι Γιεε!ι ω. ει·ειεει. ειιιε άιιι·ει.ιιε,Μιεε
Ιιιι ειιτειιΜεει1ειι Β.ιιεεΙειιά επιτε)ιεειιιιιειΙιειι 27Ψι ΡΓιιιιά ειιι'
εειι Μειιεειιειι Ιωιιιιιιι. ννΜιι·ειιε ΡΙειεε)ι ιιι ε·ιιιι2 ΒΣιιι·ερε.ιπι
ειιτεΙιεειιιιΜ 30 Ρτ'ιιιιτΙ ρι·ε Μειιεε)ι νει·ετειιεΙιτ Μπι. ΝιιεΙι
εειιιειι ΠιιιετειιεΙιιιιι€ειι ΙιειιιιιιτΚ. ειιιε ΒειιΙιιεε, Μιεε ΜιιιειΙιεΙι
εει'ι·οτειιει· Ριεειι Με Βι·εε.τε άιειιειι Ιιειιιι, εεεειιάει·ε ιιε
Β'εειιιιιεεειιτιιιεειιειι, Με Με ΒιεΙιεΙΙετ νει·Ι'ϋε·ειι. Ιιι Διι
εειι·ε.ειιι εεεεειι, Μιεε εει· τιιεειεεΙιε Βιιιιει· ιιιειιι· ε.ιι Γιεειι
Με ιιιι ΡΙειεειι ι;ειιιειιιιι ει, ιιεά εεε εεεεΙ2ειιε Ρι·ειιιιιιτε Με
ΕιιτΜεΜιιιιε Με νετει·ειιιιιιις νοιι θεει·ιιιιτ εεΒιιιιετι.<;ειι.
ιεε εε ΜιιιεεΙιειιεινει·τιι, Μιεε ιιι εειι Ρι·ενιειιτ.νει·ι·1Μιειι νοιι

Ρεες=ιιιι€ειι
ειιειι ΒϋιιειΙιειι ε;είι·ει·ειιει πω» ειιι“ε··ειιοιιιιιιειι

Μι· .

Βει·Ιιιιι·ιιι. ΒετἰεΙιτ εει· «Ετιιειιι·ιιιι8·εεειιιιιιιεειειι». ΒεΓ·εει·
Βιιτ.εεΙιειειιιιι; εει· Ρτε,ε·ε εεε· εεε εεε)ιει·ιιι ιιιι.τ.Με «Βι
ιιΜιτιιιιεεεειιιιιιιεειειι ΓοΙεειιτΙε ΡιιιιΙιτε ειιήτεετεΙΙι;».

1
) ν7ειιιι Με ιιιιεεΙιιιιιΙει·ι.ε νει·ενειιειιιιε· νοιι 5ε.ειιιιι·ιιι νει·

εοιειι ΜτιΙ. ιιιϋεεειι ε;ΙειεΙι2ειι.ι8 Μεεειιειιιιιειι ε.ιιςεε;εεειι
ειιι! ιιιιεεει“ϋΙιι·τ ννει·άειι, Με Με ειιιετιι·ειιάειι Ζιιεεετεει·τειι
ιιιΙΙι,ε;ει· 2ιι ει·ιιιιΙτειι ειιιε, ιιεά ινειιιι εε ΜΜΜ; εειιι εοΗτε,
ιιιιιεειειι ιιεεε, ειΙΙιι;ε ινειιιι ιιιιεΙι €ετιιι€ει· ι·ειιιε ΖιιεΙιετεει·τειι
Ιιειχε·εειεΙΙτ νι·ει·εειι. 2

) θε Ιειιρ;ε Με 1ει.ετει·ειιΜεεειιιιιιιιιειι,
ινεΙεΙιε ιιι ειιιειιι εΠΝεει· νιιει·ιΙειιεεε Νειιτιιιι)ζειιιεεει·ε ι”ιιιιι·ειι,
εεε ιι·,ε;ειιάειιιειιι θι·ιιιιάε ιιιεΙιτ ρι·ε!ιτιεειι ι·ει·νιιετιιιει:ινει·εειι
Ιιειιιιειι, εειι εεε θεεΙιιιι·ιιι ιιιειιτ νει·εοιειι ννετεειι, εειιιε τ'ι·ειε
νει·ννειιάιιιιε εεΗ ε;εεωιττει.ινετεειι. εεε!ι εοΙΙ Με ΡιιεΙι!ειιιιι
εεετ εειιιε ιΙιε.ιεεειιΙιεΕιε Βεεειιιιιιι8· ιπι νει·.ε,·ΙειεΙιΜε εειιι
ΖιιεΙιει· ειιΐ8·ε!ι1ει·τινει·άειι.3) Ιιι _ιεεειιιΡεΙΙε ιεε εε ΜιιιεεΙιειιε
ννειι)ι εειι θεετε.ιιεΙι εεε Νειιιειιε Βιιειιειτιιι 2ιι νει·ιιιει:ειι.
ννεΙε)ιεε Με ΡιιιιΙιειιιιι ειιι· ιι·τε ιιιιιεΙιτ. 4

) Ιιιι Β'ιιΠε Βειειιιιι·ιιι
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εεει.εττοι: νιιιι·ι1,εοΙΙειι ΜεεετιεΙιιιιειι ι.ιει.τειι?ε.1εεΙιιιτιπειι ει·
ετιίΐειι ιι·εττΙειι.ε. 1ι. εεεειι άειι ε·εΙιοιιιιειι θοΙιι·ο.ιιεΙι‹ΙεεεεΙΙιοτι
ε.ιι θιεΙΙε νοιι ΖιιεΙτετ. ?ι·. 11ϋ τιΙ οτι.

ΜετΙΙειιιεΙτοΙε ΙΙΙιιιει·ειιιε. 0εΙοΙιει·. ΝονειιιΙιει· οιιο
ΙιεεετιιΙιει·.

ΙΙΙ'. Βοτειι Ι τι: «Σετ ?τεεε νοιι εετ ΒιιτοτΙΙΒΙτο1τ.ιΙοτ Χτισ
εΙιειι».
Αιιιοτ· ΙιεερτιοΙιτΜε ρετΙιοΙοε·ΙεοΙιοΖετΙιτεεΙιΙΙεΙιΙτειι εετ Χτισ
εΙιειι πιιά τιιιιι·τ οιιιετιηριεεΙιειι ?ιιΙΙ του ?τιτει:ιιτΒοι Ιιεετε
ΙιετιιΙει·ΟετεορεεΙΙιγτοειε επ.
Β. ΙιοεΙιετεεΙιιιι Ιτοι.ν: «(ΙΜετιι.ετειιι νει·Ιιιιιι1ιιτιςΜε άει· ι
Τειιιιιιε».
ΑΜΙ”. Μ" Βρωπε 1871 ΗΜ" Ι""Π$ω'επ Η” ν” 'ΜΜΜ ι ιιι·ιιττ.Ετ ειτε, ι1εεεΜε ρεγεΙιιεεΙιειι Κτ·ειιΙιΙιοιτειι.ιιιιιτιειιι1ιε1ιιιιιι θειετεει1ιΙΙεΙιιιιε Ιιεει·1ιι·ιεΙιοιι.?τι Ιιιι1ιοτιιΙτιιιιι ερειοτ ειο1ι
νιεΙε Αιιτοτειι "οι τΙιεεετ ?τεεε ΙιεεεΙιΙΙ.Μειτ οιιτ! 'Ι'ΙιοοτΙειι ειπ
Βι·1τΙει·ιιιιε άει· Βι.σιει·ΙιιΙάιιιιε·Ιιει τετειι1εο1ιετιΚτε.ιτιιιι“ετιεπιτ
εεειεΙ1τ. Νιιιτιοιιι.ΙιεΙιΡετετε ιιιι‹Ι ννεττ.ειιι1ιιττ“ει·Ιιιι.ΙιειιειεΙι ειιι
εεΙιετιι1οιιτ τΙιεεετ Ι·`ι·ειε·ε1ιεεοΙιείτιεΙ: ιιιιτΙ Με τιειιοΙοειεεΙιεε
11οιιιειιτπιει·ΒιετιτΙιιΙ(Ιιιιις άειι ΟΙΙΙειττιιιεΙτεΙΙττεττιιιτε.ιιε·ειιοιτι
ιτισιτι.Αυτοι· Ιιετ. ιιιιετΙει·θεΙεριειιΙιειε ,ε·οΙιε1ιι.οΙιιετι τΙΙοεΙιεεϋις
ΙιεΙιειι ?ΜΙ ειι ΙιεοΙιεεΙιτοιι. ει· ΙιεεεΙιι·ει1›ι:ι·οεΙιι.ειιεΙΙΙΙιτΙιεΙι ‹1ἱε
Κττιτι1τειιεεεεΙιιεΙιτοειιιει· 22-_ΙεΙιτι.ε·ετιΒειιιετιιι.Με επ τγριεοΙιοιι
ι.ε1:ειιιεε1ιετιΚτετιιρΐοιι ΙΜ. πιιά 1ιει ω· 1ιειιΙετεειιιιτεΕἰιιεειι
1:τΙΙΙιιιτιι:Ιιεει.ιιιιι1.Οιεεε 'Βιειιι·ΙιΙΙιΙιττι8·εοΙΙ τιτι.εΙινοιι. ι1ιιι·εΙιειιε .
"πιο Με ΙοοιιΙοε Ιιειι1οιι τιιιτ'ειετ'εεει.ιινοτιιοτι.εοιιι1ετιιεΙε Αιιε
ότιιεΙτ ειιιει· οοιιειιτιιιιοτιοΙΙετιΚτετιΙτΙιοιτ.

τιιειιτοειι».
Ν. Βε1ιο ιι: «2 ?Με νοιι Μγιτοεάειτιοιιτ τιιι11εΙΙειιι1ει·?ιιι
ΜεΙιΙιιτιεεΙιετιιιτιιιιις».

είοΙι ιιιτιειιιετι η·ριεεΙιειι ?ε.ΙΙ νοιι «ιτΙΙοειε τιιγιτοετΙειιιει.ειιεε»
ιιιι.εΙι ΒοτιττιενιΙΙε οιΙει·. Με εε ΒτιεετιιιτΙ1ιεεειεΙιτιοΙ:ατομω
τΙεττιειιιτειιιιΙεε. Ιτιι 2. ?εΙΙε. Ιιει ειιιει· 1θ'Ιι-ιεΙιτιεειι. εεε τεε
ειιιιτΙοτ?ετιιΙΙΙε ετιιιιιιτιετιάειιΡετιετιι;ιιι.ει·ιιιιιεττε εετ ΚτειιΙτ
ΙιεἰτεειιετιιιιιΙ :κι «ιιιίειιιΙΙιεττιε ιΙγεεΙιγτοϊιιΙειι» τιιιοΙι Βτιεεειιι1.
Βοι ‹Ιειιι 15_ΙΙΙ.Ιιι·ιεετιΜε.τ1ετιειιι1ετιττεΜε ΚτειιΙΙΙιεΙτ. εειε εειε
2. ΙιεΙιειιειεΙιτε πιιά ττιιιεΙιτεειοΙι εοτ'οτι.ιιι άει· ρει·ε1ιιεεΙιειι
Η Μοτο εεΙιετικΙ. - νοι·Ιτιετ εετ ΒρτεεΙιο. ετε.ιτεε.ιιιτΙΙι'Ι”ετειιι.εε.
εεετι, Πιιετιιι1ιετΙτειιειο. Ιιι 8 .1εΙιι·ειι ινετειι Ιιετειιε εΙΙε ι

ΚτετιΙτΙιειτεεγιιιτιτοιιιοιιιιες·οειιτοεΙιειι.Πτι 2. ?ειΙΙε 1ιοετιιιτιάιο .
ΚτειιΙτΙιοιτ ει·ετ ιιιι Τ. Ι.εΙιειιε_ΙτιΙιτε.Με ΜΜεΙιειι ινιιοΙιε "τω
"ΜΙΓ Μ, ΜεοΙΙ Η? ΜΜΜ "ΙΙΙ “ΙΙΙ θ· Ι-16ΜΠΙΙΙΒΙΙ"Ι “'12 Μ Ι Ιιοε‹·Ιιει1'οτιΙιεπιιοιΙιινειιτΙιε πετ. - Αιι€οι· Ιιεερι·ιοΙιετεεΙιι; ειιιε
ννεοΙιεετι τω. τιεγεΙιιεεΙιε Βιοτιιιιειειι ΙιΙιεΙιειι εεετ εεε. ειο
Ιετιιτε εεΙιτ ι·τιεο1ιιιτι‹Ι ΙεἱεΙιι. Βειι1ε ?ΙΙΙΙε 1ιοΙιειιιιεΙιε Αυτοι·
ιπιτ.'Τ1ιγτεοιόιτι οιιο ετ2ιεΙτε Με Ιιεετειι ΗεειιΙιειο: 1ιει άει· 1.
ΚττιιιΙτειι εε1ιννιιιιτΙετιτιΙΙε τιιγιτοεάειιιε.τοεετιΙΒι·εε1ιοιιιιιιιττειι.
εΙιειιεο Με Με ρετοΙιιεεΙιειι ΑΙιει·εττοιιειι, Ιιει άει· 2. τιιτιοΙιτε
εΙε? εεε τε.εε1ιεδντιεΙιετΙιιιιτι ΙιεττιοτΙτΙιετ.Δε! θτιιιι‹Ι άιοεοι· 2
?5.ΙΙε ιιπά άει· ιιι άοτ Ι.Ιιετε.ιιιτ ΙιεΙτε.ιιιιτετιΒεοΙιιιεΙιιιιιιαειι
ετεΙΙι. Αυτοι· τοΙτ.τοιιι1ε'ΓΙιεεετι εετ: 1) Με νοιι Βι·ιεεε.ιιιΙεε
εο1ιτιεΙιειιενετιειιιοιι εεε 11γιτοει1ειιιε'-«ιιιτειιι:ΙΙιειιιε ιιιγκοετΙο
ττιετειικοάει· «Ιιιτ'ετιιΙΙΙεπιε άγετΙητοϊτΙΙειι» νει·τΙιετιιι.τε.ιιεΙιε
εοτιι1ετεΒεεεΙιιιιτιο·. 2) ΟΙιει.τεΙττετιετιεοΙιΠιτ τΙΙοεε ?οτιιι Ιει. Με
ειΙΙΒοτιιεΙιιενει·2ϋςετιιιις άει· ΒιιτινιοΙτεΙιιτιε ιιτι‹Ι άει· θεειτιοε
ιιοιι άοτ ΚτιοεΙιοιι ειιιερτοοΙιειιι1εετ· Ζοιτ εεε Βιιιεετττειιειιο:
ΚττιιιΙτΙιεἱτ; ειε ΙΙΙιι·ΙΒοιι εοττιιιτΙεεΙιειιιιιι‹Ι ρεγεΙιΙεεΙιετι $γιιιρ
τοπιο εεε ΙΙι1γιτοεάειιιεειιιτΙ ιινετιιε·ετειιεετεερι·‹ιεΙιοιι.δΙ Με Βε
πειεΙιιιιιιιιιι «ιιιι“ετιιΙΙΙειιιο» τετ νοτιι ειιτΙιι·οροΙοι;ΙεοΙιετι ΒτετιεΙ- ι
ριιτιΙτι;ετι1εΙιτειιττει5°ειιιΙ,εεετ εε1ιοιιτετ τΙτε_Ιειιιιε·ειιΙ·'ειΙΙο, εοι
ιιιιεΙο1ιειιειε Κϋτρετιτιεεεεε ινἰτΙτΙἰεΙι άει· ττΙΙΙιεετετιΚΙτιτΙΙιεΙτ
ετιιερι·εεΙιειι. - εετ εορ;. «Ιι1ιοτιο ιιιγιτοεάοιτιετειιεε».41 1)ιε
τετΙοτιοΙΙετο ΒοΙιετιὸΙιιιιἔ ἱει: Με νοτειεΙιτιρ;εΑιιινετικΙιιιιε εεε
'Πι ·τεοϊιΙΙιιε. Η
Θ. οιιονν: «Ζιιι· θε.ειιΙει:ΙΙτάοτ Βεεεάοντ'εε1ιοτιΚτετιΙτΙιειι».
Αιιτοτ ινοιετ κατ' ειιι ΙιτεΙιετ νιιοιιι,ε;Βεννϋττ1ιετεε$γιιιριοιτι
άει· ΒεεειΙονν'εεΙιετι ΚτειιΙτΙιειι; Μιι, (Με τιειιτιειιτ.Ι1εΙιΙιεΙ άειι
εεε. ιοτιιιεε τ'ι·ιιει.εεει·οεεε τΙΙιι.Βιιοετ1εοΙιεΒει1ειιιιιιιε· εεντιτιιιτ-- εε ειτε Με ΙιΙΙ.ιιΙΙΒε ΒΙι1ι.ιιιι€ετι ειτε άειι 8εΙιΙειιιιΙιειιτετι
Νε.εο, Πιοτιιε. ΖεΙιτι11οιεεΙιετε.1πιιά εοι;ειι· ιιι εετ Πειτε. 2
ΙεεΙιο2Ιιε·ΙιεΙιε ΚτειιΙτετιεεεεΙιτεΙιτειι ννετάετι ειιείΙΙΙιτΙιοΙι ετ
ϋτιετΙ:.
.Ι. ΒιιεεΙοιιι: «Ζιιι· θε.ειιιειιΙτ ιιπά ΙΙΙτικ1108Βειιιει· ετειτιτο
ΙιεΙιτειι Βιιριιιτ ειιιεε ΟοεορΙιεειιεεει·ειιιοιιιε ιιι ειε Με
1λ'θΒ'θ».
Αυτοι· ιι·οιεττ1ιιι·ειιιι'Με. ιΙειεετΙιεεε Βιιιιι:ιιι· ιιιεΙιτ ιιιιιιιει· εο
τοτι:Ζει· ?τΙτετιιιιιιιε Ιτοιτιιτιτ.εοΙΙιετ ΙιεΙ Ιει·γιιεοεΙτοριεοΙιετΠτι
τοτειιεΙιιιιιειοιιτ.τ1εεΙττιιιειι άιο Βιιριιιτει.εΙΙε πω. ΙΔεεεΙιε.ΙΙιΜ.
εε ιιτιττιεττιι.τΙοιιεΙΙιιι ?τι.ΙΙειι. ντο τιιετι ειιιοιι ΒιιτοΙιΙιτιιοΙι ιιι
νεττΙεεΙιτ Ιιει:. άειι Ιιεττε11οιιτΙειιΚτιιιιΙτετι ιει·ΙιΙιετε ?ΙϋεεΙε·Ιτειι.
ιιι ιι·ιιιΙτετιειι εΙιειι, τιιιιιιινΙτι1οπο" Με ?ε.τΙιε 1ιεΙιτιΙ.ειτγτι
ε·οεΙτοριτειι εετ εετ Κο1ι11τοριει·ΙιΙοιιιιιιειιττὶιιτΙειι. ?εττ'. ειιιπ
ειιιε ειιει”ϋΙιι·ΙιεΙι εεΙιεΙΙ.ειιε ΚτειιιΙτειι,ιτεεεΙιιοΙιτονοι·.

1111.Ρ οη ε
ι. Ι; ο οι : «ΒγρΙιΙΙΙΙ:ιεεΙιε ΙιεΙιοι·ειι·ι·Ιιοεο Με ιιι1ΙεΙι

ιινοιεεει·Αεειιοε». " ' '
Πει· ?ε.ΙΙ Ι:ιΙοτει.Ιτιεοτ'ετιιΙτιοει·εεεε.Με Με ΑεεΙτ.εεΒιιεει,ε;Ιτειτ`

τ1ετιιΑιιεεεΙιειι ιιε.τ·Ιι ειιιπ τΙοιιι εΙιγΙοεοιι Αεειι:εε.ειιτειιτεε1ι,
ο εΙε οποτε εΙιειτι1εεΙιεΠιιτετειιεΙιιιιιιτετε;εΙι ιΙεεεε·ειι. ειπε τιιιτ

Ι ΙΙιιεεει·ετΒιετ·ιιιε;ε?ειιιιιειιεειι νοτΙιειιᾶετιΜιτου (Ο.ΒΒε.ιιΐ 10201
ειε ιιιιΙεΙιιιιειεεε ?ει·εε Ιτοιιιιι.ει1τιΙιεττιιοΙιτιΙειτι ?εττιςεΙιεΙτ ειι

ιτεεε1ιτιεΙιειιινοττ1ειι.Ιιι εοι· Ι.ιτει·ετιιτ ειπε ε.ιιιιΙιεΙιε ?εΙΙε. ιπιτ
ινειιιιτε ΙιεΙτε.ιιιιι.(Ζιοιι, ΑεΙιεττΙ. 8εἱιιτιιι); ειε ΠτεεεΙιε τ1ιεεετ
ο1,=.τειιι.ΙιΙΙιιιΙΙεΙιειι?εποε εεε 'Ι'τιιιιεειιιΙε.ιεε Με Με μια ιιιεΙιτ

· ει.ιιτςεΙιΙετι. -

Ν. Ιιετ1οιιονιι: «Πιο Πιιιοτειιο1ιιιιιε· Με θεΙιϋι·ε εοι ρεγ
εΙιιεεΙι - Κτε.ιιΙτετι».
Αυτοι· Με εεΙιιε ΠιιιετειιεΙιιιιιττειι ιιτιτΙ ΒεοΙιεοΙιτιιιιεειι Μι
εετ ΒεεΙιτει·ειτ'εεΙιειι ΚΙΙιιΙΙτ ειιεεετοΙΙΙ.. Με νετεεΙιιεεετιετετι
Κτε.ιιΜιειιετοτιτιοιινιιιιττ1ετιτιιιΐ ιΙιεεετι ΡιιιιΙτι. Ιιιιι τιιιΙιετ .εε

τΙιε ιιιΙι. θε1ιοτΙιεΙΙιιεΙτιειιοιιετι ειιιΙιετε·οΙιοιιτΙειι, τεεΙιτ ΜΜΕ:
ι>ιεΙιιιιιτ Κττιτι1τ1ιοιτ.ειιεετ Ο1ιι·ετινετ.εεεοΙΙεεΙιεττειι,ιιιε.ιιτιιϋεεε
ι1εεεΙιεΙΙι ιιιιιιιετ ειπε ετιιιιι1ΙιεΙιε ΠιιΙ.ετειιεΙιιιιιε;εετ Ο1ιτειι. εετ
Νεεε ιιιι‹1Με ΝεεειιτεεΙιειιτε.ιιττιωειιειεΙΙειι ιιιιιΙ τ1ετειιΙττ·ειι1τ
1ιεττε ΖιιετειιτΙο ΙιοΙιειιι1εΙιι. Ιιτιιιιιις ιινεττΙειτιιιτι:ιΙειΙειιιι ει.ιιτ·Ιι
νιεΙ ΙοίεΙιτει· ειε ιιεγεΙιιεεΙιε Κι·τιιιΙιΙιειτειιτιι·ετιΙτοτιιιειι. νοιι
Ιτιι.ετεεεε τει. τ'οτιιει·ω τοτε Αιιι:οτ Ιιει·νετε;εΙιοΙιειιε ΡτιτιΙτε.
Μεε Με ιιιιι. τΙοτειτιρεγο1ιιεεΙιειιι1)οτεοΙ:οιιιΙιετε·ε1ιετιιΙειιΚτε.ιι1τ
Ιιεἱιοιι. ε. Β. Με εεειιιιιΙει·ε Ιττεεοιιι τεερ. ΗεΙιντε.ο1ιεΙτιιιΜι
ι.νειΙειι άιο τιιιιετεεΙιεοΙιο?ΙΙΙιΙιτΙτειι.εεε θτοεε1ιιτιιειιιτε.οι:Ιεεεειι.
εε οιτιετ.ΙττιιιιεΙι νει·τ. ετιιεεΙιιετ1οιιΠτιθτοεεΙιΙτιι ειο Ιιεεοιισ1ετε
θετιιτιιιιι τετ εΙε τιιιιεΙΙιεΙιεεΙιε Ι·`ΙΙΙιΙΗΙτεΙΙ:.

. ·Ι'Ιι'. .Ιτ°:Π1ι Ο Ι'Ιι'? ά“Ιι
ΙΙΙ. 8τι·εεΙιοντ: «2 ?ε.ΙΙε νοιι θΙιιτιεοττι "οι Βετιιιιτιε ριἔ- .

ΠΗρω” Ι (ζ θ Η $ω0Πω ΜΗ· (Η "ΒΙΒΗ Μ] Η 'Η
ειε Βε1ιε.ιιιΙΙιιτιεςάετεεΙΙιειι».
Αι1Ιοτ ΙιεεεΙιτεΙΙιτ ειιιοιι ι.ι·ριεεΙιειι ?ΜΙ νοιι Οετεοιιιε.1εοιε
Γτεετιιτοεει.Ιιει ειπετ ΜιιΙιιρετε. οιιτ εΙιε.τεΙτι.ει·ιει1εεΙιειιινετΙετιι'

ι ο

'

ε · τ
ι Ιι 1211' τ ε · · Ο -

Πτι ει·ετοιι ?ιιΙΙε, ειιιετιι 15·_ΙΙΙΙιτ1ἔειιΜΜεΙιετι ΙιτιτιτΙεΙιεεε .
ΠΠ Μ” ω] ΜΗ' ω· 8"Π1 θα ε! νο"μπλο"'ΠιθΠεΠ Μ]
ιτειιοιι. Πιο τΙιιτοΙι ειε ττετιιιε·ετειιΙΙτεεεΙιετι ειιι.ειτιιιόετιειι
?ι·τιοιιιτειι, ειε τΙιιτεΙιειιε ΙτεΙιιε 'Γειιάειιε πιτ ΟοτιεοΙιάιτι1ιιε

τ 2ειειι·τι. ΙιεΙΙιειι εοτ'οτι ιιεεΙι εετ Οτιετι·ειιοτι,Με ΚττιιιΙ‹ε Πω.:
1 ειι πιτ ε;εΙιειι 'ιιιι‹Ι οοιιε.ε ιιι Ιτιιτεοετοι·Με. Πει· Ηιτι·τι "ει·εε

τιιιι`εειιιοιι ΚειΙΙτττεΙιε.ΙτεοινοΙιΙ νετ εετ· Ορει·ιιιιοιι. Με εποε
ιιε.ε1ι τΙει·εεΙΙιετι ιιιεΙιτιιιτι1ε1ιεετιιιιιιιτ.?Σε 2ε1ε·ι.οετοΙι. τΙειεε οτε
ΚειΙΙιε.ιιεεεΙιειάιιιιε ιιιιεΙι νει· άει· Ορετιι.τ1οιιιι1ειΙτιττετ, εΙε
ιιοι·ιιιιι.Ιιπιτ -- νεε τετ θοΙιιιιετιε;οτεάιο Βεε·εΙ τετ. Ιιει ι1ιιιειι
ννεττΙετιειε ρΙιοερΙιοτειι.ιιτειι$ε.Ιιε πιιά τΙετ1ίε.ΙΙτιιιι Οι· ε.τιιετιιιιε
πειιι ΑιιΙΙιιιιι άει· ?τιιεΙιτ Ιιιιιι:ειι ε;οΙιεΙιειι; τιιιοΙιάει· ρετε.ι.Ιοτι
ι.ι·ιιι·ιΙοιιοεΙι ι·ιεΙ νι·ειιιρετΚτιΙΙτειιεε·εεεΙιΙειΙετι(Ν) ιιιεΙ νι·ειιιεςετι.
ινοΙΙ τΙοτεεΙΙιεειιτ ΙνιετΙοι·ΙιετεΙ.οΙΙιιτιεω· ιιοι·ιιιε.Ιειι ΚιιοεΙιετι

τιιιιι-ιιωιΑΙΙοε ΜεΙιετ ΙιεΙτιι.ιιιιι.εΙΙΙιετ Με ΑεττοΙοειε ιιιιτΙ ?επεσ

ι ιτειιοεε άει· (ιετοοιιιε.Ιετ·ιειιιιτ1τιιιι.εΙιτοιιτ άιο ιιι ειιιιοΙιιοτι
?εΙΙΙειι τεοΙιτ ννιτ·Ιτειι.ιιιεΡΙιοερΙιοττΙιετεριε ειιτ'ιτιετΙτετι.ιιι.
Α. Η 80Ιιι κι ειιιπ: «ΠοΙιετ ιιοτιτιιιΙο ΘεΙιννειιςετεοΙιεττ ιιιιι1
θεΙιιιττ Με? εεει.τεεΙιεΙιτετ Ορει·ιιιιοιι ειπετ ειτι.τειιιετιιιειι
θτενιιΙιτει».
1)ιεεε τεεΙιι ιιιτετεεεειιτε?τεεε ντιττΙνοιιι νοι·Ι'ιιεεετ ατι εετ
Πειτε εΙτιεε νοιι ΙΙιττιΙιεοΙιεεΙιτ.ειειι?εΙΙοε ειιιεεΙιειι‹1 1ιοετιτοε1ιοιι.
Βιοεετ ?εΙΙ Ιιεττει.ι'ειπε 'ΓιιΙιετιεεΙιενειιςετεε1ιιιττ,(Πε οιιετε.τιν
ΙιεεεΙΙιε;τ ιιιιιιι1ε, ννοΙιει εε ειοΙι ει·ιτιοε, ότι." Με οκιτειιτετιιιε
ΒεΙιινετιεει·εο1ιειτ ιιι ?οΙ.ε·ο ειιιει· ετε.τΙτετι1:Ι.ει:ι·οι1ειτιοιιεεε
Πτετιιε οιιτ ΒἱεΙοετιτἰοιιεΙτιοε ΕΙΙειι:ετε :ιι ΒτειιτΙε Ιτε.ιτι.ΝεεΙι

- άει· Ορει·ειττοιιικιιι·ιΙε ειε ειι‹ιιιιτιΙε Κτϋιτιτιιιιιιε·Με Πτ.ετιιε
ΙιεΙιετιάεΙι. πιιά εε ειεΙΙιε εἰεΙι Ιιτι.ΙιΙιιοι·ιιιεΙε θι·ενιιΙΙΒΜ εΙε.
.Ι. Βε1τεεεΙιο ιν: « ?ιιι ?ΜΙ νοιι Ονε.τ·ΙοιοττιΙεΙιει ειιιει·
8εΙιινε.τιε.·ει·οιιιιιι τιιιιι'ι.ειιΜοιιετε».

Ρ. ?Πτι ε? ο τι: «ΠεΙιει· ειε ΝιιιτεΙ εετ ιιιειιεεΙιΙιεΙιειι Ηει.ιιιΙ».
Αιιιοτ Ιιετ εε ιιτιτοτιιοιιιιιιοιιειε νοιι Βοι.τιιε.ιιΙτε.ιιιτεεεΙιειιειι
ΎνεττΙιε ειιιει· ΝεοΙηιτϋτιιιιι.τειι ιιτιοει·ειεΙιειι ιιτιι1ετοΙΙιε ειπε
ι.ττοεεεΒοΙΙιε του Μεεειιιιττειι ιι.ιι. Ετ Με, Μεε »οι ΒεεΙιτε
Ιιε.ιιτΙιε·ετι ότι: ΝΙΙ.ττεΙ οτι εετ ι·εεΙιτετιΗει.ιιτΙ1ιτειιετΜε, Με
επι άοτ ΙΙιιΙτετι; ΙιεΙ ΙΛιιΙτεΙιτιιιτΙιεειι1ιεοΙιε.εΙιτοτιιιιιιι Με θεμε
τΙιεΙΙ. Βιεεεε νετΙιΙΙΙιτι1εε ιτεινιιιιιτ ε·τοεεε Βεάειιι.ιιιιε; ιιι εετ
εετιτ·ΙιιΙΙεΙι-ιτιετΙΙεΙτιιεεΙιετιΡτε.1Ιε. ιι·ειιιι εε ι.ι·ΙΙτιιι εοιιει.ειιι·ειι.
σε ειε Ιιει.τε1ϊειιι1εΡετιιοιι τεερ. Με Ι.ειεΙιε ΙιιιΙτεΙιειιτι1,ςεεετ
ι·εε1ιι.εΙιειιιΙιτ.τεοι. - Βοι Ρετεοτιειι, ειε ιιι ι.ιιιιιε ι.=ιΙειεΙιει·πιιά
1ιοειιειιιετ "Μεε εοινοΙιΙ οιιτ άει· ι·εε1ιτειι, Με ειιιεΙι ιτιιι εετ
ΙΙιιΙτειι Πειτε ιιτΙιειτοιι Ιτοιιιιειι. ειιιτΙ εΙε ΝΙιεεΙ τι." Ι›ει‹Ιετι
ΗΙι.τιτΙειι εΙοιεΙι Μιι. ·- Πει· Ι›ι·οΙιεετε ΝεεεΙ Μ; ε·εινοΙιτι1ΙεΙι
άει· (Με Βειιιιιετιε, οε ι`οΙἔειι τΙετιιιάει· Βι·ειιε ιιιιεΙι άιο Ιΐειι.τεΙ
εεε δ.. 4., 2

. Με 5. ?ιτιεοι·ε. - Βοι ΒεοΙιι.εΙ1Μιτ1Ι2811ειιιι1
ειο ΝεττεΙ ετννε.ετΙεεΙιει· εετ άει· τεεΙιιετι ΠειιιΙ, εΙε τιιιΐ τι"
ΙιιιΙτειι; Ιιι-ι ΒιιιΙτεΙΙΙΙ.τιιΙΙΒετιΙιεοΙιε.εΙιτει: ιιιε.ιι ειτε Θει;ειιιΙιειΙ.- δε ετοεεετ εετ Βτιτειιιιιιίε.ιιε·ΙιοΙιτι ΙΙι1ετιεο1ιετι,ιιιιι εε Ιιτειτοτ
ειπε εοι ΙΙιιιι Με Νεε·εΙ. - Πιο Πιο1τεεοι· Νεε·εΙ ιι.ιιεετ Ηειιι1
νετιιιιιιιΙει·ι ειοΙι ΙιοιΙειιτειιι1νοιτιΠειιιιιειι Με 2ιιιτιΚΙειιιιιιιεει·.
Ο. Βτοτι ε τειιι: «ΠοΙιετ εΙτι τιει1εεΜετΙιιιιτιειιτ ΟιιΙιιινΙτιιιιε·
εοι· 'Γ ιιΙιει·Ι‹εΙΙιε.εΙΙΙειι»·
ΝεοΙιρτΙιτιιιιι.τεετ νοιι 1:Ιεεεεειιο·εττεΙιειιειι1ιΙοτΙιοιΙειιπά Βο
ετοι.ιιζιιιιεεετ ε·τιτειιΚοειιΙτετε. Α ΙιεΙιτι επ τι.

11Ιοεε.ιιεεε.Οιι6.28Φοεριι.ιιε1900τ. Βετιιιιεττε1ιετΠι·. ΒιιτΙο1τ'Ψιι.ιιεε1ι. ΒιιεΙιάτιιεΚετειν. Α. ΙΝιειιεεΙτεΚεεετιιιειιΙιοτει·?τ..10 15



Βενιιει1ει
Βιιεε1εΦειι

ΜΒ(11Β1Π189119Π
Ζε11ει:1ιι(11ετ.

Με θ. Βο11:ι.<ζε2ιιτ "81. Ρετει·51οιιτΒετ Μεάιο1ιιιεο1ιετι ννοο1ιειιεο1ιήίτ". 191111.

ΒΠ8818(ΣΕΒ ΜΒΒ101191ΒοΗΒ ΖΕ11ζ'1.'ΒΟΠΒΕΕ"1'Β19.

Δτο1ι1ννρε1ε1ι1εττι1,ιιο1το1οε111εειιάε1ιιιο_)ρε1ε1ιορετο1οε11(Ατο1ι1ν
Πιτ Ρεγο1ι1επι·1ε.Νοιιτο1οε1ειι. ι.τετ1ε1ιτ.1.Ρεγε1ιορει1ιο1οε1ε).

Βο1ιιιιεεΙιιιε_1ειεεεεω Βοικ1ιιε. (Βοι1ιιιι'ε Ηοεμιτε1:ειιιιιιε).
Ο1ι1ι·ιιτειε(81ι1τιιι·81ε).
Π_)ειε1ω_)ε.Μεά121ιιε(Ρϋ.ά1ε.ιτιεο1ιεΜεάιειιι).
.1εε1ιειιεά)ι·1ιι11ι()νοο1ιειι1ι1ετι).
Ποτάμι)... τιιεε1το1ε1ι1τιιτ8·1ι(Αιιιιε1ειι άετ τιιεε1εο1ι.Ο1ι1τιιτ81ε).
εά1ειιιιι (11τ·άιο1ιι).
Πεά1:1ιιε1αι)εο1.ιοετειι_)ε(Μεάἰεἱιιὶεε1ιεΒιιτιάεε1ιειι).
Μεάι21ιιε1(ι_ιεΠΓ1119νν1επ1]811ιιιοτιι1ωιιιιιε1ιοτιιι1ιιι(Μεάἰε1τιἱεε1ιε
Βι·1ιεεειι ειιιε Μετ1ιιε-Ατε1ι1ν).

Βιιιιεκι_)Ατο1.1ννΡετο1οιζιι,1ι1ιιι1ιεε1ιεε1ιοιΜεά121ιιγ1Βεοτετιο1οπ11
(Εεεε. Ατε1ι1ν1111·Ρετ1ιο1ο81ε,1111ιι.Μεάἱε1ιιιι. Βεετετ1ο1ο81ε).

81ιιιι·ιιε1ε.1τιιεο1ιετετινε.1 ε1ιειιε1‹ιε1ι1ιο1εειιε) (.1οιιτιιει1(“ϋτθε
1ιιιτι:ε1ιι1ίειιιιά Ρτειιειι1ιτειι1τ1ιειτ.ειι).

ν1(εετιι11ιο11.ε.1ιιιο1ο8·11(Ζειι.εο1ιτ18.111τΟρ1ιτ1ιιι1ιιιο1ο,ε·1ε).
Ψεετιι11ι 1‹1ἰιιιτεε1ιεε1‹ο_)1 εειιάε1ιιιο_)ρειο1ι1ε.ττ1ι1 ιιε1τορΜο1οειι
(Ζεἱτεε1ιτι1'ι.πι» 1‹1ιιιιε‹:1ιειιιιά Βετ1ε1ιι.1ιε1ιεΡεγε1ι1ε.τ.τ1ειιιιά
Νειιτορετ1ιο1ο81ε1.

1Ψεετιι11‹ε1ιεε1ιτεο1ιεεεννειιιιο)
ιςἱιτἱειιἔ'.πο) ιιιεά121ιι)·(Ζείεεε1ιτι1'τ111ι·6 ε

11ε1ιειιιιά ρτει1Μεο1ιεΜεάἱοἰιι).
Ψο_ιειιιιο-ιιιεά1:1ιιε1τήε1ιιιτιιε1(111111τάτ-ιιιεάιο1ιι1εε1ιεε.1οιιτιιιι1).
ι 11ντετεε1ι(Πετ Ατει).

εειιάε1ιιιο)1 ρτε1ττ1τεε1ιε
τι(;11ε1ιεΗγ.=τ1ειιε,ι.τετ1ε1ιτ.

Βο1ιιι1εο1ιιιε)ε (ιεεε1ε Βο11‹ἱιιε. Ντ. (111-Ω.

Ρ. 11'το1οιν: «Πε.ε Νο.ττ1ιιιι1ι1)οάοεε11ογ11οιιιιιΒει ννε1ο1ιειιι
8ο1ιειι1ιετ».(Ντ. 48).

1921011άειι 12τ(Μιτιιιιςειιάεε νετΓεεεει·ε ετιι.·ιεε ειο1ιάεε Νε..
51]οάο.ε11ογ11ειιιιιο1ιιιε Γτιιε;ε μια νν1ι·1τειιά11191ννε1ο1ιεπι
8ε1ιιιτι1τετιιιιά Με νοτ άειιι .1οουΓοτιιιάεε νοι·2ιη; άετ θετιιο1ι
Ιοε1);Κε1ι.ΑιιεεετάετιιΜ: εε 1111118ετ.Γ. ννειιιάτεάεε Ρτϋ.ρετειτ.
Ρετ εε οάει· ιιι 9-5Ο ρι·οο. 1..5ειιιιςπιι.

Κ. Βειι ο 1ιΠι ε ε: «Με Βι·ίο1,ςεάετ 8ετιιιιι11ιει·ερἱειπι Κ1ιιάει·
1ιοι.ρπε1 άεε Ρι·1ιιΖειι Ρειετ νοιι Ο1άειι1ιιιτε·ιν11.1ιτοτιάάετ
1ετετ.ετιΠιρ1ιτ1ιετιεερ1άεττι1ε1ιι Ρετετιι1ιιιι·ε·,ειιεε:1ε111897
1898».(Ντ. 48-51).

(Βο1ι1ιιεε).
Β. 1‹οιτιιιπεε! θτιιιιά εε1ιιει· ιτειιειιειι ιιιιά ιιιιι('εεεειιάειι
Β0011εσ1ιΙιιιι80τιιιιιτει· ειιιάετειιιΖιι 101ειιάειι 19τ8·ε1ιιιιεεειι:
Π1ε 1ειΖω Π) 1ιι1ιετιεεριάειιιιε ιιι ειει·ε1ιιιτε άετιι·ιε νοπι
.1ιι1ιτε 1894 ειπ!)
1ιεἱιιιειι‹·1ιειιάειιΡε.ιιεριάειιι1ε. Πιε νοι·1ιει·ρ;ε1ιετιάεΠιρι1ιετ1ε
Θρ1(1ε1111ε1ιι Ρειι>τε1ιιιτε1881-1884 πετά 1ιι ΒειιιΒ· τω( Ζε1ι1
άετ Ηι·1‹τειι1ιιιιιὲ·εεενει1ιι·εε1ιειιιΙιο1ιάετ 1ει2τειι ιιεε1ι, ἰ11›ετ
Με( ειε Μπιτ ιιι Βεπιιι:; επί” Βιετ1ι11ε111κε1τ.ιιιιι άεε Ποριιε11:ε.
Πει· Πε1ιετΒε.ιιιττου 1ιο1ιετ2ι1τι1εάτ1.<ζετ8Βε1·111ιε1ι1ιε1τΠε1 ιιἱε1ιτ
πι1τ άειιι Βεε1ιιι1 άετ 1ε12ιετι Ερ1άεπι1ε 2ιιειειπιπιειι,εοιιάει·τι
νο11εοι; ε1ε1ι ρ151:11ε1ι1ιιι2ινο1τειι.1ε1ιτεω. Ε1ιι11ι1ιι·ιιιιΒ·άετ
8ει·ιιιιι1ιε1ιειιά1ιιιιΒ·.
ι.ν11.1ιι·ειιά25 .1ει.1ιτε(18'7Ο-1894)ιιιι Κ1ιιάετ1ιοερπε.1άεε Ρτ1τιιειι
νοιι Ο1άειι1ιιιτΒ·Μι Πιιτε1ιεε1ιιιιτ.1:54 ρθτ. (ιιιειιιιιιιιπι 811,5.ιιι1ιι1
ιιιιιπι 48.2). ννο1ιει 1‹ε1ιι1ιεεοιιάει·ει·Πιιτετεε1ι1εάιι.ν1εε1ιετιάετ: η
Βρ1άειτι1ε)ε1ιι·ειι(1881-1884) ιιιιά άεε ερ1άετιι1εΓτοιειι.1ε1ιτειι
Ζιι οοιιειε.ιιτειι ι.νε.τ. Πει: ετετε ω.. άετ 1ειιτειι Βρ1άειιι1ε
(1894) 1ιεινε1ιττεάειιεε11ιειι1ιο1ιειιΡι·ο2ειιτειιτ:. άετ νοιιι ετεϊ.ε11.
.1ε1ιτεάετ 8ει·ιιπι1ιε1ιειιά1ιιιι€(1895) ρ161211ο1ιειι198,9 Πε! ιιιιά
ερΜετ ενν1εο1ιειι21,4 ιιιιά 25,5 εο1ιννειι1α.ε.
Βε1 νετιζ1εισ1ιάετ ει·ειειι 2 .1ε1ιτεάετ 8ετιιιιπ1ιει·ερ1ε(1895,
1898) πιιπ άοιι 101€ειιάετι(1897, 1898)ει·ιι·1εεεε ε1ε1ι,άε.εε ειο1ι
άετ Ο1ιετιι11ιει·άετ 1Βριάειιι1ε1ιι άεε: 81ιιιιε νετειιάετΙ: 1ιε.ιτε,
άει88ά1ε τε1ει1νε Ζιι1ι1άετ Ι11ι1εἔιιι0πἱ1εΘΙ1(εερτἱεοΙιειι) Πιρ1ι
τ1ιει·1εει1Πι άετ :ι.νε1τειι.Ρειιοάε (1897, 1898) ι.νιιε1ιε,εν111ιτειιά
ά1ε Ζε.1ι1άεε άιρ1ικ1ιετ1τιετ:1ιειι1Στοιηιε1ιεάειιτειιάε1ιιιε1ιιτι.Ζιι
8Ιε1ε1ι ιιε1ιιιι ειιο1ι άιε ΒϋειιτειΒ·1τειι.άετ ρ1ι1εε·ιιιοιι6εειιΠιπι
ι1ιετἰε πι.
Πιε Βιετ1ετ11τάεε Κιιιάει·1ιοερ1ιε1εάεε Ρι·ιιιεειι νοιι Ο1άειι
ω”. Πι άοιι 1ειειειι 25 .1ε1ιτειι(ερεοιε11Πι άεπι 1ετπειι 8 .1ε1ι
τω) νοτ Ε11ιι1ϋ1ιτιιιιεάετ $ετιιιιιι.1ιετερ1ε2ε11Β·Ι.Με νετις1ε1ε1ι
:Με άετ Ρε·τ1οάεάετ 8ετιιιιιι1ιει·ερ1ενοιι άετ 1ιεάειιτειιάειιΑ5
ιιε1ιπιε άετ Βιετ1ι11ε1ι1ιειτάετ ιπιτ. 8ει·ιιιιι 1ιε1ιο.ιιάε1τειιΠιρ1ι
τ.1ιετ1ε1τι·ειι1τειι.Πιεεε11ιειι 8·ϋιιειι€ετι Β.εειι1τειε ι.νιιτάειιιιιιο1ι
ει: ειιάετειι Ηοερ11Μετιι1ιεο1ιεο1ιτει.

1111.θα 1.ιιΒιιι: Πει εε ιιιϋε1ιε1ι. 1ιε18ειιειοτισιι 1111·'1'ιι1ιετ
1ιιι16εεΑιιετε.1τετιΠιτ Αιιϋ.ιιιιεε1ιε, Βεοοιινε1εεεειιτειι ιιιιά
:πιτ 'Ι'ε1ιει·1.ιιι1οεενει·ε.ιι1εςιε Ζιι εττ1ο1ιτειι?».(Ντ. 49).

νετ('εεεετ 1ιε'ει1ιτ.ο1ι1ΒεΓτεεε 1ιε1Βετϋο1τε1ο1ιωτιιιιι.:ιιΙ1οτ
ιιοι1ιινειιά1Βειι εεεετεεε1ιι ειιιε 8ε1ιιιτ2 τω· Πε1ιετττει.ιιιιιε
άετ '.1'ιι1ιετ1τιι1οεε.

Μ1άεπε ε1ιιει1 Τ1ιε11 ειιιετ επιιε Βιιεε1ε.τιά·

Με 8τετ1:11ε1ι1τε11.:ιιι 111ρ1ιτ.1ιετ1ε1ιεκτυΒ·
'

Ε.. Ρι·ιεάπιε τιτι: «Βε1τι·11Βειπτ Ρε.1:1ιο1οε·1εάετ 8γρ1ιἱ11ε».
(Ντ. 48, 49).

Βει ρειι1ιο1οε·1εε1ι·ειιετοιιι1εο1ιετΠιιτετειιο1ιτιιι8·άετ Πειτε ('ε.ιιά
11'.ιπι εοιιάγ1οιιιε15εεε8τιιάιιιιιι 111τιάοετΙ.ετ111:1εΜε ρετ1νε.ε
ειι111τετ1ιιι11ιτει1οιι.Πτι ειιιιιιιι6εειι 8ιεά1ιιιιι ιιιιεεετάεπι 511511;;
νετά1ε1ιιιιιε άετ Αάνειιτ.ιιιε ιιιιά περσι· Ο1:111:ετετ1οιιάετ 1ι1ε1
που, εε1ιειιετάετ ιςτϋεεετειιΗε.ιι1:8ε(Μεε.

.Τ
.

8ιιιοΙε1‹1: «Πε1ιει· ά1ε ά1εειιοει1εο1ιεΒεάειιτ.ιιιι.<.τάετ ΑΒ-
τεε1ο ιιιει·1».(Ντ. 50).

Ιτι ε1ιιειτιΓε.11νοιι ρτ1ιιιει·ειιιΚτε1ιεάεε Οοτριιε ιιτετ1ιζε1ειιε·
εε άει1ι νετ1”ειεεει·άι1το1ιιιιἰΚτ‹ιε1ιορἱεε1ιεΠιι(.ετειιε1ιιιιητάετ
ειιει.τε1ετε.1ιτειιΤ1ιει1εάετ Νε11111111ι1118άιε Π1εΒιιοεε τεε1ιτ.ιε1τ1ε
επ ε1ε1ιετιιτιιιά άιιτε1ι Ειιι1ετιιιιιιΕ άεε Πτ.ει·ιιερω· νεειιιε.ιτι
άιε Ρει1ειιιιιι Ζιι 1ιει1ειι.

1111.Ν11τι:1ιτι: «.1ιιτι11ιε1ιε1ιε1Θε11επετειιι1το111;».(Ντ. 51).

Νει:1ι Α11ι.νεπάιιιιε·νοιι 19ιαιτεει.ιιπιΠιιἱάιιιτι.1ιιτι11ιε1νιεΒ Με1
19211011πιι 20 Ττορΐειι 11οιιιιτεΑιιτ.οτε1ιιε 81ιιιει1εε Βεειιι11ιιε
επιιε; άετ Θε11ειιω.ειιι1ιο111τοοιιει.ει1τειι.

Κ. «Πτι 818.118τειιι: νοιι Αιιινειιάιιιιιτ άεε ε1ε1:(ετιεε1ιειι' 1.ιε1ιτεε1ιε1'1'ι·ειιιιιε».(Ντ. 51).

. Βε1 ε1ιιειιι ειι1ιρετιοεωτειιΒ1ιιιει·ειιεε άετ τω. ννιιτάεάιιτε1ι
1›1οεεεεΑιι1ε.<τειιειιιετ 81ϋ1ι11ο1ιτ1υ.ιιιρε2 ιιιεΙ 11ης1ιε1ι1ιι ννειιι
εειι Τεηςειι εε1ιιιε11εεΑιι1'εειιιτειιετ21ε1ι11:.

Α. (δοτου: «Πιε νετ11ιιάετιιιιΒειιάετ Ηει·εςειι8·11ειιάεε ΚΜ
άεε Βει ΜὶΙ1εττιι1ιει·1‹ιιΙοεε».(Ντ. 59).
νει·ίεεεει· Μιά. άιεεε άιε Ζε11ειι άετ ε.ιιτοιιιει.1εο1ιειιΠεπ
ΒειιΕ11ειι11ιι·εθτϋεεε ιιιιά 11'οτιιι11ιιάετιιιιιιά ειιιε Τ1ιε11με:
νετεο1ινν1ιιάειιιιιιά ιιι Βιιιάε.<;ει.νε1ιενετινειιάε1τ.ννετάειι. Με
Ν1εε1'εο1ιετιΚϋι·ι1ετ ι.νει·ετιυιιτε8·ε1ιτι11εε1ενει·1.1ιει1τ.ά1ε Κει·ιιε
νετ1οτειι τ1ιε11ννε1εε11ιτε(1οιιτοιιτειι ιιιιά Πι εεΙτ.ειιετι11ε.11ειι

. νετεε1ιι.νειιάειιειιτ1ι ά1ε ΚετιιΚϋτρετο1ιειι. Πιε Ζε1ι1άετ Βιιιιά
2ε11ειιιιιιά 8ριιιάε1ιε11ειι1ιιιΒ1ιιάεε;εινε1ιεεττοιιιεκαι· νει·ιιιε1ιττ.

111(ε γ ε τ ε
.

Ήεε1ιι11‹ 0ι'1ει1ιιιε1οε11. Νονειιι1ιετ-9εεειιι1ιετ 1899.

Τ 1ι. Ο ε τ ιιι ε τι τι : «Ζιιτ Κεειι1ετ11ιάετ 8ε1ιιιετνεεεεεο1ιΜ11ετε.
Αιιο1ι άειιτεε1ιιιι Ζε1ιειιάετ'ε 1ι1ιιιιεε1ιειι11οιιε.τε1ι1ε.ττετιι».
(8εριειιι1ιετ).

19. 5 ο 1
ι
1 ιιι ε. ιι ο ιν ε 111: «Πι·ε1 ?Με νοιι ε.ιιΒ·ε1ιοτειιειιιΚο1ο

1.101"άετ Αάετ1ιειιιι:ο.
Με ετετειι ?Με Οο1ο1ιοπιε.1τιάιε ει. Ο1ιοτ1οἰάεεε-Μγοριε.Πτι
"εειπε" Ε'ε11εΟο1ο1›οιιιεΟ1ιοτιο1άειιε-1άγορ1ε.1ιιι άτ1ι1:ειι1111111)
Οο1ο1ιοιιιε.ιτ1άιε, Βεετε άετ Ριιρι11ε.τιιιειιι1ιτειιιιιιιά ειε εε1ιτ
1ιτειιεε Αάετ1ιειιιεο1οΒοιιι-Μγορ1ε.

.Τ. Ν. Ν11τε1_) ιι1ι1ιι: «Βετ1ο1ιττω» 275 Βιιττειει1οιιειιιιι άετ
1.ε.ιιάιιι·ιικ1ε».
νοιι 1896 Με ειιιε 1 .1ιι111899 ινιιτάειι ά1εεε Ορετει1οιιειι
ιπι 1.ειιάεε1ιε1ιε1ιοερ1τ.ε1εει: Ρεττορενν1οι.νε1ι-- θοιινει·ιι. 1110
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ι·οιιεεε1ι, Κτειε Βοεεεεε)ιει· - εεεεεειι1ιι·ε. Με Ιι·ιτ1εεεοιιιιε
128; οΙιεε 1ι·ιεεεεοιειε 147. ΝεεΙι 12 Με 14 ΤΗΒ'ΡΙ1ειιιε εει·
Ρε.ειειιε εεεΙεεεεε. Πειε Βε1ινει·ιιιθ.εεε »νειι Μεειιιιιεε άει·Μι
Με επεΙι1ειι πιιι. ειεειιι 8εεει·ρ:ιεεε. Βεει.εε 8εΙιι·εειι1εεεειιιά
11'ιεεει·ιιι σε 11εεει·.Ιιι 415ΡεΙΙειι ει·εο1ε;εεΜεεεϋι·ρει·νοι·ειιΙΙ.
Ρεεορ1ιε1ιε1ιεἱτ1ε11 ΗΜ = ει εθε. 1νιιιιεειιει·ιιεε 2 Ε”ει.1Ιε;
ρΙειειιεε1ιε 1ι·ιειε 4 Με!. 1ι-ωεεωιιε 12 Ρει1ε. 1ι·ιενει·θιΙΙ θ
Αει;ειι. Βιιι Δεη” ειιιε· νει·Ιοιεε εε ει·οε'ιιεει· Β1ιιειιιιε·. Ιε
_ιει1ει·ΒεΜεΙιιιιις εεεεει1ει·ε ιιιιειιιιειιι; Με· Μιε .1ει1ιι·1898

-
ειιιε 1ΐο18·εεεε Ηιιιιε·ει·ε εει·ει άει· 1Μεεει·ιιεε. Η111ιιιει·Μιεθ
πω· Με εει· θεεε.ιιιιιιεεει·ε1Ιιει·εεε εεε εεΜεεεε Ηει1ειιι1εειιε- 4
:Με Ποι·εΙιεεεειιωϋιιΜιιιεεε με εε ειιεεε1ιιιιειιε Με: Ν.
ι·Μιιιιε εε1ιι· Με νει·ε1ιεοεμιιε νειι Εεεει·ε!ιι·εε εε εΠε Μεεε
Ρε.ε1εεεεε`ειἰεεε1ιΙεεεεει·Πι·εε.1ιι·ιιει.;.

Ν. Ρ ο εε ε ε ε ο: «Βει·ιεΙιε Μιει· Με Αιι.εειιΙιει1εεεειοε επι
Ιειειι».

Με· Οτε 1ιει.>.·εεε άει· θειεεειεε1ι-ι·ιιεειεεΙιεε Β.ι1ιε1·ιι εο
εεεεεεεεε θεειιε'ει·εεειεε. Πει· Ηει·ι· Ο‹›Ι1εεε

- Β:ιιιιιει·ιε -
εει·ιε1ιεεε Ιιειει· Με Με νοιιι .Ιειιεει· 1898 Με 211ιιι10. .Πει
1899. Λε 288 Αιι;;·ειιΚεειιιΚεε ενει·θειι 3θ8 Βι·1ιι·ιιιι1ειιεεεειαε- .
ΜΜΜ. Βι·1ετειιειιιιεεε άει· Βιιιτ1ε1ικιιιιιΜ Με· ειιιε, ιιιε1ιιεινε
'1"ι·εε1ιοιιιεεά εειιιειι ΡοΙεειι 178).Ποι·ιι1ιειιτει·Ιει·ιιεεεεεειι 114.
Μεεε 10. Οιιει·εειοιιεε 97. Βιιει·εεειοιιειι θ.)1ι·ιεεεεοει1εε 12.
Πάορετε.ειοιιεε 19.

8ιεπιιιιεεεει·ιε1ιεε άει· θε. Ρεεει·εειιι·ε;ετ Ορε
εΙιεΙιιιοΙοειεεΙιεε θεεε1Ιεε!ιεεε.
Μεεε” Με 12. Νονειεεει· 1898.

8. ει. 1ιοθεεο ει: «Πεεει· Με Βιιι11ιιεε ειειαει· ε1ιγειο1οαι
εε)ιει· νοι·ε;ειιΒ·ε εεε”Με Βιι1ιεει·ιειι, ννε1εΙιε ιιι εεε Βιιιι1ε
Ίιεεεεεε1ι 8ε1ειιε;εειιιε».

Πιε Πιιεει·ειιε1ιιιιιε;εε ννιιι·θεε ἰει 1ιεεοτειοι·ιιιιιι Ρι·οΓεεεοι·
Βε11ε.ιιιιιεοε·'ε ειιεεεεἱιΙιτε `ινεΙε1ιεε Β1ιιι1ιιεε Με Με Με
ΒιιειινιεΙιε1ιιεε· νειι Βεεεει·ἰεε Με Βιιιάε1ι·ιιιιεεεε: 1) εεε ΒΙΜ
2ε1ιι,2) Πιε ΤΙιι·εεεειιεει·ι·ειιοε.δ) Με· Ζιιεεειιιι1Με 'Ι'ιιι·1ι.εειι
ε1ι1ειειιεεεεεεε.1ε,4) Μιε ΒΜε1ιεΙ άει· ΒιιιιΙε1ιειιε εεά Ηοι·ιι1ιειιτ, ι

5) Με θι·θεεε άει· 1Λεεεε1ιε. θ) Μιε Α1εει· εεε νει·ειιεΙιεε1ιιει·εε.
Ζει· νει·ννεεάιιε8· 1481118!!8εειρ1ιγ1.Νοε. ειιι·ειιε. Βιι·ερεοεοεειιε
ρι·ιι.ε·ειιεεεεε εεειιιιιοεεεειιε Ρι·ειειι1ιεΙ.νει·εεεΙιεε1ιιετε: Ηιιε‹1ε
εεά Κεειεεειειι.
Β.εεε1εε.εε: Αεε1ιεεεεε· Με Πόεε1ι1ιιεεε 1ιεεθι·άει·εΑιιΐ
εεειιιιιιε νειι 8εει·εε εεε Τιιι·εεεεθιιεειεΙιειι. Ιιεειιιιεειε·ε εεε
Νε.1ιι·1ιοι1εεεει· Βε1ιεει·ιειι εεε ει·2ειι),;εειεει·ιςε θοιι_ιιιεειινιείε.
Με Τ1ιι·ειιειιεεει·εειοε ερεΙε εεε ΒιιιεεΙιειιεεεεΙε εεΙιιιεΙΙετ
εεε, εεε ιι1ιει· ειιιε' ειιιε ιιιεεειὶθεε Βεεεἰιιι‹ὶιιιιες θεεεεΙΙιειι
ινεεεει· 1ιε1ιιειι 1Μιιε1ιιεε.Βιιεειι·ρε.ιιοιι άει· '1'ιιι·ειιειιι1ι·ιιεεεεε
ε1ιειιεε11ε1ιειιιειι 1Μεε1ιιεεεεε Με Οοιι)ιιιιειινιειε.
8εερ1ιγ1.ειιι·ειιε εεννεΙιι·ε εειεε Ιιεεειιεεε1ιπςΙιεἱε ιε 'Ι'1ιι·εεεε
Μιεε1εΚειε Με εε 'Ϊ 'Γει.πειι;Βε.ι·ειεεΜιε Μι.ι·ιεΜε :ιιι ενε.εΙιεεε
πει 5-Τ 'Γεεε; Με· ΗεεεεειΙΙιιε ι.ιε.ο)ιεεειιεΙι ιιεε1ι 3 117'οε1ιεε
ινε11ει·.Πιε Ήιι·ε.ιιεε 1ιεειεεεε ε.Ιεο 1ιειιιε ε.εειΜι1αει·ιε11ειιΙΜ
ι.εεεεε1ιεεεεε.Πεειιι·εΙιεειιει.ε1ιειε εει· ΤΙιτειιειιεειειεεεε·εινεςε
ει1ει·ι1ετεε Βι·ννειιει·ιιιιε ι·ει·ΙιεΙε ειεε Με εειιε ΜεεεΙι1εε;.
Αεεε1ιτεεεεε εεε Μι.τεεε1ι ε·ειιιιρειε Βιει1ε1ιεεενει·1ιε.1εειοΙι
Με εὶιιε θε1ιΙειειΙιεεε ιιιιε εεεειιόει· Βριτ1ιεΙεεεεε - Με θειι
_ιιιιιειινιειε ιεε Μεεε εεει·1ιει·.νει·1εεειιιιε άεε Ποι·ιιΙιεεεεριεΙιε1ε
ι·ιιεε εεει· εεεεε 1ιιιιΙει·εεε, Αεεεεεεε, Ηγροριοιι 1ιετνοι·ινειιιι
Μει·ιιεε1ιι;;ειιιιρεεινιιι·ι1ε.1Μεε νει·ειιεει·εε Ι.Μερε.Ιεε εεε;ίιεεειεε
Με 1ιιιρε-θσε_ιιιιιεεινιειε.ειεε ει·ννειεει·εεΜεερεΙιε 1ιεειιιΠιιεεε
εεε θι·ετ1 εει· Ιειρει·εεεειοιι Μεεε. .1ε _ιειιεει· Μιε νει·ειιεΙιε
ιΜετ, ειε εε 1ιεεειι:ει·ειεε Με Βειεεεεε1ιειειιει.;ειι εεά επι εε
εειρίε.ειςΙιε1ιε1·Με Βε1ιΙειιιιΙιειιε ει» Με Ιιιιρε'ιιιιἔ.

Πι·. Α. Β. Ο Η ε: «Βειιιοιιεειιι·ε ειιιε 28τιειιι·ιςειι Ρεεεεεειε ιιιἱε
εειιτεεε1ιεειεεΙιε1·ΑειΙιειιοριε εει· ΝεεεΙιεεε».

Ηγεεει·ιεεειε Βι·εεειειειιεεεε, νοι·ιι1ιει·Ε.;ε1ιεεεεΡει·ε1γεεε,
Ρεοειε, Ρει·εειΙιεειειι ινει·ειι νοτειιει.;ει;εεεεε. Ζει· Ζειε ἱεε
1ιεί'επτε1ΛεΙιεεε1ιειιΜε ειιι2ιε·ε ΚΙεεε. νιειιε Με -)- 1,5 Ι) =
εο)Χν. ΗεειεΙιεεεεΜ Με εεε 10° ι·ιιιέειιιιι Ιιεεε1ιι·ειιι)ιε.8ει·γε1ι
ιιιειιι_ιεεειοεεε ει·ιι·ειεει·εειιΜιε θεειΜιεεε'εΙάΜε 4Ο°-'7'Ο°εεά
ΜεΙε Μεεε Αεεεεεεει·ιιερ; 10 Τε” εε, Μιιιε ΐο1ε;εεειε Ιιεεει,εει·
Μιε·ι·ιιεεεειιε'ε11εεά ινιεθει·ιιιιι εεεεε εἰεΙι Μιε ΗεειεΙιεεεε1άΜε
Με 10° Με. Πει·ε1ι Με 1ιιιεεειοιι ινιιι·ι1εεεει· εεεεε εει· εἰπ“πιε Μιε Δε” εεεεεεει·ε, εεε ε1εεεεεΜεεε Με Ιιι_ιεεειοιι
ει·Γο18·εε.Πιε θεειεΙιεεεεΙειιιεεεεεε 1ιεεε ειιειι άειι Ε'6ι·εεει·εεεεε
νετεο1ιιεειιιιεεεγριιε ει·Ιιειιεεε ε. Ιι

.

εεεθεειεΙιεεεε1ι1Με ειιιςει·,
ννεειι ειιιε νοει 1ΜιιεειοεεριιιιΚεεΖει· Ρει·ιρ1ιει·ιεΜε ι;ε1ιε, Μιε
θεειο1ιεεεεΙθ ειε ναειεει·.ννεεε ειεε νειι εει· Ρετ1ρ1ιει·ιεπιει
θειιιι·ιιιιι Με ιιιιεεε. Πεε θεείεΙιεεεε1ι1Με ι·οε1ιἰεε ινειεει·, Με
Με Μειι.
Με" εει· Αευνεεειιεεε ειιιε Με· Με1ιιιιιι,ε. άει· Αιιε·ειι
εριεεεΙΙιεειιιιά ει·ιεεετε εε ειιιε εεεεΙειιεειιε Νεει·ιειε.

1)ι·. Ν. Ρ. Αεάοεε1ει: «Πε1ιει· Με Ηοι·εΙιειιεεε1ιτ ιιεε1ι
ΚεΙε». · .

Βει·ειεε ι·εε'ει·ιι·ε.Ιιι άει· Πιεειιεειοιι Μιε Με ειεεε1ιιιιιιΞε
@με Με Ηοι·ιιΙιειιεεε1ιε εεερι·οε1ιειι.

Βι·. Ο ε ι· ιιι ε. ιι ε : «Πεεει· 8ε1ιεει·νεεεεεεεννϋ1εεε».

ΚΙιιιιεε1ιε Βεεε1ιτει1ιιιεε·εεά Πειιζεοεει1εΜεεει· θεεε1ιενε1εεε
Με ειιιε 8εΜεεε 1)ειιιεεεει·εειοε Μεεε Ρι·εερει·εεεε - 'Ι'ιιιιιοι·
νοει Ηε1ιεει·νειι εεεεεΙιεεε νειι Ηειιιιει·ειει·θεεε. Αεειο-8ει·
εοιιιε. ειπ ι1ιειΙννειεει·ιιιγιιοιιιιιεϋεει·Πε,εεεει·ειιοε.

Με2ειιε ειε 10. Πεεειιιεει· 1898.

Βι·. ΒοΙεε εε ν; «Πειιιειιεετιι·ε Με εειιεε 1Ιοε1εΙΙ ειιιει·
8ε1ιιιεεΜ·ιΙΙε ει» Αι·Ιιειιει·».

νειι ειιιει· θε1ιεεεει·111εειι- Αι·1ιε1εει· ιεε επ νει·Ιεεεεε:

|· 1
) ΜεεεΠιε Μεεε Μιε Μεεε νειι ε11ειι8εἱεεε εε1ιεεεεε. 2
) Με

Μιι·ε'ειειιεεεε!ιενει·εειε. θ
) εο11εἱε1ιε εει·ετεε1ιΙιε1ιεειε, 4
) εοΙ1

1311112εειιι, θ
) ιιιιιεε ιεθε1ιε1ιεε ε·ι·οεεε (·Ηε188Γ1ιε1ιεε,επι Μιε

Νεειο1ιιεεε1ι1Μεεε ειιιειιεεε;ειι. θ
) Μιε θεειεΙιεεεεΙε εει·? εε

(Με 8ειει-ιι Με εεε εποε ιιεεεε Μεεε 1ιε1ιιεθει·εεειιι, Τ
] Με

θΠεεει· ιιιεεεεε ιιι68·Ιιε1ιετ.Με νοιιι Αιι€ε ε.εεεεΙιεει ειε ειε
Βεεειι1εεειι ειι νει·ιιιεΜεε, 8

) Με 11'ε.εειιεε·εει· Βι·ιΠε ιιιεεε εε
εειιι, Μιεε Με μια άιιι·Μιειι·ειεΙιεε Μεεε. Ιε άει· 11'εΜ·11εάει·
Γιι·ιιιε δεειςε11ι- Βιεειιι;ιεεεει·ει εεε ειεε1ιεειεε1ιεΜεεε -
ενιιι·ι1ειιάειι Αι·1ιειεει·ε 8εΙιιιε2Μ·111εε νει·εεειεεεεεεει· Αι·ε
β'θβ'ιεΙ18Πειιιε Με Λεω-ιιΜ ιι1εΜιειι εε1Ιιει·1ιεει·εεεεεά σε1ιδι·ε
ιιΜ-ι· Με Νεε)ιεΙιει1ε ιιΜ νοι·:ϋ);ε άει· νει·εε1ιιει1εεεεΠεεεει·.
Αεί' Μεεειιι ι·ειιι ρι·εΙιειεε1ιεε Με ε ει·Με1εε ΠοΙςε.εοιν εε.ε1ι
νιε1εεε1ιειι Αεειιάει·ιιε,εειι Μιε Με ε11,ενε1Μιεε ει· νοι·εεε11εε
εεε εει· νει·ει·ειειιιι.<; ειιιιιεεΙι1. Πἰε (ι1·Η5.εει·Μεεε Μεεε
Πει·ειιιιιεεεει· νειι 45-52 Μιε. Με ειπε Μεἱει· Πε)ιειι 1κειιε
Με· Αι·εειιει· _ι

ε

ιιεο1ι 1νιιιιεε!ι Με νει·εεΙιιεθειιειεε θι1ε.εει·ιε
Μιε θεεεεΙΙ ι·ιεεεεεεε: Μεεε, Μ1εεε ε·εεε.ι·1ιεε,Μεεε οι1ει·εεε
νειι εεε εεεεεν εεει:ΙιΙιε'ειιε θΙεεει·. Μιε θεεεεΗ εεεεε1ιε ειιιε
ειεειε Μιεεεε, Μεεε ιιιει.εΙΙιεε1ιεεΠι·ε1ιεεεεεε, ειεΙε1ιεε ειεε
“Με εεεςειι άειι Νε.εειιι·ιιοΚεεΜε πω, Με 8ε1ι15.εεεεεε

. εεε ο1ιει·εε 'Ι'1ιε11άει· 1νειιιρ;ειι. Ιε 8ιιιιιιιιε Μ1ι1εε Μιε θεεεε11
ε.Ιεο ειεε Αι·ε λι1ειεεε. Πιε θΙϋ.εει· εεε1ιειι ιπι θεεεε1Ιεεει·1ιε
ειπε ειιεειι εεε εεε νοι·εε ε·ειιε1εε.Με Βι·ειεε εεε 8εεεε:ε
ιιεεεεε εεει·ε.ε:ε ειιεεει· 41/8επι.. ο1ιειι259 εει., ἱιιιιειι Με επι.
1)ει· Βειιτ1,εει· ειεε εεε θεειεΙιεεε1ιειΙειι εεεε1ιειιεε;ε, ἱεε ιιιιε
Εεεε: 1ι1ιει·εοε·ειι.Πεε θεεειειιιει.εενν1ε1ιεεεει·εεεε Μ) Με θΟ
θιτειιιιιι. Ι)ει· Ρι·ειε εεεΠεΜε Με 1 Βιι1ιεΙ Μιε Ρεο.ι·.
Ιιι εει· 1)ιεειιεεἱοε »Με ειιεεεεεεε. Μιεε Μιε νοι·ε·εεεε11εε
ε1οι1ε1Ιειε 1ιεεεει·ει·θε1ιεεεερρει·ετεει, Με εΙΙε ειιι1ει·ειι1ιἰε1ιει·
εεει·ειιε1ι1ιεΙιειι,3ειιοε)ι ιεε ε.ιιειιιιε1ιιεεε.Μιεε Με Αι·Ιιειιει· Με
Μειιει· εεε θεΜ·ειιεΙι ειιο1ι ι1ιεεει· 8ε1ιει2Μ·ιΙ1ε ιεθει1ιεΙιεε νει
ιιιειι1εε ννει·ι1εε. Μἱε με· Βε1ιιιε21ιτΠΙεε·ἱι·‹1 εεεεειιειιι ει»
ιιιεειεεε εεε Ιεεεεειιιει·, Μιι·ιε ΙὶΘΒ".ιειιιε εεινιεεε Βεειιιετει.ε1ι
ειι;ιιεε ω· Βι·ινει·εεεεΙιιεεειε. Μ.εεε άει· Αι·εειερ;εεει· εετεεε:
ιιιιι·ειεε'Ιιε1εεε ιινιΙΙ,‹1εεε Με εεεε.1ιι·ΙιεΙιειιΑι·Ιιειεεε Με Βε1ιεε2
Μ·ιΠε ε.·ειι·εεεε ειτε. Μιιιιι ειϋεεεε ει· ειιε1ι εεε Εεεε ΠΠ·
Μεεε Α1·εειεεε ει·1ιθΙιειι,Μιιιιι Μιε άει· Αι·Ιιε1εει·ειεε Μεεε
εεε Με Βι·ιΙΙε εειιιιιεειι, ειιι1ει·εννο1ιΙΙιιειιιιι.
Πι·. Τε. ν. 8εΙι ι·οει1 ετ 1ιει·ιε1ιεεεεεει· εεε θε1ιιι·1ιεε1εεε
Ρειιεεεεε, ννεΙΜιειιι ει· ιιει·1ι8ε.Ι2ει·Με Ιειιι·οιιιε.εθεε Ηοι·ε1ιεειε
ει·ερειιιι·ε εεά ιιι Με Οεεΐιιιιιιε Με Γεεεεει·εΙιεε ειιιε Βετε
Ι‹ι·ι·ειε.ΙΙ ειιιεεεεεεε Μεεε. 8εεΙιε 111οιιεεεΙειιι.ε·Μιε εει· Μεεε
εοε1ι εονἰεΙ εεεειι 1ιθεεειι, επι ειεε εΠειε Γἱ11ιι·ειι:ιιι 1ιθιιεεε.
Με εο1ιεεε Μοιιε.εε ννιιι·ι1εΜιε Ρεεεεει·ε1ιεε ειιεεεεεοεεειι.
Πι·. Ε ρ ι ε ε η ε ιιι θειιιοιιεει·ιτεΜεεε Ρ ε ι·1ιιι ε εε ι· εἰεεεει·
Οοιιεει·ι:εε1οιι.Πιε 17οι·ειιει1εεεε11ιειι1815.Με." ιιιε.ε εε1ιιιε11Με
Ρει·1ιε εεε ΟΜεεεεε, Με ννεΙε1ιεειΜιε θεειεΙιεείεΙά εειιιεεεεεΜε, ινεε)ιεειιι Ιωιιιι. Πει· Αριιει·εε ιεε Ι›ειεΕεε 1ιεεε1ιι·ιεεειιιιι
άει· Νι·. 88 1898 άεε «Σνι·εεεε1ι».

Πε. Βοεννιιιεε: «Πε1ιει·Με νει·εεεει·εεεεε εεε ΑεειΒ·ιεει.
ειειιιεε ιιιιεει· άεπι 1Μιιί1ιιεεεειειε.ε;ει·ε1ιγε1εο1ιει·ιιπά Μιγ
ειιιΙοειεε1ιει·Ρεεεοι·ειι».

Ζ ιι ε ε. ιιι ιε ε ιι Η ιι ε 1 εε ε άει· Πάει· 1ιεεεει·εΜιε θε1ιεε. εο
εν01ι1ειιι·ε1ινει·ειι);ει·ιιιιε εει· ΜάερεΙιε, Με ειιε1ιΜεεε νει·
εει1ει·ιιιι;.·;εει· Ποι·ιιΙιειιε1ιι·1ιιιιιιιιιες.8ει ε1ιο1ιεε Α1ιειε
1ιειι άει· 11ιάει· Με Με ε·1ειειι €ειιεει,ε.·ε1νιτ1ειιες. εειε
1ἰε Ιι ει· 1

)
ι· Με Με εεε ΑεεερεεΙ Με Με ειιιρειεεε εεεεεεε

1νιι·1ιιιιιι;. Πιε ΑιιΠεεΙιεεε εεε Ιιοι·ιεοεεει1ειιεεε Με 'οι·νι·61
Μιιι€ εεε νει·ειεε1εε Μει·1Μεεεε 1ιειιιι νειι 2 Με ιιι θ 1). Βε
ει·εεειι.
1)ιε Αεεοιεοι1ε.ει ο ε εεΙΙ ιε εεειειιιεειεε1ιεε Αιιι;εε Μεε
εὶε ιιεε1ε1ε1ιιεεεει;; εειιι Με Ιιι άει· Ε! ιι εε Μεεε ιιοοοιιιο
Μι.εινεε Αεεει:ειεειειιιιιε ει·εεεεεε. 1)1εεεειιε;Ιε1ε1ιιιιεεειςεΑσοσ
ιιιοΜιειοε εεειι;ιιιε.ειεεΙιετ Με ινε!ιι·εε1ιειε1ιεΙι 1ιει1ιεεςεΜιι·εΙι
ιιιιεΙειο1ιιιιε.εεεε·εΒιιενν1ε1ιε1ιιιιεεεε οιΙ18.ι·ιειιεΙιε1ε.1)ει·ε1ιΛαοσ
ιιιοΜιειοεεειιερεεεεεε Ιιειιιιι Ηοι·ε1ιεεεεεε1ε·ιεειιειειιε νειι 0,5
Με 2,51) οοι·ι·ιε·ιι·ει)νει(1ειι.8εϋ.ι·1ιει·ειιενι·ιε1ιε1εινετι1ειι Με
_ιειιι);εε ΤΙιειιε εεε Ο11ιει·ιειιεΙεε1ε.ινεΙεΙιε ειιιε Αιιεε;Ιειο11άειι
Βεει·εεειοιιεεε1ιΙει·εεεεοιιτ1ει·εεεεεειι·εεεε ειει·ι1εε.
Ρι·οε. Βε11_ιει·ιιιιεοννΙιεΙοεΙιει·νοι·.Μιεε Με ΠεεετειιεΙιεεε· Β.'ε
Με ΑεοοιιιοθεειοιιεΙεΙιι·ε Ποει·οινοΙεΜ'ε εεεεε.ει;ειι, εεε μμε
Με 1ζιε1ιι·ειινειι Εεεε ερι·εεΙιειι.

8ιεεειιε· νοει 21. .Τειιιιει· 1899.
Πι. 111.Α. πεταει ιιιι‹1 1)ι·. Θιεε: «Βειιιοεεει·1ι·εεθειεεε
Ρεειειιεειι ιιιιε Ορ1ιε1ιεΙειερΙεε1εειιεει·εε.».Π .



Η)

Με 19-ΙεΙιι·ιε·ει· Βεεει· Με εειεΙι ειιιει· ΙιεΕΙ;ιεειι θειιιϋιΙιε
Βεικεεςιιιιε·εεε 8εΙιι·εεΙι Με ιι·ειε ΙΙεε·εε;ειιε εει· ΕΧΙ1°ΒιιιΙΒΜΙθΙΙ,
Με Βρι·ειεΙιε εεε εεε θεειεΙιτ νει·Ιοιειι. Βι· ιιιει·Ιιι άειι Με
Ι!τεεΙα ειιιεε ειειιιρίειι εεΙιννει· εει·εΙε·ιιΙ !εἰι!ειιεεε ΜειιιιεΙιειι.
Βι· ετιει·τεει·εεεειιε νει· εΙεΙι Με. ινιιιι.εωιωιω ΑιιαειιΙιεινε
ε·ειιεειι ΐεει. Ι'εΜεεε, Ι!ε.ε·εεειι Ιεεεειι εΙ‹·Ιι εεε·ειΙειι ειιννιΙΙ
ΙιεΙιι·ΙΙεΙιε Βεννεςιιιιι.;ειι επ άειι Αιιαειι οοιιεΙ:ετιι·ειι.θεεΙΙ·Ιιτε
ι'εΙΙΙ Με ννειεε εεε ΙΙ'ειΙιειι Με Με' εεε ΜΧετΙοιιεριιιιΙα ειιι
εεεεΙιι·ειιΙα. νιεεε εειιτι·εΙιε ΙιειΙΙενεειιε Ξ 1. ΡΙΙΙΙΙΙΙιιιτε8,ειΙοιι
ιιοι·πιιιΙ. ΑεἔειιερΙεεεΙΙιεΐιιιι‹! ιιεεειιν. Πε Με! ΗνειετΙε :πιεε
εοιιιιιιεε - εε.εΙι Ρει·Ιιιεεε.
Πι·. 'Ι'Ιιιιοΐεενν: «ΠεΙιει· Με ειπε” νοιι ΝεΙιειιιιΙει·ειι
Βιιτι·εει. πεί εεε ΔεΒε».
ΒΙιιε Β Οι. Πεειιιιε· Ιιι άειι ΒΙιιεε!ιιιιιτενιεΙιεειι·ϋ.ιιϊεΙΙ. εε·
ννιΙΙΙΙ: ειιιε 7ει·ειι,εει·ειιε·,εει· ΒΙειι.ςεϊΙ3.εεε Ιιι εει· εεεειιιιιιτειι
Αεε;ειιεεΙιΙεΙιιιΙιεεε. Με ΑΙ1Μεεειιεε, ΜΗ ΙΟ Με 45 Μιεειετι
2.11.8ιει·Ικε Ι.ϋειιιιΒ·ειι Όιειιιιειι ιιιπ! εεΙιπιει·ιειι. Βιιιε ΒιιεεειεΙ.Ι
εεΙιε Ινιι·Ιιειιε; Ι'εΙΙΙι, _!εεοοιιιιιιι.ει·ειιιιιι εε Με ΙΙ*ιι·Ι‹ιιιιε εεε
(Ιοε:.ιΙιι Μ! ειιτεϋιιεει.ειι Αιη,τειι.ΑΜ Με ΡιιρΙΙΙε ιπιι! Αεεοιιιο
Ι!ειιυιι Με εε ιωεω ννιι·Ι‹ιιιι;;. Πε ι·ει·ει5.ι·ΙαΜε Πιι!ιιειοιι εεε
άειιι Οοιι_!ιιιιαΙνεΙεεεΙΙ ιιι Με νοι·‹Ιει·ε Ι(ειιιιιιει·. Πε" Αιιι:ειι
ᾶτεεΙ‹ Ιιεειιι!!ιιεεΙ:εε ιιΙεΙιι. Ποιε Ηοι·ιιΙιεειεριιΙιεΙ ννΙτ‹!ιιι εεΙιι·
ιζει!ιι,·,ςειιιθι·ιιι!ε εΙΐιειι·τ..Με" Με Βιεε‹Ιι›ιιιι εεεμι·ΙΙ:2ι ννΙι·Ιει;
εεε Ιι!ιττεΙ εεΙινι·ε‹:Ιιει·.Αιι ειιιιειιεει.ειι Αιιι;ειι ιει Με ΠεΙΙΙ.εε
νει·ειι€ει·ιιτ!ε ΙνΙι·ΙΙιιιιε εει·ιιιε·ει· εεε εεΙιτ εεΙιεεΙΙει· νοι·ϋΙιει·.
ΑΙε ΗεΙΙιιΙΙΙιε! ιει. εε ννει·ιΙιΙοε. Ειπε ΒΙιιιειΙΙΙειιιΙε ΙΙ'Ιι·Ιειιιιε·,
Ιιεειι2ι εε ιιιεΙιτ. νει·ννειιι!ειιε Εεεε εε ΙιϋεΙιειειιε ιιι νει·Μιι
Ι!ειι,ι; ιιιπ Οοεειιι ιιιιι!ειι.

Πι·. ΙΙΙ. Η ε Ι ε ιι ΙΙ ο ννε ΙΙ ι: «Ζεν νει·Ιιεεεει·ειι€ εει· εεΙΙιειι
ΑεεειιεεΙεε».
Βι· ει!. εε 8:ιιικ Ι!ειιεεΙΙιειι ΒεειιΙτετεε Με ΜΜΜ ,εεΙωιιι
πιεε. Νιιι· εεε ΐι·ΙεεΙι εεΙ'Ι1ΙΙιειιιΟιινΙ!, εεε εεΙιι· εΙιι·ει'εΙτη; νει·
ι·ΙεΙιειι, εοΙΙ Με 5ε.ΙΙ:ε Ιιετεπει. ννει·ι!ειι.

Πι·. Ε. Π. ΧΙΙιιιοινιιεεΙι: «ΠεΙιει· τΙειι θειιιε; εει· ΜεΙιτ
ετι·ιιΙιΙειι εει·εΙι ειι;ΙειεΙι ΙιτεοΙιειιΙΙε - ε.ετιειιιε.ιιεεΙιε-
ΜεΙΙΙειι».

Πειιιιιιιετι·ιιτιοιινει·ιιιΜεΙετ ειιιει· Ι.ετετιιε, 8εΙιΙι·ιιι ιιιπ! Με·
εεειιεΙτ.ει.ει·Μιιεεε εεε ΟνΙιεεει·. Κ. ΙιεΙιειιρι.ει:,ι!ε.εε ιιι εεε
εΙιι·ΜΙεΙιει·ιι ι!ιεεε Ε'ι·ειζε ιιιι€ειιει.εεεε ιιπά :επι 'Ι'ΙιεΙΙ ΙΙι!εεΙι
ει·ΙΙΙ:ιτε ΜτΙ!. Με Αι·Ιιειε ετεεΙιειιιι ινε.Ιιι·εεΙιειιιΙιεΙι Ιιι εεε
ΙΙΙΙιι·ΙιεΙιει· ?ειππ. Με εεεεεεεεεε Βειει·ιιτ ιιιιεΙι άειιι
Βιτεειιε·ενι·οι.οεοΙΙεειικεΙιειι κι ΙΔεειιι ειϋεΙιεΙι. Ι!ει·νοι·εεΙιοεειι
εε! ΓοΙεεεεεε: Με ε·ει·ω!ειι Μιιιεε Ζε εειιειι Με. Ιιι άει·
ΓεεεΙάιευιιιοε, Με Βιι·ειΙιΙειι Ι!ιιι·εΙι εει:ΙειιιετιεοΙιε ΜειΙΙειι εε
Ι›ι·οεΙιειι,ν·ει·εΙειςειι εοΙΙειι - ιει. ειπε ΙειΙεεΙιε Αιι€εΙ1ε. Πε ειιιι!
ιιιεΙιιι μ;ει·εεε Μπι· ε·εΙιο;;ε ιι ε Μιιιειι. Ζε: νει·ειιιιι.ςιιιιε·
εει· 8ι.τεΙιΙειι ιιι εΙιιειιι ΡιιιιΙ:ιε. ε. Ιι

.

εΙεο εει· Οοτι·εειιιι·,
εεεεεμ εει· ()νΙιει!ει· ε.ΙΙειιι Με» - εε·ιιιεεε ε.εοΙι Με
Βιεςει:ιε, άει· ΜιιΙε εεε,ι.τεε;ΙιεΙιειιννει·Ι!εε. ΙΙΙΙειιιι ιει Μει
εεΙιειι ΙΙεΙιειι ΟνΙιεεει·ΒΙνιεει· ειΙειιι ΙιεΙτ'ειι ει»! εειι·ιεειςειι
‹!ειιιι ω ειι2ειιεΙιιιιειι, εεεε Με εεεειιιοι!ειΙνειι νειΒ.ιιτΙει·ειιεειι
άει Ι.ιιιεε - ΗεΙιιιΙι0ΙΖ - εἰιιειι ΤΜ!! εει· θει·ι·εειει· Ιιεεοι·
εε. Πει· Πι·εεΙΙ, εεε Με Πάει· Με Με Ηοι·ιιΙιειιτ ειιιεϋΙιειι
ειιιιειι, Ιετ ειιι εννεΙΙιει· ννεεεειΙΙεΙιει· Γεετοι· Με εει· ΒεΙΙιεΙ:
εοιτεει.ει· εεε ΑετΙΙ.νειειιεειιιε.

Μι2ειιε επι 18. Β'εΙιι·ιιει· 1899.

.Πι·. Α. Β. .ΙειΙιοιν Ι ε ιν: «ΠεΙιει· άειι Ηει!ννετΙ:Ιι άεε Βρει·ιιιιιι'ε
Με! εει· ΠεΙιειιτ!Ιιιιιε νοιι ΑιιςειιΙΙι·εεΙΙΙιεΙτειι».

Ζει· ΒεΙιειιΙΙΙιιεΙ.ι; Ιιειιιειι 58 Ρειιεειειι. !ιι!ιοΙι·Ι. ννει·τ!ε,Με·
ΙἱεΙι οΙ!ει· ιιι !ιιι.ει·νεΙΙειι πετ εει· ρι·ενεεεεΙιειι ΗρτιιΖε ειιτει·
Με Μπιτ ει! ω· ΒεΙιεΙΕει·, Βι·εει, οΙ!ει· εε εει· 8εΙιΙΙΙ.Ιε - _Ιε

εεε Με ειιιε Βειι:ε ΑιιιριιΙΙε. Πεε Βρει·ιιιΙιι »Με νει·εειιετ Ιιι
ευεεεεΙιιιιοΙΖειιειι Ι;Ιειιιειι ΗΙεεεΙιειι (ΔιιιριιΙΙε). νει·ειιεΙιεννε!εε
ννει·ι!ε ειιιεΙι ειιιει· Με Βιιιι!εΙιειιιι εεειιι·Ιτετ,Μει· _Ιει!οε!ιειιτ2-4 ΤΙιει!εει·ΙεΙιε εει· Βριιτ2ε. Μεεε ΜετΙιετ!ε ννιιι·ΙΙε εΙιει· Με
ευιννε‹·Ι‹ιιιεεεἱε,·Με εεΓ ε·εε·εΙιειι. Με Θεεειιιιιιιεε.ΙιΙ εει· Βιε
ερτΙΜειιεειι ειιιει· Κει· εεΙιννειιΙιτε εννιεεΙιειι 5 Με εε Ιιιι
8.ΙΙΙεςειιιειιιειιΙιει·ιε πιεε Με' εε ιιιΙιειι·ειι, νν·ειιιι εεε θεΙιν·ετιιιϋ
εεε Με” ειιιιε.Ιιει οεει· εοιιεκ Ιιειιι ΕΙϊεΙ‹τ ιιεεΙιννεΙεεε.ι·κατ.

Π ι ε ΙΙ ε ε τ
.
ε ιι Ε
.
ε ε ε Ι τ
.
ει τ ε ει·,<;εΙιΜε Βρει·ιιιιιιΙιεΙιειιάΙειι€

.ειεΙΐεΙ!ειιεει· νΐειεε εε! Α τ ι· ο ρ Ιι ι ε ε ε ε θ ε Ιι ιι ε ι· ν ε τι. νει·
τ.νεεειιι!ει· ΙιεΙιε.εριειε: Παει ιιι εΙΙειι Ι4"εΙΙειι. ιιι εειιειι ιιοεΙι ε!ιι
Βεει. νοιι 8εΙινε1·ιιιϋε,·εενει·Ιιειιτ!ειι ννιιι·,Με ειοΙι ε!ειεεεΙΙιεΙΙε‹
ι·ειιε ιιειι:Ιι ειιιίε·ειι ΕΙιιεριΙι2ιιιιεειι εεε ΜεΙτ ειεΙι Με Βεεεε
νεες ειινι·εΙΙειι ϋΙιει· Μειιιιτε Μιιιιεε. .Ιε ι”ι·ιεεΙιει·εει· Ι!ειΙΙ, επι
8ο Ι›εεεει· εει· ΕτίοΙΒ·. ΑεεΙι εεε θεειεΙιιεΙ'ε!ι! ννιιι·άεννεἰτει·.
ΒΙιιἱεε Κι·ε.εΙιεεεεεεΙιΙΙ:Ιιτειι ννει·‹!ειιιιιΙΙΒετΙιεΙΙΙ..
Λεει ΓεΙΙε νοιι ΑΙοοΙι οΙειεΙΙΙνοριε ννει·‹!ειιεεΙιεΙΙτ.
ΟΙεεΙιει·ρε!τι·εΙιεεεεε Με Βεει.ε ειιιει· Ιιει·ειτε εΙ›·
ΐεΙειιΙειιειι

Βιιτ.ιειιΙ!ειιεςΙιοιιεΙ.ειι 8·εΙιεεεει·ι.ννετάειι.Μίκι· εει·
ι·ειιΙ‹Ιιειιερτοεεεε, ε" Με 'Ι'ι·ΙΙΙιιιιις νει·ε.εΙε.εεεε,πιοε!!τεμ
ι!ειιιιι ΙιειικειιΜε Βιιιερι·ιτεεεεειι Ιιειεειι ΠιΕοΙρ;.
'Πιε -ΑιιΙΙιεεεει·ειιε εεε ΘεΙινετιιιεεεεε Με! Αιωριιιε εεε!!!
βρει·ιειιιιιι_ιεετιοεεεΙιεει.ϋ.ιιεεε Με θοΙΙεεεε: 8ει·Βιενν, Πε!!

ΙοννεΜ, Βε!Ιει·ιιιΙιιονν. Πι·. 'Μι. ν. ΘεΙιτοει!ει· πω!
εειιιεεΙΙιειι ιιιιιεε ειεΙι ΙΙ.είει·ειιτ ειιεεΙΙΙΙεεεειι, ΙιεΙνει·ι Ι!ει·ει·ΙΙΒε
εειε Ει·ΐεΙιι·ιιιιεειι ειιτ. άειι Βρετιιιιιιιιι_Ιεειιοιιειι ιιΙεΙιτ πιιιεΙιειι
ΙΙΙΙιιιιειι.
Πει· Μπιιιιε· νι·εΙιιιτ Με Με Με Ρι·οίεεεοι· ΡεεΙιΙ. Ιιι
εεεει>ιι Ιιιεειαοει Ι.εΙιοι·ιιιετιεπι εεε «ΩΝΝιι!ιιεει ΡεεΙιΙ» Ιιει·
εεειεΙΙι ειι‹! ΙΙΙιει·ιιΙΙΙιιιι νει·εειιιΙΙΙ Με!. Με ΤΙιεοι·Ιε ΡοεΙιΙ'ε
Με Με ΙΙ'ΙτΙ‹ιιιιε· εεε θρει·ιιιΙτιε πε ει·ΙΙΙΙΙΙ°ΘΙ1,Ιετ πιεσε εεΙνιειι
ΑεεΙ'ΙΙΙιτιιιιε·ειι Μ" Ι'οΙε·ειιεε: Πε.ε Νει·νειιε·εννεΙιεΜτΙ! κ!ει·εΙι
ΙΙΙ-Με οάοτ εει·εΙι ΠεΙιει·ιιιεεειιε· Με" εεΙιι·ειεΙιΙ:επεει·ε Πρ!»
ιιοιι κε πεΙεειι. Πιεεεε εοΙΙ ΙΙει·ειι!' Ισει·ιιΙιειι,Μ” εἱεΙι ΜΙΙεΙι
Με” ιπι Νεννεεεεε·εΙιε πι”. Πιιν·εΙι (Με θρει·ιεΙιι νν!ι·ΙΙΜε
ΑΙ0ιιΙεεεειι2 εεε ΒΙετεε ετε.ι·Ιεει·ΜΙΙιι. ννοειιι·Ι·Ιι νοΙΙειΙιιι(!!εε
νει·Ιιι·ειιιιιιιιε ε” ΙΙΙΙι·Ιιεεενε Ζε κ0ΙιΙειιεΙΙΙ"ε ει·2ΙεΙτ ΜτΙ! επι!
Φικ!επ·Ιι Με ιιοι·πιειΙεΒειισ·τιοιι εεε Νει·νειιεεννεΙιεε νν!ει!ει·ιιιιι
Ιιει·εεειεΙΙΙ: Μπι.
Αιιεεει·τΙειιιπω” εΙειεΙιΖειτΙε ειεε θκνι!ετΙοιι εει· 9ι.ιεΙΙετε!!“·
ΙιεΙιἰεειι Ρι·οΙΙιιΒιε εει· ι·εει·εεεΐνειι ΙΙΙειενεοι·0Μ" (ΒειιΙσο·
ιιιιιιιιε) ει:ιτι, εει·ειι ΑιιΜΙιιΙ'ιιιιε· Με Γειιειιοιιειι ε” ΓΙεννεΙιε
ετϋι·ι. ννειιιι Με θενν·εΙιεΗΙΙιιιιιιηρ·Μ” ιιεεειιΙΙεεεΙ!ε ει. Με
ΗεννεΙιεετ.Ιινιιιιιιειετ »Με Με ΙΙΙι·ΙΙν:ιιιΙ‹ιιιιε·ειι ιιεΙει Ιιεειιι·
11·ΙΙ.τ·ΙιτΙετιιιπ! ιΙὶεεειι ΑιιεΐειΙΙ εν·εετατΜε θροι·ιιιΙιι ΙΙιιι·τ·Ιιεειιιε
θΧνεειἰοιιειι·ἰι·Ι‹ιιιιε Ιιι άειι θεε·εΙιειι. Ινεπει· πο!! εεε θρει·ιιιΙτι
Με Ι.ειιεοιιι:ιἱιιε Ιδεειι Με! ΙεΙεΙιτ. ει!!”ιιιισΙιι·Μιι·ιιι:ιεΙιειι ΑεεΙι
εἰιιε ΙΌτιιϋΙιιιιιε εεε Πι·ιιεΙιεε, ννεΙι··Ιιει· Με θεννεεεεΜ”τε εει·
08ιιιοεε Μ·ἱιιει εοΙΙ :Με 8ροι·ιιιΙιι Μννιι·Ι«›ε.
Ρι·Μ'Ι>εεενΒε!!ει·πεπιειινιιιοιιιι. :επι 9εΙι1ιιεε εει· ΨονΙι·νι,ε ννιε
Με ΜεΙ·εεεΙοιι ΙιιιΙιειι ενει>Ιιειι.ι!εεε ιπιι· Ιιιι 9ρει·ιιιΙιι εΙιι ι·εεΙιΙ:
εεΙιετ2Μιτεε ΗειΙιιιΙττεΙ Με! Αιιοριιιε εεε 8εΙιιιει·νειι ει·ννοι·Ιιεε
ΙιεΙιειι.

Πι·. Β. ΙΙΙ!. Εεεε τι ονν: «ΠεΙιει· Με Βει!ειιιιιιιε άει· ιιιεΙιτ τη·
ΙΙιοεεεειι ΜΙΙΙιοοι·εειιιειιιειι Ιιι εει· ΙεΙ'εεΙΙΙΙεειι Ρε.ΙΙιοΙοε·ιε
εεε Αιιεεε».

Βει·εΙτε ι·εΙ”ει·Ιι·τιιεεΙι εει· θι·Ι,ι;Ιιιε.Ιει·ΙιεΙΙ:.

Πι·. Α. Κ. Εεεε ε!εε:«Μιι Τε!! νοεΙινετετιεεΙιει· ειιιεετοεε».
Με Ι5-_Ιϋ.Ιιι·ιεει·ΠοΙιιιεΙάει·ΙεΙιι·ΙΙιιε ε!!! ιιΙΙΙΙ2ΙἱεΙι "Με εΙιιει·
εεΙιννει·ειι Αι·ΙιεΙι ετΙιΙΙιιι!ε$ εεἱιι. Με Ηε.ιιτ ΗΜ· ΙΙιιΙτετι
Κδι·ρειΙιΙΙΙΙιε ιιιπ! ω· ΙΙιιΙιειι θεεΙεΙιιεεε!τε Μ Ιιι ΙΙιι·ει· Πει
εΙΙιι‹ΙΙΙεΙιΙ‹εΙΙ πειτε Ιιει·εΙιεεεεωτ. ΕΙιιΙ‹ε ΡεριΙΙε ννεἰΙει·. Ι>εεΙΙ-·
Ιεττε:ιτ·ιΙοιι ειιτ. ΟιιΙιτΙιιιΙιιιοεΙπορ ιιεενιιΙν. Απι εννΙει·ειι 'Νεο
ιιε‹·Ιι εει· ΑιιίιισιΙιιιιε ει·ΒΙΙΙι·τ ει· εε εεΙιετι. ΜΜΜ 08-00. ΙΡε.ι··
Με ει". ΑιιεεεΜεΙει·ε·ι·ειιε ιιοι·ιιιεΙ. θεεἰεΙιιεΐεΙ‹Ι εοιισειιιι·ίεεΙι
ειιιεεεεΙιι·2ιιιΙα. ΙἰιιΙ‹ε επεσε. ΑΜ 3

.

Τειεε εεΙινι·Ιικ!ετ ειιεΙι Με
ΗειιιΙειιεεειΙιεειε ΙΙιιΙ‹ε. εε Με ιιΙΙει· ειπε εοΙεΙιε ι·σ-‹·Ιι ι ε πεί
ν:ο.ε, τι·ϋΙιε θειιιΙΙΙΙιεειιειιιιεεε·. Αιιι δ. 'Γεω ΙΙιιΙεεεεΙΙΙειει·
Κερι"εοΙιειει·2. 8ο εεΙιννειιΙ‹ι άετ ΧιιεΙειι‹! Με ειιτ!Με· Με ειπε
ΙΟ. 'Ι'πε·ε ιιιιεΙι ε” Αιιί'ιιεΙιιιιε.ννιι άει· ΡεΙ:Ιειιτ Π·6ΙιΙΙΙ·Ιι ενΙΙΙΙ!"
ε·εειιιιΙΙ Ζε εειιι. ν=ο.ε. Πι·. ΠεΙεει· ενννεΙιιιτ ε!τιεε Τι'ειΙΙεε
νοι·εΙιει·εεΙιεεεει· ΒΙΙιιΙΙΙιειΙ. ειιιεε ΚιιεΙιειι εει· ειιιειι ιν·Ιιινει·ειι
θεεεεετειιι! ιιιπ! άειιι Ιζορ!'ε ε·εττεεειι ΙιετΙε. Κείιιει·Ιει
ΙιειιεΙΙειιε. Ηνετει·Ιετ·ΙιεΒνιιιρτειιιε ίεΙιΙΙ.ειι Ιιἱει·.

·

ΒΙΙ.ιιιιιι.; επι 18. ΗΜ: 1899.
ΠΓ. θ. Π!. ΠριιιετΙ_Ιενν: «ΠεΙιει· νΙΙιι·ετΙοιιεειεεεεε;ε Ιιεἱ
Αε.εειιΙειάειι».
Αιιεεννειι‹!τ εε ειιιει· ει·οεεειι ΖεΙιΙ νοιι Βι·Με.ιιΚιιιιεεε Με
ΗοιιιΙιειιι, ΠεΙ!ει·Ιιεει, 'Ι'ι·ειεΙιοει,ΙνΙτια!ειι, θΙειιεοιιι. ιι·ειιιιιεΙ.Ι
εεΙιε θετιιι·εΙ·τε, Νεει·ιιΙε!ειι, ΤΙιτειιειιεεεΙΙΙεΙΙΙεη. ΜΙι ει·εεεει·
νοι·εΙοΙΙΙ: Με! Με ιιοεΙι Μι ΠεΙΖειιε·εετεΙ!Ιιιιιι Ιιεί!ιιΙΙΙΙ:·Ιιειι
Αεε·επι 2ε ιιιεεειτειι. Με νΙΙιι·ετΙοεειιιεεεεεε εοΙΙ Με ΑιιΙΙιεΙ·
Με: εΙΙει· Αι·ι. νοιι Ηοι·ιιΙιειιιτι·ΙΙΙιιιιιςειι ΙιεεεεεΝεειι, ννειιιι
ΙΙΙεεεΙΙιειι ιιιεΙιι: εοΙιοιι κε ε.Ιτ εεε!. Μεεεει.:ε Μ! Ριιιιιιιιε ιτε
εΙιοιιιειοειιε ννἰι·ι!ι·ει·τι·εεειι εεε Ιιειιιι ιιΙΜειι,νι·ειιιι «Με Λεει:
εοιιετ Μάικ ςει·εΙιτ Με. ΑΙΙε ιι.εετειι, ρει·ειιεΙιγιιιιιιεεειι πιει!
εεεεΙιννϋι·ιεειι Ει·ΙιιιιιιΙιετιεειι εει· Ηει·ιιΙιε.ιιτ νει·ιι·ιι.ε·ειι Με
Μεεεεεε ιι!εΙιτ. ΒεΙ Βι·Ιει·ΙιΙε Με Με ΙΙΙεεεεεε ίιιετ ιιιιΜΙυε. Πε!
Ιι·ΙΙΙε επι! (Πε.εεοπι ΜΜΜ. Με ειιιεΙι ιιιεΙιτε - Ισιτιιι Μια· ει·Ιιιι
άειι. ΘεΙιΙΙΙΙιτε Ιιι εει· νοιεοτειι Κειιιιιιει· ΙΙερειιτ!εΜεεειιιιικειεεε
ιινει·ι!ειι Μι Μειεεειρε εεΙιιιεΙΙει· ι·εεοι·Μπ. (Πιε ΜΜΜ εποε
Με άειι Πι·ΐεΙιι·ιιιιεεε εεε Βε!'.Ι ΒεΙ ΒΙερΙιει·ΙΙιε εοΙΙ Με Νεε
ειιι;ε ειιτ. νν!ι·Ιιειι.Με! 'Ι'τεεΙιοιιι ιιιεΙιτε Ιεἱειειι. Ρει·εΙνει>ιι εει·
ΑιιρειιιιιιιεεεΙιι. ΝειιτεΙειειι ΙιΙΙιιιιειι ειιτ Ει·Ι'οΙε ιιιεεεΙντννει·‹!ειι.
Με Πιεεεεειοιι ενι.ειεΙιτ.εεεε Με Μεεεεεε Ιιιιιεε "Με Με
Ιειετετ ννειεΜειΙιΙεΙκοιν, θεεε·Ιι·ενν ιιιπ! Αιιι!ει·ε ι!ει·εεΙΙιειι ιιε.εΙι
εει·ΙΙΙιιιιτ Ιιε.Ιιειι.

π. ε. ννοεΙει·εεειι ε! ν; «ΠεΙιει· σε ινειεωε ω! Μ..
τΙιεΙιιιΙιιε ειεΙ'Με Αεε·ε».
Πε ννετΙ!ειι 5 ρθτ. εεε ΙΟ μα. Ι.ϋειιιι,εειι ειιη;ενι·ειιτ!τ.Βιιιε

2 ρΟι. Ι.ϋεειιε ειννιεε ειεΙι Με εε εεΙιννειεΙι. ΕΙιιε 10 ρω.
Μ5ειιιιε νειει·εεεΙιτ είε !ειεΙιτεε Βι·ειιιιειι. Πει· ΝεΙηιιιιιΙΙΙ. εεε
πιει· εεΙιτ νι·ειι!,<.:εΙιε'ει·ϋεΙ‹τ;Με εεννοΙιιιτε ΒεεεΙιεΕΙιειιιιε Ιοιιιιι
οΙιιιε ΙΙΙϋΙιε ΐοι·Ιεεεει:τ ννετε!ειι.Με Βι·ννε!Ιει·ιιιιε·εει· ΡιιρΙΙΙε
Ι›εε!ιιιιΙ. ιιιιεΙι 10·-15 Μιιιιιιειι, ει·ι·εΙεΙιτ ιιεεΙι 80-40 Μιιιιιεεε
ΙΜ· Μειιιιιιειιι ιπιι! εΙΙιιιεΙιΙΙ‹·Ιι· εΜιεΙιιιιειιι! ε·εΙιι: Με ΙΈι·ννε!τε
:Με εει· ΡερΙΙΙε ιιι 2-8 8τειιι!ειι πιεσε. Πει· Αεεεεεεεεξ



18

(επι (1ετο1ιΒερετ.εε.1ειιε εκει 1:εειει1εεεε 1)εε Ηοτεεεετ
εεΝ.1ιε1 ειπε (εειι εεεεςτιΠεε. νετειιτεεεεετεο1ιειεεεεεε
ενετ(1εεΜεεε εεοεεε1ιτει. Πεε ΙΙιτ.(ε1 τι". εεΙιτ τ.1ιεεετ.

.Πτ. 8. Ψ 1.οεεεοει: ‹<(1ειεεεε(:τ1ττ.Ρτεερετετε: Βιιι Ογ
11ε(1ι·οιεεετ 0τειω; ειεε Βει·ιεο1(1εεεεεντιι1ετάετ Β1ε(1ε
Μεεε. Με 1.γιερ1ιοιεεετ Β1ε(1εεειιι».

Ψ. Α. Β ε 1ι 1ο ε· ε 1(γ: «Βειρεε1ι1τ. Με Αιιινεε(1εεε( άετ
Βοεο]ο(1οΙρι·εερετετειε (1ετΛεττεεεει11ιιιε(1ε».
Βετειιε τετ'ει·ιτι. Ο ε τ ιπιε ε ε.

Ήτε18σε Ντ. 15-Μ2θ.

Ν. 'Ι'εε1ιι(τε.1 ετνι «Πεεετ (Πε 1(1ιειεε1ιεΒεεεετεερτ (1ετ
Ιηιερε(1ι·ϋεεενει·ετ(:$εεετιιε8·».(Ντ. 15).

.1
.

8 ε 1 ε ε 1
(
ο ε· ε 1
;
τ
:

«Ζει· νετνοΙΙΙιειεειεεεε (1ετ (τε11ιεε
Ωεεε1ιει11:ει·εε1εε».(Ντ. 15).

πω. ετερεεΙιΙτ (11εεε11ιεεεε πω. ςεΐε1Ιτειιι εε11ιεε Ωιιε(:1(
ε1111ετοιτγ(1:ιι νετΓετ1.1(σε, (1εεε Με ειπ' (11εεε Ψεἱεε ειι
1ιετειωτε 8εΙυε (Μεεε εἱεε Κ1ϋιερε1ιεε ιιε(1 εετεετετ ει(:1ι
Μεεε εε ΜΗ εει Μεεε. Με (Πε εεννϋ1ιε!ιο11εθει1εε, (πεε (Ιε
1ιετ1ιει·τε1ιτειιιεε,ε;, (1εεε(Με Μεεε (τε(ΜΙτε Ωιιε(:1(ε11Βετοεγά
ε1(:1ιιιοε τοτεε 1ιει·ειε εει. ε.11εεΜεεε Με νεττε1ΒειιΜεεε,
ττε1ιιειι(1(Με 1ειιι111(:1ιεΩ((εο1(ειΙ1›ει·οιιγ(1ιιι (1ειεΖυνεο1ιεεπι;
Με ειετ,(τεε'1'τοριεε Με.ιι(1εΙϋ1νεττιεεεε ννετ(1εεειιιεε.

Ψ. Ρ ε τ τ ο ει: «Ζετ Ορετειιοεεεεεεει1( εε (Με ετεΠεε Μειωτ
εεε(1ειι». (Ντ. 15).

νει·ϊ. Με Γο1εεε(1εεΗ:ιε(1ετιτΓ 1ε Σ
! ?Μεε ειπ Βι·τ'ο18·εε

Βεινε.ιι(1τ:Μεε Βιτειἰτρετἱοε εετ ιει Ιιρ,·.· Ιειειε (τε1εε·εττεε
θεε(:1ιννε1ετ.,ννιι·(1ειε Βεεεἰεεεεειν611›ε ειε Ωιιετεεεεια εε·
σε", ε·οιιεο1ι (Με νοι·(Ιει·ε Μεεε εεε Με. Μεεε. 1ε 1εε,(τε
Πεετ.ετ ειιι€είεεετ, τε (Πε Βε1ιει(1εειεςεΓε1ιττιιε(1 ειε (Με
8(:1ιει(1εεεεε·61εετε εει· 5(:1ιειττ1ιειεε.εε(εεεεε (πω.

Ψ. Βε1ιιι1ε: «Πιε εειιετ Νε(1ε11ιε1τ.ει·ει» 1ιι·εειιιιε(Μπετ
Βιεε1ιε Νε(1ε1».(Ντ. 16).

Πεε Ρτιε(ερ εεε εεεεε Νε.(1ε11ιε11:ετεεεπεετ: (1ετιε, (1ειεε
Με.. ειιι1(1εειιιιεε(1εε'1'1ιεΠε(1εεεε111εεΗο1ι1ε1:εεεε(Ιει·ετεΙΙεε,
(Πε εειιι θ(:Μεεε Με ε1(:1ινετετεΠεε εεε νεττἱετεε. ΑΜ' (11εεε
Ψειεε Μ. εετ Νιι(1ε11ιε.1τεττετ Μεεε! ε11ετΙειθιι·όεεε,Μεεε
εεε Κτϋιιιειιιιι€ εεετε.εοΙιεειτ.

Α. Η ε. τ 1( ο ε· ι τ. ι ε: «Ζετ Βρετιιειεεεετεεεεεεε εει Βτεετ
1ιιιι(1ετε».(Ντ. 18).

Πιε (Με Βρει:εει εει (Με Βτιιετ.1(ιε(1ετειιι 8·εννιεεεε, (ειε-τ
νεττ. εεε Ζει(εεεε(.τετεετ Με. ε Ηεε(1 Με ειε (Πε Βρις1οττιε
ειε, ειοεεεε εετ.εετ τεο1ιτεε εεά ειεε ειπ Ψε.ττε ετειιτιε
Μεεε εε (Με 8τιιειεεεε(1ει· Μεε ε·εετ.οεεεευνιτ(1;(1ιιτοε(Με
Με εειετ.ε1ιτειε 1·Ιιιετεεειοεε εεε εεε εερεεωτιτοε Βριιιειε
1τοιιιειτ.Με (Πε Ψεττε.

Ψ. Ν ε τ. ε ο 1ι 1 ρ ο τ ε ε 1
(

ο: «Ζιιτ Ου.εειετ11((1ετΝεε1ι11(1ιιε(τεε
ιτε Μειιιεε Βεο1ιεε Με Η1ε(1ετειεεεετ εοτιεε1εε θεειιτε.
Ζιιτ Οεειιιειι1( άετ Ργ1οι·εεεεειι(εειοε Με 1ττε1ιειε,(ετΒιιτε1ι
(Μ101ιετ11ιιε(1εεεε1εεε».(Ντ. 15, 16).

Ψ. ΒεεΝεειε Μ: «νοτ18.ιιεεε Βειεετ1(εεττεεε» (Με τ.1ιετε1

εεει1ε(:1ιειιΨεττε άεε Εε(:ιε1ι1εε».(Ντ. Π).

τω. Μεεε (1ει·εείειε. (Μεε εει 1ιεεεε!ιε1ιετΒτεε.1ιτεεΒ·(1ετ
νετεε(:1ιετΙι1ετεειε. Ι.εοιιΜε εεε Κετρετςεινι(:1ιτ ννειεΙιετ εεά
(Μεεε(Με_ιεει.τεεΤ1ιιετε εει (Μεεε ΝΜιτνει·ειι(:1ιεενετ1ιε1τε1εε
(Μεεε τεε(:1ιντε(:1ιεεεεεε νετςτϋεεεττε1Μ(1ετετ.ε.ε(1εΐεείωτε1τ
εείενειεεε. ΚΙιειεε1ιε Εττε1ιτιιεττεε1111ετ(Με τ.1ιετερειιιιεεεεε
Ψεττ.1ιεεε Ι.εειι1ιιεε εει Β1ιιιε.τειιι(.ε, ε(:1ι1εεειετ1Στε8.1ιτεεετ
εεε εει ε11ει·ΙειΒτεο1ιερΓεε,εεεεετεε(1εει.νετεε, άετ Με1ειιεε·,
(Με νεττ. εεε1ι, ι·ε(:1ικετ(.νεεεε1ιτ.

Κ. ΨοΙ οννε1(1: (((.)εε.εωετ1νεΒεει1ιιιιεεεε εεε 1ε(11(ειε1ιε
Πτ1ε». (Ντ. Π).

11. '1'εο1ι1εεοντ: «Ζετ 1.εΙιτε Με» (Πε θτεεεΙε. 1ε εεε
8(:1ιντε1εε(1τεεεεεε11εε».(Ντ. 15, 18).

ναί'. ειε1ετ(1ετε.είΜε. (1εεεάιε νοε Βεεεε εεε Πεεε Με
1.ερι·εεεει11ειιι·εειεεε(1ειιτ.εκεε(ττεειι1ε.Με ν1ε1ειιΗεεε1τι·ε.ιι1(
1ιεἱτεε.εεἔεεε1ιεε ιιοε άετ 1.ερτενοι·1τοιειεεεεεά (ιει. εετ Ιω:
(.ετεε ἱε 1(ειιιεΖεεεε1ειεε1ιεεε(Βε1ετε.(:1ιτννετ(Ιεε 1(ϋεεεε.

Ο. εειι. «Πειετεεο1ι(ιειτ άετ Οτττεεε εἰεεε νοπ 1ερι·ϋεεε
_ Β1τ.ετεττε1ιοι·εεεεΚιε(1εε εετ' Ι..ερτεεεοι11εε».(Ντ. Π).

4 τω. Με εεεε(ινε Β.εειιΙτετεετ1ιε1τεε.

Ψ.-'1' ο ει ε ε ο ε ε (κι ε 1
(
1
:

«Πε1ιετ (Με ἰε ετε.ετ1ε(:εετΒε:ιε1ιεες
νν1ε1ιτιττεΒεε·εεεστεεΙιε άει· τε(:1ιτ.εεεετετεε 8εειΙ(Μτεεεε
εττετ1ε»-(Ντ. Π).

Α. Α. Βοειεε1(ι: «Πε1τετ(Με ρ1εετιεεεε8τιι(11ιιιε(Με Κτε.ε
Με». (Ντ. 18).

Ψ. Β ττοΒιε ε ο ει: «Β1εἱιτε Ψοι·τε εεετ 11ιε1ιεονν'ε ,Σετ
Αετ1ο1ο81εεει· Βε1εειρεὶε"». (Ντ. 181.

Θ. Α 1ιεεειοντ: «Ζιιτ Βεεεε(11ιιε(τ άετ Βτρ1ι111εεεε1ι Πτ.
Ρτοε1ιοτοντ».(Ντ. 18).

Ε. Ψιετιιιε1ιε1(1: (<Ζειε1?Με νοε ειγρ1ε(:1ιειε Πετε
τ'ε1ι1ετ».(Ντ. 17, 18).

Τ. Βο1το1οιν: «Α11ιτεειειεε Αεϋ.ετ1ιεειε Με άετ Βε1ι1εἰε1ι'
εο1ιεε 111ει1ιο(1ε».(Ντ. 191.

(τω. Με άιε 8(:1ι1ει(:1ι'εο1ιεΜιε(·1ιεε(.τ 1ιι 135 Π111εε εετ.
ε(ιιτειιιΒτΓο1τ.τεεεεινεε(1ει. Βειεετ Βεοεεε1ιιιιεττ Μεε 1(οιεειτ.
εεε Επε1τ.ειιοεεεεε(1ιιιει(Με Με εειπ νοτεο1ιειε, Ηετε εεά
1.ιιεε;εετ1ιε.τ1ττ1ιε1τ(τε1ιτεοτειιι1 νετ εἱε1ι, Βι·1ιι·ε(:1ιεεεεά 8ε11
πιεσε ενει·(1ειιεεΙ(.εε εεά ιει 1ειο1ιτειιθτε(1ε 1ιεοεε.εεεει.

Ν. Μοε1(ε1εε1το (ιε(1Τετ-θι·ε,(τοι·ιε.ει: «Ζιιτ ?πειτε
(Με (Πε Πειετε1ιεε(τ εει· Α1ορεειε πεταει». (Ντ. 19).
νει·τ'.Μεεε εε 8 Ηεε(1εε εεε 4 Κεεεεε Με νετεεεεε νοιι
Μ. .1εεερ1ι ε·ιε(1ετ1ιο1τ.εεά εετ'εε(1εε. (Μεε ειιιε τ.(·ιεε(:1ιεΜε·
ρεειε. ε.ι·εετε(1ει·ε1ιΕι(ειειοε (1εεεετειι.εε Ηε1εεεε81ιοεε ΜτΙ:
11(:1ιεειετ(-:1ιεε1(ε.ειι.

Β. 'Ι'ειι1ιε: «Με (Με (1γεε.ιε1εο1ιε'1'ΙιεοτιεΡ. Ν. Ρτο(:1ιοτοντ'ε
τε ε.» Τ1ιετεριε εεννεεεεετ'Ρ»(Ντ. 18, 191.

νει. (εειπ (1ετε.ετ'Με, (Μεε εἱε ε,·εντ1εεεενετ1ιε1τειεε
ετνιε(:1ιειι(1ειε Κετρετττεινι(:1ιτεεε Κι·εε1ιεε εεε (1εειιιι_ιε(:ιτεεε
Ωιιεο1(ει1εετοεντε1τεε ειιιεε, (1εεε εετ (1ε(1ετεε(Με Με Βε
1ιε.ε(1Ιιιιητεεειεεετ ειε ιε1ειιεειε τε(1ιι(:ιτιεεε (Πε νετ81τ'εεεεε
ετεε1ιειετιε;.τεενετειιε(1ειι.

Δ. Ρετ ντ ο ει: «Πεεετ· (Πε ΠοτΠιι·εεεεε». (Ντ. ΣΟ).
νετΓεεεετ οοεετε8.ιι·(.ε1εε εεεε1ιε11ο1ιενετεετε1ειεεεε άετ
Βτεεεεε τε (Με τεεε1ε(:1ιεεΠϋττ'ετε.

Α. Βετ. τ ε ε τ: «Με ΜΗ νοε Ι.εεετεγρ1ι1Ιιετ.(Ντ. 21).

Β. Β1ιιιεεεεε: «Με ΚΑΙ νοιι εγρ1ιΒεετ Μιεοι·1ιε8·ιε(:1ιετ
Ι.ετγε,(τιιιε». (Ντ. 20).

(τω. εεο1τε.ε1ιτ.ειειτε νετΙεεί ειεεε Ττρ1ιεε ΒΙετ.1ιεεεεε εεε
1ετγε(τοεε(›ρ1εο!ι:ειο.ι1(ε1ειεειιοε άετ ινε1ιι·εε δι1τετεεεε(1ετ.
Β1ιιτι.τετιεεεε1εετ”εετ Ο11ει·Πεεεε(1ετεε11ιεεεεε εἰει,<.τε1ι1ειεε
θεεεεινετε, (Με ε.1ετγρεϋεε θεεε1ικνετε(τε(1ειι(:ετειει·(1εε ιεεεε
τω, (1εεε (Με εεειετιο1οεἱεο1ιε Πειετειι(:1ιεεε εεε θεε(:1ιντετ
Βε1ε,<;ε(πειιε (Με Βεεττε'ε(:1ιεε Τγρεεεεε.ε111εε.

Μ. Β τ τ ε ε ο ε: «Πε1:ει·Ηγοιεε1(τοιετε».(Ντ. 21).

Α. 1.ιοτιε: «Πεεετ (Πε νετε.ε(1ετιιε(τεε ιιι (Με Κεο(:1ιεε
ε.ι·ιετιεεεετνεε εει Βε.(:1ιι(εε».(Ντ. 21).
Ιε θ ?Μεε Με νετί. (Πε θετεεεεετνειι άει· τεε1ιι€ιε(:1ιεε
ΤΙΜε ιιειετειι(:1ιτεεε ρει1ιο1ο8ιε(:1ιενετε.ε(1ει·εεε·εε (1ετεε11:εε
(:οεεωιιτ(, εε.ει1ι(:1ι:1(Ιειεεε11ιεεΙεε1ττε(:ιοε εεε Νετνεεετικ1ε
ετεινεεεε,Αει'(ιιιε11εε(Με Μγε1ιεε εεά Ζετ('ε.11(1εεεε11ιεε.

Β. 81οινιονν: «Πεεετ (Πε ροειτινε θεεειο(.ειι1ε Με ε1ει(τεε
0η(1εεεε». (Ντ. 22).

1)εε νετειι(:1ιεε εεε νετ!. ειιτ'ο1ττε,εο11(Με 8ρε1ε1ιε1οεγ(1εεε
εε(1ειιτεε(1εθ1ιειεοτεειε εεϊντε1εεε.

δ
. ΒεΙιε: «Με Ρε11ε νοε (ΜΜΜ εει (1ορρε11ετ(ΜΒΜ

ειιιτ.ιετεεε 8(:1ιει(1ε».(Ντ. 22).

Δ. 1
1

τε ι ε: «Ζετ Πε1ιιεε1ιεε(11εεΒ·(1ετ'Γεεετοιι1οεε».(Ντ.22).
νετ!. Με ιε ενώ Β'ε.11εενοε τεεετειι1ϋεεε Νετεεετετ.ι·εειιοε
ειπε 10-Μιεετεε 1τιεττεΒε1εεεΙιτιιες ειπ 10-Κετεεεεωτ1ιεει
ε1ε(πτιεο1ιεεεειι( εε.(τευτεεάι εεε 1ιεο1ιεεετετεεεεοε εε(:1ι 8

8ε.ιιεεεε ειεε εε(1ειιτεε(1εΒεεεετεε,ς εεά 1ιεΒ·ιεεεε(1ε νετ
εετεεεε.

Ο. ΒιιΜεε εειε: «Δεεωει1εε1ιε νετεε(1ετεε;τεε ΜΙ εετ
ε(:ιιτεε Εεε1(ϋ.ιε1ε».(Ντ. 22).

Ι.. Κτεννετ: «Ζιιτ ΠιΠει·εειἱε1(1ἱε(τεοεε εετ θγρ1ιιΙιε εεε
θειιιιε1εετνεεεγετειιιε (Ιιιεε (:ετοετοεριεε11ε)εεε άετ ειιι1
ΠρΠεε Βε1ετοεε(εο!ει·οεε εε ρ1εεεεε1>›.(Ντ. 18. 20, 22).

Μ. Β Μεεε Με: «Πεεετ (Με θε11ιετ1ε('εοτιοεάετ Ψεε(1οε εεά
(Πε εεεειιιε.εε 1.ιἔετιιτ=›.(Ντ. 28).



τ?

(τω. οιορττοπτι:στο ποστ πτοπτ :πιο το στο Ιιτ8·εταπτεπ ποπ
ιοοο, εοοσοι·ο ποι· οπο εοπ(ιιιι.οπο Βτποοιτοινοπο. τοποσ: στο
- ννοοστο.οσετ ΜτΙ; εοοτιιο.οσοτττοεοο, νντι·σ στο Μοτο πιο.
οτοοιπθοοιπιτρττο.ει.οι·ποσοοπτ..
Π. Βοιο(ιοτπ: «Πεποι· οι.. νοι·εττο,τοσοι· τοο(.ιτοοΑοττετΙιεετο
το (τετοπττ·πι·ο·τεοπεπΙ.ο.οορτοκτε».(Ντ. 28).

Β. Ιιτπονν: «Ζοτ Κο.επτετττ(σοι· Βτπτεοεοπιντττετο(ιο σοο
ττ.πειιοι·οοθοοττ.οττοοποσ το σει· νοετπο.». (Ντ. 94).

τ. τοννοινι «τ)το Ιοστοπ.τ:τοοοπεπι· Ρττττητοποττιποτ Ντετοο
τιτοοτιποτι.οπ».(Ντ. 24).

Μ. Κτορ ε: «Ζιιτ Κοεοτετ.ττισει· Βτοεοπρι·οετοτε-Πτοτπτο
ετοτοε».(Ντ. 24).

Α. Κ ιιοι·_τοε(:π ο ιν: (άστοεπι νοπ Βοοτοττιτοπε».(Ντ. 25).
τ... Ροροτετιτ: «Με πιο ποσ στο Ροι·ιποοτ.ο σοι· Βιοεπ
εροιοτιετστττεο».(Ντ. 26).
ΑΜ' Θτποσ εοτοετ νετεποτιο ειπ Ηπποοπ ποσ Κοιτ.εοοινοτει:
νοιπ'. σει·ιιοτ τω, οπο: στοΒττσππο σετ Γοι·ιιιοπ(.οσοι· Βο.ποτι
εροτοποτστττεοοοπππττπο·τ8·νοπ σει· τττττενοτ ετοτιοοπτ..
σ. Β ε.πτ ιισ οννετιτ: «Ποποι· στο τσεεεπ.Βο ποτ Ιιπροτοοε».
(Ντ. 28. 26).
Ν. 8 ο τιοινι Μπι· Γτοιοο ττποι·στοΖεττιι·ττιποιοτοπιτσοι· Βτπτ.
ι;οτ'ο.εεοοτε πτοτετ.τττοοσεεττ(τττ:τοτ.Βτοο ποπο πτο(.ει.τττοποε
Ετποοττ.ο».(Ντ. Μ. 25).
Ψ. Ν οσ ττ8·ο.ττο ιν: «Οτο Πι·ε(ιοποπ σοι· Ιπποττντττττσοε
στοπι.ποττττεοποπΗοττεοι·ποιεποτ Ε.τοτττπτοπο;σοεεοτποπτο
σοο πτοοοπ ποσ το οπο Βοοιπιιι». (Ντ. 26).
νοττ'. ννετειοπτειιτ'πτο, στι” στο τ:Ιο.οροι·οττοτο οοτ Ζετετο
τση· σοε στρτιτποττιτεοπεοττοττεοτποιεποτ τστοτττπτποεσεεεοτ
ποπ το (τοπ Μοοοπσοι·ιποτεοτιιε οοιπ Βιιτοιορτοποτποσ σοο
Ινιπρποτ:τεοποονοτττοπ(ποςοο σοε Ιτετιιιε επτιοοιπιτ, οοπο στο
εο.πττοτοτιοπνοτειτοποσοε τοϋ”. εοτΒοο,στι" ινοσοτω· Μεμο
ιιοττ:,οοοπ στο θεττο, οοοτι οπο ποοτει σει· Βοποτιεροτοτιοτστττεο
τι·οοοσ ετοοο ττ.τπττιιεεποτ οσε στρτιτττοττττεοποττοττεοτοοι
επεττποπ. Βοοτιτ.εεπιοτ.

Μοστ(ιτιιετ((ιτο 0ποετοιιτο. .Μποστ τω!).

ο. οι ννονν: (Ιίο.εει.π) «Ποποι· στο ερτττοοττετινττττεοπΝτιπεΙ
πτπτοπιτοοσοι· Νοοοεποτοοεο».
Απτ.οι· ειιιπ-τ στοτ νοπ τττιπποοπο(ιπτοΙο τΓττττονοπ Ντεπώ
πτωση· πο, στο πττο οποτι οτποτποτ-οτεποεοντοπ(τι.οιιοοοι·
(;τεοποπ '1'πετερτο (τοποτττ.ννοι·οοπ τ(οοο(οπ. Βεεττο·ττοτισοι·
Δοτ.τοΙ0ετο ντοστοιι·ττι. σει· το(ιοπιοτιπτττεετιιο ντοτ ετ(τεεοτο
Βοοεπιππο, (ιτεεε τι. Βοοεο οπο (ττο.οστοτοττο τπι·οπ πεπτ
πττοπει·πκοπο. νοπ σοο τι τ:'τιττοοττοποιοετ οτε πτεττοτιττοποε
πτοιοοπτ.σετ Νπποτπτπι.οοε το εινοτοοΗποιοοοπτττοποοπινοτοεο,
το ετοεοι Ειστε Βτοπτττεσει· ττ.τιοι·π.οπο. στο ΒοποπσΙοοε
ποτεοιττ.. ευ εοττΙ18εοε εννοιτπιο Ηττττονοπ Βτεοοινοτιο ποσ
Βιο(:τινοιπποσ στο Βτιιι.οοε επιπ 8τοποπ επ πι·τοεεο, σοοπ
. τιοπιπιο εε εοννϋποττοπ επ οτοοι· Νο.οππτοτποο·,οιποπ στονοπ
πτπποε εοτοπιο ττιτο(.τιοσοσει· Βτποτρεοοιτ νετιιιτττι.Ι._τννονν,(ιτε
ιιτοτιΙ.εονεττττεετ(τ.Αοι πεειοο ποσ ετοποιειοπ ειιπι Ζτετοτοπ
ι·οπο τει. στο πιοστττοττιοττοποτε'εοτιοτσοιτιοοο:οτπο εετποο
Νοσοτ ννττονοπ ττοττεπο(τι τοοπτ.ετο στοΒο.πσοι· σει· Νοποτ
ι(νποσο σπτ(ιπ στοτοσοι.σπτοπποειοοπεο, οποο στοεποεο τ1τοτ(ο
σοι· Βοοοτιινιιοσ ιπττεπτοεεοο;ποιοι· σει· Νο.σοτποσ ποι σοο
Νοποτ ποιποι νντισετπ Πισω Βοεοε;οο, πιπ. σοεεοπ Ηττττοσοι·
εποεο Νππετ Βοτιοποπ οπο; οοι·ροοσττιπΙστεπι· οτειοο Νιισοτ
ννιτ(Ι οτοοεινεττοποσ εννο.ι·σοι·οπ στοεποεο τ1τοτιοσοι· Βεποτι
τοποσ σπιοπεοττιπι·ι ποσ πιο στοεοοτοο8-1οιιπτεο Νοπι Βοτοπο
εε τοτει.σποπ σοι· οοικοποττοποΝοποτνειποπσ. ΟτοΝο.σετοπο
Νττ.πιοννοτσοοποσο οτιιοτ Ι(νοοπο εοττοι·οι, στοΒ1πτ.ποιετιοπι·τ
ιιτοπιιιντοσοι·.
Α. ΙΙ ε ι:τπ ων: «Ρτετιιτειπο Βοπτεττιιιοποπεπι· Αιιττεορτττιποτ
Νεοοοποτεοοο οπο ΒοοεττοΒοο.Ντοπτ.επεποε».

Α. Επετττο ιιπο ε. Ισπτοττοι.ττονν: «ποειι·(ιιτοο πετ Πο
τοοι σετ νοετοιι. ποσ τιιστιοεοιπτεπιΙττοι·πε».
Πιο Οοεττιιττοοτετποιττι·ττοτιποτ οποπ τοστοτττ.,ννεπο απο
σοε τπστιποοιοι·οο Πτοι·πε ποσ σοο π'οπτοπε οοτ Υπο·τοπ, στο
Ονοττοπ ποοτι τποο(τοοτι·οπποσ Αοτεεε επ σοο οπο. ιποττιπτοε.
πιοοεει·πιιττπ@ποπ ττττοοπεοτοποπτ'ιιττιττπι·οοστοΑπιοι·επ νετ.
Βετ σοι· 0ροτεττοπ ετ.οτττ.οεε ετοπ τιετεπε.οποτεοτπ Ιτιοι·πε
τπστπιοοιιιι·τοε εοττοιιε ποτοοι·πτε νοττειο, στο Ασποιοι ττοτιε
ινοτοπ τοστιοοοττι·ι,το(:π(.εοποοεοπ εποε ποτιιιοτ.
Ν. 8 οο ε π ο ο ε ο τ: «πππ ιιοιι νοο (ιτι·πντσιτεετοοοτει.τττο.ττε
οι·ορττο».

Ζ. Βοπο.πο.σ: «Ζοτ Βτεοποετττι, θεεπτεττπ ποσ Βοπεοστπιιε
οοε Ηνστορποπιποιποτε.ι».
Αοιοτ τοπτε (οπο Βοτπο νοπ τοπι·τοτοποοΒεοποοπτοποοο νοι·.
Βεεττεττοπσει· τττοεποεοοεε Ηγσι·οροοπιοοτποτειιννετει.ε. ππτ'
στο ποιοτοε(:ορτοπι., στοτοστοεοι·ττιπετοτιτεποε οοεννοτσοοπτεο
Βττοοι·ττοιοι·ι. ΑΜ σοιπ Β(:τοπ (Με νει· Αττοιο στοτοτ.οπετνο
ττπτοπιιτοτιτ.τετιοτι.σεε_τοπτεοπ'Ι'πεττοε οοτ στττ(:τι·ιοπποσο πιο.
ινοτοτιοτ σποτ (τοοι Βι(επσοιο ττομ οπο τοτετω( εοτττττττετ.,
τετοιο· σοι· (τοτε τσιτεοσοτοοοιερι·οοτιοοοοοποτιτο,ποττεοοτει
νοι·τεοτοποοΒιι·εττοο, (πιο ττττποποπσοε ετεπειτοοε το οοτ τπ
ερτττιττοοοπο σιτεΒτοτιοοσοειιοτποπποτ (τετΒιιερττοτιτοπ.οπο

Ποπ σοο ινοττοιιτ'οι·ιπτοο8(:τιννοοτ(οοσοο οποι·οπΒοποττοοι·ποσοε
το ΑπτιττοτοΙιεττνοπ σετ Βοερτιο.(.τοπποσ σει· Ηοι·εποινοπιιο8·.- Βοτ ττπ εεετττιςεπιΗνστορποιιιοοιτιοι·τικτοσο Αιιτοτ στονει·
εοπτοποο8·σοο Ηοτεοιιε ποιοτιι·οοπτεπτοεπι· ττοοτιιπο.ιοιοτττ(ιι·τε
σοιτττο;ποτ τεοπτεεοτττεοιπΡοοπτοοιτιοι·(ιτ νοι·εοτιτοπτετ(ιτιοπε
Ηοτε πτε εοτ ττπτιοπΑκτττε.ι·ττοτο.- Βοτ ττπτ(εεοτιτο·οιοΗν
στοροοοιοοι.ποτοκ ποοπο.οτιτοτοΒοτιο.πο.σεπννοττοοποτ σοι· Απε
οπττεττοοσετ ττπτιεπΤποι·π.τιππτττοπιοτο.τττεοποΤόπο, ει·οοτιι·οο
τοτεσοο Ηοτεεοπτοεοπ οπο ιππ. σοι· τοοεπττοιτοπ.Αποοι· οι(ιοτιτ
τ"οι·οοτοοτ'οτπ εππ_τοοττνοεθνοτροοιιιεπτ(ποι·τιετιιο,σιτε ετοτιπετ
8οτο-τεερ.Ργορποποιοιποτ(ικ τττττιεοτττοοτοετοτττ- στο τέτοιο
Ιιεο τττπτοπεοτπει.(πιο Πεπει·ετοεεοονοιι Γτττεετετιοττ..
Α. Κππτοτκοιν : «Ποπετ θεετι·οετοιοτοοοοτισοι· Μοτποσο νοπ
Μπτινοσοτ».
Οτι.επτεττεοποτ·Βετττοο·.
ΡΙ. 'Ι'τοτι ο ιν: «Ζιιτ πεπτο νοπ (τοπΘοεοτιι.ντττετοιι».
τοι.οτοεεο.οι.οεετοττεττεοποεΜοτοττοτττποτστο Ηο.ιιττοτιοττ.(τετ
νοι·εοτιτοσοοοιιΤοιοοτεο ποσ σποτ στο Αι·τ σοι· Αιιεπτοττ.ιιο(τ
σοτεοτποο;εποι Βοτ'οτο.(.οοτοτιτ;ε·οοτο·οοτ..
Ρ.
Ιῖτοοπτοεποιιετττ:

«Ζιιτ Οοεπτετττισοι· Ρωιπ.τιτιι-Ρο.το
νεοο».
Απτοι· πττοετεννοττο ντοτοι·ΗτιιετοΙιτ.τπτοι·οεεοπτοΚι·οοτ(οπ
ποττοπιο, οτοοε 15-τοτιι·το·οιιΚοο.ποο ποσ σεεεειι 40-τοπτ·τε·οο
τιτοττ:οτ.Βετ Βοτσοπ ννο.τσοο Κι·οοπτιοτιεπττοο;οοεπ σεεεοτπο,
ποι· σο.εετο σοιπ Βοτιπε στο τστε(:ποτιιιιπποπετ.τττττοτεποεο
μποτ. ινο.ι·οο.Με τοτ.<τοοοιι·τ:τοτ(ετ(.στοεει· ττ'οττοποετοπο σο.ι·το.
οΙιιιε τ) τ(οτπ (ιοι.τοτοετεοτιοεττσοιποοτ:τοι· στο Ρο.ι·οτνεοο τεετ.
εοετοτττ.ννοι·σοο τιοοπτ.ο,2) τοτιτιοιινοττεττοτ.οστ(.>;_τοεττοτιοΡτ(›
στοιιιο.τενιπρτ:οιοο,νντο Βι·πτο(:ποο. τ)το.ι·ττιοο.'τ'οιιιροι·ο.τοι·ετ
τιοπποἔ οι.ο.;σετ εποεο νοττοπτ σοι· Κι·οοτιτιοτι:ινοι· οτεοποτ
ννοε ττοποττοεοτ,οι ιιοιι· τοετ.στοεποεο ννττττττττττοτιοττοπεοπτεττοτ
τιι οι·(τεεετεοιοσοι· Βεττοεοι·οιιι Ιτι·εισοοι·εττττοο:στο τττπετιοΙο
σοι· οποτοο τ(ϋτροττιττττ(.ο(Βετο, Βοτιιιτι.οι·,οποι·ο Βιιτι·οοιττ.ττΙ.οπ)
ννοιτοοετοι·τιοτπττ”τοτττ,(ιτεστοσοι· οπτ.οι·οπ ττο.τττο,ινοποτστο
Ροι·οιτνεοοντττττ8·ο.οεεοερι·οοποπινοι·οο, 4) τοτιττοονοττετττοστιτ
8οοετπττττ.τττ.εεισι·ποποο.οποοεο 8ττττποεοπνοπ Βοττοποοτ τοτε
εεο ποσ Βοοι.πιπ-Ροποιτοποο; ο.ποπ ρενοπτε(:πο8τοι·ππο·οοπιστ
σοο πτ(:τιτ:ποοποοπτοι. οι ττοοπτοοτιετ.τιεοτεοποΒτεοποτοιιποοο
ποσ νπεοιποιοι·τεοπο8τοι·οποοο τιπ (τοετοτιτ.οοοοετ.ιιι.τι·τ:ινοτοοο.- Απτοι· εοτιττοεεττοσο Ιπτοοι.τοοεπτο.πτ(ιτιοττ.οτε ποττοτοοτεοποε
ττσοτοοοι:οιπο ποσ τει. (;οοετο·(.οτπο Ιπτ.οκτοπττοοοπεοποποιοο,
στο το ποτσεο Κι·ο.ιιτ(εο στοεοτποπτσι·εοτιοτοπιιοοπποτνοι·ι;ο
τοτ'οο τιο.ττο.Βετο(πιτ ιοπεειο σιιτοτισοο τττιο·οο-τ3εττοττοοεπε
οτονοτΙοτπι(;οινοεοο εοτο, οτιοο τοοετοΒι·εοπετπιιπιτοπποτνοι·
ειιτοτοπ. ΠοτεΙστοετ.<το,»νεε Αιιτ:οττοειετοττοοτ(οοοιο τετ, σεεε
Βετ(τοτι·ιτοοσοτοοοπ`τεοποοιιοεεειτπο.ποο.
τ...Μτοοι·: «Ζοτ Ροιιποτοετο σοο ιιιι(.οτοπ Βττοτιοπιππι·τοιπ
εοΙιοτττεε. Ί'ι·ειτοιοι.τεοποΑττοοττοιιπιο νοι·ποττεοτιοπσει·
Βοιτιοτττειιοε·σοι· πο. ροτοποτ».
Βοι· εεεοπΜειο Αιιτοι· ττττιι·τθ νοπ τπιιι ποοποοπτοτο Μοτο
νει· οπο νοι·εποτιι; στοεοο Κτποτιποτιερι·οοοεε το στειο·οοεττ
εοτιοι·Ητοετοτιτ.ειι ποτοποπτ.οπ.Με οτοεοτοοιιΚι·πιιτιοοετοεοπτοτι
τοπ ετοσ εοτιι· οοετττπι·ττοτιο·ετιεττοο,πτοτοοντοτ τιοτιτι·οτοτιοε
πιισ τοτει·εεεεπτοε πιισ ετο(τ τιο 0ι·τ.<.>;τποτοποτιεοτοεοο.το
ιιτΙοο εοοπε πο;ττοιι οπο· στο Βττ(τοιιτιιιτιο εποε :τοστ πο.
το σοο ττ°τιττοπτ, 2, 4 ποσ ο νοιι· σ.ιε οιοι.ιοτοιςτεοποτσοιοοιιτ- τ·`οττοονοπ οτοοι· ττϋτιο. ποτ(τ πο( Με Βιοτεεπετιι, ππΙσ
ποτ στο τττιιτοτπο(:ττοο,οσει·, νντο το ετοοιο Ρο.ττο, οπο'
στοττπτιοΒοττ.οτοτεΒτρροπτι·οοιπτοιι. το εννετΡο.τΙοο πο.οσοττο
εε ετοτι πιο οτοε πειτε Απερεπποπο σει· Μπετιιττειοι· σοο
Κτοοεοε (Αοτποποπ οτπει·εοοινοτοοποετ, τοεττποτιππεετο·οενοτ
τοοοεο σοο Βοιπρτ το νοι·ιτοπτετπιοττοπο ειι οι·τιπτιοπ). Ατεο
το οττοπο πϋ.ττοοποιττιτ'οπο 'τ'ι·οιοιιιε(τοπειιοι·ετοπ Τποττ σοε
Βττοτιοποιοι·τιε.το πττοιιτΓο.ττοποοι.νντοτιοτιοετοπ εοτοι·τ οτιοτι
σοιο ετττιιοποπ'τι·οποιο οιπο Ροιορτοετο τοτοττοι·σιτενοι·ττποι·
Βοποοσοι· Βοιτιεττττ.τοοο·οοε Βτοεοοερτιτοοιοι·ε.Ζο στοεοοτσο
ιοοοτοο ιι·οτοπ Ιιτιοττο ετοτοτι νοπ νοτοοποτοτο τιιτοοετνο
Βοπιποτεοο τιτοεο,στοτο οτοτεοππ`πττεονντιπτ·οοσσοι· ,επιιεοιι
Κι·οοπτιοτι οππτοττοπ. τοιοτει·τωοοιο Αοιοτ οτοο πειτσ τω»,
ποτσ το.οοεοιπιοι·οτιιεοιεοιισοΒεεεει·ποι; οοτ Βνιιιρτοοιο οοοετο
οπο, ντοπετσοο ττσοτιτοιππιοοτ ποοετοο ετοπ ππτ στοΒοετοο
σοε ο. τεοπτεστ(ιοεοοοοοπτι·τι·ιο,- ιιοσ ειναι· ννετ το τιττοπο
Γττ.ττοοπιο οιοτετεοποσ τοοεοετι·ετεοπτττοτττ.στοΒοετοιι σοο
π. ροτοποοε, τιτοι·ποοπεοτιιοτοΜ. στοττοτΒοτιοοοετοοπο.οετοποο
οοτ Βοοετπττιτοτε,σοι· οτοοι.ι·τεοποπττ.ττοο;ποττ(ετι,(τετΕττοοπτππιτ
οπο (πο. οτοεοοΡοι·οοοιιετττπιιιοιιοοονοι·ττοεεοοοποπ στοΚι·.ειο
ποπ Με τ:τ.οερτΙ38.τ;εποε οτιοο Ζννοιτοττετ στοεοτ Ποιετ.π,τισ
ποτ σιτεπτπι(τοιποισοι· εοπτ:οτοτεοποοΒ(ϋτοο; τοι Κοτο οσοι·
το σοο τνοτεετο στοεοι·Νοτνοο επτττοτιεπττττιτοο.
Α τοτιο π σ οι· τ ιν ο π ο νν: «Πεπει· τοιι·οιππεοιιτττ.τοΟπτοτπ
τιι_τεοττοο».
Αιιιοτ ποιοστοεοττσοοτιοσοτο ντετοοΕ'ττΙτοονοιι τττοτοι·τοτοτε
σοοι ποετ.οιιτοι·τοτοοπιιο;οινεπ(τε. τσι· Βοπτ:.ιιιοτιιοτιιοννττεεΙ·τρ;ο
ποεοπο νοπ Οπτοτοπιπ πιοιιιι·τοιτοιιιιι(1:τ), ιιτιοιπτπιοιτ οτιιο
οιννο.εετττι·τ(οτε.ΙωϋΒΙΙΠ8`,εο τ(τει.τ.τοπστοΚι·ειιτιοπ σποτ ε(πι·πο
Βοποιοι·εοπ, Μπομπ ννττσ σιοεο τιοεπιιο· εποε εοποιοτεΙοε
τπ_τοοττι.

'
Α π ο ττοοιιι ο.
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Βιιοουυ υοου!" ΡειτοΙουιι, Κιτιιιτοουοουοι Μοοιοιιιγ ι

Βοιοτοι·ιοΙοοιι. 8ορτοιιιυοι·, 0Μουοι·, Νονοιιιυοι· 1899.

Κ. Β ου ι ο (Ρι·οτοοοοι): «Πουοι· Μο Αυοτοουιιυεοτυιιιουοιτ άοι·
[οριο υυά ϋυοι· Μο Μιτου πι· Βουυ.ιιιΜυυς άοι· Ιοτ2το1°οιι».
νοιτιοε εουοΙτου οοτ υου νιι. Που ι·οοο ι·υοοιοουοι·Αοι·2το
ιο Κοοου. Αυτοι· οουιΙοοι·τ ιυ υΙοιι·ου Διιο;ου Μο νοι·υιοιτιιυο·
Μοοοι· Βουουο ιυ (Ιου νοιοουιουουου Ρι·ονιυιου Β.ιιοοΙοιιοο υυυ
υοοοΙιοιιυ;τ οιου οιυο,·οΙιουυοτυιιτ άοι· νιο1 ιιιιιοιι·ιτιουου?τουτο .
άοι· ΟουτοΒιοοιτο1τάοι· Βορι·ιι. Ζιιι· Βουιιυιρτ'ιιυε Μοοοι· ιυ άου
Ιοτιιτου .Το.υιου ιιιιι Μου ι·οιίουυου Κι·ο.υυυοιτ ιοτ οτι·ουΒ·ο
Ιοουι·υυ,ο· οοτ Κι·ιιιυυου ιυ ορι·οοοι·ιου8ουοτου. Ι)ιο ΖιιυΙ άοι·
Ιιορι·οοου ιυ Ι.ινΙουτΙ οοΙιτιτοτΒουιο αυτ'828 υυά ιιυ @που
ι·υοοιοουου Βοιουο πι' 1669.

Α. ΜοΙυιου: «ΚΙιιιιοουο-υιιοτοιιοΙοειοουο Πυτοι·οιιουιιυεου
οοο θοΙουυιυουιΜιτιουιυο».
Νοου άοι· υοΙιο.υυτου ΜοτΙιοάο νου ΑουιιΙιιιο ιιυτοι·ουοΙιτο
Αυτοι· ιυ 26 ΡυΙΙου νου οοιιτουιθοΙουυι·υοιιιιιοτιουιυο οοο ΒΙιιτ
υυά πι· Οουτιο1ιιυυ;.ς οοιυοι· ΒοουΙτοτο »Μιάου που υοι ου
ιιοι·ου ιιουτου Ιυτοοιιουουι·ουΜιοιτου ('Γνρυιιο, Βοοι·υιιτ οτο.)
ΒΙυτυυτοι·ουουυυΒου ιιυοοοτοΙΙτ. νου Μοοου 28 ΓΕ.ΙΙου υουυτο
Αυτοι· ιυ 21 Βιι.ΙΙου οοο Βοοιοι·ιου ΑουιιΙιιιο ιο ΒοιυουΙτυι· ιπι
ΒΙυτο ιιο.ουννοιοου;ιο οιυοιιι Β'ιιΙΙο υΙιου οοο ΒΙυτ μου οιοι·ιΙ,
ιιι οιυοιιι ιιυτ1οιου Β'οιΙΙο Βουιυο· οιιιοιι·Μο Οουοτο.τιι·υυεάοι·
Αουο.Ιιιιο'οουου ΜιΙιιουου ιιιι ΒΙυτο Μουτ. νι·ουΙ που· Ιιοοοου
οιο Μου ιιι οοιιι Μο υι·ο.υυοιι θιοΙοιιυο ιιυιο·ουουυου. οοοοιυο
τοοου θοινουο υιιοΙιτνοιοου. Ιυ 3 Βο.ΙΙου τοπ νου: ιιυ ΒΙυτο
ιιιιοοοι· υου ΑοιιΜιιιο'οουοιι Βο.οτοιιουυοου 8τι·ορτο-ιιυό. Βω
ρυνΙοοοοοου, οΙ1ο Μοοο 8 ?πιο ινιιι·ου ιιιιτ Ευοοουι·οιτιο οοιπ·
ρυοιι·τ. Ιιιι ΑιΙΒουιοιυοιι νοι·οουννιυυου Μο οροοιυοουου Βοο
ιοι·ιου :τυο ιιοιιι ΒΙυτο, οοννιο υοι·ιιιοΙο '1'οιυροι·οτυι·οιου Μυ
οιουτ. Ιιι υου ΟουτιοΙΙτ'ο11ου ννυι·οου Μο ΑουοιΙιιιο'οουου
Μιυιουου Μουτ ο·οτυιιυου.ΑΜ' θι·ιιυιι οοιυοι· Β'οι·οουυυ οτουτ
νοι·τειοοοι·Μουτ ου οοο Αου:ιΙιυο'οουο Βιιοτοι·ιουΜο ?ι

ο
Πι·

οιιουο οοο ιιουτου ΗοΙουυι·υουιιιιιτιοιυυο ιιυποοι·οουου.

Ι). Β ιι.υοΙο τυ ν: «Πιο ριιοτυΙοοο Βοι·υι άοι· Ροοτ οι·οουοιυτ
ποίυυι·Ιιου ιο άου ΑυυοιΙοο ιιο Ι'Ιυοτιτυτ Ροοτουι·».

Β. 8ιυι;υ_ιοννουι:· «Πουοι· Μο ΒοοτοτοΙΙυυο· άοι· νιι·υΙου2
οοτ Βο.οτοι·ιουπου οοι· νου Βονοι· οιιιεοι;ουουουΜοτυοιιο».
Βονοι· υιιτ 1698 Μο Μοιυοοο άοι· νιι·υ1ου2υοοτιυιιιιυυο;ιυιτ
Ηυ1ιο νου ΒιιυοιρΙοιτου ιιυεοΒουου. Ετ οουοιειτιι·το, οπο,
ννοιιυ Μου αυτ' οιυο Ροτι·ι'οουο Αειιι·οοιιιιΙο Βιιιρυν1οοοοοου
πουτοτ, ου άοι· ΙιυριοτοΙΙο οιιιο ΙιΙοιιιο ΡΙιιτιο οοο ιιιοτιιΙΙιοο!ιουι
οιΙυοι· 1οοι, υυυ οιο Ου1τιιι·ιιιι Τυοιιιιοοιιιτ 24 Βιιιυιιου Μπι,
υιιιιι υοουιιοΙιτοτ, απο ΜοοοΙυο ιυ άοι· ΠιιιΒουυιιο; οοτ ΒιΙυοι·
ρΙοιτο οιυοιι νου ΒτουΙινΙοοοοοου-θοΙοιιιου μου ι`ι·οιουΒιυΒ·
νου νοιοοΙιιουουοι· Βιοιτο ΒουιΙοοτ υιιτ; Μο Βιοιιο ιΙιτοοι·Ζιυο
υιιιιετ ιιιιτ Μπι θιουο άοι· ΥιιυΙουο άοι· οτιηιιιγΙοοοοοουπ·
οιιυιιυου; _ῇ

ο

νιιουυιοι· οιο 1υιΙιιοτουιιιτ, υυι οο ουεοι· ιοτ
Μοοοι· .ΗΠιε, υι.υ ιιυιΒουουιτ. Αυτοι· υιιτ οο υυυ υιιτοιιιοιυιιιου
Μοοο Βοιοι'οι·υου Υοιιιιουο πι Μο ΙΙιΙουιουουοοιΙΙου πο·
πιιουυοιι υυυ υουυτο ΜοεοΙυο ΖουουιΙυιιιιἔ ου ΒιιυοιρΙοτιου
ιιυουινοιοοιι.
ΜΗ Υιιοιι·υο οιο11ιο οι· εοιι·ουΙ υιιτ ιιπι Αυιυιιιιι·νιιυο,
Μο που ιιιιτ οοι·Αιιιυιοιι-τοοοιυο ου. ΠοιοΑυιυιου-ΐιτυο
υοιι·ιιυιο ιι€οΙιιιυοοιε οιυο Ήχο υιιι. υιοιτο Ζουο υιιι οιο
Βι1τοιμ1οιιο, οομοου νοιυιοο‹·υτο Μο τ'οιοιυο οιυο 2- 8 ιιπι!
υιοιιοιο Ζοιιο. Υοι·τιιοοοι·νι·ιοι1ουτο Μο νιιυΙοιιο οοο νιι·υο
ιιυυυοουντυ‹·υε·υτοιυϋυιο 'Τευροι·οτυι ιιιι Τυοιιυοοιιιι), οιο Ζοιιο
ινιιιυο υοου ιυιυιοι· υιοιιοι·. ΑΜ θιυυο εοιυοι· Βιιουι·υυεου
Μπιουτ Μου Αυιοι· οιιυιυ πο, οιιοο Μο Βοοιιυιιιιιιιε άει·
Ζουουυι·οιτοπι· Οοιιοιιιτιι·υιιο· άοι· νιι·υΙου:ει·ιιοο νοιννοι·τυοτ
ινοτοου υϋυιιο.

Α. Μ ο ιι υ ο ο πι: σου Ποιυοιιο πι· ιοοοΙιου υυά Ιοιουτου
Βιιιοιουιιιιιυε τω· '1`ιρυιιοουΙιυιου νου υου θυΙτυιου οοο
Βοοτ. υου οοιυιυυυο»
Πιο υουιιυυτοιι Βοιυυοι·οοι·'οουου νοι·ουοΙιο υυοι· Μο 'Ι'ιυο
τιουοτυΙιιευοιτ άοι· θυ1τιιιου υου Αυτοι· ινιοιΙοι·υοΙτ υυυ οι·
Βιιυιιτ. Βο 8οΙους ιυιιι οιιιο Βοι·υοιιοοιιιυιυο.ιιουποοιυιιιουπ
οτο11οιι,υιιτ Ηυ1ιο τυποι Πτι· υουιο Βειοτοιιουιιι·τουυοοιτινο
ΒοοιιΙτοιτο οιυιιΙτου ιι·οτάου Ιοϋυυου. Βο ιοτ οιο θοιιιιοου νου
Βοουττιετοι·1υοιΒοοιι.ι·ιυιυ-1ιοοιιυο,8οουττιςιοι·ποιοι· Βιιουοιυ
Νιου" ιιι Αοτουιι1ι.Ποιο τιιοιιιιοουιοτ νου υιιυυοΙυυιιιοι· ?οπο
υυ‹Ι Μουτ Α8·ιτι-ΑΒιιι· οουννο.ουυΙου οοοι· νιο1οττ-υΙο.υ.8οιοτ
ιιιιιιιπι πιο ·|4".'νυιΙνοοοο ουιυοΙτουοο υυυ υιιτ άουι θοιιιιοοιι
ιιοτ'οι·υτοΑΒοι·-ΑεοιουΙτιιι· ΟοΙιυο.οιΙΙου οιΙοι· '1'γριιυουυοιΙΙου
υιυπ, οο υοου ιιιιιυ υοου νοι1ουτ νου 24-86 ΒιιιυτΙου Μουτ
οι·ιτουιιου,ποο υυτοι οουι Ειυυυοοο άοι· Ευοι·τυ'οουου ΒιιοιΙΙοιι
οιο Ουιτυι· οιυο ι·οτυο Βοι·υο ιιιιΜιυιιιτ, Μο ιιιιιυοι· ιιιοΙιι· υυυ
ιιιουι· ιυ Ειοουοιυυιιε αυτ; υιιΕοΒου Μπι υυτοι· οοιυ Βιυιουοοο
σοι· ΟοιιυυοιΙΙου οιο ΟυΙτυι υιουι· Μου, υ1οιιο,ιιιιυυυυ οουυοοο
υου που οιο ουιτττι·υτ.Νοουυου ΕιτουιιιιιΒου οοο Αιιτοι·ο τιιττ
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Μο υοοουι·ιουουο Βοοιοτιου ιιπι οουυι·Γοτουυοι·νοι·. ινουυ ιιιου
Μο ΝιιΙιι·ουυοτι·οτυοιιτιο.Ιου ΕΙοιοουρουτου-Αοιοι· ιΜτ »μου
θΙνοοοο Μιιιιυτ. Ι)ιο Ρι·ουο Ιιουυ υιου που πι' Μο Χτ'οιοο
ποι'υΙιι·ου, τΙειοοιιιοιυ πιιοο!ιοτ υου Νο.υι·υοάου ιιιιτ υου υο
τι·ουουυουΜΙυτουοιι υοοουιοΙιτ υυά υοου 48 ΒτυυιΙου υοου που!
Μο Ουοι·υο.ουοάοι· (.ΐυΙτυι· οιιιου 'Ι'ι·ορτουάοι· Βοιυουι·ιι·ιοουυυε
υι·ιυι;τ. Μου υοου που Μο Βοοοτιου ιιι Βοου·ουπτυοοι·υ ιιυ
οτοΙΙου, ιυο.οιιιιιιιιυ Μο ΟυΙτιιι· υιἱτ υοοτιιΙιι·τοιιι Ψιιοοοι· νοτ
οοτοτυυυ οο ιυ Μο Βο:ιοουπΙοιοοι· υι·ιυ τ

.

Αιιι υοοτου εοΙιυ,ο;τ
Μο Βοιιοιιοιι ου πιω - οι·οιτυο·ιι:ου υΙτυι·ου, _ιυυι;οι·οΟυΙ
τυι·ου οπυου πι· ιιυάουτΠουο Ε'ο.ι·υουι·οοοτιου,μου 8.ΙτοΟυΙ
τυι·ου @που ουοιιτυΙΙο οιο υοΒοτινοο ΒοουΙτοτ Αυοοοι· άοι·

νου Βυουοιυ υυά Ιιιουιςοοοι·ιυιυ Ιιοτ Αυτοι· υοου
οποιο ι·υουιυιοουυιικου ιΜτ ροοΙτινοιιι ΒοουΙτιιτο οι·ρι·ουτ
ο. Β. ΘουτἰουυΙου, .Τουειυυ, ΜεΙυουιτει·υυ, Τυιοιιιυ, Μπουτι
υΙου οτο.,υοου οι·ννιοοοιου Μο οι·οτο Μιοουυυο; Με τυο πνοτ
Ιττοοιεοτο.Που ρι·ττροι·ιι·τοιου Β·οοουυοι·τ:Α. οιυο Βοο1τττιο·το
ννυοοι·ιεοΙιιυιιςοοοι·υιιυιοουυε υυά Β. οιυο ιςοου.ττιετοΙιοουυς οοο
οιιυι·οιι Β'υουοιυο ιυ 1 ρΟτ.-ι€οι· ΚοΙιυιυςο; Μο Μιοουυυο·
οτοΙΙτΜου ιυιυυ υοι· ιυ τ'ο1;ουυοι·Ριοροι·τιου: Α -2,0; Β - 1,0;
Αυ. υοου.-22.0.

Β. Βουιιροοου υιΙιοιν: «Πιο Γε!! νου ννουι·οι·ττουιυοτι
οο!ιοι· Ηιιοιυιιτουορυι·οοο ιιιιτ νοΙΙοτιιυιιιΕοι· Ηουυυο που
οοτ Νορυι·οτοιιιιο».

Ποτ·?ΜΙ οι·οι;;υοιο οιου υοι οιυουι 14-1τιυι·ιΒουΚυιι.υου. άοι·
ιιιιτ τΙοιυ Ιιοιυο πι' οιυου θτοιυιιουτ'ου Πο!. ΙΒο οτοΙΙτου Μου
πυ2ιουοτ Βι·υι·οοΙιου, ΒοοιυυυιιιιοΙοοιουοιτ οιυ; Μοοο Βνιυ τοπιο
οουνι·ιιυιΙουΜια, υυά Μου οουοτειιιι·τοΜουιουυ ιυ άοι· ΒΜιου
ΒιιΙτι.ο οοο Αυοουιουο οιυο πι' Όπου οουιιιοι:υοτ`το,υυοτυι
τοπιο θοοουινυΙοτ; άοι· ουςοοουοοι·τοσου ννο.ι·πυιι.ουοτ @Με
ουυο ροτυοΙοειοουο Βοιιιιουοιιυ ου. οο ιιτιοοΑυτοι· Μο Πιο.
ευοοο πι' ΜιΙοι·υρτυι· οτοΙιτο. υου οιυιοου 'Ι'ειο·ουπου Βοο
ιιιιιτυι·ιοαυτ; οο οι·ννιοο οιου τοι·υοι·,ποο άοι· 'Ι'υιιιοι· υοἱ νοι
ιιιουιιιυι; άοι· Ηοι·ιιιιιουο;ο Μου νοι·υΙοιυοι·το; Μο Ριιυοτιου
οοοοοΙυου οπου υπο υΙυτυ;ου Ποπ. Αυτ Μοοο υ'νοιοο ννυι·ι·Ιο
Μο Βιοο;υοοο οιυοι· Ποοιιιοτουνάι·ουορυι·οοιο ι.κοοτοΙΙτυυά Μο
Οροιο.τιουο.ιιοκοτυυι·τ.Βοι· Κιιο.υο μου” νοΙΙοτο.υάιο·.

Α. Μ ου υ ο το ο υ ι: «Βιυ υοιιοι· Νιιυι·υοάου πι· Ιοουι·υυε ιιυό

€υι·.ιοιυ'οι·ουτιοΙΙου
Βιιιυιιοοο άοι· 'Ι'νριιυο- υυυ άοι· Οου

ιιοι ου».

Ποτ νουι νοι·τιιοοοι·οηιι·ουτο ιιουο Νουι·υοιΙου - ΡιΙυ·Αι.ιοι·
Μπι αυτ' τοΙΒουιιο Ύνοιοο υοι·οιτοι: 100 θι·ιιιιιιιι Βου·ουυΙιουοι

ίοτιοουυοιοι·
ινοιοοοι· ΡιΙοο ννοιτΙου 2οι·υΙοιυοι·τ υυά αυτ' Ι

ιτοι· τντιοοοι· 24 ετιιιιιιου Ιου; οτουου εο!ιιοοου, ιιΙουιιιιυ
Μιὰ οοτ ΑΜ'ευοο οοιιυυιτυου ΡιΙοου ιιυ Αυτοουινου υου 100"
οιυο Βιυυιιο Νιου 8ουοοΙιτ υυυ ιιυυΙτιιι·τ. Που οιυυΙτ οιπο
τιιιυο, ι·ΙυιιυοΙυι·ουυο οουΙοιιιιι8-υΙουιιΒο ΓΙυοοι υου; υοιιιοΙυου
οιποτ ιιιου Ιιιυπ ν» υΟτ. ΚοουοοΙο, 1 ρΟτ. οιιιοιι υυά 1*/ιι
υΟτ. Α οι·ρυΙνοι·, που Μουτ Μαιου 80-40 Μιιιυιοιι. Με οοο
Αεοιιιιι να Μου νοΙΙιε ιιοΙϋοτ υου Ι)ιο Βοοοτιου άοι· ΓΙυοοις·
υου ιυυοο ιιουιι·ιιΙ οοιυ. οι·ουτυοΙΙ ιιουτιιιΙιουτ Μου ΜοοοΙυο.
Νοιου Ει·υοΙτιιιιυ πι' 80-40° οοτ2τιιιου πιο Νουιυουου υο
υιιϊο ΑυτυοΠιιυΒ υοοοοΙυου Ηϋυυοιουνοιοο υιυπ, υοουτ υοου
υιο.ΙοΠι Βιυυιιο υυά Βιιιιι·τ τυπου ννοττο. Πιοοοι· ιιι ΒοιιΒου2·
Μουτ Βο8οοοουο υυυ οιοιιυοιιτο ΡιΙο-Αειιι· οτοΙΙτ Μουουυ
οιυο Ποιο, ουιιυο1υιοιιυο τοοτουοου ΡιΙιου ιιοουουυο Μοοοο
άοι·. ννοιοου υυυ πι' οοΙου οιιιου Νουι·υουου Τνρυυουιιι·ιΙΙου
οάοι· θοΙιΙυοτειιου ουτ'ιςοοιι·ιοΙιου,ου του οουου ιυ υου οι·οτου
24 8τυυιιου οιο οοΙοτιιυτοι·Πιιτοι·οουιου ιπι νΒιιουοτιιυιιιΜου
ΙΜιιουουοι·του οοτ: Μο 'Ι'νρΙιυοοοΙουιου οτοΙ1οιι οιυο άτυπο.
οιιι·οΙιοιοΙιιιι;ο, εΙτιιιιοιιοο, οποιοι τ'οιιουτο.ιιυι· Πτυεουιιι υοου
υου Βοιτου Μου υυοοουυουσιο Βουιουτ άοι·; οοεοςοιι 2οιουυου
Μου Μο ΟοΙουιου άοι· θοΙιυοοιοι·ιου οιιιοιι ιυι· υρριποο που»
τυιιυι πο, οιο υιΙοου οιυο ιι·οουιιο, οιΙυοι·ινοιοοοΒουιουτ, Μο
τυο Θτιυι·ιιυι; υυά ΘοιουιΙουυε οιποτ. Ιιιιοοτ ιιιου Μο ΟοΙουιοιι
υοου οιΜυο Τομ ιυι Τυοι·ιιιοοτειτο,ου τουτοάοι· Πυτοτοουιοο]
υοου νιοΙ οιιο8·οορι·οο!ιουοι:Μο 'Ι'ι·ρυυοοοΙουιου ινο.ουοου Ιου;;;
οιιιυ, οπυου Μου ιιυι· Ιουεοοιιι πο, ινοτιοιΜο Νουι·υουου
ουοι·υυουο ιιιιιιιοι·υοου Μου: υυυ τουουτ ΜΜΜ.. Βοι υου Οου
υιιοιΙΙοιιοοΙουιου Μουτ ιυυυ υιιυ οτννοομου οιυόοι·οο:Μο οποιο
Αεοι·ουοι·Μουο ιοτ Ποτ οιυοι· Μουου, οιΙυοι·ννοιοοουΜουιυι·οιυ
υουοουτ; Μουτ ιιυι· Μο Οουάουοοτιοιιουυοοιουοιτ ιοτ ιιι (Που
ι·υυε υοει·ιιϊου, οουτΙοι·υάοι· ιιιιιυιο Ντιυι·υοιιουαπ”, οο υΠοοιι
Μου που Βρυιτοιι. υυυ Μο ΟυοιιυιοΙιο Μπι οΙΙιιιοτυΙιου του"
Μ38ου0υου.- ντ”οι·οουΜο Νιιυτυοοοιι νοι· άοι· Βοοουιουιιυε=
υιιτ υου υοτι·οτΙ`ουιΙουΟυΙτυι·ου, υιιι οοιυ νοιιι Αυτοι· οιυεοο·ο-·
υουοιι Βιιτυουοοιιιιοο!ι τΞυτοιι·τ,ου υοου που υουτΙιουο του!.
υιιυο·οιιυτοιοοΙιιουο οουοτειτιι·ου. ννο.υιοιιο οιο οιιυυοΙνιοΙοττο
Ευτυο άοι· ΟοΙιυιιοι!Ιουου1τυι·ου ιυ οιιιο ει·υυο υυυ οιιιιτοι· ιιι
οιο ιιι·οιυυιιςΙιουο άυυυοΙυι·ιιιιυο ?οπο οοο ιιιι€οτυιυτου Λευκο
υυοι·εοτυυι·τ Μπι, υΙοιυτ Μο υοΙΙιοτΙιο ?οπο άοι· Τνρυιιο·
υοοιΙΙουοοΙουιου υοοτοτυου;.

ΑυοΠι18ιιιι.

Βοι·ουουουοι· Βι·. Β υ ο οΙ τ
' Ν' ο υ :ιο υ
. Βυουοι·υουοι·οι_ν.Α. Βνιουοο!ιοΚιιτοι·ιυουυοτ'οι·Ρι·. Η Η.

δ



ΙΙιιιιιιι
ειιι
ΙΙιιεεΙει:Ιιειι ΜιιιΙΙι:ΙιιΙει:Ιιειι ΖιιΙΙει:ΙιιΙΙΙιιιι.

Με!. ΒειΙει€ε ειιι ,,Ξτ. ΡειετεΙιιιτ8ει· ΜεάιοιιιιεεΙιειι ΨοεΙιειιεεΙιτιίι". ΙθθΙΙ.

ΒΙΤ88ΙΒ(.ΙΠΒ ιιιει:ισ1ΜεσΒιε ΖΕΙΤΒΟΗΒΈΓΤΠΠ.

ΜΜΜ εΙεΙιιιιιι·ιι, ιιειι·οΙοι;ΙιΙ εειιιΙεΙιιιο_ιρεΙεΙιορετοΙοςΙΙ(Αι·εΙιΙν
Μι· ει·εΙιιιιιι·Ιε, Νειιι·οΙοεΙε ιι. ι,χει·ιεΙιΙΙ.ΡεγεΙιορειΙιοΙοειε).

Ιῖ;›ΙιιΙιεεΙιιιιιἐεΒμιεετε)Βοτιιιιιε.
(ΒοιΙιΙιι'ε ΗοερΙΙεΙΖειιιιιιε).

Ο ιΙι·ιιι·Βιιι ιι·ιιι·ςΙε .

ΡΙεἐεΙιε_Ιἔ έΙΙειι1Ιειξιδι(ΙΙ:ΙΙΙΙΒε.τι·ιι3εΙιε
ΠειΙΙειιι).

ιεε ειιε ιε ιιι Ι οι: ειι ω.
ιΙΞῇεἔριιῇεε(ἰ·ὲιεἐιΙιεΙ)εΙιιι·ιιι·εΙΙ

ΙΑιιιιεΙειι εει· ι·ιιεεἱεεΙι.ΟΙιΙι·ιιι·ειο).
ε ιιιιιιι ε ιοιιι.

ΜεάΙιιιιεΙιο]ε οΙιοει·ειι_Ιε(ΜεάΙεΙιιιεεΙιε ΒιιιιΙΙιιεΙιιιιι).

ΜεάΈιιιΓΙιΙμι. ρι·ΙΙιει;·έειιι_ιεΔΕιιιοιεΙιοιιιιι
εΙιοι·ιιΙΙιιι (ΜετΙΙειιιΙεεΙιε

ει ε.8ειι ειιιιι ιιι·ιιιε- το Ι .
ΒιιεεΙιι_ΙΜΜΜ Ρει.οΙο Η, ΙΙΙΙιιΙ€εεΐι

ΙΙΙΙοιειιιιο-ιιιειΙΙιιιιεΙιΙΙ 8Ιιιιι·ιιεΙ. 0εΙεΙιει·-ΠεεειιιΙιει·
Ι 899.

Ρ ο ιιιει· ιι Ι ιι: «ΡΙΙιιΙ” ΡΙΙΙΙε νοιι Βι·Ιιι·ειιΙειιιιι.ιειι εεε Κιιιεεε
ΙειιΙιε». (Νι·. ΙΟΙ.

ΒεΙ ιι.ΙΙειι εΙτι·ιρ;ειιΡι·οεεεεειι Ιιι εειι ΘεΙειιΙιειι ιιιΙιεεειι Με
εεΙΙιειι ειιτεεΙιΙειΙειι ει·εΙΤιιει ινει·ιΙειι. Με ΟρειιιιιοιιετεεΙιιιΙΙι
ιιιιιΙ ΝεεΙιΙιεΙιειιιΙΙιιιι Ιιει εειι ε·ειιιΙΙΙιιιΙΙεΙιειι ειιι·ιςειι Ι.ΙεΙειιΙι
ειιι.ιΙΙιιιΙιιιι€ειι ει·Γοι· ειιι Ιιειιιε ερεοΙεΙΙε Κειιιιιιιιεεε ιιιι‹Ι Ιιϋιιιιειι
ν0ιι _ιετΙειιιΑι·ιΙε ιιι.ιιεεεΐΙΙΙιι·τινει·ιΙειι. Με ορει·ιιιΙνε ΒεΙιειιιΙ
Ιιιιιιι Ιιειιιι ιιιιεΙι Ι›εΙ εει· ΟοιιΙΙΙε 8οιιοι·ι·Ιιοιεε εεΙιι· ιιΙΙΙ2ΙιεΙι
εειιι, Μι Με ΙιεΙ ιιιεΙΙΙοειιιειιι6εει·ΒεΙιειιΜιιιιε· ΜεΙι εεΙιι· Ιειι€ε
ΙΪΠΙΖἱΒΙΙΙι ειιι! ιιιιιιιει· ιιειιε ΒεειιΙΙνε ιςεΙιειι Ιιειιιι.

Α ννε·ιι ε τ.ο νι·ε Ιι
ι ι: «Με ΒεΙΙε ω· 8ειιιιειιεεΙιειεειι Ιιει 'Ι'ιιΙιει·

ειιΙοεε ω· ΙνεΙεΙιτΙιεΙΙε». (Νι·. ΙΟ).
Αιι ω· νει·Ι›ι·εΙΙιιιιΒ· νοιι Ιιιι'εεΙΙΙΙιιειι Ρι·οοεεεειι Ιιιι θι·Βειιιε
ιιιιιε Ιι6ιιιιειι ιιιεΙι ειιεεει· εειι ΒΙιιι- πω! Μ·ιιιιιΙ' εΙΙ9.εεειι ειιεΙι
Με 8εΙιιιειιεεΙιειιΙειι ΙιεΙΙιεΙΙι€ειι. Πει· νοιιι νει. ΙιεοΙιεεΙιτειε
ΡΜ! νοιι ΗιιιιιιιιΙιει·ειιΙοεε Ιιεινειει ειιεεει·εειιι, Μ" ενιιΙεεΙιειι
Δεν ιιιιιει·ειι (ιιΙιιει·ειιι ιιιιιΙ ΙΙιιεεει·ειι (ι·ε.ΙΙΙιιΙειιι 8εΙιιιειιεεΙιειιΙειι
εει· Μειιοι·ειι εει· Ι·Ιιι.ιιιΙειιιε ΟοιιιιιιιιιιΙειι.τιοιιΙιεειεΙιτ, ννιιε Με
μια ιιοεΙι εἱιιε ιιιιεεΙϋετε ειιετοιιιιιιεΙιε ?πωε ννειι·ι
δ. Β ιι ε ε ει

.
ιι ε
. ι·ε Ι: <<ΒΙιειιιιιιιτιεοΙιεΑιιεειιει·Ιιι·ιιιιΙιιιιι;;».(Νι·. 10).

ΚοΙιεε Ιι ι ιι: «Β.εεΙΜνιι·ειιτΙεΟεΙεοιιιγεΙΙΙΙε». (Νι·. ΙΟΙ.
Πει· νοιιι νει·ι`. ΙιεοΙιεεΙιτ.ειε?ΜΙ ΜΜΜ ειιιειι 70-_ΙΙΙΙιι·Ιιι;ειι
Ηιιιιιιι, Ιιει άειιι 52 Μι.Ιιι·ε ιιιιεΙι ει·Ι"οΙετει· ορειειΙνει· ΗειΙιιιιε
εειιιει ΟεΙεοιιιγεΙΙΙΙε ιιιι ιΙει·εεΙΙιειι 8ι.εΙΙε ιιιΙ'οΙ;;ε ειιιεε Τι·ιιιιιιιε
ιιιεΙι ινιειΙει·ιιιιιΟεΙεοιιιγεΙΙΙΙε ειιτινΙοΙιεΙι ΜΙ.

Ρεν ΜΜΜ: «Ρει·ι·ιργι·Ιιι ΙιεΙ ΟΙιτειιΙιι·ιιιιΙιΙιεΙιειι». (Νι·. 10).
Ρει·ι·ιργι·Ιιι, εἰιιε ΟοιιιΙιΙιιιιιιοιι νοιι Ε'ει·ι·ιιιιι εεεειιιεΙιΙοι·ιιιιιιιι
ιιιιιΙ Αιιιιιιγι·ιιι, Ιιιι εΙιιε οι·ειιιςει·οτΙιε,μιιΙνετΙΙΙι·ιιιιςε, ιιι Ινεεεει·
ιιι ΙϋεΙιεΙιε ΒιιΙιειειιε Ρ. εΙεΙΙΙ.ε εειιιε ΒεεΙιεεΙιτιιιιεειι ιιιι 45
ειΙειιιειι επ, Με ει· ιιιιεΙι ΙΙειιι ΟΙιει·ε.ειει·ω· Βι·Ιιι·ιιιιΙιιιιι,ε·ιιι
3βι·ιιιιρειι εΙιιτΙιεΙΙιε. Με Ι. θι·ιιρρε Ι›ΙΙ‹ΙεΙειι 15 ΡειΙειιτειι
ιιιιτ εειιτειι σετει·ι·ΙιεΙΙεεΙιειι ιιιιιΙ εΙτ.ι·Ιεειι, ρει·Ι'οι·ετΙνειιΜΜΜ
οΙιτειιι2ϋιιάιιιιεειι, Με ΙΙ. - 18 Ριιτιειιτειι Με εΙιι·οιιιεεΙιει·
ειιι·ιεει· ΜΙιιεΙεΙιι·ειιαϋιιάιιιιέ ιιιιιΙ Με ΙΙΙ. -- 12 Ρετιειιτειι,
ΙιεΙ ιΙειιειιιιιιεεει· ιΙει·εΙιι·οιιιεεΙιειι Οτοι·ι·Ιιεεεθι·ιι.ιιιιΙειιοιιειι οιΙει·
ΡοΙγρειι εει· 'Ι'ι·οιιιιιιεΙΙιόΙιΙε Ιιεετε.ιιιΙειιιΜιε Ε'ει·ι·Ιργιιιι νιιιιτάε

ιι
ι 1-90 ρΟΙ.. ινεεεει·ιεειι Ιιεειιιιαειι ιιιιεεινε.ιιΜ, Με ιιιιιτεΙει.

ειιιει· Ριρετιε Με Μιι· ςειι·ορι`ι. ιιιιιι·ιΙειι; 3 ΙΙΜιιιιΙειι ειιι·ιιιιΙ'
ινιιι·ιΙε Ιιει 8·ει·Ιιιιςει·ΙΜτει·ιιιι8· ειιι ΙιΙειιιει· ΙνειΙ.εΙιειιιιοΙι, Ιιει

ειιιι·Ιιιει·
- ειιι ιιι 2 ρΟι.. Βει·εϋ.ιιι·εΙϋειιιη; εςετειιεΙιτει·(Ιιπε

ειιειΙ'ειι-ειιι εΙ“ιΙΙιι·ι. νοιι εειι 15 ΡειΙειιτειι εει· Ι
. θιι·ιιιιρε ε
ι

ιιιιι·τεΜε Βιιει·ιιιιε· ΙιεΙ 12 νοΙΙειιιιιιΙΙε; νοιι Μεεευ 12 ΙιεΙιειι
ειιιε Με Ρει·Ιοι·ε.ΙΙοιιειι Ι›ει 8 εεεεΙιΙοεεειι ιιιιιΙ ΙιεΙ 4 νει·ΙιΙεΙιιεττ,

Με Ιιιιι€ειε ΑιιιυειιιΙιιιιε;εειιιιει· ιι·ει·ειι 28 'Ι'ιι€ε; ιιι 8 Ε'ΙΙΙΙειι
ΙιΙιεΙιειι Με ΙΜιει·ιιιιε από Ρει·Ι'οιιιιιοιι ΙιεειεΙιειι. νοιι εειι 18
Ριι.τιειιτειιεει· ΙΙ. Θι·ιιρρε ιιππ ω 16 Με Ρει·Ι'οι·ετΙοιι ειιιε
ει·οειιε. Ιιι ειιιειιι Ε:ΙΠΒ ιιιιιεει.εΜε Βε!ιε.ιιάΙιιιι.ειιιιεΙι 8 'Ι'εΒ·ειι
ιιιιεεεεει.:ι. ιι·ειάειι, Μ. Ρετ. εεε Ε'ει·τΙργιιιι ιιἱεΙιι νει·τιιιε·. Ιιι

7 Μιι· Με ΒεειιΙΙιιτ ιιεςε.ιιν, ιιι 8 ΡΙΙΙΙειι εΙεΙ.ιι·τε Με Μτει·ιιιι

Ι 8Ιιιιι·ιιιιΙ εΙιιιεεΙιει·ετινε. Ι εΙιειιιιΙΙιεΙι ΙιοΙεειιε_ῇ(δοιιι·ιιιιΙ Μι· θε
Ιιιιι·τεΙιιΙΙ'ε ιιιιιΙ Ρι·ιιιιειιΙιι·ειιΙΙΙιειτειιΙ. -

ΨεειιιΙΙ: οΙΙεΙιιιοΙεἔΙΙ (ΖεΙτεεΙιιΙΙΙ Μι· ΟρΙιΙΙιεΙιιιοΙο,<;Ιε).
ΙνεετιιΙΙι ΙιΙΙιιΙΙεεΙιεεΙιο_Ι 1 εειιιΙεΙιιιοΙ ρειεΙιιετι·ΙΙ ι ιιειι·ορετοΙοεΙΙ
(ΖεΙΙ.εεΙιι·ΙΙ'τΜι· ΙιΙιιιιιιεΙιε ιιεά ε·ει·ιεΙιΙΙιεΙιε ΡεγεΙιἱιιτι·Ιε ιιιι‹Ι
Νειιι·οριιτΙιοΙοειεΙ.

ΨεειιιΙΙ‹ οΙιεεΙιιεεΙιεει.ννειιιιΜ
ςΙΜειιἔ,

εειιάεΙιιιοΙ Ι ρι·ιιΙιΙ.ιιεεΙιε
εΙιεΙ ιιιειΙιπΙιιγ (ΖεΙιεεΙιι·ΙΙ'ι. Μι· 5 ειιτΙιεΙιε Ηγ;;ιειιε, ε·ει·ιεΙιι.
ΙΙεΙιε ιιιιιΙ ιιι·ε.Ιιι.ιεεΙιεΜετΙιεΙιι).

Ινο_Ιειιιιο-ιιιεἀΙιΙιιεΙιῆ ιιΙιιιι·ιιεΙ (ΗΙΙΙΙΙΙι·-ιιιειΙιεΙιιιεεΙιεε .Ιοιιι·ιιιιΙΙ.

· εεΙιοΙ ΠειΙΜιιγΙΒεεΙει·ΙυΙοςΙΙ ι ΙντετεοΙι (Πει Αιπ).
(Βιιεε.ΑιεΙιιν απ· ΜΙιοΙοειε,ΙιΙΙιι.ΜεάιεΙιιιι.Βεετει·ιοΙοειε). Ι

ι·ιιιιε ιΙιιι·εΙιεεΙιιιΙΙΙΙιεΙι ιιιιεΙι ΙΙΙ Τεεειι ιιιιιΙ ιιι 2 ΡΙΙΙΙειι πω.
Ιι·οεΙιιιει· Ρειίοι·ιιιιοιι ινιιι· εει· Βι·ίοΙε ιιειςιιτΙν. νοιι Η Ρει.Ιιειι
Ιειι άοι· ΠΙ. Θι·ιιριιε Μιι· εεε ΙΙεειιΙιετ ΙιεΙ 5 ιιεεειιιν; Ι Ρετ.
νει·ιι·ιι,ι;Με Ρει·ι·ιργι·Ιιι ειιι· 8 'Γε.,εε; Ιιι 1 ΡεΙΙε εεΙιιιιιι.ιιιΙειι
ΡοΙγρειι ιιιιιΙ Βιι.ει·ιιιιε ιιιιεΙι 4 Τεεειι ιιιιιΙ Ιιει 5 ΙιιιΙιειι εἰεΙι
Με Ρο1γρειι ιιεΙιειι ίοι·ιΙιεετεΙιειι‹Ιει·ΜΙει·ιιιιε νει·ΙΙΙεΙιιει·ι:. Με
εϋιιειι€ε Ινιι·Ιιιιιιε· εεε Ρει·ι·Ιργι·ιιιε Ιιει Οτοι·ι·ΙιοεΜ. ιιιιιεΙινει·Ι'.
ιιιικννεΙίεΙΙιιιίι. Ιιιιιι;ςι.«ω. Με ιιιιιιιει·, νοιιι θΙιει·ιιετ.ει·ειιιε εει·
8εΙιινει·ε εει· Ει·ΙΙιειιΙιιιιιε· Μι. ΗΜ ιιειιιειι ΟιιτιιΙειι μι” εε
80 ρΟΙ. ΗεΙΙιιιι€ειι, ΙιεΙ εΙιι·οιιιεεΙιειι Μτει·ιιιι€ειι 50 ροκ. ιιιιιΙ
ιιοεΙι ινειιι€ει· ι.ιΙΙιιειιιε·εΒεειι1τετεΙιει εεΙιινει·ειι ΙΒι·Ιιι·ε.ιιΙιιιιιι;ειι.
ΙειΙειιΙ“ιιΙΙε Ιιιιιιιι Με Ε'ει·ι·ιργι·ιιι ειιε;εειεΙιτε εειιιει· εεΙιινε.εΙι
ιιιΙειι·ιιι;;ιι·ειιεειι ιιιιιΙ ΙΙειιιιιΙΙειι·ειιιΙειι Ινιι·Ιιιιιιει, εειπει· ΓΙΙΙιιι;
Ιιειτ Ιιι εει· 'ΓιεΙ'ε εεε 0Ιιι·εε θει·ιιιιιεεΙ Ζε Ι›ἰΙ‹Ιειι ιιιιΙ εειιιει·
ι·εεοι·Ιιιι·ειιάειι ννιι·Ιιιιιιι; Με Ιιγρει·ρΙειιτΙεεΙιε Ρι·οοεεεε ιΙει·
ΜΙιτεΙοΙιτεεΙιΙεΙιιιΙιειιτ, ειι εειι ινει·ΙΙινοΙΙειι ΟΙιι·ειιιιιΜεΙιι εε
ι·εεΙιιιει ινει·άειι.

ΜΙ ιιι·Ι: «Με 8ειι;ειιινεττΙεειι ΜεΙ.ΙιοιΙειι ω· ΙΙεΙι5ι·ρι·ΙΙΙιιιη;».
(Νι·. ΙΟΙ.

Με ΜοιιεορΙεεΙιε ΠιιΙει·ειιεΙιιιιι,ι; ιιΙΙεΙιι 8ΙεΙιτ Ιιει Βι·Ιιι·ειιΙιιιιι
εειι εεε ΜιιτεΙοΙιι·εε ιιιιιΙ ΙιεεοιιιΙει·ε Ι›εΙ εοΙεΙιειι εεε ιιιιιει·ειι
ΟΙιι·εε 2ιιινειΙειι Ιιειιιε ε;ειιϋπειιεε ΙΙΙιιινεἱεε ΙΙΙιει· εειι θΙιειι·εεΙει·
ιιεά Πι·εε.εΙιε εει· Βι·Ιιι·ειιΙιιιιι€. ΜιιιΙι εειι Αι·Ιιειιειι ΒεεοΙιΙ'ε
ειιιε ννιι·_ῇεικι:Ιιιι ΒιιιιιτΙε Με ΙΙ'ιιιιοτιοιι εεε ΘεΙιει·ερρει·ιιιεε
ειιιιΙιτειιν ιιπι! ειιειιιΙΙιιιΙν Β'01ιειιιιιι ρι·ΙΙΙ'ειι, Με ιιοτιιιεΙειι
ΗΙΙι·ει·ειι2ειι, Με Αι'ΓεεΙΙοιιειιω· νει·εεΙιΙειΙειιειι 'Ι'ΙιεΙΙε εεε θε
Ιιει·ερρει·ιιτεειιιιιΙ ΗΙΙι·ι·εετε Ιιει 'Ι'ειιΙιειιιιιιιιιειι ,ι.;ειιιιιι ιιι Ιιε
ετιιιιιιιειι.Με ΙνιεΙιτἱεΙιεΙι. Μεεει· ,ιι;ειιε.ιιειιΡι·ΙΙΙιιιι€ειιιεΙΙιοάειι
ειΙιεΙΙΙ εεΙιοιι άιιι·ιιιιε,Μιεε εεΙιοιι Ιω:: ιΙιιι·εΙι ΙΙεΙιιιιι€ειι νιεΙ
ιιιειΙεεεΙιιιιςειι ιετΜε Η6ι·ι·εειεεει· 'Ι'ειιΙιεΙιιιιιιιιειι :ιι ειιιινιεΙιεΙιι.
Με Πιιιει·ειιεΙιιιιιι.τειιεοΙΙειι Ιιιιιιιει· ιιιιι: εει· Ρι·ΙΙΙιιιιι; εεε θε
ΙιΙ5ι·ε Μι· ΡΙΙιετει·ερι·ειεΙιε Ιιεειιιιιειι. Μιι Με ΟΙιι·ειιεΙϊεειΙοιι

ἔειιειι
:ιι Ιιεειιιιιιιιειι, εεΙιτ ιιιιιιι άει·ειιΓ ειιι· Πιιιει·ειιεΙιιιιιι; ειιι:

ιΙιιιιιιἔιιΙ›εΙιι ΙΙΙιει·.Με εειι εε ἔεΙιιιι,<ιειι Ιιιι Με οΙιει·ε ιιεά
ιιιιιει·ε Ηϋι·ει·ειιΖε ειι Ιιειιιιιιιιιιειι, Με ΗΙ5ι·Μιιιετ 2.ιι ιιιεεεειι,
εειι ΠιιΙει·εεΙιΙε‹Ι ιιιιιεεΙιειι @Με ιιιιιΙ ΚιιοεΙιειιΙειιιιιιε Ι'εειιιι
ετεΙΙειι ιιεά Με ΗϋιΙ”ει.Ιιιι;Ιιειτειι Ιιεειιιιιιιιειι. ΟΙιει·εοτει·ιειΙεεΙι
Μι· Βι·Ιιτιι.ιιΙιιιιι€ειιεεε εεΙιιιΙΙΙεπειιάειι Αρριιι·ει.ιεεειιιε: 1

) Δε·
ΙΙΙΙι·ειιιιΒι άει ιιιιΙ.ει·ειι Ηει·ει·ειι2ε, Μ νει·ΙΙΙ.ιισ·ετιιιιε, εει· Κεσ
εΙιειιΙειιιιιι€ ιιιιΙΙ 8

)

ιιεειιι.Ιι·ει· ΑιιεΓεΙΙ εεε Μιιιιιε'εεΙιειι νει·
ειιεΙιε. Μιι· ΑΙΙ'εετ1οιιειιεεε εεΙιεΙΙ ει·οιρΙι·ειιιΙειιΑρρει·ε.ιεε εΙιει
ι·εειει·ιεΙ.ΙεεΙι εΙιιιΙ: 1ΙΑΙιΙΙΙΙι·ιιιιιε· ει· οΙιει·ειιΗΙιι·ει·ειιιε, 2)νει·
ΙιΙΙι·2ιιιιε ω ΚιιοεΙιειιΙειιιιιιε ιιιιιΙ θ»

)

ροεΙΙΙνει· Βιιιιιε.

Μ. Ρε μια: «ΠεΙιει· Με ΒειΙειιιιιιι,ε· Μ: $εΙιιΙΜΙι·ΙΙεε Μι· εειι
θι·ιτειιΙειιιιιε, νοι·2ιιεειι·ειειενοιιι θεεΙεΙιτεριιιιΙιτε άειι 'Πιε
ι·ερειιιειι». ΙΝι·. 10).

Μι ι
ι Ιιε ιιι ιιε ι·ε ιν: «Ζιιι· Παμε ΙΙΙιει· εειι $εΙιΙιι.Ι' Ιιει θεειιιι

Μιι ιιιι‹Ι Κι·ε.ιιΙιειι». (Νι·. 10).

ΑιιιιΙΙΙΙιι·ΙιεΙιε ΙΙΙΙ.ει·ιιι.ιιι ΙΙΙιει· εειι 8εΙιΙιιΙ, Με Πι·ειιεΙιειι εειιιεε
Μιιιι·Με, εειπει· 'ΓΙεϊε ιιιιιΙ Μιιιει·. Μ Ι'οΙι;ειι Μιι·ιιιιΙ' Με εΙ;;ε
ιιειι ΗεοΙιε.εΙιτιιιι€ειιεειι νει·Ι`. ιιιι 8378 ΗειιεεΙιειι ΙΙΙιει· ΙΙ Με
Ιιπε εει· θεειιιιιΙειι ιιιι‹Ι Κι·ειιιΙιειι Ιιιι $εΙιΙειΙ'ε, 2) Μιιιει· ιιεά
'ΙΙιεΙ'ε εεεεεΙΙιειι, 8

ι Με ΗΙΙ.ιιΙΙειΙιεΙΙ. εεε ΡιιΙεεε ιιιιιΙ ΑΙΙιιιιιιιιε
ικ·ϋ.ΙιτειιιΙιΙεεεεΙΙιειι.
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Ν ο ιν ο ε ε ε Ι ε Η ι: «Με ΠΠ νοιι Ηνειει·ο Τει.ιιιιιε». (Ντ. 101.
Ιιι (ὶειιι νοιι Ν. 5ε(›5ιι.ε1ιτειειιΡεΙΙε τω( ειι ω- ιιιετει ειιι- ι
ιτει.τετειιειι

'Γειιιιιιε ιι_εοΙιειιιιΒετ Ζειι
Ηὶιειετιε

ιιιιι2ιι, Με άειι
ωιει·τιετετΜε νει·Ιιι.ιιι'εετ ει·ετει·ειι νο Ιετϋ.ιι(1ιιτνει·Βιι(1ει·ιε.
Πιο Κι·ειι1ι1ιειι. (ιειιειτε Με .ΤεΙιτε. Πετ Ρει.ΙΙ Ιιεινειετ, (ιεεε
1) (Πε Τετιιιιιε ιιιιι: ειι(1ετειι Νετνειι1ιτειι1τ1ιει(:ειιεισε εοιιιΒιιιι
ι·ειι Ιιειιιι ιιιι(121 (Μεε ειε ειιιε1ιειιιιιιΙιτι: ννετ(1ειιΙ(ιιιιιιι.

Α. Κι·ν ιιι ενν: «Ζιιτ 0ε.ειιιετι1ιάει· Αρρειι(11οιι1ε».(Ντ. Πι.

Πει· νοιι Κ. 1ιεο1ιιιεΙιτετεΕ'ε.Π ννιι.ι·(1ιι(1ιιι·ε1ιιΜει·εεεε.ιιι. (Μεε
Ρετ. 1ιε.ιιριεεεΙιΙιεΙι ι15ετΒ(:1ιιιιει·2ειιιιιι(1Βε1ιινεΙ1ιιιιιι(1εει·εεΙι
κειι Ηο(1ειιε Μεετε. Πει· Ι·Ιο(1ειιιπιτ ιιιιι (Με 2ινειι'ιιε1ιε νετ·
ετϋεεετι:, 2ειιτι.εεεετ ιιι εειιιετ Οοιιειετειιι 1τειιιε Αιιιιιιειειιιιιι

και νοιι (1ετΝοτιιι. Ιιι εετ 11εεεεεεεΙε·εεειι(15εετε.ιι(1ει.ει·ι(ε

$ε1ιιιιετιΙιει°ιιἔΙιεἱι 5ε1Ρε1ρε.ι.ιειι ιιπά θιιι.τοιιι11ειιιειιτ. Ν:ι.εΙι
ΟΙ. ι·ιειιιι εε1ιινε.ιι(1Με νετι.ιτεεεει·ιιιιε;(Με ο(1ειιε ιιιι(1 ιιιιοΙι

ειιιιε·ειι '1'ειιτειιινε.ι·Ρετ. νο11ετειι(1ιεεεειιιι(ι.

Π. Κιιιιι1ιει·8: «Πε1ιετ (Πε ε1ιιτιιτειεεΙιε Βε1ιιιιι(1Ιιιιι; (1ετ
νοιιι ΟΙιτε ε.ιιεεεΙιειι(1ειιΡγειιιιε». (Ντ. 111.

Πει ειιιειιι 25 ῇι11ιι·ὶι;ειιΒο1(1ειειι ειιτινιεΙιε1ιε εισε ιιιι Διι
ε(:1ιΙιιεεε.ιι ειιιε ε1ιτοιιἱεεΙιεοιιιιε ιιιε(1ιιιι'ριιι·ιι1ειι(ε.ρετίοι·ιιτινε
ειπε ιιειιιιεΜεειοΜιι1ε. Πιο τεειιι2ειιιι;ε Πι·(5ιτιιιιιιιτιιιιτΙ ειιιε

ιτιιιιιιιιιιε (Με ννεττειιι'οι·τειι.ιεεε(εετ Βιιιιιε νι·ιιι·(1ειιιειιτ ιιιιιετ

ειιεΙιι.) Ιιιιιτειι 1τειιιειιιιιει·ΜιεΙιειι Βιιιι1ιιεε ειπ' άειι ινεἱιετειι
ΚτειιΚΙιειιενετ1ειιι'. Πεε 1ι“ιε1ιετιιιιιιιιι ειιιετι ιινειιιιεειιειι (Πιο.
ι·εειετ ειι ιιιι(1ΜΗ (1ιι.τε.ιιι'ιτε.: ειπε ειιτιε;ε θειιιι;ιε επι. Πε
ινιιτ(1ε(1εΙιει·ειπε Βι·1τι·ε.ιιΒιιιιις(1εεΒιιιιιε ι.ι·ειιενετειιε νοτειιε
,ετεεετ:τ.Νιιειι Πιιι.ετ1ιιιι(1ιιιιι.ιεετ νειιιιι. ιιιειιΙε.ι·ιε ινιιτ(1ε εετ
εε11ιετ'ι·ειιτεΙε.<ι;τιιιι(1ριιιιειιτι. 1ΒιιιειιΤιιι·οιιι1ιιιεΓε.ιι(1ιιιιι.ιιεεετ
ιιιι Βιιιιιε πιο!ιτ. ινεε1ιιιΙΙι(1ει·εε15εΜε ιιιεΙιι: ει·ϋιτ'ιιετννιιτ(1ε.
Πιε Τειιιρετειιιι· 51ἱειι ει» Μ.ιιιτει·ε2ειι ιινε.ιιιιεε1ιιιιι(1 εε ειιι
ινιε1(ε1τειιΜε ινειιει·ε ει1:τιαεΜει:ε.ετιι.εειιιιιι Βο1ιιι!τει·8·ε1ειιιτε.
ειπ Πιιτετεε1ιειι1‹εΙιιιι‹1:ιιι άειι Νε.ιεε. 'Ι'τοτ2(Ιειιι (τω: ειι(1Ιιειι
(Με (Ιειῖιιιιινε ΗειΙιιιιε· ειε. Οτι εἱεΙι ιιιι 1ιεο1ιεε1ιτετειιΕ'ε11ε
ιιιιι ειιιειι ννειι(1ετε.ιι(1ιεειιοάει· ιετιιι1!ειιειι '1'Ιιτοιιι5ιιεΙιειι(1εΙτε.
εεετ ιιιιι ειιιειι 'ΓΙιτειιιιιιιε ιιι ιτε·ειι(1ειιιειιι ειιι(1ει·ειι81ιιιιε,(ι(1ετ
ειι(ΙΙιεΙι ιιιιι ειπε Ρι·ειιιιιε ο1ιιιε Βει1ιει1ιειιιιιἔ άει· Βιιιιιε, ιιιιιεε

(1ει1ιιιιιτεετε11ι1ι1ειιιειι.

Ρ ο Ρετ: «Ζιιτ Οιι.ειιιει:ιΙτάει· ἱιιεει·(:ετἱτιειιΗετιιιειι εετ 1τΙειιιειι
Κιιι(1ετιι». (Ντ. 11).

Πε Ιιιιιι(1εΙιε ειε1ι ιιιιι ε!πε Ηει·ιιιε εετοτε.Ιιειιιεει·εει·ετε ειιιἱ
ειτε 5ει ειιιειιι 4ήιι1ιτ18ειι ΚιιεΙιειι. (Πε ιιιιι: 5εει:ειιι Βι·(οΙε,·ε

ορετιιτ ννιιτ(1ε.

Κ. Βιιε εΙε ιν: «Πτι εε1ι.ειιετ?(01 νοιι Πιι(`ιειιι1ιο11ε>.(Ντ. 111.
Βει ειιιειιι $οΙ(1ει.ειι,άει· ε1ιειι

Α5(1οιιιιιιε.Ιτ.ιΒι1ιιιε
ιΠιει·ει:ειι(1ειι

1ιιιι:τε,1ιιΙ(1ετεεισε ιιιι (1ει·!ιιιιτετειι-ιιιιιει·ειι Ιε.(:Ιιε (Με ΒΙΙειι

5οιτειιε ειιι Πάει· Α1ιε(εεεε, (ιετ ιιιι(:Ιι (Με ετϋ(ΐιιεια νιιιιτ(1ε.
2 Βιιιιι(1ειι (Ιετειιι' ειιιτ5 Ρετ. ιιιιτετ Βιιιτ'οειιτιοιιεετεε1ιειιιιιιιε,·ειι.
Πιε εοι`οττ.νοτεειιοιιιιιιειιε ΒεεΠοιι ετειι.5: Πιιι'τειιι1ιοΙιε (Με
ι·εεΙιτειι νειιιτι1ιεΙε, εο1ιιιιιιιιι€εεΒ1ιιτ. ιιι (Με νειιιε ειιιΙΙει·ιε,
ειι1ιοΙενιε, ειιοιιι·ιιιιι ιιιι(1ειινιι ειιρει·ιοι· ιιιι(1 εεΙιε.ιιιιιιιςεεΒ1ιιτ
ιιιι Ιιιι1ιειι νοι·1ιοι“ε.Ψε.ι·ε Με Βεει.1οιιιιιιεΙι 24.οάει· ιιοο1ιιιιε1ιι·
Βιιιιι(1ειι, ινιε εε ι.τεεειιιεΙιτ.νοι·ιτειιοιιιιιιετι,εε 1τϋιιιιτεπειιι (ιιι
Ι.ειεΙιειι,ι·τεεε(1ειιΙ(ειι:ιιιι νοι·1ιεε,·ειι(1ειι?Με Ιτοιιιιτε ιι.5ετ (ιιι
(Με ιιιττε.νιτεΙεΒιιιιι·ειειι νοιι Ι.ιιτ'ι;Με Ηετε εκει ι.τεεννει(`εΙτ
ινει·(1ειι.Πιεεε Ι.ιιι(ιεπι1ιεΙιενει·ιιτειι.ε1ιιεειιεΙι άειι 2 Βιιιιι(1ειι
ιιιιειι Βτϋ(ΐιιιιιι(.;(Με Α5εεεεεεε ειιι€ειι·ετειιειι Τει!.

Π. Ο 11ο 1ο (1ι 1ο ιν: «Βε1ιειι(11ιιιιιτάει· Πιειοτειοιιειι (ιιιτοΙι θε1ι
ιιιιιιιιιτειι».(Ντ. Π).

Αιιετιιι.ι άει· ττιιΙιει· ιιεΙιε1ιειι Βε1ιειι(ΙΙιιιιρειιιειΙιο(1ε άει· Πιε
ιοτειειιειι (1ιιτε1ιΒειιτιιΙιε, (Πε ινειιι(.ιετειιε1-2 11οιιιιτε ει·τ'οτ
(ιει·ιε, ι·ετειιοΙιτε(Πι. ιιι 80 Β'ε.ΙΙειι νοιι Πιειοι·ειοιιειι (Με ?εεε
ι;ε1ειιιιεε ιιιι(1 (1εεΒειΙιεεετρεΙιτεΙειιΚεε (ιιεεεΙ5ειι (1ιιι·ειι(Μι
ιι1ιιιιι€ειι ιιι Ιιειιιιιι(1εΙιι.Πιε ΕΣττ'οΙΒεινει.τειιεεετ ειπε ιιιι(1(Με
Βε1ιε.ιι(11ιιιιε;(Ιειιετιε ιιιιι· 9-14 'Γεε;ε.

Α. Β ιεειιεΒ·Ιονν: «Βειιτειεε ειιι· Κειιιιτιιιεε (1(-ιτθειετεεετ(5
τιιιιιτειι ιιι άει· Αι·ιιιεε». (Ντ. 11 ιιιι(112).
Νιι(:1ιειπετ εε1ιι·ειιεΐιιΙιτΙιε1ιετιΠε1ιει·ειεΙιτ άει· 5ειιτειτειι(1ειι
11ιτει·ειιιιτ@εετ 17ει·ι'.ειιιε ειιιιε·ε1ιειι(1εΒεεεΙιτει1ιιιιιε ιιιι(1 ιω
ι.ιεεΙιε ΒεΙειιε1ιτιιιιε;άει· ιιι (Ιειι .1ιιΙιτειι 1078-1807 ιιιι Υ'νετ
ε(11ιειιετΠιιι.ε(1οιιν'εε1ιειιΜ1Ιιιιι.τ1ιοεριτε.Ινετεε1ιοιιιιιιειιειιθειει:εε
Ιτι·ιιιιΜιειτειι. Ιιιι (3ιιιιεειι ννιιι·(1ειιιιι (Πεεειι 20 .Τε1ιτειι 0875
ΘειεΙεεΙιτιιιι1‹ε Μι1Μι.τρει·εοιιειι5ειιιι.ιιιιε1τ,(ιιιι·ειιεο!ιιιΜΙιειι ρτο
.Ιτι1ιτε1εο 343,75Με.ιιιι. Πιε Ζει1ιΙ (τετθειειεεΙιτιιιι1ιειι τετ ιιι
(Ιειι Ιετ2τειι 5 .Τε1ιι·ειιιιιι νετ,ιτΙειο1ιιιιιι. (Με ει·ετειι 5 .1(ι1ιι·ειι
(1ιεεετΖειιρετιο(1ε(εετ ιιιιι (Με Πορρε1τεεεειιεε,·ειι, ννιιε (1ιιτεΙι
(1ιε('ε.ει 81ειεΙιε νει·.<;τεεεετιιιιιτ(ιεε Ηεετεε ιιιι νι(ιιι·εε1ιειιει·
Μ1Ιιιε.τ1τι·ειεεειεΙι ετ1ιΙ5.ι·ειιΙει.εει. Αιι(ιει·ει·εειιε εεετ 1ιοιιιιιε
ειε Βιιιι1ιιεε άει· Ηιιιιε·ετ(ε1ιι·ε1891 1802 (Με (ΠεΖιιιιε1ιιιιεεετ
Ζε.Ιι1(1ετθειετεεΙιτειι1ιειι οοιιειει.ιτι ννετ(1ειι.Αεί 1000ΜΝΗΜ
ετεοιιειι 1ιειιιειιιιι άειι 1ει2τειι 8 .Τε1ιτειι 1,8 θειει.εεει·ειι1τε.
ιιι νετιιΙειεΙι εετ ΠειιΠε1τειι άει· θειετεεΙιτειιιι1ιειτειιιιιι Μιι(

τει· ιιιιτ εοΙε1ιειι ιιιι Οινι!ειειι(1ε Εκει. εισε 51ε_ιετει.ιιΜιι.(1ιιτειι
ίί11ιτειι,εε ι'ε1ιΙειι(Μπι (Πε ιιϋι.1ιιςειιειιι.1ιετιε(:ΙιειιΠε.ι.ειι.
Πιε Ζιι.ιιΙ (Ιετ ΟΠιειει·ε ιιιι Ηεει·ε ι·ει·1ιιι1ι:ειεΙι ειι .άει· άει·
8ο1(1ιιτειιινἰε 1 2ιι 80940. Πιε ΖιιιιΙ ω· θειενεε1(τιιιι!τειι(ΠΕ
εἱετε ειι άει· (1ετεειετεε!ιτειιΙιειι 8οΙ(1ιιτειι

- Με 1 ιιι 2,85.
Βι·ειετε ει·Ιιτε.ιι1τειιε.1εονιεΙ Ιιειιιιι;ει·. Με Βεετιιιειι. (1. 1ι. (Με
_ιιιιι€ειι Βο1(1ειειι Με πιτ Βεειι(ιιι;ιιιιιτ (1ετ ει·ετειι 4 Ποιιειιε
Πιτεε Πιειιετεε, Ιιείετιι ειπε "Με ιιιιτ τεΙειιν. εειι(Ιει·ιι ειιι(:1ι
ι ε.1ιεοΙιιι.=.ιιτ(5εεετεΖει1ιΙνοιι θειετεε1τι·ειιΙιειι, Με ε.Πε ιι5τι€ειι
Βο1(1ε.τειι2ιιεειιιιιιειιεειιοιιιιιιειι. Πειε ει·ειε ·.1ειιι· τετ Πιτ άειι
8οΙ(1ετειι(Με εε1ινι·ει·ετειιιι(1ιιι (Πεεειιι .1ε!ιτε11ετει·ιι(Πε 8ο1
(1ε.τειι(Πε ετεεειε Ζε1ιΙ (1ετθειει:εε1τι·ειι1ιειι.Πιε 1ιιιιι.ιιωτιε
Πεΐει·ι. ειιι νει·ιιιιΙιιιιεειιιεεειεεει·6εεετεε(Μ. νοιι θειειειι1τι·ιι.ιι1ιτειι
Με Με θενεΙΙει·ιε ιιιι(1Αι·πι11ετ1ε.Πε (εεττ. (1ιιτειιι' ειιιε Βε
εε1ιι·ει5ιιιι€ εετ νετεο!ιιε(1ειιειι θειεεεεΙιι·ιιιιΙιΙιειι.ειι ιιιι(1 άει·

Βιετειιι1ιιιιιιΙιεΙι1(ειτειιΗιτεε νετΙε.ιιΓεεω 11ιΙΜιτρει·εοιιειι.
Π. .Ι ιιτεειιε: «Βιτερτειιινεοειε (Με θε1ιετοτε;ιι.ιιε ιιιι(1 ιιιι·ε.
1ι`ο1ςειι».(Ντ. Πι.

Θ. .1ε.τοι1ιι: «Ζιιτ Πεμ άει· Βε1ιειι(11ιιιιε;εετ Πνεειι ι.ει·ιεε.
(Ντ. 11).

`νετι°.1ιεΙιειι(1ε1ιε20 Πγεειιτετιει”ΜΙε ιιιι(: ι.τι·οεεειι θΙειιι5ετ
ειιΙ2(1οεειι..1ε(1ει·Ρετ. 1ιε1τιιιιι1ιει(1ειιετετειιΠνεειι(ετιεει·ει:1ιει
ιιιιιιιζειι 80.0 Νιιιτι ειιΙτιιι·ιει ετιι(1ι εεετ 15,0 Νιιι;τι ειι1ΐιιτιοι
ειοει ιιι ειιιειιι 1/(ιθΙ:(εε 1νεεεετ. $(:1ιοιι επι ιιεε1ιει.ειι .'Ι'ιιιιε
(τω: ειιιε ιιιειιι· οάει· ννειιιιιετ ειιεεεερι·οο1ιειιε Βεεεετιιιι€ ειε:
Πιε Πε15εε1ιιιιει·ιετιιιπά 'Ι'ειιεειιιειι ινιιι·(1ειι Ιειο1ιτετ. Με Αιιε

Ιεετιιιιεειι εττ'ο1,ετειιεεΙι.ειιετ ιιιι(1Με (1ιι.τειι(ὲε1ιννειι(1ειιειιιε1ι
Με!. ιιιι(1ΒειιΙειιιι ε.ιιε (1ειιεεΙΙιειι. ΑιΙε Ρει.ιειιιειι ειιι(1 ιζειιε
εειι. Κτε.ιιΙ:Ιιε1ιε(1ειιετ23-13 'Πειτε. Πεεει·ι.τειιιι ιιι (:1ιι·οιιιεε1ιε
Πνεειιτετιε ινιιτ(1επιο!ιτ 1ιεσ5ιιε1ιιετ. Βει νετεειι(ιιιιιιιετιιιι€ειι
ννιιι·(1ειιοοΙιιιιεΙε Νιιιτ. ειιΠιιτιο. εει;ε1ιειι. ινοιιεε1ι (Με Κι·ιι.ιιΕ
ιιειι ννιε(1ετιιιιιειιιειι ιιιιετιςειι νετΙειιτ ιιιιιιιιι. Ιιιι ΠεΙιτι;;ειι
ννε.τ(Πε Βειιιι.ιι(1Ιιιιιε ιε ιι1ιΙιε1ιε.

.Ι. Θοι·εε1ιΙιοιν: «Σετ ΟειειιιειιΙτ (1ετ Ζιιε1ιιιιι€ειι Μι Ετ
ιιι·ε.ιι!ιιιιιεει:ιάειι Νει·νειιενειειιιε>›.(Ντ. Πι.

Θ. 1ιεο5ειεΙιι.ετεειιιειι Ιιει·ε(ιιιετ-ιιει·νϋε 1ιεΙεετετειι Βο1:1ιιιειι
. ιπιτ Ιινει.ετιεε1ιειι ΖιιεΙιιιιι€ειι εεε Βιιιιιιιίεε. ΚοιιΓεε. ΠεΙεεε.
ο1ιετει·ιιιι(1ιιιι:ετετ Ειιιτειιιιτει.ειι. Πιε Ζιιε1ιιιιιιτειι ετΓο1ε·ιειι
ι·Ιινιιιιιεε1ι,Τ ιιιιιΙ ιιι ειπετ Βεειιιι(1ειιιι(1ιιιιιιιιιειι Ιιειιιι θι:ε1ιειι
ιιιι(1θιεΙιειι ιιιι(11ιει Αιι('τει.ιιιιιις(Με Ρετ. ιιι. Βειιιι Πιειιτειι στι!
ιιιι 8οιιΙιιι'ε 1ι5ι·ιειι(Πε Ζιιε1ιιιιιΒ·ειιειιιπ εετ. Ηγετετιεο1ι ιιπ
(Ιει· Ρετ. εε1ιοιιιιιιιεετ, (Με Ζιιε1ιιιιιιιειι εεετ τ.τε.ι.ειιει·εε πω(
ειιιειιι 1ιεττιιτειιΒε1ιτεεΙτω ειιιει· Γειιει·ε5ι·ιιιιετ.εετ'.

.1
.
Ο ι· ο ε ε : «Βε1ιιιιι(1Ιιιιιε(1εεεειιτ.ειιθε1ειι1ιτ1ιειιιιιιι.Πειιιιιεεεετ

άει· ΜειΙιε(1ε νοιι Πι·. Βοιιι·ςεια».(Ντ. 11).

Πει Ρειιειιιειι. ννε1εΙιεΠεΙιογΙρι·ερει·ιιι.ειιιιιει·ΙΜι πιο!ιτ νει·
ι.τει.ιειι,ννει·(ιειι(Με ειιι(ιιι·ι.ειιθεΙειι1ιε ιπιτ.τ”οιεειι(1ετΒιιΠιε ειιι
ε·ει·ιεΙιειι: Αει(1ι εεΙιενιιει, ΠειιεΗιιι, ΟΙει τει·ειιιιιτ1ι. ειε 10.0.1 νεεε1ιιιι 100,0, ιιιιιι ννε.(πε ιιιιιινιεΙιεΙι ιιιι(1 ιπιτ. ειιιει· Ε`ΙιιιιεΙΙ
5ιιι(Ιε 1ιεΓεειι,ιτι.Ο.1ιεΙιειιι τει (Πεεετ Βε1ιιιιι(1Ιιιιι8·ειπε Βε
ειιΙιιιιε.

δ. Η( ε ε ε ι Ι ε ιι Κ ο: «Ε'ϋιιι' ιπιτ Νει;ι·. ειιιιιε.ιιιγΙιειιιιι Βε1ιειι(1εΙιε
11.ιιΙΙενοιι Πιιιιςειιτιι5ει·ειιΙοεε».(Ντ. 11).

Πε ννιιτ(1ειι2-8 τω. ινιιιεεετιεε1.6ειιιιιτειι ιιιι€εννιιιι(1ι. ιπιτ

8 'Ι'1ιειΙεττιο1ιειιεετ Ρτενεε'εεΙιειι Βρι·1ιπε1ιεΒοιιιιειι ιιτι(1 ιιι!
ιιιιι1ι1ιε;Με ειι ειιιει· εειι2ειι εεειιει,ς·ειι.1ιι_ιιειτι:ινιιι·(ὶε 1 Με!
ιιι 2-8 Τιι€ειι, ε1ιινεε1ιεεΙιι(1ιιι (Πε τεε1ιιε οάει· Ιιιι1τε ΠεΙίτε
άει· Ιιιτει·εεεριιΙει·(.ιεςειι(1.Ιιι 2 Β`ιιΙΙειι 1ιε.τ.τειι(Πε Ιιι_ιεειιοιιειι
ειιιειι ειιερεςεερτοε1ιειιειιιιετιεειι Βιιι0ιιεε επι' (Με Πιιιιςειιιιι·ο
εεεε, ιιι άειι ιι1ιτ18·ειι- Ι‹(ιιιιιιε ειιιε ειπε ΨιτΙιιιιιε· (Με Νιιιτ.
ειιιιιε.ιιινΙιε. αυτ'(Με Βειιιι(1ειιω· Ρει:ιειιτειι, ειπ' (Με Ηιιετειι.
5ειιννειεεε ιιιι(1Βιε;ειιεεΙιε.(ιειι εεε $ιιιιιιιιιι εοιιει:ιιιιτι. ινετι1ειι.
Βιιιειι εε1ιε(1Ιιο1ιειιΒιιιι1ιιεε Με άειι Οι·Β·ε.ιιιειιιιιεΠειτε (Με
ΜΜΜ Με; εε νετ(1ιειιι (ΙεειιιιΙΙι ινειιει· ειιςεννειι(1τειι ννει·(1ειι.

θ. θει·1ιιιιιονν: «Με (Ιιε.ιτιιοετιεεΙιεΒει1ειιτιιιιε άει· νι(ιει·
εε1ιειιΒεει.ειιοιι ιιιι(1άει· Β1ιτΙἱειι'εεΙιειι Πιειοι·εει.ειιοιι 5ειιιι
Α5(1οιιιιιιεΙιγρΙιιιεε. (Ντ. Π).

Ο. ιιιιτ.ετειιετιιειιιι Π·ι!ιοι·ε.ιοι·ιιιιιι(Με 'Γιι1ιεε'εε1ιειι 511118”
Ιιοεριι.ιιΙε (Πε νι(1ιι.1'εεΙιεΒεεειιοιι ιιι( Ηετιιε νοιι 5-1Πειιεε1ιειι.
νοιι άειι 10 θεειιιι(1ε, 27 επ Α5(1οιιιιιιε.Ιι.ι·ρΙιυε ιιιι(117 ε.ιι ειι
(1ει·ειι Κτε.ιι1ι1ιειιειι Ι.ει(1ειι(1ε ννε.τειι. ΟΙειειιΖειιιι.τ ννιιι·(1ε ιιι

· _ιε(1ειιιΕιι.11εε.ιιεΙι (Με ΕΙΙιι·Ιιειι'εεΙιε Πιειοι·εεειιοιι (Με Πιιτιιε
Βερι·ιιί(;. Απ( θτιιιι(1 εειιιετ ιιιε1ιτ Με 000 Πιιτετειιε1ιιιιιιςειι
ι‹ειιι θ. 2ιι ΐ(ιΙ(.τειι(1ειι$ειι1ιιεεειι: Πἱε νι(1ιιΙ'εεΙιε Βειιει.ιοιι ιιιι
Ηετιιε ω( ιιι _ιε(1ειιιΓεΙΙε νοιι Α5(1οιιιιιιε.Ιηρ1ιιιεειιι. Βιε Με
(1ειιεεΙΙιειι ννεττιι,Με (Με νι(ιει·ωιιε Βεε.ει.ι(ιιι ιιιι ΒΙιιιε. νει·
άει· ειε εεετ τ'οΙε;ειι(1ειιιιεννειίεΙΙιείι.ε νοτκι1,ε·ε1ιεειι.π: 1

) ειε
πιτ εε1ιτΙιειιιιειιι ιιπά ειιι(ιιεΙι (ιιιεειιι'01ιτειιιιιι(1 2

) τω( ιιιιτ εετ
Κτειι1τειι ιι.ιιϊ. Αιιειιε.Ιιιιιεννειεε ννιτ(1 ειιιε άει· νι(1εΓεε1ιειι
Βεε.(ιτ1οιιε.1ιιιΙιοΙιεΑιτιςΙιιιιιιει1οιι ιιιι Ηε.ι·ιιε νοιι Κτειι1τειιω
ετοιιιιϋεει· Ριιειιιιιοιιιε 5εοΙιεεΙιιετ.. [ιιι Πειτε εεειιιι(1ετΜετ
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εο1ιοτι(τπτ άιο νιάεΙ'εοΙιε ΒοιιεΙ1Μι πιο ειε. Με Β1ιτ11ε1ι'εε1ιε
Ι11:ι2οι·εεεΙἱοτιεεπιι ιπι Ηε.ι·ιιο Ιιε1 Κι·ειιι1τοιιΜε Ιτιιοττιιιιιετιε,
Ροε1ιοιι Μιά ει·οιηι6εοι·Ριιοιιπιοιιιο ο1ιιτι·ειετιΜιά 1εΙ ιι1εο Πιτ
άοιι ΑΙιάοπι1τιε1ηρ1ιιιειιιο1ιτ.εροο111εο1ι.

Ν. Ο ι 1τε ο Ιι ο ιι ΙΙ ε: «Πιο Β6ιιι:Βειι'εο1ιοιι ΕεΙιοι·εΙοτιοτι ιπι
Αιιε1ιιτιάο».ΙΝι·. 11).

Ο. επι ιι ε1‹1: «Ποτ ςοςετινι·1ιι·Ι1,ςοθτειιά άετ Ι.ο1ιτε νοιι άετ
Ροει». (Νι·. 11).

·

Ν. .Ι ετσι” ΜΜΜ: «Π1ο Βο2ο1ά'ετ:1ιετ'οτιιι άοι· ΠεετοιάΜε:
οιιτιοε ει·τιε ρεπτοειιεει πιειετοιάεεε (Με τοιιιροι·ε11εει
οσειρ1Ιε1ε. Α1ιεεεεειιε εο111».(Ντ. 12).

Με ΠοΙιει·εε1ιι·1Ι'ιεκει Α11εε.

Β'. 18·ιιει_) ων: «ΖΜ· Οτιειι1ει11τάοι· 8·τε.ιιιι11οτειιάοιι@εεει·
οιι1ϋεοιι)Βιιτε11τιάιιιιεάετ 8ε1ιτιοιιεε1ιοιάοι·ι».(Ντ. 12).

Ρ. Β ο τ.ε ο Ιι ΙΙ ο ιν ε ΙΙ 1: «Πιο ΒοάιιιιιιιεεΙι11ιεεΜιά άετ ντο1εεε
ΤΙιοιι Με νετΙιειιάιιι1ΙεοΙ>›.(Ντ. 12).

Β. Με Με 8οάιιιιιιιεε1ιΜπο Πι άετ Βειιάρι·ιιιτ1εΙιε1 οιιιετ
Μοιιτ.τονοτεο1ι1εάοιιε1.οι·ο1τι·11:τοτΡι·οοοεεο ειιιι;εντειιιάΙ: Ιιε1 ειιιε· 1 “ω” Μ” ΜΜΜ” Μο ΒειωΠάι,,"Β,(;οΙιτο1ΙοιοτιΡ1ι1εςιιιοιιοτιΜι άοε οΙιοτετιΜιά ιιιιΙοτειι Βιιτ.το
ιιι1(Μοιι, ΑΙιεεεεεειι, ΡΜιει·1Ι1οιι, Β'ιιι·ιιιι1το1ιιΜιά νετεεΙι1οάετιετι

Με ΕΙεειι1τετε ννει·ειι ιιι νιο1ετι Γε11ετι
νοτειις11ε1ι:άιο Βτιωϋτιάιιιιςεοτεε1ιειιιιιπου εε1ιιτειιάοιι Μιά
άιο Ειτ.ετιιιι8·Μπε Ιι:ι1άειπ'. Πιε 11οτ211τ.τεάετ Βοάειιιιιεο1ι1εεε
ειοά: 81ο ε1τιάΙι1111ε;,ε11(.ςετιιο1τιιιιΒ·ειι,ι.ι·11οΙιΜιά ιιιιεε1ιεά11ε1ι,
11ιτε Αιιυνειιάιιιιι; 1ετ. ειιιε εοΙιτ ο1τιίε.ε1ιο.ειο ε:οΙιοτιΙιε1άετ
Βε1ιΜιά1ιιτι Ιιοεεετε Βοειι1τετε.Με ε1τιΙι1111εεενει·ΙιετιάιιιΜεΙ
νει·ειιο1ιΙο 1. ειιιεΙι άοιι ινο1εεειι ΤΙιοπι ειιιιιντοπιάοιι, άοιι ει·
ειιετετ Πτι Κοο1ι'εε1ιοιι Βτει·111εΜ.οι·Ιιε1150-1θ(1° Ο. άιιτο1ι
Ιιτειιιιιο. Ουτε Βεειι1τεΙο Ιιτι1:ει· Ιιο1εο1ιιοι· ΑιιινετιάιιιιΒ Βει
ο1ιοι·ιι‹1οιι1νιιιιάειι. ΑΙιεοοεεειι_ Ρειτιειτ1ι1ειι,Ριιι·ιιτι1ιε1ιιΜιά
ιιιιάετοιι τιἱεΙιτ.ΙιοοΙκιεΙιτοτ..Ποτ 'Ι'1ιοτιινιτ1ττεινε.ι·ειιεττοε1τιιοιιά
Μιά ετιιιρ,·Ιάιε 8οετοΙ.ε ω, ΜΜΜ ε.Ιιετ Ιιε1τιιΑιιΙ'εΙτειιετι επί
άοι· 1νιιιιάοΙιει·11ειο1ιοτω( 1ιεΙ°τοιιάεΚτιιετειι. Μιτετ άοιι ε1ο1ι
Ε1Ι.ο1·21.ιιεεπιΜεΙΙ.01ο ΑΙι16ειιιιει·άει·εε1Ιιειι1ει εο1ιινοτΜιά νετ
ιιτεειο1ιΙάειιι ΡειΙ. ετε.ι·1τε5εΙιιιιετ:οτι. Πι νἱοΙοιι Β"2111ετιΜΙ Β.
ειιιε Ιιοάοιιτοιιάε νει·εοΙι1ἱιιιιιιει·ιιιιιτ άοε Ε1τοι·ιιτιρ.τερτοεοεεεε
άιιτο1ι άειι 'Ι`1ιοτιΙιεοΙιεο1ιτει. Μιά νται· 8,·οιινιιτη.ι·ετιπιι άοιι
θοάειιπιεε1ι1εςετι11Ιιει·ειιο·εΙιειι.

δ. Βεεεερει·ε1: «Με Μεεεεεε 1ιι άετ ΑιιΒ·οιιρτειτ1ε».
(Νι·. Π).

Ιιι 1..ειιι1,οάετ Ιοτ2Ιοτι 2 .1ειΙιτε ΙιοΙιειιάο1το θ. πιο1ιι·οι·ο
Ηιιιιάοττε ΡιιΕ1οΜεΙ1Με νετεε1ι1εάειιοιιιι.οιιτοιι(Μιάτ1ιι·οιι1εο1ιετι
Αιιεοτι1ιτιιτι1ι1ιο1τοτιάιιτε1ιΜε.εεεεε άοε Αιιεςεε ιπιτ Ι'ο1κοιιάετ
ΒιιΙ›11ιιιε.Ιε.ιΙΙιε:Βρ. θοΙΜ. 1ιγάτει·ςγτι ΜεΙιΙοτει11 1:20-0,00,
νιιεο1ιιιι Μιιοτιοειιι1 Μινι 80,0, Οοοε.1ιι1πιιιτϋιΙιεἱ 0,00. Αιιϊ
(1τιιιιά εο1ιιοι· ΒεοΙιεε1ιτιιιιτ.ςοιιΜπι ει· 2ιιτ Πο1ιοτ2οιηςιιιι8·.
άιιεε άιο 1ΙΙιιεεε.;;εεοι άοιι τπιειετ.οτιΑιιςοιι1ττειι1τ1ιε1ιοιιειιι21ιιιά
11ο1ιοιιο11211°ε111το1'8άεε ινιι·1‹εειιιεΙε Μ1Ι.τε11ετ. [Με 8ιιΙι11τιιειτ.
(ιιι
Μειιιιἔ

1:1200 οάοτ 1:2400) Ιι1ΙάετάιιΙιο1άἱε ΙιεεΙε ΗΜΜ
ετ11Ιιιιιητ οι· 11ειεεε.ε·εΜε Ποειιι(1ο1οιιεΜιά τεεοι·ΙιιτειιάεεΜε
(Μ, άεε 0οοειιι ινιι·1ετ εε1ιτιιετεεΙ111ειιάΜιά Ιιετιι1ιικοιιάω·
άεε 1ιι·ιιτι1ιεΑπο.

Ε. .Πιτ ε·ε τιε: «Πιε ο1ττ11τοιιΡι·οεεεεο άοε 01ε1ιΙ1τοτε:ιτιε,11ιτε
Πτεειο1ιοιιΜιά 1ι11τι1εο1ιοιιΒι·εε1ιο1ιιιιιιεοιι».(Ντ. 12).
Με Ιτιάιοε.Ι1οιιοτιπι· Βι·Ι111“τιιιιι8·άοε 1Υε.τεειιίοττεετ2οεε1τιά
Ιι1ε)εΙΖΙ ιιοο1ιιιτινο11ε(Μάιε ειιεεεε.ι·Ιιε1τοτ.ΑΜ' (1τ·ιιιιάο1ιιετ
Βο11ιενοιι ΒοοΙιεο1ιτιιιιςοιι ι·11τ1ιδ. ιιι _ιοάοιιιΕ`εΙ1εειιιε νοτ
18ιι11ε;οΙιεετετ1οΙοειεεΙιεΠιιιοτειιο1ιιιιι€άοε Ιιι1ιε11εεάεε ΜΜΜ
ο1ιτοεειιεειιίϋ1ιτοιι Μιά Με 1ιΙιοτιοιι€Ι, άειεεάετ Νειο1ιιτοιενοιι
Βιτερτοοοεεειι ιιι άεπιεε1Ιιοιι Με ειιιεοΙιο1άοιιάοε Μοτιιειιττω·
άιο μπειτε Ιιιά1οιιΙ1οιιπιτ Τι·ερειιειιιοιι άεε 1νει·εοιιίοι·τεεττοε
ά1ειιοιι1αιιιιι, εοςιιτ ιιι εειιτειι Γ11.11οιι.Πιο Κτειιι1ιετιεεεΙι1εΙιτειι
άετ 14 νοιι 11ιιιιορετιτεοιιΠεετοιάΙΙ.ιεΙ'1111οεειιτοιι, εεε:
Ι. Ιιι άοιι Ε'1111οτι,ιιι άεε Ιιεοιοτιο1οεάεε1ιΒιτε τοοοοειιε εγε
εοιιεε 1οιητιιε1ιι Βε1ιιοιιΙΙ:Μ 8·ε1'Μιάειι ννΜ·άε, 11ιιιεο1ιΕ'οΙιτιε
οοιιτιιιιιε Μιά τοιιιιττοιιε πιοΙιετ ιιιιεςοερι·οο1ιοιιοιι8γιιιρΙοπιειι
άετ Θε Ι.1εεειιιιεΙιεετε.τιάειι.
Π. οι εειιι1εοΙιτετΙιιΙ'οετ1οιι νοιι Βιτερτοοοεοιιε Ιιτενἱε Μιά
1Μιειιε Με ο1τοι·ιτιιεεοι·τοεοπιάειι$ω.ρ1ιγ1οεοοεοιι ννετ άετ
Κτειι1ι1ιε1ιενει·1ειιίειπ Ιειιο,ιεειιιοτ πιι: ιιιε.εε18οιι Βο1ιτιιετ:οτι
Μιά νει·ΙιεΙιτι1εετιιεεε1ετιιεάτιςει·ΑΠ ειιιε1ιιΙοωροτειιιι·.
ΙΙΙ. Ιιι άοιι Ιι`1ι11οιι,οιιά1ιο1ι,Με ιιτοΙι 1ιιΐοοτἱοιι Με άοιιι
ΒοΙιτἱτις'εε1ιειι

ΒΙι·οΒιοτοοοιιε
Ιιτενιε νοτιιτεεε1ιΙ.ννε.τετι,αετου

ροτιοάιεε1ιεΙϋτιτι1εοο Βι·εο1ιο1ιιιιιι€ειιε.ιιϊ, ειπ' Με Ρετ1οάοιι
άοι· Βιι1ιο Ι'οΙΒιοιι. ιν11.1ιτοιιάινε1εΙιοι· ινοάοτ άιο Ιοοε.1ειι.ιιοο1ι
Με Α11εοιιιειιιοτεο1ιειιιιιιιςοτιε1τι οΙιει·οιοτοτ1ει1εοΙιοεΚτειιΙΙ
1ιοιτεΙι11άΕεεε".

Ε. Β ε τιο Ιι τιτ ο νι·: «Με Ρε!! νοιι ε.οΜει· ρτιιιιει·ετοι·οιηιϋεοτ
Βτοιιο1ιιιιε, άιε ειοΙι Με άοιιι Βοάοιι εοιιάγ1οιιιιιι6εει·8)·
ρ1ι111εοιιΙ.ινιο1τεΙΙ.Ιιεττε». (Ντ. 12).

Α. Η ο 1:ιι 1:ε ε 1ι ε.
)
ο ν:: «Βο1ιε.ιιάΙιιιιε άετ θοιιοττ1ιοε ΜΙ.

Ι)ετιιιιιτο1».(Ντ. 12).

Π. ΙιοΙιε.ιιάο1ΙοιιιἰΙ. Ι)οι·ιιιε1.ο110 Ε'ε11ε ιιοιι(.ετ Μιά Η Γε1Ιο
εΙιτοιι1εο1ιοτθοτιοτι·1ιοε.Νε.ε1ι άοιιι ΒοΙιιν1τιάειιάοι· ει·ετοιιεοιι
τοιι ΒτεοΙιε1ιιιιιιρ,ειι,ιπι Α11,ι.>;οιιιε1τιετιεπι 2.--4. Κτιιιι1‹1ιειτεΙε;;ο
πιτά τιειεΙιΒιιι1εοι·ιιιιε·άετ Β1ιιεε άετ νοι·άετο 'Ι'Ιιοι1 άετ Πτο
ι1ιτε ιιι1ΙΙ.ε1ετοιτιοε 1ιειτιοτιε1εεκ1εο1ιοιιΚιιτ1ιοτει·επω. ειιιειιι
εο1ιινειο1ιοιι8ττοιιιο ινετιιιοι· 2 μια. Βοτεειιι·ε16ειιιιςοάετ εἱιιοι·

Ι.Ι5εΜιε νοιι Κε.11
1ιΡιετιιιε.τιμιι1ειιιιι

(1:4000)ειιεεεερι·ιιιτ: άετ
ιιιι(' πιτά ΜΗ: ε1ιιοτ τιι οιι'εε1ιειι Βρτ1ιιιε οάοι· ιπιτ ειιιοι· ειιι'

Ι1ιο1ιοτι.Με ειιιοιιι ΚΜ «πετ νοι·εο1ιετιειι.ΒρτΙΙ.20, νοιι 20 εεπιι.
Ιιι1ιτι1Ι..Ι'ο18ειιάεΒιιιιι1ε1οιιειιοτετ ιιι άοιι νοτάοτειι Μιά άτιι·τιιιΙ'
Επι άοιι 1ιιιιτοι·οτι'Ι'1ιε11άοι· Πι·εΙΙιτε ε1τιτςοερτ1τεΙ:Πει·ιιιειτο1ι,
ρων. ,ι_μιτητη1-ω·8Ι).Ω 2,δ, ει(11210άοεΙ111ε.τε.ε25,0. ΡΜ 10111·
ερτ1ιειιιιε·ειιινετάοιι :Με 8-4 τ.ιιιιάειιινιοάει·1ιο1Ι.Βιο 1άτιιιι11

ε1οιι ινιτάΜε( ινετι1εετ Με 5 111τιιιτοιιιιιι·ἰἱε1‹ε;οΙιε.1τειιΜιά
άιιτειιιΙ'1ειιεεετιι,ττορίειιινο1εε1ιει·ειιεςο1εεεειι. Β1ε ειιτ ιι1ιε1ι
εΙειι Βιιιερτ1τειιιι ιν1τά άειτι Ρετ. νοτΙιοιοιι Ζιι ιιτιιιιτειι. Ιιι
άοιι οΙιτοκι1εε1ιειι 16.11ετιννἰτά ιιο.ο1ιάεπι Πτ1ιιἰτειι άετ νοτάοι·ο
Μιά 1ιιιιτοτο 'Ι'Ιιο11· άετ Πι·εΙΙιτε ιιι άει· Ιιοεο1ιτ1ε1ιοιιειι

τ 1νειεο ειιιε εινεεε1ιοιι Μιά άετειιΙ' ιιι1ι Ι'ο1);ειιάετ ΒοιΙΙιε Μ·
ετι·1ο1ιοιιε οιιε·ιεε οιιι ε1111ιτΙ:Πει·τιιειτο110.6, Ιιιιιιο11ιι11(1,0,
θετιιο ει1Ι›ειο2,0. 11111:ει· Βοιι);1εΜιά άιε Πι·οι1ιτιι8-Ι3 Μι

άιιιιετΙο ιιι άοιι εοιποπ
Ρε.11ετι16,7 'Βιμ. ιιι άοιι ε1ιι·οιι1εο1ιοιι90,8 ΤιιΒ·ε. νοιι 19 εοιι
τειι Γε11ειι ε1τιά15 εο1ιο11Ι.Μιά 4 ιιι άοιι ε1ιτοιιιεε1ιοιιΖιιετε.τιά

11Ιιετ8·εεειιε·ετι:νοιι 11 οΙιτοιι1εο1ιειι 11'ΙΙΙΙειι Ιι11οΙ›οιι 8 Μι

8·ο1ιο11ι.

1ε.ΗειάειιτοιεΙι Μιά 8.Κεεεε1τοννε1τ1:«ΒιιιΕ'ε11νοιι
νει·ΒΙΙΙιιιι(.>;ο1τιοε8ο1άτιτοιιΜε Κοο1το1ε1τόι·ιιοι·τι».(Ντ. Π)

ά. Α Ι.1εεεονν: «ΖΜ· δωρο άεε ΒιιιΙ1ιιεεοεάει· ΑιιΙΙιενει1ι
τιιιιΒε2ε1Ι.Μι( άιο τ1ιετεροιιΙ1εοΙιειιΒΙο·οιιεεΙιεΕ1οιιάοε άιρ1ι
ΙΙιει·ἱι1εε1ιοιιΗε11εοτιιπιε».(Ντ. 12).

Ζιιτ ΒεεΙ1τιιιιιΜις άοε 1νει·Ι1ιοε άεε Ηοι1εοι·ιιιιιεΙ›οά1ειιτοε1ο1ι
Α. άοι· Β1ιτ11ο1ι-Βε1ιτιιιι.τ'εο1ιοιιΜο11ιοάο. ινε1εΙιο άετειιΙ'

Ιιει·ιι1ιΙ.,
άο.εεάιε άιρ1ιι1ιοι·1τἱεοΙιοιιτω” Μιά Αιιιιιυκιιι, ιιι Ιιοειἱπιιιιτειι
νετΙιε1τιιιεεειι ε·επι1εο1ιτ,Ιιε1 Τ1ι1οι·ειι(Μοετεε1ιινο1ιιεΙιειι)ινοάει·
ε118·οιτιοιιιειιοο1ι1οοιι1εΒειιοι1ετι (Ιτι111τι·ε.Ι.ο)1ιει·νοι·τιιΙ'ειιάπτ
Ι'οτι: Με Ιτιάιοειτοτάετ Ινοι·ΙΙιετειιεε άεε Θετιιπιε ά1οιιΙ (Με
Γο1ι1ειιάεε Ιτιί11τι·ετεε.Π" νοιιι νει·1°.ιιιιΙ.οτειιο1ιτε8οι·ιιπι Με;
ειοΙι ιιιι Ιιε.ιιτε εειιιει· 4-_ιε.1ιι·1εοιιΑιιΙ'ΙιεννειΙιτιιιιε ω εο1τιειι

ρΙιτε11τε11εο1ιετι1Β1ε;ειιεε1ιεΙ'Ιοτιπειτε νοτειιάοτι: εε ινιιι·άε μια
1:τϋΙιε, ι·οετΓει·Ιιειι,1ι1οΙιτ18·Μιά 1ι1εΙιΙοΜε Μι άοιι 11ίειιάοιι
άεε θετεεεεε. ΒοννοΙι1 άιο πι1ετοεοοριεεΙιε ΠτιΙετειιε1ιιιιις.ιι1ε
ε.ιιοΙι άιο Ιττιρ1'ιιιι;τοπιειιΙ' Βοιι111οιι,1.1το1ετιιιεΜιά ΡΙοιεε1ι-Ρορ
εστι-Α ει· 2ε1ετειι, άε.εε άεε Βει·ιιιιι νο111ιοιιιιτιετιεΙοτ11ιτετ.
Πιε οι·ειιο1ιοεπι Μεετεο1ιινε1ιιο1ιειιιο1ετοιι ειιιει·εεἰιε, άεεε
άετ Ηε11νι·ετΙ.άοε 8οι·ιιπιε Ιιε1 άετ ΑιιΓΙιοννε1ιτιιιιο,·εΙ.ιτιιε (ι·ε
τ1ιιςοι·ιτεινοτάοτιΜ. Μιάοτεε1Ιεπω. άεεε άεε άιρ1ιΙ1ιοτ1Πεο1ιο
ΑιιΙΙΙ.οιι1ιι οιιιο εεει· εττιΙι11εΜιά άειιοι·ΙιεΙ'τε Βιι1ιευιτιεἰει Μιά,
άεεε άεε Βετιιπι ΐο1Β·11ο1ιοιιιο1ι ιιιιοΙι 4 .Πι1ιι·ειιεοινοΙι1 πι"

ΙΙξτετι1ιειιΙιεττο,
(Με ειιιε1ι ρι·ορΙιγ1εοΙ1εοΙιειιςειντιιιά1: »Ντάου

ειιιε.

Μοτοεοιν: <<131ιιιε·εΒοιιιοι·1τιιιιοτι πιτ νοι·ιιιιιιάοι·ιιιιε άετ
ΜοτΙι1άιΙΙιτ.1η άετ Ατιιιεε». ( τ. 12).

Μ. εε1ι1ε.εΙ.1'ο1ε·,οιιάεΜεεεετεεε1ιι νοτ: 1
) Ι):ι.ε Βιιιε;·ετινοιι
Μοάετιι 1ιιι ετε.ιιΙι1εοτι11(οςεΜιά ε1ε1οΙι ιιειο1ιάοιι ΠοΙιιιιιιςοιι,
Ιιοεοιιάοι·εΜι ΠοτΙιεε Μιά 1νιτιτοι·,εεΙ1 άειι Βο1άτιτειινει·Ιιοτειι
ντει·άοιι. θ
) Πει· θεΙιτειιο1ι νοιι ΤΙιοε εεΙ1 τω· ε11ε8ο1άιιτειιοΙ›
11ο,τε.τοι·1εε1ιειιιε. 3

) Πεε Αιιττειιιιιιειιάοι· Ζιτιιπιοι· εεΙ1 Μιετε.Ιτ
άετ Βεεειι πιιπ;Βϋι·ετεπιΜιά ιιεεεοτι'Γϋο1ιοτιιεεεε1ιε1ιοιι. 4

) 01ο
11Ιτιιτιιι2οιιεο11οιιε.ιιετ.εΙΙ.ΒΙ.ι·οΙι πιι: ΠοΙιο1ερειιειι εε1°ϋ11τ.εοι·
άοιι. δ

) Πιε Ριιτ2ειι άετ 81:1εί'ε1Μιά Β.ειιι1ε;ιιιιο·άοι· Κ1ειάετ ιιι
άειι Ψο1ιιιεἰιιιιιιοτιιπιιιεε νοι·Ιιο(ετιννει·άειι. θ

) 01ο 8·οΙιτειιοΙιιοτι
Κ1οιάετ ιιι1ιεεοπιάεε1ιι1ιο1ττ.Μιά άιε ιι1Ιοιι ειιιεάειιι θεΙιτιιιιε1ι
8οεοΙιεΙΤετιινει·άετι. Τ

) Πιε $γρ1ι11ιι11τοι·ιιι1ιεεοιι1εο11ι·τννοι·άοιι.
Α. Βεε1ιει·.

ΝοεΙπι11Ι οΙιεεΙιΙεο1ιοεΙνοιιιιο1 ()1ε1οιιγ, εεισάοΙιτιο1 Ξ

ρτεΚΙΙΙεο1ιοε1Ιο1 τιιοά1:1ιιγ 1899. Ντ. 7-12.

δ
. Ψ. Ρο1_)ε Κ: «Πιο Ηοεριτ.ε1είι·εε·εΠι 1νειι·εε1ιειι».(Νι·. 7).

θε1Ι ιιιιάειι1ι1ιο1ιειιΖειΙ.ετι ιιιει.ο1ιΙ.ειοπ ιιι άειι 1νεετι.τοΙι1ετοιι
Μιά ιιοπιοιιτΙιεΙι Πι 1νετεο1ιιιιι εε1ΙιεΙ Με ΠιιιιιΙειιι€11ο1ι1το1τάετ
νοτΙιειιιάειιοιι Ποερ1τ.ϋ.Ιοι·εοινοΙι1 ιιι (ιιε.11τετινοι·,Με ειιε1ι

ΒιιειιΙ1αιτινοι·
Βε21ε1ιιιιιε·ί'ϋ1ιΙΙιετ.Νεε1ι επι ιιιιιιιιιο1ιτ Ιιϋ1ιετειι

τι:: οιιιο Κ1ε.τετο11ιιιιεάετ 1ιεετε1ιετιάειιΜε.ιιε·ε1 εντοο1τενοτ
Ιιεεεοτιιιι€ άεε Ηοερ11.ε1εινεεοιιειι

ι

117ε.τεο1ιο.ιιειιΒ·οεττοΙιτινιτά,
Ιιε.τεε ναί'. νετειιοΙιτ άΜ·ε1ι εειιε.ιιε Ε`οι·εοΙιιιιιι;άετ ι:ειι2οιι
ΒιιΙ.ινιο1τΙιιιιρ,·άετ Ηοεριεο.1ει'ι·ιιςοιπι Ιε(ετοιι άε.ΙιτΙιιιιιάετε εεΙ
ιιετεο1Ιε πιιι· Κ11ιι·ιιιιιςΜεεει· Ατιεε1εεοιι1ιοιτΙιο12ιιειειιοι·ιι. Πε
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ντοι·οουυιιυ Μο νοι·ΙιΜτιιτεεο υοουι·οουοιι.Μο Μο τοι·100.ΙΜι
τοιι το οοιι ΗοευττττΙοι·υΜε Ιυ- ουο Αιιευτυοοε υοι·ι·οοΙιτου.
ΜοτυιιιιιΜο οιιοΙττοτυ·οΡτοΜιοτἰτἱτΜ άετ ΗοερττΜοι·2οΙιΙ.Μι·
τοτυουάουου Βοττου ουο Μο ΖουΙ οοτ τοτυΠοετου Κτουυου -
οι·οι·τοι·τ,ιυοοτυ Ρ. τιυεΓυΙιτΙτουοτΜο τυυ τυτοτοοΜτουτΙουΚττιυ
υοιιυυιιεοι· Ένο.τεουειοευοΙιτιυόοΙττου ειπ' Μο ἱυ (του Ιοτετοτου
υοι·ι·οουουάουουο ΜοττοΙττο.το2Μοι·υτυιτοτετ,Μο το αΙουΙοτ:του '

.Ιουι·2ουυτου Μουτ Ιιοτουο·οο·οιιιο·ουυυε! Μο 8τοι·υΙτουυοτττιι _
Μου ιιιοοοτυου ΒοεριτΜοτιι οοο ΑιιεΙουάοε ττοιτ ίτυοι·ετοτ);τ.
8οΙουοε ττοἰοοΜι Μτοοτ υἰυ ο.υτ'οιυο ιυουεοΙυοττο Βἱυι·τουτυυ);
Μι· Ηοερττο.Ιοι· )νοι·εοΙιουε, οτουτυοΙΙ που π! οτυου ιιυ
ΜτοουιυττεΜεουΜΜΜ Μι· οἀιιιἱυὶεττοτἰτ·ουΕοιτιιυο·. Νοουάουι
το οτυοιυ ττοττοι·ουΟειριτοΙ ουοτϋυι·Ιἱου Μο τιιιο·ουυΙτουΙτουου
Αυτ'οι·οοτιιυτςουτω· Ηγ,Μουο οἰυο Βοορτοουυυε εοτυυτΙου. Μο

·
του Μο υντεεουεο!ιοττ,ο,·οτ'οτοοι·τουΖΜιτου, Μιε ΕτοιιυιτυυοιΙτ
υυυοτι·ἰΠ“τ,Μο οι·τ'οτοοι·ΙτοΙιοιινουτἰυιτἱουενοιι·ιοΙιτιιιιο;ου οτ
ττττυυτ,υουιυιτ νοττ'.π άοιυ ττουττο·ουΒουΙιιεε, Μιεε το Ντιτ
οουου Μο του ττοτΠτΜουο οοοοτυτο Νοι·ιιι υυά Β'οι·άοτιιυο
Μουτ Ξιιι ουττ'οι·υτετουοι·ι·οἰουτττττό. Πο Μοτο ΓουΙουἶ Ντιτ
εο!ιοιι 1500 Κι·ουυουυοττου, πι· Βοεουουυυπ Μοοοι·. που» πι·
Ηουιιυο; Με εου2ου ΗοερττοτττοεουειιΜ' Μο οι·τοι·οοτΙτο!ιο
Ηουο. εοτουιιιιυ ιιυο·ουοιιοτοΒιιιυυιου οττ'οι·οοι·ΙτοΙι.ΖιιτυΒουΙυεε
ιιυιουτ τοτε. οτυυ;ο τ'οτεο!ιΙττοο,Μο Μο Πτι·οου ΠυτοτυοΙτ οι·
τ'οι·οοι·ΙιοΙιουΒυιυιτιου ποουιυιοιιο·ουι·οουτ ττοι·οουυουυτοτι.

Α. Α. τη τ υ υ ο κτ: «Ζυι· Βτιιτυυι·ιιυο· ι·:ιτἱουοΙ1οι·ΒουουάΙιιυο;
Μι· τοι·ιιυ;Ιἱὶουτου Βτεοιιυοτιιιυοοτουετοτου,Με ΜΜΜ ο·οο·ου
οτυ ττυυπτττοοεΑιιεεο!ιουΙου τΙοτεοΙυουουο οοιυ Ατυοἱτοι·
υοετοιιοο ιιΜ Με ΜτττοΙ Μο Αιιο,ο·υυου οτυουοουι·ττ.υυοιι,
ττοΙουοΠτι·5ιιυΜΜου αουτ'ίέτυυττ οι·ττοτυουοι·Ατυοἱτειιυ
τΜιιευοΙτ ,ο·οΙοτετοτττοι·οοιι».(Ντ. 7).
Κνουυ Μου υοτε)ιτο!εττοτοοτο ΒοττοουτΜουτ, Μιε ΜΙοἰυ ἱιιι
.ϊουτο 189? του οου θτοοτε- Μιά Ρτἱνυτυουυου ΒιιεεΙο.υΜι Π”
νοι·υυο·Ιυουτο τοι·οιιει.τουτιτοτττουτετ, εο οι·υο.Ιτ Μου οἱυο
Βιιιυιυο του οτι.2 ΜτΙΙτουου ΒιιυοΙ. Πε τ'ι·ο.ο,·τΜου υιιυ. Μο
του. Μο ΝοτΙιττουἀἱουοἱτεοΙουοτ Ζουυιυοου ου Μο αυτ οου 1
ΒτεουυΜιιιοιι Πτουουάου, τοΠε Μο του οτυοτυΠυοΙοουετο.ΙΙ υο
τι·οτ'Γουουο υιουι· οτιοι· ιΜυοοι· υτυοἱτευυΓΜιυ; ,οςοιιιο.ουτουο
τΙοιυ Βτοιιετροι·οοιιΜΜιεεο!ιουιου, (.;οι·οουττοτττεττετ, υπ ου
ττοτοι·τυ;οΑιιεςουου Μουτ οτυο·οεοΙιι·ττυυτττοι·οου υουυτου
Ιιοτιτοι·οε τΜτεοοάυτουτιιιε ροευτττ υουυτττοττοτ»τουτου υυε!
υπο τν. οπο ΒοοΙιτίοι·ττουιιο·Μι· ΖουΙιιυτ.του ιιυ υιευοττοου
ρ,·ι·οοοοιιΜοοοετο.υοΜουτ οοοορττι·ου. Ι)υι·ου τ'οΙο;ουτΙοΕίπε·
ιιΜιυιοιι Μοτο Μου υιο.υουοεοττοἱοτιου:1)Ότοθοευτυυιτπ.υΙ τΙοτ ·

Πιιο·ΙϋουετοΙΙο ιιιυεε υυυοΜυοτ οτυοοοουι·2τυυτττοι·οου; εοΙουοε
υοιιυο Μιάιιτου οττοτουτττοι·οοιι,Μιεε Μο ΑυοοετοΙΙτου τςοευυο .
εοἱου, υιἰτ τυι·ου ΡΜουτου ΜιεοΙυτ τοττι·τιιιτουο ΜοεοΙυου οιο· ·
υ·1εεουτιοιττοιιοτϋυττου;Μο Αι·υοἰτουοἰτιυυεοο υοι·ιιιτττττοτάου, ·

Μι Πουοι·ιυυουυττ(τουΠτοιιετυοτεουΜεπ Πυ,(ΜυουοΓΜΙου υυο ·
ΜπξωΙ_ορ]ιθΙΙ νεΙ_8Π13"ΠΠε εώθΙΙ ΜΠΠιθ. ΑΠ888τήθ"Ι "Η ε!

ιΜτ ετοοετοτ ΨΜιτεουοἰυΙἱουυοἱτ Μιτουτ' υτυττοτετ,Μεεε οοτ

Μ·τιιοοιιοπ τ'οι·άοι·υ.άπο ἱυ τοουυτοουοι·ΒοΜουιιυτς ιιΜ' οοο
Βτεουυουιιοιι ΜΙοε (του Αιιτ'οι·οοτιιιιιτουάειι· υοτι·εουουἀοιι θο
εοτυοουτερτυοΙιο. 2) Ευυο τοτἰουοΙΙο Οι·ςουτευτἱου Μι· οτετου
Ητ1τοΙοτετιιυευοτ ΠυεΙυουετ"ΜΙου εοτ Μο Βι·τ'οτοοι·ιιΞεο,ουοιιοο ο
3) πιο ι·υττουοΙΙοθι·οουτεοττοιιΜι· ΗοουττοΙευουουάτιιυο· νοτ
ιιιιεΙϋουτοι· εοττουΙ,Με που Μο ΒουουτΙΙιιυο·ἀοι;)ουἰο·ουΓοΙο·ο-

τ

πετττυοο Μου οἱυοτιιΠυ,ο·ΙυουετοΙΙ. Μο Ατ·υοἱτετττιΐἑττιἱἔυοἱτἱυ
°

νοτοουτοάουοιιιθτο.άο υοΜυο·ου. Ητοι· ΜΜΜττ κτ. Μο Βἰυ
ι·ιουτιιυο·του υιοΜοο-ιυοουτιυἱεουουΙυετττιιτουπου Ζο.υάοι·το
);τοεοοιυΜοεεετο.υο. Πο οττυουΜτεο!ιου. υιοουοΜεουου ιιΜ
8)·ιυυυεττεουοτιΒοτιουοΙυυο;ειιιοτυοάουτττττου,Μου ετυτιουο ετττ'
Μο π )οάοι· Ζοιτ οτΜοΙτου ,ο·ϋυεττ,ςουΒοευΙτυτο. ουεεοτοττΙουτ
Ιιου ,οοοτευοτ,Μο υειου υ'οτΙοτυιιυο·ου πτυουςουΙἱουουου Βο
ττο);υυτεετϋτιιυ,ο,·ουουο Μι.Μιι·ου υοότυ,ο·τοΑι·υοττουυτττυτ).ς·υοττ
του'οἱυ ΙΜΜυιυιιι π τοΜιοἱτου. 4) Μυοετο οἱυο ροτυΙΙουοαπο
Βο!ιουάτυυο,·νοι·,οουοιυιυοιιντοτοου,ιιιυ οοο πτττουυΙοτυουάου

θττιάκάοι·Αι·υοττευιιτττυτουοττ.ουο τΙου Πιτ ΜοοοΙυο π :Μιτουττουυουυάουοτεοτυμυ: οπου π ιιοτιΜτου.
Μ. τ). Ν τυ τΗ υ: «Πουοτ Μουτ τουτΙιουονοι·Ιοτπυοου». (Νι·. 7
ουο 11).

Ι)Ιοεο Αιιτετττοουὶυἱου οιπο Β'οι·τεοτπυο·π ιιοτ υυ τοττ ου
.ΤΜιτουυο οιοουιουουου Αι·υοττ, ττοΙουο Μο υΙυ;οιυοτυου ο·
ΜουτορυιιοτοΜοεοτ Ρι·τιο·οπιυ θοο;ουετο.υοοτΙοι·Βτοι·τοτιιυοου .
υο.υιυ. Ιυ Μοεου υου!ου 'Ι'υουοιι Μι· Αι·υοττ, υιἱτ οπου οοτ
τορο,οτυρυτοο!ιο'Ι'υοΠ υοοτυυτ, ετυο Μο τ'οι·Ιοτυυιι.ο;ουΜουτ

`

τοΜυουοι· Αττ Με Κορτοο ουο·ουουυοΙτ ττοτάου.Ζιιυο.οτιοτ»τοτ
άου ττοΙο ουευιεττοουο?Μο αουουοι· υοοουι·τουου,Μοάουυ ιιΜ'

`

Μο Βουτττοι·τουοττιιοτ ΒιιροτττεοοοτεοΙυου υἱυςοττἱοοου, εονττο
Μο θοΜουτεριιυοτο. του οπου Μου τΙοτ θοττουτεοι·υτ Ιοττου )
υτοεου υιιιοει,οοο Νττυοι·ουοι·οι·τοττ.

δ. Νουετου υυτΙ Π. Κοε_)ι·οττ: «Πουοτ Μο ΒοΙυοττ·οὶΜ
οιιυ)τοτ'έτυτουοΕτοοο ΡΙττοοοεΙ)υ_)ουι· υπο υυοτ Μο Βἱυττου
του; οτυοτΟυυο.ΙΞεοττουτοΜι· δτο.οτΒυοτοτἰυοεΙοττ».(Ντ. 8).
Πἰο ΠυτοτουοΙιιιυεου, υ·οΙουο νοττ. πτ ΚΙοι·οτοΙΙιιυε τΙοτἱυ
Μι· Πουοτοουτιττ(;ουυ.υυτου τυπου ιΜτ 8·ι·οεεοι·2οτο,ιτ'ειΙτου

ο·οετοΙΙτυ:τυοιι,οι·τ.τουου,Μ." Μι· Πυ_ἰουι·. Μο ουο )τι·οεεου
Ε'Ιυεεο υιττοτοτυοι·8ττουιιιυρ,·,υυοι· ι·οουτ υουουτουοο τω"
υι·Ιττ'τοΜι· θοΙυεττοτυτουυ; τοι·τ“υοτ,Μιιιυ άοι·ου ουο οι·,=.τουτ
εουου νοι·υτυουυςου, ττοΙουοΠτιι)υτοε ουο θττυι·υυο· οι·υΜτου
υουυτου, το ιιυεουΜΙἱοτιο ουΙροτοι·- ιιΜ υουΙουεο.υι·ου ΒοΙ2ο
υυητου·ουοοΙτττοι·άου. ΙΙττυιυ υουυου Αυτ'ΜΙο του Ηυιιοοτυ,
5ττοεεου, Γυυττυου Πυεευ;οτ ο‹Ιοτ υυΙυτΙυεετο·οι· Αι·τ το Μο
ουουοουο.υυτου ΓΙϋοεο ουτΙοοττ ττοτττου,τοι·οιιεο·οεοτ2τ,Μ."
Μο οι·ετ υιττννοεεοτ τυυΜτου τοτΜτυυτ ττοι·άουΜυο που π
υττουετΜιτου ΡιΙτοτ υτου);οΙοεεου ττοτοου, ττο|ουο οοπ υο
ετυυιυτ Μου. Μο Μιτου ΒοετοιιοτυοΠο ιιιιτ'ευτουεου. Πἰο Ευο
ι·τοΙιτυυο·οιυοι· ΟτιυειΙτεο.ττοιιτο Βυοτοι·τυοοΙοττ ιιΜ! ποιοι· Μου
οουι Βο!ιττοιιιτυετετοιυΜοτο εουι· οι·ιτυυεουτ Ιυ άοιι)ουτττου
Βτο.Μου,Μο υυοι· οι·οεοοοΤοι·ι·ο.τυτο υυιυτττοΙυειτοι·Νττυοτοτ
τΡιτ,ο·ουυουυου, τετ Μο Αυυο.€ο του ΒοττοεοΙυυοετοΙοοι·υ τοι
ΑυοουΙυεε ου θουντουιιυοουοΙτεοττουΜιε ΙοοΜοτο.

Β. Α. Ου τοττου τ: «Πουοτ Μο ἔοι·ἱουτοτττ2τΙἰουοΒοοοιιτυυ);
Μι· Βοο.οτιουτου ΡΙοτουοο». (Νικ 8).

ΝοοΜοιυ του Β'Ιοι·ουοοιιυ .Τουι·ο 1897 αυτ' οἱυο ουουυεουο
Βοο.οττου|ιτυο·οτττοεουττοι·οουτετ,Μο οε οτυιοο·1τουτἱυ )οοοιυ
Β'ΜΙο υυιτπετοΙΙου, ου Μι· πτ Πυτοι·ευουιιυς τ.>;οΙουο;τοτι·τιο
υουο ΓΙοου τοτυ Βροι·υιο υοι·ι·υυι·τοτιοτΜουτ, υτιτ Μοοο Βοοο
ττουτο οοι· αοττουτοϋ.τττΙτουουΡτοΜε ι·τιεουνοι·υτοττιιυ,τ;ιιΜ!
του οου ιυοτετου Πυτοτειιουοτυ που Μο Βοοττττἱςυυς τυι·οτ
Ουτο ο;οτυυοου, Πο. υιιυ Μου οτυτ8οΔιιτοτου Μο ο·ι·οοεοΒο
οοιιτυυΒ·οοι· ΒοοοττοιιΜιευτοουου τυοοΙιτου,υειτ θ. οο οοτυοι·
εοἱτε τοι·ευουτ, Μοεου θοςουετουτΙ Μιτου οτεουο Ροτεουυιητουπ υοΙουουτου. Βι· υοιυιυτ π τ'οΙοουτΙου8ουΙϋοιιου: Ιυ )ιτιιοττ
οουοι· ΒοΜουυυΒ· αυτ! υυτοι· (τοττουιιΙιουοιι νοτυττΙτυτεεου.ντο
υιο.υ εουττοι·Ιἰουειυυουιυου Μου, Μιεε οτυοτεοττοΜο Ρ'Ιοουου,
Μο νουι Ε"τυοι·Μυυε Ιιοτετο.υιιυουιΜτ υΙιιοουι·ἱυ οάοι· ουτΙοτου
Βιιυετοιιυου τοι·οοτιτ ττοττΙου τω, ττοΙουο Μο ΒΗΜιυο· αυτι·
Κτ)·ετοιΙΙο υυου Ποι·ουοο ο·οοτττττου,ουοοι·οτεοττεΜιοτ άοτιιττἱςο
Βτοτϊοπιυδ οτιυο υτυου,ο·ουτ,ο·τττυτοου, Μο οιυ Ζοετου(το·
υουιιιιου άοι· οτιοττουτοι·υτυοοτυ, Μεο ιιυτοτ εοττοΙιιιυουου
νοι·ΙιττΙτυτεοοιιτετΜο ο·ουο.υυτοΒοο.οττουυυ 8το.υάο Μιε Βυτ
άοουου τοιι $ροτιυιιττοουουάουτ Πυτοτευουοτ ιιι .οι·Ιοιουτοτυ.
Ιυ Αυουυ!ιιιιοΡΜΙου ττττάΜοεοτ Μοτυοοο εοεοτ οιυ ουτεουοι
άουτΙοτΒιΜτιιεε πεοερι·‹ιοΙιου ττοι·οουιιιυεεου, Με τετ άστυ
ττοοἰυο Αποεροτυιτο τοι·ιυιιτυοτντοι·άουιυιιεε, Μεο Μιε Διττ
) Μιτου οτυοι·“που 8οοττυοτυπο τυι·ο Βοάουτυυ); τοτυοι·τ.

Α. Μ. Ζουτυοι· ιιΜ Α. Μ. Βουιεο.Μοτν: «Πο υιιοτοουο
υιτεουο Πυτοτειιουυυο οοο δτιυιουε υοου οοπ· ΜοτυοτΙοτου
ΓΙοτουοο». (Ντ. θ).

Δ ΒΙο του άοιι Αυτοι·ου ου8·οετοΙΙτοιιΟουττοΙΙτοι·ουουοιοτοτου.
υπο Ι) οἱυ ροεττττοοθουυ);ου άοι· ΓΙοτουοο'εουου Βοοοτιου

τι·οοΙτο)ιο?Μου τουι Βοοι·υιο υοττυυττ. 2) Βἱυ υοἔοτἱτοοΒοειιΙ
τπτ υοἱ οΙοτοΙιπττιΒουι Νοοτιττοτετου νοτυουάουεοιυ του
ΒουΙουιι, ΒΙυτ, Ητιτυ οάοτ Ρειοοοετοιπ ιιυτοι·ευουουοουΟυ_)οοτ
υτοετΜου Οτιειι·τι.οτοι·οοο ΡΙοουοε υττοττ'οΙυοττοτεουοἱυου; ουο
θ) οτυ υο,ο·οτττοοΠτοουυἱοο υουυ ΓουΙου του ΒουΙοιυιτ αυτ.
Γο.οοοευυτΙ Πτυι οοετοττοτιΜτ ΒοετἱυιυιτΙιοιτουι·ο.υτπ εουΙιοε
Μου,οπο Μι· πι· Πυτοι·ειιουυυ,ο·,Βουιυετο ΓΙοου υιουτ του
Βροι·ιυο ετοιιιιυτ.

Θ. Ψ. ΟυΙουτιι: «ΜοτοττοΙ πι· ΒουττυοιΙυυε το εουττοτοτ
ΒοΜουυυε του ΕΜ): ιιΜ! ΡΙϋοετο·υοτττΙοτΟουΜιευτιουευυ·
Μτοεο>>.(Ντ. 8).

ΒουΙυοε άειι·οι·εοΙιορτουτΙουΑι·υοἱτ υυοι· Μοεοε 'Ι'υουιο. νοττ· υοιυιυτ πιυ 8οΙιΙυεο. Μι.οεαυτ' θτυυο εοι·Β·ἴττ.ΙΕἱ=8τΘΓΒτυοιου
. οοτ οτυεοτι1ττ.8τοουΜτοι·τιτυι·οοτντοαυτ”Θτιιυττ οἰεουοτ ΠυτοΙ'·

υουο Βοοιιτυοτιτυυε _)οοοοοτυποτυου ΡΜΙοο που υοοιιου;τοτ . _
, Μουι·ο υυοι· θε.υυ1τοοττουεΙυττουο ΟττυΜυιο.ττουεοτυι·ιουτυυο:ου
, τϋτ Μο ι·τουτττ=.τοτοιιοτοουτου ιυυεε, ουο Μουτ υτο_)ουτου, »του

ευουυυοου οι· Μο Αυετουτου οοιιτεουοι·ΗτΜουτυοι· ουο Π"

ουο το ΒυτΙουτι υοττοουου, ουο υιοἰυτ που, Μ." 0%))°τ)8"
θοοἰουτερυυοτ οοττουΙ(του ετττντΠοεουοοΙιο.τ'τυο.εττοιιοουΜοτο)
τντοπου οουοιιΙτυτοΙΙου υυε! υΙιοιοττεουου Βοοτυουυοου' τω·
εοι·οτΘοο·ουο ουτευτιουτ,ντιτουοτ ιτοτΕιυι·ιουτυυε οιυοι·

οπου·
Ιυιοττουτο Μοευου Μιτουουο π υοι·ϋουετουτιοουτου».
Α. ΒουοΙοττ: «Πουοι· Μου Ζυετουο οοο υιιυο·οι·υοου ΟΗΕ·
υἱευιιιε». (Ντ. Θ).

Μου οτϋτ:ου‹Ι π? Μο τἱοΙου Ατυοιτου ιυ- ιιυὰ οιιεΙττυοιεουοτ
Αυτοι·ου, ττοΙουουυεοι·ο Ετυουυτιιυιο ἰυ Μοεοι·υ"ι·ιι.τ>,·οΒ'θΐσ)"ππ
υο.υου, υοοτιτιουτΘ. Μο Βτεουοἱυυυἶου,

ττοΙουο τοι υττΠ82"1'
(τουΟτετιυιετυιιεπτ Βοουοουτυυε ·ουιιυου.

δ. Ν τυ ο Ι ευ τ: «Ζιτοτ ΠτΙΙο. ἱυ άοιιου ττοτΤΜ Μιτου 'Ι'τουυΝυ

ν1οτιιι·δοουτ
ουτ·ου ΡουετεουΙυ.οο, Ιιοι·τοι·οοι·υτουιτυτοο»

( ι·. ).

Ποι·υι·ττοιο?Μο (.ςου6τουπτ 8οΙτουυοἰτ.Ιυ τΙουυοτιτουΡυψζ2αυτ· οοι· Του τοι·ιιι·οοουτ Μιτου 8ουΙο.(;ο υιττ υυυου·οττυοθΠοπ, ντουεοντουΙ Μιτου Ζουο·ουουεεο.Βου τιοοττττιο·ττω' ·
. Με που Μιι·ου Μο ΟυΜιοτἱουου οτττἱοοουντοτοουτετ.
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Κι·ειυ ε Μ: «Πουοι· Μο Ρι·ϋτυπο· άεε θοιετοεοπετευάοε
νου νοι·υι·οοΙιοι·ιι πυά οπο» ιυι·ο ρι·οοτιεουοΗευάυευιιυ;.ς
ιιπ θοι·ιουτ πυά Ιι·ι·ουυΠιιιυ». (Νι·. 9).

Ιιι Αυυοτι·οουτ άοε Πιυετουάοε, άοιεε Μο Βιιιιοι·τιεο άοε
θοιετοε2υετουάοε νου νοι·υι·οι·Ιιοι·ιι ε.ιη.;ουυΙΙου!ιο!ι ιυ ι·ιοΙοι·
Ηιιιειουτ ιιυ2υΙουυΙυ·υ ιετ, ιιιιιοΙιτ Κ. οιιιι€ο νοι·εοιιυτεο υυι·
νοι·υοεεοι·ιιιιο· άιεεετ ειο ινιοΙιτυ;ου ΑιιοοΙοεοιιιιοιτ: 1

)

ΙΞ'.ιιιευε·
ιιυά ιιΙΙοιιι άοιυ Βοοιι·υερ;οι·ιοΙιτ,Μουτ ιιυοι· άου Πυτοτειι
ουυυεει·ιο!ιτοι·υ, Ρι·ιοάου ι·ιουτοι·ιι πυά εουετιεου ΡοΙιεοιουπι·
,ε;ου, ιυιιεεο Με Ετοουτ πετουου νοι·υιοουοι· ιιι Ιι·ι·οιιευετο1του
ειιι·οουε Ρι·Μπιιο άοε εοιειι€ου Ζιιετουάοε επ ιυτοι·υιι·οιι.

2
) Βε.υοι ιυυεεο Μο Βιιιιοι· άοι·οι·τιο·οι·ΒοουυουτιιυΒ·Μουτ νοιυ

θοι·ιοΙιτ, εουάοιιι Ευ άοι· Ιι·ιουειυετο.Ιτυοετιιιιιυτινοι·άοιι. 8
) Βοι

άοι· Βεροι·τιεο άοι· Ροι·εοπ ντιπθοι·ιοΙιτ, Μο ιυ οιυετ Ι1·ι·ουυυ
ετοΙτ ιυτοι·ιιιι·τνοιι, ιιιἱιεεου Με ουΙυειιτοι·ιεουο Βιιροι·του, άοι·
Δευτ. ινοΙουοι· άου Ρετ. ιυ άοι· Αυετε.Ιτ υοουιιοΙιτοτ υειτ ιιυά
άοι· ΟΙιοτ'ει·ετάοι· 1ι·ι·οιιοιιειο.ΙτΓπιι,οιι·ου.Πιο υυι·ι.ε,·οιιΒιιροι·του
ιυϋεεου ιυιτ άει· Ρενουιετι·ιο υουυ.ιιυτ οειπ ιιιιά πιυεε εοιτουε
άεε θοι·ιουτε νοιειιο;ΙΙοιι θοινιοΙιτ ἔοΙοΒ·τννοι·άοιιαυτ' άεε νου
άοι· Ιι·ι·ουουετο.Ιτ8·οοουουο Βιιτο.ουιου. 4

) Ζιιεε.υιιιιοιι ιυιτ άοι·
επ ιιυτοιειιουουάου Ροι·εου ιιιιιεε ιιι άεε ΗοεριτοΙ οπου Με

εοιποο Αυο·οΙοε·ουΙιοιτ,άοι·οιιτννοο·ουάοι· νοι·υτοουοι· υυι· νοι·

επτννοι·τπυΒ·Βοεο€ου Μιά, ιυ Γοι·ιυ ιιυετϋυι·Ιιουοι· Ρτοι.ουοΠο
2υ,ι.ςοεουάτννοι·άου. 5

) Πιο Πιιυοι· άοι· ΒοουειοΙιτυυε· ιπι Ηοε

υυε! άουτ'ιυ υοιυοιιι ΓιιΙΙο Πτυοοι·εοιυ, Με Μο Μι· άεε Βοοε
υοπο νοι·υι·οουου οι·ουτιιοΙΙ Μιοιιυυεεουάο Γι·οιυοιτεετι·ιιΓοπυά
ιιιπεε ερυτοι·υιυ ιυ ΒοοΙιυιιυε; Βοοοεου ννοι·άου.

· Κ. Α. Βιιι·ουευιυ: «Πουοι· άεε 8:ιιιιπιοΙυ νοιι ννιΙάννιι.ου
εοιιάου :ι.ιευοιΙιοιιοιι ΡΠε.ιι2ου Μιτου Μο Κι·οἱευι·οτο οοο

νΜο.τυοεο!ιου θοιινοι·ιιοιιιουτε οοτ (ι)ι·ιιπά άοε Πυοιε άοι·
τνιιιτυοεουου ΜοάιοιυΜυοΙιοι·άο νουι 14. .Τειιιιοι· 1798».
(Ντ. θ).

Ιιυ Αι·ουιν άοι· ννιε.τυο.εουουθοιινοτυοιιιουτενοι·ννο.Ιτιιυπτ'ιιυά
Ε). οιυιεο Αοτιι νοι· Μια· άου [Ποιο υπ .ΤοιΙιι·ο1798,άοι· νου
άου Αοι·2τοιι εΠεοιυυιοιΙιου υοιοιιιεουο Βιιοιιι·ειουου τοι·άοι·το,
πιο Μο οιυιεΙπου υοιυι Μιιιιιιι· υοετουουάου 6ι·ιΙιουοιι ΔροιΙιο
Κου άυι·ου θειιυυιοιυ νοι·εουιοάουοι· Κι·ουτοι·. νν'ιιι·οοιυ. ΒΙιι
υιοιι, Μο οιοο ετουοιΠοΙιο Βοάοιιτυυε Ιιο.ττου, ιυ ιυι·οιιι Βοάοι·τ'
ευ υοι·οιουοι·υ. Βε ννιιι· ιιυιιιΙιου ευ άοι· Ζοιτ εττουο·νοι·υοτου
Με Ρυιιυπου υυε άου θοιιτι·ιιΙάουοτεεπ υοιιοΙιου, Μο υιιι· ιυ
Ροιοι·ευυι·ε ιιυά Μοεοειιινοι·υευάου νν.ιιου. Πιο Αοι·2το Μιτου

νοι·ριιιοΙιτοτϋυοι· υπο Τυετιἔυοἰτ άοι· οι·ιΙιουοιι ΜοάιοιυεΙυο
υοι·άο Βοι·ιοΙιτ ου οι·ετεττου. Θ

.

υοι·ιουτοτ υιιυ υυοτ Μοεου
Πευε, άοι· νου άου Αοι·οιοιι ιυ άου .Τε.υι·ου1798Με 1899 ευε
ικοτυιιι·τννιιτάοπυά υιιυι.ςτ ιο υπεΓΜιιΙιο!ιου ΤοιυοΙΙου Με ειτε
ιιοι!ιουου ΡΠειυ2ου, ινου·υο οτι άοι·Μι ο·οεειυιυιοιτννπι·άου.

77. 'Ι' υ. Ποιιιι τεου: «Πουοι· υοο,·ουάο ιιπά Αυοι·ο·Ιοιιυοιι ιυ
άοι· ι·ιιεειεουου νοΙυειυοάιοιυ». (Νι·. 9

,

ΙΟ).

Βιιι ιιιτοτοεευυτοι·Αιιτευτε νου υιιΙτιιι·Ιιἰετοι·ιεοΙιοι·Βοάοιι
τυυ8. Ζιιιυ υιιι·οου Βοίοι·ειτάιιι·οιιιιιιευἱοΙιτ ε·οοι€ιιοι.

“

ιν. Ψ. Κ ο νε ε ο υ ο ιν: «Πιο Ιυτοοτιουευι·ουυ!ιοιτοιιιυ θυιιιο».
(Ντ. ΙΟ).

Ζιιι· Ζοιτ οιιιετιι·τιυ ΟΙιιυιι. ννοάοι· οιπ 8οιπιτυτεννοεου,υοου
Μουτ οε ιιυτοι· άου οΙιιιιοειεοΙιοιιΙ.ιουεΙυι·2Ιου εοΙουο νου νι·ιε
εουεουεττΙιο!ιοι· ιυοάιοιυιεουοι· ΒιΙάιιυΒ·. Νιιι· ιο άου ινουιο·οιι
Οι·ιου ιο Ουιυο, ινο Βιιι·ορϋ.οι·ινο!ιυοιι οάοι· Μο Μιεεἱοιι ιυι·οιι
Βια υιιτ, Μουτ οε αυτ

οιυἔο
Μιτου: ΗοεριτΜοι· ιιιπ οιιι·ορε.ι

εουου Αοι·2του, ιιιιιυουτΙιοΙι υιεΙυπάοι·. ου άοι· 8ριτυο.Μο ειου
που άου θιιιιιοεου θουιΙΐου Ιιοι·ειιι2ιο!ιου.Αιιου οιιιετιι·ουιο
άου Ηυΐου υοιιιι ΖοΙΙ ΖοΙΙ5.ι·ετο,ινοΙοΙιο άου εευιτυι·ου Ζιιετυυά
ευιυιυτΙιο!ιοι·οιυυιιιτοιιάοιι ΒοΙιΕΙΤοιιι υοι.ιιιιιιοιιτου Ιιο.οου. Βιε
υοι· Μουτ οε ιιι Ουιυο. Με πιοΜοιπιεοΙιο 8οιιυΙου. ιιοου άοι·
Πιιιοι·ι·ιουτ ιο άουεο!υου ουτυουι'τ άοι· ΗιιιηιτιυιττοΙ, ευ άοι·
ιιι·οοτιεοΙιου Αιιιιιουιιο, άει 8οοτιουου ιυ ΟΙιιιιιι υουευιιτΙιου
Μουτ €οειεττοτειυά, ιιοου τ'ουΙουΕευοι·ιιτοι·ιου. Βιο άοι·οοιτΙΒο
ουιυοειεο!ιο Μοάιοιυ ιετ υπεεου!ιοεεΙιου νοΙυειιιοάιοιιι, Μο ουι
υοειεο!ιου Αοι·ετο ειυά Βιιιιιιι·ιυοι·, νι·οΙοΙιοεεε» Β·ι·οεεοεΒοο
υυοιιτπιιοετιιΙουτ, Μιοι· ;;ιοεεο ρι·ο.οτιεοΙιοΒι·τ'ιιυι·ιιυικοιι ιιπά
Κοιιυτυιεεο νοι·ίτιεοιι.Ροι·υοι· του” οιοο ,εοποιοοΒοερι·οοΙιιιιιο
υυοι· άου 8το.υά άοι· οΙιιυοειεουου πιοάιοιυιεουου Κουυτιιιεεο,
άεε υι·υτΙιουου Βτιι.υάοε ιιπά άοι· Αιιεϋυιιιιο· άοι· Ρι·ειιιιε, άοι·
εουι·υυουΙιουετου Αι·2υοιου υοι άου Οιιιυοεου.
Ψνιιε άου ευιιιτυ.ι·ουΖιιετιιυά ιιι Ουιυε ουυοτι·ἰυ”τ,άοι· ει·οεεο
ΒοάοιιτιιυΒ·Με ΒιιεεΙυιιά. ιο Αυυοιι·υοΙιτ άεε ετοιιο, ειιυουυιου
ιιιουάου οι·οεεου νοι·υοιιι·ε εννιεουου άιοεου υοιάου Βοιο!ιοιι.
υοειτοτ, εο ιετ ευ εο,ε.·ιου,άεεε ιυ Ουιπο υοετοιιάιο τοΙ,εε·οιιάο
Κιιιυυυοιτου υοου:.ιουτοτννοι·άοιι:'Ι'νρυιιε, θΙιοΙοι·ο. Πνεουτοι·ιο,
ΒΙεττοι·υ, Ροετ ιυιτ ιυι·οιιι ΗουρτΙιοοι·ά ιυ άοι· ΜουοοΙοι, ιιυά
νοι·εο!ιιοάουοιιουτο Βιιιιυτυοιυο. Τι·ριιιιε ιετ ουάοιιιιεου ιο Ρο
υιυο·, ιιπά υοιιιιιιτ υιιιυοιιτΙιο!ι άοι· '1'νρΙιιιε οιιουτΙιουιοτἱουευυι·
ΒοουιιοΙιτπιιο;.ιουειΙ υουιιιιιιτ Με, ρουιιιεεουοε υ'ιουοι·. Ιιι Ζυ
υιιυττ ινοι·άου υπ· Βιιεευιιιά νου Βοάουτιιυις εοιυ, τ'ου.ςοιιάοΕ
)

ετειάω 'Ι'ιοιιι-8ειιις, 'Γεο!ιιτιι ιιπά Νιι-τεουιιυυο. Μ εοιυιτειι·οι·
ΒοειοΙιιιυε Ιεεεου ειο νιοΙ επ ίοι·άοι·υ ειπα, υευιοιιιΙιου Με
ννοεεοι·νοι·εοι·ουυο·Ποετ εουι· ιιυ Αφου. Ιυ άοι· οι·ετοιι Βτο.άτ
υοιιιιιιοιι ιι.ΙΙ)Μιι·ΙιοΙι Βριάοιιιιοοιι νου 'ΓνρΙιιιε. ΟυοΙοι·υ ιιπά
Ροουου νοι·; υοετε.υάυε·ειυά Μο.Ιοι·ιιι. νοι·Μιιιιιυεευτευυ!ιοιτου
Βι·ουο!ιιτιάου πυά Ριιο·ιιιιιοιιιοουνοι·υιιυάου; ουοιιεο Μο Μου
τιιοι·ιο, Βνεουτοι·ιο ιιπά άιο :τουτου Βιιο.ιιιυοιιιο. Πιο Μιάου
υυι·ιςοπ 8τοάιο ετο!ιουοι·ετοι·οι·ποιο Βι·υι·οιιυιιυε·ου ευυοτι·ιιΤτ
πιοΙιτ υοο!ι.

Ρ. 3. Μ εε ε9.1·ο εο υ: «Με Ε'ι·ο.8·οΜου Μο Ποειιιτοοτιοιιάοι·
Ροετ». (Νι·. 10).

Βοεουι·οιυιιιι,εάοε Ποειυτοοτιουεορρυτοτοενοιι Ε. ΒΙιι·ουυυι·8·
(Ο!ιοι·υοιν) ΠΠ· Ροι·ιυπΙιυάοειυτοοτιοιι. Πο.ε Ρι·ιιιοιρ άοεεοΙυου
οιιτειιι·ιουτάοιπ ΡΙυεεο'εουοιι Αρροιι·υτ. Αιι άιοεου Αρροι·υτ ιει
νου Μ. οιοο Κε.ιιιιιιοι· νου1 Ουυιυιιιοτοι· ΙυυειΙτ οουετι·πιι·τ
ινοι·άου. υοετοΙιουά υυε ΗΜ, νου ιιιυου ιυιτ Ρερρο υοεο!ιΙο.,ε·ου.
8οιτυιυττε υουυάοτ ειου ουιο υΙοιυο 'Γυιιι· ιυιτ Κειιιτεο!ιπυ υο
εο!ιΙο.οοιι, εο Μιεε οιπ ουεουιτ υοι·ιιιοτιεοΙιοι·νοι·εο!ιΙιιεε πιοε
Ιιου ιει. ΑΜ' 'υ Ηϋυο νοιι άοι· Ι)ιοΙο υουυάοτ Μου οιπ Ι)ι·ειΙιτ
υοτε. αυτ'ννοΙουοε ιιιου άεε επ άοειιιυοιι·ουάο Ουιοοτ ΙιιυΙοο·ου
υουυιο. πιο Ρειριοι·.Βι·ιοτο,ονουτιιοΙΙ ΚΙοἱάοι·. Ιυ οιυοι· ).νειυά
υουυάοτ ειου Μο

Ειυΐι.υ8εϋυυιιυΒ·
Μι· άεε Β'οι·ιιιιιΙιιι ννοΙουοε

Μιτου οιιιου Κυιιτεο υυεοΙιΙοιιου Ιιοι·οιυρ,·οΙοιτοτινιι·ά, ιο άοι·
ουοι·ου ΧΥε.ιιάουυο εννοιτοΟοιΤυιιυε, υυε υιοΙουοι·άεε Γοι·υιο
υπ υοου νοΠοιιάοτοι· Ι)οειιιτ'οοτιουάυι·ου οιιιου 8ουΙο.ιιου :Με
άοιιι Γουετοι· υοι·ειιε ο·οΙοιτοτινοι·άοιι υιιυυ. Βοι· Κο.ετου υιεετ
Μου υυι' εννοι ΒτυυΙο ρυιοιι·ου. ειιτ'ουιουι άι·ιττουυουιιάοτεἱοΙι
άοι· ΕΙιι·ουυιιι·οεο!ιο Αιιρειι·ειτ.Πει· εοιποο Αρρυ.ι·ιιτ υο.ιυ Μ.
οιι·οο.80 Μει·υ επ ετοΙιου ιιπά οι·ι.νιοεΜου Με άιιι·ουιιιιε οιοο
τιεου. ?Βι· οιυο Ποειυτ'οοτιουο·ουίιεοιι 8-ΙΟ ει·ιι.ιυιυΓοι·ιυοιΙιιι.Μ

Ι)ιοεοι· Κιιιιιιυοι·ειρρυι·ε.τοιουοτ Μου Μουτ ιιιπ· Μι· Ζννοουο άοι·
Ποειιιτοοτιου νου Ροετευουου. Μο οπο ιυιιοιι·του θο8·ουάοη
υοιιιιιιου. εοιιάοι·υ άυι·τ'τοοπου οιπ υοτιιι·νουάυ.ιοεΠτουειΙ ιοάοε
ιιι·ε.οτιεοΙιουΑι·πτοε ενοι·άοιι.

ο

Α. Νιυιτιυ: «Πιο ουοιιιιεοΙιο Ζιιευιιιιιιουεοτοπιι; πυά Με
Βοάοιιτιιυρ.·άοι· θοι·ετο ιιυά Πιι·οι·Ρι·οάιιυτο Με Νιιυι·ιιυο·ε
υιιττοΙ». (Νι·. Π, 12).

Ειυο οι·εουορΐουάοΑι·`ι›οἱτϋυοι· Με (άοι·ετοειπε άοιυ Ιινι;ιουι
εουοιι Ιιευοι·ειτοι·ιιιιυνου Ριου ΟυΙορΙυ ιυ .Τιιι·_ἱοιν(Ποι·ρυτ).

8
. 8 οι· υ ο νι· ε υ ι ο «Πουοι· Μο Αυινουάιιιιε άοε ΑυτιάιριιτΙιοι·ιο

εοι·ιιιυε ,,ειιιτ'_ιοάουΒ'ειΙι“».(Ντ. Π).

Βιιι·ου ιυοΙιι·τιιου νοι·οουοιιιιιιουο ΜιττΙιοι1ιιυεουΠοιοι·εου1ι.ά
Ηουο )νιι·υιιυε;ου άεε ΑυτιάιρΙιτΙιοι·ιοεοι·ιιιυεουο·οι·οοτ.υειτνοι·τ.
οε νοι·εποΙιτΜοεοι· Γι·ε.ςο υιτυοι· υπ τι·οτου. ιιπά ΜΜΜ Με
θ:·ιιυά εοιποο Ιιτοι·ει·ιεουου Β'οι·εουιιυεου ιιυοι· άεε άο.ι·ϋυοι·
υουιιυυτο :ιι ιυΙ.ε·οιιάου 8οιιΙιιεεοιι: Ι) Πιο ΙιΙιυιεο!ιο Βιιιο,·υοεο
άοι· ΠιοΙιτΙιοι·ιο ιιιιιεε ιυ _ιοάοιυοἱυ2οΙιιου ΡειΙΙο Μιτου άιο υοο
ι.οι·ιοΙοεΞεο!ιοΠυτοι·ειιοΙιιιυο·οιοο Βοετειιο·υυο· οι·ίο.υι·ου. 2

) Πιο
Αυννουάιιυε; άοε 8οι·ιιιιιε «ειιτ _ιοάοιι Πιυ», ά
.

υ. άειιι", (πω)
Μο υΙἰυἱεουο Βι:ιειιοεο οινοιτοΙΙιυττοι·εοΙιοιυτ,οάοτ ννουυ υοο
τοι·ιοΙοοιεο|ιυοιυο ΒιρΙιτυοι·ιουοοι!Ιοιιεοτυπάου ννυ1·άοιι.ιιιιιεε
Μι· ιιυυιιτο, ιπ νιοΙου Ε'εΙΙου τοι· πω εου2.τάΙιουοι·οοιιτοτ
ννοι·άου. θ
) Βἱο 8οι·ιιιιιιυ_ιοοτιουΒοι νοΙΙΙιοιιιιιιου οοεπυάου Μου
εουοιι ιιιπ οιοο εουι· υιιι·εάειιοι·υάο ρι·ορΙινΙυοιιεουο υνιι·υιιιιο,·
Με, ννιι·άΜΜΜ Μουτ υυι· Μο Πι·ειιο!ιο νου εουννοι·οιι Νουου
ινιι·υιιυε;ου. εουάοι·υ νοι·πι·ειιοΙιτειιινοἰΙου άου 'Ι'οά ιιυά ιιιιιεεάεε
υο.Ιυ ιιιιυτιουετ (Με πι· νοι·νοΙ!ετουάιοιιιιο άοι· Μοτυοάο)υυ
εουιτ ιιυτοι·Ιεεεου ινοι·άου. 4

) Πιο Β'ι·ιιο·οΜε: Με" ΝητΖθη (Με
8οι·ιιιυε υοΙ Μιεο!ιιιιτοοιιουοιιυΙοιυτ ιιοου ου`ου.

Α. 8τοειιιιιευι:
(Νι·.Π).

ΑυάοΙιο·ιττοιιιιι Κοιυιρτοιυιτ άοιυ ορἱάοιυἱεοΙι ει.ιιζε·οττοτουου
8οοι·υιιτιυ οιυοιιι Βοοιι·υ άοε Κοεο.ιιεο!ιου θοπνοι·υοιυουτε Με
νοι·τ'.ιο άου 8οιυιιιοι·ιυουιιτου .)ιιυι πυά .ΪιιΙἰ 1899 υυοι· 209
Κι·υ.υυο υυι. άοιιτΙιοΙι ο.ιιεοορι·3ι.ειοι·Κι·ιι.ιιυυοιτ ιυ εοιιιοι· Βοο
υε.ουτπυ,ε8ουουτ, Μο Ιοιοιιτου Γ'ε.ΙΙο Μιά Μο Βοοοιινιι.Ιοεοοπτου
Μουτ ιυ1τεοι·οουυοτ.Ιυ Μοεοιυ Κι·οιεο και· Με Βον6!υοι·ιιυΒ·
:υυι 'Μου Βιιεεου. 2ιιτυ ε.ιιάοιυ 'ΓυοιΙ 'Ι'οτει·ου, υυά Μπιουτ
Ιιου Μο Ιοτειοι·οιι. ιιυά ιιυτ.οι·ιυιιου ννιοάοι·ιιιιιάιο Ε'ι·τιιιοπ.ειι
άοτου άεε Ηειιιρτοουτιιιο·οιιτάοι· Ει·υι·ιιυυτοιι. Πο Με που άοι·
ννουι·ο θιιει·οοτοι· άεε 8οοι·υιιτ πυά Με ννο.υι·ουοτιοΙοο·ιεο)ιο
Πι·ευοΙιο άοεεοΙυοιι υοου Μουτ υΙει·οοετοΙΙτ, οιυο ευεοΙιιτ
ι·ιι.τιουοΙΙο'Ποιο ιο ουουτ'ειΙε υοου Μουτ οκιετιι·ι, εο Μιά Με
ΒουιιυάΙιιυΒ· οοο Αυειουτ άοε νοιι'. οιιυϋ.ουετοιυο ι·οιυ ενωμ
τοιιιιιιιεοΙιο εοιυ ιυυεεου, ιιιιι άο.άιιι·οΙι άου Ρετ. ιιιοεΙιο!ιετ
.ειοεεο Βι·ΙοιοΙιτοτυυε υπ νοι·εοΙιε.υου. Πυτοι· άου οιυοοΙιιοιι
Κι·υυυυοιτεενυιρτοιιιοιι !ιοιιιιΒοοιυιιτ ιε_τΗ. εουοιο·τ Με ,ε;ι·οεετο
Βοάοιιτιιυ;.ι:οιιειιιιιοεεου άοι· ιοΙοτιν υιοάι·ιο·οιι Κϋι·ροι·τοιυροι·ο·
ιπι· άοι· ΒοτοΙΙοιιοιι πυά άουουου άοι· οιι8ουτιιΙΙυ.ιου Βι·ιιιωΙι·ι

«ΒοουεοΙιτπιιο·ου Ποιοι· άου 8οοι·υιιτ».
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Με;;; πετ Βεππεἰεεπτἱἱεεπεεετεεἱεπ. Βἱεεε Ε'εεεε. πεΙεεπ Μτεεε Ι
Με είπε Ιιετε.εεεεεεπεεΙ'νεττπερτεπιτεεΙοπΙτπ 1(ϋτρετ Με Με ξ
Με εΙπ 1)πτπΙεπετΙΙεςεπ πετ νΙεεΙεπ ΒἰεεπεεπεΓεεπ ε" Κετ- Ι
πετεΙετπεπεε. Πετ Βεει·Ι›πε εεΙιεΙπε εεπι1ε εἱπε Κι·επΙιΙιεΙε πιτ

`

εεἱπ, πεΙεΙιετ εεεεππεετ πετ ΟτετεπΙετππεΜεε εεεεΙιτε πεεεΙν Ι
νετππ1ε, εε πω» απ· πιεε;ΙΙεΙι ετπεπεεε 1π εΙπεπ Κε.τπρε ιιπιε
1)εεεΙπ :ιι ετεεεπ. 1)ε.τε.ιιετεε ετεΙεΙπΙΙεΙι, πεεε πιτ πεε νετ
πεΙιτπ1ἱεπεεεπ Με.εεπεπιπεπ Ι›εΙ πετ 'ΓΙιει·ερΙε πεε Βεοτεεεε°
πεεεπ εΙπετ τεεΙεπεΙΙεπ Βτπε.Ιιτιιπε επ ετειετ θεεΙΙε, ε11ε Ι
Ηεεε1 επεεεεεεε πετπεπ πιΙὶεεεπ, Με νΙεπΙε Βιιετ.Με Με
Ψπι·ιπερτοπεεεΙεπ πεε Κετρετε πε ετΙιεΙιεπ. ΒετπΙε ιππεεεπ
επτε,ε,·.τεπε;εεεεεεεπεππ πεε ΑπεΙΙ'επτΙΙΙε 1ιι Αππεππιιπε πε
πεπιπ1επ πετπεπ. Πετε.ι·Ι.1ρ;εΒΙπεπεεΙιπειεπ εεπεΙπε Με Με
τεπε;ετπΙεεεΙ επ εεεΙεπεπ, πεε πεε Με Ζπ·ΙεΙ›ε1. Απε' θτπππ
εεΙπετ Βτε'επτππεεπ ιπεεπτε 8εεεΙΙΙεεΜ Με ΖπἱεπεΙ εεΙ π.»
Βε1ιε.ππΙιιπε πεε ΒεετΙ:ικε πετ πετπι ειπρεεΙιΙεπ. 1π πετ νεΙΙΙε
τπεπτε1περΙεΙε Ζπ1εΙτεΙ Μεε ετεεεε ΒεΙΙε πππ Βει·πεε_Ιερ,·ει·,Με
επ 11Ππεετεπε' Με πεε 8εΙιεπ, πεΙιπιεπ-πἰεεεε ΜΜΜ τεἱεΙι1ἱεπ
ππε εἱε1ι, ππι Μεε ππτεΙι νετππ.Ιιτεπ πετεεΙΙ:επ τετ Βι·ΐτΙετεπ ι
επ εεΙιπΙπεπ. 1)Ιε ΖπἰεεεΙ ππτπε νοπ δ. επεπεπετ εετ εε ππε
εππει·ετ Νεπτιιπε νει·ε.ΜεΙεε οπει· πιιτπεπ πεππ Κτειπ1ιεπ4-θ
ΕῖεεΙϋπ`εΙθειτ'εετΜΜτε ετε Με. πετ ππτε1ι ΑιιεεπετεεΙ1επω." '
ΖπΙεΙ›εΙππτπεΙπ 8επεππεπ ππτπε. 8εΙ1επ εποε Ιιπτπετ Με 1
ετ1εε εΙπε Βεεεετππε ε... επΙ›_ῇεεεἱνεπΑ118ετπεΙππεΙ'πΙΙΙεΜε,
Με Ρπε. Ιιετεπ Με επε; επ ΙτεεεεΙπ, Με Με θεπεεππε ετ
Γε1ττε1π Ιτετπετ ΖεΙε. Απε1ι ΟΙετοπεπ ΙεΙεεεεεπ 8πεε 1)1επεεε.
Απεεετπετπ ππτπε νοπ θ. ππε Βιιεειπ ΙΒτεεΙΒεπεε Νπετεπ πεπ
πεἱεπιπ Ιπ 'Γεε;εεπεεεπ νοπ 4 Με 8 μπειτε νετετππεε. ΒεΙ πετ
ΜεΙιτπεΙΙΙ πετ ΚτεπΙπεπ εεεεεεπεεεε πω. ΙιεΕεπτε8εΙππετιεπ
Ιτπ Κτεππ, Με επε 1)τπε1τεπ 1πεεπεΙεπε πιιπεΙιπιεπ. Νεεεπεε1
πετεπ Μεεε 8εΙππετπεπ εεεεΙιεππετ ιιππ τεΙεεεππετ Απ 1ιι
πεπ ππεετεπ ΒΧετετπ1τπεεπ νετΙιεππεπ. πε.εεΙ Ι›ΙΙπεεε πετ
ΗπεΙτεπ π... ΑιιεεεπεεριιπΙτε. ιιππ πτεεεΙΒεπ εε1πεπεπ ω. ;
ΒεΙπ 81εΙεΙιεεπι Ιπ πετ Ι.ππτ.τεεεΙιεεεπ πετεπεεετεπ πππ νετ
Ιετεπ Μεε ετεε ἰπ ε." 1·1επεπεε θεετεεΙιεπΙτεΙε. Ι)1εεεε 8τιπρ
εειπ €εΙιετεε ΜεπεΙΙεπ επ πεε ετεεεπ ΒτεεΙιεΙππππεπ πω.
εεεΙππεππειι θεετεπεε. π” Με ΒΙπειιπεεπ νετεεΙπεπεπετ Ατε
Ι›εΙπι 8εετεπε π.πεεετΙΙΙε, εε Ιεε νεττ'. Βεπε18ε ΙιΙει· επί Με
εεετεπε1εεΙιε1πτ'εεεΙεππὶε επε' Με ετεεπΙερεπττεππεε Μετπεπε
επ πεπεεΙεεπ επ εεΙιεπ, εε π. Β. εε1επ ππτπετ επτΙϋεε ΖΙΙΙιπε,
θΙπεπν1εΙπεπ πππ ω. Ι›ετεΙεε νετΙιεππεπ πππ πετ ΜπεπΙτετπ
τπεππε δεετεπε Μεεε πεππ ΒΙπεπππεπ 111πεπετεεειι.

θ. 1. ειπ π ε π: «ΒΙπε νε1·εΙείεΙιεππε ΒεπτεΙιεΙΙππΒ πετ Πεεπεπεπ
πππ Αερει·πεε, Με επηπεΙΙΙεπ πετπεπ πιιι·1ΜΙεπππεετεπ
επππε». (Ντ: 12).

Ιπ Μεεετ Ατπεἰε Ι›εερτΙεΙιε 1.. π1ε_Ιεπ18επ1πεεΙιεπεπ, πε1επε
.<τεΙΙΙ:επετπεπ ΜΙ πετ ε;επε.πετεπ ΠπεετεπεΙιιιπε· πετ πω.,
Με εο1εΙιεε τ.τεεε111επε1π εΙιετπΙεεΙιεπ 1.εΙ›ει·πεει·Ιεπ, πιπ Με
θϋεε πετ ΙΜΙε1ι Ιπ εε.πΙΙΙΙ.τετ Βεπτεπιτπε 1τΙετππετεΙΙεπ.Πππ
πινει· πετπεπ εΙηςεπεππεΙε 1) Με ΒεεεΙπιπιπιι€ πεε Γεεε.ε;επεΙεε
πετ ΙΙΙΙεΙι; Σ) Με ΒεεεΙπιπιππε· πεε ερεεἱπεεπεπ θεπΙεΙιεε πππ
81Με ΒεεεΙτππιππε πεε 'Ι'τοε1κεπτΙΙεΙιεεε.ππεεπετ ΜΙΙεπ 4)Μεε
εΙπε Απ4'πΙεπΙππε πετ 14εεΙιεπεπ, Με Με εΙππεΙπεπ 53εεεε.ππ
εΙιεΙΙε πετ πω. Ι›ετεεΙΙπεε πει·πετι. Μεεε επεΓΙΙΙιτΙΙεΙιε. ειππ
ετεεεεεπ ΤΙιεΙΙ Με πεε ΒεεπΙεπεεπ @εεπεετ Νπεπρτπεππεεπ
Ιπιεττεππε ΑτΙ:εΙε Ιεε :ππι Ιειιτπεπ Βετ'ετεεΜεεε εεεΙεπεε.

Α. ε. 81:15 πε π επ Ι: «ΠεΙιετ Με ΒπεπτεΙεΙππε. νει·Ι:τεΙΙ.πιη;
πππ ω. 8επππ πετ 8τρΙιΙΙΙε Επι Βεε·ετεπεΙΙΙεεΙιεπ Κτείεε
11πεεεεπετθεπνετπειπεπεΙ 1π πετπ Ζεἰει·επτπνοπ 15 .1ειΙΙι·ειι
0880-1894». (Νικ 121.

1)1ε Βεπτεε1εππ,ε; πεε ετεεεεπ ετεεἰεεΙεεΙιεπ ΜεεετΙεΙε επε
πετ επεΙ1ιιΙεεετΙεεπεπ 8.τ·πε11εΙιεπ'Μπιτ τω» πε.1ττεπππετ 15
.1ε.Ιιτε Ιω 8·επεππιεπ ΚτεΙεε εε11εε 1πι·ΙιεΙε εεΙιεπεπ πω»
εΙπ1 ε ?Μεεε εεπϋε1ΙεΙΙ πεε Απίιτεεεπε πετ ΒτρπΙΙΙε, ππι ππε
ε.ΙιπΜεΙιεπ Βει·ἰεΙιεεπ επε ε.ππετεπ Θει.:εππεπ Μεε ΒΙεΙιεεεπππτ
πε:επεεεεπ, εποε πεΙεΙιετ ΒΙεΙιεππε Με πετ Κτιπαρε εειπεπ
Μεεε 8επε1ιε εππε.εΙιεε Μεε πεππεπ τπϋεεεε,πιπ 1Βττε1Με
πετεεπ επ 1Ιϋππεπΐ 1ιπ θεππεπ 1ιετπεππεπτεππ ε" 15 επτεπ
10,441 ΒγρΙ1111εΙΙιει·τε

Βεπεππ1ιιπΐ
Με ΗειιρεπεΙΙΙ ΙπΙπετειι

ΚΙππετ Με επ 15 .Τε.Ιιτεπ ιιππ τπεεΙιεεπε νοπ πεππ 80
.1εΙιτεπ, πεπεΙ Ι›εΙ πεπ ΚΙππετπ 1π ω ΜεΙιτπε1ιΙ πετ Ρε.ΙΙε
εεειιππε1·εΕι·εεΙιεΕπιιπΒεπ ι·επτεττΙι·επιιτπεπ. πεπτεππ ΙΜ Ιπτ
ππεπεεπεπ Με Εεεε Με εετΙΙπι· 2πτ Βεεεε.επεππε· πεππ. Ιτπ
θεπεεπ ρι·πνεΙΙΙ·εε πεε πεΙπΙΙεΙιε θεεεΙιΙετΙιε: επε 1837 Ινε15ετ
πωπω 100 Μπππετ πιἱε 11ιιεε. 1πι ΠεετΙΒεπ Με Μεεετ Βε
τΙεΙιε τε1π Ιε1επΙεε 1πτει·εεεε.

Ηεε1ιετ.

ΜεπτεΙπεπε]ε 0εεετεπ1ε. 1·'εετεετ 1000.

Ε). Θε τ.πεΙΙ› ε: «Επι Ε'εΙΙ νοπ εεπεετ £εΙΙ›ετ Εεεει·εετορπ1ε».

Ρ. Νε π_Ι τιποτε επ Ι: @Με ΡΜ! νοπ ρι·ΙΙππετεπι θετεεπτ πετε
θε11επεΙεεε Με πΙΙΙιτεετ εετεειπεεεεει· ΙππΙ:τεεΙοπ πετ
$ετεεε πετ Ππτει·ΙεΙΙ:εει·,ε·επε».

Ρ. Βετεεγπε1τΙ:«Πεπετ Με
πιει·ε».

Απεετ πεἰεε πει·επΙ' Με. πε.εεΜε θεεειιεεεε ειππ ΑπεΙε.ππε.
Ι›εΙ ππε 1π ΒπεεΙπππ Με επ1ι·πτε1εεΙιε Βε1ιε.ππΙιιπε; πετ πεπ
πετππεπ ΝΙετε εε1ττ πεππ: @Με πω. -- πππ πεππ ἱεε εΙπε
εεΙεΙιε 'Ι'Ιιει·ερΙε Ιπ ν1εΙεπ Ε'5.ΙΙεπ .ει·ε.πεπε ΙιεΙΙει·1πεεππ. Απε'
θτπππ εεΙπει· ΒτεπΙιτππεεπ ειεΙΙτ. Β. Γε1ετεππεΙππἰεεετεπεπ ππτ
Νεεπτερετπε Με: ὶπ ετεεετ ΙππΙε Ιτεπιτπε1π ΒεετεεΙιε Με επιπ
τπεπεεπ π1ε1εε1ττεΝΙετε, πετεπ ΒεροεΙεΙεπ πεπεΙιπΙΙεΙτ ε11ε
εεΙιπιετπΙιεί'εεπΒι·εε1τεΙπππεεπ τετ Ιπιπιετ εεεεΙεΙΞε ΒεΙιοπ πε
π1ττετπϋπεεπτε Βεεπ1εεεε ετΙιπΙε ειππ Με 15"Ι:πτιιπεε" Ψε.π
πετιπει·ε 1π 11'πΙΙεπ,πε Μεεε ΙετεεετεΜε 'Ι'πεΙΙετεεπεΙπππέ πετ
εΙΙΒεπιεΙπετι Ιππεετερεεεε επεετΙεε. ΠΙετ εΙππ πεππ Β. πιππεε
τ.τεεεππΜε ΑππεεεππεΙε επετ πεε ΙΙ"επΙεπ νοπ εεΙιτπετεπείε.επ
8επεπε1οπεπ Ιπ πετ ΜεΙεεἰτεεπ ΝΙετε: Με Ε'πτΙι·ππε·πεε εεΙιππετι
εειπεπ Οτ8·επεε Μεε Ι›εεεετε Βεειι1ιε.τε. Με Με Ε'ππτειιε πετ

ΝερΙιτερεκἱε Ι›εΙ εντιππετ

1 εεΙιπιετπ1εεεπ πεππετππεπ ΝΙετε: ἱπ Ιεειεετεπι Ε'ει1Ιε Ιεε ω
Ε11Ι“επεπετ Οπετεε1επ Με πεππ τππτΙιτιε.Ιετ.ΝεεΙι πεπΙ ετ ΜΜ
εἱτε Ιεε Με ΝερΙιι·ερεκ1ε τε εεΙε1ιεπ Γε.ΙΙεπ. πε Με ΙεΙεεΙτεε
ΝΙετε εεΙ πγεεει·Ιεεπεπ Ρετ·εεπεπ Με πιιεε.ΙΙΙΒ·ει·Βε1'πππ εεπ
εεεεἰτε πππ; Με ΝΙετε Ιεε πεπεππΙΙεΙι πεΙ›εΙ εεππιει·πΙεε; Με
Ιητεεει·Ιεεπεπ 8γιπρεοιπε εε1ιπΙππεπ ιιε.ε1ι-πετ ΑπππΙιιιπε πεε
Οτττε.πεκαι· πἱεπε.

ο

8. Ν ε.Ι Ι› ε.π π ε π : «ΠεΙτετ Ιιετεπ1επτεΒγτἱπεειπγεΙΙε».
ΑπΙετ Μεεε εἰπεπ ειιεΙ'ϋΙιτΙΙε11επΒετΙεΙιε Με· επεΙ νοπ ἰΙππ
Ι›εεΙ›ε.εΙΙιεεε Γε.11ενοπ εγρ1εεΙιει· 8γτΙπεετπγεΙΙε Ι›εΙ εΙπεπι 88
_τε.Ιιτ18επΜεππε πππ πεεεεπ 55-]ΙΙΙιτΙΒ·επΜπεεετ.

Ρ. Ρ ε ο Ι› τ τιε π ε π ε ΙαΙ: «Ζπτ θεεπΙεεΙΙ: πετ πετεπ1επ.τ·επ
8γτΙπεεπιγε11ε».
Απε1ι Ιπετ Ι'ετπΙΙΙ5.τεε Απεετεεεπ ε" ΚτεπΙτπεΙε: πεππ 05
]15.πτ18επνεεεετπππ εεΙ πεεεεπ επεΙ Τεεπεετπ Με ΑΙεετ νοπ
18 πππ 82 .1ε.Ιπ·επ. Βε Ιιε.ππεΙε Μεε επππε ππι εἱπε ττΙΙετπεεεεε
Ε'τιππ11ε.1)π.Με Κτε.π1τΙιεΙενεπι νε.εετ νετετΙ›ε ποτπεπ Μ, εε
ιππεε ε.πςεπεπππεπ πετπεπ, πε.εεΜε ΒγτΙπεεπ1γεΙΙε εεΙιεπ νετ
82 .1εΙιτεπ πεππ τω” νετΙιεππεπ πετ, εΙ18ΙεΙεΙι επ Μεεετ
ΖεΙε π1εεετπεππ εεεπεπ πετ πππ 1τεἱπε ΒτεεΙιεΙπιιππεπ επί
νετΙιεππεπε θΙ1ετπε.εεεεπΙππεπεεεεπ.

δ. 'Ι'εεει·επ] πεπ11τ επ: «Πεεει· Με Η18.ιιπτ.τ1τεΙεε" επε
πεΙπεπ Βτ·ΙττεπΙ‹ιιπε πππ πετεπ ΒεπΙεπεπε επ 1πτΙτι·επ
ΙΙππ8·επ πετ ΟΙιτεπ; πεετ Με ΑρτεεεττΙεεεΙ 8εΙιπ1ετπ».

νει·τ'εεεετ Με επ πετ ΜεεΙτειι'εεπεπ Βεεεπεπ'εεπεπ 1(11πΙΙε
Με εεε.ε1εεΙεεΙιεπΠεεεπ τω· Με 1εεεεεππτε1 .Τεπτε επεεπιτπεπ
εεεεεΙΙε. 1ΒεεεεεεΙιεεπ Με ΧΙΙπΙΙΙ ΙππετΙιε.Ιε Μεεεε ΖεΙεττιπιιιεε
7270 Κι·επ1ιε, νοπ πεπεπ 594 Μεε 8 ρΟε. επ επεπεΙπεπ νεφε
ιεεἱειιεπ πεε ΝεεεπτεεΙιεπτειιτπεε 1εΙ:ει·Ιτεεπ. Α... τπεΙεεεπ Ι›ε
επεΙΙΙ ε πετ πεε Α1εετ επΙεε1τεπ 5-2!) .1εΙιτεπ; Ιτπ Α1εετ νοπ
40- .1επτ·επΜε 'Γ. ππτετ πετ εΙ›επ επεεεεεεπεπ ΖεΙι1 ππτ
8 επ τεεΙεετΙτεπ. Με Βτ·Γεπτιιπε ΙεΙιτε πππ, πω! Με τπεἱεεεπ
πετε.τεΙΞε ΚτεπΙτε ππε ΚΙε.εεπ πεετ ΚτεπΙαπεΙεεπ ω ΟΙιτεπ
Με ΚΙΙπΙΙ‹ επίεπεπεπ; 1Μεετιιπε;επε πω. ΟΙιτεπ, θετε.πεεΙιε
Με Θεπεεπ Με Ο11τε.νετπππι1ετ·ππε πεε Ηετνεττπϋρ,·επεεπετ
πετ νϋΙΙΙΙ;ε 'Ι'ειπΙ:πεΙε- εΙππ Με εεπεΙιπΙΙεΙιεπ ΚΙε.εεπ. νοπ
πεε 594 ΚτεπΙτεπ εειπεπ 192 Μεε 82,2 ρΟε. Με εεΙεΙιεπω”
εειπεπ 1ιι Με ΑτπεπΙεππ. Τ. Ι›εεοπε Με ΝεεΙιπεππἰςΙιεΙε Με
επεπεΙπεπ Ι*επεεε.εΙεπεπ ΓτπππεΙεΙἔ επ ει·Ιεεεπεπ Με επ εε
εεΙεΙΒ·επ. ππι 8εετιιπ.<;επω. Ηετνετιπϋπεπε π1πτεπεπΙιεΙεεπ.
Πεεε εεΙε1ιε Κι·ε.πΙτε εεπεΙιπ11εΙι ππυ.πειπετΙτεπιππππ τεετεετειιε
εΙππ, πεεεΙιεΙΙ› εποε Ιπ πετ ΒεπιιΙε ππτ εεΙιτ εεΙιπετ ε'οι·ε1τεπι
τπεπ. Ιιεεεπ ν1ε1ε Απεετεπ Ι›ετεΙεε Ιιεεεπε: θιιτε Με 1ι1ετΙΙΙτ
Με Βεπετεπππἔ «Απτεεεκ1ε» εΙππεΐππι·ε. 'Γ. Με επ ω. Μεε
Ιτεπ'εεπεπ θγπιπεεἱεπ π1εεεεεπεπ1επε Πτιεετειιεπεπεεπ επιτε
εεεΙΙε Με 1τεππεεεποε πεει·2επεεπ, πειιε Με επεεπ 8εΙιπ1ετ
Ιπππει· ππε πετ Νεεε εεΙππεπ. πεε πω: εεεεΙ11εεεεπ Ιιε.Ιτεπ
πππ ΙΙεΕπε ε.πεπεΙπε νεεεεεεΙεπειι πεπ.τεπ;Με εεΙι1εεΙιεεπΜΙΜ
Ιετ. - πε θεεειπ11εΙΙ, εεΙιιπετι ε;επεΙιπΙΙεΙΙ πιιτεΙι πεε 1πιιππ
Με 1ε.εοτ1τεπεεΙ1τ ΜΙ.ιιπε επ πετ Νεεε Με πειπ Νεεεπ
τεεΙιεπτειιπ1.Βεεεππετε πΙ›ετ ειππ πετεπ Με Βι·εεΙιετπιιπεεπ
πετ Αρ1·εεεΧΙε,πεππ Κι·επΙ‹ΙιεΙΙεπ πετ ΟΙιτεπ Ιιεεεε.ππεπ.

ΑεεΙπιπππ.4~
πεππ. πειιε. 0π6.π1 Απρεπε 1900τ. 11ετειιεεεεετπῖεωωτ ΨεπεεΙπ Βιιεππι·πε1τει·εΙν. Α. Ι'Ηεπεε1τεΚεεετΙπεπ1ιετ'ετΡτ..Η 15.



!!ιινιιιι (οι
Βιιεε!ει:!ιιιιι Μιιι!!ι:!ιι!ει:!ιειι Ζιι!!ει:!ιι!!!πι.

Ν!! δ. Βει!ει€ε: Ζιιτ ,,Ξτ.-Ρετετε!ιπτ8ετ Μει!ιο!ιιιεο!ιειι ννοο!ιεπεο!ιτ!!τ". !200.

Ε.Π88ΈΒοΗΒ ΜΒ!!!)ιοιπιεσετε ΖΕ!Ι'Ι.'ΒΟΗΕΙΓΤΒΝ.

Δτο!ι!ιιν
Φ!ο!ι!ιιττ!!,

ιιε!ι·ο!ος!!ι εεπάιι!ιιιο” ε!ο!ιορετο!ος!!(Ατο!ι!νπι. εγι:!ι!πιι·ιο. ΝεπτοΙοειο π. ςετιοἔι!. Ρεγα!ιοριιι:!ιο!ο8ιο).
Βο!ιι!τεο!ιιιιι.(ε@ειπε Βοιιιιππ (Βοι!ι!ιι'ε Ποερ!τιι!πε!τππε;).
()!ι!τπτι.ς!ο.(Ο!ιιτπτε!ε).
Β_ῇειε!ιιι_ἱπΜοι!!πιπε.(Ρι!ι!!εττ!εο!ιοΠα!!ο!π).
.Τοε!ιοιιει!!ε!π!!ι()νοο!ιοιιΕι!πτι.).

Β)0ι.ορ!)εε
τπεε!ιο! ο!ι!τπτε!! (Αιιιιιι!οιι π... τπεε!εο!ι.ο!ι!ι·πτε!ε).

οι!!ι!ιιιι (!!!ει!!ο!π).
Ποά!ι!ιιε!ιοάο ο!ιοετοιι_!ο(Ποι!!οιιι!εο!ιοΒιιπάεο!ιππ).
Ποι!!2!ιιε!ιηιι.ρτ!!ιπντΙοπήιι!ι ιππτε!ιοπιπ ε!ιοτπ!!ιπ(Μει!!ο!π!εο!ιο
Βο!!ιι€ειι :Μπι Μει·ιπο-Ατο!ιιν).

Βπεε!ιι_)Ατο!ι!νιι
Ριπο!οέ!!,

!ι!!π!ιεο!ιεε!ιο!Μει!!2!ιιγι Βιιοτοτ!π!οιή!
(Βπεε. Ατο!ι!ν ΠΠ ιιι!ιο!ος!ει,!ι!!π. Μα!!οιιι π. Βιιοτοτιο!οε!ο).

8!ιπτπιι! ε!ιιιεο!ιοτει.ινει ε!ιοπε!ιι!ο!ι !ιο!ιιειιο_!(.Τοπτιιιι! πι» θα:
!ιπτιε!ιι!!'επιπ! Ρτωιειι!ιτππ!ι!ιο!τοπ).

Ψεετπι!ι οΓιιι!ιιιο!οεπι(Ζε!τεο!ιι·ιίι.πι. 0ρ!ιτ!ιει!πιο!οι;!ο).
ννιιετιι!!ι !ι!!ιι!τεο!ιειι2ε_ξ! 98000000!ρε!ο!ι!ε!.ι·!!! ιιο!τοριιω!ος!!
(Ζο!!.εο!ιι·ιΓιΠιτ !ι!!π!εο!ιοπιισ! 8οι·ιπ!ιτ!!ο!ιο

Ρεἴοπ!εττ!ε
πιιι!

Νοιιτ0ρπτ!ιο!ο8!Θ)
ννοετιι!!ι υ!ιεο!ιτεο!ιεειντοπιιο_!

ε!ετ!οπἔ.
εεπτ!ει!ιιιο_!ι ρτιι!ιτ.!τεο!ιε

ε!ιο! πιοι!!ιιιιγ (Ζω!8εο!ιι·!ϊτ.ιιπ- ό οιι!:!ιο!ιοΗγς!επε, ε;οι·ιο!ιι
!!‹:!ιοπιισ! ρι·π.!ιι.!εο!ιοΜα!!ι:!π).

Ψο_!ειιπο-πιοι!!ειπε!αϋε!ιπτιιπ.1(!ι!!!Μιι·-ιπει!ιο!ιι!εο!ιοε.Τοπτιιιι!).
)ντετεο!ι (Ποτ Ατει).

Βο!π!!εο!ιπηε πωπω Βο!!‹!ιιιι. Νι·. !-!7. 1000.
Ρι·οτ'. Ν. Κ!!γ ε ε ο !ι ο ιν! ι ε τι!ιι «Πτι εε!τειιοι·Γε!! νοιι μια.
οιιι!ιο!!ει».(Ντ. 1).

(Βιο!ι Βο!'οτιι.τ.ιτι ι!ιοειιτΒε!!ιιεςο,με. 20, 1900).
δ. Βπιντ!)ονν-Α!ιο-8πιπτ πάω: «Ζπτ Ριι.ι!ιο!οε!ε πω·
ΜεΕοιιιιι·πεοιι ποε Ηπιιι!εε». (Ντ. 1

).

θ. Απο: «Με Μειιι!ο!τι Με Ε!!πειιιι€ερΐοι·ω Γἱ!τ Ιιι!'οο!!οπε
οι·ι·επετ !ιι άειι Οτεειπ!ειιιιιε».(Νι·. 2 π. θ).
Νιι.ο!ιπω. ιι.πε!'π!ιτ!ιο!ιεπΠε!ιστε!ο!ιττι... !ιο!ιτο!Τοιιι!επΠιο
τιιτ.πτ!ιοεο!ιι·ε!!ιτπω. οιποπ νοπ !!ιπι !ιεο!ιο.ο!ικι!.ειιΡε!! πω:
οιιιΕιιο!ιοιι Λ!!81ιι0. ω! ειιιοιιι !!-_)ιιιιι·ιΒοιι ΜΜο!ιειι. 05οε!ο!ι
πι!! Βιιι!οοιι.τι!!ι!ε,θο!ειι!ιτ!ιοπιιιετ!επιπε πω! Ετγι!ιοιιιιι. ιιοι!οειιιπ οοιιιρ!ιοιι·ιε.Με Πτειιο!ιο ι!ιοεοτ ΑΙΙΒειιιο!ιιιιι0επιιοπ νται·
πιιιινε!!”ε!!ιιι!!: 8ι.ιηι!ιγ!οοοοοπε ργοςεποε επτοπε, πω· !ιι άειι
ΑΒιιτοπ!ι.πι·οιι νοιι !ιοιπειι Μιιιιαε!ιι εο!'πιιτ!οιιπιοτάοιιΜ.

Ε”. ΕΜΗ; !ιι «ΕΜ Γε!! νοιι Νεοτοειι άεε Ρειι!ιτοεε». (Ντ. 2).
Ρτο!”. Ψ. Ψγεεο!ιοννΜεο!ι πιπ! Ν. 'Ι'εο!ι!ετοννΜεο!ι:
«Πε!ιοτ πιο Ν8.!.0Γπω· Βρ!ι!ειιιἰει!ιι Κο!ο!ιονιι!ω». (Ντ. θ).
Απεί!!!ιτ!ιο!ιο Βεεο!ιτο!!ιπιιε π... !Βι·χει!ιιι!εεεποτ !ιεσωτιο!ος!εο!ιειι Πιιιει·επο!ιιιιιςειι.

ΡΜ. Ψ. ννγεεο!κοινιτεο!ι πω! Ν.'Ι'εο!ι!ειοιν!ι.εο!ι:
«Πο!ιετ πιο Βι·!ιι·ιιπ!ιπιιιι·οιι, Με !ιι Βιιιιιπ:ιτιι !ιιι Απεπετ18θθ :πιπ Α!ιιτιιι )'οτειπ!πεεπιις ἔπιιειι». (Ντ. 4.).
νοπ Π. Απεπει. ειι ννιιτι!ειι !ιι Με θειιιιιιιτ'εο!ιοθοπνοτ
πεπιειιιε-Ι.ιιιιι!οε!ιοερ!ιπ.! θ Ρπ.!!ειιιιοπ ιιιιο!ι ε!πειιι!οι·π.πΓΒ·ειιοιιιιιιειι, ι!!ει νοπ ποιι ϋι·ι!!π!ιειι Αειττειι Με ειιερειιι.ειποι·!ιιιππι
!λι'Ι!Γί1θ!!.Ζιιτ Ζω πω· .-ιιι!ιιιιι!"ι.π..! ο!ιειι ιτειιιιιιιιτειιΡτο!”ει-ι
εστω πιπ 27. Απειιετ. ε!ιιι! νοιι άειιι θ Κι·ει.ιι!ιοιι 4 εο!ιοιι εει·
ε!)υτ!ιεπ. νοιι άειι ο!π!ιιο!ι·ωιι Βο!ο!ιεπ !ι!!ε!ιοιι επι· οοιιιτο!!
ιιιι1ετεπο!ιιιιιε ππτ Β8.0Ε0!!ειι0ι!!Μιτ00πιιο!ι, ι!οτειι Νιι.ιιιτ εο
νν!ο!ιιι€ε Πιιιοι·εο!ι!ει!ονοιι άειι Ροε!;!ιεο!!!ειι Δήμο, ι!πειεάετ
ι!!πεποει!εε!ιο !('ε!ι!ετ πετ ϋτι!ιο!ιειι Αετιιο ιιπαινο!!”ε!!ιπΓι
ννιιτι!ιι. !νιι.ε Με !‹!!ιι!εε!ιεΚι·ιιπ!ιι!ιε!!ε!ι!!ι!ιιι (Μ' ι!!εεεπ Ρ!!!
10Ι1 000ΘΒΓΜΜ 80 Η !ιοετπιιι!οιι πο! !ιοιιιιιιιι Ριιι!ειιτοπ ινοι!οτ
Βπ!ιοιιοπ ιιοο!ι ειιτπ!ιιιι!!ιο!ιε Η8!°ι!0ι°!£!'8.Π!£!!ΙιΒ°8Ππετ !.πιιε;οιι,
»Με εε Με! Ροει!ιι·:ιπ!ιοπ !ιεο!ιπο!ιωτΜιά, 2) πιο Ρει!!επιιιιι
ειιιι·!ιειι ιιιο!ιτ. ιιιιο!ι 24-48 Βιππι!οπ, Με εε Με! άειι·ιιοπωιι
εορτ!εο!ιοιι ?Μπι πω· Ρεει πι!! "ειιιπ ιιπεεπερι·οο!ιεπεπ !οω!οιι
8γηιρ!.0ιιι80 νστ!ιοιππιτ. Με !ιι άειι θ`ι!!!οιιπιο!ιτ οι!ετ ννοιιιε;οτ
ειπεἔ€$Π1°οο0ειιεΡοϋι·!ε ιιιτει·ιιι!πεπε πω! ετπι·!ιονοτ.<;τϋεεει·πιια
πω· Μ!!2 ερι·π.ο!ιειιειπ ε!ιοετοιι ιπι· ε!ιιε εο!ικνετεΠιι!πτ!ποτ
1ιι·ιιιιΒπιιι;.

Ψ. Ι2 ο ιν π. ε ι: !ι ο π: «Ζιιτ Πεμ πω· Βοε!π!”εοι!οπι!πτο!ιΨω
εοτε!ειιιιρ(».(Νι·. 4).

Μιτ.ι!ιο!!ιιιις π..!
Βτέο!ιπ!εεε

ποτ πεποπ ειιριιτ!πιεπτε!!ειι
Πιιιοτειιο!ιπιιι;ειιι νοιι τω. Βιι!ιπετ !!!ιοι· πιο Ποε!ιι!'επιιοπ
ι!πτο!ι )νπεεει·ι!επιρΓ.

Δ_ Β π ΜΗ: «Βιι8 τειιιτιι!ε Βι·οςποιι!ει€ετ ιιι Μπε!ιιι.π».(Ντ. 5)·

~'
Ρτοι'. Ν. Ο !ι τ ει ε 2 ο π· : «Ποικιι· 'Ι'τπιιε!”οτειι2πω· Βο!ιιιιοι·2
οιιιιι!!ιιτ!πιι€οιι!ιι π... Βιι.πο!ι!ι!!!ιΙο».(Ντ. 5 π. θ).
Απεΐἰ!!ιι·!!ο!ιο Βοεο!ιτο!!ιιιιιις·νοπ Β Αρρεπι!!οἰ!:!ε!'!!!!οιι.!ιι·ι!ειι
άιε Βο!ιιπιιτιιιιι ε!‹:!ι ιι!ο!ιτ πιι π..! Βτ!ιτιι.π!ιππι.τεει:ο!Ιο!οοιι!ιιιιττοπ, εοπάει·ιι !ιιι Ε!ρ!ιτε.ειτιπιιι,ντοεπι πιπ 0!ιι-:8!.00ΙιοΒοι·!ιο!ι!‹επ
νοττ.!!πεο!ιειι!!ιοπιιτειι.8ο!ο!ι' ε!ιιο 'Ι'τιι.πε!'οτειιι άοτ Βο!ιιιιοτιοπ
νοιι οιποι· Βτει!!οεπί πιο ειιι!ετο πω! !ιι άοτ Βεπο!ι!ιϋ!ι!ο ιιιο!ιι.
εει!τειι !ιευ!ιπο!ιτει πιπ! πιει επιπιπι!ετ εποπτιιιι απ! οι!οτ !ιοιπι
Πτιιο!ι Απ! !τ,<.=;ειιι!ο!ιι οιιι2ϋιιι!ε!.οε Οτι;ιι.ιι,Βιιι.2ϋπι!ιιιιεε!ιοτό,
ΝοπΙι!!ι!πιις πιο. Απεεοι· ω- '1*τει.πε!οτοπ·ιάετ Βο!ιπιετποιιπο!
Απννεεειπ!ιο!ι εο!ιιιιοτ2νει·πτεεο!ιοιιι!οτνετππι!ετππετιι. ντιπ!
Μπι· ιπ πω· Βιιπο!ι!ιό!ιΙο ιιιο!ιτ εο!ωιι ιιιιο!ι ο!πο 'Ρτειιείετοιι2
νοιι θο!ιιιιοι·ιειπρί!πι!ππεοπ!ιοο!ιειο!ιτοινοπ 8το!!οιιΜε. επ πειιοπ
π.!ιεο!ιι! !ω!πο ρ=ιτ!ιο!ο(.τιεο!ιονιιτ!!.πε!ειτιιιι€οππε.ι:!ι2πινοιεοπ
ε!πι!. να!. !ιεο!ιπο!ιτειοθ? ι!ετιιι·ι!ρ.τοΡιιτ!ππωπ, ππε ι!οι·οιι ειπε
ΐι!!ιτ!ιο!ιοιιΚι·πιι!‹ειι;:οεο!ι!ο!ιτειιιεπ οτεο!ιοπ !ει,Μ" Μ! [ΜΜΕ
πιι!" Με Ηγροφιεττ!οιι ποτ Βο!ιιιιοι·2ε!ι:!ι ιι!‹:!ι!: νοττ!πε!, εσπ
ι!οι·ιι !ιι !ιοτικοπω!οτ Μπι· «Μι οιιιι!ειτΒιο!ιτιιπε νοι!ιι·ο!τετ.Βο!
Ριι!ρπτἱοιι άοι· !ιο!ιει· !ιι π... ππι!!!ε.τ!!ιι!ο,ΜΗ! άει· θιο!ιιιιετι
πιπ !ιιιιι!!εετεπ !ιιιιτει·άειιι Βιετιιπιιι πιπ! οι.ννε.ε!!π!ιε νοιι άειιι
εε!!ιοιι !ιι άετ Η0!ιε (Με 2

.

Με 4
.

Ιπωι·οοειπ!τιιπιιιοε ειιιρ!”πιιι!οιι.

.Τ. Βο!ιιι.!ι ιιι!: «Πο!ιοτ ιι!!ιπιιι!ιι!'τοιεΟοι!ειπο».(Ντ. 7 π. Θ).
Νιι.ο!ι οιποι· ε!προ!ιοπάεπ Πε!ιετε!ο!ιτ.άοι· Βεατιι!ΐοιιι!ειιΠτο
τιιτπτ !ιεεο!ιτε!Μ. πω. ο!ιιειι Ρε!! οιιιιιε !ι!!ορει!ι!εο!ιοιιΜπι
ιιι!ιιΕτο!οπΟοι!ειπε Μ! ειιιοπι 4-ῇε!ιτ!εοπ Κιιπ.!ιοπ, Με 15 Τι!8'Β
ειι!ι!ε!τ πω! ι!ιιι·ιιπ!' πιιιοι· Βοννϋ!ιιι!!ο!ιοτΟοι!οιιι!ιο!ιιιιιι!!πιιε;
ερπι·!οε νετεο!ιινππι!οιι πι!).

Β τ ι· ε! Η ο νν: Β!π τ.!ιοι·προιιι!εο!ιοεΒοετεα!ι».(Ντ. Θ).
Ν!ι:!ιιε Νοπεε.

δ. Ιπιιι.τι ο ιν: «Ζιιτ Ρτιι).ι·οάετ Ριιποτἰοιι άειι·νοε!οπ!ιι ειιιπ!
ιιει.!!επω! ε!ιιιιι!ιι!.ι ρι·οετιιι!οει!ιο!ιπ Βεϊτιιπ!ιτ.ππι;ερι·οοοεεε
πει· 8!-1π(ζει!ι!ετε».(Ντ. 7).

Θ. Σε!!! Πιτ: «Π8!ιοτ άεε ο!ι!ι·ιιτ,=.;!εο!ιοΕ!!ιι€το!ΓεπΜ! Π!οιιε
νεπιι·ιππ!!». (Ντ. Β π. θ).
Απ( θτιιιιι! άει· ο!ιιεο!ι!!!ε;!εοπΜτετιιιιιτ πω! ο!π!ιτει·ε!ιτειιοιι
Βοο!ιιι‹·!ι!πιι,ςειιΜε!!!Ζ. Με ο!ι!ι·πι·;!εο!ιο Βιπετε!!'πιι ΝΠ ε!ι
εο!πι: !ιι‹!!ο!ττ) 1

) Βοι Ρετϊοτει!οιι πεε θεεο!ιννϋτε !ιι ι!!ειΒ8.!14:!!·
!ιϋ!ι!ε. 2

) Με! πειτΜποτ Βιιιιιοειι.Με Ργ!οτπε ππτ! πω!Ε!ειιιι!
π!ιτίοι·ιιι άεε Μερ,ιοιιε, θ

) Μ! ε!τι·ιι.τοιιΡοτ!εειετι·!ι!ι!ι‹ιιπιπ!

Βοτιςιιειι!εο!ιοιι
νετινει.ο!ιεπιιεοπ!ιι Β`οτιιι !”ι!!ι!!πι.τοτΤπιιιοτειι.

π!ιιι.!νε Ιιιι!!οπιιοιιοπ ΧΟΜΠΙ: !) !!!π.Βειι!ι!π!.πιις. άιε ιι·οι2
οιιιερι·εο!ιεπτ!ετ !ιιιιοι·!ἱπ!ιετ Βε!ιτιπι!!ιιιι8· ιι!π!ιτ ειπΠι!!ιτ πω!
ειιιπ !ιιιιιιετ πα!ει!ετ!ιο!ι, 2

) Μιιιςεπεπεο!ιννϋι·ε,πιο ι!πι·ι·Ιι »γεω
πιιι.ιιεο!ιε!ιιπει·!ἰο!ιοΒει!ιπιιι!!πιις ιιιο!ιι.!ιε!!επ ππι! ι!πτ‹:!ιΜτΙ:
ιι!ιο!ι!(<τοδο!ιιπετ2οπ. Βτ!ιτοο!ιοιιπιιό Β!ιιιπιιἔεπ Ζιιτ Ιπειπιτιοπ
άεε Ριιιιοπιοιι !!!!ιτειι, θ! Ρει·!ἔπειι·!τ!ἀοιι !ιι Β”οι·ιιι ἔοι·!ιιεει·
νοτικιιο!ιειιπεοπ πω! πιιι·Β!8·ετ$ι.ι·έιιιεο, ε!!ε Με Β!!ι! είπω·

!ιπδτιι!!.ο!ιι€οπ,
!ω!ιιετ Βο!ιιιιι‹!!ιιιις ενεια!ιοιιι!οπ, Ηπειι·ιι!(;!ιι

(ει) ειι.

[Δ. Κτεινετ: «Ζιιτ Κιιεπἰει!!ι άει· πιπ!τ!ρ!επ 8!.πιισειιιι Με
Πιιτιιιε». (Ντ. θ).

Μ! πω· Αιι(ιιιι!ιιπο !π'ε Ηοειι!τε! ινιιι·‹!οπο! άοτ Ρε.!!επιιιι
ε!ιιο σουτ ιιιιι“ιτειτοτειιοΠιιι!ιιι·ο!ιε!!ιι;;ις!ιοικ πεε !)πτιπε ι!!ε
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ευοετιοιτι;. ιιιοΙιτεοΙιοιυΙιοΙι, ιυιοΙἔε νετειοριιιυι.τ,άοε ετευοειι~ιευ
ΙΜιτιιιε άιιτοΙι ειυο ιυ.ιιι.τεουιινοοΙιεευάε (ιεεοΙιιι·ιιΙετ. Πε ντιιτάο
τω" άιο [οι ετοιοιυιε ροιιιεοΙιτ.·υσιιοΙιάοτ άιο Ρετ. Ιιο.Ιά ιτε
ειοτΙιου ω. οι άει· Βοοτιοιι Γο.ιιάΚ. ιπι Πει·ιυ, νοι·υιιο·εινειεο
ιπι Βιιυυάο.τιιι θ ι·ιυ;ς(οι·υιιεε θτι·ιοιιιτευ- ου νοι·εοΙιιοάευευ.
_ιοάοεΙι υειΙιο Ιιεε;ευάου ΒιοΙΙευ άοεεεΙοου υυά υιιτ ειπε ου άετ
νε.ΙνυΙο. Βο.ιιιιιυι. Πει· ΒΙιτιάάετιιι ννοτ άοι·ιιι·ι. εεεοΙιτιιιυριτ,
άεεε ει· εοΙτνι·οτου ιιιιάειι αυτ. Πει· Ρι·οοεεευε τοτιιιιιοτιιιιε
ιι·ετιιιοΙιτ ου ιιυάευ. .Νοε θοΙιτόεε άοε ΒΙιυάάιιτιυε ννοτοΙοευ
ι:ιΙΙε ειιιτΙτ εοεοΙιτυυιριτ, τιοι·Ιιιι.ι:νετιιιιάοι·ι.υυά Ιιε.ι·τυυά ΙιιΙ
άοι.ουιι(: άειυ νετε.υάοι·τευ ΒΙιυάάοτυι ειυε Ιιεττε, ορι'οΙ€τοεεε,
ιιυιετ άουι Μοεεετ Ιουιετοτυάο(ΙοεοΙιννυΙετ. Πιο Πτεο.οΙιεάιεεετ
ΝοτΙιειιοιΙάιιυε: Ιιουυτο ννεάοι· υιεΙιτοεοοριεοΙι υοου. Μετο
εοοριεοΙι ιοειςεετεΙΙτ ννοτάου.

.Ϊ
. Ιε Ιι ουν ε Ιιι: «ΠοΙιετ Βιι·ϋιυε ΙιοΙιοτ θρο.υυιιυ;;

ΖιιΙιΙ άετ Ινουάυυο·ευ υυά ιΙιτοιι ΕΙυιΙιιεε πιιι' άου θητε
υιευιυε». (Ντ. 10). ·
νοτΙουιιἔε ΙΙΙΙιττιιοιΙιιιι€.

Β. (Πι οΙιο κ: «Βιιι Ρο.ΙΙ νου Οτοιιιοι:οιυιε Ιιοι (.ι·ο.ιιιυοτιεοΙιοιυ
ιυιτε.οτουιεΙΙεπι ΒΙιιτει·ἔιιεε>›.(Ντ. ΙΟΙ.

Νοε ΙιιιυιεοΙιε ΚτουΙιΙιοικευιΙά που· ιυ άειιι νοιυ νοτι”.Βοο
Ιιο.οΙιτοιευΡυΙΙε οιο εειιι· ιγριεοΙιοε. ΝεοΙι άετ νοτιοΙΖιιυ.<;άοε
Κοριεε Με ειοΙι άετ Ρετ. ετΙιοΙτ, άοε Βοιπυεεεεειυ ΙιοΙιτιο Με
άετ 2ιιι·ιιοΙτυυά ιιιΙιΙΙο ειοιι Ρετ. ειυιο·ε 'Ι'υ.εε τοΙειιιν ννοΙιΙ.
Πιο "Μιτου Κουί”εοΙιυιετυου υυά ιιιε υιιι 48 8οΙιΙϋ.;τοιιι άετ
Μιυιιτε νει·ΙουΒ·εευι(.οτ ΡιιΙε εριτιοΙιου ο.Ιιετ εοΙιου εειιι. Πιτ
οιυο ΒτΙιοΙιιιυε άοε ιυττοετο.υιεΙΙου ΒτιιοΙ-ιεε; ρΙοιεΙιοΙι ειιιά
Οουιο ιιπά Κτει.υηιιοευΓιτετι·οιευ, άιο πο( οιιιοιι ιιουετι ΒΙΜ
ετ,ο·ιιεειπι Βς·ΙιετΙεΙιυιιετευΙιΙυινιοεου: ουάΙιοΙι οι ι·εοΙιτεεειτιο·ο
Ηουιιυοτεεε ειυιτοττε:.ευ,ενοτουΓΙιιυ Μου ειπε Ι.οουΙιεειιου άετ
ΒΙιιιιιυιτ ιιι άετ ι·εοΙιτου υιιιιΙοτειι 8οΙιεάοΙει·ιιυο ουυεΙιυιου
Ιιουιιιιο. Βει άει· ου άετ ουτορι·οοΙιειιάοιι ΗιεΙΙε οοιιιυ.οΙιτου
Οτο.υιοτουιιοι'ειυάΟι. οιυιεο ΒΙιιηξει·ιυιιεοΙ ιιιιιοι· άετ Ιιεττευ
ΗιτυΙιευι, υιιοΙι άετου Βιιιιετυυυἔ Ρετ. ειοΙι Μιά 2ο οι·ΙιοΙευ
ουιιτι;ε υυά υοου Ιιιιτπετ Ζω ειοΙι νοΙΙΙιοιιιιυευ οι·ΙιοΙτο.

'Η. 8ΙιτεΙιιινε τι:«Ζυτ ΜοτρΙιοΙοιτιο υυά ΒιοΙοο·ιο άοε Ρεπ
υε.οιΙΙιιε». (Ντ. Π).

Τ. Β ο Ι ο ε ε τ ε Ια ι : «Με ΡΜ! νου ουΙιγΙοεΙι·ευάευι ΒΙιειιιιιο
(.ιειιιιιε».(Ντ. ΙΙΙ.

Ν!. ΒιιιΙοτυ: «Ζιιτ ΙτΙιυιεοΙιευ Βοετοι·ιοΙοο·ιο άοι· Ιοοϋ.τειι
Ρυουιιιουιου Ιιειιυ ΑυάοιυιυεΙιγρΙιυε». (Ντ. 12).

Ιυ 2 ειιιιοτι ΙυΙιο.ι·ετΡιιοιιιιιουιε Ιιειιιι ΑυάοιυιτιοΙΙ.γυιιυε ιοιιά
θ. ιυ άειι ΟιιΙτιιτοιι άοε Αιιεννιιτιοε ειυειι ΒοοιΙΙιιε άετ εΙΙε
οΙιετο.οιοτιετιεοΙιειιΒιο·ουτΙιιιυιΙιοΙιΙιειτου άοε 'ΓγριιυεΙιο.οιΙΙιιεω”.
Ε”.Νο ιι οι ο. ιιιι; «ΠοΙιετ άιο ΝοεειιάοιιοΙιε». (Ντ. 12).
Ν. ΙιεινοιεΙ. άιε θοΙιοάΙιοΙιΙιειτ οΙΙετ ΝοεευεριιΙιιυςευ εει εε
πιιι άοτ ΝεεευάουεΙιε νοιι νικ-εει·, του; Βρι·ιπειι οάετάιιτοΙι
Βιιι2ιοΙιιιυεευ νου Υνο.εεοτ ιυ άιε Νο.εε. Ζιιτ Βοιυι.<;ιιυ άετ
εοΙΙιευ υυά άοε Νο.εευτοοΙιουι·ουτυοενοιιι ΒοΙιΙοιιυ ειιιριιειΙΙ ετ
άοε Βιιι ιοεεοιι ιυ άιο Νο.εε οιποτ 29:00Εϋευυε του ΜουτΙιοΙ
ιιι Ρετο ιιιυυι ιι ιιιάιιιιι; ΕτννοοΙιεουε ΙιοΙωιιιιιιευ του άιοεοι·
Βοειιυ;; ιιι _ιοάοε εεειιΙοοΙι 5-1Ο, Κιιιάετ 1-5 Ττοριευ, ννοΙ
οΙιο Με ειιιοιιι 'Ι'ΙιεεΙοιΤει οάετ οιυοτ Προπο οιυεο,ο;οεεευ»νοτ
άευ; άετ Κου( υιιιεε άειΙιει οτοεο υοου τιιοΙ:ιτιιττε“οπου
ννοτάου. Βοι ΠυάιιτοΙιιτουΒιεΙιοιτ άοτ Νοεο ινοτάου ιιι άιο
Νοεο ο.υετοιτ. άοι· Τι·οριειι ιυ άιοεοΙΙιο Πιευυε ΒετοιιοΙιτο
'Ι'ο.υιρουεΠιτ Ι5-20 Μιυυιου οιυεοι'ιιΙιι·τ.

Α. Ι8·ιιοι:οινοιτι: «ΠεΙιοι· άιο ΙνιτΙτιιυε άοε Πτουιυιιι υιι.τι
οιιυι Ιιει ΒιοΙιοιεε ιιιοΙΙιτιιε». (Ντ. 18, 14 ιι. 15).

1υ ο ΒιεΙιοτοειοΙΙου νετοτάυετε Ι. άου Ριιτιουτ.ευ (Με ιιτο.
1ιιιιιιι ιιιιτιοιιυι ιιι Βοεου νου Ο,8 Με 0,8 ιπο άιο. Δυο άου
ΤουοΙΙου άοε νοιι'. ιετ. ευ ετεοΙιοιι, άειεε ιιοιυι θοΙιτοιιοΙι άοε
Πτουιυιιιε άιο ΖιιοΙιει·ιιιουρε ιπι Ηειι·υω άου υιειετειι Ρετιειι
του Βετιιιιτοτινιιτάο, άετ Βιιτει. ΙοιοΙιτετ; άιο ΠιοΙιοιιΙιοτ τι·ου
Ιιευ νιεΙ ινευι€ετ. ειε νοτιιετ. Βιο Ηιιτυουυυτιτοτ ννυι·άε ε.ιιοΙι
εετιυιτετ. Βιυο ΘοννιοΙιτειιιυο.ιιιυο,Με ειε νου άου ευε.τΙιεοΙιευ
Αυτοτου οοουποΙιτετ ινυτάε, Ιιουυτε Ι. Ιιει εειιιευ Ρο.ιιουιευ
υιοΙιΙ. οουετο.ιιτου. ΠΜ Πτοιιιιιυι ΜΗ; τεοΙιι. Ιιιι.ιιιιι; εεΙιιυετ2
Ιιο.ίτε Ροι·ιειοΙιιΙ<ι υυά ΜυεουάοτιιιεΙοτιιυεευ ιιετνοτ. Ιυ εοΙιννο
του ΠιουοτεειΙΙΙΙου ά:ιτι'άοε Πτουιιιιιι ιιιοΙιτ νοτοι·άτιετινοτάου,
άο εε άοε Οοιιιυ.ιοάευιο.ΙΙε υιοΙιτ Ιιεεειτιο·τυυά πιοΒ·ΙιοΙιετινοιεο
άου Ειυττιττ άεεεοΙΙιευ Ιιοιοτάεττ.

Ρ. ΤτοιεΙει: «Βιυ εεΙτουοτ Ε'ο.ΙΙ νου νει·ινοοΙιευυο· άοε υΙΙ
Βοιυοιυευ θοΙΙειιουειιιΙιι·ιιυΒ·εΒουεεε». (Ντ. 13).
Ιυ άειυ νου 'Γ. ΙιοοΙιοοΙιτοιου Ε'εΙΙο Ιιοετοιιά, Με άιο Βοοτιου
Ζοι€ιο, ει€ευΙΙιεΙι Ι‹οιιιε νει·νν:ιοΙιειιυε, εοιιάοτυ οιυ νοτεοΙιΙυεε
άετ θειι”υιιυετάοε ο.ΙΙΒευιειιιευ θοΙΙοιητιιιιεεε πιιι άετ ΒοΙιΙειυι
Μουτ άοε Ι)ιιοάουιιυιε. Αυ άιοεετ ΒιοΙΙο αυτ, ινοΙιι·εοΙιοιυΙιοΙι,

υυά ο;τοεεει·

' '

ιτιιΙιοτ ιταουά οιο θεεεΙιννιιτ ε;οννοεου,Ιιει άεεεευ νετυετΙ.ιυυε;
άιο Οειι”υιιυε νετεοΙιΙοεεειι ντιιτάο.

ιν. ΒιιυΙιοντεΙτι:
ΙΙυε.οΙιευΒιε;Ιιειτ του
(Ντ. 14 ο. 15).

ΚτιιιΙτ άετ Ηιι,ο,·ευ-Τοτυ'εοΙιευ ΤΙιεοι·ιο ιιιιοτ άιο ΑοΙιο.υι;ιε;
Ιιειι άετ ΒΙιοοΙιιτιε νου άει· τοΙοι.ινου ΙιιιιτιοιιοΙιτιο·Ιιοιτ.

«Πιο ευε;ΙιεοΙιο ΚτουΙιΙιειτ υυά ιΙιτο
άετ. τεΙο.τ.ινευ ΒιιίιΕειιοΙιτιιςΙτειτ».

Π. ινοτειυεΙιι: «Ζιιυι 5(ΙΟιο.Ιιτιο·ου.ΤτιΙιιΙ5.ιιιιιάετ Πυινοτ
ειι.ιιι Κι·οΙιο.ιι». (Ντ. 1θΙ.

ΙΙιετοι·ιεεΙιε Νοτι2.

ΙΙΙ(_ι ο τι (που:
(Ντ. 12-ΙΒ).

Μ. ΜιοΙιειΙουν: «Βιιιιιτο ΒουιετΙΩ1υβου πι· ΙιοΙιτο του άετ
ΗυυάεννυτΙι». (Ντ. 16 ιι. Π).

Ι

Νε.οΙι ειυοτ ΠοιιοτειοΙιτάετ ρο.τΙιοΙοςιεοΙι-ε.υετοιυιεοΙιουνετ
εΙ.υάετιιυεευ Ι›ει άοτ Πιιυάειτιι(Ιι ιιι άου Νιετευ υυά ιιπ Οου
ττεΙιιει·νουογει.ουι,ινοιεΙ: Η. άο.ι·ειιιι'Ιιιυ. άοεε άιο Νιοι·ουοτΙιτου
Ιτιιυεου νοι· άευι ΙΣτοοΙιειιιευ ιταουά ννεΙοΙιοτ $γυιρτουιο εει
Ι.ευε άοε θτοιιιτυε ε.ιιιττετου. Πιο νετιιυάοι·ιιιιο·ευ εοιι:ουε άοε
θεΙιιτυε, άιε ειοΙι ΙιΙΙιιιεοΙι άυτοΙι ιιι·ϋ.ιιιιεοΙιοΒτεοΙιοιυιιυεου
άοοιιιυευτιτου. Ιιο.υιτευ υοου εοιυοτΜειυιιυ,ς νου άετ Βεει:οτιου
ΝιετουτΙιοτιι;Ιιειτ οιο. Βου Βουκου ΒχιιιυιοιυουοοιυρΙου άετ ιυ
ττονιιοΙου (ιεΙιιτυοι·εοΙιειιιιιιιεευ ιιτ(ιιυιεοΙιου ΟΙιο.τε.οτετε Με·
ιτοοΙιτετ.οτ Με ειυο τειυε Πι·εωιο; άιε Βυτ.2ιιυάιιυε·εοτεοΙιοι
υ11υεου άοε θευιτοΙιιει·νουεγειοιιιε οιιιοιι, υυεοειοΙιτε άοε ιιι
ιοοτιοεευ Οιιοτοοιει·ε άοε ΗιιυάεννιιιΙι, του άει· Ιιιιοοιιου εοΙΙιει
εΙιΙιο.ιιοιο·.

Ρι·οι'. .Τ
.

ΡοιτΙοντ: «Πιο εεεευννεττιςε νοι·ειιιιουυΒ· ιιυ Βι
ροι·ιυιοιιτεάει· ινιεΙιιιαετου Γτο8·ου άετ ΙΙάοάιοιυ, ιΙΙιιετ.τιτι:
άυτοΙ1άοε ΒοιεριοΙ άοε νετάουυυεευι·οοοεεεε».(Ντ. 14-1ΒΙ.

Ιιι οιποτ εοΙιτ ιυτοτοεεευτοιι υυά ΙοΙιττειοΙιευ Ροεττεάο ιυ
άει· θεεεΙΙεοΙιεΙΤ. ΒιιεειεοΙιοι· Αει·2τε €ιεΙιτ Ρ. οιυε οΙΙΒ·ειυειυε
ΠεΙιει·ειοΙιτ άετ ΑτΙιειιευ εειυει· ΒοΙιιιΙοτ ιπι ρΙιγειοΙοετιεοΙιευ
Μιιιοι·ο.τοι·ιιιυι άοε ιιιει.ιτιιτε τω· εκμει·ιυιευτοΙΙο Μεάιοιυ το»
(Με Μαιο ()ιιιιιουουυιιιυι υυά Ιιετουτ άιε οοΙοεεο.Ιο νδ'ιοιιιις
Ι‹ειτ άετ οιτροι·ιιιιευτεΙΙευ 'Ι'Ιιοτοριε, άιο τ.ΙιοιΙινοιεε νου ιΙιυι
εεΙιου ειυεειιιΙιι·ι. ννιιι·άο.Πιτ οιυ Ιιυτεεε Βει'ετειτιιυΒ·εει€υοι.

Ν. Κ ο. ε ου ιι ο. ά ο ιιι ο οι: αΒτιοι`ε :ιιιε Ιυάιευ. (ΧΧΧΙ.-
ΠΑΠΙ. Βι·ιοι)». (Ντ. 1-17).

Α. θεου".

ΙΙιεΙεΙιοιο Μοάι:ιυο 1900, Ντ. Ι.

Ρ. Η ο το ο υ: «Με ΓοΙΙο νου θοΙιε.άεΙιτο.οτυι·».
ιιπι οτετουπιει Ιιο.υάοΙιο εε ειοΙι ιιπι οιυ 2Ι/·ι .ΤοΙιτε ειιιεε
Κιιιά. ινοΙεΙιεε Με άοιιι άτιττοιι 8ιοοΙιιτοτΙ‹ πι· Βτάε ιιιοάετ
εοετιιτ2τκαι· ιιυ Ιιεινιιεει.Ιοεοιιι Ζυετουάε. ννεΙοΙιοε ιιυάε.υοττο,
νιοτ Τοε·ε; άειι·οιιί ὶιιε ΗοεριιοΙ ιυτοι·υιττ ινιιτάο. ΟΙοιοΙι υοου
άοιυ Βιιιτ2ο ννυτάε εοινοΙιΙ ειυε νοι·2οττιιιη.τάετ τοοΙιτου θο
ειοΙιτεΙιεΙίτε, Με .Με ειυε ΕεΙιιιιιιυἔ άει· ΙιυΙ‹ου Ιιοτρει·ΙιεΙΕτε
εουετοιιτι: υεΙιευ άιεεου δγυιρτουιευ ι.νυτάε Ιιει άοι· Πυτοι·
ειιοΙιιιυιτ ΓεετεεειοΙΙτ. άοεε άει· ΡιιΙε Ι2θ-14Οιυ άετ Βάιυιιτο
Ιιεττει:τ. άιο ΑτΙιτυιιυ,ς εΙειοΙιυιΙιεει€ υυά Με( ιει:. άιο ΡιιριΙΙου
ΙιοΙιτοιυριιυάΙιοΙι. Δε( άευι ι·εεΙιτευ ΒιιτυοοιιιιιοοΙιοτ οιτιο ΡΑ
οιυ. ΙουΒε Πουτιτυυάο ιυιτ. ιυιιΙιτιττευ Βουάετυ. Με ευ! άου
Κυοοιιου ρευο(τιτευά, άετ ιιι ΙιοτιοοιιτοιετΒιοΙιι.ιιυ;;ς·8·οοτοοΙιου
οτεοΙιοιυι:. Πο.ε οΙιετο ΚυοοΙιευι'τοι.τιυευτ Μ: οιυεεάτιιοΙα. Βει
άετ ΠυτοτειιεΙιυυε ιετ Ρετ. υυτιιΙιιιτ, εοΙιτειτ ιυιτ υιουοιουετ
Βιιιυιυο. Οριετοτουιιε, Κτο.υιριο οάετ Οουτ.τοετιιτουΜουτ νοτ
Ιιο.υάευ. Που Του· άυτε.υι'νετεοΙιΙιιυυιεττο ειοΙι άετ ΑΙΙΒοιυειυ
ιιυετιιυά. θιοΙι ειιιτυουά αυτ' άιε Αυυοιιυιο, άυεε υεοου οιυετ
Οοιιιιυοι:ιοε.ιιοΙι ειυε ΟοιιηιτεεειοοετοΙιι·ι Ι›οετεΙιε, άιο ενουιυεΙΙ
οροτειτιν Ιιοεοιτιο·ι:ννοτάου Ιιουιιιε, ευτεοΙιΙοεε ειοΙι νοιι. ευ
ειυευι Βιιιο;ι·ιιι',ειιιιιιιΙ Με ο.υάει·ειυ Ινει;·ο Ιιοιυε ΑιιεειοΙιτ ο.υί
ειιιο 'Βοεεει·υυε άοε άοεοΙο.τουΖιιετο.υάοε άοε Ρετ. νοτΙιουάου
ινε.ι·. Η ΝυτΙιοεο εεΙειυε εε ιιο.οΙι οιυετ νοτο·τοεεοτυυε άετ
Ηοιιτυ·ιιυάο άοε οΙιει·ο οιυ,ι.ςεάι·ιιοΙιτεΚυοοΙιουι'τοουιευτ :ιι
τουουιτου υυά άο.Ιιει ειυι.<.τεΒιιιτεοι·ιυιιεοΙ 2ιι ευι.ιοτυου. ΒοΙιου
οιυιι.τεΙΙΙιυιιτειι υοου άετ ι·οΙΙΙιι·οοΙιτ.ειιΟρει·ετιου Ιιεεειυυ άοε
Κιυά ιιι εοΙιτοιου, μου: τ“τοιεοιποΙιΙ άιο τοοΙιτε Με οιιιοιι ΙιυΙτο
οΙιετο Βιιιι·οιυιιο.τ ο.ιιίυιιΙιεΙιου,νοι·Ιουετο `ουΙά :ιιι ιτιυΙιευ. Πιο
ΠτειιοΙιε άετ ΠειυιρΙε8·ιε υιοιυτ νοι·ι”. εοιιιιι: ειιυι ΤΙιοιΙ ιιυυοΙι
ιιιου ιιι Ιιουιιειι ιυ άειιι άιιτοΙι άοε ΚυοοΙιευιτορ;ιιιευτ ιιυό άιο
ΒΙιιτοετιυυεοΙ οιιεε·οιιΙιτου Ι)τυοΙιε, 2ιιυι ο.υάοτευ 'ΓΙιειΙ :Ηιοτ
Με νει·υτεο.οΙιι.άιιτοΙι άιιΐιιεο ιυιτουιουιυοοε.Ιο Πεουιειι.ουιοιΙ
άυυε υυά ΙυιιΙττοι.ιου. Διιι Ιοτ.οτει·εενιιειεε άοι· Πιυετο.ιιά ιιπι.
ειιιεε άιο ΗουιιρΙοειο ειοΙι ΙιυΙιετεοιτε οιιιιο·ο Βιιιυάου υοου άετ

«Βτιει'ε :ιιιε ΠειιτεοΙιΙουά. (Ι.-Ιν. Βτιει”)».·
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Ορει·ειιοπ ινιεπει· ειπετειιι.ε, ιιπι ε.ΙΙπιιιιιΙιειι ιιπι πει· ινιεπει·
1ιειιιεππεπ Βεεεει·πιπι πεε Αιι€επιειπειιειεππεε πε.πει·ππ επ
εεΙιννιππεπ.
ιπι επ·ειιεπ ΕιιιΙε πεπι ειπ Βιιι.ιιιιιιει· Κπιιιιε ιιιιτει· ειιιειι
Ιιειιει·ννεπεπ: πιπι·πε ειππ νοπ Ει·ιιι·εειιεπ ιπιι ιιιιιτιιι·ειιΜεεεεπ
ιιειιι.ιιεπ Με εε ειεΙΙιεπ ειοιι Βιιιι.ππεεπ επε Νεεε ιιππ πεπι
ι·εειιιεπ Οιιι· ω. Βει πει· ΠοεριιεΙεεπιπε.ιιιπε πιει· πεε Βε
ννπεετεειπνοΙΙΙιοιιιιπεπ Μπι· πππ Μειι·ιε ΡΜ. ιιιιει· Κοριεειιπιει·
πεπ πππ Πιιι·ει€ειιιι:ιΙ. Απι πεπι ΙΜιιειι εεπειιειωπ πιο· ειιι
Βιιιτειαιενεεει, εε πεειιιππ ειπ Βιι·ε.5ιειππε εοπνει·ι.ιεπε πεπι
Ι)·τιειιε πεε ι·εειιτεπ Απριεε. πει· ΡιιΙε πιει· ιι·ι·ει;πιιι.ι·,εειιινεεΙι.
Απε πεπι ι·εειιιεπ ΟΙιιε ειειιει·ιε ΒΙπι.: Βιιιτε·ειιπιιεεΙ ιπι ΙΜιιεπ
απ· ιιππ ιπ πει· Νεεε. Βει πει· Ππτει·επειιιιπε· ιιιππ ιιιιιπ ειπε
Τιπιιππε· πεε ι·εειιιεπ Τι·οπιπιεΠεΙΙε Με ειπε νοπ οιιειι πιι.ειι
ειπεπ ιιεΙιεππε Ειεειιι· ω· πειιιεε·ΙΙιεπ νοπ ππι·εεςειπιεεειεει·
Εοι·ιπ. Εεε ιΜΙιε Τι·οπιιιιεΠεΙΙ πι. ιι·ιιιιε. Ιπ πειι πιιι·ιιιιιιιιιιιεπ
πεπ 'Ι'ιιιιεπ ετεΙΙιε πεπ εΙιπιιιιιΙιειι εοροι·πεει· Ζιιει.εππ ειπ, εειπι Ριιιενει·Ιεπεεε.πιιιπε ειιι'. Οριετοιοιιιιε, εΙΙππιιιιιειι ειοιι ειιι
εεεΙΙεππε .Ρε.ι·εεε πεε π. ι'ιιειεΙιε Ιιπιιει·εειτ.ε. Ειεειιειπππε;επ
ειπει· ΒιιειΙπι·πιεπιπιι;ιιιε. Οιιπε ιι·ιι·εππΜε εεπι·οιιΙιεΙιε Πιπιεπ
ειοπεπ επιιιιιειιπιειι, πεεεειτε ειοιι ε.ΙΙιιιιιιιΙιειι π·ιε‹ιει· πει· Ζε
ει.εππ πεε Ρετ. Εεε Κι·επιιιιειτειιιΙπ ιπ πιεεειπ ΕειΙΙε ιιι νει·ι”.
επειιιι επ ει·ιιΙϋ.ι·εππιιι·ειι ειπε ιι·επιιιειιεεπε Ηγρειε.ειιιιε Με
επειιιιιιΙπππε πει· Ηιιπιιιιιιιε πππ πεε Ηιι·πε εεΙιιετ ιιππ πιιιειι
ειπ πιιιιιιιιιΙιεΙι ειππ νει·ει·πεεει·εππεε Ηεεπιειτοιιι ιιπ πει· Ετικιπιειειιε, ειπεπεπ πει· Βεειε ει·ειιιιι.

Α. Ρ. Ποι·ιιοννιτιπ: «ΕΜ νει·επειι πει· Απενειιπππε· πεε
ειιιιιπι.εε.πι·επ Νιιιι·οπε πει πει· Τιιιιει·ειιΙοεε ιιπ Βεπ;
Ιιπι;επιτει·».

Β Μ. ιιι-ιιι ιιε ιπτει·εεεε.πιειι Εεεπιτε.τε εειπει· ΒεοΙιεειιιιιπαεπ
επει· πιε Απννεππππε· πεε Νειιοπ ειιιπειιιγιιεππι ιιπι, ννεΙειιεε
ει· επ 25 Κιππειπ ιιπ ΑΙιει· νοπ 21,5:Μοιιε.ιεπ Με θ Μοπιιτεπ,
πιε ιιπ 5πειειιοεεοριεειι πεειιε·εννιεεεπει·'Ι'ιπιει·επΙοεε πει· ιιππ
.ιιεπ ιιιτεπ, Μ θειιι·επειι ;ιε2οπεπ. [Με Μιιιει ννπι·πε ιπ ετει·ι
Ιιειι·τει· 2||:ι ρ()τ. Ι.ϋεππιι ειιιιεπτε.πεπιςεινεππι, Με Ιπ_ιεειι··πε
ειεΙιε σε Ηιιιιι. επι Τιιοι·ε.ιι Μ πει· ΜπιπιιΙει·ιιπιε ιιιιε,εεινει.ιιΙτ.
Πιε Ποειε πιο Μπι πω” Ι Με 2 Με 5 ΉιειΙειι·ιεΙιε ε.»
Ρι·ενιι2-Βρι·ιι:ε; ιιε Ειιιεπιιτεππςεπ ννπι·πεπ ειιιιιιειιει. πιει
πιει! ινπειιεπιιιειι, εειπει· ιι!ιει· ειπεπ Τει; Με ε.Ιεπε.ιιπτιι.ε·Ιιειι
νειεεποπιπιεπ. Πιε Ζε.ιιΙ πει· Ειπεριιτειιπε·επ Τιειι·ιιιι 1 Με 53.Με Βεοιιιιειιιππι;επ ινιιι·επ ιιππ ι”οιε·εππε: [Με Μιτ.τεΙ νετ·
πι·εε.ειιι ΠιοΙιεΙ ιιππεπεπιεππε Ει·εεπειπππεεπ; πιε Βειιπιει·2
Ιιειιιειιειι πιεΙιτ Βιιιεεει·, Με πει πεπ Ρι·ιιενεπιινιπιρΓιιπε;επ πππ;
Απιιπιριιιιιει·ιεεει·ιιιπ. Με ντιπ ιιππει·ει· 8ειτε ιιεεειιιιεπεπε
εειιΙει·ιιι:ε ννιι·ιιιιπε; ιιπι πιε νει·πεπππεεννει·Μειι€ε ιιοππι.ε Μ.
πει εειπεπ ειιιιειιτε.πεπ ιιι_ιεειιοπεπ πιειιι. νι·ειιιπειιιπεπ. [Με
Μιτι:εΙ ννιι·π εειιπεΙΙ ι·εεοι·ιιιι·ι.Με νει·ιιι·επειιι ιιειιιει·Ιει επι
ι·ιιπιι·επ εεπειιε πει· ΟιτειιΙετιοπεοι·Β·ιιιιεπππ πει· Ηει·πιιιετιιι;Ηειι.

Ιι
ι εκει ΕπΙιεπ ιιεειεππ εειιοπ Με επι· Απινεππππε πεε ΜιιιεΙε

Ιειειιτε ΑΜπιπιπιιι·ιε, ιπ πεπ ιιιιιιι;επ ιιΙιειι πει· Ηει·ιι ειινειεε
ι'ι·ει. Σεπ Ιιεεοπ‹Ιει·ειπ Ιπτει·εεεε Με πιειιιιιιπιπει·ειιι νει·ιιιιιιεπ
ειειι πιε Ε·ιπι;επ πει· 'Πιει·εριε ιιπι Μπι. ειππε.πιγι. πεπεπιιιιει.
Πει πππ ιπ ιι1Ιειι πειιιιππεΙιεπ Επιιειι πιε Ι.ιιιιε·επ πει· Κιππει·
ιπΙιει·ειιΙπε ει·ιιιιιπιιι. ννει·επ ιιππ πωε Νιιι.ι·.ειππε.ιιιγΙιειιιπ ειπε
επιιπππΙιεΙιε Βιππεεεννειιεννπειιει·ιιπε· πιπ πιε ιιιιιει·επιπεεπ
Πει·πε Ιιεινιι·ιιεπ εειι. εε πωπω ε. ρι·ιοι·ι πεε Αιιιιι·ετεπ ιι

·

8·εππινειειιει·Ει·εεπειιιππι;ειι πεπει· Αιπ. ιπ πεπ Επιιιι·ειι εινιιιι·
τει. ινειπεπ. 8ο ιιοππτε ιιπιι Μ. ινειιι·πειιιπεπ, πε.εε Μ πειι Επι·
ιθΠ. ιιι ννεΙεΙιειι 8·ιιιιεε Ειιππεπιερρεπ ιιει”εΙΙεπ ννει·επ, πεε
Νετι·. ειππειιι. ειπε ειιιι·ι‹ε ννιιιιππις ιιει·νοι·ι·ιει,πιε Ππ.ιπριππιι·
πε.ιιιπ ιιπ Ειιριιπειοπ επ, πεε ΒιοπειιιεΙπιιιιπειι ννπι·πε ειιιιιιει·.
νιε.ι·επ ππι· πειιπ.·ιε Ρει·ιιεεπ πει· ιιππ ε 5επιι1επ, εε πω· πιε
νιζιιιιιιπ8· πιειιι εε εεΙιεεεπι. Πιεεεε ει· ειππ ειιιιιι;ε νοι·ειειιι.
ιιειπι θεπι·επειι πεε Επιιτειε.

Νιιειι πιειιι επει· ννεπιπει· Ιε.πεει· Ζει: ιιιιειι ω. Ιπιεειιοπεπ
ιιεπιππεπ πιε Επιιιιππππεεει·εειιειιιιιπεεπ ιιπ Ιπτεπειτπι επιπ
ιιειιιιιεπ. πιε Βεπιριιιπε; ινιι·π ιιεΙΙει·. πεε Βι·επειιιιιΙε.ιιιπιεπ
νιεπιιιει· εειιιιι·ι'.Ιιι πεπ ΕιιΙΙεπ. πιο θεπεεππι; ειπιιετ εειιινιπ
πεπ πιε Επιιιιιιπιιππεειεειιειπιιπεεπ νοΙΙιιοιιιιιιεπ; πιε Κοειι'
εειιειι ΒιιειΙΙεπ Ιεεεειι ειεΙι ε.Ιεπιιιιιι πιεΙιτ. πιειιι· ιπι Βριιι:ιιιιι
επιιιιιπεπ. [π πεπ ΕιιΙΙειι, ιιε ειιι· θεειιοπ ιιιιιιιεπ, Ιιοιιπτε ειπε

ειει·έιε
Βιππεςεινεπεννπεπει·ππε Μ πεπ ιιιιπιιεπ ινειιιιιεποιιιπιειι

πινει·επ.

'Ι'ιιΙιει·ειι|δεε Ε ιπριιπιιιεεπ πιπι·πειι νοπ πεπι Μπιε1 πιειιι
ιιεειιιιιιιεει. Ι)ιε (ιιεπ·ιοιιιεεεπειιιπε πει· ινε.ιιι·εππ πει· Βειιιιιιπ
ιππις ινειιιι.ιει· ειιιιιι; Μ πεπ ιειεΙικει·επ ΕπιΙεπ ιιοπιιτε ειπε
£ππειιιιιε πεε Κειρει·Βεινιειιιε εοπει.ιιιιι·ι: ενει·πεπ. Πιε 'Γεω
πειετπι· εειι:: πε.εΙι πει· ιιι_ιεειιοπ ειπιπε Νειέ·ππιι·Μπι Βιπιιεπ;
ιιοιιε Απεππειειιιει·ππεεπ ννε.ι·επ πιοιιι πιειιι· νοι·Ιιεππειι πιιεΙιω ΕιπΙειιπιιΒ· πιεεει· 'Ι'πει·εριε.
ι.ειπει· .εειι πεε Νειι·. ειππε.πη·Ι., πιε ειιεΙι .ιιε ειιπει·επ
Μπ:Εει, ππι· ειπε νοι·ιιΙιει·ιι·ειιεππεΒεεεει·ππι; πει· ιιιπει·ειιΙπεεπ
Ει·ιιιε.ιιιιππε·, Μ εεΙιννει·ειιΕπ.ΙΙεπ ειππ ιιεππι επιπειιπε Εεεε!
Βιιι:ε επ ει·ννει·ιεπ. νοπ πεπ 25 νοπ Μ. Ιιειιιι.ππειιεπ ΕπΙΙεπ
εππειεπ 22 Ιετ.ιι1.ειπ ΕεΙΙ ιει ποεΙι ιι·ιιιςΙιεΙι. πεε πεπ ιιππ·
ειπΙιειιιιιι, Με πει Μ 2 Εε.Ιιεπ ειππ ειιιε Εγιιιριοπιε πει· 'Έπ
Ιιει°επΙοεε νοΙΙΙιοιιιιπεπ πεεειιννιιππεπ. Ειπε Μιιιπιτπιιει·επΙοεε

ινιιι·πε ππι·ειι πιε Ιπιεει.ιοπειι ιπ Ι‹ειπειπ πει· Επ.ΙΙε ιιει·νοι·
€ειπιειι.

.Τ
.

Ε. Βιιοι·π τι: «ΕΜ Εε.ΙΙ νοπ ΑΙορεειε. ιιι·ειιτεθε1ει».
Εεε '7-_ιιιιιι·ιπεΙπππεΙιεπ ειιιιιιιιιιε ειιιε ειιιει Ειιιπιιιε, πιο
ιιιιεππ ινε1ειιε ΒεΙιιειππ; πιειιι πιιεει εοπετιιιιι·Βιιι·πιει, πει·
νειει· επει· ΑιιιοιιοΙιιιει· Μ.: νοπ 10 θεεειιινιετει·π πιει· Ρετ..
ιιιιειιι επι Ι.ειιεπ ε·ειιΙιεΙιεπ, ειπ Βι·ιιπει· ετιιι·ιι πιιτ 18 .Πιιιι·επ
επ ειπει· ΘειειεεΙει·επιιιιειτ. εκει πεεεΙιννιειει· ιιπ ΒειιειΙπεΙι,
πε ιιιιι·ιε.επ Ο ιιιπει·ιιπΙι› πει· ει·ετεπ Ιιεπεπεννοειιεπ ειιιε ππ
ιιειιιιιιπιεπι θι·ιιιιπε. Βει·ειτε ειπ .Τε.ιιι·νειιιει·, επε Ρετ ιιι Ηπε
ριιειεπειιεππιππε, πεπι Ιιεε·ιιππειι επι επιειωι πιε Πε.ιιι·ε επε
ι·ιιιπιιΙεπ. 8οιειιεε Αιιετ“ιιιιειιιιεεειππι Μιεειιειπ·ειεε ιιππ ιιιιπειεπ
ειοιι ιιπ ιιιι·ει· ΒτεΠε ιιΙειπε ειπεπ νοπ ιπιιπιιεΙιει· θεειιιιι
Με @επει· Οπει·π:ιειιε; ιιπ ω- Ρει·ιιιιιειιε εειιι·ιιι: πει· Επει
επειεΙΙ π·ειτει· πππ εοιιπιιιι·ιεπ ειππ πιε ιιΙειπεπ θιετ2επ ιιπι:
ειπειππει·. Πεπει ιει επ 5ειπει·Ιιεπ, πεεε πει· Ηπει·ειιεϊειΙ πιειιι.
νοπ Βοι·ιιειι, Βιεεεπ επει· 8ειιπρρεπ ιιεεςΙειιει;ππι·. πιε Ηιι.ει·ε
ειπεπ εκει ιιιιιιι·ιιεΙιεπ.Με ιιειπι Ιιει·ρεε τοπειιι·ππε, πιε Ηιιιιι
ιιΙιεΤι πιε ιιπιιιι·ιεΖειι πο” ειππ. ι·ειπ πππ €ιππ2εππ. Ιιπ εε
ι.ιεΙιεπεπ Επιιε πιιΙιπι πιεεε Ει·εεΙιειπιιπε ει·εεεε Πιιπεπειοπεπ
επ ιιππ ειππι" πεειι πεπι Βεπιππ πει· Ει·ιιι·επιιιιιιε πω· πει πει·
Ρειιιεπιιπ 'επιππιιιιεΙιεε Κοριιιιιε.ι· εεεειιννιιππεπ; επ πειιιει·ιιεπ
ιιπ, πεεε επεΙι πιε Αιπιεπιιιε.πεπ Μ Μιιιειπειιεειιειι. ιιεεοπεπ
ινοι·πεπ, ιππεπι _ιεπει·εειιε ειπε διεΠε επ εεΙιεπ Μ. ει.. πιε
Β·ΙειεΙιεπ Ει·ει·ιιειιιιιπιι·επ ιιιετ.ει.
νει·ι. ει·ϋι·ιει·ι: πιε 'ΓΙιεοι·ιεεπ, ννειειιε πεσει·πιε ΑειιοΙοπιε
πει·πι·τιπει· Ει·ιιι·επιιπιιιι· ιιει·ιεεπεπ Με ειιιΙιιι·ι ειοιι πι· ιιε
πεπι·ορειιιιεειιε Πι·ειι.εΙιε.πιε ιιε ινε.ιιι·εειιειπΙιεΙιει·ε. νει·επειιε
πιε νοιι ππεΙπιιπιεειιεπ Απιοι·επ ειιει·ετ ε.πε·επε.ππτ ιιππ ιπ πει·
Ιειειεπ Ζειι νοπ Με ι·πεειει·ιιεπ Ππτει·επειιει·ιι ιιεειιιιιει: ιιπι·
πεπ. πεεε πιιιιιΙιειι πειειι Επι:ιει·πιιπε· πεε εινειτεπ ιπτει·νει·ι.ε·
ιιι·πιειεπειιοιιε πει 'Ι'ιει·επ πεειι ειιιι€ει· Ζειτ ειπ ΠεΙεε ΙιΙειπε
θιε.ιπεπ επτει.ειιεπ. εεετειιιεπ ιπ πει· Απιιιιιιπιε πεε πει·νπεειι
Πι·ερι·ιιιιεε πει· ΑΙορεειιι ε.ι·επιιι.

ιΕοιτεειιιιιιιι ι'οιε;ι).
°

Η ε ε ιι ε τ.

Ι.ιειειιιιεε ι·ιιεεΚοι επιι·πι·ςιιι (ιειιιιιιιοπ πει· ι·πεει
εεπεπ 0ιιιιιιτειε). Βπ. ν

. πιοπ. εειι ι ιιππ 2.

ι. 'Ι' ιι ο ιι ο ε. <<Ηιετοι·ιεειιει·Πεεει·ιιιιεΙι πππ περιεπινπι·τιπει·
διπππ πει· Ειτει·ιιπεεΙειιι·ε». Απιι·ιττενοιιεεππ8.

δ”. Ν. Θειπ ε. ει: «Ει·ι'ιιιιι·ιιππεπ πππ ΒεοιιεεΙιτππι;επ ιιιιει·
πιε Ιππιτι·πιιοπεεπεειιιεειε πεειι θ

» ειιιειειι».
νει·ι'. ιει ειπ ινιιι·πιει·ΑιιΙιεπε;ει· πει· θειιιειειι'εειιεπ Ιπ
ιιιιι·ε.ιιοπεεππειιιεειε. πιε ει· ιπ 2Ιδ ΕιιΙΙεπ επιπινεππεπ θεια:
ι.ι·επΙιειι Ιιε.τι:ε. Ιπ πιεεοπ Ε.ιιιΙεπ ει·ειεΙτε ει· 154 Μπι νοιι·
ιιοιππιεπε Απε.ει.ιιεειε('71 Οι.), 39 Μπι πιοιιτ πωε νοι!επιππιιιε
(18 εειι ιιππ ππι· 25 Με. ιιιιι;εππε·ειιπε Απιιετιιεειε (Η ρθω.
Πιε Ιειειει·ειι ΕιιΙΙε ιιειιιιι'επ ιιεπιπεπειιιιεπ ειιτειιππΙιεΙιε Ριο
εεεεε (ΡιιΙεπιποιεεπ. Ειιι·ππιιε1 ειιι.). Πιε Ζπειιιιιιπεπεειεπιιι.τ
πει· Επειιπεεπ Με νει·ι. ιι;ειε επιΙιειι νιιι·ιιι·ι, εε πε.ιιιεπτΙιειι
ειπα. Οοειιιπ Ειιειιιπ ιιπε·εννιιπ τ

.

Ειπ ιιπειιιιιι·ΙιεΙιεε Ειτει·ει.πι·
νει·2ειειιπιεε πειιειιι:ει. ιιιιει· πιε ειπεειιιιι;ιεεπ Αιιιειτεπ.

Κ. Μ. θ ε ε. ρ ι ε ε ε ιι ι ο: «ΕΜ Υει·ιιι.ιιι·επ ειιι· Βιιπιοειορει·ε·
ιιππ ει·οεεει· Νε.ιιεΙΙιει·πιεπ Μιι. Πιιιει:εεε ε" Μπεεπιι ι·εειιε.
Νιιειι νει·εοι·ε;ιιιιε· πεε Βιιπεπεε.εΙιιπΙιεΙτε ριιι.ρε.ι·ιιτ νεα
Ιιειπει·εειιε ππε Βειιειιι”εΙΙ ιιπ Ζιιειιιππιεππεπε ιιπι: πει· Αροπεπ·
ι·οεε νοπ πει· Ηειιιι πε πππ νει·πιιιιτ ιιε εε επτει.εππεπεπ Βερ
ρεπ πιοιιι ιπ ιι: ειπιιππει·, επππει·π ιι πει· ειπειιπει·. νιοπιιι·ειι ιπ
πεπι Βιιππιε εινιεειιεπ πεπ Ιιειπεπ επεειιιπππει·πεννιεΙιεπεπ Εεεε!
ειιιε νει·πορρειιιπΒ πει· ΕπεειειιεειιιεΙιτεπ ειπεπ ινιι·π. Ιπ Ε

ΕιιΙΙεπ ιιπι νει·ι°. ιιπι. πιεεεπι νει·ι“ειιι·επ ειπ εςιιτεεΕεεπιιιι.8
ει·ι·ειειιι. Πιε Ορει·ειιοπ πι πιιι·ειι ΑΝιιΙππππειι νει·επεειιιιιι
ιιππ.

ε. 'Σ
'
ιι
.
3 ειιιιιιπ ει επι: «Ειπι€ε ΒεπιειΙιππι;επ ιιιιει· πιε Μ·

πιεε.ΙΙιεΙιεππιππε· πει· εειι:Ιιειιεπ Βεπειιιιει·πιεπ».
νει·ι'. ειπρπειιιι. ειπε νοπ ιιππ ει·εοππεπε Νιιιιιιιιειιιοπε. πει·επ
ΠειιιιΙ ππι·εΙι ΑΜιιΙππιι επ ιΙΙπειι·ιι·ι, ιιπ ιιι-πιει ειπεπεειιειι
πι. Ζννει εε ο ει·ιι·ι.ε ειιιε ιι·ε.Ιιεπ ειπ ιι;ιιιεε Βεειιιι.ιιι.. Βιε
πει:ι·ιι.ι'επΙιειπε επειιιιι·ιιειιε, πι. πιιειι ΤειπροπεπεπεΙιεππΙππς
πει· Αρρεππιειιιε ιιιιιιεΙιιιειιιιεπεπ πιει·επ.

Ι. Ι. Θιι·ε ιιε πι: «ΠεΙιει· ιιε ΒειιιιππΙπιιε πει· Κοιιιιιει:εΙπ ιπιι·
ιεΙει ΠειπιπιιεεεΙιεΙιππε·».
πωε ειιιει· ιιι·ιτιεειιεπ Βεεριεειιππε· πει· ειπιιεΙπεπ Μει.ιιοπεπ
πει· Βειιπεπεεεπειιππε. σε ππι·ειι ειΒ·επε ΕιιΙΙε ιΙΙπειιιι·ι πει·
πεπ, ιιιειιι. νειι'. ειιιε εειπε Ιππιεπιιοπεει.εΙΙππε· ιιπι. Ετ επι

@ειιι
νοι·επιςεννειεε πε ιπεοπιπΙετε Βει·ιιιεπεεειιειιιιπε πεειι

ε.ιεοππεπνε, πιε Μ πει· Επειιι·2ειιΙπει· ειπεειιιιι.Βιι.ιεπ?Με ειιι
,επτα Βεεπιι.ε.τειππ Με ννεε;επ ιιιι·ει· ιειειιιεπ Απειιιιιι·Ιιειε
πω. ιιππ ι·ειε.τινεπ ΠπεεπιιιιΙιειιιιειι πεπ νοι·πιπι· νει· πεπ επιπ
ρΙει;επ Πει·πιε.πεεειιεΙι:πππειι νει·πιεπτ.

Α. ννοιοιι_ιενι Με Α. Ιιεπεπενν:
ι.ιιιΙειιι Ηεπιιιι·ειιε».

«ΕΜ εειι νοπ ιππι
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Με 26_ιε.ΙιτιεεΡει:1ειιιΙπ 1ιε.τιε ειιεεετ εΙπετ 8·τϋεεετειι ἱε
ιιιεπιιι·ιεπ θεεεΙινιιΙει. επί Μι· 1ιεΙιεει·ιεπ ΚορΗιειιτ ε1ιιε π
ιιιεπρε ΙιΙειπετετ εεεπεο1οΙιετθεεεΙινΙΙΙετε, Με ΙΙΙιετ Μπ επιπ
ιειι Κϋιρετ νεττΙιειΙτ νε.τεπ. Με ΙεΙΙπ1εοΙιεΜε.εποεε, Με επί'
Βει·εοιπ Ιε.πτει.ε,νιιτι1ε ΜτεΙι Με πιἰΙιτοεΙιοριεε1ιεΠπι.ετειιο1ιιιπε
ειπ18·ετεεειιΙιτιετ Τιιιιιοι·επ ιιιιιεεειοεεεπ. Πε Ιιεπάε1τε ειιιπ
ειπ ειπ ιππΙειρΙεε ρι.ε·πιεπιιττεε Πεπτεετειποπι νοιι Μπι νοιι
Βοεε1ετ ιιπά Κεροει εεεεΙιτΙε1ιεπειιι 'Ι'γριιε.

Ν. Κ. Μ ιιπ ο νε Ι: ι: «ΠεΙιετ Με επιτιιτε·ιεεΙιε Βε1ιεπτ1Ιππε
εετ ετοιιρϋεειι ιιπά άιρΙιτΙιετΙΙιεεΙιεπ Κε1ιΙΙιορίνετεπε;ετιιιι
ςεπ».
ν17ει·ιπεΕπιρίεΙιΙιιπρ η
Μι· θετιιιιιιΙιετεριε Μ. ιΙΙεεεΙΙιε
ιιπά ειπε Με ΙΒτι'οΙεε 1ιειΙεπτειιιΙ

Π. 'Ι'1ιοιιιεοπ: «Πεεει· εΙπειι ΓεΙΙ νσπ Βιιπςειιεεπετεπ πω:
;.;ΙΙιεΙιΙΙε1ιειπΑπεε·ε.ιις». Ορετιιιιοιι.
Με 42_ιεΙιτπεεΡε.τιεπτιπ νιιτ‹Ιε νεε·ειι ειπετ ΗγάτεεεΙριπε
Μπιτ. Ιιι ετοιοιπιι·ι. ΟΙετ.τετνει·1ιιιιι'Με ειιιπ 5. 'Ραμ. Πεππ
ρΙΜεΙιεΙι ειπρετειιιι·ετει ετππ8· ιιπά ΡπΙε νοιι 140. [Διιπε
εειτιε·ε Ρπεπιποπιε ιιπ εΙΙ.ι·ιΒε ΡΙεπτ11.1ε. Τ1ιοι·εεοι.οιπιε.
ΒιιεεΙιε Βεεεετπιις. ΖνεΙ ΙδἴοεΙιειι Μεε Μι· Τ1ιοτε.εοι.οιιι1ε
νιτᾶ ειπε εετ ΡΙεπτενιιπ‹ιε ειπ νεΙΙππεεετοεεεε θενε1ιεετιιεΙι
επτ.1εει·τ.Με πιιΙιτοεΙιοριεε1ιεΙε Βιιπε;επεενε1ιε ετΙιεπιιι. νΙτ‹Ι.
Δετ.ιοΙοεΙεε1ι Μ. ιιιιι ρ,·τεεεετΨεΙιτεεπειιιΙ1εΜιε1τ. Ιπ11ιιεπεε.
ιΜεοτΙοπ επ Ι›εεεΙιπΙ‹ΙΙ;επ.

Ν. Μ. νοιι ο νι τεεε: «Ζιιι· Ρτεε·ε Μι· Βε1ιεπάΙππε· εετ
Βεπετε.πϋεεπ Με ερεοιεΙΙ τΙετ Βεπετϋ.πνετάεοΙιτιςεπ Πει·
πιεπ».

17ει·ι'.ιπεε1ιι;εονεΙιΙ ε.ιι1'(Ιιεθεϊεπτειι Μι· ρτΙπιε.τεπΒεεεει.ιοπ
εΙε εποε επί' Με ΝεεΙιτΙιειΙε άει· ειιττερετιεοπειιΙεπΒε1ιεπάΙππ,ι.;
Μι· 8·επετεπνει·τΙΙιεΙιιι επ θε1ιΙΙπεε ε.ιιϊιτιει·1ιεειπιιπά επι 1ιεΙιΙΙ:
ιν1εε1ιειι Μιπ ειι- ιιπ επι'ΙΙΙιτεπι1επΒεΙιειιΙιεΙ Μι· "τεεε ιιιςεπ
8εΙιΙιπε;ε ειπε Ειι:ετοε.πεειοιποεε ειπιιι1εεεπ. Κοπιιπτ εε Μπιι
πεε1ιιτΙιεΙιε1ιειιτ θτε.πςτε.π,εε πι. Με επτει:εΙιεπι1ε ΚοιΙιΗειε1
νιε1ΙειοΙιτει· επ Ιιεεειτ.18·ειι.Μπ εοΙεΙιεε νει·ι”ε.Ιιι·επΜε εποε
ΗεΙ1“ετιε1ι1890 επιρίοΙιΙειι. ν ο Ι τι. Γ Ι ε 1ι.

Μι· Τι·ιιε1ιεοτ.οιιιιε.ΝιιεΙι ΒιπΓπΙιτππε
“ειΙοεΙι νΙεΙ εεΙτεπετ ιιιι1ιειτι,
εεεετ.

0π1τιιτεΙε. Μ. ν". Ντ. 37, 38. Ιεπιιετ-Ρε1ιτιπιτ. 1900.

Ν. Κ. Ε γ ε ε ε π Ιι ο ν : «Πε1ιει· Με ΒιιεεΙει· ειιε.τ.οιιιιεεΙιεΝο
πιεπεΙε.ιιιτ».

Κι·Ιτ.1εε1ιετΒετΙεΙιτ εεετ Με ΑτΙιεΙιεπ εετ Οοπιιπ1εειοπ.Με
ενεεΙιε νει·ειιιίεεπιιπε· ιιπά νετειπ1ιειεΙΙεπιιπε· εετ Μετεω
εεΙιεπ ΝοπιεπεΙε.ιπι· 1ιιι .ΤεΙιτε 1889 ενΙΙΙιΙτ. νιιτι1ε ιιπά πιιεΙι
θ-_ιεΙιτιεει·Ατ1ιειτι1ιτεΒ.εεπΙτ.ε.τ.ειιι οτιπ ειπετ 1ε.πε·επ ΒειΙιε
επε.τειπ1εεΙιετΒεπεππιιπ8·επ Με εετ Η

.

ΨετεεπιιπΙιιπ8· Μι· επε
τοιιι1εοΙιειιθεεεΙΙεεΜΗ ιπ Βιι.εε1νει·61ϊεπτ.ΙιεΙιτε.

Ψ. Μ. '1'εεΙι εΙιεπ: «ΜιτοπιεεΙιετ Α1ιεεεεε Με ΙιπΙιεπ Ρει·ε
ετε.ΙΙερρεπ. ΖνεΙΙ'εε1ιε 'Ι'τερεπεκιοπ».
Αιιεΐϋπι·Ιιεπε ΒεεεΙιι·ει1ιιιπε·ειπεε ?Μεε νσπ θεΙιιι·πιιεεεεεε
πεε1ι ΟΙιτειιετιιπε; ιιπά 'Ι'τε.ιιιπε. Με ει·ειε 'Ι'τερεπε.ιιοπ ΗΙΙιι·ιε
ιπτ Βι·ϋΙΐπιιπε· Με ΑΙιεεεεεεε, Μι· επεερτεε1ιεπά άει· Μιινιι·
ΙιιιιιςεειεΙΙε`ὰεε 'Ι'τε.ιιιπεεεεεε. Ιπι Κποεπεπ ΐιιπι1επ ειεΙι ενώ
Μεειιι·επ, Με ειπε ιπΙτ.Μπεν Ιιε1ερ;τ.Με πετ1τοΙιΙιεΙιειι8γτπρ
ι.οιιιε ττετεπ 1 Μπι· 8 1Ιοπε.ιε ιι.=ιεΙιΜπι Ττε.ιιπιε ε1π. Ινεεεπ
νετεεΙιΙιιιιπιει·ιιπε· Με ΖπειειπΜε ινιιτι1ε16 'Ι'ει,ι;εερει.τει·ποε1ι
ιιιιι.Ιεειπ 2 ΒτεΙΙεπ ττερε.πιι·τΙΙΙιει· Μιι Οεπττε.Ιν·ιπεππεεπ Με
Μπι Βι·οοιιεεΙιειι Οειιττπιπ. Με πιει· νοτιςεποιπιπεπεπ ΘεΙιιτπ
ριιιιΙιιιοπειι ει· ε.1ιεπ ε.ΙΙετάιπεε ειπ πε,εειΙνεε ΒεειιΙιετ, Μεε
ετΙιοΙιε ειεΙι ετ Ρει.ιειιι Ι›ει ιιΙΙιιιΙΙΙιΙιεΙιειιι 8εΙινιιιι1επ εετ
Ι..εΙιτπιιπε·επιιπά Βιιτε.εΙιετϋτππεεπιιπά νιιττΙε ε·εΙιεΙΙΙ: επι1εε
εειι. 'Εεε Μ. Με .ΤεΙιι·ε ερει.ετ εεε ιιπΙιεΙιειιπτετ Πτεεε1ιε.

Β
.

Θ. Κο εΙε ν ε 1η: «Με Βει11εεΙορει·ειιοπάει· 8ρ1ιιε.ΜΜε.
Μι·ειιΙ1ε».

ΒεεεΙιτειειιπ8· ειπεε 11"εΙΙεενσπ εριπε.ΜΒΜ. ΜτεεΙιε. Μτεπ
Ορετειιοπ ο1ιπε ΚποεΙιεπρΙεει.11ι ΜτεΙι νει·ιιεΙΙιιιπε· εετ ρω
εριιΙιεπεπ ΨιτεεΙΙιεεεπ 8·εΙεπε;. Πε 1ιεπι1εΙιε ειοΙι ιιιπ ειπε
ιπεπιπι.τοοεΙε εριπε.ΙΙε ιιι Μι· Πϋ1ιε άει· θε1ιιιΙτ.ετΙιΙΜ.τετ,οΙιπε
ΒετΙιεΙΙιἔιιπἔ Με ΒιιεΙιεπιπε.τ1ιε.νετΙ'. πει; νετΙετ ιιι άει· ι·ιιε
ειεεΙιεπ ποε1ι ιιι άει· ιΙιιπ επ,ε·ε.πε·ΙιεΙιε·ενεεεπεπ επεΙ5.πάιεε1ιεπ
Μτει·ιιιιιι· ειπειι ορετἰτιεπ ε.πε.Ιοι;επ Ρε!! νσπ Βριπε Ι›ΙΗΜ Μτ
εεΙιε ΙΙιιΜπ Ιιϋππειι. Με Ιιι άει· ι·ιιεειεεΙιεπ Μιετιιτιιτ 1ιεεεΙιτιε
1ιεπεπ Ε'ΙιΙΙε νετκΙεπ ε.ιιί'ε·εεεΙιΙτι εἰε 1ιεττε1'επεΙΙε Με Βριπε
ΜΒΜ. εεετεΙΙε οάει· εεετοΙιιιπ1ιιι.11ε.

Ι.. Ν. 1νε.ι·ιιεΙι: «ΠεΙιει· Με ΒετΙιοε.ΙΙιεΙιεπι11ιιπεΜε Ππετιιε
ΙιτεΙιεεε ιιπά ι1ιι·ε11εειιΙτε.τεεπι' ΘτππιΙ ειΒεπει· Ε`εΙΙε νοιι
ΒιιεΗτριιτιο ιιτει·ι ρω· νει.τιπειιπ».

νετι,εεεετ "τω" ΙΙΙ:ει· 88 ΓΙΙΙΙε νσπ τιι.8·ΙπεΙετΠιετιιεει.
ει:Ιτρει;Ιοπ,Με ει· Με επι' 20 εεΙΙιετ ερετιι·τοΜε. Με ΚτειιΙιεπ
εεεεΙι1εΙιτεπ ειπε ιιι Τε.1ιε1Ιεπί'οτπιω" επεε.ιιιπιεπιζεϊεεει
ειπιΒε 1πτετεεεεπτεεπεΠΙΙιτΙΙεΙιετ Ιιεεε1ιι·ιεΙιειι.27,91ρθι. Μ:
ΙππΒεπ, 72,09 ΡΜ. Βεαιεινε.

Π. Ρ ο Ιι τ· ο ν ε 1ι γ: «Μιι Β'εΙΙ νσπ νετΙιεΙΙιτεπι ΡΙΙιτοιιιΜ
ΙΙιι1ιειι ΟνετΙιιιιιε». ·

Βει·ιεπι ϋΙιει· ειπεπ νσπ Με. 1)]ε.1ιοπονορετΙττειιΜΙ!. ΙΜ
'Ι'πιποι· 1ιε.ττεεππϋ.Ιιετιισ Κιιε·εΙ εει.εΙτ νσπ 5-8 ειπ.1)πι·ει].
πιεεεετ ιιπά νετ νσπ ιΙιεΙιτειιι ΙἔεεετςενεΙιε Κε.ρεεΙε.τ11επω.
ε·εΒεπ. Με ΚερεεΙ ι.ι·ΙπεοΙιπε ι1επτ.ΙΙεΙιεθτεπεε ιι

ι

Με Τεπιω
ε.11ιπε·ιιιεεΜε Ονε.τιιιτπεπειπ. Πετ '1'ιιιποι·νει· εεειπΙιετι.Ιιεεε
ειιιπ πιο!ιτ εοΙιπειι1επ,εοπιΙετπ πιιι· ι1ιιτεΙιεε.ε·επ,ειε 17ετΙιεΙΙιιιιιενετ εε ΙιοεΙιετ.=ιτΙιε·.Μεε ιπιτ πιιΙιτοεΙιοριεε1ι Ιιε.ΙΙιΓτειεΡε.τπειι
ιιειεΙηξενΙεεεπ νετιΙεπ 1ιοππιεπ. Απε εετ Μιετε.ιιιτ νετεεπ
ε.πε.1οι.ςεΓεΙΙε ειιιπ.

Ν. Ο ι. Μιπ: «Πε1ιετ ΒεεΙιειιίτε.ετιιτειι».
νετΓε.εεετ Ιιετιε1ιτετΙΙΙιετ 3 Β'ΙΙΙΙε νσπ ΒεοΙιεπίτεετιιτ,Μι·οιι

2 ιπιτ εΙϋεΙιΙΙεΙιειπ Απεεειιε·ε.

.Τ. Πειτπε: «Μιι 11ε.ΙΙτοπ Τι·ερειιε.ειοπ νεεειι Βρ1Ιερειειπιτ
ΜΜΜ;; ειπεε νωπιιε. (Μεε ΚοεΙιετ)».
Βει·ιοΙιτ ΙΙΙιετ ειπεπ πεε1ι ΚοεΙιετεεΙιειι θττιιιιεεε.τιεπΜ. ΟΜ
ι·ιιη;επεοπε·τεεε 1899 Με Βετεεονε1ιγ Ι)ειιεεεΙιε Ζειι.εοΙιτιίτ
Πιτ ΟΙιιτιιι·ι.τιεΒιΙ. 58) ορετιι·ιεπ ΓεΙΙ νσπ εε1ινετει· πιιιπετ
ΕΙριΙερειε. Με Μοπειε Μεε εετ ΟρετετΙοπ 1ιειιιεΔπίεΐ.εοεΙι
ΕεεΜε Ζειτ ιιι ειπε, πει ΗειΙππε· επ εεπει.επιτεπ.

Τε. Α. Α. Ι εκει ιι ά το ν: «Ζιιτ ?τεεε Μι· ΠτετιιετιιιππτΜε·
τεπιΙ άει· θε1ιν·ε.πεετεεπείι».
ΝεεΙι Βεερι·εο1ιιιπςε1πι.<εει·ΤΙιεοι·ιεπ πειιι· Μ.ε ΖιιετιιπεΙε1ιοιιι·
ιπεπ εετ Πεει·πει·πρεπτεπ ιι·επτειιι1εετ θε1ιιιι·ε.1ιετοπινωτιιι
Βο1ινΙετ18Ιιειε Μτ ΕτΙιΙετιιπι; ‹Ιετ 1·`ε.ΙΙε νοιι Βιιρειιτ Με
Πτετιιε νειΙιτεπε εετ Βο1ινπιιρετεεπεΓε ιιπιΙ @εετ ειπε ΠεΙιει·Με εεετ Ι8 ΓΙΙΙΙε Με εετ Πτ.ετετιιι·, Μπεπ ετ εεε ειιεΙΙΙΙιι·
ΙιεΙιε ΒεεεΙιι·ει1ιππιτεΙπεε εεΙΙιει1ιεο1ιεεπιε15επ?Μεε επεε1ιΙΙεεει.
Ιπ ιιιεεειιι ΜΜΜ; εε ω. πιπ ειπε Ι1πρωιτ ιπι 10. 1Ιοπει. εε
άει· Ιιερετοιοιπιε, Με ειπειι Μοπε.ε ΜεΙι Μι· ετΓοΙειεπ Βιιρειιι·
νοτιςεποπιιιιειινιιτι1ε, Γεπ‹Ι εισε Με ΚΙπ‹Ι ιιι Μι· Ι'τεΙεπΒιιιιοΙι
1ιθΙι1ε. Πετ Πιετιιε :πάμε επ εειιιετ νοτι1ετεπ ιΜιπι1 ειπετ
Μεε. Πετ Πιετιιε νιιτι1ε ειιειιτριττ, Μ Μ.ε ΑπεεεΙιεπ εετ
Βε1ιΙειιιιΙιειιι. Ιπιεει.ιοπ Ιιει'Ιιι·ε1ιιεπΜεε. ΗειΙππε. νει·Γ.ω»
ειπε εεπειιε Βεεε1ιτεΙΙιππε; Με επετοπι1εεΙιεπ Βε1'ππάεεεπι
Πιετιιε ιιπά Με ΒεειιΙΙ.ε.τε εετ ιιιιΙιτοεΙιοριεεΙιεπ ΠπτετειιεΙιππε.
ΑΜ' θτιιπιΙ εειπετ ε·επειιεπ Ππι.ετειιεΙιιιπε·επ 1ιοιπιπτΜε. ειιιπ
8ε1ι1πεε,Μεε πει Μι· ΙΙπριιιι· Με Πτετιιε «Μενετνεεπειιιιε

ιΙετ1ΡΙι.ιεεπτε.
ιπιτ Μι· ΜετιιενιιιιτΙ ειπε νεεεπιΙΙεΙιε ΒοΙΙε

ερΙε τ
..

Μ. 1). δ
(
τ Ι ν ο ε ε Ιι ε ι π: «Ζιιι· Ε'τεΒε εετ νει·Ιετιππςεπ εετ
8γπιρΙιγεε νε.Ιιτεπά Μι· θε1ιιιτι.».

ΒετίεΙιι. ΙΙΙιει· είπω εε1Ιιει.Ιιεο1ιεεΙιτετειιΒ"ε.ΙΙ, ιιι Μπι ο!ιπο
εε1ινετεε 'Ι'ι·.ιιιιιιιι 1ιει ι1ετ θε1ιιιττ Βο1ιιπει··ιΙιεΙΙΙιςΙιεΙΙ:Μ·
8γπιρΙιγεε ιπιε ΙειεΙιτειι Τεπιρετεκπτετειςετιιπε·επ ειπ1,ςε'Γινε
ε.π1ιιεΙι. Βιιει:Ιιε ΗεΙΙιιπ8.

Β. Α. Ι.ιεΙιετεοπ: «Μιι πειιεε ΒιιερεπεοτΙιιπι».
Με 1ιιεΙιειιι;επ Βιιερεπεοτιεπ 1ιε1ιεππε.ε1ι Απεἱε1ιτ Με ΜτΙ.
Μιι ΡεΙιΙει· επτνει1ει· Με Βει·οτιιιιι επ νειι1ε επ επερεπτΙιτεΠ
οάει· επ εοιπρτιπι1τειι.Μεεε Ιιειάειι Ε'εΙιΙει· εοιΙ Με νοιπ Ι'ει·1.

επι.>τεεςεπεπεΒιιερεπεοτιιιιιι εΙιπι1πιτεπ, Μεεεπ ε·επε.ιιεΒε·
εεΙιτεΙΙιιιπιΞΙιιι 0ι·ιε·ιιιειΙ πεεΙιειιεεΙιεπ ιετ.

Μ. Β. Η ν ιιτον; «Μιι ειτγριεε1ιετ?ΜΙ νσπ ππνοΙ1ειειιτΙπιει·
ρι·8.ει.ει·πε.1ετΒιιιιετιοπ Με 8εΙιΙἰἰεεεΙΒεἰπε».

Μιε ΑιιτΤιιΙΙεπιΙε Ιιι Μιπ εἱπεπ 8θ-_ἱΙ1Ιιτἰι;επΡιΙΙΙΘΠ181117Β·
ετεΠεπάεπ ΙΙ"εΙΙε νετ Με ΒιεΙΙιιπε· Με Ιιιιιιι·ιεπ ΒιιιΙεε

Μ·
ΜενιειιΙει.. Με ειπΓεεΙι νοτερι·ιιπε ιιπά πιεΙιτ.ιιπ Μι· Υοι·ιΙει·
εεΝε Με Βι·ιιετ1ιε1πεπεεΙι άει· ΜεάΙεπΙιιιιε νετεεΙιεΙιειτνετ
Με ί'ειπει· Με Γεω: νοΙΙΙιοιπιπεπε ΠπΙιενειεΙΙεΙιΙιειτ. ιΙιεεεε
ετει·πιιΙεπ Επι1εε 1ιει Βενεςιιπεεπ Με Ατιιιεε. νετΙεεεετ Μ·
Με” ιΙιεεε Α1ινειεΙιιιπε·ειι νεπ Μπι 8ειι·δΙιπΙιεΙιεπ ΒιΙιΙε Μ·
ιπιτ,επεε Με Με. εοετοεΙενιειιΙει·ε οΙΤεπΙιε.τ πιο!ιτ.Ζει·τιεεειι
νετ.

Β ο ε ο ε Ι ε
. ν ε ΙΙ γ : «ΜιρετοιοιπΙε νεε·επ ιιοιι1ετ Ι)ετιιινει··

εε1ιΙιπε·ιιπε·».

ΑιιεπιΙτεΙιιιπε· Μι· Πειιιιι·, επ ιΙει·επ Μ5ειιπέ ι1τεΙιπιι.ΙΙεε
Με·

ει·ε1ιππε ππι Με ΜεεεπτετιιιΙιιιιε ει·ΓοτιΙετΙιεΙινετ. ΗειΙιιιιε

ΙνοΙό. ΕΝΕ.
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Ι!. Τιιι·ειε εειν!ιεε!ι: «!!!π Γε!! νοιι Αιιιι;!!!ε πι!!! εριι!άε!
!'6ι·υ!!πειιΒποιει·!επ πω! Ηρ!!·!!!επε.

νει· ε!π!εεπ δι!.!!ι·ε!ι !ιεεο!!ι!ε!! ν!ποεπι ι!πτει· άεπι Νιι!!!επ
«Αππ!πε π. !!πε!!!εε Ιπε!!'οι·!!!εε» ε!πε !!εεοιιάει·ε Ε`οι·ιπ άει·
Απε!ωι πι!! Ρο!πεπάεπ !!ππριεε.ε!!!!ο!ιεπ !ι!!ιι!εο!ιεπ Ζε!ε!!επι
!οει!.!ει·Βειπω! - ειπε πιει!!!ιι·εποεε πάει· π!οει·οπ!επ!!›ιεπϋεε
Αι!!;!πε; ε!ει!ιε Βε!!!!ε!!!επιιιι· άετ Εγπιρ!ιάιἰ!εειι;

π!ε!ι!; !ιο!ιεε
ππά πω!! ι!.π!ιο.!τεπάεεΜεεει· ι2-8 '!'ιι;;ει !)επει· άει· Αι!εε
!:!οπ ειοπ ε!π!ε·ει! 'Ι'ε.=.ιεπΜε επ 2 !!ποπε.τ.επ;νει·ϊπιιι' ω! Πι·
ιπιιο!!εεπεπ !!!!!πε!· ειπ εππει!πε!·. πε! Κ!πάει·ι! ιιιιννε!!ε!ιε!!!
εε!ι!νετει·. !)!ε !!!!!!!οε!ιορ!εε!ιεΠπτειεπε!!υπις άεε Ε!κεπά!!!εε
ει·ς!ε!π. Με Απινεεει!!ιε!ι νοπ ε!!.ιε!!!!ιππι!!ο!!επερ!πάε!ιϋι·!π!ι;ειι
Βιιε!!!ειι, Με πε! άετ ι!!εειϋεεπ !ΐοιπι ειο!! πι!! Βρ!ι·!!!επ εεπι
!!!!!!!·επ. !!!πειι !ι!ει·!!ετ ε!!ϋι·πιεπ Γι!!! πετ Τ. !ιεο!ιιιο!!!.ετ:
!!!!!!!εο!ι εε!ειε άετ Π!!!
πι!! πιιιεε!εεπι Μεεει·; πε! ιν!εάει·!!ο!ιει·πιι!!ι·οε!ιορ!εο!!ει·Πικετ
ε!ιε!!ιιπιε !ιοπι!τε Απιο!· .εάεε Με! ε!πε πι·οεεε Μειι€ε άει· νοπ
Υ!ω:επι !ιεεε!ιι!ε!ιεπε!! εο!!!επ ππά Βιι!!!!!επ. ά!ε πεε!! !!!π!!!
ε!ο!! :πεπι !!!!·Ι!επ !!εεεεπ. πεο!!ινε!εεπ.

Α. Μι!ι·ιιτονν: <<Πε!!ει·ε!π!.πε !)ο!!!ρ!!εει!ι!πεπ πεε!! άετ
Α!ειιππάει·-Αάε!πε'εο!!ει! Ορε!ε.τ!οπ άετ νει!ιπι·ι!!πε πει·
!·ππάεπ Πιει·πε!!πιιάει· π·π!!ιεπ‹! άει· !!ι·πνιά!ιιιι, άεε θε- ι

· .Τοπεε ειιιριο!ι!επε θι!!!ι!εε!!!!!·ε !!!ιε!·; ει· νει·οι·άπετε ε.ε!άπιιιωιι·τε!οτεεπιιά πι! πιο!!! εο!ιπ·π.πεει·επΖπειπω!ε».

Απιο!· !ιεεε!!ι·ε!!!ι ειπε !!ε!!!ε νοιι Γε.!!επ πω, πι!! άεπε!ι Με
νε!!!!!ιε!!!ιε άετ Ι!!πε!!!ειι!.ιι ι·οτιιπάι!ερειε!· ι!π!!ε!οεπιιιεΕ'ο!πε!ι .
πω!!! ε!ε!! ποπ. !π 2 Γπ!!ειι πεο!!πο!!ιειε ει· άεε Β!πεε!Ζειι
ε!πε!· !Τ!!!!!πε!!πι·ι!άπι!!ι Με!!!Π!πειεπάο,!άπεε άει· !”ιιπάπε πιε!!
!π ?Μπε νοπ ειι!!·!ιε!· νει!επιπππε άει· !·!!!ιάεπ ΒΞ!.πάει·Με!!!
Βοπί!!;επά πω!! ι!! Με Βιιπο!ι!!ϋ!!!εειπροι·ννπο!ιεε!ι!ιοππτε; !!!
!ιε!άει! Γε;!!ει! νει!!ει' Με (!ε!ιι!!·ι εε!!ι· εο!!ινει; Με Μειω
!!ινο!π!:!οπ !υ ρυει·ρει!ο Με!! εε!!!· πιππεε!!!π!!, εε ειε!!ιο Με!!
επάοπιει.ιπι!ε επι, πιιά ε!π Γι!!! .ειπε ως!!! πι! Βερε!ε επ
θι·ππάε !π ειπε! ννε!τε!·επ !Τ!!!!επ οο!ιει.πι!ι·ιε Μ!!ιε.ιοπ· Με
Γο!πε

Ρ
ετ Α!εκεπάει·-Αάεπιε'εο!ιε!ι Ορει·πι!οπ ε!πε !!!!!!ι!ε!ιι

ιππιιε· ει· Οιππτ!επ ενν!εε!!επ άεπι Πιει·πε υπά άετ νοι·άε!·ευ
Βιιπο!!υνεπά πω!! πει!!!!.>;οΒιι·ε.!!εε. Πει· !!!π!”ι.εΓι!!! ειιά!!ο!ι
πω!!! ειπε !4'ι·πυ, πε! π! Με νει!ιπι·εππε άετ ι·ππάεπ Μυτ
ιει!!!!.πάει· Με πποιι!ε.!ε Εεεε άεε Πτειιιε πιο!ιε επΈ!ιε!!επ
!ιοπω.ε, εο άε.εεε!!! εινε!ιε!· ορει·ετ!νει· Β!ππι·!!!'- Με !!γειετ
πρωι!!! επάοπιιππ!!ε ππ!.ε!!ο!· πο!!ι!νεπά!!ς νν!!!·άε.- θ!!ε;!ε!ε!!
Αυτοι· Με Βεάειιι:ι!πις άει· Λ!εκππάει-Αππωε'εο!ιεπ Ορει·πι!οπ

ι Ν. Ρι·εάιετεο!ιεπε!ι!: «Ο!!!!ιιι·πι ποει!·ειε υιιά άει·επ Αε
τ!ο!οε!ε».

Απιοι· !ιεεε!!ι·ε!!ιτΜε Κι·ιιπ!ιεπε·εεε!!!ε!!ιεειιιε! νοπ !!!π! πε
!!ι!!!άε!ι.ει!3Β-!ἐ!!ιι·!Β·οπΡι·ι!π. Με Με Π! πε!! 'Ρ!·ορεπε;ε8·επάεπ
πε!ε!!ι, Με Κι·ππ!ι!!ε!!:Με!! !π !άπι·ορειποππ!!·!!·τ.Με!. Πει· Πτ!π
πει· Επι! !ιιιιιε ε!πε !ιι!!ε!ιπ!ιιι!!ε!!εΓει·!ιε ππά ν!ιπ!·άε ι!!!τ
;;ι·οεεεπΒε!!!!!ει·2επειι!:!εε!·ι.Με !!ι!!ιτοε!ιορ!εε!ιεΠι!!:ει·ειιο!!ππε·
ει·,ε,·ε.!ιπεπε!! ε!!ιει· !.ιι·οεεεπ !!!εππε νοπ !!!ε!πε!·ευ πω! ει·εε
εει·ειι Γειτιι·άρϊε!!επ, Ρ!ιιιτεπερ!!:!ιε!ἱειι.ν!ε!ε πιε!εεε Β!!ι!2ε!!επ,
Με ε!ε!ι ε!!ε Με !ι!ε!!ιε !!γ!!ιρ!ιοογιεπ ει·ιν!εεεπ (ιπεπτπετπ!πε
πεπιι·ορ!!!!ε !!ευεοογιεπ, Με ειε εεννο!!ιι!!ε!ι!!π !!!!τεει·εο!πο!
ιεπάεπ Π!·!π νοι·πει!ιπάεπ ννει·άεπ. ινπι·ειι Με!!! νο!·!!ειπάεπ),
Ρ!!!!·Ιι!!!!.άει!ππά !π ε!π!εεπ ινευ!ε;επ Ρι·περπ!·ε.τεπεπτ.άεο!ιπε
Αιιιοι· Βἱει· άει· Τπεπιε πιιπ!! Νιιο!ιάε!π Ε. π!!ε πιϋπ!ιο!ιεπ
Επιε!ε!ιιιω;επι·ιεπ άετ Ο!ιι·!ι!ι·!ε !ιεερι·οο!!επ πω, ερι·!ε!!ι:ει·
Με Απε!ε!!ι ειπε, άειεε !π Μεεεπι Ε'ε!!ε Με Βε!!πεπευπε άεε
Εει.ιεε επιπ Πι!π πω!!! άυι·ο!!Β`!!ι!·ει!οπππε άειι Ν!ει·ειι εεπιι
ι!πάε, εοπάειπ άπεε Ιιιπιρ!!!!ειο!!ι !!εει.ε!ιειι, άιιι·ε!ι ννε!ε!!ε
(!!ιγ!υε πάει !!γ!ιιρ!ιε εππι ποι·ιιιε!επ Ηει·π επ !ι·πεπά ε!πει·

ι Βιε!!ε άει· Ηπιιινι·ε,π·ε !!!πιππει!!!εο!ιι Μιά; εε !ιιιιιάε!ε Με!!
πε Β!!ά ε!πει· Γο!!!!ιπ!!!ιοπ Αως!!!!! ι

› ειε!!επάει! Κι·ππ!!ειι !!εεω!!άε!!

π! πεεπ;πειεπ !!!!!!επ ει!ει·Ιιεπιιι, πι!!! ει· ειε άοο!! εε!!! ε!π- ·

8·εεε!ιι!!.π!ιτνι!εεεπ. ·- Μπε νοι·επει;ε!!επάε ει·ππά!!ο!ιε Βι
ινπευπε ιι!!ει· νου!!εε;επάεπ Αποπιπ!!επ πιιά άετ ενεπιπε!! ε!π- !

ιιιετε!ιάεπ !!ο!πεεπειεπάε εε! ά!!ι·ο!ιεπεει·ιοι·άει!!ε!!.Βε!_!ιιπε;επ

!ιεεοπάειε ω!! ει Ορε!·ε!!!οπνοιε!ε!!ι!ἔ.

Ο. Βοι·οά υ!!ι!: «Πε!!ει· εκρει·!!πεπτε!!ε ρει·ι!!ο!ϋεεΑππειι!!ε
!π !!'ο!!;ε νοπ Ρ)!!'08δ!!0!!!!!0Χ!08Πο!!κι

Απιο!· ετ.ε!!ιειιπ Ηυπάει!. Κειπ!πο!ιεπ ιιπά Πεε!·εο!!!νε!πο!!επ
Ππτει·επο!!υπε;επ !!!!ει·Με άε!ει!!.!·ε !ν!!·!ιππε; άεε Ργι·οπει!!ο!ε
ειπ! άεε !!!π! πιι; ειπε π·ειεει·!εε !.ϋεπππάεε Ργι·οπε.!!ο!ε
ινιιι·άεεπ ει!!ιοιιιιι!!ειι!!ι_!εοτ.!οπεπι·ετννει!άει:.Ε!! !!εο!!εο!ιτειε Ν

ειπε νετπι!πάειιιως άοι· ι·οι!!επ Β!πι!ιϋηιει·ε!ιεπ, Με Βιιπά !π
Ηειπά πι!! νει·πι!άει·ιι!!ε άει·ει! !!οτιπ. άει·ειι θι·ϋεεε υ!!ά
Τ!πο!;!οπε!!!!!!;!ιε!ι επι. Πει· Οι·ε·ππ!ε!!!!!ε!!επιπ!!!!ε!ο!!Μεεε!!
Υε!·!πετ.ειπ ι·ο!;!!ε!! !!!ι!ιοι·ρει·ο!!επάπι·ο!! Β!!άππε; νοπ πεπεπ
Β!υτ!ιϋ!·ρε!·ο!!επειπε άειπ Κποο!!επιπει!ι 2π άεο!ιεπ. Ε!ε ιι·ετεπ
!!!!!ιι·οογιε!! ιιπ!. !ιει·υ!!!!!!!πε ι·οι!!ε Β!ι!ι!‹ϋιρει·ο!ιεπ, Με !οιι!ά
ει·οεεει·, !!π!ά !ι!ε!πει·, Με Με εε!νϋ!ιπ!!ο!!επ ι·οτ!ιεπ ΒΙΜ
!!ϋι·ρει·ι:!ιευ ε!ιιά. Πε 8·ε!!π,ε,·ιιιπ! Μεεε !νειεε πε! 'Γ!!!ει·επ
άπι·ε!ι Ργι·οπε!!ο!!π_!ει:!!οπάεε Β!!ά άει· Βιει·ιπει·'εο!!επ_Απεε!π!ο
!ιει·νοι·ιιιι·ι!Γεπ.

Ή!. Τ ε ο Ι! ει· π ο π· : «Πει Μειεοι·!ε!ππε πεπι! Απάοι!!!πε!!ιγρ!ιπε
πιιά άεεεεπ Βε!ώ!πρϊπππ».
θει;εππ!!ει· άετ Αιιε!ο!!ι ν!ε!ει· Α!!!ο!·επ ω!!! Τεε!ιε!·ποιν ε!πε
Ππι·πιάεε!υΓεει!οπ έ!!! !πϋει!!ο!!; Βυ!!ειππιεπ, Με ε. Β. εε!!εγ!
εεπι·εε Β!ει!ιυτ!!, Νερ!!!π!!π, Βε!!20ι1ιη!!!ιο!!ιοι!πεπ ε!!ιεο!ι!εάεπ
Με θπ!!!·ι!πιι πι! Πιιι·ιπε !!!πιππ!!π!!επ Π!!! Βπινν!ο!!!!!πε άεε
Μειεοι·ιειπυε πι!! ιγρ!!ϋεεπ Κι·π.π!!επΜΙ!!! Αυτοι· πο! 2 Ρππ!ιτε
2πι·πο!ι: ε.

)

ει!! ι·ε!·ει!!ι·!ιτε!ιπά νε!·!!!ε!!ι·ιεθπε!!!!άυππ !!π Πειι·πι
επιιε!! πω! ω επι' Ατοπ!ε πάει· Ρε.ι·εεεπω· !!ει·πι!νεπάε !ιι ?επιιε
νοιι !οοει!ει·Ιπιοιι!επτ!οπ άεε πευι·ο-ιιιπεε!!!πι·επΔ!! πιπιεε άπι·ο!!
Ρι·οάιι!ι!ε άετ ρπτ!!ο!ος!εε!ιε!ιθει!!ι·ιιυε;. Ζυι· Βε!ε.πά!ιιπἔ άεε

Μεπεοι·!επ!πε επιρ!!ε!ι!ι 'Γ. Με !οεπ!ε Απινεπάι!πε άει· Ε!ε!!!!!εε;
πο! !›εειε!ιεπάει· Οπει!ρε!!οιι - θ!γειι!ειι ειπε !ιε!ιε!π !νιιεεει·,
ενεπι.ι!ε!! ω!! Ζπε!!!:2 νο!! πω! ιπι-Μάι! οάει· 'Γειρε!!!!!!. !!ε!· Β!ε1·!!!οε!ι- Μ!!!!!!!!!!!!.ιΒ!ιπ!!!ι!ι!!π!ει!!!ογ!!επιι!ειο.

ι!!εο πιο!!! πι!! Με εεε. !.!ρεειιι!ε, εοπάει·π πι!! Μπε Βι·!ιι·ειι
!ιιιι!!; άει· ε

!

γ!οεεπ Θειεεεε άε!· Βιιιιο!ι!ιο!!!ε.Βει άετ π! Βεάε
ιοι·ιπ·ε!!!!·ειιάεΒο!ιιιιειπεπ !π

άοι· (!επει!ά άεε ι·εο!!ιεπ Πι·οιετε; να!. !!ιε!!!!;,άεεε ε!!επ άοι·!
νει!οϋεε !!!·ννε!τειιιπ,ε;πει· !!γπιρ!!πε!πεεε πι!!!Βε!·ειιιιιΒ πω·
πε!'ππάεπ πεπε, πω! πι!! ά!εεε !νε!εε Με !!γπιρ!ιε άεπ! Πι!!!
πε!πεπιει!,πι !νυιάε. !!!π!! Με !!ε!ιιιπά!πω; ευ!πππη εε νωπά!!!
νει!. εππι!ε!ιει Τει·ρεπι!!!ϋ! 120 'Γιορ!'επ 3 πι!!! τεε!!ε!!!, πιιά
πινει· ο!ιιιε _!εάεπ εεπιι. πι!. !)επιι Μπε· ει· πι!! Με που Βεποε

ιζει!!!οππιπιιππο!!ει. 2 'Ι'ε!.πεΜπε Ε
!

0,5 Β πι!!!Ηι;!!ε!ι, υπά άε.ιιπ
ε! Μ: εο!!οπ πω!! Β Τεπιεπ !!ε!!ιε Με!! άετ Πι!π ω, εε νει·

εο!!!νεπάεπ Με Γετιιι·ϋρ!ε!!επ πω! Ρ!!›ι!π!·!οο!ιεπ. - Αυιοι·
ει.ε!!ι Γο!εεπάεε Ε!εει!πιε επι: 1

) Βε ω!!! επτεε!!!εάεπ ε!πε
ννπ!ιιε (!!ιγ!υ!!ε ά

.

!ι
.

ε!!! !!!ειι!!!!!ειϊιει·”.!!ειππά. πε! άου! Ουγ
!πε άιιι·ο!ι !!γ!πρ!ι!·!ετε!πΜ!!! Πι!!! !!ειεςειι.επει νν!ι·ά.2! Βε
με!!! ειιιε!! ειπε !!!!ιιιι·ιο, πεπε! άπεε Και; ειπε άει!ι !!!πτε !ι!
άεπ Ν!ει·επ !ι!πά!!ι·ο!ι!!!ι!·!ιτΜιά Β) Με Ε!ιιι!ιε!!ι!πε άει· ιπι!!!
ι·επ (!!ιγ!πι·ιε π! ιι·οριεο!!ε πω! ε!π!!ε!!π!πε!ιειιιυεε ι”ε!!επ,πε
!εεεεπ ινει·άεπ; ι·!ε!ιι!ἔει· πι Με !!!πτ!!ε!!ιιιιε !ιι ρει·πε!!ε.ι·ε
ι!!!!ει·!ιι εππειιι!ι!ε !ιοπι!ι!!ε, !)!ει!ιοπιε !!!!ειππιο!!!πιπ,Ε!!!ε!;ιοπ

"Με επ.;πε. 'Ι'πεπιε. πεπε! πω! πω!!! ρε!τιιε!τει·ο.

ιν. Η ο π ε ι ε! π ιι ιι ο ν!! ! τ. ε ο !!: Μπι· Αε!!ο!οε!ε ππά επιπε
!οΒ·!εο!!επΑπε.!.ο!π!εάει· !νει!!ιοτ'εο!!επ Κι·ππ!!!!ε!!».

Κι·ιιιι!ιεπεεεο!ι!ε!ικε πι!! Θεοι!οπε!ιε!ππά. Αυτοι· !ιιι!ι άου
ιποι·ππε ιιιιιου!οευε !νε!·!!!οι!! Η!! ε!πε 8ιο!Τνσεε!ιεε!!!!·ε.π!ι!!ε!ι,
Με !!ππ!!ε άυτο!! ε!πε νοι·ιιππεεειππειιε Κι·ππ!ι!!ε!τ !ιεινοι·πε!·π
ι“εππάει· εεει· άπιε!! ε!ιιεπ !πιο!!!οει!οπεκπειεπά !!εά!πει Μιά.
!)πε Ο!!π!·π!ιιε!·!ε!!εε!ιεΜεεει· Βιο!!”ινεο!ιεε!ετοι·ππε;Μ; υπο!! Κ.
Με ιιι!!ιι·οε!!ορ!εο!ι πιιο!ι!νε!ε!!ιιι·ε !'ειι!8·ε Πεε;επει·πι!οπ άει·

Ρι·επεπ. Με ε ει" μεν!!! ινει·άεπ !ιο!!πειι, εε! !!!π!! πεπε : ΟΜΜΒ!!'8Πό·

Ι!. 8ννει·ε!!εννε!!!: «Πε!ιοι· άοιι Ε).ιπ!!πεεάοε πειε.ιι!εο!!επ
πω! άεε ά!ρ!!τ.!!ε!·!ι!εο!!επ'Ι'οιι!π'ε επι άεπ Βιο!!!νεε!!εε!».

Με Ευρει·ιιπεπιε ινιι!·άε!ι πο Κε.π!πο!!ειι ππά Ηυπάεπ ιιιι€ε
ε!.ε!!τ: άεε Νε;!!ει·ε !!!!ει· Με Α!! άετ Ππιειει!ε!ιπω; Η! Π!!
θι·πι!ππ!ε ι!πο!!ει!!εεε!!. Β. εοπε!πι!ι·ιε, άπεε ππιει· άειπ Επι
!!πεεε άεε Τεπιπιιε!;οι!!πε Με Κάι·ρει·ιε!πρειετπι· ε!ιι!!ιτ,πιιι· !π
άει· Ρε!·!οάε άετ ειιι!!πε!ι Κιππ!μιε Με! ειε ετινι!ε επ: Με
νει!!πάει·υ!!πεπ !!π θεε- ιιιιά $!!ο!ιει:ο!!-$το!!ννεο!!εε!ιι·ετεπ
εε!ιο!ι νει· άειπ Ε!πεειπε!! άεε Τετεπιιε πιι!; ππε!! άει· Θενν!ε!ιτ.ε-·

νειι!πει ε! ο!π ι“!!ι!!πε!ι!,ε;ειπεετεεπάεε $γπι!!ιο!π: Με Ηει·π
ιπεπεε ποτά !π άει· Ρει!οάε άεε !οοιι!επ υπά άεε ε!!πε!!ιε!πεπ
'Ι'ε!.πππε πε! !!!ε!υεπ θ!!'!άοεει! νει·πιε!!ι·ι, πε! ,ιχι·οεεεπΠοεεπ
νει!!!!πάε!·ι; !π άει· ερετε!·επ Ρει·!οάε ε!π!!!. Με ΗπιπιπειιΒ·ε
!πιπιε!·. !)!ε !!!ειιειεάεε δ!!ο!ιετο!!`εενει·ι!ππει·ι. Με!! !π άει· !π
οι!!ιει!οπερει·ιοάεΠιε! !ι!ε!πεπ πω! ιιι!!!!ειεπ Ποεεπ! πιιά ει.ε!πι:
Π! άετ Ροι·!οάε άεε $!πι·ι·Ισππιρίεε, πι!! εμπιει· πάεάει· Μωυ
πε!ιιπεπ. Πειεεε!!!ε ει!!! πι! Με Μειιπε άοι· ΗΛ), 00! πιιά άεε
ει!!εο!·Ι!!!·τεπθε. Με !Υ!ιι!ιιιππ άεε ά!!!!!!!ιει·ιι!εο!ιειι 'Ι'οι!!!!επι!
ιιπει!οπ·άει· άεε Τεπιπιιετοιι!πε.

Α. Β ε ι· π ε τ ε ! ιι: «Πε!!ει· άεπ ριιι!ιο!οε!εο!!επ !νει·!!ι άεε εως.
!ά!οιιιυεσπ!π.ι·επννι!!ει πε! θε!ειεε!ιι·επ!‹!ιε!τεπ·›.

ννει!π ιιιεπ πι!! άετ Ρ!πεει·Ιιπ με οάει· πω; Με!!!Ρειει!εε!οπε
!!πιπιπει· Με Ηε.πτ !!!!ει·ε!πειπ πεπε! !!ε!!!ορίτ. επ Με!!! !!!επ
πε!!επ άει· Γεεο!ει!!πι·επ Οοπτ.!·πει!οπ οάει· πι!εεει·!!ε.!!›άει·
εε!!ιεπ επινε!!επ ε!!!ε Απεο!ιπ·ε!!!!!!,ε;.Με ε!π!πε δεουπάεπ ππ
νει·5!.πάει·τππ!ι!!!!. Π!εεεε Ηγπιριοπ!, άεε Με Βεπε!ο!ιιιυπε «άεε
!ά!οιιιυεοι!!ϋ.ι·επν!!π!ε!» ε!·!ιπ.!!!ε!!!!π!. ειπά!!·ιε Αυτοι· επ 125

ι θειειεε!ιι·πιι!ιεπ πω! ιιι 25 Πι!!ειι νο!! Νει·νεπ!ιι·ιιπ!ι!!ε!τειι.
δε!!! επεεεερι·οο!!επ πιιι· Μεεεε 8γπιρτοιιιπε! Μι· ρι·οε,·ι·εεε!νει!
Ρει·ει!γεε 128 Πι!!ε) ειπά π! 44 !!!!!!επ πω!! 4!! ιιπ!ε!·επε!ιιοπ
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ονοιιοοοιι (Πιιιιιο, ΠοιοιιοΙισιιο «πω. - Χ'Ψιι.εσιο Ε'ιιΙΙο νοιι
Βοι·νοιιιιι·ο.ιιιιιιοιτοιιοιιιιι.ιιοτ,πιοτουσ Β. σεο ιιι Βοσο ετοιιοιισο
Βνιιιρτοιιι ιιι ιιΙΙοιι ?ειιιειιι νοιι ΒριΙορειο, ι'οι·ιιοι· σοι σοι· οιπο
σι·οοριιιιιΙοιιΜισο ιιιισ ιιι 4 ?ειιιειιι νοο πο” (νοιι 5 Ε'ϋ.ΙΙοιι);
ειε τοιιΙτο ιιιιιιιοι· σοι σοι· Ηνοτοι·ιο. - Αυτοι· ννοιοτ ιιιιτ σιο
ει·οοιιο Βοσοιιτιιιιο,·σιοοο: ροτιισιοο·ιεσιιοιιΜιιειτοΙι·οοοτιοιιιιιιι
ιιιισ ι·ιιτιι ιιι :ιΙΙοιι Ε'τιΙΙοιι νοο (ιοιοτοε- ιιιισ Νοι·νοιιιιι·οιιιιΙιοιτοιι
σιοιιοΙΙιο ι'οετοιιετοΙΙοιι.

'Η. .ι ο.ιι σ ννοΗ ι : «'Ι'οι·ιιιιισ1σοι Ηοοιιιορτσο».
Αιιτοι· ιιιι.τ σιοοοιι ΙσιττοΙ ιιι νιοΙοιι Ε'τιΙΙοιι νοο Ηοοπιορτσο

@ο
τιιιιοισιιΙϋεοι·Βοοιιι) ιιιιτ€ΙτιιικοιισοιιιΒοοιιΙτοιο ο.ιι€οννο.ιιστ.

ι· νοι·οι·σιιοτσιινοιι 2-ετιιιισιιοιι σ. 8 'Ι'ι·σριοιι ιιι Μι1οιι οιιιπιι
ιιοΙιιιιοιι ιιιισ ιιπ ΒοννοιιιιΙιοΙι Βιοιιτοι· σοιι ;;οινιιιιοοιιτοιιΒιιοοτ
οσιισιι ιιιιοΙι σοι· 8.-7. Βιιι2οΙοοιιο ο.ιιιτι·οιοιι. Βοοεοι·τοιοιι σιο
Ηιι.οιιιορτοοιιιι.οιι εννοι Το.ιιο ιιιοΙιτ, :ιο εοΙΙ ιιιιιιι σιοοοο ιιιιωι
ιιισιιτ ννοιτοι· εο!ιι·ιιιισιιοιι.ιιπ σειιι οιιιιιισιιοιι Τοι·οοιιτιιιιιΙ οι·
2ιοΙτο σ. σιιισιιιιιιιι Πισω σιοεοΙΙιοιι ειιιιιιτι,ο;οιιΒοοιιιτιιτο.

Ψ. Μ. Τ πι· ιι σ ιν ο ι ι: «Βιο ΗοιΙιιοιΙιοιτ τω»δνρΙιιιιο».
Αιιι' τιιιιιισ εοιιιοι· Ιειιιο_ισ.ιιιιοοιιΒιιοΙιι·ιιιιο· ιιιιΙτ 'Γ. σιο
ΒιριιιΙιο ιιπ :ιοεοΙιιτ ιιοιΙΙιειι·; αιιι· Βοοιιιιισιιιιε σιοεοι· Αιι
διοτι ιιιιιιτ οι· 60 ιιιιιτι·ιιστινοΚι·τιιιΙτοιιεοοοιιιοΙιτοιινσι·, "οοο
πιιι· εοιοιιο πιω ΒοννιιιιΙτ οιι·σ, ινο σιο Κιιιιιιιοιι πιιι Μισ
σοετοιι 20 Μοτο ιιιιτοι· ιιι·ετιισΙιοι· ΟοιιιιοΙΙο ειιιιισοιι ιιιισ πιο
ννοιιιιισιοιισ16 σιιΙιιο “οι σοι· ιοτιτοιι Ιιιειιοοιιοιι Αιιοστιοιι νει·
Β·οιιο·οιι νιιιι·οιι. νοο σιοοοιι 60 Κι·ιιιιΙιοιι (48 Μιιιιιιοι· ιιιισ 2
Ε'ι·οιιοιι) ιιο.ττοιι48 :πιτ σοιιιιο·οινοιιιιιιοιιοιιπισω σιο 8νριιιιιιι
οοσιιιι·ιι·τι 2 ιιιιι οιιτι·ιιο,·οιιιτοιοιιιΨοιιο. Βοι οιιιοιιι Κι·ει.ιιιιοιι
ιι.ιιιιοοι·τοεισιι στο Ιιοισοιι ιιιιοοοιιιιοοειισιι σιιι·οΙι σιο Ριιιιιιιι·
ιιιιοοιιοιι, ιιι 81 Β'τιΙΙοιι οσοι εε οοιιιοιι ΑΙιοοιιιιιιιε σιιιοιι Βι·- .

οοιιοιιιιιιιοοιι σοι· εοοιιιισιιτοιι Ροι·ιοσο, τοι 18 Ηι·ιιιιιτοιι ιιοιιτο
σιο Κιιιιιιιιιοιτ ιπι ειιιιιιιισιιοιι Βιιισιιιιιι. - νοο σοιι 48 Μειο
ιιοι·ιι Ιιοιι·ιιτΙιοτοιι27 ιιιιοιισοιιι οιο εγριιι1ιτιοοιιιιιιισιι·τ ννοι·σοιι
ννιιι·οιι, οιιοιιεο σιο ιιοισοιι Ε'ι·ο.ιιοιιβίι ΒιιοιιιιιιοτιοιιΙιιιισοι·Ισο:
ιιι σοιι ιισι·ιεοιι - 28 Ειιοιι ννοισοιι 86 Κιιισοι· εο2οιιετ, νοιι
σιοοοιισε ποσοι· θνιιιρισιιιο σοι· Ιιοι·οσιιιιτοιι$νριιιιιο στιεοσοτοιι
ιιιιιιοιι, ιιοοΙι οιο ιι·οοιισ οιυοι· Πνοτιοριιιο, σιο ιιι νοι·ιιιιισιιιιο
πιιι: σοι· Βιιοο ΒοειτοΙΙτινοι·σοιι Ιτοιιιιιο, ιιιιισι·ιι·τ Ιιιιιιοιι. Αυτοι·
ιιτοΙΙτ ι“οΙΒ·οιισο'ΓΙιοοοιι σοι: 1) σιο ΒνιιιιιΙιει ιιι ιιι ειΙΙοιι Ροι·ιο
σοιι σοι· Βιιτινιο!ιοΙσιιΒ· σιοοοιι Κι·ιιιιιιιιοιτ ΙιοιΙΙιειι·; οιο Ιιοιιιι

'

ιιιοιι πιιι· :πιτ σεο ριιιιιιτιο Βιο.σιιιιιι οοοοιιι·ιιιιΙιοιι;ιιιι.ιιιιοοιιο·
σοσιι πιο σιο ΠοιΙιιιι€ ιιπ εοοιιιισο.ι·οιιιιιισ ιιιι.τοι·τιιι.τοιιΒιο
σιιιιιι οιο. 2) Πο ι·οοιιτιοιιι€ο Βοιιιιιισ1ιιιις ιιιιτ ΩιιοσιιειΙιιοι·
ιιιισ .Ισσ Μ "οι οιιιο Ηοιιρτιιοσιιιοιιιιο τω· σιο Ηοιιιιιιο;, σοο1ι
ιιριοΙοιι οι" ιισοιι ιιιισοτο Β`ιιοτοι·οιιοιπο ε1°οεοοΒσιιο. 8) Ποιο
οιιισ: ιιι·ιιιτιεο Οοιιοτιτιιτιοιι,Ροιιιοιι νσιι ιιοιοσιτο.ι·οι·Κτο.ιιιι
ΙιοιτοιιιιΙοοο, Εστω· ιιΙΙΒ·οιιιοιιιοι·θοοιιιισιιοιτειιιοτιιιισ,σοι· σιιι·οιι
Μισο οιιι·σιιιοοιιο Ιιιτσιιισοι.ιοιι ιιιιτοιο·ιοιιοιι οι. 4) Αιιιιεοι·σοιιι
Με τετ _ιοσοι· θι·οοιιιειιιιιο ειιιειιι Βοννιειιοιι θι·ιισ νοιι Μαιο
οτιιιισειιι·ιιίτο·οι.ιοιισεο ενριιι1ιτιοοιιοσο», σιο ιιοσιι Βοι· ιιισιιτ
ιιιιτ'οοιιιττι·τιιι. ό) Βιο θιοιοιιι· οι» σοιι ιιιιιοιι·τοιιΟιο·ειιιισιιιτιο
ιιιτ ινοιιιιιοι· ιιοσιιιετ σιιι·σιι σιο Βι·εοιιοιτιιιιιςοιι σοι· Κιιοιιιιιιιοιι,
σιο ο·οννϋΙιιιιισιι οιυοι· οιιοι·Βιοοιιοιι '1'Ιιοι·ειριοινοιοιιοιι, εοιισοι·ιι
σιιι·οιι σιο Ιιοσειιιιιιιτιοιι σιοοοιι· Σι·οοιιοιιιιιιιοοιι ιιιισ σιιι·σΙι σιο
οοο. ροι·οιη·ριιιιιτιοοιιοιιΡισσοειιο.

·

Ο. Η ο τοο ιι ιι τΗ ο ιν οΕπι: «Ποσα σιο Ποσοι·ιιιιριιιιιε σοιι
Γιοσιιτνριιιιο».
Βοι· Βοοοιιιιιιτο Αιιτοι· ιιιιτ οτι σου οοιιιοτ τοΙοοιισοε Βικροτι
πιοιιτ :ι.ιιοοιιτο1Ιτ.Βοι οιυοι· οιι ΗΜ” Με Ιοσοι·ιι·οιισοιι
Κι·ιιιιιιοιι οιιιιιιιιιιιι οι· ειιιε οιιιοιιι ιιΙοιιιοιι οιιτοιιιοοιιιιιττοοτ
ννο.εΒιιιτ, Με οι· ω» οοιιιετ πιιι. Ηιι1ι'οοιιιοει Ιιο.ιισοττιιιοεοοι·ε
οιιιιιιιιιιτο. Ι8 Τομ ιιειοΙι σιοοοι· Ιιιισιοιιο οι·ιαοιιΙιτο Η. οιι
οιποπι τγριοοιιοιι Ε'ιεοιττι·ριιιιο.σοι· οιιιοιι ιτιιιιιισιιοιι νοι·Ιο.ιιι
Ζοι.<ι·το,ννιο σοι· ΓειΙΙ σει· Κι·τιιιιιοιι. Πι. Αυτοι· ιιοι·οιτο 4 .Τοιιιο
ιιιιιε νιοΙο Πι.ΙΙο νοο 'Έγριιιιο οικοιιτιιοιιιιιτιοιιειιι Βοοιιοισιιτιιιι8·
ιιιι.ττοιιιισ ιιιοΙιτ ιιιιιοιι·τ ννοι·σοιι και, οσιιιιοσοτοι, σεοο ιιιιιιι .
αυτ' σοιιι Ψοἔο σοι· Ποοοι·ιιιιριιιιιο;ιπι ΡΙοοιιτνριιιιε οιιιι·σ.ιιιιοιι
Ιιο.ιιιι. ιιιισ σεοο σοιι ιιιιοστιοοοΑμικο σιοεοι· Κι·ιιιιιιιιοιτ ιιιι
Βιιιτο σου ιιοι·ιιισοιιιιιιιοεο.

θ. θιο.ιιι·ι τεοιιοννοιτι:
ΑιιιΙιιιιιιι·οοιι».

Αυτοι· Ιιειτ σιο Ύ'ΨιιΙτιιιιΕω· Αιιιιιιιιιιι·ιιοιι Με σιο Βιιστοι·ιοιι,
τοιιιιιο οιυοι· οιιιι.;οιιοιισοιιΡι·ιιτιιιιε ιιΙιτοι·20Βοιι.Βι· νοι·ινοιισοτο
Βιριιιιιοι·ιο ιιιισ Τοιοιιιιοτοιιιιιο; Αιιιιιιιισ.ι·ιιοιι. ννιο νοοιινιιι
Ρνοιττο.ιιιιιιιιιι ο0ο1°.Οιιι·νεσισιιι. ΓιιοΙιειιι Μοτιινιοιι οσοι· στο.
ννιιι·σοιι ιιι νοι·οοιιιοσοιιοι· Οσιιοοιιτι·ιιτιοιι οοριιιιι'τ. Πο «ειιιειιι
ιιιοιι, σεοο οσννοιιι σοιι ΠιρΙιτιιοι·ιο- Με οιιοΙι σιο Τοιοιιιιο
τριιιιιο τοι οιυοι· ι;:ι.ιιΖ ιιοετιιιιιιιτοιιΓοι·οοιιοιιοιιιιτιιτ ιιιιοοιιο.σ
Ιιοιι οοιιιιιοΙιτ ννοι·σοιι. .Τοσοι· οοιιι. οιυοι· 1 ρθτ. Ι.ϋιιιιιι€ σοι·
ιιιιτοι·οοοιιιοιιΑιιιιιιιιοι·οοιι ιιιιιτΑιιοιιιιιιιιιο σεο ΜοιιινιοιιοΙοιι'ει
ιιιιτ σιο Ε'ιιιιιοικοιτσιο σορροΙτο σιοοοιι σοι· ιιιιιιιιιιο.ΙοιιΒιιιιοοιι

«Ποτε-τσιο οι.ιιτιτοκιοοιιοΚι·ιιιτ σοι·

Ποιιιε σεο ΠιρΙιτιιοι·ιοτοιιιιιε (= 0,05) ιιιισ σοο Τοτιι.ιιιιειοΧω
ιιιιιιοΙιτισΙιοιι πιι ιιιοσιιοιι. ικα-πιω σιο Αιιιιιιιι“σ.ι·Βοιιπιιι Με
Τοιιιιιο κοτ1·οιιιιτιιιιτοι·σιο Ηιιιιτ σοι· νοι·ειιοΙιετιιιοιο ειιι·ιιοιιι
πιο »οσοι σιο νοΙΙο ννιι·ιιιιιιΒ σοο Οιι'τοο ΙιοετοΙιοιι. οσοι· σ

ιο

Αι·τ ιιιισ νιῖοιιιο σιοοοι· ΒιιτΒιιτιιιιοοιιι·ιιιτ σοι· Αιιιιισιο.ιιιοΠ
Μισο σου Αιιτσι· ιιιιτ Βοετιιιιιιιτιιοιτ ιισοιι ιιιοιιτ στι" ι·οοιιοιι·
οιι οιιισ ιιιοι·ιιι ιιοοιι οιισοι·ο Πιιτοι·ειιοΙιιιιι€οιι οι·ι'οι·σοι·ιοιι.

η

Α. Βεστονν: «Ποιιοι· σιο Αιιιιοι·ρτισιι σοι Βιιστοι·ιοιι@χω
σιο ΙινιιιρΙισι·ιιοοιι».

Αστον Επι. σιο ιιοΙιοιιιιτοιι Ι·Ιο1ιιιιιι'ιιι·ιιοιιΒιιροι·ιιιιοστοειιιε»
Νιι.σιιρι·ιιιιιιιι.ι·ιιιιτοι·ποςοιιιιιισ |ισιιιιτο Βιιιιιςοο ιιοετιι.τιεοιι,Απ.
σοι·οο σιιιιοΒοιι ιιιοΙιτ. 8ο Γατιά οι· ιιι Ποιιοι·οιιιετιιιιιιιιιιιςπιιι
Βιιιιιοιι, στι” σιο Ζοιτσο.ιιοι·, ιιιισιι ννοΙοιιοι· σιο Βιιστοιιοιι ιι

ι

σοιι Πι·ιιιιοιι οι·οοιιοιιιοιι, Πιτ σιο νοτοοιιισσοιιοιιΑιτοιι στη·
Μιιιι·οιιοιι οιπο εποε νοι·ιισιιιοσοιιοιπι: ιιιι·ο Μοιιιιο ιι

ι

σο"
Πι·ιισοιι ιιιιιιιιιτ ιιιοοιι 2ο, οποιοΙιτ Μιά σοιι ιιιιι.κιιιιιιιιιιιιισ
Ιιοειιιιιτ ειι πωσ; στιεοοοιι ιισιιιιτο Βιιοι·οιν σου νσιι ΠιιΙΙιιιι
Ιιοι·νοι·οοιιοιιοιιο ροι·ιοσιιιοιιο Ει·ιιοιιοιιιοιι ιιιισ νοι·οοιιιιιιισοιι
σοι· Βιιστοιιοιι, ιιοννιο σοιι ονοΙιεισιιοιι 0ιωσιω σιοοοι·Βι·
τοιιοιιιιιιιο· πω. Ιιοετϋ.τιεοιι. Μ· πωσ 2 Βιοσιοιι σοι·Μεση
ιιοιι: ιπι 1

.

Βιιισιιιιιι ετσι τ σιο Ζοιιι σοι· Βοστοι·ιοιιαπο Με
:ιιιιι 1ιιο.ιιιιιιιιιιι:ιιι ιιιισ ΙΙτ οιιοιιοοιιιοσιιοι:: ιιιι 2

.

Βτιισιιιιιι
»ισα σιο ισοιι€ο σοι· ΙσιΙιι·οιιοιι οιιιο €οτιιι€ο, σοοιι τιοιοιι
Πισω ιιιοιιι· οιοοεο $οιιινιιιιιιιιιιοοιι ω. Αυτοι· ιισιιιιιοιοτιιοιω θι·ιιιισ οοιιιοι·Βιιροι·ιιιιοιιτοσου: Γιιοτιιπι οοιιιιιιιιιι·οιι,σοιι
σιο ιιιοΙιτ ροτιισιιοιιοιι Μινι-σιοοο νιοΙ ι·οοοιιοι·νοο σοιι Βι·ιιιοιι
ιιιιοσιιιιιι·τινοι·σοιι, πιο οιο ριι.τιισΒοιιοιι. νοο σοιι πι· Πιιτοι
ειιοιιιιιιΒ· νοι·ννιι.ιιστοιιΜιιιι·σιιοιι πω· σοι· Αιιτιιι·οιιιιοστΙΙιιιιιιιι
ιιιοιετοιι ιιο.τιιοκοιι, ιιιισ οι· οτοσιιιοιι πιο οριιιοετοιιιιι σουτο
ιοιιιιι·οιι Βι·ιιοοιι. Βοσιτ2οιισιο νοι·οιιοιιετΙιιοτο οιιιο ιιιι.τιιιΙιοΙιο
ιιιιιιιιιιιτο.τΒοιιοιι σοιι !ιοετιιιιιιιτοιιΒιιιτι·σιιοιι, ινιο ε. Β.Βιιιισο
ι.>;οΒοιισοιι Βιι.οιΙΙιιο Αιιτιιι·οσιο, οσοι· ννιι·σ Με ιιιιιιιιτΙιοιιοιιι
νισο,ιιοειιιε Ιιιιιιιιιιιιιτιτ οι·2ιοΙτ, τισ ΒοΙιτ σιο Αιιιιοηιτιοιισοι
Βιισιοι·ιοιι σιιι·οιι σιο Πι·ιιοοιι οοιιι· ι·οιοοιινοι· ιιιοΙι. Ψνοιτοιο
νοιειισιιο σοο νων. ινοιοοιι σει.ιιιιιι Ιιιιι, σεοο σοι· θι·ιισσοι
Βοινο8Ιισιιιιοιτ σοι· ΜιΙιι·οΙιοιι Ιιοιιιοιι Βιιιιιιιοει σοι' σιο Βοιισι·ρ
τισιιοεοεσιιινιιισιΒιιοιτω. /

ιν. Μ ιι ι· ο τ ο ιν: «Βιιι ΕΜΠ νσιι Βοιιιιιοοσοσιιιισοο ΟΙιι·οιιιιισ
θειιιι·ιιο οοιιιρΙιοιι·τσιιι·σιι ιιιιιιιοοιτιςο τιοοιοιιτοοτιορΙιιο».

Βοι· 11-ισιιιιοο Κιιιιιιο ινιιι·σο ιιι Με ννΙοσιιιιιι·ιιριωι ιιι
Ησειιιι.ιι πιιι. ι“οΙοοιισειι Βνιιιιιτοιιιοιι οιιι€οιιοιιιιιιοιι: πειτε
Κορίεσιιιιιοι·οοιι,σιιισιιιιιοΙιο Οτοι·ι·Ιισο.σιο σοιι: 2 σοιιιοιι@οι
σσιηιοΙοοιτιεο Νοιιισι·οτιιιιτιο. Βιιιο ο.ιιοΒοορι·σσιιοιιοΒοιιιιιιι
ι·οριιιο σοι· Ιιιιιιοιι θοειοιιιιιιιιιιίτο, σοι· Ζιιιιιιο ιιιισ σοιι ννοιοιιοι
θιι.ιιιιιοιιε; ιιοι·ιιιιΒοοοι2τοΒοιιιιιοι·οοπιριιιισιιιιο·:ιοί σοι·ιιιιιιιι
θιοεισιιτεεοιτο.Πιο οΙοοιι·ιοοιιο Βοοοιιοιι σοιι ιι. το.σιοΙιιινει
ιιισΙιτ ιι.ιιοι·ιιτ,σιο Ζιιιη;οιιιιιιιιιοιιΙοτιιι· ννιοε οιιιο νοι·ι·ιιιςτιστι
σοι· τοι·οσιεσιιοιιΒιι·οο·οοι·ικοιταυτ”.Τα! αυτοι· Βνιιιστοιιιοιιω
Μοιιιιι€ιτιο. Μο Πιο ποσο ινιιισο πιιι' οιποπι Αιιεσοοο ιιι (ο

ι

Ιιιιιτοι·οιι οοιιιιοοιιισιι ο
,

ιιιιτ ιιιτι·οοι·ο.ιιιοΙΙοι·Αιιοοτιοιι σοιι"
οοιιιιιιιιιι ΒοετοΙΙτ. .Πιο Βοστιοιι οι·ι;οιι οιιιοιι ιιιιιΙτιισσιιΙστοι
Βσιιιιιοσοσσιιοσοι· ιιιιιιοιι ιιιιιιοι·οιι 8οιιιισοιιισιιΙο. σοι· σοαιω0·
ιιοΙΙιιιιι ιιιισ σοιι νοι·Ιϋ.ιι€οι·ιο Μπιτ πωσ: οοιιιριιιιιιιτιιοττο,
ιιιιιιι·οοΙιοριοοιι ιιιιισ Αυτοι· οιπο ρι·σιιοιιοιι·το Ατι·οριιιο σοι
ΖοΙΙοιι σοε Κει·ιιοε σοιιΧΙΙ Ριιιιι·οο ιιιιιιοι·οοιτεοιιιο Ποοοιιοι·ο·
τισιι ιπι ιιιτι·ιιιιιοσιιιο.ι·οιινοι·Ιειιιτο σοε ιι. ιιγροοιοοιιιιο;Μ”
ιιιιιοοιιοΖοΙΙοιι ιπι ιιιιιιοιι Ι(οι·ιι σοιι ιι. τοοιιιιιο. Ποοοιιοι·ιιτιοτι
ιιι σοι· εοιισιιιΙοιι $ριιιιοι·ο σοε ττι,ι:οιιιιιιιιο.Αιιι' (ιιι·ιιιισοοιιιοι
Εο.ΙΙοο του Αυτοι· σιο Ηοιιιιιιτι·σιιιιιοσοιι θοειοΙιτε ιιι 2σιοι.ο·
,=.;οιιοιιΙΙιοιΙοιι 1

) οιο ιιιιιιιι πιιι· Με ειιτ'ιιΙΙιιι·οοΒνιιηιτοιιιιι80ιω
οιυοι· ιιιτι·ειστοιιιοΙιοιι

·
Βι·Ιιι·ιιιιιιιιιιις ιι.ιιιττοτοιιοσοι· στον Σ

) Με

εοΙΙιστοιιιιισιοοε Ιιοισοιι, νοι·Ιιιιιι`τιιι εσΙοιιοιι Ρο.ΙΙοιι ιιιιιο88ι1ι
ιιιισ ριοοι·οιιοιν, σο σο.εο ιιιτιιι σιοοο Ποιοι οοιιι· ιζιιτπιιι σου

Ν ειιιειιι ‹-ιιοιιιιιιιιοριιιο.ιιισιοι ρι·οοιιοοεινει»ΙιοΙοο·οιι ιιοιιιιιο.

θ. Η ο ιι οι ι· ο ννι«Ειιι Γο.ΙΙ νσιι Ροιιιριιιοιιιι ΓοΙιιισοιιοΟοιοιιιινοι

Μ. Ν ο ει ο ιι ο
. σ ι ιιι ο ιι ιι ο: «Πιο 8τι·ορτοιιινοσοιε ιιιισ @τον

Βοι·οτΙιοι·οριο».

Πιο οιιροι·ιιιιοιιτοΙΙοιι νοι·ειιοΙιο σοιι Αυτο” τιιιιι·τοιιιιιιι τι!
ι'σΙο·οιισοιιθοιι1ιιοετοΙεοι·ιιιιοοιι· 1

) Ε:: οιιιιιτιι·τΙιοιιιο ιιοοοιισοι·ε
οικω” εννιεσιιοιι σοιι Βτιοριοσοσοοιι,σιο σιο νοι·ιισιιιοσοιιστω
ΚιοιιιιΙιοιτοιι ιιοσιιιοοιι ιιιιιιιιοιι, - ιιιι θοΒοιιτιιοιΙ σιο ιιιοΙοει·
ιιοιιοιι ιιιισ ροιιιιοΒοιιοιιΕΠ οιιοοιιοι"τοιιο" νοι·οοιιιοσοιισιι8τιοΡ°
τοοοοοοιιοιιισ ιιιιο.ΙσΒο. Η

)

Πο ΟιιΙτιιι·οιι νοιι εισιιινιισιιοιιθτι·οι›·

' τσοοοοοιιΙισιιιιοιι ιιι σοι· νιι·ιιΙοιιι ΜΜΕ 8,·οιιτοιι;οι·τννοι·σοιιΜε
πι· τοστιιοΙιοιι Ι)σοιε νοο Ο,000ΟΟ1οοιιι., ιιιισ ιιιιι€οιιτοιιι·τστο
ετιιιιιο νιι·ιιιοιιι: ιιιιιιιι Με πιιι* σεο Πιιιιιιιιιιιι ιι.ιι8οοοιιννιιστι
ννοισοιι. 8

) Πιο ιπι Ροετοιιι·'εσιιοιι Ιιιοτιτιιτο οιιο8·οοι·ιιοιττττ
Πιιτοι·οιιοιιιιιιο·ειιιοτιιοσοσοι· νιι·ιιΙοιιηςι·ιισο σοιι Βοι·ιιιιιο π"
ιιισιιτ.επισιιιιοΙιι€. 4

ι [Με 8οι·ιιιιι σοιι εοννοιιιω Ιιιιιιιιιιιιιιιιτιοιι.
Με ειιιειιιιιΜ'ΗοιΙιιιιο σοιι ιιιιιοιι·τοιι'Πιιοι·οο

ιιιιτέι·ιιιιιοΙΙιτ
ινοι·σοιι

ο πιο”.

που. ιιοιιο.Οιι6. 27Μοιι ι900 τ.

__--- _ __

τ
Ποι·ο.ιιιιοοιιοι·Πι·. Β ιι σ οι τ

'Ψ ιιιι ιι.οιι. Βιιοιισι·ιισΒοι·οιν. Α. ΥΥιοιιοσΒοΚιιται·ιιιοιι!ιοίοι·Π. Ν 1
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Πειτε ότι Βιιοι:ιει:ιιιιιι
Μιιιιιι:ιιιιιιιιιιιιι Ζιιιιειιιιιιιιιιιι.

ΜΒ. ΒοιΙοι€ο 2ιιτ »δι Ροιοτειιιιτ8οτ Μοόιοιιιιεοιιοιι ννοοιιοτιεοιιτιίι". ιοιιο.

ΕΓΠ88ϊΒΟΒΒ ΜΒΒ ιοιπιεσειιι ΖΒΙ'Ι'8ΟΠΕΙΣ"Ι'Β1ΐ.

Ατοιιιιν ρειοιιιεττιι, ιιοιτοΙοειι ι εειιιιοιιιιο_ιρειοΙιοριιιο1οιιιι(Ατοιιιν
τω· Ρεγοιιιιιιτιο. Νοιιι·οιοι.ιιειι. ιιοτιοιιιι. Ρεγοιιορει.ιιοΙο,ι.ι;ιο).

ΒοΙιιιιεοιιιιιι_ιε οποιοι Βοιιιιιιιι. (Βοιιιιιι'ε Ηοεριιιιι:οιιιιιιο·).
Οιιιτιιτειε

Οιιιτιιτειοἰ5Πιοι.εΙιιι_ιε οιιι2ιιιιι.( 1ι.ιιιιιτ.ι·ιεοιιοιιειωιω.
.ΤοειιοιιοάιοΙιιιιιςννοοιιοιιιιΙειιι).
Ι..”οιοιιι_ιεετιιεειιοι οιιιτιιτιι·ιι(ΑιιιιεΙοιι άοι· τιιεειεοιι.Οιιιι·ιιι·ειο).
οιιιιιιιε (Μοτιιοιιι).
Ποάι2ιιιειιοιο οιιοετοιιιο(Ποάιοιιιιεοιιο Βιιιιτιεοιιειι).
Ποάιιιιιειιι_ιε ρι·ιιιιιιτΙοιιι_ιειι ιιιοτεικοιιιιιειιοτιιιιιιι(Ποιιιοιιιιεοιιο
Βοιιο8·οιι ειιιιι Μετιιιο-Ατοιιιν).

Βιιεειιιι Ατοιιιιν Ρο.ιοΙο ι
ι, ιιΙιιιιιεοΙιοειιιοιΜειιι:ιιιγ ι ΒιιοιοτιοΙοι.>;ιι

(Βιιεε. Ατοιιιν Πιτ ειιιιοΙοειο, ΙιΙιιι. Μοτιιοιιιιι.ΒιιοιοτιοΙοειο).

Νοειιιιιι 0ιιιιιιιιιιιοοιι. .ιοιιιιιιτ-Αρτιι 1900.

Ρ. Ρτοιιοροιι κ ο: «Ζιιι· θεειιιετ.ιιιάοι· ιιιοιιιειοτιεοιιοιι οικο
τι,<ι·οιιΒτιιι·ειιιιιιιιεοιι οοτ Αιιι.=;οιι».

Ποι.ο.ειειιεοιιο οιι.οτιεςοΒτετιιιιιιιιιιεειι άοι· Αιιο·οιι ιιι Διι
ει:ιιιιιεε ειιι ιτειιιιιιιτιεοιιο ιιιιιι ροει οροτειινο Βιιοι·ιιιιτ,οιι ειιι‹ι
εοΙιτ εοιιοιι. Πε ιιιιιιιιοΙιο ειοιι ιιιιι ειιιοιι 48-ιιι.ιιι·ιςοιιΜιιιιιι άοι·
ιιιι οιιιοτ νοτιιιιι·ιιιιιε (Ττε.ιιιιιιι) Με ιιςειιιιοιιτιιιιιιιοριιιοάιιο
ιιοιιεΙο ιπι ιιιιιι ιιοπι οιιιο νοτιιιιιιιιιιις :ινιεοιιοιι Η:ι.οοιι ιιιιιι
Βιιι·ιιι ιιοτποετοΙΙΙ.ινιιτιιο. Σινε. οιιιοιι Μοιιιιτ ιιο.οιιιιοτ Οροτε.
τιοιι οι·ιιι·ιιιιιιιοάεε τοοιιιο Αιι€ο. Πιο οι·ετ.οινωιιε ιιο.οιιάοι·
Οροτειιοιι Ιιοιιι Γιοιιοτ. Ρι·ιιιιιι ιιιτοτιτιο.Πο.ιιιι ιοΙειο οιιι ιιιιοιι
ιιιοιιιεοιιοτΠοτά. Πιιτοιι οιο Ποι.ι·ιιι·ϋιιι·οειπε οιιι 5ι.οιιιΜ, άειι·
τω» ιιιιιιοιο ειιοιι ιιιιιοι· Ε'ιοιιοι· οιπ Αιιεοοεε επι Ηοιιοιιεεοιι.
-ΒοιιιοιιιοΜπι ο·οεριιΙτ.οιι.Ζννοι Τομ: εΙετειιι' ιιιοΙτιοτ Ρε.ιιοιιι
ιιεεε οι· ιιιπ τΙοιιιι·οοιιιοιι ΑιιΒο ιιιοιιτε εοιιο. Η ιετιιε: Απ”
Ι.ιιιεεοτιιοιιιιοτιιιιιι. Γιιιςοτιοιιιοιι ιιι 2 Μοιοτιι τιιιεεοιι ιιιι‹ι ιιιι
τοιι. θοειοιιιεΓοΙά οιιοιι ιιιιιι ιιιιιοιι εοιιτ ει.ιιι·ιι, Μπιτ ιιιιοΙι "Με
ειιιοιι ο.ιιιιοτοιιΒοιτοιι οιιιςοεοιιτο.ιιιιι. Κοιιιιτο ειιτ ιπι Ι.ιοο·οιι
ιιιιιοτειιοιιι ιινοτιιοιι.Οοτιιιιιο Πι·ιιοιιοιιιριιιιιιιιοιιιιοιτ.Βι·οοιιοιιτιο
Μοιιιοιι Ποτ. Με ιιοιιι Αιιο;οιιεριοςοι ςοννειιτι. ιιιειι οιιιεεοιι
ιιιπ! ιιιιιοιι επι $οιιιιοι·νοιι ιιιπ! ιιοιι εοιποο Βοειτιι Με ιι·οιιιοιι
ΡΙοοΙι'ε οιιιιιοιιιιιοιιιιοιοο ιιιιοιιοΙιττονοτινϋιιιιιιιο; - Νοιειιιι.ιιι
ιιιιι6ειιιιο? - Πιοεοτ νοτιςοινσιιιιο'Ι'ιιοιι ειοιιτ ι·ϋιιιιιοιι ειπε, ιει:
ιιιιι. ιειιιτοιοιιοιι ΗΙιι1ειιειι·ιιιοιι ιιωωιιι. Ποιοι· άοι· Πει". ιιιιοτ
άειιι ι·οοιιιοιι Βιιτιιιιϋτιιοτ ΙΙιεει ειοιι οιιιο ιιιοιιιο θοιιινοΙΙιιιιο·,
ιιιιοιιινοιεοιι. Ιιι οοτ Ε'οιι;ο ιιιιιιοω ειιιιι ιιιοτ οιιι Αιιεοοεε. αοι
οιιοτ οι·ϋιι“ιιοι ινιιτάο ιιιιτι ιιι ιιιιιι Τιι.ςοιι ειιειιοιιι.ο.Πετιιοοιι
@οι οιιιο ετοι.ι.<;ονοτεοιιΙοοιιτοτιιιιε ιιοε Αιι€οε επι'. Βε οιπ
ννιοιιοΙι οιοο οιιιο οιιοιιςο Ιι·ιιιο-ΟΙιοι·ιοιτιιιιε ιιιπ Βιιτοιιιιι·ιιοιι
ουκ» άιο 8οΙοτε. ιιιιιοιι ιιιπ! ειιεεοιι απο. Ι επι. νοιιι Ηοι·ιι
ιιοιιιι·ιιτιάο. Αιιεοοεεο ιιιι άοι· Ιιιιιιοιι Βοιιιιιιοτ ιιιιιι :ιπιι Ιιιιιιοιι
8οιιοιιιιοι. Πιο ιιιι.οτ.οτιοιοοιιεοιιοΠιιιοτειιοιιιιιιρ; οτιςε.ιιΒ.οιιιοιιΙ
Μιτου νοιι ΒιεριιγΙοοοοοιιε ιιιιι·οιιε. Βοιιιιοεειιοιι ινιιι·ιιο Με
Διιεο οιιιιοΙοιι·ι. πιει οιιιο Βοεοιιτοιιιιιιιι; Με Ρι·πριιτειοε.

Θ. Κοι·Ι‹ο.εο ιι ιπιι. -«Πιο δ'ιιιτει:ιοιιειιιεεεεςο ιιι άοι· Απ·
ιτοιιιιιοτο.ριο.ιίοτιιιιιιε ρετοιιειιγιιιο.ιοεο.».
Ιιι οιιιοιιι Ε'ειΙο εισιιι.Ιιοιιο ιιιιιι ιιιοεειιιιτο Βοεεοτιιιιο· Με
8οιινοτιιι68οιιε. Βιιιιοτιιι Ι8 ε.. ιι. ιιιι 5

.

Μοιιιιιο ιιτιιιιιι. Πιο
ιι·ιιιιο Ηοι·ιιιιιιιιι: ννο.ι· ιιιοιιι νεεοιιιιιτιειτι. 1ιι 16 Τ8.80ιι του
ειοιι άεε 8οιινοι·ιιιϋε;οιινοιι ιιιιιΒιοι·πιιιιοιι ιιι άοτ Νο.ιιο Με ει.ιιι
0,5. Ηοι·ιιιιιιιιτεοεοιιινιιι·ο ιιιιτ Ι·Ιγροριιιιιι Β Αιιο;οιι.
Εοοειιιοιιειιιιιιιιι€. Πιο Μειεεεεο ιιοεοΙιΙοιιιιιιςτοάιο Αιιΐεο.ιιςιιιιο
Με Ηγροριιιιιι. ΜιιοιιΙεο οι. Ι.ιοιιοοιιιιιι;ει Οοτιιοεο.
14 Αιιιτοιι. Κοιιιο Βοειιιτοιο. Ηιιιι:οτο 8γιιοοιιιοιι 2 πιει οιιιιο
ῇειιο ννιτιιιιιι€. Οειει·εοιε Με ιιιιιιιιιοιι 8 Αιιοοιι. Πιο
Πεεεε.εο ιιοΐϋτάοττάιο Αιιι'ειι.ιιςιιιι€ άοι· ι;οιιιιοιΙοιιοιι Βιιιεοιι
ιιιεειιοιι- _ιοιιοοιιιιιοιιι οιιοτο·ιεοιι. Β ριεοιο ι·ιιι ε. 4 Αιιι;οιι
1ιι οΙΙοιι τω» Ε'ιιΙΙοιι ειιι:οιιεοιιοιιιΙιοιιοτΝιιτ2οιι.

Α. Β. Ρορο τι: «Ζιιτ Κεειιιετιιι ιιοτ ειικοιιοι·οιιοιι Αιιοιιιειιοιι
ιιοε Αιιτοιιιιιιιιοτιςι·ιιιιιιοε».
Βτιιιει άιο ΒοεοΙιτοιιιιιιιε οιιιοε ΓειΙοε νοιι ΟοΙοιιοιιι άοι·
Αιιοι·ιιιιιιι. ιιιιιι άεε 8οιιιιοι·νοιι ιιοΙιετ Ζοιοιιιιιιιι€.

θ. Κ ο ι· ιι ο ε ο ιι ιιι ι Ι ι : «Ζντοι Νικ νοιι Αιιιι·ιιιιο. ιιοιιο·οιιιτιι.
ιιιιιιιοι·ειιε οοιιιριοτο».

Βιιιιτιιιιι ειιιιεοιιοτειιικι. ι ειιοιιειιιοιι ιιοιοειιο_ι (.Τοιιτιιιιι Πιτ θο
ιιιιτιειιιιι'ο ιιιιιι Γτιιιιοιιιιτιιιιιιιιοιιοιι).

ννοετιιιιι οιιιι.Ιιιιοιοςιι (Ζοιιεοιιτιι'ι.ιιπ ΟριιτιιιιιιιιοΙοαιο).
ννοετιιιιι ιιιιιιιτεοιιειΕεε_ξε εειιιιοιιιιοιρειοΙιιοττιι ι ιιοιτορετοΙοο·ιι
(Ζοιτεοιιι·ιι'ιτω· ιιιιιιιεοιιο ιιιιτι8οι·ιοιιιιιοιιο Ρεγοιιιιιιτιο ιιιιιι
Νοιιι·ορει.ιιοιοΒιοι

Ψοειιιιιιι οιιεοΙιιεοιιοετινοιιιιοιε·ιεςιοιιγ.εειιιιοιιιιοι ι ρτειιτ.ιιεο!ιο
ειιοι ιιιοσιιιιιιγ (Ζειιωιωτι τω· 6ιΤοιιιΙιοιιοΗγειοιιο, ιι·οτιοιιι
Ιιοιιο ιιπά ρτειαιεοιιο Μοιιιοιιι).

Ψο_ιοιιιιο-ιιιοάιιιιιειιιι ειιιιτιιο.Ι(ΠιιιΕ8τ-ιιιοάιοιιιιεοιιοε.Ϊοιιτιιιιι).
ννι·ειεοιι (Ποτ Δια). .

[ιιι οτειοιι Γιιιιο, 25-_'ιιιιτιρο Βιιιιοτιιι, που τι: νοτιιιοιιιοι·ι.ο
Ηοτιιιιιιιιι ιπιι. ι.τιιιιοτ ο.ιιιι2οιιο. Ι.ιιιεο Ιοι‹:ιιι ιιιιοιι οιιοιι ιιιιιι
ιιιιιτειι νοι·εοιιοιιοιι.Γιιιιιι ιιε ειιτ ειοιιιιιιιι·. νιειιε οιιιιο θιιιιιεοι·.
ΡιιιΒιοτ ιιι 3,5 Μζοι.οτιπιι. - 6 Π = 0,2. Ι.ιιιι‹ε οι;ιοιιΓειιιε
ΙιιΙοιιιε Ηοτιιιιε.ιιι. πιιπ 8·οιι·ιιιιιοιιιΒιιιιιιο. Μοεο τω» - Οπω
τιιοτειιιιοΠιε - ιιιπ! Ιοιοιιτ Μαι οιιοιι νοι·εοιιοιιοιι. Νοοιι Εκ
ι.τιιοιιοΠνιειιε ιπιι. 4- 15 Ι) = 0,2. Ποτ θ·τοεενιιιοτ εοΙι οιιοιι
εοιοιιο Αιι,<:_οιιι.ιοιιιιιιι. Ιιειιοιι. Βοι· πννοιτο ΕΜΠ, Βϋ.ιιοι·ιιι νοιι
80 .Ηιιιι·οιι. Νγειιι.Βιιιιιε. Β.ο οιι το ΙιΙοιιιο Ηοτιιιιιι.ιιι, Οο.ιιιτιι.οιε
ιιιοΙΙιε οι.ινεε ιιο.οιι οιιοιι ιιιπ νοτιιιοοι·ι:.Νο.οιι άοι· Βιιιτοιοτιοιι
νιειιε ιιιιι -ι- 10 Ι) : 0,2. ιι`ιιιιιιιιε ιιοτιιιιιι. Ιιι ιι Με: Κιοιιιο
Ηοι·ιιιιειιι. Μοεο ιιιιοΙι οιιοιι νοτεοιιοιιοιιΖιι;τοι·ιιιιιιι ιει. ιιι άοι·
Ροτιριιοι·ιο ιτιιιιο ιιιιτοιι τιιιιιιι.ι·οΒιτοιι“οιι, ννοιοιιο νοιι άειιι
Βιιιεοιιτιιιιιιο 2ιι ιιιτοτ Μιτιο ιιιιι ιιι.ιιιοιι, άιο ιιιιω @οι πει
Ιεεεοιι. νιειιε = 0.1 ιιιιοιι ιπιι. 4- 0 Π.
Ιιι Βοιιιοιι ίι'ιιΙΙοιι ιειιιω ω» Ιτιετιιιις νοΙΙιωιιιιιιοιι.

θ. Κ ο τ κ ε ε ο ιι ιν ιι ι : «Βοτιοιιι.Με άιο τιιιιιιιιιιειι άοι· οοο.
ιιιο€οιιιιοιι Αιι€οιιιιτ2ιΙιοιιοιι Αιιιιιοιιιιιι€ ιιιι Β'ιοοιιοιι ?Μουν
Με ΡοιιοΙιεοιιοιι θοιινοτιιοιιιοιιιε».
Θοετιιοιι:οτννιιι·τιοιιιι ιιιιιιι' οοο .Τιιιιι ιιιιιι .Ϊιιιι Ι890. Ποτ
ϋι·ι:ιιοιιοΒοειι2οι· εοτιο,·ιοιιι ιιιιοι·ειω· ινοιεο Πιτάιο Αιιιιιοιιιιιια.
Βιιι ιιοεοιιιιοτοεΟροτει.ιοιιε2ιιιιιιιοτ,οιιι Ι)ιιιιιιοικιιιιιιιοτ, 12 Βοτ
ιοιι ιιπ διειιι·ιιτιιιιιιο, ιιιι‹ἱ 2ντοι ο·τιιεεο $οιιοιιιιοιι ιπιι. Βιι·οιι
Ιειἔοτιιιιι.ςειο.ιιιιοιιειιτ νοτιιιο;ιιιιο·. Ποτ Βοειτιοτ ιιοειτιι.ι εο8ιιτ
οιο Βοιι0ειιιιιιιιο· άετ ετε.ιιοιιο.τοιιΚι·ιιιιιιοιι - @του οε πιο
ινοιιιρ; Με 2ιι 108 «Μι Ιιιι ι;ιιιι2οιι 1405 Αιιο;οιιιιτε.ιιιιο:900
ΚΙοιιιτιιεεοιι, 508 .Ιιιιιοιι. 837 'Ι'τεοιιοιιιΙιι·ειιιιε·,ιιενοιι 187.Ιιιιιοιι.
νοιι άου ιιιοοιιιι.ιιιεοιιοιιΜοιιιοιιοιι άοι· Τι·οοιιοιιι5οιιιιιιιιιιιιιις
ιιι›ι οι· ιιιπ άεε Αιιεάτιιοιιοιι άοι· ιζόι·ιιοι· ιιιπ οοιι·οριοιιιτιοιι
[Μο - ιοιιοοιι τιιιιι·ιοτ άεε 2ιτιεοιιοιιιιοιι Νοι.ο·οιιιοοτ οιεςειιοιι
Ε'ιιι,·.τετοπο.
Χ'νοιιιοε ιπιι θοιιιιιιιο·ιιοιι, θτιιιιάιιοιιιιοιτ, ιιιιιι ιπιι' Βοοιιιι.οιι
τιιιιι; οοτ Λεορειε ιιιιιιοιιιιιιι;,»πιο ιπιι. ιιιοεοι· Ποιιιιοιιο ιιιιιιιι·
που "κει οιιινοι·ει:ο.ιιτιοιιεοιιι ιι6ιιιιοιι.Αιι Οροι·ειιοιιοιι νιιιιτάοιι
ιιιι ο·ιιιι2οιι2:58ιιιιερ;οιιιιιι·ι,(Ιετιιιιιοι· '70Ειιιτι·ο.οιιοιιοτι.44 Ιτι·
ιιοοιοιιιιοτι.50 Οροτειιοιιοιι @εοπ Βιιιτοριιιιιι απο Τι·ιοιιιιι.ειε.
Ρειιοιιιιιιιειιιιιιιε ιιιιοιι Βιιιτιι.οιιοιι ιιοιιιι "τοι πιει νετ. νοιι 53
οιιιιο Ιιιιιοοιοιιιιο Βιιιτοιιιτιοιι ιιοιιιιιιιοιι Η ε·ιιιοιιΙτιενοτιιιιι. Βοι
Βιιιτοριιιιιι ιιιιιι Ττιοιιιο.ειε ντιιττΙοειΕοι.ειιιιοιι Ιειρροιιεοιιιοιιιιιιιιιιτ.
επι (Με Βιιιτο.ιιιΙττο.ιιεριε.ιιιιτι.Βιιειιι·ρειιοιι Με 'Ειιτιιιιοιιειιοιιοε
ινιιι·ι:Ιο21 ιιιιι.Ιειιεεοιιιιιτι. 8οιιιιοιιιιοιιοιιιιιιιιιο οιΙοι· Βιιιιιιιιιο·οιι
νοτινιτΓι Κ.

.Τ
.

Η οτε ο νν: «ΒιιτειιιιιιιιιιΒ· άοι· Ηοι·ιιιιειιι. ν·οτε.ιιιο.εει.Δωσε
$οιιιιιιιιιοΙριΙ2ο».

Βοτ ΕΜΠ ινιιτιιο ιιι άοι· ΟΙιετικοινοτΠιιινοτειι:Μεοιιι;οιιιιιιιιιιι
Ιιοοιιιιοιιιοτ.Βιιι 50-_ιιι.ιιι·ιο·οτ_ιιιιιιεοιιοι·ΗἐιιιιιΙοτ ΖοιετοΜε άοι·
Ηοτιιιιιιιιι άεε ιιιιιιοιι Αιι,ςοε, ιιοι·οιι Μιτιο ειιιειι2οιιιι, οιιιοιι
νοττει.τοιιιιοι-ιιτοιει.ιιιιιιεοιιε;οιιιιιοιιοιι Ρι'τοιιι'.Νιιτ άιο Ροτιριιοι·ιο
άοι· Ηοι·ιιιιιιιιι »νετ ιιι οιοοι· Βι·οιιο νοιι Β ιιιιιι. ω" ιιιιιι
ιιιιι·οιιεισιιιις. Ι)ιο νοι·ιιοτο Αιι€οιιιοιιιιιιιοτ ιει ειιιςοιιοιιοιι.
ΘοτιιιΒιο ειιςοιιιοιιιο Ιιι_ιοοιιοτι ιιιπ! ,ο·οι·ιιι€οΒοι2οι·οοιιοιιιιιιι
οιι. Κοιιιο ΠτιιοιιοιιιριιιιιιΙιοΜιοιτ. Βοιιτ .ειοτιιικο Βοοι·οιιοιι.
ιοιιτεοιιοιιι ιιιιι· Με ειιεεοιι ιιιιι τοτΙιειιιιοιι. Ρετ.ιοιιι ιιι εοιιι·
εοΙιΙοοιιτ.οιιιιιΙ18οιιιοιιιοιι Βι·ιιε.ιιτιιιιι.ι·εειιετοιιιιο.Ηετιι ιιοτιιιιι.Ι.
Ν. ιτιοοιιιιιιιιε ιιιιιιιιι. ΒιιιιΒιο Ποιιιιι.ο των άοι· Βτιιτειιιιιιιι.ς
Με Αιιεοε ιπι οι· οτι Κοριεοιιιιιοτ2οτι ιιιιιι :ιιι οιοοι· Πετε
νοι·ιιιι1ιιιιι€.ινοΙοιιο θειιιοιοτιειτιιι:ε; ιιοιιιννοιιιιιε;ιιιιιοιιι.ο,ιιιιοι·



Β2

ιιπ 1.ιι.πιε νοπ 17 Τειἔεπ εεΙιννε.ιιιι.νω- ε1:ινε5 11(οε1ιεπ1ιε- 1
ειι.ππ Με Απεειι1ειι1ειι, οιιιιε ει·1ιεΜιε1ιεειιιι_ιεετινεΒεεειιινει·- ι
άεπ, πιιω'1.'ι·ιιιιιιπ.<.ι:άεε 1ιπΙιεπ' Αιιεεε._ Ζπειειειι Π". ει· επ ι
θε1ιιπει·2επ ιπι 11π1‹επΠιιι“ιι.ιε1επ1ι.Πι· πεεε1ιείτιει. ειε1ι_πι1ι;
Κ1ειιιιιιι.ιιι1ε1°νειι ι.ε1ιεπειιιιιιε1π ππε ω· Βιιιρι11πι;ει·εει θε
επειι1ε1ιεΐετππεεπ.Ρι·οι'. Ηιι·εειιιιιεππ ει.ε11ιεΜε Πιεεποεε επι
Κει·ε.τοιιιγεοειε εερει·.<;ι11ιε.πε.1Μπ Βιιιε1ιε1ιεππετ εε1ειιιιϋεεπ
Αιιιιειςετιιτιἔ επι' άει· Ηοι·πιιειιιι: ννπι·ι1ε ιπι1ιι·οε1ιοριεε1ιιιπ1.ει·· .
ειιε1ιι ππε ει·ριε.1ιι·ειιιειι Αερει·ει11ιιε ι'ιιιιιιι;ειιιε. Απςε1εΒιε
ΚιιΙτιιι·ειι 1ιεετε.τι,ετεπΜε Πιιιι:ςιιοεε.Ππιει· .Τοποιοι·πι,Οοιιηιι·εε
εειι ππε Οεε1ιιειοπενει·πειιά ι·ειιιιΒιε ειειι Με Ηοι·π1ιεπι.ιιι 4
'Ι'ειι:επ ιει1οειι ει·ιιιιιε ειε1ι άει· Με ι1ε1ιιπΠει εεε1ιε1ιεπε1:1οι·π-ι
ιιιι.πιι·ε.πιι.Πιε Αιιι:ε 1ιεε·ε.ππρ1ιτπιειεε1ιεπ εειιι·ππιριειι. ιπι
ι“ππι;επ πιπ: άει· Ρι12ειιοι·ι·ειιππιιτ,ιι·ε1ε1ιε:ιιι ΚεπιπεΙιεπ πω!
ιι1ιπει·π ι·ετειιε1ιι1νιιτιιειι,ι;ε1ιεπ 1ιειιι ΒεειιΙιε.ι. 17ει·ι'.ιπειιιι

'
- ν

· Ν. 8εο·1ιο1οιν: «Βε1ιιι1τεπεει·τεπ1ιππε·πιιά 8γι·ιπΒ·οιπΥΘ112»Με Αιιεε:ιιιι εει ππι. πιειιι ρπι;1ιοε·επεπΡι12επ νει·ιπιεειιι. πιιά
νειιιιπι·ειιιιιςι εειπεπ. _
4 Πιε ειπεειι1ε.ειεςε11ιτει·ετιιι·.ιπι 1ιεεεπι1ει·επ Με Αι·1ιειιεπ
1.ε1ιει·'ει.νει·ιιεπι·εε1ιι:Β·ειιειιω”. 4 -

Β. Π. Π ε ν· ε π ε ο π: οΖιιι· Αειιο10ε;ιε άει· ρει·επε1η·πιετόεεπ
Κει·ε.ι.ιιιε»,>
Βειιιει·εειιι€ε τγιιιεε1ιειιιιι·επε1ι.Κει·ε.τιι. ιιπ ειπειπ 26-_ιει1ιι·ιΒεπ
111ιιιιιιεόει· επι· Ζει: επε1ι ποε1ι ειπ ιι1ειιε ιιιιι·ιιπι ειιιινι·ειει
πιιά Με ΑπειεεΚιιιιε ππι· 8 11ιοε1ιεπνει· Β1°1ι1°3111€1111(ζεεε
ει·ετεπ Απεσ-ε εειπει·Μ 1ιε.τ.Πειεε Με Αιιε·επει·1ετε.π1ιιιπε·εε
1ιπι·πε Ζειι ιιιιι·ιι πει· Αιιειεειιιιιιε: ει·ΐοιρ,·τ.- ιει εονιε1 Με
ννιεεεπ ποειι πιε1ιτ.1ιεο1ιεε1ιιει.ννοι·‹ιεπ.

θε1ιιπιτε - .-1ει·πιπ:
Αιιε·επ1ιει1επειε.ιτιπ Βε.ιπιιι·ιαιιιιι».

1'οπι 4. Νονεπι1ιει· 18118Με 1. Νονεπι1ιετ 1899. Αιιι1ιιι1επι:ε
Κι·επιιε 4855. Πει· δι·11ιε1ιε1ιο11ιεειιιιππιόει· θει·τεπ ειεΙΙιε
21177Ρετιεπτειι, .1ιιιιεπ 1Οΐθ, Βιιεεειι 404, ειε. Πεε Τι·ιιειιοιπ
1ιεεπεπιιιε1ιι.28.85 ρΟι;. (Με θεειιιππιτιπειει·ιιι1ε. Βι·1‹ι·επ1‹ιιπι;επ
όεε Πνεε1ι:ι·ειετιιε5,16 ρθτ. - Μιιιιπιει· 128 ΟΙειιεοπιιιι·επιιε.
Ε.ιπεε ππι· 4,0·2 ρΟι. -175 Βτεει·1ιι·επΙιε. Ππεει·εειιπει Με
1ι1ειιιεπ ορει·εκινεπ ΙΒιπειιΠ'ε -- π" ιιε.πιεπ 4.70Ορειειιοπεπ,
ιιει·ιιπτει·: Βιιιι·εει:ιοιιεπ '71. 1ι·ιι1εειοιπιεπ 51. Τι·ιε1ιιεειεορειε
τιοπειι 190. εεε. Π κ
Με εε1ιεπει· Γε11Με ειπ 1.ιιιιι1:ι·οπι1ιει·νοι·ε·ε1ιο1ιεπ.
θε. Ρεπει·ε1ιιιι·,<.;ει· Οριιι.πιιιιιιο1οειεε1ιε θε

εεΙ1εε1ιεΗ:.

Βιτειιιιε· πιπ 29. ΑΙΜ 1899.
-

Ν. Α. 11ο1ιεενν: «Πε1ιει·Με εειι1ιο1οΒιεε1ι-επετοπιιεε1ιεπνει·
5.πι1ει·ιιπεεπ άει· Αιιςεπ Νειιε;επει·επει· πει ε.πρεπει·επει·
1.ιιεε>>. .
Πεε ειπινεπι1ειι·ειε 111εεει·ιε1επτει:ειππιτε εειπ Ριπι1εΙΙιειιεε
Πιε 10 Ρεπι· ΑιιΒεπ εειιιιιτεπ νοιι 7''Ι':ι.ε.τεπΜε επ 10 111οπετεπ
ιι1ι:επΚιπιιετπ απ. 1π ε11ειιΑπεεπ 1ιεεεεπ ειε1ι ιπιιιι·οε1ιοριεε1ιε
νετε.πάει·ιιπςεπ πειειιινειεεπ. Ηιιιιρτειιε1ι1ιειιι”επι1επειε1ινει·
11.ιιι1ει·υπεεπιπι 11ι·εε.1τι·ε.1ιτιιειιππ επ άεπ θει1ιεεεπ ιιι Εστω
ειιιει· ειιιιο- ιιιι‹1 ρειινε.εεπ1ιτιε. Πει· Βιιι·ιιιιιεεεει·ιειιι εςιε1ιτιπ
17 $11ι:επ Με Βεειι1ιιιι:ε εει· Αι·1›ειτ,ικιε1οιιεινοιι1ειιε(ιιιιι·1ιε1ι
ιιοειι νετϋι1`επι1ιε1ιιινει·ι1επννιι·ιι.
θε1η·οειιει· ππε Βιεεειε· ει·ιπιιει·π ιιπ άειι 1(οι·11οιιιιπεπνοιι
Ποι·π1ιεπι1ειιεοπιεπ Με ?Μεε ιπιτε.ιιιετιπει· ριιι·επε1ιγιπει.ϋεει·
Κετε.ιιτιε. .

Π. Γ. Κ1ιιποινιτεειι: «Πεπιεπετι·ιιτ ειπεπ Αρρει·ε.ι. επι·
12τ1115.ι·ιιπεάει· Πτεειιειπιιπε·ειι πει άει· $1‹ιεε1‹οριε».

δ. 111'.Β ε 1ε π 1;ο ιν ε ιι γ: «Πεπιοπειι·ιι·ι ιπι1ιι·οειιοριεε1ιεΡι·εε
ρειειε: θ1ιοιιι άει· 11.ειιπιι».

Βιι2ιιπ8 νοιπ εε. Με ιεεε.
Σ). Α. θε1ε π ε 1‹χ: «11επει· Με Βειιειιιιιιη: άει· 81ι1ει·ε1πει·1ιε
εει εει· θιειιεοιιιορει·ειιοπ».

Κπι1ιπε1ιεπ -Τ 80 Βιιιε1ι
- ινιιι·ιιεπ ι1ιει1ε.ειπι“ε.ε1ιιπιτ. άειιι

Ηιεεεει· ω» άει· 11:ιιι2εεε1ει·οποιπιπι,τ1ιει1εεεΙει·οι›οιπιι1ππε
ιι·ιιιεει.οιπιι·ι:.Πεππ ινιιι·‹1ειπ Με νει·ιιετε Κειππιεπ ιιπτει· Νοι·
ιιιιι1Μ·ιιε1ιΒιεεπεκμ11ϋεππε εεπι·ε.ε1ιτ ππε (Με Με 1.6ειιιιε
ι1ιιι·ειι Με Νει·πε Ιιιιιιιιιι·επιι1ι.ι·ιι·ι.ε,”ινιιτι1εεοιε1ιεε τιιιι·ε1ιΜε
11εε.ειιοπεπι Βει·1ιπετιι1:ιιι πε.ε1ιεεινιεεεπ. Αιιε1ι Τιιει:1ιεειπι11
ειοπεπ νιιππιειι ειπεειιιιιι·ι ιιπι πιιε1ι2ιιιι·ειεεπ,σε Με 'Γιιε1ιε
ρει·τιεπε1ε1ιεπιιιε.Νει·1ιε ρε.εειι·ιεπ. 11'οιει.ι:Ιειει11ιιτε Βεεειιι·ε1
ιιππ;; άει· τεε1ιπιεε1ιεπΑποι·ιιιιιιπε· πει· 1*ει·επειιε. 11'ιε επ ει·
ενετιεπ, ει·ινιεε εε ειο1ι,Μιεε ειπε Ειιιι·ιιιιοπ ετιιτιιιπάει. εε
1ιιπ€ε Με Νιιι·1σε.ιι·ιεειι,σ. 1

ι.

ε;ειεεει·ειειι ιιπι1 1οε1‹ει·ιει. Πιε
ειιιιωιοπ πιιππιτ ιιιι·ειι 11%;; ιπ άεπ Βιι1ιεοπιιιπεκινε1ι·ειιπι. .Τε
111τει·ππε _ι

ε

ι”εειει·Με Νει·1ιε Μπι, πιπ εε ννεπιιςει·Μεεε Με
εεΙ1ιε ιιιιι·ε1ιππε πει 40 'Ι*ε.ε,·ειιπά 1ι.1ιει·επΝε.ι·1ιεπ»Με ιιιε1ιιε
ιπε1ιι· ιιπτειι€ειει.εεεπ.1(ει·1ι1επιιπεειι άει· Ιι·ιε ιπιι. ι1ει·Νει·`ι›ε
1ιειπιπεπ Με 1ιι1ιι·ει.ιοπ. -

Πιε ειπιεε1ιε δειει·οτοτπιε νιιιι·1αι;Μεε πω· 2ειτννει1ιε· ιιππ
ετειιι: ιιιι·ε 1νιι·ιιιιπε πει· 1ι·ι‹1εετοιπιειιειεΙι. Νε.ι·1ιεπιπιτ Ε'ιειεΙπ

ι θοποι·ι·1ιοεπιιι. 28 Πι.11επ (1επεειιπε: πιιά
«Βει·ιε1ιι ιιιιει· Με ΤπειιΒιιειε άει·

·
η 'ιιπι1 ιει. ι1ιιι·ε1ιειιειιιεΙιτ ε·ει81ιι·Ιιειιει ειε

α;" Ο ·Μ,0Μιι11ι11.1ΠεθΠ- ινειιπ ε1ειι1ι·ιε εννιεε1ιεπΜε θειο
ι·ε.ινιιιιπ ε @με - Μιππεπ ι1ειιει·πιιιι1τι·ιι·επ.
Ν. .Ι

. Βιιι·2ειν: ε11ε1ιει· Με Μει.'110τιεπ.πει· Ε'11ι·1ιιιπ8·πιει·

Σ 11επι1ιι·ε.ιιε1ιγε1οιιιεε.».

ΔΑπι πεειειι ,εειιπετ Με Ε'ει·1ιιιπες
πω; Οτεειπ ιιπι1πειιε εει·

111εικει·ι.'εε1ιειι111ει1ιοι1ε;Με 1ιετπιπειπ ι·ιιιιιι ειε1ι Με Με
ε1εει:ιεεΙιειιΕ'εεει·π.

(1-ιι.

11ι·ειεεπ Ντ. 27-38.

(Ντ. 27.1 .. .

· , . ι

17ειι'. ννειει:άει·ππι'1ιιπ, ι1εεε ιπειι 1ιει_ιειιει·εεε. 1ιε1ιιιιιε11επ

1(ει·ι·επ1ιιιιι€1·εειιι.ει·ιιπΜιε1ι άεε Νει·νεπεγειειιι ιιπΕει·επε1ιεπ
ιπιιεε. 1ιεεοπιιει·ειιπ πιιιι.1ετεπ 1.ε1ιεπειι1ιει·,ι1εππ_πιει· ΜΜΜ.
Με 8γι·ιπι.:επιγειιε πιε1ιι. εε1ιεπ Με θι·ιιιιάιιτεεεΙιε ειιιει· εε1
ε1ιειι. Ζννει ιπτετεεεεπτε Κι·επ1ιεπεεεε1ιιε1ιτειιι11ιιειι·ιτειι«Με

ο1ιεπε·εεεε·ιε. - ι
._
Μ

Α. Κ1ε ι π ιιιεππ.: «Πειιει· Ρι·οτει·,<ςο1πει θοποιι1ιοε».` (ΝΤ
27.1

νω. Με Ρι·οτετεο1ε.πεεινεπάτ ιπ 4.1 Γε.11επ νοπ εεπεετ
ιπ 16 11'5.11επνοιι

ε1ιι·οπιεεΙιει·θοποι·ι·1ιοε, ννονοιιππι· 7 Ρε.ΙΙεςεπεεεπειπά.

«Βιπ ?ΜΙ .νοπ νε11ιεει··Α1ιιιι·εεεπ1ιειι:άει·
Βει;επ1ιο;επιιειιτ επι' πειιιεπ Διιε·επ». (Νε 27.)

Πει· νοιπ 1ιειΕεεεει· 1ιεο1ιεε1ιιειεΚι·ειι1:ε Μεε ιο1εειιι1εΛυσε
ιππ1ιεπΜε: νι511ιεςεΑιιιι·εεεπΙιειε άει· Βεεεπ1ιοΒεπ1ιεπι, Αιι·
ινεεεπ1ιειτ. άεε Ρι·οοεεειιε ει1ιε.ι·ιε, τ1ιει1νιιειεεΤι·ιιιιιιπε ι1ει·
11ιπεε,Αιι·οριιιε άει· θειε.εε1ιειιτ.ππι1 εει· Βει.ιπε ιιι άει· (ιε

ε_·επιιεει· Μειειι1ε.Μεεε ιιιι‹1Νγετιιι;ιπιιε 1ιοι·ι:οιιιε.1ιε.
δ
. Πο1ιειιοιν:

1117.'1'εε1ιε ιι επ: «Ζιιι· ?επε πω” Με $γριιι1ιε άεε ()επιτε1
πεινεπεγει:επιε εει άεπ ι·ιιεειεε1ιεπΠεπιι1ειιτεπ». (Ντ. 27.)

Απ άει· Πε.ιιιι νοπ 5 Β'18.11επειιε1ιτ νετίεεεει· άεπ Βειινειε
επ ιιι1ιτεπ, Μιεε Με $γριιι1ιε εεε θειιιι·ε.1πει·νεπεγετειπε πει
άεπ ι·ιιεειεε1ιεπΠιιπΜειιτεπ άιιι·επειιε πιε1ιι: εε11επ ιετ ιιππ ιιπ:
ιει· τ1επεε11ιεπ1(ι·επ1ι1ιειιεει·εε1ιειπιιιιςειινει·Ιειιιιτ, Με εε εει
ιπι· ιπ 11'εειειιι·ορε ιιι›1ιειιω.

Ν. Ρε πιο νν: «11ε1σει·πωπω ρπι·ιι1επτε». (Νι·. 28.)
Απε ιιπ1ιε1αιππιεπ Πι·εεε1ιεπ ει:ε1ι1ιτι.εειειι ειπε Ειιετιιπε
όει· 17ειςιπειροιιιοπ. ιι·οπε.ειι1ιπ1ιεεειιι;;ε Ρει·ειπεττιιιε, ειι.ι:ιεε
1ιπ1ιεεειι:ιε·.εθοπ1ιοι·ιι:ιε ππε ε118·ειπειπε θερι:ιε8.ιιιιε ιπιε πο.
1ιε1ιεπι Αιιεεεπι.ι πειειι 11τεεςιει· Κτιιπ1ι1ιειτειιιιιιει·. Ιπι Ειτε:
Γεπι1 ειε1ι επεεε1ι1ιεεεΙιε1ιΒιιιει1ιιε «επ εοιπιπεπιε. ι

1717.Ιινιιιιονν: «Πιε· 1ιιΜεειιοπεπ ιιπιι Οοπιι·ε.ιπι1ιεειιοπεπ
επι· Κι·ε.π1ιεπεεπεπόΙππε επ άει· ειιι11ιε1ιεπΚι·ιπι14ιιετε».
(Ντ. 28.1Δ

·

Πειπ 1'ειΓε.εεει· _πεε1ι ειπε ει1ε .1ε1ιτεεεειι.επιπ άει· Κι·ιπι
επι· Κι·ειιΙιεπ1ιε1ιεπι11ππε·ε·εει.ε.·πει.:Με 8οπιιπει·εειεειι πι» Με
Β1ιιι.ει·πιεπ.Με Ηει·1ιετεε.ιεοιιΜε Νει·νεπιιι·επ14ε, 111(ιπιει·πιιά
Ρι·ιι1ιιιπε· πιι- θε1ιγνιιιι1ειιειιιιεε. . ι

θ
.

1(1ιε1ιπ σε: «Με ιι·ει·ι1επ ε·εεεπνι·ει·ι:ιε,·Με .Βεννειεε 1111·
Με θοπτε,ειοει11ιτάει· Πε1ειπρειε 8ει”ιι1ιι·ι.?ε (Νι·. 28.)

Β.· Κ ειτε: «Κορίεε1ιπιει·πεπ ι:ι ?Μεε νοιιιιπς1ειε1ιει· Βει'ι·:ιε
1ιοπ ιπιπιιιιιι.ιεπ θι·ιιιιεε». (Νι·. 28.)
17ει·Γεεεει·ειπριιε1ιΙριπ _ιει1επι ΓεΙΙε νοπ Κοριεε1ιιπει·2 Με
Αιιεςεπ εει 11ειι·εειιοπ ιιπι1 Αειιςπιειιειπιιε ιιι ππτει·επεπειι.
ι1εππ ιιιιειι ιπιπιπιειε (Μεεε όεε Αετιιζιπειιειιιιιε οι1ει·πιικ1ειο1ιε
Ιιειι%ιετιοιι ι'ιι1ιι·επΜε ιιι Κοριεειιιπει·Ζεπ. Με Μιι·ε1ιοοι·ι·εετιοπ
1ειε1ιι;1ιεεειειΒεννετιιειι.

111. Π ε ννεε ε ιι ο νν: «Ππιει·επεπππε·επιει1ιοάεπ επι· Βεει;ιιπι
ιπιιπ8· άει· ρ1ιγειικε1ιεεπεπ Βι;επεε1ιείτεπ ω Κ1ειάει·8·ε
Νώε». (Νιλ. 211.)

Α. Ι ιιι· ε. π ο ιν : «Ε1ιπιε;εΒειπει·1ιππ,εειι ιι1ιει· Με ει·ιπιε.ι·ε Βιετ
εεππε1ιε πειιε ιιο1ιεπ Βιειπεε1ιπιττ.». (Ντ. 29.)

1(1πάει· Ηεπι·1 νοπ 12 Γε11ειιΜε 1(ει·ιε.εεει·τπιε Με ρι·ιπι15.ι·ε
Β1εεεππειιπ ειπ, άεππ ειε Μεεε ειπε εε1ιπε11ει·εΗειιιιπες επ

Με ειι”επεπω»...
1ιειιτ11ιιπι;,ει1ιεεεε1ιεπνοιι άειι 1ι'1111επ,ινε εε εειι πιπ ·ειιιεπ
ει1ει·ιε·επΒ1εεειιεειειι·1ι οι1ει·πιπ 1(ει·1ει:2ππεεει· Βιεεεπει·ιιπά
ιεπι1ει· 1ιεπ‹1εΙ#.Απεεει·ι1ειππετ Με ρι·ιπιει·εΒιε.εεππιι1ιτεποε



3.3

@ειι Υετειιε. Φιεε εετ ΠτειιΙφ εεεειι εινει'Γεεε ιιε.εΙι εετ Ορε
τετ.ιοιιερειιτειι ιιι·ιιιιτειι Εεεε.

Κ. ΜιτεΙ)ιι εε πι: «Πτι Επι) νοιι ΒτττΙιειιιε εκειιεεΠνιιιιι
ιιιιινετεεΙε ιιι Β'εΙΒε νοιι θειιεττΙιεε». (Ντ. 29.)

Παει ΕΓΥΠιειιι. εεε ιΠιει· άειι @πεε Κετρει·, ειιει.τειιειιιιιιειι
ειε Η:ιιιε(ΜεΙιειι Με ΓιιεεεεΙιΙειι. νετΙιτειτει.. νοιι ΙιεΙιετ Τεπε
ρει·ειιιτ εε;;Ιειτει ιιιι(1 ιιιιιετ ΑεεειιιΙτετιιιιΒ·.=.τειιεεειιννει·, ννιτ‹Ι
νειιι νετ(εεεετ Με Ε'εΙε;ε εετ θειιεττΙιεε τ.τεεειιτει,τΙειιιι ειι
Αιιϊειιε; εετ Βι·Ιιι·ειιΙειιιι.ς Με): ειιιπ ΒειιΙιεενετεε Με θειιε
εεεεειι ιιι νιεΙειι ινειεεειι ΒΙιιτ!τετρετιιεεεεεειιτ.ειι !τειιιιειι.

Ι. 8 ετε Ιιειιιιιιε.Κι: «ει» Γε!! νοιι ΡεΙνρ ιιτι Ί'Ιιτετιειι
ειιεΙι». (Νι·. 29.)

Ο. Ρετει·εειι: «Πεεει·
Μπι».

'
(Ντ. 3).)

ΑΜ' θτιιιιε νοιι 500 Β'ε.ΙΙειι ιιιι ΚεΙιιιΜιι·ΗεερἱτεΙ Πιτ ΒΗΜ
ΙΗ.ιΙτετεεεΙΙτ ΡΜ. Ρετ.ετεειι άειι θεα εετ'. εεεε Με εεε.
·ΒιιτεΙιιιιεειι'εεΙιειι ΖεΙιτιε-ιιιεΙιτ ιιιιτ εει ΒνεΙιιΙιτι!τετιι, εειιεει·ιι
ειιεΙι εει ειιάετειι ειιι·ειιιεε!ιετι ΙιιΐεετιειιεΗτε.ιιΕΙιειτειι ωφε
Ώ.τεΠειιννετεειι. · · .

ειε Ζειιιιε.ιιειιιεΙιετι εει θτρΙιιΙΜ

2

Ε. Κε.τε: «Βιιι Ρετιιιιετ.ετ πι· ΠιιτετειιεΙιειιε εετ Αιιιτειι
εετιειειΙΜιτ ειι( ε.ΙΙιιιιιΙιΙιεΙιε ·Ι.ιεΙιτϋεει·,ε;ε.ιι€εΜε ‹Ιἰε8ιιεε
ΠεεΙιε Βεεειιιιιιιιτ ειεεετ ΠιιτετειιεΙιιιιιρ: εει ΒεΙιιιετνειι
ΙττειιΜιειιειι». (Ντ. 31.)

°

θ. Πεε τεΙι ε·ε ννε Κ ι: «Με Νοι.Ιινι·ειιάιεΙιειτΠετ ΠιιιΠιιιι·ιιιι(τ
ιιι ΒιιεεΙειι‹Ι ειιιει· εΙΙιτειιιειιιειι ιιιιε Πιτ εΠε ΝεΠειιετι
εεΙιττειει·ιεεεειι Πιιτειειιειιιιιιε·ειιιεΠιεεε Ζιιτ Χ'νεττΙιεε
εΠιιιιιιιιιι(.τεεεειριιτΙιει·ιτΠεεεειιΗειΙεει·ιιιιιε». (Ντ. 32.)

Ι. Ο ε.ε τι Ι ε ννΙ τ ε ε ιι: «νει·8ΠειιιΙιεΙιιιιι(τ ιιωτ 50 Κτε.ιιΙιε'
άιε ιπι Βιιιιετ.ει·ιιιιιι«ΗειΙΙΙει» εειιε.ιιόεΙτ ννιιτόετι. ιιπιά Πεετ
Πιτ ννειιετεε Βε!ιιεΙιεεΙ ιιε.εΙι ΒιιτΙεεειιιιε; ειεε άειιι $ειιιι.(;ε
τιιιιιι». (Ντ. 32.)

νεττ'εεεετ Μ". 143 Μπα. ειι εειτιε (.τεννεεειιεΡιι.(.ιειιι.ειι ·

ζετιεΙιτετ. ει·ιιιτ·Ιτ εεει· ιιιιτ 50 Αιιιιι·εττειι. εεε @Με
εε ειεΙι ει·ννιεε, ιιε.εε3 ιιιι Ι.ιιιιτε εετ Ζειτ ι·ετετει·Ιιειι ειιι‹Ι.
νοιι άειι ιιει·ιεειι εΙιετ "Η εετ ΚτειιΚειι ειεε εεεειιτειιιΙε Βεεεε
"Με τεΒιετιιτειι, ιτετεεετιιειε ιιι άειι 81Μι.ειι ΙεΙιειι από Ηιτετ
ΒεεεΙιεΠιειιιιε ιιε.εΙιεεΙιειι.

Ντ”.ΟτΙενν: «Πεεει· Με ΒεΙιειι‹ΙΙιιτιιτ άετ νετιιεεΙιΙε.εει;;τειι
Β"ε.ΙΙε νοιι Πτει·ιιεειιι·εἰιιειιι». (Ντ. 31. 32.)
Αιι εετ Ηειιε νοιι 50 Ρ'ειΠειι ΜΗ. εε νεττ'ε.εεετ ιιιεΙιτ Πιτ
τετεεειιι εει Πτετιιεεπτειιιειιιειι.ειε νετι ΒΙιιτιιιιιτειι εάετ εἰτετἱ
ιτειι ΑιιεΠϋεεειι εεε.·Ιειτει:ννεττΙειι,Μειτιε ρεΙΙιε.Πνε Ορετιιιιετιειι
νετ2ιιιιειιιιιειι, ιΙειιιι (ΠεεεΙεειι ΠΠιτειι Ιιειιιτι πειιι ΖιεΙ πω!
ιιιϋεεετιτεεΙιτ στι. Ιιιιιτετ ειιιειιάει· ννιεεετΙιοΙτ ννετεεε; (Με
ΒεειιΙιε.τ ετεετεΙτεειεε νιεΙ ΒιιιιεΠεει·, ννειιιι ιιιιιιι νοιι νετιιε
.ι1ετειιιΜΜΜ νετεεΙιτ. ιιιιιΙ εε ει·ϋιιτΗιεΙι Με ιιιεςΙιεΙι Με
θεεε)ιινιι!ετ ειιειιτριι·τ..

'
.

δ. Ο ε Ι] ε.ε ιι ο ντε Ι; ι: «Πτει Έεεει·ννιιιιεειι». (Ντ. 33.)
νοιι άειι 3 Ε”ϋ.ΙΙειι εεε νειιίεεεετε 1ιειιτε ιιιιτ ειτιετ ειιιειι
ε;ϋιιειι(ιτειινετΙειι(': εετ ΚτειιΙιε Ιιε!ιιι.ιτιειπε 8τιε1ιννιιιιάειιι
ειε Εεεετ, θ (Με. Πετ; (Πε ΙιεΙιετπνιιιι‹Ιε ννιιτεε Με Β Βειάειι
ιιε.ΙιτειινετιιεΙιτ.. άιε ΒΙιιτε·ετιιιιιεεΙ ειεε εετ ΒιιιιετιιιειιΙε ειιι
ίετιιτ ιιιι‹Ι (Με ΒειιεΙιννιιιιάε τε.ιιιρειιιι·τ. 2 Μειιετε ιιιιεΙι άει·
νετννιιιιειιιητ ννιιτεε εετ Ριιτἱειιτ Με εειιεεειι ειιτΙε.εεετι. Βιε
Ιιειεειι ειι(Ιει·ειι ΡΧΙΙε (ειεε ΒεΙιιιεεννιιιιεεΜε ειεε θτ.ιεΙιννιιιιεε) .
ειιεετειι ΙειεΙ: ιιι ειιιεπι ΡΜ! ειιτεΙι Ηετερει·εΙνεε, ιιτι ε.ιιεεττι
ειιι·εΙι ειε ·ιιιιιειι€εττετειιεΡετιιειιιΠε.

Ρ. ΜεεεετεεεΙι:
Ι.ιιεε». (Ντ. 33.)

Πετ Κι·:ιιιΙ‹ε »Με "ειιί: ρεριιΙϋεεε ΒιτειιΠιεπι. ιιεεεειιάε Ρε·
ρεΠ1ι11εεε ΑεεεεΙΙιοΙιΙειι, επι άειι ΑΠετ ιιιιά επι Βετει.ιιιιι:
ειιεεετιιυιιι ννιιι·εειι ιιεο!ι 2 νει·ΐειτειε ?ΙεεΜειι ειι άετ ΒειιεΙι
νωπά εεεεεεΜετ, ειε ειεΙιετ ειιιτιετΙιετιεεΙιινετειι. ΝτιεΙι ειιιετ
ετϋιιτΙΙιεΙιε·ιιειιιΠΙιιετιεεΙιειιΟιιτ εεΙιννειι‹Ιειι εεννοΙιΙ (Με Βικτω
ιΙιειιι,εΙε ειιιεΙι (Πε ΡερεΙιι, (Πε 2 Ρ|εεΙτειι εΙιεεειι ε.Ιιετ ιιτινετ

<‹Πεεει· θειιιειιιιιΠειι

_ε.ιιτΙετιΜε.. Μι θεεειιτΙιειΙ, ιιε Ιιε.ιιι”εάετ Ζω (τεεεΙΙτειιειετι ·
ειι ιΙιιιεπ ιιεεΙι ειιιι€ε, εΙεἱεΙιΠιΙΙε .ειιΠετΙιειιεεΙιε, ειε ε.ιιεΙι νοιι
ειιάετε:ι Αετ21ειι Με ειεΙιετ Ιερτεε 8ειΙειιιετ. ννιιτάειι. Πεεει
ιιιετΙιτε εετ ΚτειιΙιε ιιοεΙι ειιι Ι.ιιιιεεεΙει(Ιειι ‹ΙιιτεΙι. Με εετ ϊ
ΠεΙιεΙιειι ερεειΠεεΙιετιΒειιιιιιάΙιιιιε· ε·εννιεΙιειι ννε.ι·.

Α. ΡεεΙιΙΞ «Πετ εετιιετἱεεΙιε Βτιιε)‹ άετ θι·(τειιεε.(`τε Με
ειε Βε2ιεΙιιιιι(.τεεεεεΙεειι :επι ΑιιΠ:τετειι ιιπιά Πεεωιτι(1θη

8ξιξ'τιΞ3%Ιιειτειι.
(Ζιιτ Ρτεε·ε ιιεετ ειε Πτεεειιιιετ.ι)τ.)»

7 . .
](ετι”ε.εεετινειει. άετευ( Με. (Ιεεε εεε εειιιεΠεεΙιε θΙειεΙι(τεινιεΙιτ.ιιι εεε Θεννεεειι. επι ννιεΙιτιεεε ΡεετιιΙει. Πιτ ειε θεειιιιε

νοιι Ξερω πω.

Με εεε θεεειιιιιιτετμιιιιειιιιιε. ειιι·εΙι νει·ιιιἰιι‹ὶεττεΑΠιεΙεεεειι8
εεε ΒΙιιτεε Με 8εΙιννειι)τειι εεετεεΜ πετά ιιπό στο άιιτειι
Βρετιιιιιι ιιπιά εΙΙιεΙιεεΙιε ΜιιιεττιΙννε.εεετ εεΙιε.ιιάεΙτ ινετεειι
ιιιιιεεε. ·

θ. 'Γε τιι ετ: «Πεεετ ειε ΚιιεεΙ Ι)ιιιιι-ειιιιι νοιπ θτειιεριιιιΜε
άεε ειι.ε;Ιιεεεεε Ο)ιιτιιτι.τειιΡι·ετ'.Ο ει:ειι>>. (ΒτιΠεΙι Με·
όιεε.Ι .!ετιι·ιιε.Ινειιι 29. .ΜΗ 1899.) Ντ. 34.) .

νετΠιεεετ €ιεετ ινιεεετ ειε ΑιιεΙειεειιιι.ε.·νειι Ποτ'. Οττει:ετι
;τε.<.τειιΒτ ιι ιιε: εετ Μειιιιιιιε; νειι Ρτεί. Ο€ετε ιι ιιε.εΙι εει
με” θεεεΙιεεε ιιιΙιιιιιιτιιι. εει εε Βιιιτι-ειιιιι ειἱετ ειε ε.τιάετε!,
ννε.εεεετ Με Μειιιιιεε,· νοιι Βτιι τιε ερεειεΙΙ Ιιεττε(Τε.εε Ιτειιιιε
εετ Ι.εικτετε εειε ΠτιιιειΙ ἱιεετΠαει-ειιιπ Π.(ΙΙειι, ννεΠ ετ Ιιειιιε
'Ποτε-άειιι ειι θεειεΙιε εεΚειιιιιιειι Ιιε.εειι Ιιειιιιε.

Β. Οιο 1) εε Ιι ων ε Κ ι: «ννει·τιιε- ιιιιτΙ θεεννεεΙιεεΙ εει εε
ειει·τει· Β'ιιιιεΠειι άετ ΒιιρτετειιεΙει·εεειι». (Ντ. 35.)

Ι. Εεε ειεε ιν: «Βετ ΕΣιιιΠιιεεεετ 'Ι'ειιιρετε.ιιιτ επί' ειε Βε
εετρΠειι νοιι ΡΙϋεει(τ)ιειτειι εεε άειιι Οειι)ιιιιετινε.ΙεεεΙτΜε
Αιιττειιιιιιιετε». (Νι·. 35.) . - ·

Μ). εε ι·εεΙιτ Με Β'ε1Ιε (τιεεε(θΙειιεετε, πω. ετε.), ιτι εετιει'ι
Με Ατ2ιιειπιιττεΙ εει (τεννϋΙιιιΙιεΙιετΤειιιρει·ετιιτ τεεΙιτ'εϋττΠξ
εεε άειιι θειι_)ιιιιετ)νεΙεεεΚτεεετεἱττννετάετι,εε τε.ΕΙινετίεεεετ
ιιι εεΙοΙιειι Γ:ιΙΙειι ε.ιιι',ε·εννετι1ιτεΕϋειιιιιτεε (ειι(`25-40') Ο.) ιιι
άειι θειι)ιιιιετινε.Ιεε.ε!ι ειτιιιιετειιτεΙτι, εειιιι. Με εε ‹Ιιε νετ
ειιεΙιε εεε νεττ'εεεετεειι ΚετιιιιεΙιειι_ειιΓννειεεε.. @Με ειε επιτ
Βεννεττιιτεδιεειιιι(.τ νιεΙ εειιιιεΙΙετ εεε εειιι_ΟειιιιιιιειινεΙεεεΚ
ιιι ἀἱε νετεει·ε ΑιιιτειιΙσιιιιιιιετ. Με ειε νεε Βενι·ε!ιιιΙιεΙιετ ειιιπ
_εε.τ.ιιιεετἰ8ετΤειιιρει·ει.ιιτ. .ι -

) Α. Α Εεεε τιΗ ε: «Πεεετ ΟΙιτειιιετΙιετεριε εει θειετεεΚτιιιιΕ) · Ιιειιετι.. ΒιιιΠιιεε εετ ('ει·ει€ειι ·8ττεΙιΙειι ειι( ΒειιιιεΙΙιε·Ιτειτ
εετ ρενεΙιιεεΙιειι )(ετεε.ιιτε. Βιιιε. εενεΙιειιιει.τιεεΙιε Πιιτει=
ειιεΙιιιιιἔ». (Ντ. 36. 33).

· ' ι

νε”. εεεΙ)ϊ.ε (Με. νετειιεΙιε ιιιι:ΖιιιιεεΙιεΒ ννιιτάεάιε ρενειιογ

Ηινεἱε(·Ϊιε
Βειιετιετι εετ νει·ειιειιερετεειιειι εει (τεινε)ιιιΙιεΙιετ

ιιιεεειιιιε τεετεεετεΙΙτ. εεεε.ιιιι ιιιιτει· εειιετ ε;ειιε εΙειεΙιειι
Βεειιιι.τιιιιεειι ιιι εει· Πιτειεειι ΒεΙειιειιτιιιιε, ιιιιε ειε Πι(ϊετειι:
. ιιι εετ Βεεετιειι ιιεΠτι.. Πε ει·ννιεε τω., άεεε εεε τετΙιε ΒιεΙιτ
εεΙεεειιε ιιιι‹ι ειιϊ Με ρενε)ιιεεΙιειι νετ,«.τειι(τειεεεειι)ειιιιι,ςειιΠ
ειιιντιτΜ: εεε @Με εκει ΜΗΝ: ειιιιειιετειιά ',ε·Ιειο)ι άειιι
'Γε.8·εεΙιεΙιτ, (Με ιττϋιιε ΕΜΠ εεετ Με ειε ιιιιεετειι Ι('ετεειι
τω. Βρεειι·ιιιιιε ννιτΙτειι άεετε εερι·ιιιιιτειιάετ ιιιιά Με ρενειιϊ·
εεΙιειι νετρτ1$.ιιΒειιιεΙιτ νετΙειιςετιιιιειιε,)ε ιιε.Ιιετειε εεε εΙιειιιί·
εεΙιειι 8ττειιιΙειι εεε Βεεεττειιιε εεΙερτειι ειιιπ), εε εε.εε νἱοΙεΙ:Β
εεεε.τ Κε τεεΙιιιιετεειι Ιιει·νει·τιιτειι Εεεε. Πετ ΒιιιΠιιεε εεε
ΐετεἱετειι ΙεΙιτ.εε πω. επι άειιτΙιε)ιετειι Ιιετνει· ιτι άειι ετετε1ι
ΥετειιεΙιετεεειι πιιό ιιι εετ ετει:ειι Βιιιιιεε εετ ΒιιιννιτΙτιιιι .
Μπι. .Με ιιιεΙιτ Με ιιεεΙι ΑεετεεΙι εετ Βε1ειιε)ιιιιιι(τειι .Ν” ειε θΙιτετιιετ ετεριε ειιεεΙειι€τ. εε ειιιριιεΙτ πω. τειιιεε
Ι.ιεΙιτ. εει Ι)ερι·εεειειιεεεει.ε.ιιάειι εεε ε;τιιιιεε εκει εει Λιάς
ι·ε,ςιιιιεεειιετειιεειι, ΙεεειιΒιιεΜ επε.: ειι άειιι ΖννεεΙ‹ε εε!) άετ
' Κτε.ιι)τε ετει 'Ι'ε.<τεεετ Β.ειΙιε ιιεεΙι. ειπε 8τιιιι‹Ιε Ιειι.<τιιτι
. Ζιιιιιιιει· ιιιἱι. Πιτειαειι Ρειιετετιι νετεὶεἰεειι. εποε άτειώΒιεειι
Ρειιεε ννιτά (ιιε ΒεΙιειιεΙιιιιΒ ννιεάετΙιεΙΙ. ιι. ε. τν.

ιν. .Ι ιι ννε τε ο Ιι ε ιν: «Πιε Βε!ιε.ιιάΙιιιιτςάετ εειιετι·Ιιειεεεε1ι
ΠτετΙιτιτιε ιιιΜεΙει. ειιιεε ιιειιειι εερρε1ΠειιΠεειι Κε.τειετ'ε».
(Ντ. 38, 37).

ναί'. εειιετ.τιιιττεειιιειι ΗεΙιΙΚε.τειετ, εετ ιιε Πιιι·εΙιεεΙιιιΜ
ειε Ε'ετιιι ειιιεε Κτειιεεε ειπ εεεετιιιιεετειι Βε!τειι άετετεΠιιν .ιιπιά εε εεεεΙιεΠειι ΙΜ, (Εεεε ειε ιιτι Κει.ετει· ειτιιιιΙιτειιεε
Β'ΙϋεειεΙιειτ.Μιιε:ετ ε.Πειι Ηε)ι!ΗΠετιετι(Με Κειετετε εεΙ5.ιιΠ Με
. ειι( (Πεεε ννειεε ειε ε;ετιεεΠτετ)ιτεΙεεΙι!ειιιιΙιειιτιιιιιεριιΙτ.νει:τ'.ΑΜε εειιιειι Κεεετει· Πιτ τε.<τΙιεΙιεΑιιεερϋΙιιιιε εετ ΠτεΠιτε Μ!
ι Μπιτ ιιιεεεεεεειιτειιι ΚεΠ(Ι:ΙθΟθ)ιιι 140Β"ΠΙΙειινετειιεΙιτ ιιιιε μ·
1 Πιιιάειι. εεεε Πιτ ετ·ιιτε?Με .<τειιϋιτειιεει. 24 ΑεεερϋΙειι;επ.ι τετ εΙιτειιιεεΙιε - 27.
ιν. Ο τ Ιε «Βιιι Ρε.Π νοιι εΠτΙε·ετ ΟορΙιετι(:ιε».(Ντ. 37).

Πιε ειττιε·ε ΟερΙιετιτιε ειιτννιεΙιεΙτε ειεΙι εει ειιιετ 24-)ε.Ιιτι
ε;ειι Ρτειι ιιτι ΑιιεεΙιΙιιεε ειι ειεε θεειιττ. Νε.ειι ΡεετεπεΙΙιιιιιτ
άετ ΠιεΒιιεεε ννιιτεε εετ ΒιετεεεεΙτ ιιιι(:τ.εΙετΜιρετετειιιιε ειπ·
_τ'ει·ιιτιιιιε Ρετ. Με (τετιεεειιειιΠεεεειι.

ν Μ. 8 ο Ιι ε τ ε ε Ιι ε ννε Ι; ι: «Βιιιι€εε ἰιεετ ειε ΒτΚι·ειιΙτιιιι,ςειι
εετ ΒειιιεΙιερειεΙιεΙετϋεε». (Ντ. 38).

. Απ( θτιιιιά εειιεεειιΠνετ ΙοειεεΙιετ ΒειιΙϋεεε ενειετ νεττ.
ζ αυτ”άειι ειι(τειι ΖιιεειιιιιιειιΙιτιιις εννιεεΙιειι άετ ΜὶΙΖ ιιιιε Βε.ιιε!ι·
ζ ερειεΙιεΙετίιεε Με Με Ιειτετ νοιι εετ νετετεεεει·ιιιιιτ εετ
ει·ετετειι (Ιιειιριεε.εΙιΙιεΙι εει .ΜεΙει·ιιι.) (εΙιτειιάε ΚτειιΕΙιειτε
ενιιιετ.ειιιεεετ Ιετττει·ειιΙιετ: 1) Βιιι·εΙι εειιεεειιΠνε νει·ετϋεεε
.ι·ιιιιες εετ Βε.ιιεΙιερειεΙιεΙετϋεε ννἱτε (Πε ΒιιιιεΙιεεττε νει·ειι8Π.,
ννεειιτε!ι ιιιιιετΙιεΙε εετ νει·ειι.ειιιιε ειιι θει·ειιεεΙι ΙειεΙιτ εει·
εε.ι·. 2) 8ειιιιιετιειιιρΠιιειιιιιτειι ιιι εετ Πε.εειιΒι·ιιεε ιιιιιιιιι.ι.εΠιετ
τιει.εΙιάειιι Εεεειι. 3) ΒεΠεετετιεεΙιε Βετιιιιετπειι(θϋτιεΙεεΠι)ιΙ

Χ



ΠΙοεοιι!ιο.!ε!ιτειιιρ!'ο)!ιι Ρο!Βο άοι· Οοιιιυι·οεε!οιι άοι· Νοινοιι
πιιι·οο!ιι. 4) Ρο!ριι!ιιιτο Ριι!ειιι!οιι ιιι άοι·Μοο·οιιοιιι!ιο,!ιοε!ο!ιοτ
νοιι Διικει.8·ο!!!!!ι!ιιιιά Ποι·ε!ι!ορτοιι.

Σ.. Πιο ι ιι: «Ζιιι· Βο!ιιιιιά!ιιιιι; πιιι.ο!οοιιιεο!ιοιιιΙ.ιο!ιι». ιΝι·.38).
. νει!. !ιοι·ἱο!ιτοτ.!!!ιοι·ά!ο ι;!ϋ.ιιιοιιάοιι Βοειι!!ε.τ.ο, άιο οι· Μ!
άειι νοι·εο!ι!οάοιιετοιιΚι·ειι!ι!ιο!ιοιι (Ρ!οιιι·!ε!εοπειιάιιτ!νο,θοΙοιι!ι
τ!ιοιιιιιει!ειιιιιε,Τε.!ιοε άοι·εε!ιε,Ξερω ιιι!ιοι·ιιεε,Βοοι·Ιιιιι) άι1το!ι
ο!ιι!'ειο!ιο!οοοΙο Ι.ιο!ιτο!ιιπ!τ!ιιιιιε οι·ι·ο!ο!ιτ.Με. 8ο!ιοιι ιιιιο!ι
ο!ιι!;οιι Β!τειιιιοοιι εο!ιπειιιάοιι ά!ο αι!ι!εο!ιοιι Βο!ιιιιοι·οοιι,άοι·
Βου;; πιιι·άο ε!ο!ιοι·οι·.!›ο! Βοοι!ιιιι εο!ιπε.ιιάοιι άιο Β!ιιι.ιιιιςοιι,
άοε ΔΙ!κοιιιοιιι!ιοΒιιάοιι !ιοεεοι·ιοε!ο!ι.Μ! Πορτο (ιιιιο!ι 6-_!!ι!ιτ!
μι· Πειιοι·! εο!ιπε.ιιά άιο !ιι!!!ει·ιιτ!οιιάοι· Αιιοοιι!ιιιι.ιιοιιο·οοοιιά,
ιπι άειι Βο!ιοιι!ιο!ιι.ά!ο Ριιιριιιιάιιιις ιιιι άειι Ηο.ιιάθιι€οι·ιι Με·
εει·ιο ε!ο!ι άοιιι!!ο!ι.

δ. Β ο ε ο !ι τι!ι ο 1:ο !ι ι : «Οορ!!!ει·άι·ε.!ιιοεοΜ! Αιιεεει·οο. εει·
ιΒιι!οιι Πι·ερι·τιιιΒιι».!Νι·. 88).

να!. Βε!;ιι·ιιιιο!ιιπιιι· θε !!!ει·άι·ειιιεςο θ!οει·6!ιι·ο!ιειι, άοιιοιι
άιιτο!ι θ!!!!ιοιι !ιο!!ο!ι!αε εειιι ;ι·οο·ο!ιειιποιάοιι !ιιιιιιι. νοιι!.

οιιηιίιο!ι!οΒ.6!ιι·ο!ιοιιιιι!τ.Αιιε!ιιιιιο!ιιιιιε επι Ριιάο, άιιιιι!!;ε!ε Με
άοιιι Ηε.ιιτεο!ιιι!ιτιιιο!ικ !ιοτειιείιι.!!οιι.

Β ο ο !ι οε ε.ιιι ο ι·.

!!ιο!ε!ιο!ει Μοά!ιιιιιι ΙΜΟ, Πι·. Ι ιι. 2.

1. Ψ. Β.ιιεεε.!ιοπ: <<ΒιιιΡο!! νοιι Ροι!οε.ι·ά!!!ε τιι!ιοι·
0ιι!088».

Ψνε!ιι·οιιάάοε οι·ετιιιιι.!!εςοιιάι·οιι!! “με Αιιί'ειιι!ιιι!εε !πι Ηοε
οπο! !“ει.ιιάιιιο.ιι !ιοιιιι 1 .!ει!ιι· ιιιι Η Μοιιιιτο ιι!τοιι Κιιιι!ιειι.
πε!ο!ιοι· εο!ι!οο!ιο 8·οιιο!ιι·τ.,ε.ιιιιοιιι!εο!ι ιιιιά $γιιιριοιιιο νοιι
Βιιο!ι!!!εω, ιιυι· ιο!8·οιιάοε:ι·οο!ιιε !ι!ιιιοιι οιποτ άοι· 8οιηιιι!ε
άετ Ροι·οιιεε!οιιετοιι !οιο!ιτ εοάειιιρ!'ι, ειιεοιι!τειοι!εο!ι ιιιιι!ιτε
ιι.!ιιιοιιιιοε ιιιιο!ιποιε!ιε.ι·;άιο Ηει·ητοιι2οιι ιιοι·ιιιε.!. Ποιετϋιιο
ι·ο!ιι, άει· Ριι!ε Με 200 Βο!ι!εη.ιοιιι άοι· Μ!ιιιιτο; άιο Ι.ο!ιοι· εε!ιι·
κοι·ει·ϋεεετε. νοιι πε!ο!ιοι· Οοιιε!ετοιιο. Νιιο!ι 8 Μοιιιιτοιι !ιειιι
άοε Κιιιά εειιι οποιτοιι Μο!ε ιιιε Ηοερ!τε! !ιι νοι·εο!ι!ιιιιιιιοι·ι.οιιι
Ζιιειο.ιιάο: Με Οοάοιιιοιι άοε θοειο!ιιε. άοε ΚΜ· οτε ιιιιά άοι·
.!!'ατι·οιιιιοετοιιιιιιά ιιπι τοιο!ι!ιο!ιοιιιΑεοιτοε. Πιιε οτι οοτ οιπο
νοι·ει·ϋεεοι·ιιιις ιιε.ο!ι !!ιι!ιε: άοι· Βριεοοιιειοεε ά!!ϊιιε. 2 (Με.
ιιιι.ο!ιειιιεεοιι νοιι άοι· !!ιι!ιοιι Μειιιιιι!!!ει·1!ιι!ο.Πιο Πο!ιοι· πιιι·
πιο οιιι !ιοι.ι·ει.ο!ιτ!ιο!ιοενει·ι;ι·ϋεεεττ !ιιι νοιο!οιο!ι εειιι !!ι·ιι!ιοτοιι
Βοϊιιιιάο ιιπά ι·οιο!ιεοΜε εειιι !ιιι6ο!ιοιιιειι Βοο!ιοιι !ιοι·ει!ι.Πιο
Τοπιροτε.!υτ ιιπι 88,0" !ιοι·ιιιιι.Ρε πιιιάο οιπο Ρτοϋε!ιηιο.ιοωιιι!ο
οιιιιι.ι:!ιτ,πο!ιο! εποε ΠΟΠεειιι. εο!!ιοι·, !οιο!ιτ.!.ι·ί!!ιει·Ρ!ίιεε!8
€ο!τ.οιιτ.!οοιτ.πιιι·άοιι, άοε Ροι·!ιοιιοιιιιι πο: ιιι!! Εοο!ιγιιιοεοιι
!ιοάοο!ιτ;νει·άιο!ειιιιοοιι !κοιιιιτοιι ποάοι· επι Ροι·ιιοιιοιιιιι ιιοο!ι
ιιπι
Ει·οεεοιι

Νεα !ιοιιιοι·!ιτ ποτάοιι. Π!ο Πο!ιοι· νοιι ο!ιιττοι·
()!ιοι·1ιο!ιο, ιιι!Ι. εο!ιιιι·ίοιιι Βιιιιάο. Βιιιο ρι·ιιοο!εο Με. ιιοεο
!ιοιιιιιο ιιιο!ι1: Βοετο!!τ.ποι·άοιι απ! θι·ιιιιά ά!οεοε ιιιι άοε
!ι!!ιιιεο!ιειιΒοιιιιιάοε: οε πιιι·άο άιο νει·ιιιιιι!ιιιιιο οιποτ Βιιιιο!ι
Γε!!οιιτε!!ιιάιιιιςειιεειοερι·οο!ιοιι.Πιο! 'Ι'εςο ιιιιο!ιάει· Οροι·ιιιιοιι
ποιο άιιε Κιιιά ιιιιά άιο Βοο!:!οιι οτοεο ιιιιιι ΐ0!Βο11άοε:Π8.ε
Ποτε !ει ιιι εο!ιιοιι Πιιιιοιιε!οιιοιι νετοι·ϋεεοι·ε; !ιοιάο Ροι·ιι:ει·
ά!ε!!ι!άτ.ιοι·ποιοι· οιιιιιιιάοι· 1°οο!ι!;Με!. νοιπιιο!ιεοιι. επ!εο!ιοιι
!!ιιιοιι !!ιιάοιι ειεε ετο!!οι.ιπο!εεο·ο!!ιοΜει.εεειι.Μιιεοιιι!ε!ιοι. !πι
Α!ιάοιιιοιι ι·οιο!ι!ιο!ιΡ!!ιεε!ε!ιε!ι πιιι. ει·οεεοιι Ρ!!ιι!ιιΕοι!ιιιιεο!ιι.
8οπο!ι! άοε Ροτιτοιιοιιιιιρειι!οτε!ο,Με .Με άοε ν!εοοι·ο.!ο!ιοεϋ.ι
πιιι: ιιι!ι!ι·οιο!ιοιι !ι!οιιιοιι Τιι!ιοι!ιο!ιι. ΠοειςΙοιο!ιοιιι!ιιάοιι ε!ο!ι
ιιϋεεοι·οΤιι!ιοι!ιο!, εειιι 'Ι'!ιοι! οο.εο6εάο οπού" ιιι άοι· Ι.ο!ιοι·,
!οι·οιι, !!!!!ι, Ρ!οιιιο ιιιιά άειι Ι.ιιιικοιι. οι· !ιιι!ιο ο!ιοιο Πιπι

Εοιι!ερροιι
!ιοριιι.ιε!ι·τ;ρ!ειιι·Μεο!ιο Βο!ιποτι.οιι :ιιι άοι· ι·οο!ιτοιι

ιιιι8·ο !ι!ιιτοιι ιιιιά εο!επειι·ιε. νοηςιϋεεοι·ιιιις ιιιιά εειιι Πιο!!
οιιιιοϋεο Ποεοιιοι·ε.ι.!οιιάοι· Βι·οιιο!ιιο!- ιιιιά Ποεοιιι.οι·ιιι!άι!!εοιι.
Πο! άοι· ιιι!ατοεοοριεο!ιοιιΠιιοοι·ειιο!ιιιιι άοε Ηοι·οοιιε !ιοιιιιτο
ΐ0!ςοΙ1άοι° Βο!”ιιιιά ειι!Βοιιοιιιιιιοιι ποι· οιι: απ!εο!ιοιι !ιο!άοιι
Ροι·ιοει·ά!ε!!ι!Μιοι·ιι !ιο!!ιιάοιι ε!ο!ι Ρ!!ιι·ιιιιιιιιεεοιι, ι.!ιο!!π·οιεο
άιιι·ο!ιποο!ιοοιι πιιι Βιιιάοο·οπο!ιο. Βοπο!ι! άοε ριιτ!ειο!ο, Με
ειιο!ι άοε ν!εοοι·ιι!ε Μοτο άοε Ροι·ιοειτάε !ιιι!ιοιι ι!ιι·ο οιιάοο!ιο
!!ιι!ο Βο!ι!οιιιιιιιο· οιιιοο!ι!!εεε ιιιιά !ιοετο!ιοιι:ιιιε οιιιοιιι @Μειο
τοιο!ιοιι θοπο!ιε ιιι!τ ν!ο! Βιιιάοεοπο!ιεοο!!οιι, άιιι·ο!ιεοπτ. πιιι.
Π!!ιε.ι·ιιι!ιοι·!ιο!ιι νοιι ο!ιο.ι·οοι.οι!ειιεο!ιοιιιΠορτο”. Πιο Ι.ο!ιοι·
οιιιοιι: ιιι!οι·οεοορ!εο!ιάοε ο!ιει·ιιοτ.οι·!ει!εο!ιοΒἱ!ά άοι· Βιοπ
ιιιιςε!ο!ιοι·.
8οιιι!τ πιιι·άο άοε “απο Κι·ο.ιι!ι!ιο!ιε!ι!!ά!πι 8ο ο!ιοιιοιι Ριι!!ο
!ιοι·νοι·8·οι·ιιι'οιιάιιι·ο!ι ο!ιιο τιι!ιοι·οιι!6εο Ροτ!οει· Με ιιιιά εειιι
Τ!ιε!! άιιιο!ι ειιιεε εοοιιιιά!5.ι·!ιιιιιιιιι,ιο!ιοιιιιιιοιιοΡοι·ιτοιιιιιε ιιι
!ιοι·οιι!ϋεοι·Απ.

Β. Α. Π;; ι ε: «Πιο Ρο!! νοιι Ηγιιοοάοιιι !›οι ο!ιιοιιι !!!/ι .Το.!ιτο
ιι!!οιι Μεάο!ιοιι». ,

Π” 2'/ε-]!δ.!!Γ!ε'ΒΚιιιά Με άιο Βγιορτοιιιο άοε !!γιιοοάοιιιε·
πιο ά!!'!'ιιεουοάοιιιιιτϋεε8ο!ιπο!!ιιιιο; άοε ιςο.ιι:οιι Κϋι·ροι·ε, Οιο·
τιιιιειιιιιε, άοε ι·ειιιιιιι!ι!!υ!ιο Ρο!ι!οιι άοι· 8ο!ιι!άάιι!εο. άγειι·ορ!ι!
εο!ιο Βι·εο!ιο!ιιιιιικοιι ιιιιά άιε!. Βιιιε ο!ιιεο!ο!εο!.οΤ!ιγι·οοιά!ιι·

-- ___._>` __-.

ι!ιοι·ερ!ο Ιοοεεει·τοεο!ιοιι ιιεο!ι !κιιι·ιοι· Ζω άειι @ποιουΜ.
ειιιιιά άοε !ζ!ιιάοε.

3. 8 !ιο ι ιι ο : «Με Ρε!! νοιι Λ!ιάοιιι!ιιε!τηι!ιιιε πι!!ειπω
ωοοοιιιιι!'οοιιοιι».

Πει·
'Ι'γ(Ε!ιιιε

ο!ιάοιιι!ιιε!!ειιιι!ιιιι !ιοἱιιι Κ!ιιάο ε!ιιοιι εο!ιπει·οε
νοι!ε.ιιι. .ιι!ιιιι·οιι εειιι'Βοιιι!!οιι Με άοιιι Β!τιτοάοε Ρετ.οι·
ο·ιι!ιοιιάοε νοι·!ιοιιάοιιεο!ιι νοιι Βετο τοοοοοοιι.Πω ειι!!ιοι·εε!
άοι· Βοοτιοιι άοι· Μ!!ο ειιιιιοιιιιιιοιιο !ιιτ. πιιι·άο οτι!Βοιι!!!οιι
ιιιιά θο!ει!ιιο ε;ι>ιιιιρτ“ι.ιιιιά ιιιιιιι οι!ι!ο!τ ιιιιο!ιτι!!ε!!ε!ιω!
Βοιι!!!οιι Βοιιιοιι!τιιτοιι νοιι 8ιτορτοοοοοοιι ιιιιά επί Οο!ειιιιε
Μ!εο!ιοιι!ιιιτοιι ιιιιε Βιι·ορι.οοοοοοιι ιιιιά 'Ργρ!ιιιε!ιοο!!!οιι.Πιο
2οι!'ει!!οιιοιιΠιιιιιιοοεο!ιπάι·ο απ! Βοιι!!!οιι οιιιεο!ιιιρ!'Ι.οιεο!ιοιι
Βο!ιιοιι!ιιιι·οιι νοιι Βιι·ορωοοοοοιι.

π. Ρ ο τ! οο!ι ι ιι: «Πιο Ρο!! νοιι ι·οο!ιτεεοΜεοι·Ριιιιι!γεοΜ!
οιιιοιιι 18-_ιά!ιι·ιεειιΜεάο!ιοιι !ιι Ρο!" Βιιι!ιο!ιο άοι·ει·ιοι!ιι
ιιιοιιιιι8οο.ιιιοάιο. Οοιιοειιιι€».

Ιιιι Αιιεο!ι!ιιεε :ιιι οιιιοιι Ηοι·ε!'ο!ι!οικΠιτιο.!!ιιειι!'Βο!οιιι,πει
εε !ιο! άοιιι Μοάο!ιειι οιι οιιιοι· Ε!ιιι!ιο!!ο άοι· ω.. ιιιειιιιιΕοιι.
ιιιοά!ειιςε!ιοιιιιιιοιι,άιο οιπο 'Ροιε!ριιι·ιι!γεο άοι· τεο!ικοιιΜιμι
ιι!ιοι·Ι!εο!ιοιιεο!ι ειο!ι πο. Α!!ιιιε!ι!!ο!ιοε Βο!ιπ!ιιάοιι άοι· ειιιε
!γ!.!εο!ιοιι Βι·εο!ιοιιιιιιιοοιι. νν!!!ιι·οιιά άοι· Βοο!ιοο!ιιιιιιιιιιιιιτοιι
!ιειι!!ε ειιιι·!ιο ροι·ιοά!εο!ιοΧορ!'εο!ιιιιοι·ιοιιως άιο !ιοι;!ειτοι
ποιου νοιι Βϋε!ιιιιιε άοε θοειο!ιτε, !ιιιι·τοιιινο!!οιιι Ριι!εε ιιπι!
0!ιετιρειιοιι; άιιι·ο!ι Ι..εικοιιτ.!οιιιιιιά !!!ε επι! άειι Κορ!' πετάω
ά!οεο Βι·εο!ιοιιιιιιιοοιι ;;οιιι!!άοι·ι.

'

Α. Κ ι ε εοΙ: «Με Ρε!! νοιι άιρ!ο.=;!εοοιιοοιι!τε. ε Μια
(Ι.ιιτ!ο'εο!ιοι·Κι·ιιιι!ι!ιο!ι) Με! οιιιοιιι άτο!ῇϋ.!ιι·!Β·οιι!!!! ο!ιειιιι.

Πεε Κιιιά επιιιιιιιι.ο νοιι ε.!ιεο!ιιτ.ε·οειιιιάοιι Β!τοι·ιι, !ιο!ιιοι·!ο!
οι!ι!ιο!ιο Βο!ιιειιιιιο ιιι οι·ιιιι·οιι. Κ ε ι·ιο!ιτ άιο νοιιιιιιιτ!ιιιιις
οπο, σε ιι!ο!ι!:ιιι άοιιι ι.ςοεο!ιοιιοτιΡε! ο ά!ο Βὶες!άἰιΜ άοι·Βι
τι·οιιιιτ!!τοιιιιι ιι·εοιιά πε!ο!ιοιιι Ζιιεειιιιιιοιι!ιοιη; ετο!ιοιιι!τάετ
τοσοι.εο!ινι·οιοιι,πο: 'Πεμ άειιιοτιιάοιιθο!ιιιι·τ.άιοεοε Κιιιάοε

Α. Κιεεο!ι «Με Ρο!! νοιι ιιποιιιι!Μιοιιάοτ θετο!ιτοεριιιε!
πιειιιιιε!ειε !ιοι οιιιοιιι 9-_ιιι!ιι·ιεςοιιΚιιο.!ιοιι. Βο!ιιιιιά!ιιιιεπιιι
!ιο!εεοιι Βο.άοτιι.ΘΘ1188Π!18».

Ιιιτει·οεειιιιι. πω· άοι· Ρε!! άιιι·ο!ι ά!ο το!ιιιιν ι·ιιεο!ιο(Μιο
ειιιιο· άοε Κιιε.!:οιι ιιιιά άιιι·ο!ι άειι άιο ιιιιιιιπο Ζοιι ι!!ιει·
ιιιιοι·πι!τιιτοιιάοιι 0!ιο.ι·εο!οι· άοε Ρ!ο!ιοι·ε, πο!ο!ιεε ιιι0τεοιιε
ιιιιι 88° Ο. !ιοιιιιιι ειο!ι !ιιο!ι, ε!ιοιιάε εειιι· !ι!ε επιεο!ιοιι 8θ°ιιιε!
40° ε.ιιε!ιο.<;.

Α. Κιεεο!: «Με άιοΒιιοετιεο!ιεο!ιπ!οτ!;οι· Ρε!! νοιι Ποπ
!ι!ερροιιοι!ιι·ιιιι!ιιιιις !ιο! ο!ιιοιιι 1!! ο. πι. Κιιιι!ιοιι. Τα!
Αιιιορειο».
Ποτ ποοοιι Ατ!ιοιιιιιοι:!ιΜιά Ηοι2!ι!ορἱοιι !ιιε Ποειι!ιε!εο·
Ι‹οιιιιιιοιιο !2 ε. ιι. Κιιε.!ιε ειιιεε πιιι 10 .!ο.!ιι·οιιοιιιοιι Β!ιοιιιιιε·
ι!ειιιιιε ιιττ.ιοιι!οι·ιιιιιάιιι·ο!ιο;οιιιεο!ιτ..Πιο Πιιτοτειιο!ιιιιιο;άειι
Ηει·ιοιιε οι ε!ι ΓοΙἔοιιάοε: Πε.ε !·Ιοι·ο Με ιιιι ιιιιοι·οιιΠιιιο!ι
ιιιοεεοι· εκει· νοι·ρ,·τϋεεοιτ.;άιο Ηοι·ηζι·οιιιοιι ι·οιο!ιοιι ι·οο!Μ
κα! 4 ιιπι. ιιιιο!ι ειιεεοιι νοιιι ι·οο!ιτοιι8τει·ιιο!ι·ο.ιιάο,άιο υ!ιοι·ε
θι·οιιιο !ιο!!ιιάοεε!ο!ι ιιιι επειτοιι Ιιιτοι·οοεεε.!ι·ε.ιιιιι.!!ιι!ιεειι!7
απ. ιιιι.ο!ι ειιιεεειι νοιι άοι· Μειιι!!!ιιι·!!ιι!ο.Πει· Ποι·ιειοεε νει·
ειει·Ιιτ ιιπι ν!. 1ιιτοι·οοεεε!ι·ειιιιι,8 επι. ει.ιιεεοι!ιε!!ιάοι· Μειιιι!!ε.
Πιο Τ!ιοιεκπειιάιιιι;,ς ιιι άοι Ηοι·εεοι;οιιά Με νοι·οοπϋ!!ιι.
Ρι·οιιι!εεοιιιοιιτοοτο”. Αιι άοι· Ι·Ιοι·περιτπο!ετ ιιο!ιοιι άοιιιοι·ειοιι
Τοπ οιο !ιιιι2οε πο!ο!ιοε εγειο!!εο!ιοε θοι·ιιιιεο!ι !ιϋι·!ιιιι.:ιιι
άοι· Ριι!πιοιιε!!ε Με άοε Ηοι·η.ςοιοιιεο!ι!ιοιιιιι πο.!ιι·ιιο!ιιιι!ιιιι·,:ιιι
άοιι !ιο!άοιι ιι!ιιι€ειι Οειιοιι Μ: εειιιεγει.ο!!εο!ιοεάιιιιιρ!”οεθο
ι·ϋ.ιιεο!ιειιεοιι!τιι·!›ιιι·.Πει· 2ποικο 'Ποπ οι !!!ιοι·ει!!άιιιιιρ!. ιι!»
8οιιάε οι" Αοοοιιτ. Πει· Ρο!! οιιάοιο Μετα!ιιπά Μ! άοι· 8οοι!οιι
!”ιιιιά ιιιο.ιι ιιιιιι ΐο!εοιιάοε: Πιιε Ηιοτ: !ε!. 18 απ. Με;; ιιιιά 1

!!

επι. !πι οιιοι·οιι Πιιι·ο!ιιιιοεεοτ.Ροτ!οε.ιά!οιε ο!ι!ιειοε!νιι.Πιο !!!
τ.τιι!!εΜ. νοι·άιο!ει. ειοιιοειιι, ά!ο ΚΙορροιι !ιοε!!!ιιιιι!εοιποτ
άιο!ιιειι Βο!!ιο !ι!ο!ιιοι·πιιι·:!εοιι Β!!άιιιη;οιι, άιο Οε!!'ιιιιιιο·Μ·
άειι Πο.ιιιιιοιι!ιιιιιιιι ροεε!ι·!›ειι·.Πιο 'Ι'ι·ιοτιοριάο!!ε!ιιοιοτάιοεε!·
!ιοιι Βτεο!ιοιιιιιιιςοιι; ε.ιι !ιοιάοιι Κ!ορροιι “Με νοι·ά!ο!ιιε
Πο!ιιιοιιίο.ι!οιι.Πο.ε Βιιάοοει.ι·άάοε !!ιι!ιοιι νοιιιτ!!ιο!ε νοι·ά!ι:!α.
Πιο Αοι·ιε!ι!ορροιι !ι!ετειι ε!οιο!ι!'ε!!εά!ο Βι·εο!ιοιιιιιιιρ;οιιοιποτ
Βιιάοοειάιιιε νει·ι·ιιοοεε.
Κ. ιι;!ειιι!ι!:που, άε.εε άιο Βοο!πιο!ιτιιιι€Βοιιι!ιοηςοτε,άιιεεΜ!
!ιοο!ιεςι·οά!Εοι·8τοιιοεο εο.ιιιιιιτ!!ο!ιοι·Ποι·ιοεο!ειι, πι!! Αιιειιιι!ιιιιο
άοι· Ριι!ιιιοιιο!ει·ιοι·ιο, άιο Ρτεο!ιοιιιιιιιο·οιιεειτοιιε άοε Ηοι·ιοιιε
ο!ι_!οοι!ν εοι·ιιις!!ιο!,·; ειιιά, οπο!! πιιι' οιπο Ιιιειι!!ιαιοιιι άοι·
Κ!ο.ρροιι !ιο:οοοιι ποτάοιι !ιϋιιιιο, πιο οε !ιι άιοεοιιι Ρει!!ο80·
ποεοιι, πο ω”. ν!τειιιι άιο νοι!ιοιιάοιιο Ιιιειι!!!ο!οιιπ άοι· 'Γι!·
οιιεριάιι!!ειιιιά άοι· Αοι·ιο. ιιιιά οιπο νοι·πιιο!ιειιιι; άοε Ροι·ιο.ετάε
ιιἰο!ιτά!ιη;ιιοε!:!ο!ι·τποιάοιι ποιου.

Π
.

Μ. Πιι!ιοτε !ι ι: «Επι Ρε!! νοιι Βτοιιο!ιιοοι.ε.ε!οΜ! οιιιοιιι
8-_!!!!ιι·ιοοιιΚιιιι!ιοιι».

Βιοτοτ ιιιο!ιτε Βοεοιιάοι·οε.
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Ε. δ. (Ηυάοε: «θιιιυιιαΙιι. Νιγαιυε. Ιιε.ι·νυειειιιιιε ειιιάαΙιιε.
Βρεειυυε ι.ιΙοπιιιιε. ΑειΜιιιιι ι·ιιοΜιιιοαιυ.ΑειΜιυε.τΜνιιιιοαυι».
ΡΙϋτιιΙιοΙιο 'ΓοάοειΜΙΙο Μοι Κιυαοι·υ υυυ ε.αοιιΒι·ννιιοΜεουοα,
:Με Με άειιιιυ υυ- ιχεεαυά Β·οεο1τουΜειΜευοιιοι· υαι· ρειιοιιιεοΜ
νου ΑτΙιειιιυοιΜε.υιιιΙΙου Μοιιιιο·οειιοΜι.ι.ναι·άου.ε;οΜϋι·ουια άου
Μουτ ιιΠευε·ιοεεου θοΙτουΙιειτου υυυ Μουυερι·υο!ιου ιιυ ΜοΙιευ
θιιιαε Με Ιυιοι·οεεε Με Αι·2ιοε. Ποι·ιιι·ιιιιο ΒοοΜεοΜιαιιιιου
ειοιι ευΜΙι·ειοΜ ραΜΙιειι·ι ινοι·τΙου υυυ ι.νει·άευ ΜΗ ΘΙοοιιε
Μι·υυιιιΓ, Μου! Βιι.οΜιιιε, ΜΗ ειυο νοιε·ι·ϋεεει·ιο 'Ι'Μνιιιυε νου
άου Αυιοι·ου Με 'Ι'οαοειιι·επι.οιιεευεοεεΜευ νοιι. σπιτι οιαο
ΒοιΜο νου ΓιιΙΙου υυε σει· Μτει·ιιιαι·, ννοΙοΜοάιο οΜου ιιουιιυυ
του Πι·εει:Μοιι ιΙΙαετι·ιι·ου Μοιιυτ.ουιιαιι ε·ιεΙιτ.παπι ΒοΜΙιιεεεοιυ

υυεε·ιεΜι€εε
Μι.οι·ιιιυι·νοι·ιειοΜυιεευοου ιιιοεο ?τυπο ευ. Παι·οΜ

άιο ιιπι οιΙυυι:,·οιυεε νοιι ιΜυι ιυ άοι· 'Ι'εοΙιοι·υονν'εοΙιευΚΙιυιΜ
ΜοοΜυοιιιοιοαΓα.Ποε ννιι·‹ι Με 0ιιειιιετ.ιΜΜΜΜ θ. Μοι·ειοιιοι·ι.
Εε ΙιευιιοΙιο ειοιι ιιπι οιυ 4 Μοιιιιι.ε Με” Κιιι‹Ι. ινοΙοΜοειυ
_ιοιιοι·Βο2ιοΜιιυι.ι υοι·ιυε.Ι, οιυεε ιιυροιιο·ιαοεου Βε2ευιε ννειιου
ιυ άοι· ΚΙιυιΜ ιυτοτυἱι·τ ννυπιε. Αυι ι”ΜυϊτειιΤομ εοιυοε Λαϊ
ευι.ΙιεΙιοε ιιυ Ποεριι.ει.Ιννυι·ιιε :Με Κιυιι υειοΜυιιτωεειυ εοιυουι
Βει.ιε τσάι υυΐΒ·εϊυυόου. υυυ επει· μι” ιιιιο1·ιΙνει1°ΚοΕ,ου Ιιειυο
θνιυριοιυο νοι·Μει·Μου Με ε·οιιυε·ετονοι·υιιιιΜαυιι·ειυοι· νοι·Μου
ιιειιου Ι.οΜοαεςοίιιΜι·εαΠιοιιιιιιου Ιιοεεου. Πει· 8οοι.ιουεΜοϊυυά,
ινεΙοΜει· εουει υο8:ιιιν »νοι·. Ποεε ειυο νοι·ι.ιι·ϋεεοι·ιο'Ι'Μνιιιιιε
νου θεινιοΜιο νου 20,0 0ιι·ιιιιιυι οουειειιι·ου. ΠουοΜευ ιιιυιΙου
ειοιι ΡοτεοΜιευ Μι· ΡΙουι·ε.. Οοιιειυ άοι· ΚοΜΙΜορΓεο!ιΙοιιυΜ.ιυτ
αυ‹Ι ιιοατΙιοΜοΑυ2οιοιιου ειυοι· ΒιιοΜιτιε. Πε θ. καιει· οιαου
ει.ιι.ευε ΙγυιρΜιιτιουε, ιιοεΙι οιυοιι θΙοτιιεΜι·ιιιυρι ιιυ2υιιοιιιιιου
άιο νοι·ιιυιιιεευυε· Ματ. υιϋοΙιιο οι· άιο Βοιιιιαιιιιιυε ΜιυετοΙ!ου,
:Ιιπε άοι· Του ιιι οιεεουι Ε”ει.Ποιιυι·οΙι Με ΑετΙιυιιι Ι.Μνιυιοιιιυ
νει·ιιι·ειιοΜ ννιιι·.άυι·οΜ άιο Οοτυρι·εεειουάοε ΚοιιΙΜορίε @του
ειυο νοι·ςι·οεεει·ιο 'Ι'Μνυιαε, Με ιιπι ,=ι·οο;οΜουευΕ'εΙΙο Με
Παι·οΜεοΜαιωεςοννιοΜταιιι 5 Θιι·ιιιιιυιϋΜοιειιε_ς.

δ. Κ. θει·ειιεΙΜΠ.2Ιιι: «Ζαν Ρτυ,<ιοάοι· ΒιιοΙιιι;ιε ἱυι 'Γαιο
εοΜου Κτοιεο».

Πιε ΒοοΜαοΙιτυυε·8.'ε οι·ειι·οοΙα ειοΜ ιιΜοι·οιυ Μειει·ιιιΙ νου
2000 ΚιυτΙει· ιιυ ΑΙτοι· νου 8 Μουιιτειι Με ειι 2 .Ιιιιιι·οα ιυοΙ.
Ειυι;ετΜοιΙε ννει·άευάιοεο Κιυόοι· ιιι 8 Κυ.τοΕοι·ιου:874 Βιιιιοι·υ
ΜιυιΙοι· ιπι 'Ι'υΙιι'ετ:Μευ Κι·οιεο, Με Τ7,5 ρΟτ. ΒιιοιιΜΜοι·υ: 1000
Κιυάοι·, άιο ια άοι· ΑιαΜιιΜιυι ει·ει:ΜιουοιιΜιτου υυε 88,8 ρΟι;.
υυυ 128 Κιυιιοι· ιιυε οοτ Ρι·ινε.ιοι·ιιιιιενει·ι'., ννοιο!ιοιυ 80.8μα.
ΑυεειοΜου νου ΒειοΜιιιε Μοιου. Ζιιιυ $ο!ιΙιιεε ειοΠτ νοιι'. ειυι;ζο
Βοιι·ε.οΜτυυεου ευ Με· Με ΒιιΙΙου άοι· Μυττοι· ιΜι·οι· οιβειιου
ΚέυιΙει· υυυ Με άιο Βιυεοιιι·υυΜιιυε άοι· ΜιεΜει·υυιιουουιιιιο
υου- 0ουιι·ιιιυοιαιτιουου. 8οιτουε Με Κιυοοε Βιιάε οιυο
1υάιοιιτιου ιυιυ ννεοΙιεει άοι· ΝιιΙιι·ιιυιο·ιπιι· οιυ ΒιοΙιειιΜΙοιΜου
οοε θοινιοΜτε υυυ οοε ΜνιιοΜει;Μιιιαευυυ Με Αιιιιι·οιοιι ειυοε
ευειτοιιιιοει.ιιιιιΙου Οεωιι·ι·ιιε;ννοιιοι·ιιιιιιυΒ·ε ΠοΙΠιοιι υοο!ι νοι·
ιιΜοι·ειοΙιουιἰοΜε ο ι.ιεοΙιο Σι·εοΙιοιυιιιιςου εειευ Θι·ιιυά ;.ιευιις
άοι· Μαιτει· Με έ)ιι€Ιου ιιιι·οε Κιυιιοε ευ νοι·Μιοι.ευ.

Α. δ. 'ΤαΙι υοι.ν: «Αι·τιιι·ιτιε αουοι·ι·Ιιοιου.Βοι Κιυάοι·ιι»..
Βοι τιοιυ 2·/ι_ιεΜι·ιςευ ΜΜο!ιου. ννοΙεΜοε ιιυ ΟΙε·ιι-Κιυάοι·
Ιιοεριιο.Ι ιατοι·υιι·ι.ινοι·ιιου ννιιιι·.Μιτου ειοΜ Με ννοοιιου υοο!ι
Βοι.ιιυυ οιιιοι· νυΙνονιιειυιιιε ΒοιιινοΙΙυυε,· υυυ 8οΜυιοι·2Μειιιιι.ι
Μου ιπι Ιιιι)ιοα Κιιιοι.ιοΙουιιιυυυ ιιιι ι·οοιιιευ ΗευοιιοΙοαΜ οιιι
ΒοειεΙΙΙ. υυυ εκει· αυτοι· ΓιοΜοι·οι·εο!ιοιυυυεου. Ια ι1ειιιεειιΙοι
ιαιο-οπιιεοιι Βοοιοι άοι· νιιε;ιιιο. Μοααιοιι Ηουοοοοοου ουυ1εοΜι.
ι.νοι·ιιου. Πιιι·οΜ Ρυυειιου ννυιάου 2 Βρι·ιιιιου εοι·6ε-οιτιιιιοι·
Ε'Ιυεεις!ιοικ υυε ιιουι ΜοϊιιΙΙοαου Κυιο οαι.Ιοει·ι;)οιΙοοΜ ννοιιοι·
ιιιιοι·οεοοριεοΜ.υοο!ι ιιιιι·ι:Ιι'ε θυΙτυτνοιΐυυιευ Μουιιιευ θουο
<:οοοουιυ οοι·εοΙΜουΒιοΤαυιιοαννοι·ιιευ.Ναι· νι·ουιΒοιι ΒοοΜεοΜ
ι.οι·ιι υυυ ευοΜ Μει ιυοΙιτίιι.οΜευ Πυτει·εαοιιιιυιιου ευ οιυειιι
Κι·ιιαΜου υιοιιι μια" Με! ιεε εε ιςοΙυυε·ου υυε άου οι·ιιι·ευΜτοα
0ιοΙου!ιου ιΙου 0ουοοοοοιιε :α οι·Ιεια8·ευ.

Α. Κιεεο!: «ΕΜ ?ΜΙ νοιι Μουιυεςιτιε ιιιΜοι·οιιΙοευΜοι οιυοιυ
10-_ιο.ιιι·ιεουΚυιι.Μου, ιυιετοεεεατ. υυτου άου Βου·ιυυ υυυ
άου νει·Μιυι' άοι· Κιε.υΜΜοιι».

Πει· ΚυιιΜε οι·ΜιοΙτοιαοε ΑΜουιιε. ειιυ θ. ΟΙαοΜει·, ειιι' οιυοιυ
θΙοαΜουιιιυι·ιυ ειαου ΒοΜΙυις ιυ Με τοο!ιιο δοΜΙϋ.ΐο Με άοι·
(ΗοοΜου2αιιο·ε,ννεΙοΙιει·και άοι· Ηε.αι Μοιιιοι1οι Βιιυι· Μυτοτ
Ιυεεου Μει.ι.ο:οι· ιιι; εοιοπ υοου Βιιιιεο υυυ νοι·Ιοι· ουυο
ιιιι·οιιά ννοΙοΜοευ οι·ο νοι·Μοη;εΜουάο θνυιριοιυε ειυο ΜεΙΜο
Βι.ιιυάο οι·εαϊ Με Βιιια.ο!ιο.Πιοεο Βι.οι·ιιυιι ιιιιυοι·ιο ειυε 8τυυειε
ιι.υ υυυ νει·ΒιυΒ εο!ιοιυΜυ.ι·εριιι·Ιοε. ΑΙειΜιυυ ΜοειιοΜιο άοι·
Κιιο.Με ι·ειιοΙυιι6.εειεΜε ΒοΜιιΙο υυυ Ιοι·υτο ιι·ατ,ΜΙιιιι·ιουυι·
νου Ζοιι. πα Ζει: Ποιοι·ΚοριεοΜιιιει2ου. Αιυ- 4. ΟΜιοΜοι·νοι·Ιοι·
Μιι. ιι·ιετΙοι·υιιι·ιιννοιιυεΙ ιιυι Τομ :α ιο οιυοι· 8ιυυ‹ιο άιο
Βρι·ιιοΜο,ευ ιιευ ιιιευιΐοικουυου 'Ι'αιι·ου νει· ε.Μουαεσιε 'Γουι
ρειετυι· ΙοιοΜι οι·ΜοΜι:,εε ειοΙΙτε .ειοιι Ιοιοιιιο Πε ι·εεειου οια.
οι· Παμε Μιιιιιι€ ιιΜει· ΚορΓνι·εΜαυ‹Ι Με ιιιυ 10. ΜιοΜει·πιο
ιιοι·ιιυι οιυ Βρι·ε.οΜετοιαιιεειιυιΜΙΙειοΜοιοιυυειο, ινυιάο ει· νου
ιιευ ΕΙιοι·υ Με Ποεριιιι.Ι 8εΜι·ιι.οΜε.Βοι άοι· οι·ει.ευ Πατει·εα
οΜυυ): που· Με ειιι' οιυευ οορι·ιιιιιι·ιου θοειοΜτεεαεάι·υοΜ:ια
Μπι ΚυιιΜου αιοΜι.ε ε.Μυοι·ιιιοεαπό ει·ετ ειιι 17. ΟΙιτοΜοι·.6
Τε” νοι· ιιευι 'Ι'οιιο ευι.ινιοΙιοΙιε ειοΜοοε Κι·ευΜΜειιευιΙά οιυοι·

τυΜει·ΜιιΙ6εευΜουιυε;ιτιε ειιιε; Με αεΜιυ Μουαι.ονοιυ πιο ειυ
άοι·ει.ι·ι.ιεεεΙ.οιάου ιιιοιιι; Με! νοι·υιιιιιιοι. ννοι·υου.

Δ. ΚιεεοΙ: «Πω ?ΜΙ νου Ιυνιι€ιυετιου ειυοε 'Ι'ΜοιΙε σε
.Πιιιιυυει·υιε. οοε (Μου εεοουιιοιιε υυυ ι:ι·ιιυενειεαυι Με
ΟοΙου ιιοεοουάουεΒοι οἰυειιι`1·/ι ε. υ. Κυε.Μου. Ι.ιιρει.ι·ιι.ιο
Με. Του. 8οοιιου».

Πιο ΠεΜοιεοΜι·ιΠ:εεετ ιιΙΙεε.

Α. Ν. Αυ ιΙι·ε ι ειιι: «Ρ'ιιΙΙ νου Νοιυε ακου Με.εοι·υΜοΜα.υιιοΙε
υυε άουι εοΜιιι·ϊου ι.οιιοι υυυ .Ιοαοιοιυιοιυι·ειΜαυε·ευ.
ΗειΙυυ,ιι·».

Ηοουευ

ΒυεεΜῆ Αι·οΜινι ΡιιιοΙοοιι, ΜιιιιυεοΜοεΜοι Μειιιοιιιγ ι

Βιιοιοι·ιο!οαι. Μ. Θ. ΜΜΜ. 8 ιι. 4. ι899.

δ. ΠοΗ'ιυ υυυ: «Ζυι· 8γιυριουιιιτοΙοαιο υυυ ρε.ι.ΜοΙοε;ιεοΜειι
Αυε.τουιιο άοι· ινοι!'εοΜου ΚιιιυΜΜοιι.».
Αυτοι· Μοτο θειει.;·ουΜοιιιιυ νοι·Ιουιο οιυοι· Καπου Με 10
Πι.Πο αιοεοι· Κι·ε.υΜιιοιι. ιιι ΜεοΜεοΜιου: νου Μεεευ οιιυοιοιι
νιοι· Ιοι:ΜεΙ. Πε ννει·υοιιάιο Κι·ιι.υΙιευεοεοΜιοΙιτευΜει·ιοΜετ.,άοι·
ρυιΜοΙοειεαΜ-εαυτουιιεοΜεΒεϊιιυά ιιυεϊιιΜι·ΙιοΜεΜι2:ιι·ι; ιυι ΑΠ
).ιοιυοιιιουΝιο!ιι.ε υουοε.

Μ. Ν. Α υ τι ι ι'οι·ο νν: «ΠοΜει·Με Βεάαοιιου οοε ΒοΜΙειυυιοε
άοι· Ι.ιιυ:ι.υο (Οάοεειι)».

Ειυο 8·ιιυ2εΒοιΜε νου νει·εαοΙιου Μι·ιιοιιιουΑ. ευ ι'οΙ.<ιευοοιι
ΤΜεεου: 1) Μια ει.οι·ιΙιειιιοι· 8οΜΙιιυιυι υυε νοι·οοιιιοιιουειι
Βε.οιοι·ιουοαΙιυι·ευ. άιο 8οιιυνοϊοΙινιιεεοι·ειοΙΤ ιι.υεεοΙιοιοοιι,Μιι
οιι·τ. ευ ουιετοΙιε ουτνιιοάοι·ειιι· Ιιειυο 5οιιινοι·:Πι.ι·Μιιυεοοε
8οΜΙυυιιυεε, οιιοι· οε ποιου υαι· Βρυι·ου οιυοι· Βουιιοτιου ιιαι;
Με θιιΙιυι·ου εοιοπ ετοι·Μευυοου Ιοϋι·υοι·οι·οιιοι· Ι5.υε·οι·οι·Σου.
ιυι Βο!ιΙιιιυιυο ειιι.2) ΠεεεοΙΜε ΒοειιΙτιιτ.οι·2ιοΙι ιυιιυ, ννοιιυ ιιιευ
ετοι·ΙΙιειι·ιοιι ΒοΜΙ:ι.ιιιιυΗ Βιιυυάο Μει 120° Β.) υυε υιοΜτειοιι
Ιουι Βιιεεινεεεοι· 2υειιιυυιουυι·ιυε;τ 8) Πιο Με άευι ΒοΙιΙιιυιιιι
άοι· Ιιιιιιυαο Με _ιοτει ιεοΙιι·του Βεοτει·ιοιι ειυ‹1 υαι· Βι·ΚΙιιι·αυιι
άοι· Βοιιιιι·ιιι·2Γυι·Μιιυε;οοε 8οΜΙιιιυυιοε πο” υυεουυΒ·ουιι. 4) Ιετ
τιιεεει·Βοάυοτιουεριοοοεε ειυ ΜιοΙοε·ιει·Μοι·,εο υιιιεε ευκουοιυ
ιιιοα ννοι·ιιου, ιιιιεε Μιει· μ” εροοιυεοιιοΜιΜι·οΜουιυ Β'ι·ιι.ιι;ε
!ιοιυιυου. @του ΙεοΙιι·υαιι· ,ι.ιιιυπ ιιυαοι·ο ΜοτΙιοάου οι·ίοι·οοι·ι
Αυτοι· νοι·ερι·ιοΙιτιυ άιοεοι· ΒιοΙιτιιυε· υοου ννειτοι·ευ ιιι·Μοιι.ου.

Ν. Μπι: «ΠοΜει·4 Β':5.ΙΙονου ΙυεΙυειουου ιυ Ι·ΠιΜυοι·οιοι·υ».
Ιυ 2 Ε'53.ΙΙουέ'ιιιιυΜ. ιπι Βιοι·οιννοιεε Πιετοιυιι.οιοι· (τΠετοιιιιι
ονιιιυιιι). ιυι Ι. Ε'ιι!Ιο υιετ.οιιιο.εοιοπ, υυυ ιιυ 4. ?Με Βιοι·
ειυοι· Αεοειι·ιάουει·ι, - Ηοιει·υοιε ιιιΠοιιιι. ΑΜΙιιΙουυςου ειυιὶ
άοι· Αι·υοιο ιαιτεοε·ουου.

Μ. 'Ι' ε ο Μ ο υ ε; ο ο νν: «ΠοΜοι· οΞυιἔο Βοιιοτιουευ οοε ΟΙιοΙο
ετοι·ιυε».

Αυτοι· @οοτ ιοΙε·ουιιο Βοει.οι.ιουουευ: 1
) Μπι οιυο ΜΙοιυο

Μουιιο νου Τι·ιο!ιΙοι·οεειεεε.υι·ο ιιυ Βοειιιουυἔ1υεε εοΙοετ. ειυ
ΟΙιοΙοετοι·ιιιΜοι·υο!ιουιιιυ:αιιοεοιπ υυυ ιιο.υιι οι·Μιτει.ευ απο
ειυο ΒοτΜΒιι·Μυαιι_·Μι'. 2
) Πιε ΟΜΙοι·ιιι·ο νιοΙοι· οι·ι.τε.υιεοΙιοι·

8ϋ.ιιι·ου ι.ιοΜουΜε θιιοΙοετοι·ιυ Βοι Αυι.νοεουΜοπ νου (ΗιΙοι·ιιαΜ
νετεο!ιιοάουο, Ιιιιιιυε· ιυιευεινο Β'υ.ι·Μου;Βι·ινιι.ι·ιυευΜ: Μιοι·ιιι
υοιιιννουτΙις; ευ ε. Β. @οι ΑεειγΙοιιΙοι·ιιι· οιυο οΙΙι·οτιιε.
οοειυϋ.ΙιυΙιοΜοΕ'ειι·Μο;Βου2ογΙο!ιΙοι·ἰιι· οιαο άιιαΜο1-νιοΙΜε Ε'ε.ι·
ΜυυΒ· οτε. ΑΙΜ: ιιιοεο Β`ει·Μουννοι·άου ΙοιοΙιτ ιιυι·ο!ι Σνεεεοι·
οάοι· ΑΙΙιοΜοΙ κει·ει.οι·ε. ιιυε;ο8ου ινει·υου ειο υιοΙιτ νοι·ει.ιιι:Ιοι·ι
Μιι Ζαειιτ2 νου Βου2οΙ, ΟΜΙοι·οϊοι·ιυειο. Αιυ Μοοιιουιετευπιο
Με Βοιιοτιου ιιιιι. ΑοοινιοΜ1οι·Μι·.Μου ετοΙΙΙ: ιιιοεοΙΜοειιι Μοετοιι
εο ευ, Μ." ιυευ εεννιι.εΟΜοΙοει.οι·ιυ ιυ ινιιεεοι·ι”ι·οἱει·Εεεε;
ειι.υι·ο ιιυΠϋει. υυυ Μοι·υε.οΜΑοετνιο!ιΙοι·υι· ιυ ΠεΜοι·εοΜυεε
υυυ ειιι θτυοΜο!ιου ΟΜΙοτειυΜ Ιιιυ2υι“ιι,νι:.Βοιιυ ΚοοΜου εαπ
ετοΜι:άιο Β'ειΜουι·οιιοτιου εοΙΜει. Μοι οιυοι· νοτἀἱἱυυυυε άοι·
οιιιιιευ Τ.ιοευυς νου 1ι80000. Αυτοι Ιιιι1τ.εοιυο Β.εαοτιου Πιτ
νιοΙ εοΙιιιι·ίοι·,Με Με νου ΜοΜοι·ιυο.υυ ε.ιι8·εε·οΜουο.

'Ι' Μ
.

Ο πι ο Ι τ
ι
ε ο Μ ο υ Ι: ο: «ΠοΜοι· άιο ΑοιιοΙο,ειε άοι· υΠοοι·ο

νοι·ι·αοϋεευΒυὰοοιιιυιτὶε».

ΑΜ' θι·υυά οιυεοΜουιιοι·8τυιιιευ νου 16 ΓέιΙΙου εειπει· Βυάο
ουιαιτ.ιεεοΜΙιοεετ.Αυτοι: 1

) Πο.ε ΙιευρτευοΜ1ιοΜειιοιιοΙοαιεοΜο
Μοιιιουτ. άοι· ιιοιιι.ου Βυάοοε.ι·ιιυ.ιοου ι;ιεΜε άοι· Βιι·οριοοοοοιιε
ειιι. 2

) Πιο ε.ουτοιι Βαιιοοε.ι·ιιΜυοα ειυά αει· οἱυ Βνιιιιιτοιυ άοι·
οΙΙ,<ιοιαειυοιιΒιιοριοιυγΜοεο υυυ ιι·οιοιι άοεεΜεΙο υιιι· εοουυου.ι·
ειιι'. 8

) ΑΠο ιυ άοι· Πτοι·υι:υι· ΜοΙιε.υυτονιιι·ιετιουου άοι· Μαιου
Βαυοοει·υιιιε ειυά υαι· νοι·εοΜιοάουοΒιιιιιιου υυυ νοι·εοΜιοιιοαο
θι·ιι.ιιο οιυοι· ειυιι.<ι·οιιΡοι·αι - άοι· ιιουτοα υΙοοι·ο-νει·ι·υοϋεου
Βυάοοιι.ι·ιιιιιε. 4

) Πιο νοι·ι·ιιοοεουΑιιΠε.8οι·αα,ι;ουΜοετοΙιουΜ·
πιει· ειιιε Γιοι·ιυεοΜιοΜι.ευ υυυ ποιου υαι· ιιαι' άοι· αΙοει·ιι·του
ΟΜοι·ΒιιοΜεειοιι Βυιιοοιιι·υ'ε ειιι'. δ

) Πιε ι·ιιιιουοΙΙετο ΒοΜειυιΙ



Ιιιυ8ειυοιΙιουο Ιετ Μ ιιου υιον Μ Β.οοο ετουουιΙου Κι·ουΙιυοιτε
τ”ΜΙου- άιο Αυνι·οιιοιιυτ.ςάοε Αυτιετιορτοοοοοουεοι·υιυ'ε.
Μ. Β ι ου ο ι.ιοΙιο ιν: «Πιο ΒιΙᾶιιιιο νου εριυυοοινουουι·τιεου
Ροι·τευ.τυου οοι· 'Ι'νοιιυεοοΙουιοου Με ινιοιιιιοοε οιοι;υοε·
τιεοΙιοε 8νιυρτοιυ».
Βοεουτ!ιοΙ ιιυι1 Κυο Ιιιιυου Ζιιοι°8τΜ θουιτιυοοιι!τιιιοιι οσοι·
'Ι'νουιιευοοιΙΙου άιο Βιιοιιυο· νου οιςουο.ιτιεου εριι·ιεΙιι;ου
Ροι·τειιτιου υοουοοιιτοτυιιο υοεουι·ιουου. Αυτοι· Μιι. ευ εοΜου
Πυιοι·ευουυυι;ου οιιο νου Ριοι·υοινευι ευι;οιι;ουουο Μοοιυιυ -
οιο Πι·ιυιι·οιοι.ιυοιΗο.ι·υ νου εροο. ΘοινιοΙιι. 1020. 8,3 ιιΟτ. Θο
ΙιιιΜο οιιο Μερθι. Ρουτουι ευι;οινου:Ιι: οι· τυιιο, ιυιιιε ιυευ Μ
ΡΙοτιουοιιυιιι·ου τω· Γοοοοε νου 'Ι'νουυευι·ιιυυου τυπου άιο
0ουετοτιι·υυι; άοε εριι·ο.Ιΐοι·ιυιιςουυνοουετυιιιυε οοι· θυΙτιιι·ου
οιυο ειουοι·ο Πιιιο·υοεο ετοΙΙου υουυο; ινουυ ιιιιου ειιινοΕΙουάοτ
ΟοΙιυοοιΙΙιιε οιυ ουυΙιουοε ννιιοΙιετυιιιυ :οιυου Μου, εο ιι·ουτ
ιυιυ ιιοου οιοεο Βιοουεουει”τ Μου! νοι·Ιοι·ου, υιιιυ. Βοι Ποικι
ιιυρι'υυο·ου.

ιν. $τουιεεΙοννευι: «ΙΒΜ Γυ1Ι νου θ·ουοι·ι·υοο υιυ. Βο
τυοιΙιο·υυιε· άει· θιο1ουυο, ιυιτ οΜουτυιΜιιιουοι· ενωπιο
τι·ιεουοι· υοιυΙιουτοι·τιο·οι· Βι·ιιρτιου ευτ άοτ Ηο.ιιτ ιιυο
νοι·Ιιιετ ω Νο.,οοΙ».
28-ιοΙιι·ιρ;οι·Μιιιιυ πιο ιυ'ε ΗοεοιτυΙ ιΟοοεεο.) οιιτ ΘοΙουυ
εουννοΙ¦ιιυι: οιυ, υποΙιοοιιι οι· οτινιι νοι· 8 ννοο!ιου οιυο (ιιουοι·
ι·υοο υοοιιιι·ιι·τΙιιιτιο: οε Μιτου υοτιιοιΙιετ Με ΙΜυο υυιἰ άοε
ι·οουτοΤοιοοι·ιιιοΙΒοιουυ ιιυιι άοε ι·οουιοΚυιοι;οΙουυ. ννο.υι·ουά
άοτ ΗοεριιυΙυουουοΙιιυις Μιτου υυυ οιεουτυυιυυουο Πουτ
οι·υοιιουου οιιτ', ιιυιιιοι· ,ουυο ει·ιυυιοτι·ιεουοιιτ'Μιάου Βοἱτου:
ιιυ ι·Ιοι·Ηουτ άοε ιυοΙοουιε τπτ., ιιυ ιιοι· ρυιυτο υοοιε, υιιιιι. :ιιυ
ννοιουου, Λου Ζουου ουΙιοι;ουτΙου ΤυοιΙ ιιυιΙ εννιεουου απο Ζο
υου; άιο Ηο.ιιτΜιά τιοουου, @οποιο ι·οτυ ιιυά υοάοουτειου
ιυιτ άιουου, Μιτου εοΙιιουτίοι·ιυι€ου υοι·υοι·ιιιιιοιι Βοι·υοιι νου
εουιιιυιιιιςοςοΙυοι·Γει·υο; ουττοι·υτ Μου άιο Βοτυου, ευ ειουτ
Μου οιυο οτινοε τουοΙιτο, οι·οτυοτο Ουοι·υυο!ιο, άιο ΕΜΗ οιιο
τι·οουυοτ ιιυιι ειου νουι ουου οιιτ Βοι·Ιιου υοάοουι; Φοεο
ΙιοκοΙΓοι·ιυιι-ι·ουυοι·υει·τιεου εΙο.υιοιιιΙου θουιΙοο ετουοιι ΜΝ
νοι·οιυεοΙτ,Μιά Μ ι;ιοεεοι·ου υυι·οεοΙιυττεειο·ουθι·ιιροοιι. Αιιου
ου άοτ ιυυοι·ου ΕΙισ.οΙιο άοτ Ουοι·εουουυοΙ ιιυιΙ επι Βοι·οτιιιυ
Μιτου οοιεττυιο θουιΙοο οιιτ”.Πιο Βι·ιιοτιου οιιυυοι·το εουι· ιιυ
ο" υουουυτο Βου ιιοι· 8νριιΠιιι οοι·υοο. Αυου Αυτοι υιιττοοιι
υιτουετιιιοεο Βἱοιςυοεο ιιυ Αιη;·ο; τυοοιυοοεο!ιΙοο·ουοεροοιυεουο
Βο!ιευιΠιιυε οι·,<.που_ὶοἀοουυιουτ ιιου οοι·ιυι;ει.ου Βι·τ'οιο·.Θ. νοι·
οι·ιιυουοεΙεοευυ ννοι·υιοΒΜοι·, ιυυοι·Ιιο!ι Νιιτι·ιιιιυ ειιυογυουυι
ουννοουεοΙυο υιυ. Βιι1ο1.Πυτοι· οιοεοι· ΒουιιυτΠιιυις ι.ιΜι;ου άιο
θουοι·ι·υοο ιιυο τυο Αιτιιι·ιιιε ι·ιιεου ειιι·ιιου, ο;Ιοιου2οιτιοοιι.ιυΙτ
ιιυου άιο υοεοΙιι·ιουοιιοΗειιτοι·υριιου. Βρυτοι·ιπιτ οΜ Βοοιοιν άοτ
θουοιι·υοο εοι', υιιο εοτ'οι·τεοτειοοιυουννιοοοι·Με Βιιυτοκει.υτυουι
οιυ. Αυτοι· εουΙιοεει. Μεε Μ θοίοΙοο ιΙοι· Θουονι·υοο υυου
οιυο Ηειιιοι·ιιυιιου νου οι;ουτυϋιυΙιουου υοι;οΙτ'οτιιιιο·ουΘουι1
τΙου ιιυιι Βοι·υου υιιττι·οτουΜουσε, οιοε υοουιιουτο Μου οευυ
Μ άοτ 5. ννοουο ιιιι.ου ετιιιττεουιιυτοι·Ιυτ'οοτιου.Οοο Πουτ
οιιιιυτυουι ιι·οιο Μιιυοι· ενιιιιυοιι·ιεου οιιτ' υυιι εοι ευ άον_ιουιοου
8οιιο. ινο άιο Αι·ιυι·ορο.ιυιο ετοι·Ιιοι· ευειιουιΙοοτ Μ., οιυου Μ
τουεινοι·; ουυυουο Βι·υρτιουου τι·οτου:Μου πι' ιιου 8ουΙοΜι
υΒιιτου οιιτ, οιιο υινε.ι·οοι· Αιι€ου ιιυιι άοτ ΠιιυουουΙο

Π. Β ου ο Ι ο τυ ν : «Πουοι· άιο Ρι·οιΙυοτιου νου ΑυιγΙο.εο Μ ιιου
Βοιιοοοντυου».
Αυτοι· υιιτ οε υυτοι·υοιυιυου «Με νοι·υ1ι.Ιτυιιιειιο: Ι.οιιοοον
τυου ιιι υοετιιιιυιτουουουιιεουουΒι.ου'ουτοετευετοΙΙου.υιιυι. άιο
νοι·ϋ.υιιοι·υυρ,·οοι·οοΙυοιι ιιυτοι· άοιυ Βιιιυιιεεο ιιοι·Βουοοοντυου.
Πιο :ιι ιιου νοι·ειιοιιου ευεοινουοι.ου 8του'ο ννιιτου- ΔιυνΙυιυ,
Ιιιιιυυ ιιυιΙ ΑΙουι·ουοτ: ειο ινιιι·οου ιΙου νοι·ουουετυιοι·ουΜ άιο
ΒιιιιουυϋυΙο οιυνοι·Ιοιυι, οιιο Αυτοι· υοουο.ουτοτοοΙετΙουυ ιΙοι·ου
νοι·ϋ.υιιοι·υυις; υοεουοοι·ε ιυτοι·οοεουτο Μαιο οιυου άιο μυε
ι.τοοντοοι·ου'νιι·υιιιιι; πι' Μο ΑυινΙυιυΙιοιυο, άιο Με ο.ΙΙιυυ.υ
Που οιιτεοΙοετ ινοι·οου, ινοε ιιυ· Αυυουυιο άοτ ιιιετουυ οΜοε
ουιν1οΙντιεουοιι υ'οιιιιουιοε Μ οου Ιιοιιοοοντου υοι·οουτἰἔτ. Αυ
τοι· υουοιουυοτ οιοεοε Ε'οι·ιυουτ ιυιτ «ΑιυνΙουυοοοονιοεο». Βου
Βιιειιιιοτ άειι· ΒιιιιοΙιΙιοΙιΙο εοΙουοι· νοτειιουειυιοι·ο υοειτοτοιυο
ετοι·ΙιοειιινΙοΙνιιεουο Ρο.ιιις!ιοιτ Μ νιτι·ο. ΙΒΜ ΑυινΙυιυυΙοἱετοι·
νου 1 : 1000άουι Εκευουιο υοι οο·ουου Ζουμ ιΙου οΙΙυιου1ιοΙιου
Πουοι·οουο ευ Αιυν1οιΙοετι·ιυ. ι·ιτυι·ο-ουσ Αουι·οοοιιτι·ιιιουυυο
ουουου Με Βιιτετοιιου νου Βοιιτι·οεο; ιο υουυοοι· υιου άιο
Αυιν1υιυιυ_ιοοτιουου υοι ιΙου νοι·ευουετυιοι·ου ννιουοι·υοΙτ, υιυ
ευ ι·οεουοι· του. ιυιυυ άιο νοι·οο.ιιιιυιςάοε Λιυνυιιυ'ε οΜ. Βιοιιο
ευ ευειιο;ου ειυνΙιειι·τοιι 'Ι'υιοτο οι·υε1ι.ου οιυο εε!π ιυτουεινο
οιιυγιοΙντιεουοΡυυἱἔυοιτ. Ιυτοι·οεεουτ ιετ τοι·ιιοι·Με νοιυ νοιι'.
οουετοτιι·τοΓεοτιιιιι, οιιεε άιο υιυ. ΑιυνΙιιιιιυοι·ιιου υοΙο.άουο
Βουοοοντου ιοοουυιΙ ννοι·οου.

Α. Πουυ ο ννεΜ: Μιπ Πιυι·ορυνειοΙοοιο άοε Ρο.υοι·οοε. Ι)ιο
ΒοάουτιιυΒ ιιοι· Ι.υιι€οι·|ιουε'εουου ΙυεοΙυ».

νου ιΙου Μουτ ιυιοι·οοεουτου Πυτοι·ειιουιιυςεοι·οουυιεεουοι
Αιιτοιε ννο1Ιου Μι· υυι· υιοι· άοε Ψιο!ιτιοετο υθ!'Υ0Γυουοο_
1) Πιο Ι.ειιιςοι·υουε'εουου ΙυεοΙυ ετοΙΙου ουι·ουιιυε ιιιουιει”
εοΙοετετοτυοιιςοε0ι·ιι·ου αυτ. ιι1εοΠι·υεο Μ οιυου Ι)ι·ιιεο.- εου
οοιυ άιοεοΙυου Ρο.υυι·οοευοιυι,άιο υυι· τουιροτττιονοιουάοι·ιιυι;
οι·ΐουι·ου υιιυου. Σ) Πιο ΖοΙΙου οιοεοι· ΙυεοΙυ, «οι εουι·ινουιο
ΑουυΙἱουυοιτ ιυιτ ιιουου άοε υιυι.ζουουυου Ροι·ουουνιυε υιιυου.
υουυου ιιι εοννϋυυΙιουο ΖοΙΙου υυοι·ιοοιιου. 3) Βοι οιυου οιιο
ιΙοιυεοΙυου 'Ι'υιοι·ο ιετ άιο Που” άοτ Βιιυο,·οιυιιυε'εοιιουΙιιιουι
ευ νοι·εουιοιιουου Ζοιτου οιυο νοτεουιοτΙουο,οιιο Ιιτ.υι;ι.Βοι;
νου ιιοι· 'ΓυΜιουοιτ άοτ Πι·ι1εο ιιυ, εο ιυιεε άιο ΙυεοΙυ Με Ιι

ι

ι·υοοιοι·ιΙοι· Βι·υεουτΙιοτιο·υοιττυπου Ιοϋυυου.

Α υ ο Ι ιο ο ιι ιι.

0υιιιιι·οιο. Μ. ν". Νι·. 39. Μιπ. Ι900.

Ρι·οί. Α. Α. Βουνο ιν: «ΕΜ Γο.ΙΙ νου 15-]υ!ιι·ιεοιυΥοιινοιΙου
οιυοι· ΚιιιςοΙ ἱιυ θιουιι·υ; Βιιτι·ιιοτιουάοι·εοΙυου».

[Πο 48-_ιο.!ιι·ιο·οΡοτιουτιυ υιι.ττονοι· 15 .Ϊυυι·ου ιιιιε υιι.ουετοι
Νο.υο ιυουι·οι·ο θουιιεεο οιιο οΜουι ΒονοΙνοι· Μ άιο Βιιιυ Μ·
Ιιοιυιυου. ΙΒΜο Κυι;οΙ εοΙ! υο.Ιο υο.ου οοιυ ΠυτοΙΙ οιιτιιιυιτι
ινοι·οου εοΜ. Νοου εουννοι·οιυΚι·ουυουΙοιςοι· ιιιουε.εεάιοΡο
τιουιυι, οοου υΙιουου Ιιευιυυυεου ου ιιοιιι ΠιιΙιου Απο, εονιιο
Ριιι·οεοιι άοε ΙΜΙιου ΒοΜοε ειιι·ιτου. Ηοτ'τιι:ο Κουτεουιιιοι·ιοιι
τ'ιιυιτου Μο Ρο.ι.ιουιιυ υιιου 15 .Το.υι·ουΜ άιο Κυυιυ Β. Πιι>ι
ννυι·οο ιιιιττοΙετ Βουτι.ςουεττευιου οιιο Υοι·ιιιιυοουεοιιι οιυο·
Κιιο;οι Μι θουιι·υ οουετιιτιι·τ,άιο ο.υοι· Μουτ, ννιο ΙιΙιυιεου ιιι
2ι1υουιυου και· Μ άοτ ι·οουτου ρενουουιοτοιιεουου Βοοιοιι
εροοιοΙΙ Μ οοι· θοιι·ουιι άοε θουττυιυε του ιιου Αι·ιυ ως, εοι
ιιοι·υ Μι ι·οουτου ΟοοιριτοΙΙο.ρρου. Πιο οιιτευι·οουουοευφο
Πιιιι·ιο Τι·οριιυιιτιου τιιυι·τοεοι· Ευιτι·ιι.οτιουιιοι· Κιι8·οΙ, άιοοιιτ
οουι ι.ουτοι·ιιιυι οοι·ουοΙΠ Ιος. θυιττο ΗοΠιιυς. Βο!ιινιυιιουσο·

Κου2ουιυοι·ιου
ιιυιι Βοεεοι·υυο; άοτ ΙΑΙιιυιιυεεοτεουοιυιιιιοου

υιυ ι·ιυ.

$τ. νου Βτοιυ ιιυι! Α. Ιιοεεοινι «Πουοι· οιυου ?ευ νοιι
ουει;οιΙουυτουι ειιυροιιοειεΙου υυο ει·οεεουι οιτι·οουιιιΙου
Αυεοοεο 'Ι'ι·ορουιιτιου. ΗοιΙιιυε».
Νιιου υιιεΗΠιι·Ιιουοι· ΜιττυοιΙυυἔ
τοΙΙοε υοερι·οουου άιο νονι`οεεοι· οΜεο!ιουο οιιο οιιεεοι·ει
εοιιννιοιιο·ο Πιοιςυοεο άοε οιιτι·οοιιι·οΙου Αυεοοεεοε. Μο ιιυ·
οουεοΙυου υιουι· ιινουιι;οι·οιιοιουτοιιετιεουου 8)·ιυυτουιο ινοιοοιι
οιιιιζουουτΙ υοΙουουιοτ. ΕΜ Μι.οιοιτυι·νοποιοΙιυιεε νου ΙΟΙ
Νιιιυιιιοι·ιι υοεο!ιΠοεετάιο Ιοεουενι·οι·τυοΑι·υοιι.

άοε εοΙιννοιου Κι·ο.υυυοιτε

Ρωι. 'Η. .Τ. Β ειυιυν υ: €Πουοι°άιο Βροι·ιυοτοοοΙο».
νοιι'. ρ;ιουτΜ εοΜοι· ιυτοτοεεο.υτουΑτυοἱτ οΜ ευεουιιιιΙιοιιιι
ΒΠά ω· ιιυυιοι·υιυ εοΙτουου Βροι·ιυιιτοοοΙο.ΑοτιοΙοιςιο, Ριιτυο
ουοεο, υο.τυοΙο,ο·ιεουοΑυοτοιυιο, υΙἱυἰεουο 8γυιιιτοιυο υιυ
υιευοεο ννοι·οου ιιυτ' θι·ιιυιι νου 9 οι.<.τουουΡεΙΙου ειιεΓιιιιι
Που υοερι·οουου. ΒΜιεο υοου ετι·ιι.τυι·οΡιιυυιο Μ (Ιου Ριιτυο
ιι;ουοεοινοι·οου υΒ.υοι· υοΙοιιουτοτ ιιυιι Μ οιιι·ουιιυε οΙουειυΙοι
νν'οιεο οι·υΙιιι·ι. Με ιι.τιοΙοο·ιεουοι·Μοιυουτ νου οι·οεεοι· Μου·
τιςυοιτ ετοΙΙτ νοιι'. εοιιυοΙΙο Βι·ι·οιουυιε·ουυο Βοτ'ι·ιοάιουυουιυ.
νοι·τ'. ιετ πιο: Αυειουτ, Μεε Μο Βιιοι·ιυετοοοΙο ουτεουιοοου
υΒιιυεοι· νοι·υοιυιυτ, Με ιιΙΙι;οιυοιυ ο.υοουοιυιιιου Με οιιτ!
Μ." νιοΙο Βροι·υιοτοοοΙου τω· οΜτιι.ουο Ηνοι·οοοΙου ι.ιουοΙτου
ννοι·ιΙου. ΙΒΜο Ι)Μι;υοεο Μι: _ιο‹ὶοου :Μου νου άοτ Οροι·ιιτιοιι
ειουοι· ιιι ετοΙΙου. ννουυ;ετουε Μ ιιου ΠτΙΙοιι, ενο άιο Ονετοιι
υοου υΙοΜ εΜά. Ιυ οινοιτ'οΙυοι”του?Μου ουτεουοιοοτ«ο
Ρι·ουορυυυι.ιου.

?του Ρ. 1. [ή οιιο υ ο ιν: «Ζιιι·Με” άοτ ουιι·ιιι·ειεουουΒο
υιιυοΙιιυις άοτ ΗΒ.υιοι·τυοτυου».
νοι·τ'.υοίυι·ιινοιτοτννυι·ιυΜο 1887 νου ννυιτουουι·Ι οι·οοοιιιιιο
Βιιοιειου οοι· οι·υι·ιιυυιοιι υ!οειοοιιυρο.ι·τιο οιιο Μιι. άειι νει·
τουι·οιι. ινοΙουοε Μ σου ο;ουευοι·ετου Ηουουυουοι·υ ιιοι·Ουι
ιιιι·οιο Ιιευιυ υοεουτοτ ννοι·ιιουεοι, Μι· οιιο οΜειςο, νν0ι0ΙΜ
υιυ. Βιουοι·υοιτ νοι· Βοοἰοινου εουϋιυτ. Ότο Μι· Οροι·ο.ιιου.εο
ιιιιιοΙιτουνοι·ννιιιτ'οάοε ετο.ι·Ιιοι·ουΒΙυι.νοι·Ιυετοε υυιι ιιο: Μιι·
@του Πο.υοι·ΜΗ νο”. ιιυ ιιυυοι·οουτιετ.

Α. Ν. Ρο ο ο νν: «Πουοι· '7 Ε'υΙΙο οροι·ετιν υουουιιοΙτοι·Ρεου
οοιιι·ι.υι·οεου».
ΟοειιιετιεοΙιοΜιττΙιοΠιιυς. 1 ΕΜΠ υοιαι·οι'ιιου Ουοι·οι·ιιι, 8 Μι
Ουοι·εουουυοΙ υυιΙ Β «υιυ Πυτοι·εουουυοΙ. 4 ΠοιΙιιυιςου υυο
Μιεεοι·τοΙΒ·ο. 2 οοι· Ιοτετοι·ουννυι·οου ιιυ Ρετἰουτου οι·Ιουτιτω!
ου οΜοι· Ρυοεριιοι·Γουι·ιυ ιυι5.ιιε ινοι·ου. ΟυεΙοιου Κιοίοι·υο·
οι·οεου τουΙτου, 8Ιιιιιυτ νοιι'. άιο ευεεουΙιουουο Ποιους οι”
ι1οιυ Βοι·ιιτο ιιοι· Κι·ευυου Μ Ζιιευιυιυουυους υι·ιυεοιι το
ιυϋεεου.

Ψ ο Ι ο. οι ο Ε.ΜΜ~
ποπ. ιιοιιο.Οπα* :Η [οιυο 1900 ι·. Ηοιυιιειτουοι· 1)ι·.Ευ ο ο Ι τ' το' ο υ που. Βιιουιιι·υουοιοι ν. Α. ννιουοοιιοΧεται·ιυουυο!οι·Ρι. .Η16·



Ποια απο· Βιιεειει:Ιιιιιι Μιιι)ιαιιιιειιιιιιιι Ζιιιιει:!ιιιιιιιιι.
ΜΙ'. ΒαιΙο.€α υυτ ,,5ι. Ρατατευιιτ8ατ Μοόιοιυιεαυου ννοαυουεαυτιι);". Ιθθθ.

ΒΙΤ8818Ο ΗΒ ΜΒΒΙΟΙΙ.ΐΙΒοΗΒ ΖΕΙΙ'Έ.'ΒΟΗΕ.ΙΓΤΕΝ.

ΑταυΙα οιαυυιττΙΙ,υαιτοΙοριιιΙ ιιευιΙουυο_)ροιαυορυτοΙου·υ(Αταυιν
ΓιΙτ ειναυιο.ιι·ιο,Νουτ‹ιΙουἱο ιι. αοτιαυιΙ. ΡοναΙιορατ.υοΙοειο)

ΒοΙυΙτεαυυο“ιιι@απο Βουιτιυτι(ΒοτΙτΙυ'υ Ι·ΙοοριωΙΖοιτυυΒ·).
ΟΙιΙτιιτιςιιι.

ΕΙΙιιτυτεΙο).Ι)_ιοκιουιι_)ει.οιΙΙΖιυει.( 8.ιΙΙο.ττΙοαυοΜοιΙιαΙυ).
.Ιοευουοά)οΙυΙΙτ (ννοαυουυΙα.α).
”οτουι_ιαοτυοοΙτοιαυιτυτευ (Αυυυ.Ιου άοι· τιιοειοαυ ΟυΙτυτειο).
ΜΜΜ (ΠοτΙιαΙυ).
ΜοάΙεΙυεΙιο)ο ουοοτου_Ιο(ΜουιαιυιοαΙιο ΒυυτΙααυαυ). ο
Ποά1:ΙυοΙτηυ. ρτΙΙυιαΙουι_Ιο Ιτ Μοτουουιυ ιευοτιιιυιι(ΠοιΙΙαιυιοαυο
ΒοιΙου·ου υιιιιι Μυτ1υο-Αταυιν).

Βυουυι_)Αταυια ΡυτοΙοΒΙΙ, ΙιΙΙιιυοαυουΙτοιΜο(ΙΜυν ι ΒιιαιοτιοΙοι.τιι
(ΙΖυιιο.ΑτουΙν τω·ΡοιτυοΙου·ιο,υυυ. ΜοἀΙαΙυ ιι. ΒυαιοτιοΙου·Ιο).

ΕουουοαοιιιιΚ Ντ. Ι -8.

Ψ. Ψ ο ΙΙ τιπι ο α ι τα: «Ζιιτ Ρι·ο.Βουυοι· άιο οροαΙΙΙοαυοιιΜαου
ι:αυαϊτουάοι· υΙΙυοτυΙαυοοοτ>›.(Ντ. 1 υ. 2.)

ΑΜ' αοτυοτι-πουυαΙυαοΙου·ιυαΙιουΟουΒ·τουοΜ: Ποαοιυυοτ 1898
Ιυ δι. Ροιοτουυτ8 υουυταυ αοιτου άοι· ετοοοου Μουεο υυτ 10
Οι. οΙΙατ υιιυ·ουυυα1υιου νοτιτυιτο ιτουειΙι.ουαοπΙου. Πιυ απο
υι.οτιο.Ιιι.ΙΙου Αοτειου ευευυυ·ΙιαΙι ιιι τυοαΙιου, Μ.: «Ιοτ νοτ
ίυεοοτ ιΙοεοο!υο Ιυ Κυτυο τυουιυιυουυοίυευτ υυυ υο.αυ άου
αΙαυτΙιτοπου Γτου·ου όοτ ΒιιΙυοοΙουιο υουυυάοΙτ.

ΡτοΙ'. Α. θτΙΒ·οι·)αα: «ΕΜ ΙΙ"υΙΙ νου Ροιυρυυτυο ιι.αυι:υι:
υοιυι Βι·αυαυοουου». (Ντ. 2.)

ΒΙυ )ιιορ;οτ 8οΙότιταυτ. οιιι 27. Βοαουιυοτ 18% ιυ Με Παο
ρἱτυΙ οιυ Με οιυοιυ ΑυοοαυΙο,ι.τ,άοι· ιιι.ιιχνιυαροαυου οτΙυυοτιο.
ΑΜ' άουτθοεἰαΙιιο, άου 8αΙιουρα.ι·ιΙου άοι·Βι·ιιαι, :ΜΙ άου θαυυΙ
ιοτυ, Ουοι·εαυοιιυοΙυ υυ‹Ι Βϋαυου αυτου ιυ του·οΙΙοιιοτΑιιοι·ιΙ
υιιυε Κυότουου υυυ ΒΙυεαΙιου :υ υουιοτυου νου τϋιΙιΙΙαΙιοτ
Ρυτυο, Με ΚυοιαΙιου νου 8ιοαυυυἀοΙυορϊ-, ιΙΙο ΒΙΙ3.οαυου νου
ΚιτυαΙιΙτοτυ);τοοοουυυ οιυιοΙυο εουαι· εΙορροΙτ το μα". ΑΙΙο
ΒΙΙΙ.εαΙιου αυτοιι Με οιυοι· υιιταΙιοιαυιι;του, ίο.τυΙοοαυ ΕΙἰΙοει€·
Βου. ΒουιΙΙ:. ΑυειυιυοτιοαΙι αυτ υἰαΙιτο τ”οιπΖυετοΙΙου. Ιυ υου
οτεταυ Β 'Ι'ει;ταυαυτ άοι· Ζυει.υυά υυνοτυυαοτι:, αυτου( (Μιτου
Β Μα) ιιο.αΙι2-8 'Γυ,ιτουΕτυριἱουου νου ΒΙϋ.εαΙιου οιυ, )οτΙοο
υιιιΙ Ιυ ι.τετιιιττοι·οτΑυ2ουΙ; Με Ε'Ιουοι· αυτ ιΙουοΙ εουι· υιοιΙτητ.
Ι)Ιο :τυπου ΒΙα.εαΙιαιι αουΙΙιιιτιου Μι‹Ι ρυιι.Ζι.ου εαυΙΙουυΙιαΙι,
αουοι εΙαυ αυυυ άιεεε 8τοΙΙου ιυιιι Κτυαιου υοάοαυι.ου. ΑΠ
τυο.υΙΙαυ αυτιΙο όοτ Ζιιιιτο.υάΙυιιυατ εαυΙοαυτοι·,οι) ατοΙΙιου οιαυ
Ι)υταυ(5.ΙΙο οιυ, Μι ΠτΙυ αυτου ΙΒΙαοΙοο υυ‹Ι ΟνΙἱυιΙοτ Μαυ
2υαοΞεου, 2οΙταοΙΙΙυ ρΙιουτυιυταοτΙοτΚτυυΙτα. Αιιι ΙΟ. .Ιο.υυειτ
υυτ Αυυι·Ιο οιιι, Κτοτυρία.υιο.ΙΙο υυυ αΙυ αιιιυαποεοτ Ζυετιιυ‹Ι,
ιυ αοΙαυοιυ όοτ ΡτιτιουτΜπι12. .)υυιιατ ιπειτυ. ΒοΙ ιΙοτ 8οατ.Ιου
(που οιαυ ΟατΙοιυάετ Ρυι ιυο.ι:οτυυτ! άοε θουιι·υο, οιυο υαυτο
αυ.ι.υττυυΙιοαυοΙουυΗυ·ο ΡιιοΜυουιο άοο ι·οαΙιτουυυιοτου υυυ
εουΙειρρουο, οΙυο εαυτο Ηνροι·ρΙαοιο άοι· ΙΙιΙΙΙ2, οΙυο εαυτο ραι
1·ουαυνιυειιοεο Ι)ου·ουοτειτιουάοε Ηατευοιεαυοα, (Ιω: Βουοτ υυυ
(Ιου Νιοι·ου; οιυο 'Ι'υτουιυοαο ιπι ΙΙιιυοιι Ηατινουιι·ιυοΙ. οιυο
ίοι.ι.ι€ο Ποτουοι·ειιΙου άοο ΙΙΙνοαο.τεΙα. οιιι Ιιο.ιυοττυουΙοαυοτΙυ
πιιπ:: άοι· Νιοτου; άΙο ρυτυ.·ειυατοτυΙααΙιοΙ)υιυυοεο αυττΙο ΜτΙ
Ρουφ Ι ιιο αυτ" τυο.Ιιαυιιιι μτοετοΙΙι. Βοι άετ υοαιοτΙοΙουΙ
εαυαυ υιοτειιαυιιυε; (Ιου ΙιΙιιτου υυυ ιτιιυου ΒΙο.οοιιιυΙιοιΙτου
ττοΙ.οιυτ;ου ιυιτυοι·υυτ αΙυου οΙτοι·οττοεου‹ΙαυΚοιτουαοααυο τοἱυ
2ο αιιΙιινιι·οιι, αοΙουοτ εΙαυ ιυ Ι‹οΙυοτ ΨοΙοο υοεουαοτο νου
άου ΟιιΙιιιτου άοε ττοαοιιυΙΙαυου Και.τουαοαου υυτοτοαΙιΙου,υου
Μου υοι αιτι·ΙΒου Ρτοααιοου ειυιτΙΙΙΙ. Πιο τετοιου ΟιιΙτιιτου
αιιαΙιοου οαΙιτ ειαυαυαΙι, αοαουΙ υοΙ Αυαοεουυαιτ νου Βοιωτ
ετου`, Με ειιιαυ ουυο αουιτοΙυου; τυο ΐου;οιιιΙου, νου οιιιοιυ
Νει.ΙιτυοιΙοιι οιιί άου ο.υάατου υυοτυοιυηυ'ιου ΟυΙουι·ου α·οτΙΙουοιι
νΙο1ιιιυουΙουιεοτ. ΝοιοΙι 7- θ 'Ι'ει.ιτουνοτΙοτου άιο ΟυΙτιιτου
Ιυτο ΒουουυΓυΙιΙιτυοΙι, ααυυ ειο Μουτ αυτ'οιιιου ειυιΙοι·οιιΝο.Ιιι·
υοιΙου υυοτυοιιυρί'ι. αυττΙου. ΠΙο Πουατιιυριιιυε άεε Οοααυε
αυτ” Ί'υΙοτο Ποτ' ΙτοΙυο αοται·τίεου ΕτοαυεΙυιιυΒου υοι·νοτ.
α·οΙαυο αΙιοτο.ΙτιοτΙοιΙοαυΠιτ Ροιυρυιυιιο-ΜΙυτουου αυτου. Ιυ
2 Γο.ΙΙαυ υιΙάαι.ο ιυαυ υοι ΚουΙυαυαιι υει.αυ ιουΙιαυτει.υοτ1υ_]οα
ι.Ιου νου ΟυΙιιιτου οιυ υυιοαυτΙουουοτ Ευοι·υοτά, αοΙαυοτ υοαυ
οιυοι· ννοαυο ουυο αοΙι.οτα Ρου;ου νοι·αιυΒ. Νει.αυ ιΙοι· ΑρρΙΙ
αυτΙου οΙυοτ ΒουιΙΙουαυΙτυτ Ιυ Μο Ουτου νου Κουιυαυου οι·
τοΙΒιο όοτ Τα! υιιαυ ΙΙ/τι-2 'Ι'αΒου, αουοΙ εοαουΙ Ιιυ ΒΙυιο,

8υιιτυοιΙ αυυεαυοτοταυ Ι ι:ΙιουεΙτιαυ υοΙοευο_) (δουτυοιΙ Ι'υτ θα
υυτι.οΙιΙΙΙο υυυ Ε'ταιιουυτουΙτυου.ου).

ννοειτυιυ οίιιαΙιυοΙοεΙι (Ζαιι.εαυτΙΙΙ. Ι'υτ ΟυΙιτΙιαΙιυοΙουιο).
ΙΝοεαυΙΙτ ΙιΙΙιιΜαυοουα_) Ι οουάουυοι ρεΙαυΙυττΙΙ Ι υοΙτορατοΙοεΙΙ
(ΖοΙι.εαΙιτυι.Ι'ϋτ υΙΙυιοαυο υυυ α·οτιουι:ΙιαυοΡοναυΙυττΙο υυυ
ΝουτοροτυοΙου·ιο). `

ΨοετυιΙτ ουεαυτοαυοειαουυο_)Μαιου , αουτΙουυο)Ι ρταΙαιτοαυο
ουσ) υιοιΙιεΙυν (ΖουεαυτΙΐι. Πι· ϋἔουτΙΙαυο Πνειαυο, @ταυτι
Ιιαυο υυυ ρτα.ΙττΙοαυοΙΙΙοιΙιαΙυ).

ΨοΙουυο-τυοάιιιυουυ ευυτυυΙ (ΜΙΙιτ.Ιιι·-τυοιΙΙαιυιιιαυοο.Τοιιτυοι.Ι).
Ψτο.ι.εαυ (Ποτ Απο.

Με ιιι άοι· ΠΜ άοι· Οοααυο υ·ουιυιΙου αυτοο. Ρατ.ΙιοΙοε;Ιοαυο
ΒτεοΙιοιυυυα;ου νοιι 8οιι.ου ιΙοτ Ηο.ιιι. οτΙοτ άοι· 8αυΙοιιιιΙια.ιιτο
αιιι·‹Ιου υιαυι. υοουα.αυτοτ.
Βία (τουειιιο υο.ατοι·ιοΙοεΙυαυοΠυΙ:οι·ουουυυΒ· νου Ρτυριιιι·υ
του, αοΙαυο υυτ άουτυϋΙΐΙοι·'εαυου ΜοιυνΙουυΙου υυυ θουτ.υι.υο.
νἰοΙοτι: υιιι.αυάοι· θτιιιυ'ιτουου ΙΙΙοτ.υοιΙο.<.τοΐαι·υταυτου, αουετο.
τιι·κο άου Κοτι.ουαοααιιοΙυ άοι· ΙΙΙΙΙυ. Ιυ άοι· Βουοτ Μια
ιιιυ ιυαΙιει.ουἱυ άου Νιοι·ου. ΒΙο νοτοΕυιΙοτυυΒουου άου Μυο
του θι·υειυου ουτορτο.αυου(Ιουου υοι άου υαυτου ΙυΓοαι.ιουο
υτο.ιιυΙιουου.

ΙΝ. Κτο τΙιο α: «Ζιιι· Ρι·υαο υυοτ άιο τοιυροτειτυτυοτα.υ

οο1τυουιΙο
ΜοΕυ0(Ιο ιΙοτ ΒουιιυιΙΙιιυε άουΠυι.οι·ΙοιυειτνρΙιιιο».

Ο Γ.

νοτΓυεοοι· ΙιατΙαυτοι:υυοΓυΙιτΙἱαυ ἰΙυοτ :Ιου νοτΙουΙ' 'υυυ (Ιιο
ΒοΙιαιιἀΙυυΒ· αἱυοο 'Γ)·ρΙιυο αυτΙουιιυειυε υοΙ οιυουι θΙ/α_ια.υι·ΙΒου
Κιιο.υου, άετ άιο Κι·ιιυυυοιι. 2 .Ιαυτο νοι·υοι· εαΙιου Μπουμ
ιυειαυι:υιιτιο.

Θ. Ι. Β ο Ιιο ι;οαυ υ ο α ου ν: «Δυο αοτ ιτοι·ΙουτΙΙαυ-ιυοιΙιαιυι
Ρτιικἰο». (Ντ. 2.)

ναι·Γει.οεοτυοι·ιαυτοι.υυοτ οιυου ΕΜ), Ιυ ιΙουι άοι· ΙΙοἱαυυαυι
οιυοο 4ννϋαυουτ.ΙΙαυουΚιιιιΙου, (Με 16 Τομ νοτυοτ υοοι·‹ΙΙΒ·Ι.
αοι·ιΙου αυτ, αυτ' Αυοι·αιιιιυΒ· άοι· Οοι·ιαιιι.ουοΙιοτάο8ΧΙΙΙΙιυΙΓΕ
αυι·ιΙο, αοιΙ άοι· νοι·ουαΙιτ. νοι·Ιει.<τ,άοοο (Ιιο Μιιι.ι:οτ άο.εεοΙυα
υ·οτϋιΙιοτΙιυτι;ο. Βο1:Ιοι· Βοοτιοιι αυτο νοτΓοεοοτ (Ιιο ΜυυιΙ
υυυ ΝοεαυυϋυΙο (τοι υυυ αοιΙοι· Ματ. υοαυ υυ Βο.αΙιου,Μαι·
ΚουΙΙτορί νοι·Ιου2υυα·οιι. Νααυ ιΙοτΒι·ϋ(ϊιιιιιι€ άοο Βι·ιιοτυοι·υοε
υυυ Ευτυοι·υιιυς (ΙουΒι·υοι:υοιυο υουιοτυαοιυο.υ οιιιοθουαΙιαιιΙατ
(θΙουάυΙει τ.υνιυυα),αοΙαΙιο του ιυτοιυ ουοτου 'Ι'ΙιοΙΙ υυιατ άουι
8ιατυο-αιο.νιοιιΙειι·-θοΙουυ Ιου υυυ οΙαυ νου ιΙοι·ι: Με υυτ 5.
Βιρρο αιιοιΙουυιο. ΠΙο Ι)τυυο αυτ νου ΙαυαΙιαυοι· ?αυτ υυυ
υι·υαΙιιαοτ Οουιιιοτου2; υοιιυ νοτουαυο ειο ειυΐαυΙιουου, κοψω
οο Μου, @το ειο υυτ. Ιυτουι υυτοτου 'Ι'υοιΙο οαυινααυ ιυιι: ιΙουι
ιιιιιυουοιιιΙαιι θοαουο νατιινιαυοου αυτ. Με άουτ Βατευουι.οΙ
ατιι·ου ΙτοΙυο νοι·αειαΙιουυεοιι, ουα·ΙοΕαυάοι· Βαυαο.υυ άοι·Πτυοο
οιιι”άοιιιοοΙυου Ιου. Βοιιυ ΠιιταυεαΙιυΙτα αυτου ιΙΙοεοΙυο Ιτοιυι
ιυοιυ αυτ”οιυο ΗϋυΙο, αοΙαΙιο υυεοΓυυτ οιυου 'Ι'υοοΙδυοΙ ΙΏιτοτ
ουιυιοΙι:.
νοτυιοοοτ αοιοτ αυτου( Μπι, Μ." ΙιοΙ άοτ Βοαι:Ιου νου Ι.ιοΙ
αυου ε.οΙαιιοτΚιυεΙαι·, τυο ρΙοταΙιαΙι .<τοετοτυουεΙυτΙ, υοοουάοτο
ΑυίιυοτυουιυΙταιτΜε άιο (τ. τ)ινιυιια Ζιι νοι·αουιΙαυ Ιου. Βτ
υι·υυυιιιιΒου ιΙοι·εαΙυου υϋυυου Αυέ'ΙΙΙΙο νου ΒτετΙαυυυυ· υυυ
Τα! υατνοττυΓου.

Μ. Β. Κοαυ: «ΙΒιιι ?ΜΙ νου ΘιΙρρο, αοιυρΙιαΙι·ι: υυτ υαιιι.ουι
ε Ιι·τοαοΙυ». (Νι·. 82.)

ΕΜ Β'7)ιι.Ιιτιο·οι·Αι·ΙιοΙτατ αυτ 4 Τομ υτει.υυ ου θττΙρροΜε
υοΙιουι ΡΙουοτ. Αιιι ΑυουιΙ υοΙιαιιυτοιο οτ ρΙϋΜΙΙου. υιιι.υ εοι
υιι.αΙι Ιυιτι ,υουοιυιυου. εοιυ νοτττοοοι:2τοι·αοΙΙο Ιυυ οουου;
υυοειοτᾶουιιυυειοοοτ πυιιι Ε'υττιτουΠ., άοι· Ιυτυ Ι00 ΒυΙ. ,αουτ-ευ
αοι·ιΙα. Νο.αυιΙοιυ οτ εΙαυ Βαιοου·αΙά νοτοαυιιυ'ι.Ιιυι:, (υυτ οι·
Μου Ροι:οτειυυτιτυυυ ευαυτο ιΙοττ νοι·,<τουΙιαΙιιιο.αΙιάοιυ @ιιει·
τἰοτ άου Γυι·οιου Π., Μιά εΙυΒ· οουυοοεΙΙου Ιυ Με ()ιιο.ι·1:Ιοι·
εοτυοι·Γατα. Ποι·ι. ΗΒΗ! οτ ιιιυ αυιΙοτου 'Ι'ο.,ιταεαΙιΙιοοεΙιαΙι πιι
Μου υυυ αιιυτΙοττοΜου αουτ αοειιυΙυ οτ ιιιι.οΙιΡοτοτουιιτιιςτω·
τοιοι;αυτ. ΑΙΙιυυΙιΙΙαυ υυυ οι· ου εΙου ιι.υ α.ΙΙοε Ζιι οι·Ιιιυοτ·υ.
Νιου Ηειιιοο 8ουοιυυιου, ετοΙΙΙ:ο οτ εΙαυ άουι νοι·ίαοοοτ νοτ.



ΞΙθ

ιιπά εε.ετε, ιιιι.εεει· ιιειιτΙιεΙι άιε Βιιιιιιιιε ειιιεε ΑτΙιειιει·ε μ· (
ΜτΙ: ΙιιιΙιε, ι1ει·ιΙιιι ειιιιοι·ιΙει·ιε, ιιι εειιιειιι νοι·ε·εεειειειι Ιιει·
ειιιεειιΙιοιιιιιιειι,άειι ει· ιιιιι·ε1ι (Με Ρειιετ.ετ Ιιει·ιιιιιιιΙιτειι ειι1ι.
8εΙιιιιει·2ειι ιιι άει· θειι.ε οάει· θε1ιννιι.εΙιεει·ιιιιιετι.ε ει· ειιιε
ιιιεΙιτ. Βειι Γιιι·ειειι Π. Ιιεττε Ρε.τιειιι. ιιιε εεεεΙιειι ιιιιιι ε.ιιοΙι
ιιιε εειιιειι Νε.ιιιειι €εΙ1ϋι·ι. Ρετιειιτ Μι ι'τιιιιει· 2ιειιιΙιεΙι νιεΙ
ιι;ειι·ιιιιΙιειι,Αιιιιι1Ιε νειι Ι)ε1ιι·ιιιιιι ε1ιετ ιιιε ε·εΙιειιιι:. 17ι(εΙιτειιιι
άετ 8ε.ιιΖειι ΚτιιιιΙιΙιειτ Με ει· ιιιεΙιτε εει.ι·ιιιιιιειι.

Ι). Ι. Κ ιι τ ε ε ν· : «Πε1ιει·Με Γιιιιειιοιι άει· θειιιΙιιιιι·ιιεε, Ιιιι.ιιρι
εεεΙιΙιειι νοιιι ρΙιγειοΙο;ιεεΙι-εΙιειιιιεεΙιειι δι.ιιιιιΙριιιιοτεΜε».
(Ντ. 8 ιιιιιι 4.)

ΙΒιιι ειιειιιΙιι·ΙιεΙιετ Βει·ιεΙιτ ει” άιε Πτετει.ιιτ άει· Ιει.ειειι
.ΪκΙιτε.

Ρ. Α. Ι.οεοΙιτεοΙιι1οιν:
εεΙιειι ΒεειιΙωτε άει· 8ετιιιιιι.Ιιει·ειριε ω
(Νι·. δ.)

νει·('εεεει· ιιΜ: άιε ΒεειιΙτετε άει· Βε)ιειιιιΙιιιιε· άετ 1)ιρ1ιτΙιετιε
ιιι άειι νει·εοΙιιεόειιειι 'ΓΙιειΙειι Βιιι·ορε.'επιτ άιε 1ει.πτειι5 .ΙεΙιτε
ειιειιιιιιιιειιεεετεΙΙτ. νειι 64.099 ΚτιιιιΙιειι, άιε πιιι άεπι $ετιιιιι
1ιειιιιιιιιεΙΙ.ννιιι·ι1ειι,ετιιι·Ιιειι ιπι θ811Ζθ119154, τ

ι.

ιι
.

14.6 ρΟτ.
Μεεε ΖιΙΤετ ι·εεΙιι.ιει·τιει ει” Θειιιιι.ι·ε Με ε·ιιιιει.ιε·εΑιιι'ιιεΙιιιιε,
ειε άεε Βει·ιιιιι ιιι)ει·ε11ετιιιΙιι·ειι Με.

Ο. Ο. Βιιιιιι ιτ2Ιι ι: «ΒεοΙιεεΙιτιιιιι; ιιΙιει· άιε ννεε1ιεεΙεειιι€ε
Βε2ιεΙιιιιιε άετ Αιιεεειιειιιιιιια άει· 1·Ιοιιιοςειιτιειιιεειιι·ειιιιιι
άει· 8ιιεΙιειοιῖνει·Ι›ιιι‹1ιιιιι;ειι ιιιιι·εΙι άειι Ηει·ιι Βοι .ειιιειιι
Ι:οιιιιιιε». (Ντ. 4.)
Βει·ιειιτ ιι1ιετειιιειι Γε1Ι νειι ρετιοι1ιεεΙιετΑ1Ιιε.ριοτιιιι·ιεΒοι
ειιιειιι Οιτι·ΙιοΙ:ιΙιει·.

«Με Ιιε.ιιριεεεΙι1ιεΙιετειι ει.ε.ι.ιετι
ΠιρΙιιΙιει·ιε».

Η. Ε. 1ΙνοΙετειιι: «ΙΒιιιε θειιιιι·ι5, εοιιιρ1ιειτΙ: πιιι: 'Ι'ειιιιιιιε
άεε Πτ.ετιιε». (Ντ. 4.)

'

νει·ιεεεει· νιιιιτιιε :ιιι ειιιει· 22_ι15.Ιιι·ιεειιΒι·ετεειιιιτειιόειιιτε
ι·ιιιειι, άιε εοΙιοιι 4 Τε..ε·εΙιι·ειεετε. Βει· ΑΙΙιτειιιειιιΖιιετιιιιιιπω·
ειπ εεΙι1εειιιει· ιιιιιι Ιιει άει· ιιιιεεει·ειι Πιιτει·ειιεΙιιιιιε· 1ιοιιιιτε ει·
ιιιιτ Βιιιεε εοιιετετιι·ειι: ειιιε Ιιι·εττΙιει·ι.εονο.Ιε θεεειιινιιΙετ.
ιι·ε1εΙιε 4 Ε'ιιιΒ·ει· ιιιιτει· άεπι $οΙινιει·πιοι·τεεω ιιεεο.ιιιι ιιιιιι
ειεΙι ιιιι ΙιΙειιιειι ΒεοΙιειι νει·Ιοι·. Ι)ειιιΙιειι ιι1.1188'θ8τοοΙιειιεε
Βιιιιιι1'εο)ιεε ΡΙιειιοιιιειι. Ιιιι 8εΙιειιιειιιιιιεεε.ιιεε ΜεΜε ..κι
ειναι. ειιι 1)ι·ιτιεΙ άεε Κοριεε, ιεει ειιι.<.τεΙιειΙΙ.Με ΡιειΙι1ε.Ιιι
νετ1ιειιιι νει·ιι1ιεΙει· ΒιεΙιιιιιις. 'Ποπ άει· σΙειιΙιιιε.τ ιιιιε·ιιιι
ει:ιε·.ετειιειιεεετειι νει·Ιιε.Ιτιιιεεε Μαιο νει·ι'αεεει· ιιιιι.ει· ΒεοΙ›
ιιοιιτιιιιε άει· ιιιιιιεεριιεεΙιειι ΟιιιιιεΙειι άιε Ζειιιε·εε.ιι ιιιιιι εκιι·ει
Ιιιτιε Με τοιιι.ε,τιιει1υνειεεεεΙιοιι ιιιιισει·ιι·ιε Κιιπ1, ινοΙιει ειεΙι
ειιιε ει.ιιιΙιειιάε ΓΙιιεειιςΙιειτ νειι εειιιιιιιιιιΒ·τοιΙιετ Γει·Ιιε ιιιικΙ
ιιιιεΙι·ιεεΙιειιιιε θυ.εε ειιιΙεετι.ειι. Ι)ιε ΝιιεΙιε·ειιιιτι. ιιιιιεει.ε πιιι
ιιιιεΙΙ ειιΙ.ιετιιτννει·τιειι.ννο1ιειειεΙι ειιιε Νειιε (ιιιιεε ιιπά ?Πιε
Μεεε» νειι ιιειιιεεΙΙιειι θει·ιιειι ειιτΙεει·ι.ειι. νει· ιιιιτΙ ιιε.ε1ιπιει·
Βιιιιει·ιιιιιιε· άει· Νει:ΙιεεΙ1ι11'ΕΙΠει·ιιεειιεεριι)ιιιι πιιι 1 ρθι..
ΒγεοΙ. ΟΙειοΙι πιεσε άετ θεειιτι ιιιΙι1ιε ειοΙι Ρειτιειιιιιι νει·1ιε1τ
ιιιεειιιϋ.εεις ννοΙιΙ. ΠΒΙ)ει· άειι ινειιετειι νει·Ι:ιιιι ίεΙιΙειι Ιειιιει·
άιε Αιιε·ειΙιειι_.

Ι. Με τιιιεΙετει ιι: «ΒειιΒειεΙιτιιιι.ε;ειιιιιιει· ιιιε νοιιι 16. .ΤιιΙι
Με πιο 80. Αιιειιει: 1899 ιιιι Βοι·ιε Κο1οιισινΙιε.(Αειι·ιιειιιιιι
ει:Ιιεε θοιινει·ιιειιιειιι) Ιιει·ι·εοΙιειιιιε Ρεει;εριεειιιιε». (Ντ. ό.)

Α. θειιι·ιΙονι·ιτεοΙι: «Πτι και νειι Κι·εΙιε άει· Βι·ιιει)
ιιτιιεε ιιειιιι ΙΙιίε.ιιιιεε. (Ντ. θ.)
Βιιι 63_ιε1Ιιτι.<;ει·Με.ιιιι, ιιεεεειι ΒεεεΙιειιιΒ·ιιιιε ιΙει.ι·ιιιΙιεειε.ιιιι.
ννειιιτειι ιιι ειιιειιι θειοΙι Με άεπι ΒιιοΙιειι Ιιετιιιιιιιιι.ι·ε.8ειι,άει·
ιιιιτεΙι ειιιε Βειιιιιιι·, άιε ιιιιει· ειε τεοΙιτεΒι·ιιετ Πει', εεΙιε.ΙΙ:ειι
ννιιι·ιιε.1ιΙει.8·τεεειτ 5 Μοιιετειι ιιιιει· ειιιε νετετϋεεετιιιιις. τΙιε
ει· ε.ιι άει· Ι·εοΙιΕειι Βι·ιιειιιιιιεε 1ιειιιει·Ιιτε.
Βει άει· οΙι'ει:τινειι Πιιτει·ειιεΙιιιιη; ειιιε ιιι ω» 'Πω ειιιε νει·
ειι·ϋεεει·ιιιι ει·εεΙ1ιειιιιΜ', ινεΙεΙιε (ε·ετε.6ειιε.εΙι νοτιιε ειοΙι ετ
ει.ι·εε1ιτ.. ιο ΠειιτιιεεΙιε ιιιιτει·εοΙιειάει.ειοΙι ε.ιι άιεεετ Βι:εΙΙε
ιιιιι· ιιιιτεΙι εινιιιιε εοΙιικε.εΙιει·ειι ΟΙειι2 νοιιι Νοι·ιιιιι1ειι. Βιε
'Γειιιρει·ετιιτεει· Ηιιιιτ Μ; :ιιι ιιιεεει· 8ιεΙΙε ιιιινετε.ιιτΙει·ι,ιιπε
1)ιεΙιε ιιιι‹ι Βεννες1ιοιιΙιειι ιει ειινειε ι·ει·ι·ιιη;ετι, άιε Βιιιιιιιιιιιιε
νετιιιειιι·τ. Με.ιι ιιιιιιι 1ιειιιειει·ειιι Ι)ι·ιιοΙι ειιιε εεειιιειιιι6ι·ιιιι,ςε
νει·ιιιοΙιιιιιε; πιιι άιε Βι·ιιετνι·ειι·2ε.ιπι Βιιι·εΙιιιιεεεετ νειι αννα
10 απ.. ινεΙεΙιε ιιε.οΙι νοι·ιιε ιιιιιι ιιιιοΙι ιιΙΙειι δειι:ειι Ιιεινεετ
νι·ει·ιιετιΙ‹ιιιιιι, άιε Βιρρειι ειιιά.νοιι ιιοι·ιιιιιΙετΟοιιειετειι2 από
Εστω. Όει· ΒεΙιιιιετΖ ιει νει·ΙιεΙτιιιεειιι5.εειΒ·(;ει·ιιιε, εο ειιιειιι
ενειΙει·άιε ε.ετινειι ιιοεΙι Με ρειεεινειι Βεινεςιιιιεειι άεε Αι·ιιιεε
ΙιεΙιιιιιιει·ι ειιιά. Ιιι άει· τεε1ιτειι ΑοΙιεεΙε·ι·ιιΒε ιιιΙιΙΙ: ιιιιι.ιι ειιι
8ε.ιιιεε ΡειεΙιετ Ι)ι·ιιεειι, άιε 1ειοΙιτΙ1ενι·ερ,·ΙιεΙι,Ιιετε ιιιι‹Ι αειιι;;
ιιι·ιιοΙιειιιριιιιιιΙιειιειιι‹ι. Πιιτει· ιιιιιειι Ιιε1ειι Ιιεεοιιάει·ε 2 Με
εειι νοιι 1ιιιι,ε.ΙιεΙιει·θεετεΙΙ. ιιιι‹Ι θι·ϋεεε ειιιετ Βοιιιιε πιιι', Με
ιιιιι·ιεςειιειιιά νοιι ;ει·ιιη;ει·ετ θι·ϋεεε ιιιιιι ι·ιιιιιι. Βιε Η:.ι1ε-,
Νιι.εΙιειι- ιιιιιι Βιιρι·ιιοΙε.νιειιΙετιιι·ιιεειι ειιιά ιιΙιει·ιιειιρι ιιιοΙιι
ιιιιι·ε)ι2ιιρε.Ιριι·ειι. Γι. Μ ιι ΙιΙε ιι.

ΜειιιοιιιεΙιοιε 0ιιοει·ειιιε. Μιιι·:. Δω, Μ. 1900.

θ. θα ε εε Μ
:

«Με και νειι Βιι·εριοεοοεειι -- Βιιιιοεει·άιιιε».
ΒεειιΙιει.Ιοεε Βε1ιειιιιΙιιιιε,·πιιι. ΑιιΙ.ιετι·ερτοοοεοειιεετιιιιι.

Α. Κιι.Ι:1 εικονι «ΠεΙιει· Με Ιε.ει:ιεεΙιε Ορει·ιιτιοιιάετ επει
ε·ειι ΡγΙοτιιεετειιοεε. Σ

)

Με νειι ΡγΙοτορΙΙιετ.ιΙ: ιιπε
ΠειιιεΙιε-ΜιειιΙιε2».

ΑιιειιιΙιι·ΙιεΙιει· Βετιειιτ εννειει· Κτε.ιιΙιειιε·εεειιιοΙιτειι.
Με Αιιεννε1ιΙ άει· Ορει·ε.τιοιιειιιειΙιοάειιερι·ιειιι:ειεΙι Κ. ι'οΙ8·ειι
ιιει·ιιιιιεεειιΜε: ιιιιιιετ ειε1ι ιπι Ρ)·Ιοτιιε ιιοεΙι ειιι ιιΙεει·6εει·
Ρι·οοεεε νει· πιιι. 8ει·ιιιιτ.ετΤειιιΙειιιι ειιτ Νιι.τιιειιιιιΙάιιιιι.τ,ευ
ιιιιιεε άιε Β.εεεει.ιοιινοι·ι.τειοεειιιιιει·ιιειι- άεε ιει ιιι. ειιιε τε
ιΙιε.ειΙεΟρετε.ιιιοιι.Με ν6ΙΙιι;ε ΗειΙιιιιε· πιιι. εισΙι 1ιι·ιιιεςειιΙιιι.ιιιι.
ιιοεΙι ιει ιιιεΙιτ.ιιι νει·ι;εεεειι, ι1εεειιιεεετ ορει·ε.εινεΒιιιΕ·ι·ιΠ'ειιι
εειεΙιτΙιειιετ Με, ει· @ειπ 87.15 (Μ. Ποι·ι:ειΙιιΜ. Ιετ ιιιι.€ε,ςειι
ιΙει· Ριοοεεε Βεειιιιει: ιιπά ιιι ΝετιιειιιιιΙάιιιι€ ιιΙιει·εεεειιΒ·ειι, ιιΜ
πω." ειεΙι ειε Νιιτ1ιειιιιιεΙιι Ζιι νειι. ιιι'ε Ι)ιιοιΙειιιιιιι ειιιειιι.
εο εο1Ι ιιιιιιι ιιιιοΙι ΗειιιεΙιε-Μιειι1ιε2 ορει·ιτειι; ιιιεεε Ορει·ε.ι.ιοιι
ιετ πω. εε εειιιιιι·ΙιεΙι. άιε ιιιστωιιιιιι ωιιιι€ι 148 ρΟτ.. Πιε
νειι 1ιοι·ετιι.ειιε·εεεΙιειιε ΙΙιετΙιοιιε πιει·Βι·ινειεει·ιιιιε άεε πεπο
ειιιειι ΡγΙοι·ιιε νετινιι·ι'ι;Αυτοι· ι.;ΙΙ.ιιιΙιεΙι. Ζιε1ιειι ειεΙι άιε πει·
1ιι8·ειιθι.ι·ιιιι,·.τειιι'ε Βιιοιιειιιιιιι Ιιιιιειιι, εο Μ: άιε θε.ειτο-Βιιι.ε
ι·οετοιιιιειιιιιιοιττ.

ΠεΙιει·

Δ. Ι κι ε ιι ο νι : «Πειιει· ΜεΙετιερεγεΙιοεειι».
Πιιι.ει· 219 ΓιιΙΙειι νειι Με1ε.ι·ιιι1ιεοικι.οΙιι:ειεΔιιι.οι·ιιι 8 Β'Ι11Ιειι
Ρεγο1ιοεειι ιιιιιι ιιι·ιιιει άιε ιιιιειΙιΙιι·ΙιεΙιειι ΚτειιΙιειιεεεεΙιιοΙιτειι.
Βιε ρεγεΙιιεοΙιειι 8ιϋι·ιιιιεειι ιιιιιεΙιειι ειεε ιιιειετ ιιι Β"οι·ιιι άετ
Αιιιειιιιιι. ιι.ειιι:ε (Με ιιει·ι) οιιετ Πγειιοιε (ιιιι.εΙι Κοι·εειιΙιοντ)
τ.τεΙτειιιι,ννο1ιειειιτινεει·ΗιιΙΙιιοιιιειιοιιειι νοι·Ιιεττεο1ιειι(Πγειιοιε
ι1ε1ιτιοειι)οιιει· ε.Ιιετειπ ετιιροτϋεεεΒιιι.ιιιιιιιιΒεετεΙιτ (ι)γειιοιτι
ετιιριιτοεε). 1)ιε Με.1ετιερεγε)ιοεειιειιιε εινειετ1ειω::

1
) Ρει·ιοιιιεεΙιε ΜεΙε.ι·ιερεγειιοεειι, 1&'Οι)θιΜε μεγε1ιιεεΙιε Α1ι.ε

ι·ει.ιοιι ιιιιι· επι άειι '1'ιεε·ειιάεε Ρετοιιιειιιιιε ειοΙι ιιειιιετΙιΙιει
ιιιε.οΙιειι; ειε 1ιιι.ιιιιπιιι. ε.ιιιΙει·ειιΒγιιιριοιιιειι (1·`ιε1›ει·εεε.) αειιι
ιιιιιιι·ι;ε.ιιιττετειι.(πιει ιιΙιει· πιιι· ειε ειιιειΒε Βι·εεΙιειιιιιιι8· άει·
Με.Ιε.ι·ιειιιιεειιοιιιιιιιιι·ετειι.

Σ
) Οοιιεεειιιινε Με1ε.ι·ιερεγε1ιοεειι,άιε ειειι ιιιιιο1ι ν6ΙΙιε·ειιι

νετεε1ιινιιιιιειι άει· ΓιεΙιετε.(.ιιιηιιειι ειιιεΙιιΙάειι ιιιι‹ι ω: άεπι
Βοσιειιάετ ΜεΙετιε.ειιεΙιειιιε ει·εεΙιειιιειι. Ριιι.ΙιοεειιετιεεΙι Ιιοιιι
τιιειι Ιιιει· 2 Πιιιει.1ιιιιιειιι Βει:τε.εΙιτ..άιε ερεοιιιεεΙιε ννιι·Ιιι1ιιε
άεε ΜεΙε.ι·ιε.τοιιιιιεω· άιε Ηιτιιτιιιιιε ιιιιιι άιε Αειιιιει·ιιιι€ άεε
ΒΙιιι.εε, άιε νει·ιιιιιιιιετιιιιε·εεε Ηε.ειιισ,εΙοιιιιιε ιιιιιΙ Με ιιιιιιιιι
νει·1ιιιιιιιειιεΑιιεοΙιννϋ.εΙιιιιιε·άει· θεννεΙιεει·ιιιιιιι·ιιιιε (ερεοιεΙΙ άει·
ΙΞ'.τιιιιΙιι·ιιιιεάετ 111τιιτιιιιιε).Βιε Πιερ,·ιιοεειει Βοι άειι Με.Ιιι.ι·ιιι
ρεγε)ιοεειι ,εεννϋΙιιιΙιεΙι ειιιε ειιιε

Δ. ΟΙιιτι·οικοι <<Ζιιι·Οιιειιιετιιι ειεε ειιι.ι·εεειιιΙ:Μειι νιτειεΙιειι
8εΙιειιΙιετεεεεΙιικ·ιιι·ε».
[Με θεεεΙινι·ιιι·ε ειιτννιοΙιεΙΙ.ειιειειι Με άει·
Βεετιιιιι Ιιει ειιιειιι θοιτιιε ρω· ειιιειιι.

θε1ιΙειιιιΙιιιιιτ ειεε

Α. Ψ. Ν τι ι: ιι τι ε ο ιι: Αιι€ειι1ιΙειιοττΙιοε Ιιει Νειι.<.ι·εΙιοι·επειιιιι
Β'οΙΒε νειι εοιι€ειιιτε.1ετΑι.ι·εειεάεε ΤΙιι·8.ιιειι-Νεεειιςειι8·εε».
Ι)ιε Ιι1ιιιιεεΙιειι ΒτεεΙιειιιιιιι€·ειι εΙιεεει· ιιιει·ει. νειι Βειιιι·ιιιε1·
ετινεΙιιιιειι ΔιΤεοτιοιι ειιιά ιιιεεεΙΙιειι, Με Ιοειάει· Βεει·γοεογειο
Μειιοι·ι·Ιιοε, ιιιιι·Μ." 1ιιει·εοντοΙιΙ άιε Αει:ιοΙοε;ιε,Με ειιο1ι άει·
νει·Ιειιι άετ Αιι”εειιοιι ειιιιιει·ε ειιιά. Ι)ιε Κι·ιι.ιιΙιΙιειτ, Με πω·
ειιιιεε 'Εεεε, Ιιϋειιετειιε ννοοΙιειι ε.ιιΙιιιΙΙ:, ιιι: εειιι· ιζιιιιι.ι·ιι(.;ειι
ΟΙιιι.τεοιετεσπιτιΐιιΙιι·τ Με κι εοΙεΙι εεΙιννει·ειιΕ'οΙε;εει·εειιειιιιιιι
εεε, Με άιε ννιι·Ιι1ιεΙιεΒε.οι·γοεγετοιιΙειιοι·ι·Ιιοε.Ιιιι θεεειιεε.ε:
2ιι ννιεΙιει·Ι‹ιεννιτ2ιιιι‹ι νιἴειεε ΜΙΒ Αυτοι· (Μεεε Αιΐεοιιοιι ιιιεΙιτ
ει» ειιιε ΙΏτεεΙιειιιιιιιεάει· εοιιιτειιιιεΙειι Ι.ιιεε, ιιιιεΙι ιιιειιτ. Με
ειιι θγιιιρτοιιι άετ θετοιιΙιιιΙοεε; ι”ει·ιιετιετ.ει.ιιοΙιειιιε ΑιιΙιειιιτι,ς
Ιιειτ άει· Κι·ειιΙιΙιεικ νειι ειιιει· Αιι`εοιιοιι άετ Νεεειιιι61ι1ε, πιε
εε _ιε.ΜΜΕ; άετ ?ΜΙ ω άει· ιι.εαιιιι·ιι·τειιΠεει·γοεγετοΙ:Ιειιοι·
ι·Ιιοε ιετ, ιιιοιιι. ιιε.ειιι)νειειιει·.Πιε Κι·τιιιιιΙιειτ ειιτειεΙιτ ,ε;ιι.ι12ειιι
Ι'ειεΙιάειιιιιτοΙι,Μ” ιιει Νειιεειιοτειιειι ιιοοιι ι·ει:ιιτ Μεεε ειιιε
ιιιιτει·ε ιιε.ειι.ΙεΒιιιιε άεε ΤΙιτε.ιιειιιιε.εειιεε.ιιε·εενει·εσιιΙοεεειι ιετ..
Βετ Αιιειιιιεε Μ; ιιι ιιιεεειι Β'5.ιΙ1ειιιιιιι· ειιι εΙτει·ειιιιι1ιεΙιει·;άει·
εεΙΙιε Μεεε ειιιε ‹ΙιιτεΙι άιε 'Ι'1ιι·ιιιιειιεε.ιιε.ΙοΙιειιιιιεΙιι: ιιιιιιιει· ιιι
άειι Οοιι”ιιιιεκινε.ΙεεεΙιε.ιιειιι·ιιεΙιειι,ννειιι€ειειιε Μ: Με ιιι άειι
ετεπειι ειεειι ιιιοΙιτ ιιιϋεΙιεΙι; Με Οοιι_ιιιιιετινεει·εεΙιειιιι: Με:
ιιοτιιιιιΙ,Με ειννεε ιιγρει·ειιιιεεΙι, ‹ιοοιι ΙιεοΙιεεΙιτει. ιιιιιιι ιιιε
ειιιε εοΙεΙιε .Ι16ιΙιιιιιε; ιιιιιι Βο1ιιιιεΙΙιιιι€,Με Μι άει· θρΙικ1ιιιιΙ
ιιιοΙι1ειιοι·ι·ιιοεάει· ΝειιεςεΒοιειιειι, ει.ιιεΙιειιιά άιε Ι.ιι1ετ Ιιει11εε
ι·νεετειιιιειιιειιϋε. Πει: Βοι Πι·ιιεΙι .τα άειι Τιιτϋ.ιιειιεεεΙι Ιιει·ε.ιιε
τι·εΙιειιιιεΒεει·ει κι ειιιε.ιιεε ιιιεΙιΙιοΙι, ει», 8·ε1ιιΙιεΙι, ερε.τει·
ιιιεΙιτ ιιιιιιιι ιιιιιι ειιετιιΙιιι1ιεΙι. Ιιι ειΙΙειι Γε;ΙΙειι νει·εειινιιιιιιιετ
ιΙιεεε Αιιεει.ιοιι ρ16τεΙιειι,ιιιιιειιι άιε ιι·ιιΙιετ ει·νι·ιΙΙιιιτε Διι·εειε
εεΙιοΙιειι ννιι·ιι. Αυτοι· ιιιιτει·ειιεΙιιε ειιιι;εΙιειιιι ιιι άειι: νειι ιιππ
Ιιε0ιΣιιιοΙιωΕθιιΙΞ'ε.ΙΙε άεε 8εει·ετ; εε ειιτ.ΙιιεΙι. ΒειιΙειιιιρε.τιιιιεΙ,
2ει·ιε1Ιειιε ΖεΙΙειι, νει·ειιιιεΙιε ιιειιιι·οριιιΙε ιιιιιι ειιιε Μειι€ε νειι
Ι‹Ιειιιειι Ι)ιρΙοεοεοειι, Με ειεε εοινοΙιΙ ιι:ι.ειι εστω, Με εποε
ιιε.εΙι θιι·ιι.ι;ιιιιιι·ιιειι Ιιεεεειι ιιιια νοιιι νειι'. Με ιιιεΙιτ ρε1:1ιο,ε·ειιε
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ΙιεεειοΙιιιετ ννει·ι!ειι. Ιιι τΙιει·εροιιιιεοΙιει· Ηἱιιεἰοιιι: εοιιΙιεεε1:εἰοιι
Νοτειιεοιι ι·Ιειι_ιειιι€ειιΑιιι:οι·ειι επ, Με άειι Βετο 8οοειι, Με»
ιιι εοιιάιι·ειι, πω· ειιιιι.;ε ΜεΙε ειο Τε” άεε θεοι·ετ Με άειιι
ΤΙιτειιειιεειοιι ὶιι άειι 0οιι_ιιιιιοτινιιΙεε.εΚειιεειιιΙι·ϋο!ιειι; όιεεε
εοννει·ι.ειιοε ΒειιειιιΙΙιιιι€ειιιοιΙιοάε νει·ι1ιειιε ειιτεοΜεοειι άειι

νοι·ειι€.

δ. ΜΜΜ γιι: «ΒιιιιιιΙεινε Βιιιιιιιιε πειτε Ειιτι·ε.ειιοιι .ειιιεε
θι·ειεειιετεετεε ιιιπ! άιο Ρτοριιγ1εεε άιεεετ 0οιιιοΙιοειιοιι».

ιν. Β ιι ιι Β ο ινε ει: «νΜΙιεο Μι ειιιειιι Το.ε,·εεΙτειι Κιιιοε».

Μ. 'Ι' Με εμ οιν: «Ζιιι· Βποιει·ιοΙοι;ιε απο θεειιὶειἰΙι άει· οοιι
τεπ ιιιίεοΗϋεειι Ηιι·ιιιιειιιειιιεϋιιιιιιιιΒ·».

8ειιι· ειιη:ςεΙιειιάεΙιΙιιιιεοΙιε ιιιιι1οιιοτει·ιοεοοριεοΙιεΉϋι·άιο·ιιιιε
νοιι Τ ΓΔιΠειι. Αυτοι· Ιιοιιιιιιτ2ιιιιι Βεειιιι.ο.ιε, οοεε άει· ,Μιο
2ειτιι;ειι Πιο.ι.ιιιοεε άει εοιποο εριοεπιιεοΙιειι θει·εοι·οεριιιιι.Ι
ιιιειιιιιι;·ιτιεεεΙιι·Μπος Β·ι·οεεεθοΙιννιει·ι,ι;!ιειι:ειιιπι Φεβ ετε!ιειι.
Πει·ΨειοιιεεΙοειιιιι-.Ηκετ'εοΙιε Μειιιιιι.ιοεοοοιιειει Βάι·Με ΚιειιΙ‹
Ιιειι: ερεοϋιεοιι. Αιιοιι άει· Βείιιιιι1 άιεεετ Μιιιι·οοειι ιιπ Νεεειι
εεοι·οι.Ιιιιιιιι ιιε.εΙι νεπ'. Β·ιιτνε1·ινει·ι.Ιιειινει·ιΙειι.

θ. Ψετιιιε1: «Χιιι· @Με νοιιι οι·οιιοΜεΙειι Αει:ιιιιιε.».
Αυτοι· ΐι1Ιιι·τ 2 ετγριεοΙιε Ρϋ.ΙΙε νοι·: 1

)

35-_ιεΙιι·ιΒεΠισω, Με
ΠϋΙιει· :κι θΙοοιιε Ιιγετει·ιοι1ε;νει· 1'/ι δε.Ιιι·ειι, ειιιι;·εοΙιοΙιΜισοω" ΕτΜΙτ.ιιιι,ε,· πετ ειιι ειδειιτΙιίιιιιΙιοΙιει· 8οΙιιιιιιιι'ειι Με.
Τομ ϋοει· ννειι·ειο εποε ε·εειιιιο, ΓιΠ:Ιτε ιιιοΙιι. άειι ρ,·ει·ιιι€ειειι
8οιιιιιιρίειι; οεε ΝειοΙιιε ι:ι·ειιειιιιιιιι Ιειι,ςιΙειιει·οοεΝιεεεΙιτειιιρίε
επί', οεοειι Ποεε ειιε άει· ΝοεειιιιοιιΙε ειο ΙιεΙΙεε οιιι·οιιειοιιιιε·εε
θεοι·ει: ιιι ει·οεεειι Μειι,ςειι Με. ιΝεοει· Με νει·εοοιεάεοει·ι.ιεειε
ΙοοιιΙε 'Πιει·ειριε, ιιοοιι άιο ἰιιτει·ιιε (νει·οοοιιτ Με Ιιιιει·ιιιιιτειιε)
οι·ε.εΙιτεΕι·Ιειοιιιει·ιιιι€.
ΝιιοΙι ειιιιο,·ειιΜιιιιιτειι ι.;εεεΙΙΙ.ε ω] οιο ειιιΙει·εε $γιιιρτοιιι
ΙιιιιΖιι; ιΠε Κι·ειιιιε Βε!ιο.ιιιάεε ΑΙιειιοε οιΙει· άεε ΝειοιιτεΒιιειειι
ειιιΜΙΙο, Με ειιιιεε Βιιιιιοειι ο.ιιΙιιεΙιειι ιιπά ιιιιιιιει· ειει·Ιιει· ιιιπ·
οειι, εο άεεε ειο εοΙινιιει·ειιΚειιοΜιιιειειιετωοιιειι €ΠιιιΙιοΙιινοι·ειι.
Αυτοι· ιιιιιετειιοΙιτεΜε Βριιιιιιιιι ιιιπ! ΓειιτΙειπε ΜειιΒε 0Ιιει·οοι.

Ι.εγοειιεοιιει· Κι·γετιιΙΙε, ειιτ. ΐοι·ιιιιιτε 0ιιι·εο1ιιιιειιιι'εοΙιε ερω
Ιειι απο ειπε ο;ι·οεεε0ιιειιτιτει νοιι εοειιιοριιιΙειι ΖεΙΙειι. Ι)ειε
ΒΙιιι: Ζειιςτε: ΗεειιιοεΙοοιιι - 85 μα.: ι·οιΙιε Βιιιτιώτρει·οΙιειι
5,θ()0,04)0,»νειεεε- 13.500;νοιι οιεεειι εοεἰιιορΙιἱΙε - 8,8 ρ0ι.,
ιιειιι.ι·οΜε 48 ρ0ι. ιιιπ! Εγι1ιριιοογιειι 48,4 ρθτ. Πει· ειι·ειτε
?ΜΙ εἔιιτε οειπ ει·ετειι, ιιιπ· ιΙο.εεΜει· Με Βι·οιιοΙιπιε επει·ιιει·
ιι·ο.ι·. Πιε Πιιτει·ειιοΙιιιιη; εεε 8 ιιτοιιιε ιιινι άεε Με” ετεΙΙτε
:Με Βιιιιι·ιιοεε ειιεεει· Ζιι·ειί'εΙ.
οι·οιιοΙιιο.Ιειι Αειιιιιιιι, οοεΙειοιι εειΙιιιιε.ιιεοιιε 5γιιιριοιιιε, Με
εοΙοΙιε ιιιοιιι Ιιεετειιιὶειι.- Αυτοι Ιιεερι·ιοιιτ ι·εοιιι ειιιι.ι·ειιειιεΙ
όΙε νοιι άειι νειεοΙι1εάειιειι Αιιτοι·ειι οεεοΙιι·ιεοετιειι Αοε.ι·ιειι
οεε Βι·οιιοΜε.ΙεεΝιιιιε, ει· εεΙΙιει. ει·Ιιειιιιτ 5 εοΙοΙιε ω: 1) ερω
ιιιοιΠεοΙιε ΒΜιιιιιε (Πειι-ΑειΙιιιιιι). Σ) ΒρεειιιοιΠει:Ιιε Βιιι·γιι€ο
'Ι'ι·ο.οΙιειι:ιε Β

)

Βρειειιιοοιεοιε Βι·οιιοιιιιιε. 4
) ΒοειιιοριιιΙε Βιοπ

ειιιιιε ιιπά ό
) ΑειΙιιιιιι ειοοιιιιι. Ιιι Βοιιείΐ άεε ννεεειιε άει·

Κι·ο.ιιΜιειτ.ερι·ιοΙιτ οιοο Ψ. @Με Με, ι1ειεεεε ε1οΙι οιο ειπε
0οιιιοιιιειιοιι νοιι ειιειοιιειιι·οιιεοΙιει· ΒοΙιννεΙΙιιιι,<;άει· 5οΙιΙειιιι
Μπι: ιιπά ερεετιεοΙιει·ΜιιειιεΙοοιιτι·εοΠοιιάει· Βι·οιιοΙιΞειιΙιειιιὶειε.
Ψεε άιο 'Πιει·εριε ειιΙε.ιηει. εε ίιιιιο ει· Με 0ιιιοι·εΙΙιγάι·ετ (ιιι
Βοεειι νοιι 0,6 3 πιω ιϋ.ι;Ιιοιι) επι ννιτΙ:εειιιετειι.

ό. Η ε.Ιρει·ιι: «Ζιιι· θεειιιειΙΙι άει· ΝειιοιΙιΙιιιιεειι ιιπ νοι·ι1ει·ειι
Μεοιεειιιιιιιιι».

Ρ. Β ει
.
ο ε ι ο Ιι: «Ζιιι· Βγιιιρι.οι1ιοτοΙοε,·ιεάει·8·ι·ιρροεειιΟΙειτ.ιόειι».

Διιιοι· ινειετ οιιι·ειιιίΜε, ιΙεεε ο,·ει·εάεάιο ΙιιΒιιειιειιοιιιΞε ειοΙι
ΙιειιιΒ,ειιιπ Ιιει·τιιειοΙιιεειι ιιειιι·ε18ιεοΙιειι 8οιιιιιει·2ειι ιιιι θε
Μειε οεε 'Ι'ι·ι€ειιιιιιιιε νει·μεεεΙΙεοΙιο.ΐτει. Ζει· ΙΙΙιιετι·ιιιιοιι οι·ιιι8·ι. ·

ει· ιιιε Κι·ειιΙιειιρ;εεεΜοιιτοειιιει· 25-_ιεΙιι·ιεειιΕ'ι·ε.ιι, Βοι άει· Με
ιιειιι·εΙι;ιεοΙιειι Βοιιιιιει·εειι εο,ο,·ιιι·ιι:ιοΙι Ρει·ειοειιτεεε άεε 'Ι'ι·οιιι
ιιιεΙΓεΙΙε ιιοεΙ1 8 ννοοΙιειι Επι; ειιΙιιεΙιειι. Με ιιιιοΙι άοι· Ρεπο
οειιτεεε ιιιοΙιτ εοΙιννΙοοειιιΙειι ΟΙιτειιεοιιιιιει·2ειι τΙιεἱΙΙ: Αυτοι·
ιιι·εοΙιε ΙειεΙιιει·ει·, οιΡιει·ειιιιε1ΙειιΒιεΒιιοεε ιιι 4 θι·ιιρρειι:

1
) θειιιιιει·κειι ιιι Ε'οΙΒε νοιι Βιτει·ειιε:ι.ιιιιιιΙιιιιε(ιιιιι.;·ειιίι8ειιοε

θι·ϋεεε άει· Ρει·ί'οι·ειιοιιεϋΠιιιιιιΕ, νει·ει.ορίιιιιι:,·οιιι·οΙι ΗιιιιιιιΙει
τιοιιειι εεε.) 0ΙιειικΜει·ιετιεοΙι Ιιιει·ίϋι· ειιιθ.: Βιει;;οι·ιιιιε άει·
'Έειιιρει·ειιιι·,νει·ειιιι·Ιειιιιε· άει· ΤειιοΙιειτ ιιιιιΙ άει· ειιοιεοιινειι
θε1·ει.ιιεοΙιε,ΒοΙιιιιετεει1Βοι Βι·ιιοΙ‹ :ιοί άειι Ρι·οο. ιιιοει.οιοειιε.

2
) Βοιιιιιει·Ζειιιιι Ε'ο!εε νοιι Πεειοιι άει· ρει·ιοετοΙειιΒοΙιΙειιιι

ΙιειιτεοΜοΙιτι ειε ι:ι·ειειι Βιετ ιιιιιιιει· ΝιιοΙιτε πεί” ιιπά ειιιιι εειιι·
ιιιτειιειν.

δ
) ΒοιιιιιετΖειι ιιι ΡοΙι;ε νοιι ειιι2ϋιιάΙιοΙιει· Αιΐεοιἱοιι άεε

Ρι·οο. πιοεο Βιε ειιιο εεΙιι· οεΙιε.οιιτ, οε,ε·ιιιιιειιΙιιιιιει· ιιειιι ΟΙιι·
απο ετι·εΙιΙει1ιιιιι.εΙιάειιι Ηιιιι:ει·Ιιοιιΐ Με; Μι Βι·ιιοΙι ω· Με
ειιιερι·εοΙιειιοεΒει;ιοιι ινει·άειισε 8οιιιιιετεειι3ιιτειιεινει·,Βοιιιι·εΙ
Νοε εεε Ρει·ιοετ'ε :ιιι άειι ΜΜΕ ειιιοΒιιοΙιοΙιειι Ρει·ι.ιειι, Μειο
ρι”ιιι18·οεε Ρει·ουεειοιιετοιιεε ειιιι άειιι Ρτοε. ιιιεειοΜειιε οιιιιε
νει·ε.ιιάει·ιιιιεω ΗειιιοεοΙιειι (Κϋι·ιιει), άειιιι Με ΙιιιιΙτι·ειιιοιι
ω· Ηοιιι.άεοΙιειι, ΒιεΙοοε.ιιοιι άει· ΟΙιι·ιιιιιεειιεΙ ειο.

4
) Βοιιιιιειωπειιιιειιι·ε.Ιειεο!ιειι01ιε.ι·ο.Ιιτει·ε;ειο τι·ει:ειι ει:ι·ειιΒ·

ρειὶοόὶεοΙι ιιιπ ιιι Ιιιιι·εει1Αττε.οιιειι,ειιιιι ΒεννϋΙιιι!ιοιι επι άειι

ειι!ε Ε'ειΙΙε ι;εΙιοι·ειι εοιιιιι:πιο .

νει·εννειιςιιιι€ειι άεε Ν. ε.ιιι·ιοιιιο-τειιιροι·εΙιεΙοοεΙιειι·ι. -- Πιε
Ιιει άει· ΙιιΒιιειικε οιιίτι·ει:ειιάειι ιιειιι·ειΙ;ιεοΙιειι 8οιιιιιεπειι ιιπ
θεοιει.ε άεε ε·ειιειιιιι:ειιΝει·νειι Μοι;ειι ιιιιοιι άει· Μειιιιιιιε· άεε
Αιιτοι·ε μι· οιοο νοιι οειπ Οιιι·ειιΙειάειι Μ. ειε Με νὶεΙιιιειιι·
ειιι θγιιιριοι·ιι άει· ΙιιΒιιειιεειιιτοκιοε.ϋοιι.

Μ. 'Ι' ι· ε. ο ιι τ ο ιι ο ε ι· ε: «Πιο ΓειΙΙ νοιι Αιιτοιιιειεειἱε».

Ψ. Βοειιιιοιν: «Με Ε'ει.ΙΙνοιι Η

από άει·εεΙοειι Ρει·εοιι».

Βιεεε εεΙι:ειιε Οοιιιοὶιιειἰοιι νοιι Κι·ορΓ ιιπά Μγιιϋάειιι ιει πω·
εειιι· ερΞΜἰοΙι ιιι άει· Πεει·ιιιιιι· οεεοιιιἱεοειι ννοι·άειι; Αυτοι·
Μπι ιιεεειιιιΙοω εεε» ε.ιιείιιιιιΙιειι ε·εΙιεΙιειιε Κι·ειιιιειι€ε
εοιιιοΜε. ΤΙιγι·εοιοιιιτε.ΒΙει.ιοιιΙιειττειιειιιειι μια ιιιει·Κνιιϋι·ἀἱ·
8·ειι ΙΒίΤεοτπο! άεε Μγιιϋάειιι. ιιιιΙειιι :Με

Ιεειιἔειι
8γιιιριοτιιε

ι·ιιεο!ι εοΙιννοιιοειι, ιιιιι _ιεάοοιιΙιειιιι ΨεεΙιιεεειι εε ΤΙιγι·εοιοιιιε
ννιεοει· ιιι Βι·εοΙιειιιιιιιρ;πι ι;ι·ει:ειι. Ποτει· άει· ΙιεΕιιιιιιιτειι Βε
ΙιειιιιΙΙιιιιι:ιιιειιιιιιάεε Κ6ι·ρει·8·εννιοΙιι.Με Κι·ε.ιιιιειι ιπι νει·Ιειιί'ε
νοιι 5-8 Μοιιιιτειι ιιιπ 32 ΡΙ'ιιιιο ιπι. - Αεί' άειι Κι·ορί(ιιγετι
εειιειι ΟΙιιιιεΙιτει·ε) ινιι·ιιτε Με 'ΓΙιγιεοιοιιι ειιτεοΜεάειι »Με
επι.

γιι6άειιι ιιιι‹Ι Κι·οοΐ Με!οιοοι·

Α. Α. Ύ'νννεάειιεΜ: «Πεοει· άιο Πι·ετιιιοτοιιιιιι. επι. ποσο
άει· Μετιιοι1ε νοιι Ηειιι·γ Μοι·ιιε Βοι οιιιιιιι·οΙιεειιι€ιε,·ειι
Πτετιιι·εεει·ιοιιιι·ειι».

Με νοιι Μοι·ι·ιε ιιιοοιιιειι·ι.ε0οοιι'εοΙιε Ορει·οτιοιι ννὶι·ιΙ νοιιι
πιε. Με άιο εεειι.ιιιετετε οει Ιιοοιι8·ι·οοιε·ειι Βιι·Ιοτιιι·ειι ειι

, ει·Ιειιιιιιι:.

Ε). Α οι·ειιι ο ιν: «Πεοει· Δω ΒειιειιιΠιιιιρ; άει· Ροο!ιειι ιιιιι:τεΙε
νει·ειειΙσει· νε.οοιιιοτιοιι».

Με νοιι θιιοει·ι: ιιπά ΚοτοννεοΙιτεοΜΚοιν ειιιρίοΙι·
Ιειιο Ι3εΙιο.ιιάΙοοΒειιιει.οοάε Ιιεει:εΙιτ ΙιεΙιιιιιιιι:ΙιοΙι άε.ι·ιιι άοεε
ννΜιι·ειιοω· ΙιιοιιΜιτιοιιε- ιιιπ! Ρι·οοι·οιιιεΙετιιάιειι125.ιςΙιοίι2-8
ΙιιιρίετιοΙιε ιιιπ ΜεοΙιειιι Πει.ι·ιτιιε ιιιιιςεΙεε,ι ιι·ει·άειι. Αυτοι·
Με ιιιιιι ιι1εεε Βε!ιειιιΙΙιιιιο·ειιιετιιοοε ιιι Η Γε.ΙΙειι νοιι νιιτιοΙε
νει·ε ιυιτ ;ΜιιΖειιι!ειιι Ει·ί'ο!πε ειι;;εννειιάι.
ΑΠε άιεεε Νώε €εΙιοι·ιειι ιιιοΙιτ 2ο ιΙΘιι ΙειοΙιι.ειι,ιΙιε ιιιειετοι1
οοτειι ειπε εοιιννει·εΙιιΐεοτιοιι ω, ιιπά οοοΙι ετιιι·ο Ιιεἰιιει· νοιι
Πιιιειι, εΠε νι·ιιι·άειιι;ειιεΗτ ειιτΙειεεειι.
ΘεννϋιιιιΙιοΙι !ιοιιιειι ὰὶε Κι·ε.ιιΙιειι οει·ειτε ιιπ Ρ'Ιοι·ιτιοιιεετε.
ιΠιιιιι ιιι ΒεΙιειιοΙιιιι,<;;ννεάετιιιιιει·ε, ιιοεΙι ειιιεεει·εΜΜ.εΙ ιπιι·
ι1ειι ειικεινειιοι:, εοιιοει·ιι Αιιιοι· ΙίεεοΙιι·ϋ.ιι!ιτε ειοΙι ειιεεοΙιΙιεεε
Ηειι :ιει το.2ΙιοΙιενεοοιιιο.Ειοιι. Πιε Ι·ιιρι”ιιιιΒ·ειι(εεινόΙιιιιιοιι επ

θ νοιιι ΒιιιιιιτΙιειιι ΐι·ειειι Βι:εΠειι) νι·ιιι·οειι ιπι νοι·Ιειιί`ε νοιι
8-9 'Παω _ιειΙειι Μοι·Βειι ειιιεεείϋΙιι·ι.. Ιιι ιι.ΙΙειι Β'ει.ΙΙειι πει
εειιι· ι·ιιεοιιε Βιιιίιεοετοιι8· ειο; άεε νει·ιοΙοειιιιιιιΙιειιι, Με ιιι
ιὶειι ει·ετειι Τε; άειι ι;οινοιιιιΙιοιιειι νει·ΙειιΓ 281Ετοι ε.ιιάει·ι.ε
ε.ΙεοοΙά εειιιειι ΟΙιει·ε.οι.ει·,Με ριιετιιΙοεε Βτεοιιιιιι ννιιι·ιιε εεΙιι·
ετε.ι·ιιοοιι,·ειιιιι·ι·ιι.ειοάο.εεοει·ειτε επι 5-6 'Ι'ε8ε Πιιιι:ι·οοΙιιιιιιιις
Με οειιιει·ιιοει· ιιιιιοΜε, ιΠε ιιιειετειι ΡιτρεΙιι 8ιιι€ειι μι· ιιιοΙιτ
ιιι Βιτει·ιιιις Ποετ, εοιιιΙει·ιι ιι·οοιιιιειειι ι·εεοΙι ειο. Αυτοι· επι
ρίιεΙιΙτ.ιΠεεε ΒειιειιόΙιιιι,εειιιειΙιοάε ε.ιιί“άεε ννϋ.ι·ιιιετε.

Αοε1ιιιιιιιιι.

8ιιιιι·ιιει ειιιιεοιιει·εινιιι ι ειιειιεκιοιι ιιο!εειιει.

8εριειιιοει·-Πεοειιιοει·. Νι·. 9--Ι2, ι899, Μεσοι·
Μει. Νι·. Ι-5, Ι900.

Ν. Ρ ι· ε ο ο ι· ει ε ιι ε ιι ε Β γ: «ΠεΙιει· εὶιιἱ,<;ε εερει·ιιιιειιτεΙΙε

Ώξει·ειξιοΙιε
οετι·ειΐε άει· 'ΠειιερΙειιτε.ιιοιι άει· Β1ει·ειοο!ιε».

(ι ι·. .)

Νο.οΙι ειιιειιι Βει'ει·ει ω" άιο Αι·οειτειι νοιι Κο ευ ει· ιιπά
θι·ι,ε·οι·ιειν ἔειιτ νει·Γεεεει· ιιιπ' εειιιε ει€ειιειι νει·ειιοΙιε
ἰὶοει·. Βιιιει1ι ΚειιιιιοΙιειιινειοοΙιειι ννιιι·άεάει· ι·εοΙιτε Βιει·ετοι:Ιι
ιιιπ ειιιειιι ΒιίιοΙα Ρει·ιι:οιιειιιιι εκοιι!ιι·τ απο ειιιειιι ΚειιιιιοΙιειι
ιιιειιιιοΙιειι ιιι άει· Βιιοενιιι:ιο νεειοο-ι·οοιιιΙ. νει·ιι:ι.Ιιι. Πει· ι·εοΜε
Πιιοι.ιιε εειιιιιιιι'ει·ιιεννιιι·ι!ε1εοΗι·ι,οιιι·οιιτι·ειιιιτ ιιιπ! ιπιι ειιιει·
Νειιιι οεοειι άειιι τι·ειιερΙειιτιιτειι Βιει·ετοο!ι τω”. ΝειοΙι 5

Μοιι:ιτειι ινιιι·ιΙε άεε ΚιιιιιιιοΙιειι ,ι;ςετϋάτετιιπά νοιι οειπ Ονει·ιιιιιι
Με ειοιι Ιιειιιε Βριιι·. Βει ιιιιοει·ειι ιιι ΜιιιΙιοιιει· ΨνεΕεεΜε·
,ε:ειιιιιι·τειιΙΕΧρειιιιιειιτειι ννοι·άε άεε νει·ειιοΙιετΜει·οΙιειι ιιι νει·
εοΙιιοοειιειι Ζειιι·ειιιιιιετιἔειϋοτετ, ιιιιι άεε νει·ΙιοΙτειι άεε πεπιε
ρΙιιιιιιι·τειι Βιει·ετοεΙιεειιι ρι·ἱιΓειι. Βει ειιιειιι 2 ννοοΙιειι Μάι
άειιι ειει.ττ;.ε·εΙιιιοτειινει·ειιο!ι ε·εοϋάτει;ει:ι'Ι'ιιιει·ε Ιιειττειι ετιιι·ιε
ειιιε,ε·εερι·οο!ιειιεάει;εοει·εκινε Ρι·οοεεεε εεειττεεϊιιιιοειι, άιο οε
ι·ειτεειιτ Βνιάειι2 οεννιεεειι, οε.εε άεε νετρΠο.ιι2τεΟτε·ειι άειιι
Πιιτει·8·ε.ιιο·ερι·ειεεςεεεοειιιει. Ζννιεοι1ειι άειιι Ονει·ιι1ιιι Με
άειιι οεοειι Μιιττει·οοόειιΐπιι‹Ι εἰοιι ειο εοιιιιιιιΙει· θι·ιιιιιιΙει:ιοιιε
ει.ι·εΠειι (ενει·ΙιΙεΙ›ιιιι€·εεεΙ·ιιοΙιτ»- ΤΙιιει·εοιι), Με θει'ε.εεε
νει·ϋιΙειι, εο άει.εεΜε Βι·ιιΜιι·ιιιι,ε·άεε νει·ρΠειιπειι θι·8ειιεε ιιιπ·
μοι· ειιάοειιιοειιι νοι· ειοΙι 8ειιειι Ιιειιιι.
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Δ. ΔεεΙ'τΙειν: «ΠεΙιει· Με ειει.εεεε.ΕΙεεΙιεε δετερεεεεεεεε
ΡεεειιιοιιΙειι εεεΙι ενιιεΙιοΙοεΙεεΙιεε Ορετε.τΙοιιεε Ιω Δε
εοΙιΙεεε εε Με Ι)εεΙείεετΙοε ε" νει;Ιεε». (Ντ. θ.)
Με ΡιιεεωοεΙε. εερτΙεο-ιτεεωετΙεε εεεεΙΙτ εΙοΙι. Με Με Βε
εεεειΜτΙε, ΒτνεΙρεΙ Με., εε εΙιιεε ορετεπΙνεε ΒΙειςτΙΙΙ'. ΙιεΙιΙεω
Με ΙείεετΙϋεετ Ρτοεεεε Μεεε 8·ειςτΙΙΙ'εε. ΒιιωνειΙετ τεΓεε Με
ε.τΙιοεεεεε ΜΙΙιτοοτεεεΙειιιεε εε εετ Ψεεεε εΙιιειι εΙτ.τΙεεε
τοεεεε Ιιετνοτ εεά νοιι εεττ ννετεεε εε( άειιι Μεεε εεε

Εν1ωρεειτοωεε
Με ΙείεειΙεεεπτε.8ετ νετεεΙιΙεριπ, οιΙετ Με νετ

εε Ιερρεεε· (Μεεε Μεεε, ε!ιεε (Μεε Ιοεε.Ιε νετεεεετεεε·εε εε(
εεειεΙεειι Μεε. νετΙ“. εεεοΙιι·εΙΙ›τ.εΙεεε ΓεΙΙ νοε ΠτετεεειιετΙτ
(πιεσε εετ νεε·Ιεεω εεε,·εε ΟετοΙεοω; Με θεΙιεΙτΙε εετεε
ΔΙιεεεε νοτΙιετ ιιιΙΙ. 8εΙ›ΙΙωιι.τ 1:1000, εΙιειιεο νοτ εετ θρεπτ
τΙοε εεεΙεΙΙεΙττ. Δω 2. 'Μεε 39.8 ΙΙ

,

Πεωρίιιεε;, Βι·οεεΙιΙεΙειΙι
ωειι - Με ΡεεεωοεΙε ΙιΙεΙτ. εΙεΙι 3 ΨεεΙιεε εεε Μεε Ιιι θε
εεειιιη; ΙΙΙιετ. Ιω Βρει.ειιι ενει·εεε Βιι·εριοεοεεεε ιςεϊεεεεε
(8τι·ερτοεοεεεεε·Ιεεεκεεε), ΙιεΙ άει· εεειει·ΙοΙοεΙεεΙιεε Ι.Ιειετ
εεεΙιεεει εει· θιΙΙωρίε εει· Ι..Ιιτε.ει. Με. ννετεεε Μεεε. Ιιετιε
Με.ΙιεΙιεε - Βερτορεντ.εε εετ'ιιεεεε. Με ΔεννεεεεΙιεΙτ Μεεετ
Ιε άει· Μεεε ΙιεςΙΙεετΙιτΙ: ιιε.εΙι ΔιιεΙοΙιι εεε νετΙ'εεεετε (Με

ΙΜεετΙεεεε
εεε ΜεΙιειιεΙειΙεΙε εει· δττερτοεοεεεε Ιε εεε

.εεεειι.

Ρ. Β ο ιι τ
!
ε τ ε ω: «Με ΙιεεεΙ.ΙΙεΙιε Πε(ετΙιτεεΙιεεε; εετ $οΙιννεε·

(τει·εεΙιε.('εΙ›εΙ νει·εεΙιΙεεεεεε ΠετείεΙΙΙετε». (Ντ. 9.)

Με ΠοειεΙιιειΙοε νοε 8εΙιε·εεεετεεΙιείτ εεε ΗετιιΙ'εΙιΙετ Ιε
νοΙνΙι·ι εετ Με 'Ι'τΙΙιτει·ΙεεΙεε Μεε,=·;ενοιι θε1°εΙιτεε.νει·Ι. Με”
Με ΑεεΙεΙΙιεε νετεεΙιΙειΙεεετ Αε(.οτεε εε, ΙΙεΙ'εττ.12 ΚτεεΙιεε
(τεεεΙιΙεΙιι.εε,ννεΙεΙιε Με:: ΖεεεωωεειτεΙΤεε νοε νΙΙ.Ιεω εει·Με
ειπ θι·ε.νΙεΙτετ.ΙΙΙεειτΙτεε. [ε εεε ωεΙετεε Γε.ΙΙεε (ΙΟ ΙΙΙΙε.ΙΙ
ενετεε Με 8εΙιννεει:ετεεΙιεΙ'ι ΙιΙΙιιετΙΙεΙΙ ιιεΙ:ει·ει·οοΙιεε. Ι ΗΜ
εττοΙΒΙΙεεεοιι(.εεε ΘεΙιει·ι, 1 ΜεΙ ΔΙιοτι. Δω Πε.εΙΙΒετεε εεε
ιΙεΙτε εε εΙεΙι εει ΙεεεΜεΙεει εετ νεΙν. ιιιΙιτεΙ.

Δ. ΒΙεΙεεΙιν: «ΠεΙιει· εΙεε ΓτεεΙιτ. εει. 24.ΓΙειςετε τεερ.
ΖεΙιεε». (Ντ. Θ.)
Δε εΙιιειε εεεεεεοτεεεε ΙΙΙΙΙ.εοΙιεε ννετιΙεε 12 Ε'Ιεεει· εεε
εΙ›εεεονΙεΙ ΖεΙ:ιεε εεωετΙιτ..

Ε. ν. Ι.Ι ιι ε· ε ε :

Μεεεεεεε». (Ντ. Θ.)
ΒτεοΙΙΙεεεε Ιω «ΑτεΙΙΙν Μι· θνεεΙιοΙοιτΙε» Βεε‹·Ι 69, Ηείτ 8

.

«Με ?ΜΙ νοε ΡετΙνε.ΕΙεΙεΙε ρΙιΙεε·ιεοευεε

θ τ τ ο Η ε ε ο ε· : «ννεΙτετε ΜΜΙιεΙΙιιεεεε ΙΙΙιετ Με ΡειΙιοι;ε
εεεε εει· ΒεΙεειρεὶε». (Ντ. θ ε. 10.)

8 ΙΙ το ε· εε ο εν νετττΙιτ εεε ΒιεειΙριιεΙιτ Μεεε άΙε.ΕΙεΙε.ιερεΙε
(Με εεει ΙεΙεετΙϋεε ΕτΙιτειιΙιιιεε· Ιετ. Νεά. εεεΙΙτ. ωεΙιτει·ε
ΤΙιεεεε εετ ΒεΙ‹ι·εΙ'τΙΒεεΒεεΙεετ ΒεΙιειιρεειιε εετ'. Ι)ετ Πιεετε.εε,
(Μεε Με ΒοΙεωρεΙε Ιε ΡτΙνειΙιειιεετε εεΙιεε, Ιε ΙτΙεΙεεε Δεν
Ιειι Ιιειι(Ι€ετ εεε Ιιι ιεεειιτιεΙιΙΙΙΙΙεΙιεε Αεετε.Ιιεε εοεΙι Ιιε.ειΙε·ετ
νοτΙτοωωτ,ερτΙεΙΙΙ: (ετ εεε ΙείεετΙϋεεε θεετεΙτιετ. ΠεεεΜεετ
ετΓοι·άετΙΙεΙιπι. Με ΙεοΙΙτεει; εει· ΕΙεΙε.ιιιρι.ΙεοΙιεε. Με ΖεΙιΙ
Με· εετεεΙΙτειιεε ΙΐΙΙΙΙε ΙΜ. ετϋεεετ,ε.Ιε Με εετ νοε ε.εεεεε ωΙΙ:
ΒεΙεωρεΙε ΙΞιεε·ειτετειιεε εεε εε Ιειεετ εΙεΙι εΙεε εεννΙεεε ΟοΙε
εΙεεειι εεε Αε('ειεεειΙετΙ'ο1ι.ιε εετ ΒτΙιτεεΙιιιεριετε.ΙΙε Ιε εεε
θεεε.τεεεεετε ενι·εΙΙεΙΙοε εεεεεεΙπεε. Πε.ε 8·ΙεΙεΙιεεΙ(Ιε,·ε Βε
ΓεΙΙεεεεΙε εει· ΚιιιιΙετ εε ΒεΙιιιιιρεΙε ερτΙεΙιτ εεεΙι νεττ'εεεετε
ΔεεΙεΙιτ εεεΙι Μι· εειι ΙεΙ'εετΙϋεειι ΟΙιει·εΙιτει·. νετίεεεει· ροΙε
ιεΙεΙττ (Μεεε Μ εεεεε, ννεΙοΙιει· Με ΒεΙεωρεΙε Με εΙεε Ετ
ΙιτεεΙιιιεε· εεε Βιο(Τνι·εεΙιεεΙε.Με εΙεε Ι.εεΙιιιιεεΙεεΙωΙε εεεΙεει..
Μιε ΕΙε(.τεΙιεε ειπ' ΟτΙΙειΙε εεε θεεεεε·τΙΙειΙε ννΙΙτ‹Ιε Ζε ννεΙτ
ΙΙΙΙιτειι. 8. ΐΙΙΙιττ.Με Γε.ΙΙε νοε ΒεΙειιιρεΙε εεε εΙεεω Νοε
Ιιε.ιιετθεεει·Ιιεεεε εε εεε Ιιε.Ιτ Με Πεεει·ετεςΙιετΙιεΙτ εετ Ιε
ΕεεεΙοε νοε εΙεει· (ΙεΙιετεεεειι εετ ε.ειΙετειι ει» ΙιεεΙιει »πετ
εοΙιεΙιιΙΙι·Ιι.

Ν. Β.ετεοΙιΙεεΙιν: «Βει·ΙεΙιτ ΙΙΙιετ εεε ει·ΙΙ:(:εε Ιετει·εετΙο
τ.ΙοιιεΙεε θνιιεΙιοΙοεεε-θοεετεεε Ιε Αιιιειει·ιΙεω». (Νι·. 10.)

Π. Βει·ιτε,Ι ενν: «Πεεετ Με θι·εεεΙεετΙοε εΙεετ Ηεεεωωτε
εεΙιεΙε ΙεωΙ(πεε εει· ΜεετΙΙεΙιεε ΒενεΙΙτετεεε». (Ντ. 10.)
νει·Κετεεω Με: 08.1: Μεεε Ρτε(τε εε,εετεετ Ιω ΗΙιιεΙΙεΙι
εε( Με (.τοετΙοεεεΖεετεεεε, ε·εΙεΙιε εετετ εετ ΙιεεεεενϋΙΙιε
τω;; Ιιετι·εεεεε. Με ΘεειιττεΙιΙΙ(ε ΙΙεε·τ Ιε εει· ΗεειΙ νοε
ενεΙεεε Ε`τεεεε, ενεΙεΙΙε πω: ΙΙιτετ ΠεεΙΙΙΙιιεε· εΙεε ει·εεεε
ΔιιιοτΙΙΙΙ.τ, Μεε ε·ι·ϋεεετε Με εετ Ατιτ (.;εεΙεεεεε. Με ΚτεΙε
εεεεε νετττειιτ. Ι1ΙΙεΜΙεεε εετ ννεΙεεε Μεε. ννε.Ιιτεεε άειιι
Ατει εεε εεεΙι Με· ΗεΙιεωειε ειπ νοι·ιιι·ιΙιεΙΙ εετ.εεεεεεειι·ειειι
ε·Ιι·(Ι. Βε Ιει εω εε·εοΙιειεεεΙεειεε ε·εΙΙ›ΙΙεΙιε Ρετεοεεε ΙειεΙτ.
τειι εει· εεεετΙΙοΙιειι ΒενεΙΙιετεεε εε ννεΙΙιΙεε, ει» Με εΙεωεε
τει·ετ.εΒΙΙΜιεε· εε εοτ,εειι εεε εΙε νι·ϋ.ΙιτειιεεΙεεε .ΙεΙιτεε Ιω
Κι·εεΙιειιΙιεεε τ.ΙιεοτεΠεεΙιεεε ττειΙττΙεεΙιεεεεεεΙΙεεε.

Ι. ΔΙε τι ε. ιι ε τ ο ε: «ΠεΙιετ εΙεεε Γε1Ι νοιι εΙττΙἔετ Ζετετϋ
τιιεε εετ 8νιερΙιγεε Ιει ΑεεεΙιΙεεε εε Με Μεεε”, ιεΙΙ:
ετοιιρεεετ Ι.ειι,ετεεεεωΙΙετΙεεε· εοειρΙΙεΙτι». (Ντ. 10.)

.Μεε 88ΙΙΙ.ΙιτΙεεΜεε, ΙΙΙ ιεεεεεε εεΙιιενεεε·ετ. ετΙιτεεΙιτε εε
ειεει· ετοερϋεεε Μεεεεεεειεϋεεεεἔ. Δω 5
.

'Μεε ει·ϊοΙετε

εετ ΔΙιοττ εετ. Αεεετοεεειιε εεε Μεε Ιε απο, Μι.τεε('πετ ΟΜ
Ιερε εΙε, νοε άειιι Μεε Ρει.ΙεετΙε ΜΗ ει·ΙιοΙτε.εεε ΙΝοεΙιεεΙιεΕΕ
νει·ΙΙεί ιιοτιιιεΙ. Δω θ

.

ΙιτΙιΙεεΙιετ ΔΙ:(εΙΙ εετ 'Ι'ειιηιει·ει.ιιι·;
Ιειετ.ετεεεε εΙιει· ννΙειΙει· εε εε εεεΙε·ειι. Ρετ. ΙιΙεεω ΙΙΙιετ
ΘεΙιωει·εειι Ιιι Με θεε,·ειιε εει· ΒνωρΙινεΙε επ εειι ΒτεεΙιεΙεειι·
(με εετ ΕΙΙΙιεε(.ει·Ιε, Με εγεεΙιοΙοεΙεοΙιε ΠετετειιεΙιιιε,<;ετεΙΙτε
εοτωεΙε νει·ΙιεΙιεΙεεε (εεε. Βρε.τετ ΙιΙΙεετε εΙεΙι Με 'Ι'ιιωοτ.
εει· ωνεΙ Β'Ιεε·ετ ΙΙΒετ Με 8νιιι Ιινεε Μεεε; Με ΒνωρΙη·εεε-.
εεεεε ννε.τειιΙιεννεεΙΙι:Ιι. Με· τοΙιερειιε(:ΙοεΜεεε ΙΒΙτ.ει·.Μ·
ΒΙΤεεεε εεε Δεεεεεεεε, εετ Β?ΙΙΙ ΙινεεεΙιεοτρεΙ »νετ Ζει·ετεττ
εεε Με ΚεοεΙιεεεεεεε ννε.τεε 2 τω. νοε εΙιιεεεετ ε·εττεεει.
θεεεεεεε·. νετι'. εΙιιιειτ εε, Μεεε εΙε Ττεεειε. Με ΒεΙιεΙε εε
εετ Μεεε εεε θεΙεεΙιεε Μεεε, ιΙε.εε εΙιετ ιΙΙεεεΙΙιεε ΜρΙε
οοεεεε, ννεΙεΙιε Με ΡεεεωοεΙε Ιιετι·οτεετείεε, εεεΙι Με· Με
ΙεΙ'εετΙοε νετιιτεεεΙιτ.Μ.(:τ.εε.

Ψ. ΡΛεττουν: «Με ΔιερετετΙοε εεε ΟετνΙτ ιιτει·Ι ενε,·.ςεε
εΙιτοεΙεεΙιετ Μειι·ΙτΙε». (Ντ. 11.)

νετΙ. εει 81 Διε επετ.Ιοεεε ννε(ιιεεεΙιτοεΙεεΙιετ Μετι·Ιτ.Ιεεεε
ρ,ιεΙΙΙΙιι·(..εετ Βι·('ε ε Ιετ Με μποτ. ΑιιεΙι θτενΙεΙτ.5.ι.πω.
εεεΙιΙιετ εεεεεο ΙεΙεΙιτ Με, εετ εεΙιεΙετ ειι,εεΙΙΙΙιτ 2-Β ΙΝοεΙιειι
νετ ιΙεω εΙι.τεειΙΙεΙιεε 'Ι'ετιεΙε Με θεεεττ ι>;εννϋΙιεΙΙεΙιΜεεε
τ.τει.εε,ννεΙΙ εΙιεε εει· εειετετε "Μεε άεε ΟετνΙοεΙτ.ΙιεΙΙεε ('εΙΙΙ.τ..

ΙΙ. ΝοΙτεΙιΙε Ι: «Με ΒεεεΙτε.(.ε άει· ΒεΙιεεΜεεε εετιιΙΙετΙ
ΙΙεΙιετ Βι·ΙιτεεΙιιιεε·εε Με· θειιΙΙ.εΙοι·ε·εεε εετ 8εΙιΙεωει εεε
'Ι'ειιιΙιεΙιειι Ιω ΚεεΙιεεεε». (Ντ. 11.ι

Με· νοτε·Ιεριεε‹Ιε Βεετε.ειΙΙΙιεΙΙ (Με 8εΙιΙεωωεε Μεε εεΙιντε
('εΙεειιτεε Μεε·εεεΙε, εεεεεε Μεε Βρετεε νοε .τω εεε 8εΙιντε
ΓεΙεΙεεε νετΙιε.ιιεεε. Σετ ΒεΙιεεἀΙεεε,· (εεΙεεεεε νοτενΙεεειιε
ΒτΙετιιιιΙιεε εε εεε Μετεε εεε εετ ΔΜιειιε. Μιεεεετε οπο..
εεεειι εεε ειΙει·ε ενετεεε 'Ι'τΙεΙιειιτεε, Μεεεεεε, Κειενε εεε.
νειοτεεεΙ:. νεα. εει. 41 ΚτεεΙιε ΙιεΙιε.ε(ΙεΙτ εεε τΙιεωτ Με
τεεετρεΙοεεεε(`ει·εετεεεννΙτΙιεεε εεε ΒεεΙε.ιιιωεε. Ιε εεΙΙ.εεεε
Ε'ΙΙΙΙεε ννΙτ‹Ιιιείεεεε εΙεε ΙΒτεοετΙιετ.Ιοεεεοεεεει.ε(:.

«ΠεΙιει· Με Βεεετεεε€ νοε ΚΙεωιερΙιιοετ
εεε Ιε άετ θγεεΙιοΙοιςΙε». (Ντ. 11.;

νετΙ'. νει·Ι'ΙΙει ΙΙΙιετ 12 Ε'εΙΙε, Ιε ιΙειιεε ετ Με ΚΙειειερΙεεει
πεε ε 6.εωεετε εεεειινε.εΜ (Μετο-ΙΙνειε 7 τω, θετοΙεοιε 3

ΗΜ, ειιττειιιετΙεε θι·ε.νΙΙΙΙ(Μ 1 ΗΜ. ΠεπΙΙεεεεε εετ Δεεειιε.

1 Μεε), 2 ΓεΙΙε εειΙετεε ΙετεΙ, εΙε Με εε ΡετΙΙ.οιιΜε, Με ΜεΙ
Ιε Ι:"εΙΒε εΙεει· ΠετιεΙΙετεΙ εεεΙι νετΙεπεες εει· Μιτωινε.ειΙ
ιΙετεΙι Με ΚΙειεωρΙεεετιε. Με Ι(ι·ε.εΙιεεεεεεΙιΙεΙιτεε Μεε εεε
ΙΙΙΙιι·ΙΙεΙι ωΙτ.εει.ΙιεΙΙΙ:. Ζειε ΒεΙιΙεεε Μεεε εΙεΙι νοω νετΙ”εεεετ
εεΓεεετεΙΙΙ.ε 8εΙιΙεεε('οΙε·ει·ειι(;εε, ινεΙεΙιε εΙεΙι εετ Με νετεεΙιΙε
ιΙεεεε νοι·εεΙιΙειτε νοε Βενεε, ΒΙεΙιεΙετ, Ι.ε.εάειι,

Ρ ε ε ε ειε. ΙιετΙεΙιειι.

Π. θοτοεΙιοννι
Ι. Ι.ννοιν: «Ηχρει·ειεεεΙε ετενΙΜιτειιι». (Ντ. θ
,

10, Π, Η.)
Ι)ετ νοιεΙιε.ε ει·ενΙτΙετειε Ιιοωωτ ΙιεεΙΙι.τετ ΙιεΙ ΜεΙιι·(τε
εεΙινι·ειιι;ςετΙ:εενετ. Με Με ΕΙτε28εεεΙιε·ΙΙε8·ετιεε, εεά "νετ πι.
ιιιεΙει εΙεε ΑιιοειεΙΙε νοε ΘεΙτ.εε|εετ θεεΙιεΙερΙιετε νοι·ΙιεειΙεε.
νετΙ'. εεωνΙττ'ι:Με ,εεεεεεε ΙιΙΙεΙεοΙιεε ΒΙΙιΙ νοε εει· ΚτειιΙιΙιεΙτ,
ΙιεερτΙεΙιτ εε( (Με (τεεειιεειε Με ΑειΙοΙοειε, Ιεεειε ει· εεΙεε
Βι·Γε.Ιιι·ιιεε·εεεεε Με ΜεΙεεεεειι νετεεΙΙΙεεεεετ Αετοτεε εε
ΙΙΙΙιττ. Ι?εΙιΙετΙιεΙιε Εεεε εει· θιεΙιε.τιεειτετ,ρεΙ.ΙιοΙοεΙεεεε Μετ
(Ι.ε(Ιετεεεεε Ιε εεε ΟνετΙεε οιΙετ 'Γεεειι, 'Έ'εωει·εε, ρετΙιοΙοεΙ
εεΙιε νετεεεει·ιιεεειι ειι(Ιετει·Οτε;εεε,Με ε. Β. ιΙεε Μειςεε·Πε.τω
εε.εε.ΙεοιΙει· ε.ειΙετει· Οτι.τεεε, Με νοω ΡετΙιοεεεω εεεεεΙιε
Μεε, ειιιΙΙΙεΙι ΑιιεεωΙε, ιιετνϋεε Ζεει.ΙΙ.εεε. Δεεεετ Μεεει· :πεί

τ ε ΙΙ ε ο τ ο τ Ι ε ε Ιι ε ιιι Ή(ε,ε·εεε διεεεε Ιτοωιεεεεεε Βε:ΙεΙιιιε
εεε ινετεεε εεεετε εεωΙιε.(ι ι.:εωεεΙιτ,νι·Ιε Με ΗγροτΙιεεε άετ

Δ ιι τ οΙ εεε ιι Ι ο ε τ Ι ο ε Μεεε ΡτοΜιετε εει· ι·εε·ι·εεεΙνεεΜε
τειεοτρΙΙοεε(Βε ρ τε ει), εετεΙι Ι.ειιΙτοωεΙεε. ΕεΜΙεΙι ινΙτιΙ Με
Ηγεει·εειεεΙε Με ΤΙιεΙΙετεεΙιεΙειιε; εει· Η ν ε ι

. ετΙε εεεε
εεΙιειι οτΙει·ΙΜ. εεεει·εΙεε Πτερτειιεε. Δε( εΙΙε Μεεε ΔεεεΙιεε
εεε·ειι εεΙιτ. νει·('ε.εεει·εεΙιετ εΙε εεε ιεωι εΙεε ΒεΙΙιε νοε
Κτε.εΙιεεεεεεΙιΙεΙπεε εε. Μεε Με ΒεΙιεειΙΙιιιι€ εει· Ηγρετ
ειιιεεΙε εει.ι·ΙΙΙ'ε,εε ω». Ψει·Γεεεετ νοω ΟτετΙεειε τεεεΙε. ο‹Ιετ
Οτειι. ΙιεεΙε. ΙνεεΙε· ΙΣι·(οΙ,ςττεεεΙιειι. Ζε νει·ειιοΙιεε τνΙΙι·εε Με
Δει:Ιιει·ΙεΙτεεε εετ Με,εειιεε,ετεειΙ,Με ΕΙΙεεττΙεΙι·εεε εεε Ν. νει
ε;εε, Με Ηνρεοεε, Με ΒεΙιιιεΜεει; εετ εειιιιεΙΙεε ΒρΙιει·ε, Βω
τΙεεε.τΙοε εει· Ροι·τ. νη.,

ΒτννεΙιετιιεΐ
εεε θει·νΙ(εΙεεεεΙε Με

Ι.εωΙεετΙε., Αετειιε;; ειπ Αι·,ε·.Μπιτ, Ιεε1:. Ισά., Δε. εΙιτειιι.
οιΙετ ΜΗ.. θετεοΙ; εοΙΙΙΙεεεΙΙοε ενει·ε Με ΕΙΙεΙεΙιεεε· εετ εεπεε
ΙΙεΙιεε ΓτΙΙΙιεεειιτε Ιεε Αεεε εε ('εεεεε.

θ. Κ ε Μεεε: «νΙετ Β'ΙΙΙΙε νοε ΒΙεεεεωοΙε». (Ντ. Π.)
νΙετ εεεεΙετΙεεΙιε ΓΙΙΙΙε.

«ΠεΙιετ εεε Βε.ε εεε εειιειι ΚεΙεετΙΙεΙιεε ΚΙΙεΙεεΙιειτ
ΒεΙιεωωεεΙιιετΙτιιτε». (Ντ. 12.)

Με ΒΙεεεεεεε ννΙτάΙε εεεΙιεεετ ΖεΙτ.Ιε ΔεετΙΙΙ εεεεωιιιειι.
Κοετειι εεε ΙΙΙΙ(τεΙ ννεττΙεειιΙεΙιτ εεερε.τε, εω εεεΙι Με Ιεεει·ε
ΜετΙεΙιωεις εετερι·εεΙιεε‹Ι εεε εεεεει.εε Δει'οτεετεεε·ειι εεε
ω". άειιι ετεεετεε Ι.ιιιιιιε ΙιετειιειεΙΙεε.

Π. Οκτ:
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Ν. Ρο!ιει!!ιι εΜ: «Πε!ιει· ά!ε Βε!ιειιι!!ιιιις άετ Βε!ιννειι€ει·
εε!ιείε ιιιι‹! άετ θε1ιιιτε εε! Αιιινεεειι!ιε!ε νοιι Μνοιιιειι».
(Ντ. 12.!

Β!ιιε 85_!!!!ιτ!2ε?Με πει· 8 Με! ιιοτττιει!ιι!ει!ει·εεεοιπιιιετι.
ά!ε 4. θε1ιιιτε εναι· ι!ιιτε!ι ε!ιιε θεεε!ιννιι!εε εοειρ!!ε!ι·ε, ινε!ε!ιε
1ι!ιικνεεεει!τειιεε ινιιτ‹!ε πω! ‹!!ε εροιιειιιιε θε1ιιιτε ετιιιϋε·
!!ε!ιεε, Με 5. Με! !ιειι‹!ε!εε εε ε!ε!ι επι ε!ιιε Ρτ!!!ιε·ε!ιιιτε. Βεε
θ. Με! ειεε!! Μι!ιτειιι! άει· !!!!ε!ιειιεετ Κερί !ιοε!ι. εειε Βε!ιε!
ι!ειιι.;·εινε!!ιενετ θ.ιιτε!ι ε!ιιειι ε'εεεειι Τιιπιοτ εεε.τ!ι !ιετιι.!ιε·ε
ι!τειιη.ι·ε,Με Ρε.εεε.εε !ιε‹!ειιιειι‹! νετειιεε. Βοι· νετειιε!ι, άειι
Τιιιιιοι· !ιι (Με Π6!ιε ειι άτε.ιιι.=τειι,ννιιτ ο!ιιιε !ετ!'ο!ε. εε!ιιιττε
1ι!!!!!ε!ιεΟρετιιε!οιιειι, Με Ζειιε·ε ενειιε. ννειιάιιιιε, !τειιιειι
ιι!ε!ιε !ιι Βεει·εε!ιε ειι!! εε Μιι·ι!ε Με Βεεε!ο εεεεετεε οοιιεει·ν.
ιιιιεεεί!!!ιτε ιιι!ε Βι·ό!!”ιιιιιιε εει· Πεετιιε!ιό!ι!ε !ιι άετ 145.118!!
τ!ε!ιειιιιε;. Βιιετεεε!οιι ε!ιιεε !ε!ιειιτ!ειι Κ!ιιι!εε. Βιιείετιιιιιιε άετ
!ιιετε!!ειιιιιειιιε.τςε1εεειιειι θεεε!ιΜι!εε Με Βε1εεειιιιΕ άει· θε
1ι1ετιιιιιεεετ.Βεε!ιεετεε!ιε !ιιι Με. Με. !ι!!ι!ετεε!ε!ι ε!ιι ε!ετ!εεε
1ιι!!1ετεε,άεε ι!ιιτε!ι ε!ιιε !ιιε!ε!οιι ειιε!εετε ινιιτόε. 1)ιιε !Τ!!ιτοιιι
ενο; 1620 θι·ιιιιιιιι. θειιεειιιιε·.

Π. Τ !ι ο ιιι ε ο ιι : «Βιιετειιεετ!ιι€τεν!ά!εε!εεπι Εεεε άετΒε!ιΜιιι
εετεε!ιιιίε». (Ντ. 12.!

Β!ιιε 20_!!!!ιτ!ε·ε1:"ι·ιιιι!ιεεεε 4 Ποιιεεε !ιε!ιιε Βεεε! ε·ε!ιε.!ιε,
άετευ! εε!ε·εε ε!ε!ι 1ι!ιι ειι!! Μεάοτ εεινε.εΒ!ιιε. Πετ Ιιε!!ι νετ
ειιεερι·εε!ιειιι! ε!ιιει· Βιιιοιιιιε!!ε!ιειι$ε!ιννε.ιιε·ετεε!ιεΓεειιε,ε·ει!ε!ιιιε,
ειεε !”ι!!ι!εεε!ιιειι νετει·όεεετεεε Πεετιιε; !ιιι 1.!ε!ιτ!εειιΓι!!ι!εε
ιιιειιι ε!ιιειι Τιιιιιοτ νοιι ε!εεε!εε!ιετ Οοιιε!εεειι2, !ιι άειιι ειεε
!ιε.ττετεΤ!ιε!!ε (Κ!ιιἀε!ιορ!°,Βιιετειιι!τε.εειι)ι!!!!ετειιε!τειι!!ιοιιιιεε.
Ορετεειοιι: νει·Μι.ε!ιειιιι ιιι!ε Νεα, Βετιιιειι ιιπιά εει· Βιιιιε!ι
ννειι‹!, Ε!ι·ϋ!!“ιιιιιιςάεε ιιιιιοτε.· ννο!ιε! ετ!!!ιεε Γτιιε!ιεΜι.εεει·
ε.!ι!!!εεεε; Πεεερ!ειιε!οιι άεε 11'6ειιε.άετευ( !Βιιείετιιιιιιε· εεε
Βιιιιιρ!'εε πω! Με Κο εεε εεε άειιι Γτιιε!ιεεε.ε!ι. 1)!ε Ρ!ειεεεεε
Με· ει!! ‹!ει· !ι!ιιεετειιΡΕ'!εε!ιεεεε Πεετιιε, !ιιι Ποιιε;!εε ιιιι‹1εετ
τεε!ιεειι Βεε!ο1ιιιιι!ιε1. νει·ιι!!!ιιιιιε; άει· Β:1ιιι!ει· εεε Ε'ι·ιιε!ιε
εειο!ιεε ιιι!ε άειι Βιιιιε!ιι!εε!εειι, Τειιηιοιιετ!ε. Βετ ιιιιιεετιι·ιε
Β'ϋειιε »νεε 8100 θτειιιιτι, ινε.τ 51 θειιι. !ε.ιι8. Αιιι 10. Τε”
ρεεε ορετιιε!οιιειιιΒε!ι!!εεε!!'τοεε.άει· ε!ε!ι ιι!ε‹!ιιιιιιΜει!ετ!ιο!εε,
Λ!ιειοεειιιιε ιιεετοε!εε!ιει· Ρ!εεεεεε.τει!!ε!τε, Το‹!. - Βε! άει·
θεεε!οιι ιε!ε·εε ε!ε!ι, ι1ε.εεάετ Ρι·ιιε!ιτεεε!ι Εεεε νει·Μιε!ιεειι »νετ
ιιι!ε άειι 1)ετιιιειι, άει· θε1ιει·ιιιιιεεετ, εει· !ι!ιιτει·ειι Βεε!ιειιΜιιιι!
ιιτι!!άει· νοτεετειι Βιιιιε!ιινε.ιιά,!τε!ιιε Ρει!εοιι!ε!ε.

1). Ο ο ι·ο ο !ι ο ννε <<Πε!ιετΜε Τ!ι!!ε!;!ιε!ε εεε θε1ι!!τε.ε
άειιι Βο;;οτοάε!ε!εο!ιειιΙιειι4εε!ιε!εε!ιοερ!εε!». (Ντ. 1

Βεο!ιειιεο!ιε!'εε!ιετ!ε!ιε.

!ιε!

11”.8 ιι ε !τε νν: «Πε!ιετ άειι Θε!ιτειιιε!ινοιι Βειιιιε!ι!ει·εε!ιιιειι
:Με ε.!ιειιιε.εει·1ιι!».(Ντ. 1).
νετ!. Με !ιιι θειιει·ε!!ι!εεε ει» 0!ι!τετε!ε 1899!ιετε!εεἀετἰ!!›ετ
14!εε!ιε!!ιιιιε εειιιιιε!ιε, ε!ε.εεει· ν!ε!Γε.ε!ιεε!ιι Νε!ιειιιε.εετ!ε.!:Με
Βειιιιε!ι!ετεε!ιιιειι !ιε.ε!ιει·εεε!!ειι!ε.εεειι. .1εεεε Με Θ. !ιε! 150
Ιιιιρει·οιοιιι!ειι ι!!εεεε Νιι!ιειιιεεετ!ε! !ιειιιιεεε ιιτι!!πει ι!ιιτε!ιειιε
2ιι!!τ!ει!ειι.Με Βετεεε!!ιιιι; ειετ!!ειι Νε!ιειιιιιι.ετ!ε!εεεεεε!ι!ε!ιε
!ιι ίο18ειιι!ετ ννε!εε: 1) Βεε!ιιίεει!οιι ιιι!ε Αεε!ιετ 48 Βειιιιι!ειι.
2) Ι.ιε8ειι1εεεειι !ιι Ο!.

.Τιιιι!&
10 Τε.ε·ε, 8) Βιιετε.ει!οιι άεε Ο!.

..!ιιιι!ρετ!ι!ιιτε!ι Αεε!ιετ ειπε! εεε !ι!ιιτ!ιιτο!ι,4) 2 Τιι,ε·ε Αιιί!ιε
ινει!ιτειι !ιι ε!ιιετ ερ!τ!ειιϋεειιΒιι!ι!!ιιιεε!6ειιιιε
Μι.!ιτειι !ιι Βρ!τ!ειιε Με ειιιπ Μοτιιειιε εεε Θε!ιτειιε!ιεε. [Με
Με.εετιιι! !εε ι!ειιετ!ιε.!ε, ιι!ε!ιε ε!ιειιετ, άετ Γειάσουκι εεει·!ι.
Β!εετιιιιεειι ενει·ι!ειι ιι!ε!ιε ι!ιιτε!ι σ:!!εΝει!ιτε !ιετνει·.ε·ετιι!ειι.
ε!ιειιεοενειι!; !ιι!!ετεεε οι!ετ Πεεε!8·Ι1.ιιεε. Ιιι 8 Ε'1ι!!ειι νοιι
Πεετεεειιεε!ι·ρεε!οιι εετ νειειιιιιιι Μιι·ι!ε ειιιε!ι ι!!εεεε Νε!ιε
ιιιεεει·ιε.! ιιι!ι. 8ιιεειιι Βτι'ο!ε ειιι.;εννειιάε.

1:5000. ΑιιΠιε

Ν. Π.ε.ε ε ο !ι ! ιι ε 1:γ : «Πεεει· ε!ιι!Βε ιιι!!ιτοε!ιορ!εε!ιεΡι·ε.ρε.τεεε,
Με

εε
ι'

ἱὶ
ει
ιι

θοιιετεεε ειι Αιιιεεετι1ειιι ι!ειιιοιιεετ!τεΜιτι!ειι».

( τ. .

Βεεε!ιτε!!ιιιιιε ε!ιι!εει· νοιι Πι·. Κε!!!ει· εειε'άειιι Αιιιεεετάειιιει·
Οοιι€τεεε ι!ειιιοιιεετ!τεειιΡτερετετε.

Ε. !) σ
ε
ε ε !ι !ι ε νν ! ε ε ε !ι: «Πε!ιετ Με ι!!εεεε!τειιι!ε ροεεριιει·

ρετε.!επ
Βιιεε!!τιι!ιιιιε· εει· Θε!ιετιιιιιεεει· (!!!εετ!ι!ε ά!εεεεε.ιιε!».

( τ. 1).

Β!ιιε 22-_!ε!ιτ!ε·εΒ`τειι Με! ειιιπ Τετιιι!ιι ιι!ε‹!ει·.εει 8
.

Τα”
ρεεε ρε.τειιιιιΒε!ι!!ετε!!”τοεε,ετ!ι!!!ιεεΤεπιρετε.ειιτΜε ειιιπ Π. Τ ε.
εειιι!εειιι!ετ Αιιε!!ιιεε. Αιιι 18. Τει;ε Μιι·‹1ε ε!ιι !!εο!ι-ον εε
18 Οειιι. !ειιιεεε εει! 9 Οετιι. !ιι·ε!εεε !ιτειιιι!!ε!ι-τοε!ιεεθεννε!ιε
εε!!ε!ι ειιεεεεεοεεειι. 1)ε.τειι!' ετιιε Βεεεετιιιιε ε!ιι, ε!!εΤειιιρε
τιιτιιτ Πε! ω, Ρετ.. εειιε.ε. Αεί άειιι ιιι!!ιτοε!ιορ!εε!ιειι Β!!ι!ε
εε.!ι ιιιειι1!οε!ιετεε Βιιιάεεεννε!ιε, Πιιε!τε!!!!ιτ!!!ετιειιιπ Τ!ιε!! !ιι
Νεετοεε !ιεει·!!!`ειι,άεε !ιιεετ!!!ιτ!!!ε.τεΒ!ιιι!εεεινε!ιε νει·ιιιε!ιτε.
Αε!ιετοιιιιιτοεε ‹!ει· ειπ' άειιι Βιιτε!ιεε!ιιιιεεεεετοιΤειιειιειιιιιΤ!ιε!!
ε!ιτοιιι!ιοε!τεειιθεεε.εεε!ιειι, !ιι άειι Τ!ιτοιιι!ιειι θετερεοεοεεειι
1ιεε!ιειιινε!εειι. Α!1ε ε!ιειι !ιεεε!ιι·!ε!ιειιειινετε.ιιι1ετιιιιε·ειιερε
ειε!! Με Βετερεοεοεεειι- Τ!ιτοιιι!ιειι Μι.τετι ετιετ!ιετε.ιιεεε
Ε!”'001ιειιειι!"τω»8ε!εε άει· Ρτει.ρε.τεεε,ννε!ε!ιε άετ Πεετιιεννειιι!

ειιςε!ιε!ιι·ε ννιι.τ. Ι)ιιε θεννε!ιεεε!!ε!ιεναι· ειιεεετ Βι·ιιει.!ιτιιιιεμε·
εετεε, νετεε! άει· Νεοτοεε ιιτι!!ννιιτ‹!εΜε ε!ιι θεεεεεεει· εεε
εεεεοεεειι. 1ιιι Αιιεε!ι!ιιεε ι!ε.τιιιιε!ιε!!ε νετ!. ε!ιιειι νοι· .1ε!ιτειι
νοιι άειι Πι·. Δ !ι ιι !ε ‹1 ε ε εετ! Ι! ο ε! ιι Με γ !ιεο!ιο.ε!ιεεεειιΓε!!
Με. Αιιε!ι !ι!ετ !ιι;; είε Γ!ε!›ει·!ιε!'ιεε!νοε!ιειι!ιεεε Με εε!ιι!ιειι
Με Αεε!!εεε "π, απ! 24. 'Εεεε ννιιτ‹!εε!ιι θεινε!ιεεε!!ε!εειιεεε
εεοεεειι, τ!ε.εεάειι Α1ιειιε· εεε Πεει·ιιειιιιιετειιι!ετε!.ε1!!ειιππ!άειιι
τιι!ετοε!ιορ!εε!ιειιΒ!!ι1ε εεε ε!ιειι !ιεεε!ιτ!ε!ιειιειι14"ε.!!εεε!ειε!ι
Με!. Νοε!ι εινε! ε.ιιι!ετε Γε1!ε ε!ιι‹! νει· .1ε.!ιτειι!ιεο!ιεε!ιεεε
ινοι·ι!ειι πιπ! ννετάειι !ιιιτε ει·Μι!ιιιε.

.Τ
.

Ζε!ε!!ιιΕ: «Πε!ιετ ε!ιιε !ε.ιιε·ι!ειιετιι‹1εΜ!1ε!ι‹!ι·ἰ!εειιεεετε
ε!οτι».(Ντ. 1

).

!!!ιιε 3!-“ε.!ιτ!εε Επι!. .1!!!!!ιι.!ιεεεε νοι· 5 .Τε.!ιτειιε!ιι Πε
!ιετ!ιε!'εεε νοε!ιειι!ιεεε ιιι!ε εε!ιι!τειιι!ειιι Αιιε!!ιιεε ιιιιι! ΑΒ
ειοεειιιιε νοιι θεινε!ιεεε!!ε!ιε!ιειι άετε!ιε;ετιιι-ιε!ιε.15!!ιιετιΜοετιε
άετευ!" ετε!!εε ε!ε!ι. ο!ιε!ε!ε!ι Ρειε. ιι!ε!ιε ειε!!εε, τε!ε!ι!!ε!ιε
Μ!!ε!ιεεετεε!οιιε!ιι Με ιιιιιι δ .1ε.!ιτει!ε.ιιει·εε. Μειιεεε Με ε!ε
ιιιιε!ι άετ Ιεεεεετι(!ε!ιιιτε ιι!ε!ιε εε!ιε.!ιε. Πετ Πεετιιε ινε.ι· !ι!ε!ιι,
ινε!ε!ι, !ιι ι·εει·ονετε!οιι,Με Πεετιιε!;ιε!ι!εω!! νο!!!εοιιιτιιειινει·
!ι!ε1ιε.‹!!ε Ονει.τ!ειι!ι1ειιι. Με Βτ!!ειε ρ!ειιιετιι.!τε,εεει·!ι εεε
Μο!ιε!ε, εεεετιι!τειι 14!!ε!ι.!ιι άει· Οο!οεετιιιιιπω! 19εεε!ιετιιε!ιειι
ι;είιιιιι!ειι ννει·ι!ειι.
Π!ε,ςιιοεε: Αετορ!ι!ε. εοτροι·!ειιεετ! ρεεε ειιι!ο εε ιιιεετ!ε!ι!ειιι
εερειε. ι!!εεεεειιτειιι. ΖΜεο!ιειι ‹!!εεειι ρεε!ιο1ο;;!εε!ιειιΒι·εο!ιε!
ιιιιιιεςειι ιιιιι! άει· θε.!εεεοττ!ιοε!εε άετ Ζιιεε.ιιιιιιειι!ιε.ιιε!ιι άει·
Ατε ειι !!ειι!ιειι, Μ” !ιι Ε'ο!ε·εάει· Αιιεεεοεειιιις νοιι Πεετιιε
ε·εννε!ιεεε!!ε!ιειιΜε Βε!ι1ε!ιιι!ιε.ιιεε!ε!ι ιι!ε!ιε Με ι·εε·ειιετ!τειι
!ώιιιιειι, !ιι Ρο! ε ι!εεεειι !ιεεεειιι! Αιιιειιοττ!ιοε. Ι)!ε Β'ο!εε
!εεεεετει·ἱεε Με ει·ιιιιι ε!ιιε Βι·!ιϋ!ιιιιι,ε;άεε Β!ιιε‹!τιιε!εεε!ιι άειιι

Θε!'εεεενεεεπι εετ Βι·ιιεε‹!τ!!εειι πω! ‹!!ε ετ.ετ!ιει·ε8εει·εε!οιι
!εεεεετει·, ειιε!οε· ‹!ει· ν!εε.τ!τειιι!ειι Μειιεετιιε.ε!οιιιι ειιιι!ετειι

· 0128119311.

Ν!. Β τ ε !ι ε ε ε ιι ε 1
!

ν: <<Πε!ιετε!ιιειι Τε!! νοιι Αιτεε!ε. !ινιιιειι!ε
ε: ιιετεε!ε.νεε!ιιε.ε ιιιειιι!ιτειιεεεε.. Ηεετιιιιεοεο1ροεει. εεε
ιιιιιεοιιιεετε.».(Ντ. 1).

!!!ιι 17-”ε.!ιτ!ιι;εεΜΜε!ιειι Με ειι Μο1!ιιι!ιιε ιιιειιεει·ιιε!!ε, εε
!ιεεειιιιι! ειεε Αει·εε!ιι.!ινιιιειιε!!ε εο!ιε·ειι!εε..Βε! άετ ορετε.ε!νειι
Βεεε!ε!ειιιιε· άετ !εεει.ετειιετΜεε εε ειεε, τ!ειεεε!ε!ι ιιυε!ι ε!ιιε
εινε!ιε Αετεε!ε Γεω!. 8!8ι18.11!1ε!ιιε θο!ρο !ιεειιιεεοιιιεετε..
ΧΊιε;!τιε ειι!! Πεει·ιιε !ι!!ι!εεειι ε!ιιειι Κε.ιιει! ιιιιι! ετεε ιιεε!ι
ε!τι!ΒετΖε!ε !ι!!ε!εεεε!ε!ι ε!ιιε ροτε!ο νιιε;!ιιε.!!εεεε. Πει· Πεετιιε
Μιτ ειιεε!!εοε!τε.!ιεινε.ε1!ε!ι,άει· Ηνιιιειι !ιετιε ε!ιιε τ!ιιε!'6ι·ιιι!εε
θεεειι!ε. θειιεειιιιΒ·.

Ιι. ν. Ι!!ιι εε πι: «Ρε!ν!ρετ!ιοιι!ε!ε ριιτιι!ειιεε». (Νι·. 1).
!!!τεε!ι!ειιειι !ιι άετ Ρεεετε!ιιιτε;ει· «Μει!!ε!ιι!εε!ιειι !νοε!ιειι
εε!ιι·!Ι`ε»Ντ. 10, 1900.

Η. Τ !ι ο ιιι ε ο ιι: «Πε!ιετ Με τε.ι!!εε.!εβορετεείνεΒε!ιε.ιι‹!Ιιιιις
άεε θεϋετιιιιιεεετετεεεεε>›. (Ντ. 1).

Πιιεει· ε!ιιετ ε·τοεεειι Αιιεε!ι! νοιι κ1ιιτε!ιρε.!!!ε.ε!νε Ο ετε
ε!οιιειι !ιε!ιιιιι‹!ε!εειιθε.τε!ιιοιιι!“ε!!ειι,εκεε!ι·ρ!τεεΤ!ι. 20 πιο. Με
Πεετιιε εετ νιιε!ιιιιιιι ιιιιι! ιιιεε!ιεε 7 πιει!Με Αιιιριιεεε!ο σο!!!
ειιρι·ενεε!ιισι.!!ε.Πει· !!ι.ιιεεεεΤει·ιιι!ιι άετ νετεετ!ε!ι,ο!ιιιε ι!ε.εε
νετ!. ε!ιι Βεε!ι!!ν !ιεο!ιεε!ιιεεε, ινε.τ 4 .Τ:ι!ιτε,!ιι 16 Ρε!!!ειι ειεε
άετ Τα! !ιι 8-8 Ποιιεεειι ε!ιι.

1.

1111.Α ε!ειε: «Με Τε!! νοιι 8ε.τεοιιιάετ Πεει·ιιεεε!ι!ε!ιιι!ιιιιιε».
(Ντ. 1
). '

1!!ιιε 58-_!!!!ιτ!εεΒ'τιιιι Με ειι Β!ιιειιιι€ειι. άετ Πεει·ιιε »νετ
Κ!ιιι!ε!‹ορΓΗτοεε, άεε 1ιιιιετε ιιι!ε ννε!ε!ιετιΜιιεεειι νοιι Η!ι·ιι
εοιιε!εεειιε ε.ιιεε;εί!!!!ε.Ρε.τειιιεετ!ειιΠε!. Βε Μιι·τ!ε ε!ιιε Αιιε·
!ετεεειιιι νοτΒειιοιιιιιιειι πω! ι!!εεε Με.ιι!ριι1εε!οιι ιιοε!ι Με!
Με! Με ετ!ιο!ε. Με ιιι!ετοε!ιορ!εε!ιεΠιιεει·ειιε!ιιιιιε·εεε!!εε ά!!!
Π!ε.ειιοεε δε.ι·εοιιι!'εεε.

ι

Α. Δτεειιι_!ενν: «Πε!ιετ ι!!ε Βε!ινν!ει·!!ιε!ε ε!ιι Ρτο_!εεεεε
ι.τε!!'ε Οτειιιι!ειιε!οιι άετ πε!ιιιτεε!ι!! !ε!ιειι ΤΜε!ε·!ιε!ε !ιι
Βιιεε!ειι‹! ειι ειιεινετΓειι».(Ντ. 2).

Πει· Ρ! τ ο ε· ο να·

' ε ε !ι ε 0οιιε·τεεε νετινιιι·ι'εειε Ρτο!εεε νοιι

Ο ε ε «ε.!ε άειι θτιιιιαειιε'ε·ε!ιειιάει· Βε.ιιι!εε!ιε.ίεεοτεε.ιι!εει!οιι!ιι
ιιια!!ε!ιι!εε!ιετΗ!ιιε!ε!ιε Μι!ετε;ιτεε!ιειιι!!» Πε !εε εε!ιτ 1ιεε!ειιετ
!!ε!ι. Μ" νοιι ειιι!ετετ Βε!εε άετ Αιι!!'οτε!ετιιιιε·Οει'ε, Με
!ιι Βεεεε· ει!! ι!!ε Θε!ιιιτεε!ι!!ίε ε!ειι‹!ειι ειι.ιι!ε.!!τειινετ1ιε!ειι!εεε
!ιιι 1ιιιιετειι άεε Βε!ε1ιεε ειι !ιε!ιειι ιιιι‹! ‹!!ε Ποττε!!εεεεε!!ϊετ

Ιιετἔὶιιιιεεεεειι,
ιι!ε!ιε !ιει·ε!ειν!!!!εεεΒιιεεεεειι!εοιιιιιιειι εε!ιοεειι

ιν ι· .

Α. Ε! ιι !ι!ιιιοιν. «Βετεοπιιι 1ινάτορ!ειιιτιρε.ρ!!!ετε».(Ντ. 2).
Ιιι ι!!ε Βε!ιε!ι1ε τε.ιζεεε!ιι (ιιιιεεετοεεει·ννε!ε!ιετΤιιιιιοι· νοιι
άειιι Αιιεεε!ιειι ε!τιετ Τι·ιιιι!ιε, άει· Τιιιιιοτ εςε!ιε!ιι Με !ι!ιιεετε
Πιιεεει·ειιιιιόε!!ρρε ειιιπ. Αιι!ε.ιιεε Μιι·ι!ε (Με Θεεε!ιννιι!εεεετ
8.0Β'ΒΙΚ18!ΙΙΙΠΒιιτι!! ιιιιο!ι ίεεε ν!ει· 1!!!οε!ιειι,Με ε!ε!ι !ιετε!εεε!ιι
Βεε!‹!!ν εεε!!‹1εε!ιεεεε. Με Θε!ιετπιιιεεετεει· νε.,ε!ιιιιιιιειιεε!τ
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(πω. Βο ιιο.ιιιιοΙι.ο οιοΙι ιιιπ οιπ ιιΙοιιι:οΙΙιεοε Βιι.ι·οοιιι νοιι ι οιπ Β.ο.ιιιιοάοι· ΡΙο.οοιιιιιτιποοι·ιιοιιοάοι· ιιιιοιι ιιιιιοτιιιιιιιπιο"
οριιιιιο1- ιιππ ΒιιπάιοΙΙοιιίοτιιι.

Ρ. Βοιιάπτοντ.
(Ντ. 2).

Βιιι ΕΜΠ νοιι
θοοιοιιιοΙο.5Ιο

πιιι οικιιιτο.ποι·θοιιιιτι ιιοι Μπιο
ετοτιιοιιοπι Ροοιιιιι. Ποτ στ! πτοι· 6ιιι·οιι Οοιιιρι·οοοιοιιπω·
ΝοιιοΙοοιιιιι.ιι·ιιο(ιιιιει.

«Βιιιι€ο Βοιιιοτιιιιιιι.τοιιιιιιοι· θοοιοιιιοιιι8ο».

Ψ. Ρ το ο ιι τ ο τιο ιι ο ιι ο ιι γ: «Νο.ιιοΙΙιοι·πιοπ». (Ντ. 2 π. 3).
Επι ιιοιι(τοιιοι·οιιοο2900 θι·ο.ιιιιιι ιιοιιινοτοεΚιιι(ι. άοε ο·Ιοιοιι
ιιοοιι οοτ Οοιιιιι·ι οποιο, ιιιιι.τοοιπο Β'ιιιιοι.)τι·οοοοΝο.ιιοΙΙιοτιιιο,
ιιι άοι· ιιιοιι άιο @οιποτιιιιιι Βιιτιιιοοιιιιποοιι ιιοιιι.πιιοιι. θιοιιο.ιιο
Βοοοιιτοιιιιιιιε οοτ ι·οοιιτοοιπριιοιτι.οπιιιιοι·ιιιιι1οιινοτιιιιιιιιιοοο.

Οιιιιοτονν: «Ποιιοτ άιο νοι·ιιιΒο άοε Οροτιτοπο οιιιιο
ιιτιινοπι:ινοΙιιΒιιι.ιιι· οοτ θοι'ιιοοο>.(Νι·. 8).

νοτι'. ιιι6.ιιιιιι'ι(.=ιοΒ·οιιάιο Απιο8·ιιιιο· ρτεινοιιιινοτ Βιι.ι·οτιιτοιι,
ιιιε (ιοπ ιιΙιο;οιιιοιιι οιιιτιιι·8·ιοοιιοπΡτιποιριοπ ινιιιοτορτοοιιοιιιι.
Πιο ΓοΙιτο οιποτ ιιιιιιοι.Ιιοιιοπ Ζιιιιοιιιιιιτιιιι)ι;ιτοπιοι· θοινοιιιι
ιιιιοοιιιιιι;ι.ο ιιιιιιιιοιι Βιιιτ.ιιιιο· ιιπά Αιιι.ιιοιιοιι ποτ ΙιιΒιιιιιι· επι·
ΙΓοΙΒ·ο ιιο.ιιοιι, ειιιοοοι·(ιοιπιοτ άιο Βιιιιιιιιτι οιιιοο 8ι.ιο1οιιοπο;
ιιιιιννοοιιπιιιοοιο·.ιιιτ.<,τοιιιιοπιω ιποιι ιιοποι. οιποπ ιιιιιιοιιιοιιοιι
Βι.ιοι οιιοι· ιι"ιιιιο, »νοιι (ιιιε ιιπι.οτιιιιιιιιοποθιοννοιιοιιπι.οτ Βο
(ιιιιΒιιιι€οιι οιοιιι, ιιιο άειι οιοιιιοιιι.ιιι·ιιι.οπριιγοιοΙοειοοιιοιι Βο
ιιιιι ιιιιοοιι πιιιιοτορτοοΙιοπ. Βοι ποτ Βπιι'οι·ιιιιπε άοι· Αιιιιοιιο
πιτ ιιιοιιτ νοτιιοτ ιιπιοι·ιιιιιιιιοπ, οοιιιιοι·π (ιιοοο οιιιι'ιιοιιοποιο
ιτο. οιι ιιπά άιο Β1ιιιιιιι€ (ιιιτοιι οιπο (ιοριιοιιο Κιιτιιοιιιιοτπο.ιιι.
ποο νοιι. 8·οοτ.ιΙΙτ.νοιι”. ιιοορι·ιοιιι:ιιιιοιι, πιο ιιι οιιάοι·οιιΝικο,
ποι Αιιυνοοοιιιιοιτ νοπ 'Τ"ιιιιιοτ οιο., ιιοοιι οοιιιοιιι Ρτιιιοιρ .ιιι
οροτιτοπ οοι.

'Ι' ιι
.

Α Ι ο ιι ο ιι ειι·ο πι: «Ποιιοι· 10 Ε'ιιιιο νοιι Πι.οτιιοοιιοι.ιτ
ριιιιοιι ιινοο·οιιΠιοτιιοοοι·οιιιοιιι».(Νι·. 8.)

Πιο Βιιοιιι·ροιιοιι ινιιι·‹ιο ποτ νοιτιιιοιιι εοπιιιοιιι. ιιπά :πιιι·
ι.ιιοιΙπιοιοοποσο άοι· ΚΙοιιιιιιιιιοτιιο(ιο,ιιιιοιιινοιιιοποσο άοι· Βιονι
ιιιτιιιοιιιοιιο. Ι.ιοτ.ειοι·ονοτιδοοτι. άιο (Ιοι'οιιιιινοΠοιιιιιιοι, οιιοτ
άοι· )ιοιποροι·οιινο νοτιο.ιιι' Μ. οιπ οιοι.ιοτοι·. Βοι οοιπ ιιιιοΙι
Οογοιι Ο οι·ιι·ι.οπ πτοι.ιιιοιιι ειοιτοπΤοιιιροτο.ι.πτοι·ιι6ιιιιιιειπ
ΓοΙ,<ιονοιι οοτριιοιι ιιοοτοιιοοιιοπθονιιοιιοοοιπ.

Η. 'Ι
'
ιι ο ιιι ο ο τι: «Ποιιοτ 0οιροι.οπιιο».(Ντ. δ).

'Γ. Επι; 18 ιιιο.Ι άιο ΟοΙροτοιιιιοοιπ.. 14 ιπο.Ι άιο θοιροιοιιιιο
χω". ιιπά Ι πιο) ιιοιάο .<.ιοπιοοιιι,νοτιιιιπάοπ πιιι (ιιοοοιι Ορο
το.ι.ιοιιοπ νι·ιιι·ειο άιο νιιιτιιιοιιιο.ι:ιο,ΟοΙροττιιοριιιο, Απιιιιιι.ο.ι.ιο
ροει. πιο. Πιο Οοιροιοιιιιοιι ιινιιτιιοποποιο” πιιι· Βιιιιοι·ιιιιιιε;
Ι-ιΙοιιιοτΑιιιιοικτ.ιιιιιοτοιι.)τουΙππιοπ Τιιιιοτο·τεινιάιιιιτοπ (2 ιιιοΙ)οιο.

Ι). ν. Οι:ι.ι «ΗοιΙιιιι οιιιοιι Βοοι.ιιιιινοτιοιΙοοιιιοιι ι·νιοιιοι·ιιοι·
οιιοΙΙιιιιιι·άοε Βοο οιιιιο(ιοιιο».(Ντ. 4.).

Βιπο 55-ιιιιιτιο·οΡΜ. ιπι εειιι.5-θ πω» ιιπι οιποιιι Ψοτιο.ΙΙ
άοε Β.οοι.ιιπιο.άοι· ιιιτ άοε θοιιοπ οοιπ οι·οοιιινοτιο,πιιι οιιιτιιοιι
8011ΙΙι81°28Πινι6.ιιτοιιιιοοο ΒιιιιιΙι.τοποονοι·Ιιιιπιοιι "οι ππο ιιπ
ι)ιιιιοποιοιιοιι ιιιιιιιοι·ιιιπιιιιιιι. Ποτ ΡτοΙορο άοε Βοοι:ιιιιιε πω·
ίο.ιιι-ιι.(.ττοεο,Ιοιοιιι ι·οιιοπιιιι, άοι· Βιιιιιπι ννοιιι, μοι· ι·οοι.ιιιιιννιι·(ι
ι'οοι:εοετοιιι. (ιπο πιο Μπι. ττοιπει·οι·ειροτιποι ιιπά. Βριιιποιοι·οπ
ιιιοιιι οιι ιιιιιιοπ οιπ‹ι. Ποτ Πιιιει.οπτι,πο" (ιοτ Βοοιιοπιιοάοι:ι,ιπο
2ιι ποο·οπ. ι”οιιΙιο, ι“ιιιιτιο τω. ιιπι @τι θο(ιοπιιοιι, ιιοπ Μπει
(ιιιτιπνοτιο.ιι οιιιοιι ινιοιιοτιιοτοιοΙΙιιιιο· (Με Βοοιιοιιιιο(ιοποιιι
οοττιο·ιι·οιι. Πιο Ηιιιιι. πω» Ροτιιιοιιιιιο ννιιτιιοιιιε 2ιι (ιοιι ποι
(.ιοιοοοιιοιιΜποιιοΙΙιιιιι(ιοιιι (ιιιτοιιι.τοππι.(ιιιτιιιιι'ννιιττΙοάιο Απι
τιοιιιιιποοιιΒιιτ, πιο ποι ιοτοιοιιι Βο.ιιιιιιτιοιι.οπιιο1οςι;πιιι: ᾶοι·
Βοτοοιιππιι8 τιοιι ιιπι.οτοιι'Ι'ιιοιΙ άοε ποπ Μι οιιιιοπιιοπΜο.οιιιιιι·ιπο
οιιιι·οτιιιιοιιιοι,τοιι.Βοι· @Με ινο.ι·οιπ νοτιιιιιΙιοιιοτ.

Κ. Π ι ο ο ιι ο - Β τ τ ο ο
· ο ιι ο νι ο.: «ΡιιιιιοΙοειιοοιι- ειποιοιιιιοοιιο

νοτιιιιτιοι·ιιπ.=.ιοιιοοτ· ε·τονιιιοιι 'Ι'ιιιιο ιπ άοι· Θο,ο·οιιιι(ιοτ
Βιιιπριπιιιιιιιοιι». (Ντ. 4.).

Αιι άοι· Ποπο οιιιοιι οοιπ· ιοιοιιιωτιεοπ Μο.(.οι·ιοΙοτο νοτ
ι'οοεοτιπ άιο οπιιτοιιιιοοιιοιι νοτιιιιιι:πιειοο άοι· ιιτιινιάοιι τω»
οτιιιιιττ.. Πιο Ζοιιοπ ιιοκοιι ιιπιιιιιιοιιιο.τω ΜποιιοΙοοιιιοιιι.πιιι',
αννιοοιιοιι οιιιοιι ιιοοιι ννιιοιιοτιι‹ιο ΕΙοιιιοιιτο οοιιιοιιοπά. άιο
ιιιιιοΙιοιοοιιιοιιιιιπι.οιιιτιι ιπιιιι.ι·ιι·ι. πιιι. (ιοπ ΖοιΙοιι άοι· [ιιι π ο

· -

ιι :ιιι ο'οοιιο ιι ΒοιιιοΙιιι. Ποιο Ηοτοιιιινοοιιεοπ ω· Ζοιποπ ιιι
άιο ΠιιοιιοΙοοιιιοΙιτ.Μπι ιιιιοιι Αποιοιιι. άοι· νοιι'. οιπ· ριιγοιοΙο
).ι·ιοοιιοιιΝοτιιινοπάιΒιιοιι:. Π. θα. πιιι εοΒιιι· (Με Ι·Ιιιιοιπ
νιιιιοιιοτιιοοτ Ζοιιοπ ιιιε ιιπά οιιιοιι άιο Βοτοιιιι ιιιιιιιιιτοιι Βο
οιιοοιιτοι. Πιοιιοο ))ιιιοιιοι·ιι οοτ Ζοι;ιοπ ινιοιιοι·ιιπι ποι. οιπο νοι·
ιιιιιιπιιιιο· ιιοτ 'Ι'ιιιιοπινοπά ιιιι(ι Βιιιτοι·ιι·ιιεοοιπποτιιιιιιι ιιοτοοΠιοιι
οιιτ Ροικο. Βιο Βιιιοο ιιι οοτ Τιιιιοιινιοπά οτιοιΒοπ ΒοννϋιιιιΙιοιι

οοιιιιιτ. Βιιιο Βοιιιο ,οιποτ Αιιιιιιιιιιιιο·οιι ιΙΙιιοι:ι·ιτι.(ιιιε (ιο ω.
Ζιιιιι βοιιιιιοε πιω πιο Βοοοιιτοιιιιιιι); άοε ιιιιοτοοιιοριιιοοι
Βιιιιοο ιοάοιι οιιιιοιιιοπ οοτ 20 Ριι.ΙΙο.

Μ. Α 1 ο π ο ιι (ι ι· ο πι: «Ποιιοτ (Πο νοτινοοιιοιιιιε άοι· Ριο
οοιιιο». (Ντ. 4.).

Με Πι·οο.οιιο Πιτ άιο νοι·ινο.οιιοιιιιο·οοτ ΡΙο.οοιιι.ο.ιιιοιιιω.
Ποτοιπννοοιιοοιιάοι· Οιιοτιοπποι.τ.οιιιιιε Πι.οτιιοιιιτιοιιοιεοποποτοι
τςιοιοιιιιοιι.ιεοτΔιι·οριιιο οοτ Πτιιοοιιοοιιιοιιο. Πιο Αππ·οοοιιιιοιι
νοιι Βιιι(ιοο;οννοιιοινοιιιιι ιιπι' οιποπ ιιιιοοιο.πιοιιοιιοιιιοιιιιοιιοιι
Ρι·οοοιιο πιιι, άοτ επι· Ζοιι: άοι· 8οιιννοιι€οτοοιιιιιτ:ιιι νοι
ννιιοιιιιιιιιςιιοτ Ριιιοοιιι:ει.νοτο.ιιΙιι.οοιιιιο·ο·οΙιοιιιιιιιιιι.

Ψ. Ρ τ ο ο ο τ ο. ιι ιι ο ιι ο ιι γ: «Ποιιοτ άιο νοι·ιι.πάοι·ιιιι,τοπάοε
Ονοι·ιοιεοντοιιοοιιπτοι· (ιοιι νοτοοιιιοάοιιοιιΒο(ιιιιΒιιιιεοποοτ
Τι·ιιιιοριοιιιοιιοπ». (Ντ. 4 π. 6.).

νοιι'. (ποπι οιποπ οοιπ· ο.ιιοιιιιιτΙιοιιοπΠοιιοι·ιιΙιοιι πιο άιο
ιιιοΙιοι·ιιτοιι νοι·ειιοιιο ιιπά Βι·ι'οιιι·ιιποοπΜε οοιπ θοιιιοτοποι
'Ι'τοπιιιιιιιιιιο.ιιοιι. Ρ.

Μι; ιιπ 87 Κοιιιποιιοπ ιιπά 1ΙΚιιιιοιι
Βιιροι·ιιιιοιιι.ο ,ο;οιιιοοιιι.ιιπά πω· νι·ιιι·ιιοπι'οιοοιι(ιονοτειιοιιο
οιιις·οοι.οΙιτ 1

)

Ττοιιοριοπι:οιιοπ Ιιοιιιοτ Ονοτιοιι νοιι οιιιοιιι 'Ηιοτ
οιιι”ο οιι(ιοι·ο πιιι Βιιι.ι'οτιιιιπΒ· Ιιοιάοι· Ονο.ι·ιοιινοιι ιοι.οιοι·οιι.

2
)

ΤτιιιιερΙοιιι.οιιοπ άοι· Οιιιιτιοιι ιπιτ Βι·ιιιιΙιιιιπε οοτ Ονιιι·ιοιι
(Με πινοιτοπ Τιιιοτοο. 3

)

νοι·ριΙοιιιιιπι.τ (Με οιι.τοποπΟνιιι·ιιιιιιο
ιιπι' οιποπ 8τ.ιιπιρι'άοε Επι. Ιιιιιιιιι ιιιιοιι Βιιι:ι'οι·ιιιιιι);άοε Πιοτιιε
ιιπά άοι· Αιιποιιο. 4

)

νοι·ρΒοπτιιιι).ι(Με οιιι·οποπΟνοτιιιιιιο πιιι
Βοοοοι.ιοιιοιιιοο Πιοτιιειιοτιιοο. 5

)

νοι·ιιιιοπιιιιιιτ άοε Ονοτιιιιιιε
άοι· Κιιι:πο ιιπι (Με Κοπιιιοιιοιι. θ

)

Πιιι€οΙιοΙιτι. Τ
)

)ΐοτιιιιιιιι
:ππο ποο οιΒοποιι Ονοτιιιιιιο πιιι' άοε Μοοοιιτοτιιιιιι.
Νο.οιι οτιοΙιτιοτ Ττοποριπι:ιιο.ιιοιι ιιπάοιι ιιοι'οτι. ι·οετοιιιιινο
Ρι·οοοιιοοΜοτο ιπι Βιιιιιιιιι, Κοιιιιοριι.ΙιοΙιιπά ιιοιι άιο ι·ιιιιοτιιιιιι
οιοτ ιιιιι,τοιιοιιιιοπΖοΙΙοιι. Βιιο νοι·ριιιιιιοι.οΟνοι·ιιιιιι Μιά ιιπι
οοιιιοιιοοιιοιιι)ι)ιοι.τοιιο.ιιιι άιιτοιι «ριοοιιιιιιιοοιιοθιι·οιιΙοτιοιι»οι··
ιιιι.ιιι·ι,Θοι'ιιιιιιοιιι·ιιιιιοιι οτα οιπ 6.-8. Τομ οιπ Πιο τοπιο
Ιιοιιοπεοιιοτειο οι·ικ·οιοι:ιιοι άοι· Ττοπεριοπωιιοπ :Με νιιτιο.Ι·
οι.ι·οιιιο,Ρτιιιιοτάιο1ι'ο11ιιιοΙ).ι·οιιοιιιιιιι'ιιιι;;οιιιοοοοιιιιοίι:ιιι θι·ιιιιιιο.
ροτοιοι.ιι·οιιοιιοι· (ιοοιι :ιιπι 'Πιοιι ιιι ΜΜΜ νοι·ριιο.ιι2ιοιι ιιπά
νοι·ινο.οιιοοποπ Ονοι·ιοιι. Βοιιι·οοοινο Ρτοοοιιοο ιιοιιιιιοιι άιο
ιΓοτιπ άοι· ποιποπ Ποεοποτιιτιοπ ιιπ, Οοι·ροτο.Ιιιι.οιι ιιοοοιιο
ι·ιτοιι ποιο τιιοοιι.ιπ Ονο.ι·ιοιι,οιο 8-4 Ποποι.ο ιπι):ποιπ ποιιοιι
Βοιιοπ νοτννοοιιοοππω, οιοιιι111ιιι1ιιοοιι οι·Ιιο.ιι:οιιοεΚοιπιοιιιιιιοι,
Ρτιιιιοτιιιο.Ι ιιπά Ποιιοι·ιιιιποοιοΠιιιοι. Ιπ ιιοιι ι'τοιιιιιοιι Βιοτ
οι.ϋοιιοιιΖοιρ;τοιιοιοιι οοιιιιοΙΙ τοο;τοοοινοΡτοοοοοο, οιο οροοιιι
οοιιοιι Βιοπιοπι.ο ιι·ιπο·οιιιιι θτιιιιιιο, άιο ρι·οοι·οοοινοιιΡτοοοεοο
ιιπά άιο ν)(ιοτιοτιιοτιιιοΙΙπποοοτ Πτιιιιιιτιιιιιτ ιιιιι“ιιτ ιιιποοιιιιιοι·.
ιπ ιιοιι «οιιιτοττο.ιιοριο.ιιιιτιοπ»Ονο.τι··ιιπιο.τοιιπιο Βοιιιπςιιιιοοιι
.<ςιιπετιι.=;οτ.Πω ιιπι (Με Μοοοπτ.οι·ιιιιιινοι·ριιο.ιιιιο Ονιιι·ιιιιιι
ιιιιιι Με ιιιι)τιιιιοιι.<τοΒτιιιι.ιιτιιποοιιοτιιιιο·ιιποοιι.ιπι ΑΙΙΒ·οιιιοιιιοιι
πιτ άιο Ε'το8·οοιο ιιοοιι ιιιοιιι ιιοΙϋοι: 2ιι ιιοιτειοιιι.οιι.

Ι. Β'ο(ι ο τ ο π: «ΠοΙιοτ άιο Βπιοι.οιιιιιιτ.ι (Με οιιιιιο.οι.οτιιιοιιοιι
θγιιιριοιποιιοοιιιρ1οιιοε».(Ντ. ό).

Οιο Αιιννοοοιιιιοιι άοι· Ονοι·ιοπ ιιπά οοτ Βιιιετ.ιιι·ιιοοιι οτοΙιοιι
ιπ ιιιι.ιιοιιιΖιιιιο.ιιιιιιοπιιιιιιΒ·πιιι οοιπ νοεοιποιοι·ιοοιιοπΑριιιιι·ιιι.
Ι)ιο Βι·ιιιιιιιιιιο οοτ Ονοτιοιι οι νοιι ει·οοοοτ ΒοτΙοιιτ.ιιιιεΠιτ
άιο θοοιιπ(ιιιοιι. άοι· Γιαπ. νοιι'. ιιπι-ι οιιιι ο Β'ιιΙΙο νοιι Πει·
ιιιιιριιτρ(ιιιιοιπιιοιιπ απο ορτιοιιι.ιιιιοι· (ιιιε οι·ιιιιΙιοπ άιοεοιι ι

ιι

Βο2ιιι>;ο.ιιι'Μοιιιιιιιιο. ιιιοιιοιι·ιιοΙιο. ΑιιοΙι ιιπι-ι νοι·ι. Με
πιω ιιπ, ποι άοιιοπ Αιιιοιιοττιιοο ιιοετο.ιιιιπιιι 8οιινιιιιιιοΙ. πιο·
8οιι(ιοι· Ηιιιιο οιο. Πιο Βοιιιιιιιιιιιιιε πιιι. Ονιιι·ιιι ιιτιιοΙιτο θο
Ιιο8ιιιι€.

Ο Ι ο ο ο ο - Β ι: τ ο ο
· ο
.
ιι ο ννο.: «ΡοιιιοΙοι;ιοοιι-οιιιιιοιιιιοοιιο νει·

ιιιιάοτιιιι€οιιάοι· Ριοοοιιι.ο ιιοι ΒοΙιιιιιριο». (Ντ. 3).

Π.-8ιτ. ιιιιιοτειιοιιιο ποιποπ10ΡΙιιοοιιιοπ νοπ ποτιπο.ιοπνιω
ποτιπιιοπ 12 Μιιι.ιοτιιιιοιιοιινοιι Βοιιιιιιιιιιοοιιοιι. Βοι Ιοι.ιιι:οι·οιι
ι'ιιιιιιοιιοιοιι πιο ιιπά (ιιι οιιοτ ιιιοιιι ι·ο,ςοιιιιιι.οοιεοΙιιι“ιιτοτοπιω
Ηειοιιιιιτοιιιο,ιπιι. ΜοοιιοιιιΑπο ειοιιιιιοτ. Βιο Ιιιι'οι·οι.οοιοι1οιι
ιιιιτοι· οοιπ

Μιιιτοιιοοξ,
ιιοι.ι·ειοιιιοι, Νοοτοεοπ οοτ; ιιπιο.ιιεε

οοιιοιπι.(ιιοοο πιιι άοι· οτάιοιιιιιιι;ποτ ν)(ιιιιιιιιιι).ιοπάοι·Ζοτιοιι
ιι·οιιιιιοοεπ ιιο8,·ιπιιοιι. Ι)ιοοο οπο: επ οιποτ Βτιιιιιιτιιπεοοιιι
τυπο; οοτ Ζοιιο, ιπάοιπ (ιιιε 8ιτοιιιιι ιιοι·οοιιιοπ οοΙοι·οοιτι ιιπά
οοο Βγπιγοιιιιιι ιιοΒ·οιιοτιτι.Ποοιι ετοΙΙοιι (ιιοοοΝοοτοοοππιοιιιοι
Ο)ιοι·πιιιοτιοιιοοιιοοπι» άιο Βο1οιιιμοιοει”. Απ οιιιιοτοιι.πιο"
ποοτοι.ιοοιιοιιΒιοιιοιι. ιιοιιοιιιτ.Με Βιιιιιγοιιιιιι οοοιιινοΙΙι. πι·
ποιοι· οιοιιοπινοιοο ο(Ιοι· πιιι' (τοποοιιΒιι·οοιιοιι. πι ΔΙΙοοιιιοιιιοιι
οιπο πιο νοι·ιι.πάοτιιιιε ιιι οιποτ - οιπ. νοιιιιι. νοτιιοοιοπιριι·
ιιοιιοιι ΡΙοοοιιτο ιιοιιιο οιιοτοιιιοτιοιιοοιιοιι.

Ν. 11ο.τι: (ιιι ι τ
ι
ο ιιι: «Θοιιιιτι:οιιιΙΐοιιι Ριιτιο». (Ντ. 5).

τ
.
ι ιι ο·οιι.

@οοιπ ιιοιιο.Οιι6.έι9. Αιιτιιο·το19602 τ
.

Νοτιιιιιιοοιιοι·Ντ. Βιι(ιοΙι” ΜΜΜ». Βιιοιι(ιτιιοικοτοι[ο. )Ν'ιοιιοοι‹οΚοι.οι·ιποιιιιοίοι·Ρι·..ιδ 1
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ειιιιιιΒιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιιι Ζιιιιιιιιιιιι
ΜΒ. Βει!ε8ε ειιι ,,5ι. Ροτετ55ιιτ8ει· ΜεάιοιτιιεοΙιειι ννοοιιειιεοΙιτιιι". Πω).

ΒΌΈ8ϊΒΟΒΒ ιιιτι1:ιοιΜεοι1ει ΖΒΙ'Ι'ΒΟΗΒΠΞ'ΤΒ1ΐ.

Αι·οΙιιιν ρειοιιιιιιι·ιι, ιιειτοΙοε·ιΙιεειιάεΒιιο_ι εἰοιιορετοΙοειι(Αι·οιιιν
Με Ρεγοιιιιιιι·ιε, ΝειιιοΙοειε ιι. .<.>ιειιοιι. ΡεγοιιορειΙιοΙο2ιε).

ΒοιιιιτεοΙιιιιιδι
εειεετιιΒοιιιιιιε. (ΒοιΙιιιι'ε ΗοεριτεΙΖειιιιιιε;).

Οιιιι·ιιτε;ιε.
$Ι'Ιιἱι·ιιι·Βιεἔ5ΒιετεΙιειε ειιι2ιιιε.( ιιἀἱεττιεοΙιεΜεάιοιιι).

.ΙοεΙιειιειι_ιεΙιιιιι(ννοοΙιειιιιΙεττ).
Ι.“ειοιιιιεε ι·ιιεεΙιιοιοιιιι·ιιι·8·ιιιΑιιιιιι.Ιειι άοι· ι·ιιεειεο1ι.ΟΜτιιι·ειο).Ι ΜΜΜ (Μεάισιιι).
ΜεάιιιιιεΙιοιε οιιοετειι_ιε(Μεάιοιιιιε6ΙιοΒιιιιιΙεσιιε.ιι).
Μεάιιιιιεικι_ιεριιιιιιιιιΙειιι_ιιιΗ ιιιοι·εΙιοιιιιιειιοι·ιιιιιιι(Πειιιι:ιιιιεο!ιο ι
Βοιιεεειι ειιιε Μετιιιο-Ατοιιιν).

Βιιυι·ιιειΙ ειιιιεοΙιετεινε. ι εΙιειιεΜειι `ιιοΙεειιο_ι(.ιοιιι·ιιιιΙ τι» Θε
ιιιιιι.ειιιΙι”ε ιιικ1Ρι·ιιιιειιΙαιιιιΜιειι.ειι).

ινοειιιιΙι οιιιιιιιιοΙοειι (Ζειτεοιιι·Πι.Πιτ ΟριιιΙιεΙιιιοΙοειε).
ννοετιιιιι ΜιιιιτεοΙιεε!κοιι εειιτΙειιιιοιρειειιιωιι ι ιιειτοριι.ωΙοε·ιι
(Ζειι:εειιι·ιΓιτω· Μιιιιεο!ιε ιιεά Β·ει·ιειιιιιεΙιεΡεγοιιιετι·Ιε ιιιιιἰ
Νειιι·ορει1ιοΙοειει.

ΈνθετιιιΚ οΙιεοΙιι.εοΙιεετινειιιιειςἱεἱειιγ. εειιόειιιιοι ι ρι·εΜ.ιτει:Ιιε
πο] ιιιοιιιιιιιγ (Ζειι:εο!ιι·ιϊιΠι· 6ιΤειιι.ΙιοΙιεΗγειειιε, ι;ει·ιαΙιι
ΙιοΙιε ειιι! ριεΙαιεοΙιε ΜετΙΜιι).

Ψειειιιιο-ιιιεΔιειιιεΙώ ειιιιι·ιιιι.Ι(Μιιιι.ει·-ιιιοάιοιιιιεοΙιεε.Τοιιι·ιιεΙ).
Βιιεειιι_ιΑι·οιιιιν ΡειτοΙοε·ιι,ΜιιιιιεοΙιεε!ιοιΜετΙΜιιγιΒεοτειιυΙοςιι ἔ ινι·ιιι.εοΙι (Βοι Αιπ).
(Βιιεε. ΑιοΙιιν ιιπ ΡειΙιοΙσΒιε Πιε. Μεάιοιιι ιι.Βεεωι·ιοΙοειο). Ν

ιΝοειιιι!ι θι*Ιειιιιιι!σειι. ιιε-ιεε ΙΜΟ.

Α. Β ο ιι ι ιιιε ιι ο νι·ε Ι; ι: «Ζει Ε'ι·ειε;ε εει· Εκετιιιρειιοιι Με
θειιιιΙιοιι οει·νισεΙο ειιρι·ειιιιιιιι πι. ε)·ιιιριιτιοιω θ!ειιοοιιι».
Ριιτιοιιι.νοιι ?Ο .Ιειιιι·ειι. ΚτεΙιεεεεοΙιννιιι· ειιι' άοι· Πιιι:ει·Ιιρρε
ιιιιιι 8οΙιινοΙΙιιιι€οιι άοι· Ηει!εάτιιεο:ι. ΟΙειιοοιιιε ειΙιεοΙιιτιιιιιπω; (Πιιιιοοιιιιι. οιιι·οιιιοιιιιι ειιιιριεκ ι·οοιιιε. 'ΓΗ -ι- Π,
ν = 0.1. Εεει·ιιι ιιεά ΡιΙοοιι.ι·ιιιιι ι6.ιιεεειιιρ,·ιιι·ικοιιιοΨἱιΕιιιιἔ.
Ι)ε εε ιιι

.

ιιιάιοιι·ι ειιι· Με εεοιιινοΙΙιειι ΗιιΙειιι·ϋεειι ιιι ειιι
ΐοι·ιιειι, ΙιεεοΙιΙοεε 8. ιΙιεεειι ιιιι;ι·ιθ ιιιιι άοι· Βιιετιι·ριιτιοιιόεε
θειιιΒιιοιι ι:ετνιοεΙε ειιρι·ειιιιιιιι ιι. εγιιιρετιοι :ιι οοιιιιιιιιιι·ειι. Πι·
οιιιτ'ει·ιιιεΜε τεο!ιιεθιιιι€Ιιοιι. Ορειει.ιοιι ειιιι'εσιι,οιιιιο8οΙιιιιιο
τιειαειτ; Πειιοι· ετ.ιιιιιειιιε ιιιιΠιε Βιιιιιάε. Ι)εε θειιιςΙιοιι Ιιεεε
ειοιι ειιι εειπει· ι-ιιιιιιωιιω ?πεε Ιειο!ιι: οιΙιειιιιειι, ΒοΓοι·ι ιιιιι:Ιι
Βιιτιετιιιιιιι.ςάοε Ηειιιις!ιοιινετειιε;ει·τε ειοιι άιο ι·εοιιιε ΡιιιιιΙΙε
ειιι Ή/ι-2 Μπι. Με 'Γειιειοιι Ιιοεε άοιιιΙιοιι ιιιιοιι ιπι νει·
Ιιιιιι'ε εειπει· ΙιεΙΙιειι Βιιιιιιιο. Δημ »Με νοΙΙΙιοιιιιιιειι ι·ιιιιι€.
ΡιιΙε θθ. Ιιιι νει·Ιειιΐο σε» ετει.ειι Ζειιιι Τιι.κε ιιιιοΙι Με Ορει·ιι.
Ποπ τι·ει.ειι νοιιιιιετε;εΙιειιά 8ειιιι8·ο Πιιιιο!ιετοιεετιιιι€οιι Με.
ΡιιριΙΙε ι·ειιΒιιιτΚαι.. Θ.Ε'. ιιοι·ιιιιι.Ι. νιειιε ω) ειοιι ειιι' 0,2.
Με 'Γειιειοιι «ιεε ιιιιΙιειι Αιιι;οε ιιειιιιιιεΙιειιι'ιι11εειι. ΝιιοΙι ειιιειιι
Μοιιιιιο νιειιε = 0,4. Αιιεειιιιιιιτειει·ιιιιό ειιιε: Μεεευ· άοι·
Βιιοενε.τιοιι ιιιοΙιτε Κι·ιιιιιιΙιεΕιεε.
Αιιε άεπ 8.ιιςεΐιιιιι·ιοιιΜιετιιτ.ιιτειιεεϋεειι ιεε ει·ειοΙιτΙιοιι,άε.εε
ειιιε ΗετεΙιεειειιιι,ι; Με Αιιεειιιιι·ιιοΚεε Επι!άεπ Μειειειι ει·ειοΙτ.
ενιιι·άει. ΟΙι Με Ι·Ιειιι5εειιιιιιε νοιι Βιιιιει· ιει ιιεά ειιιάιο Βιι
ετιι·ριιιιοιιάεε θιιιιέ·Ιιοιι οει·νισιιΙε ειιρι·ειιιιιιιι Βοι άοι· Βειιε.ιιιι
Ιιιιις άεε θΙ:ι.ιιεοιιιε ιιι Ειπε Ιιοιιιιιιειι @Η - Μ. ιιΙιει· ιιοτ:Ιι
ιιιιιιζε ιιιοΙιτ ειιιεοιιιεάειι.

Ο. Κ. ινε Ι τετ: «ΠεΙιει Με Τι·ειοΙιοιιι ιιι Οει:ρι·ειιεεειι».
Βεπ Εεεοι·ιι άεε «"Νεειιιιιι» Ιιει·ιο!ιιετ ιν..ιιιω- ει" ειπεπ
Ιειι;οι·ειι ΒεειιοΙι ιιι Κϋιιιεε5ει·8 ειιι! ειιι άεπ άοι·ιιι;ειι Αιι,εειι
ΜιιιιΚειι. Πειιιεο!ιειι Ι.εεει·ιι ιιτιιιιζι: άιο ΜἱττιιειΙιιιιἔ ιιιο!ιτε
Νειιεε. Πιο ιιι Οετρι·ειιεεειι εει;οιι όιε 'Ι'τεοιιοιιιιιιιειιτειιιιιις

επιρέϊιιι1οιιειι
Μεεειιε.ιιιιιειι οιιιριΜιιι: ννιιΙΙ:ει· ειιιι:Ιι Μ· Βιιεε

ιιιι .

Ν. Κ. Κ ι ι·ιΙΙο ιν: «Βει·ιοΙιι. ἱιΙιει· άιο 'ΓΙι€ιτιιεΙιειτάοι· Αιιιςειι
ιι.5ιιιειΙιιιι€ ειιι .ιεΙιειοι·ιιιοόει·'εοΙιειι ΜιΙιτει·Ιι‹ιερὶιιιΙ».
Ιιι άοι· Ζω νοιιι 15. Αρι·ιΙ 1894 Με 1

.

.Ιιιιιιιει· Ι9ΟΟ νιιιι·όεε
ΙιεΙιειιιάεΙτ441 ειιιτιοιι€ιι·ειιεά ΙΒ99 ιιιιιιιιι!ε.ιιιε Ριιι.ιειιτειι. 'Γιε
οιιοιιιΙιτε.ιιΙιεειΙΙει· Βιιιάιοιι ιιεΙιετ θοιιιρΙιοειιοιι άιιι·οιι Ρειιιιιιει
'Ι'ιιοΙιιεειε. Βιιιι·οριιιιιι ιι. ε. πι. με εε 275. 'Ι'ι·ιοΙιιειειε ιιιιιι
Βιιιι·οριιιιιι ννιιι·‹ιε άιιιιοΙι άιο Οροι·ιιιιοιι Ρειι:ι.ε οι1ει· νει·
ιιιιι:ιεΙει. εει· 8οΙιΙειιιιΙιευτττειιερΙιιιιτιοιι ειιι Ιιιιιιιι,εει.οιιΜεεε
Πει - 87 Ε'ιι11ε. Οιιτει·ιιοι.ορετιιιιοιιοιιινιιι·ιιοιι 157 Μεεε
Μπι, άεινοτι16 οιιιιε Ιι·ιόεοιοιιιιε. ΝειοΙι Βιιι.πιειιοιι νιιιιι·ιἱε
1Μοογοιιιιε θ Μιι.Ι, ρΙεειιεοΙιε “Με 5 Με! Ιιεοιιιιοιιιει.. Θι·ϋε
ειιιε Οροι·ειιιοιιειιινιιτιιειι ιιι Βιιιιιιιιιι 840 ευεεεϊϋΙιι·τ.

8ι. Ροιει·ειιιιτεοι· ΟριιιιιιιΙιιιοΙοι;ιεοΙιε ΠεεοΙΙ"Μι τ.. Βιικιιιιι; ειιι 80. Βερτειιιιιοι·1899.

Ι. κι. 8 ο Ι ο τ
ι
ιι ο νι ε Κ ι : «Πειιοι· Με Ρει!ιο8·ειιεεε άοι· ειιιε

ρει.ΙιιεοΙιειι Αιιι.ιειιοιιιεϋιιάιιιις».
νει·ϊεεεει ινοΙΙιε άιο Ρ`ι·ειι:ε Ιιεειιτινοιτειι: «Κειιιιι εγιιιριι
ΠιιεαΙιε Ειιτ2ἰἱιιἀιιιις ει·2ειιει ινοτιιειι @Με Με Πειιει·τι·ετειι

νοιι 'Ι'οιιιιιειι, ενε1οιιε ιπι νει·Ιειειειι Αιι;ςε Με Βιιοτει·ιειιεε
Ιιι1άει:ννιιι·άειιΡ» Πει· ειιετοιιιιεοΙιε Ψεε· ει» ειιιε 6οι·ετιιι:ε
Αιιειιι·ειτιιιις άοι· ΤοκιιιειοΗ'ε ιει πιεεοπ ιιιιι·οιι άιο Μπερε
ΙιεΙιιιειι Βοι Μιι Βειιιιετνειι, ερεοιεΙ @ται άεπ εοεειιιιιιιιτειιΜε ινε.ΙΙιο'εαΙιειι ΒιιΙινε.ιειιιεΙτειιιιι. νει·ινιιιιιιι: ινιιι·άε ειι
ειοιι νει·ειιοιιειι ΗΙιτιι·ι;ειεπω” άσε Βιιι.ρΙιγΙοοοοοιιεργοι;ειιοε
ιιιιι·ειιε. Πει: 'Ι'οιιιιι ννιιτάε ειιιΒ·εερι·ιτει· 1

) ιιι ειοιιΒιιιινει;ι
ιιιιΙτιι.ιιιιιΜε θειιιιει·νειι ειιι Ροι·ιιιιιοιι οριιοιιιιι; ιιιιοΙι εει· Ιιι
_ιεοτιοιιιινιιι·άεάοι· Νει·ν ιιιιιιιιιιιάειι, ιιιιι ειιιειιι ΖιιτϋοΙιΒιεεεειι
νοι·ιιιιιειι€ειι; 2

) ιιι άεπ Βιιιινιιι.ι·ιιιε.Ιτειιιιιάοε θειιιιει·νειι ειοιι
ειιι Αιι€ερι'εΙ, οΙιιιε Πιιτοιιτ.ι·ειιιιιιιιεΜε 8ειιιιει·νειι. 8

) ιιι άεπ
Ι:ιιιι.ει·ειι 'Ι'ιιειΙ άεε (ΗεεΚϋτρει·ι·ιιιιιιιεε ιιιι Διι€ερίεΙ. Πιε νει·
ειιιιιιε ιιιι Τιιιειιειι ει·8·ιιιιειι ειιι ροεἰτἱνεε ΒεειιΙτετ ιιεά ει·
εο!ιειιιι;εε ιΙειιιιιεοιι ιπι ΙιϋοΙιειειι θι·ε.άο ινειιι·εοΙιειιι1ιοιι,'άιι.εε
ιιιιοΙι Ιιειιιι Μειιεο!ιειι όιε εγιιιρετιιιεοΙιε Βιιτειιιιάιιιι,ε;ειιι _ιειιειιιι
ινεεε ἰὶΙιετιτεεειι ιιιιιι άιιι·αΙι 'Ι'οιιιιιε άοι· Βιι.ΚΙιει·ιειινετειι1εεει:
Μπι. Πιο εεετ άειιΙιειιεννοι·ιΙιε ιιεά Νειιεε Μειειιτιο Αι·Ιιειι:
οτεοΙιειιιι ε;εννιεειιι εκιειιεο ιιεά Μιά εΙειιιιιιιι ειιι€εΙιειιιιει·
ι·ειει·ιι·τννετιιειι Ιεϋιιι:ιειι.

Πι·. Η] ιιι·οι1εΙει:
ρι·ιικιε».

Αιι·ορΙιιιι ιι. οιπ. 12 Ρετὶειιτειι. ΟιιοτιοιάΜε 2 ΡΜΙο, Αιπ·
ει” ω (ειιι:ιιι·ιιιιιε 'Η Ι ΕΑΠ. νοιι ΙΟ Με 2ιι 80 Βιιιερι·ιιιιιιιςειι
Μιι· ειιι ιιοιιι ειιιεεΙιιειι Ρε.ι.ιοιιτειιςειιιιι‹:Ιιτ.Πιε ΒιιιεριιιιιιιιΕοιι
ΙιεΙυιιιι :Με ΡιιτιοιιτινοιιιϋΒΙιεΙι ιϋ.8·Ιἰο!ιειιι! ιι

ι οιιιο νοΙΙε δρι·ιι2ο.
0ιιμωιν Ιιοιιιιτο ιιι Κειιιειιι ?ΑΙΜ ειιιε Βεεεε
ι·ιιιιι.ς· ιιιιοΙιεεννιεεειι ιι·ει·άειι, Πι·. ΒεΙΙ_ῇει·ιιιι

ιι ο ιν, Π ε Ι ο κιν, .Τ ει Η ο νν Ι ο νι!ννοΙΙειι "Με ΒρετιιιιιηιεΙιτειιο!ι
ιιιιεινειι'εΙΙιείτ Βεεεει·ιιιιε Με θειινει·ιιι6Βειιε Ιιει Αιι·ορΙιιε εεε
Βειιιιεινετι εεεεΙιειι Ιιε'ιιοιι.

«ΠεΙιει· Βρει·ιιιιιι€ειιτειιοΙι ιιι άοι· Αιι€ειι

Πι·. Κιι.ιιωνεΙιι: «Μιτι.ΙιειΙ.ιιιε Με τΙιε 'ΓΜτιιι;!κειτ άοι·
ειι€ειιιι.ι·ετΙιεΙιειι ΑΙιοπΙιιιιιιἔ ιπι 8ριιεειιιεο!ιοιιΚι·ειειι :Με
Κεεε.ιιεοΙιειι θοιινοτιιοιιιειιι:ε».

ι

Ιιι Βιιιιιιιιε. 1546 Ρωιωιιω Ιιιι νοι·Ιειιίο νοιι 5 ΨοοΙιειι.
'Ι'εοιιιιννεεοΙιειι 1ΙΟΟ_ 'Ι'ει.ετειι 800, ω· Βεπ Βιιεεειι. ΑΙΙε
'Ι'εοιιιιινεεοΙιειι ι.νετειιττειοιιοπιΜτε.ιιΕ;ιιιιιοι· ειοιι 'Ι'ιιιιι.ι·ειιεειι
εε 82 ιιθι. Τι·ιιοιιοιιιΒιιιιι!ιο, νοιι άεπ Βιιεεειι ΙΙιτειι ?Ο ρθι. ιιιι
'Ι"ιιιοΙιοιιι.

θι- τι.

Ήι·ιιιεο!ι Νι·. 39-52.

εε. 8εοιιοΙενν:
(Νι·.39.)

ναί. ειιιιιιιοΙιΙτ,ειιι· εκειιτειοιι θει'ι·ιιιιιιι-Ρϋ.ι·ιιιιιια,Με ΜΜΜ
Με άειιι ννιιεεετ "εεετ ιιι Ε'Ιειιιιιιιιις'εοιιε Βιιωι€κοιι (ΙΟ Με
15 Τι·ορι'ειι άοι· ΜιεοΙιιιιιε ειιι' 5 ()ι:ιιι. ινιιεεει·) 2ιι ιιΙιετιιεεειι.
Με θ‹:Ιιιιιιιε νει·ιιιεΠιοιι ιιι ω· Ε'|υιιιιιιιιιε·'εαΙιειι Μιει·ιιιιιιε
2-5 Μιιιιιιειι, ινοι·ι1ειι εοάιιιιιι ειιι ννεεει-ι· ειιειμεριιιι. ειιι!
ιιι ευεΒιιιιΒιε Βιιι'ι·ειιιιιι-Εϋειιιιε;ιιεΙειςι, ννοιιιιο!ιειιι, Με ιι5ΠοΙι.
ειιι. ΑΙΙιοιιοΙ, ΧγΙοι ιιεά ΟιιιιιιάιιΜιεεπι 5οιιι·Ιιειιιιι ινει·ιιειι.

«Ζει ιιιΙειΙιοιιιιι άοι· Βιιι”ι·ε.ιιιιιΒ'ϋ.τιιιιιι8».
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8. Ο ε ι.τεννεπ ι: «ΡπεπεεεΙΙ πει Κειιεπππετεπ». (Ντ. 89.)
νεττ. πετ ιπ 85 Γε.ΙΙεπ εεε ΡπεπεεεΙΙ ιπιτ ειιιεπι Βτι'ειεε
ειιεεννειι6ετ: πε.ειι ΡπειιεεεΙΙ,εεπι·επεπ ντιιι·ιιεπ Με Πιιετεπεπ
(Με εεΙιεπετ ιιπά ννεπιτζετιπτεπειν Με επνετ. Με Κτεπ1τιιειιε
τΙε.ιιει·νει·ι‹ιιτ2τεεεε, Με 0οιπριιεειιεπ ιπιτ πιιπεεπεπι.εϋπάεπε
πειπ εεΙιεπετ Ζει· Βεεπεεπιιιπρ,·. 1τε·επάννεΙειιεΝιιεπτπειΙε εετ
Ρπεπεεοι1πεπεπάΙππε· πεε νεπ. Με εεπειε.ι.ιτειι πεππεπ.
Ύνε.εΜε 1)εειτππε· εεεωτιει, εε ενιιτι1ε πει Κιπάετπ επτετ
Ι.Τε.πτε 'χε-ι ρτεε. Ι.δει1π;; εεε επιπεε.πι·επ ΡΙιεπεεεΙΙε ιπιτ.
8ιτιιρ εεετ ιπ ΡιιΙνετιετιπ νεπ 0,08- 0,05 ιπιτ Ζπεπει·, 2-8
ειιιπΜιεΙι ειπ Ριιινει·. νει·ετιιιιεε; τετεεεει·ε ΚιιιιΙετ πειιππιεπ
11/4-2-8 ειπε. 11ϋειιπε·Με ΡΙιεπεεειΙε.

'θ
.

Βετειιι: «Βε1ιεγ1εεπτεεΜειπνΙ ιιπά εειπε τιιετερεπι1εεΙιε
Απινεπάεπτς». (Ντ. 88. 89, 40.)

νεπ. πει: ιπ 122τιπιεπ νεπ ΒΙιειιπιππιειιιπε. Νειιτει€ιε, ΡΙειι
τιιιε Με. Με επιιενΙεππτε πω. Ι π.ιιεεετΙιεπ (ΒεριιιεεΙπ εετ
ιιτεπιτεπ 8ιεΙΙε πω! Ιει'ιΜειιιετ ειπππά) επτ.τεινεπάει.ιιπά Με
πεπ Βιπετιιεπ ιτεινοππεπ. Μεε εΙε.εεεΙπε επεπ νεπ πετ ππτετ
Ιεπτεπ Ητιπτ ι·εεετπιτι:ιιπά επεπεε εεππεΙΙ ιπι Πτιπ ε.ιιει.τεεεπιε
άειι "τω, Με Με ιππει·Ιιεπ 8επεπιιπεπε επιιενιεε.πτε Νεετεπ.
8ειπε ιΙιετερειιτιεεπε Ινιτπππ,ε,τ πεειεπτ Ιιεπει;επεπΙιειι ιιι
8επιιιετε)ιπεετιιπε εεννεπΙ πει θε1επΙιτπειιπιετιεπιπε Με ..Με
Με εΠεπ ππάετεπ ΑιΙ'εετιεπεπ. Με νοιπ ιεεεΙεπ 8επιπετε ε...
ττΙειιει ννετεειι, εε πει ε;επεττποιεεΙιεπ θε1επΙιεΕεετιεπεπ, πει
Νειιι·ε.ιειεπ, πει θεΙΙεπειειππεΙιπ εεε. [Με εγπτπεπιεεπε εειι
ετΙεε.πτε ΜετπνΙ, π.πεεετιιεπ ππιτενσεπάει (ιπ τι" Ι)εειε νεπ
όπτεΙιεειιπιαιιοπ 4,0 ρτε τω) ννιτΙιεΜε πεπ Μεςεπι1ει·ιπεε.πει
ε.πεεΙιιτ πιεπι ειπ ιιππ Με ιιπετπεπι›Ι Ιιειπετιει ιιιιππεεπεππιε
Νεπεπνιιιι·Ι‹πιιἔεπ, επ,<.τεεεπεπνεπ εειπειιι ει.εειιεπτιεπππεπεε
πεπιπεπ θετεεπ.

8.1.ιιτι: «0πεΙιτετινε ιιπά πε.ιιιιιετινε Ππτετεεεπιιπε εεε
θεπϋτε πει ετ·πειει1ιεπιιεεπ ιπάετπ». (Ντ. 89, 40, 41, 48,)
Απε εετ ι1ειεειιτεπΜεεεεπιιπτετεεεπππε εεε νετΙ'εεεετε ιιπ
εε επ ετεεπεπ, Μιεε ειπε εγει:ειππι.ιεεΙιε Ππτετειιεπιιπε άεε
ΝπεεπτεεΙιεπι·ππιιιεειιπά άει· Οπτεπ Με εεπεΙριΙιεπιι,εετ .Ιπεεπι1
ιιπ8ειπειπ ντιεπιπ.τΜ., Μπιτ εε εεεειιιεπτ πιεπτ εεΙιεπ, επεε
Με Κιπειετ, Με εΙε ιιπεπΐιι›ετπεππι ιιπά ττεεε εεΙτεπ, τω.
πει·Ιπετιι.τ εεετ εεπει Ιειεεπι1ετννειεεπ ιιπά ειπετ πτεΜειπιεεπεπ
Βεπε.πειιιπετ πεειιτιι:ιε ειπε.

.Τ. πιο εετ: «Ζπτ ΒιετπΙιεπιτειιεετει.ιετιιι άει· Γεπτιπετπειιετ
ιιιπάει·». (Ντ. 40.)

Με. πειπ ιπ τιτει Ε"ππτιιιεπ ‹Ιεε ΐνΙππιπιιτεεΙιεπ θειινετπε
ιπεπτε εεεειιιιπεΙιεπ Μει.ετιεΙ ετινειει:ω.. Μεε νεπ πεπ 2520
Κιππετπ, Με νεπ 857 Ατπειιετιππεπ ε,τεπετεπννιιτιιεπ.πΙεε 911
επι 11επεππΙιεπεπ; νεπ εεε νετειετπεπεπ 1609 Κιπτιετπ επιτ
πεπ 80,9 πΟι. ιιπ @εειε Με ετετεπ Ι.επεπειιιπτεε.

Μ. Τι π ε ενν: «Βεεπειεπιππιτεπ ιιπετ Με Ένιτιιιιπε Με Ρτε
τετεεΙε Με θεπεττπεε εετ Μπππει·». (Ντ. 40, 41, 42.)
νεπ. πωπω Με ι.τεετιεεεπε 8ρεειιιιιιι. πεε Ρτοτε.τε;εΙεεπ
ιιππ ΜΜΜ, Με." εε επεπεε μι. εεετ επεπεε ππετεπιιεεπε ενιτΙιτ,
Με εΠε ππι1ετεπ Με Οεπεττπεε τ.τεπτειιεπτεπΑι·επειιπιττεΙ.
τω”. πειτε ιιπ θεπεεπ 25 πιιπιεεπ πεεπεεπτετε ΕιιΙΙε, Με ετ
Βεπειι πεεπ νετεεπτιιτ νεπ Νειεεετ πειιε.πάειτε: 8 τΙετεεΙπεπ
πεπιεπ εετ θεπεειιπε·. Με ιιπτιεεπ 2ει;επ ειιιπ ιπ Με Ι..ιιππε.

Ψ. Οτε εεε εν: «ΕΜ Γε.ΙΙ νεπ Ρει·ιι:επιτιε τεπετεπιεεε επε
εε.ιπ». (Ντ. 41.)

Ν. 8ι.ππ,εε: «Βιε Βεπεπά1επε εετ '1'γρπιιεπτεπΙιεπ ιπιτ
ΙιπΙιεπ Βειιιετπ». (Ντ. 41.)

νετ!. εεπτ νεπ πειπ 8ι.ππεριιπΙΙιε εεε, Μιεε Με ννε.τπιερτε
Μιετιεπ ιιπά )λιιιιιιιεεπεππε ιιπ ι‹τε.ιιιιεπ ΟτΒεπιειππε εππεπιπ
εεπεπ ιιπ πι›πετιπεπ νει·πει.Ιτπιεεεπ ειπ:ιπόετ ετειιεπ, εε Μεε
_ιε,ιτιι‹:ιιεπιιπει:ιιεπε νετπιιιιι1ει·ιτπεεετ Τειππετειιιτ, εει εε πιε
τιιτπιπεπιεεε, εει εε επνειΙιεΙιει·ιιε, ιιππειιιπει. εεπιτπιπειειττιει
Π.ειπειεπιριιειιιι τω'. εειε Ψνιιτπιετε ιπΜιΤετεπιε Βιιάετ νεπ
28° Β., Με Με 'Ι'πϋ.τιεπειτ εετ Πειτε ε.πτεΒεπ ιιπά Ιει2τει·ε νετ
Ι)εεππιτυε εειιιιι2επ, εετιιιππ Ειεπειιτει επι' όεπ Κερί πω!
ιεπειιτνι·ετιπε Πιπεειιιιιεε επι άειι πειπ.

Μ. Ειπε: «Βτετε ΗιιιεΙειειιιπε πει Ζιιειππάεπ ρενεπιεεΙιετ
Βιιπ1ιετιεπ». (Ντ. 42.)
πω. ννειει επι πεπ ιτειιτιεεπ Ζεετεπά ειπεε θειετεεΙΙι·επιιεπ
Με νετ εειπετ ΑιιιιιπΙιπιε ιπ ειπε ερεειεΙιε ΑπετεΙι. 1ιπ Διι
Βειπειπεπ νειιιιϋε;ε ιπππ πεεπ ιιπιπετΜε εεε θειετεεπτεπιιεπ
Με ειπεπ πετ εειετι:ιεεπ ΒειιεπεΙιιπες πετιιιτιιιςεπ επ πεπτειειι
τω, πειιι εει ετετε πεειι·επε άεπεεΙπεπ εεπεικιΜε ιπεειιεπ ιπ
ειπε Απετειι πιιι:ει·πιιπτιπεεπ, ειπε _ιεόεειι,πειπεπιΙιεπ ιπ πεπετε
Ιεπε. πει επιιτ·Ιιεπετπεπ εετ πετεπιπιι·ιεειιεπ ΑιιετεΠεπ "Με
εει'ει·τεεεεΙιεΙιεπ ιειππ. 1ικ1εεεειι εει ειπε ει·ι'ειςιειεΙιε Βε
Ιιειιιιιιιιι€ ᾶει·(3ειετεει‹ι·επιιεπ πιιειι ιπ εετ Ρι·ινετρτειιιε Μιτειι
τιιιε πιο!ιτ πιιεςεεεπιεεεειι, ιιπιιιεπΙΙιειι πει Ζιιειππι1επ ρενειιι
εεπετ ΒιιεΙτ.ει.ιεπ, πεππ Με ιπ ειπετ Ρτινειννειιπεπε ετντιε

ι εεπ ειοπ ινιι·1ιεεπιΜε ιιπΙιεΙιεπ Ηει1ιπΜεΙ: Βετι;Ιε.ττετιιπεΜε
Κι·ε.ππεπ, Βε.<.τειιτιιπεεεε 8ιππΙεε (πεεεπάετε ειιι·επ Πεεετ
εεπε Κινειπε.ιε) πππ εει1εππ Με εεπτε.ιιεπ1ιεπειιΜειιιεεπιεπτε:
Πτεεειπ, Οπιετει1πνάτπι,8ιιΙιεπει. Μετριιιιιιπ, Βτειιι ειε.

Ν. Βε εννιπ π ι π: <‹ΠεπετΜε Κπι·πειεπιι,επειτ πει πεπ Πε
πτιι.ετπ». (Ντ. 42.)

νοιι'. ιιεπι ι'οΙ,<τεπι1ε8επ1ιιεεε: 1
) Ι)ιε Κιιτεειεπι.ιε1τειιπει

ω. Ηεπττιετπ ιετ Μιι-ό πιει ιπεπτ νει·ιτειεπ,εΙε πει επιιετεπ
νεΙιτεετιιιπιπεπ. 2

) [Πε Κιιι·:ειεπιι€ιτειι: ιιπετ 10.0 1). Μ. πει
πεπ Ηεπτεετπ Μιετ ιιι εεπετει;ιτεπ, Με πει ε.πειετεπΜε.
ειιιιπιπεπ, πεπετεπεΙιΙιεπ Μιά ειε πει Β'τειιεπ εεπετειιιι. 8

)

1)ιε Κιιτπειεπτικιτειι πει πεπ Ηεπι·ιιετπ επιτνιε1ιεΙι ειεπ ιιπ Με
_ιιιπι.:ει·επΕεπεπεεΙιετ Με Με πεπ Νιειιιπεπτεετπ. 4

) Με νει
επιιιετΙεπεπ 0οιππιιι·πι:ιεπεπ άει· Κετ2ειεπιιΒιιειι. Ι‹ειπιιιεππει
Ηεπι·πετπ τω.. Με νετ.

Α. Νειεπεοπ: «Πεπετ πεπ Βειι εεε 0οτειι επι.ε.πειιπι».
(Νι·. 48.)

Μ. Κεειπιενν: «Πεπετ Με )ΝεππεπεενετπΜτπιεεε εετ
ΗεπάννετΙιετ ιιι εετ 8τεΜ Νοντεετππενν (θειιν. 'Ι'εεπετπι
εεττ». (Ντ. 48.)

νετ. εεπει.επιτεΜε ΠεπετΓιιΙιεπ,ε,· πετ Ψεππππεετειιιιιε(ιπ
181 Ζιιπιπει·π 648 Βιπννεππετ), ιεεΙιεπεπ ΜεεεεΙ επ νεπιιΙε
ποπ ιιπά τιετ,ετι..ιιπεεετάπει.ε Ζιιετ.ιι.πάε.

1
. ΚεΙππιπ: (πω) Με νετε.πιιειππΕεπ ιιι εετ Πετιπ

εεπ1ειπιιιππι; ιιπά ιπ πεπ Νιετεπ πεεπ Πτεπετεεε.τπιεπεειε
ιπεεε». (Ντ. 48.)

τω. εεε11τ.εεειπε νετειιεπε επ 4 Ηιιπιιεπ επ, νεπ ιιεπεπ
πετ 1 Με Ορετει.ιεπ ιιπετει.επτιεπ πετ. Με ιπι1ιτεειιοριεεπε
Ππτετειιεπιιπε εετ Νιετε, τω... Πτετετ ιπ πεπ 11ετιπ επιτε
πιει-ι πετάει: ντιπ, ετεππ πεεπετειιιι.τε ρε.τεπεπτιιιεεεεεΠερι
πετεειεπ εει·εεΙπεπ; Με ε.πι1ετεΝιετε ιιππ Με Πει·πιεεπΙειιπ
πειιι εει.πεπ Ιιειπε πεεπινειεπετεπ νει·ππάετιιπςεπ.

Ο. Η ε ε ε π τ ε τ π : «Πεπετ Με Κτππιτπειτεενιπειειπε ιιππ ειι
Ιιειπιεειιε νετπτειιιιπέ πετ Βεεπιτιε ιιπ νετπε.ιιπιεε επι
τεΙει:ινεπ Ρειιεπτιςπε1ι.υ. (Ντ. 48. 44.)

Ποτ Μειπππε εεε νει·ι'εεεετε ππεπ ετεπει·ι. Με Βεειιιιπι
πιεπι ιιι ΙΙεπ ΙπιεετιεπεπτεπΙιπειιεπ ιιπά πεπι. Με ιπ Ιιειπετιει
Βεπιεπιιπς πετ Ω,ιιεπιιι.Μ ιιπά ειπππιπ ω· Νεπτπιι€. Πιε πει
Βε.επιτ.ιε επ εεπειειιι·επάε Νεπτειι€εειδτιιπ,ς :ετ επετ ?ειτε
εετ Κτππιτπειι. Με Με ΠτεεεΙιε εει·εεΙπεπ επ πεττεεπι:εε. Βιπε
τ.ττεεεεπ.ιιι)ιεριεεΙιε Βει1ειιι.ππε· πειππιτ, πειπ νετι'. πειεπ. πεπι
Ρειιεπιιεπειτεεεπειε εετ Με απ; ντεπιι.τειεπε Πιτ ΒπεειεπτιΜε ειιιπ Με ΑπετειΒιιπι; εετ Κι·επιιπειι.ενει·πτειιιιπε ιπιτ
(πειιι ειιπεππιεπάεπ Εεεοπτικπειιεεειιπιε εετ Μπιτ. πεεΙι πιτ
επ. νει·ι'. Ιιειπιπι. επ εειε 8επΙπεεε, (Μεε ιπ πεπ θεε·επιιεπ,
ιπ τιεπεπ Με τειειινε .1επτεειεπειιτιι.ιπειε80 εθι.. Ιιπετετειει.
Με Βε.ειιιειε ειπεπ ριινειεΙε8ιεειιεπ Ζπειεπά ΜιτειεΙΙι.; πει80
επ ?Ο ρθι.. ω· τεΙετινεπ Γειιειιτ.ιι,ιπειι Ιιειππιτ εεει.ππ πετ
πει πεεεπι1ετε ππΒιιπετιΒεπ ννοΙιπππ ενει·Ιιειιι.πιεεεπ πεπι πει
ιπππιτεΙπτιει·Ριιεεε εετ Κιπάετ τετ; ει ππτετ '70 επεντιεΙιειτ
ειειιΒεεπιιιε ε.ιιεεετει εειι.επ. - τω. Με Ε'ιιιιιιιιετ.τπεεεεετ
Βε.ειιιτιε ..εεειι-ιει, εε »πειπ εετ πω. επι Με Μι1ενετετεεεε
"ιπιτ, επι' πεπ επετεπτει·ιετιεεπεπΗπετεπ (τεεπι εε1τεπεττω»
πει·ιππεπιεεε ΗιιειεΙπ εεε μπε εεειιππεπ Κιπεεε) ιιπά ειιιιιιε
πετεπεπιε πω. Ι)ιε 1.ει.2ι.ετεπ :ειεππεπ ειεπ όετιιιτειι πεε.
Μεε εετ εεετε πετπιπΙε 8επιιΙ πιε πω! ννιεόετ Μιτειι ιιιιεετεε
ΑιιεΙεετππε·επ, ιπ πεπεπ ειετε ε·τιιπιιεπε 8ειιΙειιιιι`ειὰεπεπ πε
ι1επ ειπε, ιιπι.ετπι·εεπεπΜιά.

Μ. Κ τι ε π ε 2 ο τι : «Με ΙΞ'εΙΙ νεπ Νιετεπεκειιι·πειειεπ». (Ντ. 44.)
Ιιπ ?Με εεε νετιεεεετε πεπεειτε εε εισπ ειπ τεειιι.εεειιιτε
5.ιιειεςιεειι εΙππιτΙε ΡνειιερΙιι·εειε. 1)ιε τεειιιε Νιετε, Με ειπετ)
ειιππινεπάιρ,·επ 8εεΙ‹ ιπιτ Ειτετ εετιιιιι ΜιτειεΙΙιε, ντετάεπι
εειε ειιετ.ιτριιιΔιιπά ΡΜ. ννιιττιε 8 Μεπειε πεεπ ι1ετΟρει·ειιειι
Με εεειιπά επιιε.εεεπ.

Ι. Βιι ιι πιτει‹ ι: «Πεπει· Με θεντεπενετεπόετιιπεεπ ιπ Με
πειπ θει'ι·ιει·επ ππιετννει·ιεπεπ Βιιττεπιιτε.ι.επ». (Ντ. 44)

νει-ι. ιιπτει·ινετι ιιπ Ι.ειιιε νεπ 4-15 Μιππωπ πειιι θείτιετεπ
Με Ηιιιτει·ιιιεεε Με Μεετεεπιτειπειιεπ, ντετειιι ετ ειιιπ τω
τεειιιιε νει·επιιετιιπιτειι εεπετειιτεπ πεπετετ: Βπιειιπιιιιπεεετ·
εεΙιειπιιπ,ςεπ πετ θειεεειπιιπιε, πειιπτει.ιειιιιεπ εετ Ατιετιεπ.
Πεεεπετειιοπ ιιπά Αιτεριιιε πετ ΜιιεΙιεΙπ. ιπτει·ετιιιεΙιεΜε·
τιιιε, Αιτερπιε πετ Ηειιι ιιπά Ηνρει·ιτερπιε εετ Κπεεπεπ.

Μ. Βε πιεεεπ: «Ζιιτ Βεειει·ιεΙεειε πεε Β'Ιεεπιτππιιυ.
(Ντ. 44, 45.)

νει. Με ιιι εειπεπ 118 ΒεεπεεΙιτιιπιτεπ Με 8ρεειιιειιει (Μ)
νεπ Ι.εινεεειιενν 8ει'ιιππεπεπ θεεεεε ιιιΙΙιιιπ ειιεπιιιειιιειιοπιιι
πεειιιιι€επ Ιιεπιιεπ. Ιιι ε.ιΙεπ εειπεπ ιιΙιεπ Με ετ Με 0.? Με
0,8 Μιπ. ετεεεεπ πεντεεΙιεπεπ Κιι€ε1επεπ πεεπε.επτεπ ιΙϋπιι€1):
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τιιοιΙο οιποοιπ, (ιιοιιο ου ιινοιοπ, ι.ιιοιΙο ιπ ?Μπι νου Κοττοπ
οάοτ οπάΙιοιι ιυ Β'οι·πι νοπ πινοιου άυτοιι Γο.άοπ νοι·ι›υπάοποπ
Κυο;οΙοιιου, πιιι· ιπ 28 Γο.ιιου πιο νοτ Μιάου ιιιιπο Κυμά
οποπ ιιοπιοτιτουΙτϋυποπ, άοποπ οτ _ιοάοοιι ιτοιιιο οοΙΙιετοιο.πάιμο
Βοάουτυπο ουιπιοοι. ΙιυρινοτοιιοΙιο οπτ' άοπι Μιπο(.1ιοιιοπ
ΝΜιι·ιιοάοπ οτεοΙιοπ ροοιτ.ινο, Τιιιοτνοτουοιιο ιιιιοι· ιιο(ι,·ο.τινο
Βοουιαιτο.

Η!. στο οάοιν: «Ποιιοτ απ ιιιιπετΙιοιιο Γτιιιιοοιιυτ(». (Ντ. 45.)
τω. τοιιτι οιποπ του νοτ. ιπ άοπι θ Μο.Ι (ιιο ιιιιυοτιιοιιο
Γτιιιιττοιιυτι ο.ιιητοΓιιιιτι.ννιιι·άο, ντοιιοι 6 που εοοιιπάο υπά Ιο
Ιιοποιο.ιιιτ.ςοΚιπάοτ οπτ ινε-π. ιτυπιοπ.

Ρ. Αιοιιο_ιοιν: «Πιο 'Γιιοτειριο άοο ΑΙιτοιιοιιοτπιιο. ποιοτι
οτιιο Ποιιοτοιοιιτ άοι· ΒοιιοπάΙυποοιποιιιοάοπ άοι· 'Ι'τυπιτ
ευοιιτ υπά άοι· τιςο_ο,τοπινοτι.ιεο5(.ο.ιιά άοτ 'Γιιοτο.ριοιιοι υου
τοπι υπά οιιτουιοοιιοιυ Αιοοιιοιιοιυυο». (Ντ. 45, 46, 47.)

Μ. Κτουο: «ινοιω·ο Βοοιιοοιιτυπεοπ πω· Κειιιιοτοτιοτπυο
άοτ Πτοι:ιιοτοπ». (Ντ. 46.)

Ε. ιιι οιιοπ Β νοιπ νοτι. ιιοοοιιτιοιιοποιιΜάιου πο( άιο οποιου
ποιο Ππιοτουοιιυπεοτυοτιιοάοιιι·ιοΙιιι(;οΑποο.ιιουπιτ άιοΙ)ιο(;ποοο
εοο;οιιου; ιπ οιποιπ Β'ειΙΙο, ιπ άοπι οιπο Νιοτουοπιτρο.τιοπ υπ
τοτυοιιιπιοπ ινοτάου οοΙΙ(.ο. ντιιτάο άυτοιι άιο Κοιιιοτοτιοιτυυμτ
άοτ Πτοιιιοτοιι οοποιοτιττ.άοοο οπου άιο ιιπάοι·ο Νιοτο πιοιιτ
@πιο Μαιο( πι, ινοοιιοΙιι οπου άιο Οροι·ο.τιου πυτοτΙοοοοπ
ινιιτάο; ιπι υννοιτοπ ?οιιιο ννυτάο, άειπΙτ άοι· ΠυποτοιιοιιυπΒο
ιιιο(ιιοάο, οιπ οποιοιοτ θειιι€ οινιοοιιοπ άοτ Βιιτιιιιιοοο υπά
Νιοτο άιο,ο.ποοιιοιττυπά ιπι (Μιτου οπάιιοιι ;οΙυιιο· οιιτ Πιο.
ο·ποοο οιπο Ιιο.ιιιοττιιυιάοιοΗοτπιιιυοοπιιιυτυπο.

Α. Βο.οιιο.τ_ιοννοιτι:
μπω». (Ντ. 46.)

ιν. Ροκ τ: «Ποιιοτ άιο Ριιιιιάιο(τποοο άοι· Βυιιοποιηιοει: ιιοι
Βοοιππ οιποτ Ροοι.οριάοιιιιο». (Ντ. 46.)

νοκ. οποιοιάτιτο.υι”πιο, άοοο οο πιοιιι: ιιιιιιιιιοιι Μ. οιιιο ιιο
οιπποπάο Ροοιοριάοπιιο ου νοτοοιιινοιροπ, πι” οιιιοιοΙΙοτοοικο
που( θα τ.τοοοιιιοιιτυπι άοι· 6(Τοπιιιοιιοπ Μοιπιιπο ννοεοπ;
άοιιπ που ννοι·άοπάιο ιι6τιιι(;;οπρι·οριιγΙουιιοοιιοπ Πο.οοτοτ.τοιυ
νοτποοιιιποοιμ.

«ΕΜ ΝΑΙ! νοπ Πτοτποτυριυτ οπο

'Ι'ιι. Κο.τουΙοντ: «Ποιιοτ άιο )ιοτιιοΙοοιοοιι-ιι οι.οΙοειοοιιοιι
Οτοοπνοτοπάοτυποοπ ιιοι Ιπι'οοιιου πιι( οοιΙιποιΙΙυο».
(Ντ. 46.)

νοπ. πο( ιπ άοι· ΜιΙπ Πγροτο.πιιο. Βιυ(8οτιπποοΙ υπά Αιι
ιιιιυίυπ(του νου Ροοιο(Μιοιιοπ οοπιιιιιιιτοπ ιιιιππου; ιπ άοτ Ι..ο
ιιοτ, οιιοοοτάοιι οιιοπ Βοποππτοπ Ετοι·ιιοιυυποοπ, ννυι·άο Μου
οιπο ιιΙ5υιιιιυ6οο υπά (οτιιο;ο Ι)οοουοι·οτιοπ άοι· 1.οιιοτοοιΙοπ
οοποιοιιτι.; ιυ άου Νιοτοπ άιοι·ιοΙιιοπνοι·ϋ.πάοτυποοπ Μιά Αιι
ιιουι"υπε άοτ Βο.οιιιοιι ιπ άου ΒιιιτουριιΙυτου άοτΜε! ι);ιιιοοιιου

ΧϋτΕοι·οιιοπ
υπά ιιπ ιιιπάοεοινο5ιοοπ Θοι·ιιοτ. άοι· ιοτο. ιπι

Μια: οιιιππτΙ: ουάιιοιι που:νοπ'. Βγροτουιιο υπά ΒιυιυπΒου ιυ
άου Ηιτπιιιιυτου ιιοοιιιιοιιΙου ιι6ππου, οοάοπιι ιιι άου Νοτνοπ
ιοΠου - άιο νοτοοιιιοάοποιοπΡιιυοου οιποτΟιιτοπιιιτοιγοο,οιπο
νοτιιτοιιοτυπο· άοι· οοΙΙιιιιιτοιι Βιι.πυιο υπά οιπο πιιιοειο;οΑιι
ιιιιυι'υυΒ· νοπ Βο.οιοτιου ιπ άοιι ΒΙυιοοριΙΙοτου άοι· Ηιτιιιιιιυιο.

Ι. τι ιιο π οά ιιο: «Ποιιοτ άιο ΜοΙοτιο.ρογοιιοοου».(Ντ. 46,50.)
Οιινι·οιιΙ ιπ ειΠοπ Β νοιτιτω. ΙιοοοιιτιοιιοποπΓιιΠοπ οιπο Αιι
ιιιι.πΒιιτι(οιτάοτ ΡογοΙιοιιο (ιπ οιποπι Γυ1Ιο - Μουιο, ιπι "νοι
του -- ιιουτο ιιοιιιιοιιιιιιοτιοοιιο διϋτιιυ(ς, ιπι άτιττου - Πο
Ιτιποιιοιιο)νοπ άοι· ΜοΙοτιο πιοιιι ου Ιοιητποπ αυτ, ρ;Ιο.υιι(:άοοιι
άοτ νοτι. άοο Βουριοοινιοιιτ άοτ ροτοϋπιιοιιοπ οάοι· οτοι·ιιιοπ
Ρτοοάιο οοιιιοπ οιπτιιιυτποπου ιιιιιιιεοπ. ιιι ιιιΙοπ 8 Πιιιοπ οτ
ι'οιιτιο οι1υπο ποοιι Βιιτι·οιοιιυπ(; του ΟΙιιπιιι υπά ινοττιιοτ
Βο.άοτιιοιιοπάιυπ8.

Ο. Ρ ο το τ οο ιι: «Πιο Ι.υρυειιοιιο.πάιυυ; ποοιι τω. Γιποοπ
(Ι.ιοιιιιιοιιοπάΙυπΒ)». (Ντ. 47.)

Ποιιιοποι:τοιιοπ άοτ ιιοι Ι.ιοιιΠιοιιοπάιππε ιιιιιιοιιοπ Αρρο.τοτο
υπά
ριιοτοο·το8ιιιοοιιοτ

Αιιάιιιοιιο νοπ Ρτοι'. Β'ιποοιι; ειπ άου
ιοι:ετοι·οιιω. οιιτιιοιι άοτ Βιιιιο(ιιι;οΒιιιιιυοο άοτ ΕιοΙιτιιοιιοπά
Μπε ου( Ευρω ου οτοοιιοπ.

Ρ. Ιιο.οοιιτοοιι οιιικοιν: «Ποιιοτ άιο νοτιιιιιυπο· άοι· ιπ
ιοοτιοπ :Μιτουάιο Μιὰ». (Ντ. 47.)
νοπ. ποιοι άο.τοιιίΜπι. άοοο άιο νοτιιτοιτυπο· άοι· 1ιιιοοτιου
άυτοιι άιο Επι( απ( άιο ννοπο 8οοοιιιοΙιτ,άοοο άιο ιυ άου Αιιι
τπυποοοτοοποπ άοο ιιτοπιιοπ Μουοοιιοπ οπιιιο.Ιτοποπ Βοοι:οι·ιοπ
ιιοιπι θρτοοιιοπ οάοτ Ηυοιου ιπ άοι· ιοτο(ιιυΜοπ Μυπάοοιιιοιιυ
ιιουτ οιιοροπάιττποιου“που ο;οιοιπεοπ. Γιιο νοτπ τω. υποο
οιοιιι.ου νοτουοιιο οτειιιιοπ, άοοο ιιοιυι ΓΙιιετοι·8οορι·οοιι άοτ
Ψοι·ουοιιοροτοοπ.άοτοπ Μυπάιι6ΙιΙο ιπιτ Β. ρτοάιτςιοουοιπιιοιτι
υτοι·άοπαυτ, ποιπ ννοοιιοιιιπτπ άοο Βιιο(οτιπιπ ιπ άου Ροτ.τι
οοιιο.Ιου,άιο τω( νοτοοιιιοάουουΒιοΙΙου άοοΖιυιπιοτο ειυΓεοετοιιτ

ινυτάου, ου οοιιο(Μιι·οπ ιπ. ιστο8·οο·οπτου Μιτου θοορτ8.οιι,
ιιοεουάοι·ο ιιοιπι Αποορτοοιιου άοι· Βιιοιιο(.πιιοιι ο, τι, τ, π. Με
οιιοιι ιιοιιπ πυιοτάτιιοιιιοπ Ηυοιου υπά Νιοοου οπο νοΠοτ Βτυοτ
(τοάιοιιοπτω( άοτπΝιιιιτιιοάοπΜπι νιο1οΟοιουιοπ. Ι)οο Πυοιοπ
οπο νοΙΙοι· Βτυοτ υυά άοιι υπτοτάτιιοΜο Νιοοοπ οτεο.ιιοιι οιιι
υιιι.οοιττοτοοννο.οιιο(.ιιιιυιαπ! άοιπ Νιι.Ιιτιιοάου. Απ( θττυυά ιιοι·
ποτ νοι·ιιυοιιο οιπριιοιιιτ.νοπ. άοιι Κ.τοιιιιοιι, άιο ειπ οιποτ Μ·
ιοοιιουοΙιτο.πιιιιοιτ.άοτΜυπάιιϋιιΙο υπά άοτιιυι'τνι·οΒο(Ιπιιιιοπκο,
Μυοοτυ, Ευποουοοιιινιυάουοιιτ υ. ε. Ν.) Ιοιάου. οπτ ΡτοπιιγΙοΧο
άοτ Πτιι€οιιυιιο;Ιοιοο ου ορτοοιιοιι, (τοι ιιοι οιιοιιουι ιτιυπάο πιι

@που υπά άυι·οιι πι(58Ιιοιιοτ.ουοο.ιπιποπεορτοοοιοΕιρροπ ου
πιοοοιι.

Μ. Μιιιιπ:
(Ντ. 47.)

νοπ. (ιιιιτιο άιο Ειοιι(.ιιοιιιιυάιπυΒ·άυτοιι: ιιι 1 ?Μάνου
ΠΙουο ιποΙΙο, ιιι 2 ΓιιιΙοπ οιποτ ιιουτοιι (ιοποτι·ιιοο υπά ιιι ι
τω.» νοπ Ηοάοποτιτι·υπιτυπο (υπιιοιαιιιυιοι· Αοιιοιοτ.τιο),ινοιιοι
ιιι ιιΙΙοπ ΓιιΙΙοιι ποοιι (ΜΙιοιιοτ, 10 Μιιιυτοπ ιοιπιτοτ·Βοιουτιι

τυιιιΕ
οοιιοπ ποοιι 8-10 Βιι.ουποου οιπο ν6ΙΙιεο που” οι·

Ι'ο ειο.

Θ. νν οι (ο ο ιι π : «Ποιιοτ άιο 8γριιιιιοΙιοιιοπάιυπε ποοιι ινο
Ιυπάοτ». (Ντ. 47. 48.)

νοτι. πο( 65 Ε'5.ιΙο (;οτιειιι ιπιοιι ννοΙυπάοτ άυτοιι(.τοΐιιιιτι.:
οιπ Βοοιτοπο ετοΙιιιιοοτιτ.=τοτΙιοιπυ·οιιά, 40 Ο(ππ. Μου υπά 35
(Μπι. Μπε, ινυτάο ειπ οοιποτ ιπποτοπ ΕΙ:ιοιιο πιι( ιτττιποτ@Μου
οιΙΙιοτουιιιοιιοοτι·ιοιιουπιο” 6.0 ιοΒιιοι. 8·οιιτπιιοΙιτι·νιιτάο,υπά

«Πιο Ιο(πτωΑπννουάυπο· άοι· Ιιιοιιιιιοιιιιπάιυπο».

. οοάο.πυυπ άοτ Βτυοι. άοιι Κι·ουιτου ιπιποιοι Βιι.πάοττιιιοϊοοιι(μ.
Πο.ιιοι οτντιοο που άοοο άιοοο Βοιιοπάιιιπε άοτ ΒοΙιτυιοτουτ
νοΙΙοιοιιάιο· 8ΙοιοΙιιτοτυπιτ,οοινοΙιΙ ννοο άου ιιιοτυρουτιοοιιοπ
ΗοιΙννοτι.ιιοποοιτιτα, Με ιπιοιι ιυ άοτ Ζο.ιιΙ υπά Θτϋοοο·άοτ
νοτο·ιιι;υυΒοοιοοιιοιυυπ οτι. Αυ άιοοο Βοοικιοιιιιιποοπ οοιιιιοι·ει
νοιι”. άιο ΜιιιΙοτ'οοιιοπ οτουοιιο ου, άοι· άιο ο( ιιιιιιιιωτ άυτοιι
άιο οιπ άοτ νωπι ιιιιποουάοπ. ιπιτΩυοοΚοιιιιοτουιιοιιοοιι·ιοιιουου
Ιπιοιτου ιιοιιυπάοιι, Με ο.υοιι οοιιιο Βοοιιοοιιτυπο·οιι υιιοτ
ΟυοοΙτοιΙιιοτνοηι;ιίτιιυΒουάοτ Ροτοοπου, άιο ιπιτ οροοιιιοοιιιιο
ιιο.πάοιτου ογωιι1ιιιιωτιι οιιουυιιιιοπΙοιιου, υπά πιοιιτ ‹ιο.ι·ειυο,
ΒΙοιοιι ιτνοιππάοτ.άου Βοιιιυοο. άοοο άοο ΩυοοιιοιΙΙιοι· ιιοι άοτ
Βοιιιιιιοτοιιτπιοιι(. άυτοιι οι.. υυάυτοιιάι·ιποΙιοιιο Ηπυι. ιπ άοιι
Οτ8·ο.ιιιοιπυο8οιειπο·ι..οοπάοι·υ άυι·οιι υΙΙιιιιιιιιιοιιο νοτάυποτ.υπ)-.τ
νοπ άοι· Που( υυά Βιπο.τιιιιιυπε.

«Ποιιοι· άιο ιιιιιιοοιιο Πιοοποοο οιποτ ογριιι
ιιιιοοιιοιι Μιι·γυΒιιιο». (Ντ. 47.)
νοτι. νοτννοτιιιοτΠιτ άιο ι(Ιιυιοοιιο Πιουποοο οιποτ -ογριιιιιιιΜου Βοτγπςιτιο ιιιιυριοιιοιιΙιοιι οινοι Βγυηιτοιιιο: άιο Κτυιπ
πιυιι; άοτ Ερι Ιπι.τιιιποιου νοτιιο ω·ω.ι οιιι( θτυπά οιποτ @ιπ
ιιιιιοου Βι·ιτι·ιι.υυπο άοτ Ζυπ(τοπννιιι·οοιοοιιιοιιπιιο.ιιιυπά άοτ
νοτάοτοπ οπωπιοπο άοτ Ε(ιιιτιο(τιο)υπά ιιιι·ο Πιιιιοννοοιιοιιικοιτ.
Απ( θτυπά άοτ Μιάου οιιοπ,<.τοποπτικοπρυιιιο;πουιοιιιοοιιοιι
Ζοιοιιου (.>:οιοποςοο άοπι νοτιιιοοοι· ιπ 2 Γειιιοπ άιο ι)ιοΒιιοεο,

άιοΠεριιτοτ
ιπιοιι Πιοι·ειροιιτιοοιιειοπ ιιοινο.ιιτιιοιτ.οτο,ι·ιοιιτ.ι.=;ιιι

ειο ου.

Α. ΓοάοτοΙ(': «Πιο Ποιιοτιιιιιάυυς υπά Βτιιι·ο.πιτυποτάοτ
_ιυποοπ Βοιάο.τοπιπ άοι· ΟονοΙιοτιο». (Ντ. 48.)

Ε. ΒΙυπιοπιιυ:

Βιιιπυιϋιιοτ Βτιιτο.πιτυποάοο
(Ντ. 48.)

Θ. Βεννιπε ιιι: «Επι Ρο!) νοπ
Βιιτπουο(τοποοουπά άοτ Βοάοπ».

'Ι' ιι
.
Ο τποι τ
.
ο ο ιι ο π υ ο: «Βιπ οιιι του οποοιιοι·οιιοι·.Μπιου
ΜυρροιιοποιποΙιο». (Ντ. 48.)

Α. Ιιοινι π: «Ποιιοτ άιο Ροετοριάουιιο ιπι Ποι·ίο ΚοιοιιοΜ(ει.
ιπι .Ϊοιιτο 1899». (Ντ. 49.)

Βιο Βριάουιιο άουοτι.ο.πιο ιιοπο.πυι, νοιπ 16. .ΜΗ οι. 8ι.. υπ
Μο ουτπ θ

.

Αυττυοι, ιπ ννοιοιιοτ Ζοιτ. 24 Ροτεοποπ οτιιι·οπιιιου.
νοιι άοιιοπ 28 άοτ Κτουιιιιοιτ οτΙοοου. Βιιοο οο οιοιι ιυ άιοοουι
Ε'ο.ιΙο ινιτΜιοιι υπι Ροοτ ιιιιιιάοιι.ο.ιιοννοιοοπτοιοιιιιιιιιι€ο ιιιιπι

?οπο
υπά ροτιιοΙοοιοοιι-οποτοιπιοοιιοΒοοιιιιοιιτυποοπ άοο νοτ

ο.οοοτε.

Μ. νν οτΙιοΙοινοιαι; «Ποιιοτ άοο Βιπάτιυςιιποονοτπι68ου
άοο Ε`οτιποιάοιιγάοιιι άιο 'Ποιο άοι· Οο(τοποιοπάο».(Νι·.49.)

νοιι'. ΗιΙΙιο άιο Βοειπιοοτιοποιτοιππιοττου Κοιτοοιν ιπιοιι νοτ
ο.υοςοςο.πιτοποτΕυΓινοτάιιππυπο Με οιιι' "Λιάοο ο.τιιιιιοοριιιιτι
ιιοιιοπ Ι)ιυοιτο ιπιτ.ΓοιιιιοΙάοιιγά υπά Ιιοοο άο.οιιοΙΙιοπω' άιο ιιι
νοτοοιιιοάουοπ θοο·οποιοιπάοπ νοτοτοοιιτοπ υπά πιι( νοτ
οοιιιοάουοπ Κοιτποπ (ΕϋιιΊοτ'οοιιο Βιριι(οτιοιιοοιΙΙυο, ΒιειριιγΙο
οοοοιιοουτουο υπά οΙιιυο) ιιιιιοιτιου 8οιάουιο.ρροιιοποιυινιτιιοτι.
Βε οτινιοιιπου. άοοο άιο ιπ άου Βοοοπτοιοοιιοπ νοτοιοοιιτου
θοιάουιορροιιοπ ιιοτοιτοιπιοιι 6ο(ιιπάιοοτ ΓοτπιοΙάοιιτάινιτιιιιπε
του ιΝοοιιο(.ιιυυι οτο·ιιιιου,οοιιοππ οτειιιιοπ νοιΙο ΒτοτιΙιιιιτ άιο
ιιι άου Βοοιιοπ υπά Βιιοιιοτπ Με 200 Μιτου (Που. οιυ;οιοετοπ
Βοιάοπ12ιρροιιοπ- οπτ υειοιι ιΟοιιιπάιοοτ ΒοιιυπάΙυπο, απ. ιπ
άου Κιοοοπ, ιιπ ννοιοιιοιιΜϋιιοΙ υπά ιπι μτοοοιιΙοεοοποπΒιιοι“ο



εεετεε!ιτεε Βε!(!εε!ερρε!ιεε ετε(. εεε!ι 18 8(ιιε(!ειι, εε(! εε(!!!ε!ι
(Πε !ιε.ννε!ε!ιειι 1)!νεε εε(! Πι (!!(τ!(εεΒεπιτεε(τετεεε εεετεο!(
Εεε θε!(!εε!ερρεε ειεε ιι(ι(:!ι 24ει!!ε(!!,εει·Ρ`0τιιιε!‹!ε!ιν(!εἰειν!ι·
Με;;; ιιε(!ιιι·ε!ι(!ι·ιεε5ει·τω· (Πε !Γοτει:ι!(!ε!ιν(!ε!ενσ!τ!(ιιιιεΜε·
5εε 1500Βεπειι (Πε!εεΒἰ!0!ιετ.

Κ.$!(τ05(ιεε!(1: ·
ε!εει· ε(ετει!ε(:!ιεε Πε!!0τετι0ιι».

«!!Πιι Γε!! ν0ε Πεειειτ!εε (Με !!'ο!ε·ε
(Ντ. 49.)

1. 1. ε ιι ε·ε :
(Ντ. 50.)

νετ!. εεε( ν0ε (!ειιι Βτειι(!ειιε!(τε ν!ι·(:5οε·'ε εεε, (!εεε Με
Ττε.(.;ετάει· Έ05ετειι!(ιεε Πι ει·ε(ει· Βε!!ιε εεεετε ιιι!!(:!ιε·ε5εε
εεε Κε!ιε εε !ιεεε!ε!ιεειι ιανει·εε εε(! τετ!! ειι('ε (!ι·!ιιε!!ε!ιε(ε
(Πε (!!εριι0εΠεε!ιε νετινειι(!ιιες εεε Τιι5ετεε!!εε. !ιεεοε(!ει·ε
Με! (!ειι Κἱι!ιειι, (!ετειι 151105Ζει· Κ!ιι(!εε- εε(! Κτειι!(εεεε5
Με;; νει·ννεε(!ετιν!τ(!.

«Πε!ιει· εεε Κειερί Με (!ετ 'Ι'ε!ιετοε!0εε».

Α. 11!ει5ετ8·: «Με εε!ιεει·ε!!!ε!ιε Α5τ!ιε!!ιιεε ειε !ε!!ε!εε!ιεε
ΙεεΠτετ (1ει·5!τοεεΠιι·ετ!ε Ε!ε1εεε Ρεε·!0ινεε». (Ντ. 50.)

Π!. Ι. ε ννε.ε ο !ι ε νν: «Πε!ιε·ι· (Πε Πεε!είεεΠοε ειπ Β`0ι·ιιιε!
(!ε!ιγ(!». (Ντ. 50.)

Θ. Π ε τε τ 5 ε τ ε·ε τ: «Με Τιι5ει·ειι!0εε εε(! (Πε Βεεε.(0τ!ειι».
(Ντ. 50, 51.)

νει!. ιι·ε!ετνν!ε(!ει·ιιιιι (!ει·(ιιιΓ Με, (!ειεε (Πε 'Ι'(ι5ει·ειι!0εε
ε!05( (!ιιι·(:!ι ερεεΠ!εε!ιε Ατειιε!ει!(τε!. εοε(!ετε (!ετε!ι "νεοε
ιεεεε!ρ;ε !ινε!εε!εε!ιε 1ιε5εεεννε!εε ν0ε (Με ετετ.ειι!.ε5εεετε.(.τεε
εε (ννεε (πω. Με Ηειιεεεεει0τ!ετε 5εεε!(:!ιεε(:) εε 5ε!(ειιι
ρ('ετιεε!.

θ. Νει!!ιεε(!0νν: «Με Τ!ιοιεεεε'εε!ιε Κι·(ιε!(5εΠ !ε οσει
5!εεΠοε (Με (!ετ Ί'ει5εε (10ι·εει!!ε;ε1ι! Ρε!! ν0ε Γειιι!!!ετει·
. Μν0τ0ιι!ε>›. (Ντ. 50, 51.)

νει·Ι'. Με 2 Ρε!!ε ω 'Ι'50ιεεεε'ε(:!ιειι Κτε.ε!(5ε!ε. (:οιιι5!ε!τ(
ειπ άει· Τει5εε (!οι·εε!!ε,!ιε05ε.0!ιεετεε(! Πι !ιε!!εε !(`ε.!!ετι!ιε5εε
(Πε Κιεε!(εε !!ιτε εεεε50ι·εεε Μεε!(ε!ειι0ιιιε!!ε
!!5ετεε5εε. ο!ιε!ε!0!ι(Με Κτεε!(!ιε!ιε5!!(! (!ει· 11γ0τ0ε!εε5ε0!ετ
ιι!ε!ιτ εε ιιι!εε(!ειιτειι ννετ, ι.ν0ι·εεε ι·ω. (!ειι 805!εεε 2!ε!ιτ,
(!εεε (Πε Μνοτοε!ε (!ιιι·(:!ιεεεε!ε!ι(. εε!τειι !ε!, ε0ε(!ει·ε ν0ε (1ειι
Κι·ειιι!(ειι ε!ε!ιτ !ιεεε5(ετ ιν!ι·(!. τ
εε5εττι!!"(,εε Πιε· !ει ει·ε(εε Ε'ε!!ε (!ει· (ειιι!!!ετε Ο5ετε!(τετεει·
1(!νο(0ιι!ε 1:55·πε '1'νι(;ε:ν0ε θ (1εεε!ινν!ε!ετε Μεεε (ιιι άετ .
!!!γ0(0ιι!ε (!τε!,ε.εεεει·(1ειιι5 Βτε(!ει (!ει·εε!5ειινν!εεειιεεε!ε!(ι!ιε
Ρερ!!!ειι εε! εε(! ότε! (!ετεε!!ιειι ε!εεε ΗετεΓε!ι!ει·; Πε εινε!
(εε Ε'ει!!εΜε; (:!ιι·0ιι!ε(:!ιετΑ!!(Ο!!Ο!!$!!!!.!Βνετ, ε0(1ε.ειιε!εε εε
νν!εεε Βἱεεεει·τἱε!‹ε!τ (!εε θ!ιει·ε.!‹τετε εε(! ε!ιι [Μεεε (!ετ Εε
5ει·, ε!εεε Με( ΠΠ· (Πε (.;ειιεε Ρειιιι!!ε (!ει·(:!ιννεε.Β!ιιε Μετο
ε!(0;ι!εε!ιεΠε!ετειιε!ιεεε; (!ετ 1!(Ιεεεε!ιι ννει·(!ε Πι ε!ιιειιι Γε!!ε
(!ιιτε!ιεείε!ιι·τ εε(! νν!εε εε!" ε!εε (μιεει!τει!νε νετιιιε!ιτιιιιε;
εει· Βετ!(0!ετιιιεε!(ει·εεεε(! ε!ιιε Ηνρει·ρ!εε!ε (!εε ιιιτ(ιτε(!Πε!!ειι
Β!ε(!ε.ε·εννε5εε. Ι)!ε Πετει·ειιε!ιεεε (!εε Πτ!εε ειε! Κι·εε(!εἰιι
εε(! Πει·εεειιτε Πε! εεεε.τ!ν εεε.

Κ. Κ0τοε·Μ!(!: «Πεε Ργι·ειε!(!0ε εε(! εε!εε (!ιετερεεΠ
ε(:5ενει·ινεε(!εεε». (Νι·. 5!). 51.)

νει!. νετννεε(!ετε(Πιε Ργι·ειει!(!οε !ε 28 !!'ε!!ειι νειι '1'γρ!ιεε
ε5(!0ιε!ιιε!!ε. Πι Γ? 11'ε!!εεν0ε Ί')·ρ!ιεε εκεετ!ιειεεΠειιε, !ε 3
(!ετ Ρεεεει0ε!ε. (:τοερεεε, !ε 1 ν0ε Ρ00!(0ε, !ε 4 Γε.!!εε άεε
Ετνε!ρε!ε, !ε 10 Ρ'ϋ.!!εε εει· 'Ι'ιι5ετεε!οεε, ιε ε!εεει ?Με (!εε
εεετεε θε10ε!ιτ!ιεειιιει!ειιιεε. νει·('. !ωιιιιιι(: ει( (1ειιι 8ε5!εεε,
(!εεε (Πιε Ρνι·ε.ιε!(!0ε, 2 Με! τε;;!!ε!ι εε 0,5εεεε5ειι, ε!ε (ιι·ε05τ
ν0!!εε Αετ!εεετε!ε!(:ιιιιι εε(! Αετἰργι·ετ!ειιιιι (!ε.ιετε!!τ.(Πιεε005
εεε ν0ττ!ιε!! νει· (!ειι εε(!ετειι ε!ιεΠε5ειι !!!!!ετε!ιιΜε. (Πιεε εε
!ιεεεετ νει·ττει;εε εε(! !(ε!εει·1ε! Νεεεενν!τ!(εεεεε εε('ντε!ετ:
Με 'Ι'εειρετειιιτ (Με εννειι·τεε0!ι, ει5ετεεετ!,ε·,(Πε εεε!ι(0!εεε(!ε
ΤειιιΡετεεετετε!εετεεε εεεε!ι!ε5ι 0!ιιιε Βε!ι!Πτε!(τ0ετ.(Πε Βετε
(.!ιεΙ.ι81(ε!τ.εε(!Πε!ιΜε! ε!0!ιτ !ιεε!ιι!!εεετ.

Μ. 8 ε 5 ε! Ιαε νν! τε ε 5 : «Πε5ετ (Πε 17ετ!(εϋε5ει·ιιε,ε(Με Ζνν!
εε!ιεενν!ι·5ε!εε!ιε!5εε». (Ντ. 51.)
νει!. Π!!ιι·τ·ε!εεε Γε!! νετ, 1ε άεπι (Με Κγρ!ι0ε!ε (Με Βι·εε(
τ!ιε!!εεει· ν!Πι·1ιε!εειι1εεε 5ε05ε.(:5ιεε εει·, (;ι·ο(ε(!ειιι !(ε!ε
θε!εε!(τ!ιεεειετ!εειεε 0(1ει· (Πε εε(!ετεε !τε!(!εε άετ Ψ!ι!ιε!
ε!!.ε!ενοι·εεεεεεεεεεε ννει·. νετ!. ε1ειι5τ !ε (!εει Β"ε!!ε (Πε
ν0ε Βεε!ιτει·ενν 5εεο!ιι·!ε!ιειιε Κι·εε!(!ιε!τε!”0τειε.ιιιιε!ιειειι εε
(!ετίεε εε(! ινε!ετ !ε (!ει·Αετ5!010ε!ε εε( (Πε ν0τεεεεεεεεεεεε
Εεεε εε(! Βι·!ι!!ε!ι!εε!τ((Πε Μ(ιιτει· (!εε Κι·ε.ιι!Δεε εεε· ε.ε(:5 εν
ε!ι0Πεε!ι) Με.

1. θ(ο ι· ε ε 5 1(ο νν «Πιε Γε!! ν0ε ε!εεει!ι!!ιιι!!ε!ιετΑ(5ιεεεεε
ετϋτεεε εε! Ηγειει·ιε». (Ντ. Μ.)

νει·('. 5ε01ιε.ε!ιτετεε!εεε 801(!ετεε, 25 ε. ε., (!ετ εεε!ι νοτ
εεεεεε·εε εειε Β(:5τεε!( ειιεεει· εει· !ινετετ!εε5εε 8(:νειεε.ιε.
ί0!εεε(!ε 15ιεεεεεετϋι·εεε· εεΓε·!εε: ειιΠεε Με! (.εε!!05 σε(

ν·0!!ετε.ιι(!!ε.

1νειε (Πε Αε!!0!0ε·ἱε εει·· Γε!!ε ι

ρ!ϋ(ε!!(:!ιε!ε !(!οε!ε05ετ Κι·ειιερ!' άει· !.ετγει:ιεεε!(ε!ε.τετ εε(!
(!εε !Περ!ιι·ε;ςιιιεεε!π. ννο5ε! (Πε ΑΠιιιιιιε,ε ετοε!(τε.(Πε Βεεε!ι
ιιιιιε!(ε!ε ε(! (εεε!ειιιιιι ε!0!ι ε(ιεττε!ι!ι·ιεε; (Με (!ειεει·τεεεεε
(εω- 2 1!ἱειι(εε !εεε. ε·0ιι(ιε!ι ε!ε!ι 1(ιιι·2(1ειιει·ιι(!ε!(!0ιι!εοε
Ζι(ε!ειιεεεε (!ετ Βεε(:!ιιιιιιε!(ε!ιι ε!εετε!!ιεε εε(! (!ετ Λεω! ειι
(!ετε (!ει·ε!ι ε!π τ!ε!”εε Ε1κερ!τ!ειιι.Πει· 80!(!ετ ννει·(!ε εεε
(!εει Ι)!εεετε εει!εεεεε.

Ν. Ροτοεε!ιιε: «Πεεετ (Πε Ρτ0ετ!(ετ!0εετεςἰε(ι·ετετ(!ετ
$τε.(!τΚεεειε ΠΠ· (Πε .Τε.!ιτε1897 εε(! 1898». (Ντ. 52.)

Ε. Κ ε ε ε1ι ιι 1τ: «Πε!ιετ (Πε Αεννειι(!ιιε;; άει· Βερι·ετεεε!

(3)τ!!εεερι:ερετε.(ε
εε! άει· Α(!(11εοε'εε!ιεεΚτεε!(!ιε!(». (Ντ.

2.

Με. 58.!.!ε 2 Γε!!ειι νοε Α(!(!!ε0ε'ε0!ιει· Κτειι!(!ιε!τ Μετε
τεεε!(!τ!!εεερτερετετενετε5τε!0!ι(:,ε.5ει· 05εε ιιεεεεεεινει·(!ιεε
Βι·('ε!(.;. Β.Βεε!ιτεε.ειει·.

Εε!ιεεε(!ε!ιι!!( Πι·. 7.

Τ.. Π!. Ε!050!ενν: «Πε!ιετ (Πε Βτι·ιιετιιτ (!ετ Βε.ιι(·5εεε!ε!ιε!
(!ι·ἱ!εεεε! ε!εεε!εεε εετ!ι0!0ε·!ε0!ιεεΖιιετ.εε(!ειι». (Νι·.'7.)
νετ!. !εεετεεε!ι·(ιεε!(:5 ΠΠ· (Πε εεε. «Βε.εεετ!ιεεε'εε!ιεε Ιι

ι

εε!ε!ιειι» Πε Ρεε!ει·(ιεε εε(! εετει·εια.5ιε ειεε ΒεΠιε ν0ε νε
ειιε!ιεε, ειε (Πε Πε(!εε(εεε· εε(! Γιιεε(!0ε (!ετεε!5εε !(!ει· ει(
ετε!1εε. Πει· 8(.τεειετ εεε5 εε!ιετιι ε!ε!ι (Πεεε «!ιιεε!ε!ιεε»
άετ Βε!ι!!(1(!τ!!εεεε(! εεε Νε5εειι!ετεε. εε(! ειε5εε Πι Βεε!ε
εεε; πε (!εε Οτιςε.εεε (ε!π !εεετει· Αιιεεε!ιε!(!ιιε,<.ι·,(!εε εεε.
13!ιι(:(Πεεεε. Πει·!1ιεετεε(!. (Μεεε (Πε Ε!τ!(ι·ιιε!(ιιεε· (!εε Ρειι
Μεεε 1Πε.5ετεε1ιετν0ττιι('(, !ιι·ε(:!ιτε (!εε νει·('εεεει· εε( εεε
Θε(!εε!(εε, 05 ιι!(:!ιε5ε! άει· ΐει·1ιτεεεεεε εεε Ζιιε!(ετε (!ει·ε!ι
(!ειι Οτε·εε!εε1εε(Πιε Αιιεεε!ιε!(1ειιεερτ0(!ιι(π(!ει· «!ειεεει·Ιιεεε'
ε(:!ιεε 1εεε!(:5εε» ε!εε Β0!!ε ερἰε!τ.
Ζε (Πεεεει Ζννεε!(ε !ιει·ε!τειενει!.
(;ετ.ϋ(!τε(ει·Κειεεε ε!εε (31νεετ!εειειι!ε!0ε. ΙΒ!εε Ροι·ιιοιι (Πε
εει· !!!ειιι!ε!0ιι νει·ιε!ε05τε ει· πει. ετννει·ειιει· 1ρτοε. Μεεε:
ν0ε Τι· ιι5ειιΖεε!‹ετ. (Πε :ιε(!ετε πιιι (!εεεε!5ειι βϋεεει.:. (Πε
ε5ει· ν0τ!ιετ εε! 1θΟ° ει·ινετιιιτ. ινε.ι·. Βε!(!ε Βεειςεεες!εεετ
ννιιτ!εε !ει Τ!ιει·ιιι0ε(.ε!εε εε! 88° ετννετιετ. εε(! ε(:50ιι ε(ιε!ι
Μ( 8ιεε(!ε εε! εε! εει· ει·ειειι Ροι·Π0ε (Πε '1'ι·οειειει·ε(:5εΡτ05ε
εεεει!ν (ειε. ννε!ιι··ειι(!(Πε εννε1ιε ε!εε (.ςειεεεΖε!(: 5!ε(!ετε!ι
ε!εε (1εετ!!ε!ιεΒ.εεεΠ(›ιι (;ε5.
Βε!(1ετ !1ετετεεε!ιιιεε· εεε Ρτοιερ!(ιειεεε (!ει· Ζε!!εε άετ
«!εεεεετ!ιειιε'ε05ειι Ιιιεε!ε!ιεε» !ε νει·εε!ι!ε(!εεεε Ρ!ιεεεε άετ
Τ!ιει!ε!(ειε (!ιεεετ Ιιιεε!0!ιεε !‹οιειιιι. νετ!. ειπε Βε!ι!εεε, (Με:
(Πε ε;τϋεετε !!!εε,(.ι·εν0ε Κει·εεε !ε (Πεεεε Ζε11ειι ε;ε('εε(!ειι
νν!ι·(!εε! !(ιιτι(!ε.εετεεεει Ηειιεετε εεε Τ!ι!ετεε. (Πε ε·ετ!ε;;ετε
Μεεεε (1εεεεεε εε! νετετε.τ!((ει·!ι05!ε!ιν(!τε.(!ιε1Π(.ξετΝε!ιτεεε
ει!! ΕΣ!ε.(.;!εεεεεε ν0ε Ζιι(:5ετ!ϋεεεε Πι (Πιε Β!ιιτ. Γετεει·
!‹οιιιι(ε (!ιιι·(:5ε!εε Βε!!ιε ν0ε νετειιε!ιεε, Ιιο! (!ειιεε εει· Μ·
!!εεε (!εε Ρεε!ιτεε.ε (!ετε!ι Πεεετ!ι!ε(!εεε νετ!ι!ε(!ει·τ εε(! !
ε

1Γο!,ε,·ε(!εεεειι (ΠιεΜεεε εε Αιι·ορ!ι!ε εε5τε(:5(; ινετ(!ε. εδώ·
τεε(! (Πε ((!.εεεετ!ιειιε'ε05εε 1εεε!ε!ιεε» εοε!ι ινε!ιετ (”εεει!(ι
ε1ττειι.('εε(εεετε!!!:ινετ(!εε, (!εεε (Πεεε 1εεε!05εε νν!ι·!(!!ε5εε
!εεετ!!ε!ιετ Α5ε0ε(!ετεεε· 5εεΠιειιιτ ε!ιι(!.
Ιιι 2 Ρτερετε.(.εε ν0ε Ριιε!(ι·εεε-Π!ε5ετεε !(0εετε ειεε νει!.
(!ειιι!!ε!ι ν0ε/άετ Α5ινεεεε!ιε1τ εει· (Ι.εεεει·5ειεε'εε!ιεε 1εεε!
05ειι» 55ει·εειι€εε.

εεε (!ειε Ρ(ιτι!ει·εε.εε!›ειι

Β. Ρ ε ε ε 5 τ
;
ε ε !ι ι νει ο ! : «Με Κεττ0!!'ε!εείτ.(Πε νοτ.ιες!!ε!ιετ

Νς55τ:(|ι0(!ειι
εει· θιι!τ!ν!ι·ιιεε· (!ετ Κοε!ι'εε!ιεε Βιι0!!!ει!».

( τ· 0

· -

Π!ε Ρτερει·ετ!0ε άεε Κει·ιο!!'ε!εε!'τεε 5εει:ε5(:Πι Β`ο!ςειι(!εει:
ΙΏΠιει·(ι!ιεΚει·ιο!!”ε!,νειι (!ετ 505ε.!ε !ιε!'ι·εΠ. νν!τ(! (1ιιι·(:!ιε!ε
Βε!5ε!εεε (!ετο5εετ!ε!σειι. Αεε (!ετ ετ!ιε!ιεεειι 5τεΠεεε 5ίεεεε
ννιι·(!άετ Βιι.ι'ι(!ετε!ι !!!ετ!γ !ε ε!ε θ!εε ε;εει·εεε(:; !ε(.πει·ετ
(ετ ν0ε εε!5!!ε!ιετεεε!!ε!ιει· Ρει·5ε εε(! εειιι·ετ Εεε.(:Π(ιε. Πετ
εει· νν!ι·(!(Πε Β`!εεε!,ε;!‹ειτ.(!ιιτε!ι Ε'1!ιτ!ι·ρερ!ει·ε·ε!εεεεε εε(! !ε
Βεε.ε·ειι28!εεει·ι·ει·(!ιε!!τ εεεετ Ζιιεετεειιε· ν0ε 80(!ε.. Ιιι (Πε
εεε Βε!!; 5ι·1ε.ε·(ειεε Με εει· Ρ!ει!εϋεε ετννε.ε θρε!;ειιι εε(!Με Πιε Πι ε!εεει Β(.ε.(!ν επι ε!ιιεει (!ιιε!(ε!εε εε(! ινει·(ιιεε
Οιτε (18-20° Β..) ετε!ιεε. Νεε!ι Βιεε!εε(ιι θι.ε!ιεε ννιι·(! (!ετ
Βε(ι (1ιιε!(ε!!ιι·ε.ειιειι(! εε !Π!(!ετε!ε!ι ε!ε ε·τεεετ Βε!ε,(; ειε (!ετ
Ιιιεεε!!ε.(:!ιε (!εε Βεεε·ειιες!εεεε ν0ε άετ Κειι·(0Πε!!!εεε!;!((Πε
Πιε νειι (Πεεετ Ρ!εεε!ε!(ε!τ ννι(ε(!ει·θε!ιει·εε εε ετ5ε!τ.εε,ιεεεε
ειεε 5 'Ι'ει(;ε ννετιεε. Βετ Ιζεττο!!“ε!εε.(τνν!ι·(!νει·5ετ, εεε
(Με θρε(.ειιι !ιετε!ιι.εε5τεε5εΜε!. Πε Βεεεεεες!ε.εε επεσε(
Με ει· !ιε!!ε·ε!!ιννιι·(!,(!(ιειι εεε( Εεεε ειεε ε!ε!ιετ εε!ε, (Πιεε
ιιε!ιεε (!εε 'Γε1ιετ!εε!5εε!!!εεΜεεε Κεττ0!ϊε!ετε5ε!ιεε εε(1ε!!ιεε
Με εε( ε!ε !)εε!(ε1ε.εεεεε εε5ι·εε!ιτειι θε1τ.ετεε ννει·(!εε εεε!ι
!!'τεε!(ε!-Θε55ετ.(.;εϊ(ι.ι·5τ.

Ι. Ρεεεε!ιε!(!: 1) «Με Πε!! ν0ε ρεεεπτ!τειι(!ετ Βεεε!ι
ινεε(!ε». (Νι·. 7.)
Ι!!εε 50_!ε.5ι!εεΒειιετ!ε ννετ !ιε!ει 1(Ιε!!(εε ν0ε (!ει· Κε!ι
πιε (Πει Ηετεετιι Πι (!εε Πεεετ!ε!5 8(εε(0εεεεννοι·(!εε. Ρ.)(!ει·



Η

·εεεεεειις εει· Πεει·ιιε1ιϋεΙε νοιι Πιι·ειιι 1ιιεε1ε εεε-ει.

Με 8 8ειιει1εε εἰε1ιεει, ΐειει1 ειε 1ε εἰεει· ει·ιιι1ιεεεε ειιιω
Ι1εε·εε, σε Βιιιεεειειάε εεε εεε Νετε ειιο11εε εεε άει· ενιιιιι1ε
εει·νοι· εει11εεεε, 1ει 1ιεεεει.εε θι·ει1ε νει·ιιει·ειειει, Με εε
εεε θεειεεεεεεεΙε Με εε. Νεεε εοι·,<;εειεει·Βειειεεε;;
ει·εεεεε ει· εἱεε 1)ει·ιιιεεεΙ1εςε εεεε ἀει·ειι‹1ει·εε ιε ιΠε Βειιεε
εεεΙε εει·εεε. Με Ψεεεε ννει Ιιιι1ιε νοιιι ΝεεεΙ 81.9ενετ
εε1ιοε1εεε,,ά1ε ποτε 1ει·ει· ειιτειςεΙειϋ.εεΙ,εεε ?ειπε εεε1ιεεε
Πεε εεε 15 ΚεορΓιιε.ειειι εεεεεΙοεεεε ινει·ι1ε. 1ιι εεε ετεεεε
'1'εεεε εει· ε" εεε εεει· εεε181ιε, ι1οοε Πεεε Με Β1ε1ιεεε,ι
εεεοε ειιι 5. '1'εεε εεεε; ειιι θ. 'Ι'ει.ιε ε·ιιι·‹1εε εεε Νειιιε εει
Γει·ει.. Αεε εει· Ψεεεε εειΙεει·ιε ειεε νιε1 ειιεεεεεει·, ει·εεει
Βιιει·. Βεὶ ιε.ειοεεΙΙει· Βεεειιά1ειιε ετ1ιοΙιε ε1εΙι Με 1ζι·ειι1ιε.
εε εειεε ε1ε εεεοε ε.ιε 17. 'Βιμ ε1ιεεε 1εοεει.ε.

2) «Β1ε Ρ'εΙΙ νοιι 2ιιιοεετ1ιεεειε νειενε11εε νοε Γιειιιι1Ιιει·
εειε ιει 1)ει·ιιι».

Βιε 27_1εει·ιεει·Βε.εει· νετεε1ι1εεετε ειε Β'ει1ειιιιεεεει·εεε 18
ΚερΓετιιιειιεεε. 8 Μεεεεε ,ε,ιιει;ειιΜε ειιτ εεε 15”εεεεεε.
νοιιι εεε εεεει·ειι Ρι·ειει1εει·ρει·ε νει·ερει·τε Ρει.1εετ εειιιε ειε
ΠεεεΙιεεειι Με ειιι' ΒΠεειιεε εεε Ι.ειεεε εεε ι.ςει·ιεεει·Πει
εειιι111εΙιεειι.1ε εει· θεεειιτ1 εεε Β1ιιιι1ι1ει·ιεεεεε εεε Νεεε1ε.
Νεεε 2 11οεεεεε νι·εεει.ε ει· ειοε εε νει., άει· 1ειε ειπε 2
'Ι'ε,ε;ε εει· ιεε1ιοεειεΚει·ιοε"εΙιι εε εεεεε ειιι1 ι1εεε ε·ιεεειεε
1ιοιιιιεειι,εοι·εεΓ ει· ιειε 2 Πεεεε 121οιεεεεεε 2 ω” εειεεεε
'.1'εεεπιε:Με με. Νεεε 4 8ιεεεεε @πεε 1ε εεε εεΙε
Ιιεεεε εε1ε11εεε1εεε ΑεεΙεετεεεειι ε.11εειπε εεεΙιεεεεεε
Ειειει1εϋι·ρει· εε.
8) «Εεε Ε'ε11νοε Ηγιιιεε 1ιερειι“οιεεεε».
Βει ειιιειιι 181εει1ε;ειι11ι1εεεεεε,άεε εοεε Με Με εφε

5
ο
·

εεει εειιε, ειεΙειε εε:ε ε.ΙΙιεε1ι11ε!ι«Με θεεεεννε1ει εεε, εε

Γεετ εειε Νεεε1ι·εἰε1ιιε εεε ε1εε εεοε εεεε εειεε νειει·ει
ιετε εεε ειιε εει· 8ειιειιιιερε.1ι.ενοε Γεετ 1ιΙει1ε1ιοεε.πεεεεεει·
νοι·τεειε. Ρεεειιοε εει· θεεε1ιινε!ει ιιιπ άειιι '1'ι·ο1ου.ι·ε.Εεε
ειιτΙεει·τε εε:ε ειπε Μεεεε τεεειΓει·ιειεει. ι1ιεε11εεει·Β'Ιεεεε.;
1ιειι. Πει Με Ρε.τ1εει1ε εεεε11τιε· νοιε 11εε1εεεε εεΐτε1εε,
ειιιι·ι1ειιιε Ηγιιιειι ειε ει·ειιεϊειειιεει· 8εειιιι.τ ε,ιειεεεετεεε Με
Εεεεε ειιτ εει· 8εεεει·ε εει.χει.ι·ερ,ιειι.εε ι1ε.εε εεε1ιεεεΠε1ι ε1ε
ονε1εε Εεεε εεεεεΠεε.

Α. 'Ι'Ιιεεεεε1ιι: «Με Γε11 νοιι Ρεει1ε ειιει·ρει·ε.ΙΙειερε
ε1ιειιιιεε.». (Ντ. 8.)

Α. 11ινιιεεεγε:
(Νικ Θ

,

10, 11.)
«8γρειΠε ιει ε1ιεεε'εε1ιεε θοιινειιιεειεει.».

Ν. Ψε1ιειεοινιεε: «Πεεει· Με εΙει1ιοι1εεει· νειοι·‹Ιεεεε
νοιι εεεΙιιϊει·ι·εεεεεειι, εεειεειενει·ιιι1εάει·ει1εε εεε εετεε1
εεει1ειι Αι·εεεἰιεἱιιεΙε». (Νικ 10. 11.)

,

«Πεεει· εεε Βιε11εεε εεε Με1ιτεε
εεε ΒΙε

Ριἰν.-Ποε. 1). Β ο ι· 1 ε ε ο ει:
εεε εει· 11ιιεεεΙΙιειτ ε.ιιι' ι1ιε Ζεεειεειεεεεεεεεε
εεε». (Ντ. 12.)

νεπ. εεεει.ειε εε εειιιεε νει·ειιοΙιεε 2 Ρε.ει· Ηεει1ε ε.ιιε
ι1ειιιεε1εεεενω νοε εΙειεεει· Ρετεε. Πεε ειιιε Ρε.ει· ενιιι·ι1ε
ιιι ε1εεει εεΠεε, εεε εεεει·ε 1ε ειεεει ι1εεεε1ε Ζιιεειει· εεεε1
ιεε. Με 11'επειεεε εει· ειεε εεεο1ιιι ε1ειεεε. Ι)εεει· εεε
νει·εεεεε 1 ε1οεετ. Πιε Ηεεεε εε εεΠεε Ζιιεειει· ι'ι·ιι.εεειιιει·
Γεια: νοΙ1ετε.ει118ειιί, ενεετειιι1Με άειι Ηιιεεεε ιιε ι1εε1ιεΙε
Ζ1ιιιιιιει· 1ιιιιιιει νοιιι 15'επει· ιιεεεεΠεε (ιει θεεεεε 818 (Πιε.
Βι·ε1). 1)1ε11ειιι1ε,Με Με εε11εε Ζ1ιιιιεει··εεεεεε, εΙ1εεειι εε
ω·ει. εε Θενιεεει εει·εοε, εεει·εο1ιεε ι1ε.ιεεϊ ι1ιε εεεειεε εεε
νι·οεεε επι Εεεε εεε νει·ειιεεεε 220 (Με. ιιιεει·. Με Με
Β1ετιιεεει·εεεεεεεεε εεεει.ι·ιετ, Με 1ιι άιεεετ Ζειε Β 11εΙ εεε
ε1'εει·ι ειει·ι1εε,εε ει€εεειι ε1ε, ι1εεε «Με εκει εεε «ΜεΠεε
_ ε1εε1τ.1ιε1εειιΕΙιε11εεεννει1ει·πι' Με εεε ε" ιοι.Ιιειι, ιιοοε
Με Με Ζεε1 ε» ειεἰεεεε ΒΙει1ώιρει·οεειι, εοεε εεε ι11ε1311
εεει; εεε Βεειοε,1οειε εεεεε. ννεε άεε Ζεεεεεε εεε ΒΙει.εε
εε1 εεε εεε,εεεεεε Βει1ιεεεεεειι άει· 11'.ιεεειεε,ε:εειιἱΙ1ε, νεο
εε1 Με θεινιεεε εει· 11ειιι1εειε άεε διεεεε ει1εε, εε ει·ι.ς1εεε
εεε, ι1ειεευνεεε ειο ΖεεΙ άει ι·οιΙιεε ΒΙει1ώι·ρει·εεεε Με εεε
εΙιεε, οι1ει·εοε·ε.ι εἱιι ιενειι1ειεειιεειιι, Με 1:18ειο,ι.ςΙοειεειεεεε
ι·ε1ειεν 8ει·ιει.;ει· ννιιι‹1ε. Πιε Βιε1εεε εει· ιζεΐοτειιεε Πε
ιεειιτε εεε ΒΙετεε ννει ειεε εεεις1εεεειε, Με ‹11ε εεε Ηειιιο·
ε·1οειεε.
Με. ε·ειει. ειιιιι δεεΙεεε ι1ειε.εΐ Με, Μ", ενεεε άεε Παει.
ε1ιιει·εειιε ειεεε εεεεε1Ιει·ειι Ζει·Γε.11εει· 0εννεεε εεε1εειπ, εε
ε.εοει·ει·εειι.εεε άειι Αρρειιι εει·'Ι'ειειε εεεε;ειε, ι1εεε εεεειεΙι
ι11ε1ϊι·ιιε.ετιιεε εεεοεεε Μιά.

Β. Κ1τεεει·ι «ΝερειεΙιε εε1 Βιιι1οιεεειιι1ε Με εει· θε
εει·ι». (Ντ. 12.)

Πε Βιι·ε1Γεε Βρι·οε.5οάοΓοι·ιειεει·1γ Με ιιι ειεε 1ο1ιεγο1
ε1γοει·1ε16ειιες(1:8) εεεεεε1ιτ, εεε ει1ι·εεεε ειι‹1 ι1ειεεϊ ιε1ι.
Ιειεειιι Νερειε.ΙΙερεΙνει εεεει·ειιτ. ι

ε 1.ϋ.εε;ε εεε Βει·ειίειιε
εεει·ε.ει θ-8 Αι·εεειε. ΝεεΙι Β"τει1εε;ιιεε εει· Ρωτώ νν1ι·ι1
σ:1ει·εε1)ι·εε1ι ε.ει” άεε Πτει·εε, εάει Αιιεννιεεεεε άει Ηϋε1ε
ι1εεεε1εεεεεε ενειτεεε.εεεεεε, οι1ει· ειειιιι ιιϋτει,π ι1ει·εΙι

ἑεεεε

ερεΙεεεεε εἱε‹1Με 11ϋειιοεεειε εε νει·ιεειι1εε. Ι)ει·εεΐ Μιά
εει· Τειιιροε ε1εε·είεειι. εεε ε·ει·‹1εε εεεοιιεει·ε εει· οεει·ε
Ί'εεΠ εεε Δε. Εεεεε Με εε ιειεροι1ετ; _1

ε

εεεει· ιεειι εειε
ιιιεει·ειι Μεττειιεεεά 1ιοιιιιιιε, ειε εε Ιοεεει·ει· ιειιιροειι·1:ιεεε.
ΝεεΙι 15-81-12 ετεει1εε Μιά άει· Τειιιροιι ειιι.ΐει·ει, ενοι·εεί
εεννεεεΙιεΙι ι1ιε Ί'ειερει·ετιιι·ΜΙΒ, εει· Αεεεεεε εει1ει·τεειεεε
θΙιει·εειει, εει· θει·εοε νει·εεΙιει1εεει. εεε εΙ1ιιιεε1ἱοεΜε. ε1εε
Αεει1ει·εεε εειε Βεεεετειι εἱε. 1'νεεε ι1ιε 'Γειε ετε.Ι:ει· εεεε
εει ει·ειεε Τειιιροιιεεε εειεε 'Ι'εεεεεε ειιτ ει·ι·ιεςει·εει.·ς
εεεςε, Μιά ιὶἱεεε1εεεεννϋΙ.ιιΙιε1ι Με 12 8ι.ιιεεεε Μετ1ειεο1τ..
1ε εεΙιειιεε Γε11ειι Με πιεε εεεειεἱετ 4-5 Με! εε ιειεροι1ι
ι·εε. Ι)εε ΝερειεΙιε εοΙΙ εει εει· ε.ΙΙΒειιιειεεε 1ιιίεεειοε πεε
ννειιι1ινιιει·ι1εε.

Ν. Τεε1ιεεεε: «Πεεει· ι11ε ΐειι1ει·εε.ιεεΜε εοεε άει· θε
εεεννεΙειε ε» Ρει·ικοιιειιΙΙιϋιι1ε. Ρειιοιιοε εε Αει1οιεεεε.
Ρι·οεε1ερετοεοιειε». (Ντ. 12.)

Βοι ειεειε 57_18.1ιι·ιεεεΜεεεε ιΙιε.εεοειιοΙτιε πω. εει' Με
Αεε.ιεεεεε εεε οε1εεκινεε Βει'εεε Με Αεειιεε ιε 11οΙΒε νοε
Εεεειειι·ι·εοεε. Πει· ΠιεΓεεει ιιι εει· Ηεεε εεε Νε.εε1ε 108(Με.
Πιε Ρεεει.1οιι Με· νοιι εεεεεινειιι ΒιιοΙε, εε1ε Τι·οεΐειι εεε
ειιζεεπ εεε;ιε ειεε. Με Ριεεεειρει·οιοιειε ει·8.ιε 1ε άει· Ρετι
ιοεεεΙΙιεΙιΙε ειεειι ενειειιεε, εειι·ειεε1ιεεειι '1'ιιιιιοι·νοε θεειι·ε
εοεε1ει.εεε,ννεΙεΙιεε εΙε Βει·οοιιιε ειει1εΙ1ει·εεεεεεεεε ννει·ι1ε.

Ρ τ. Μ ιι ε 1ε ε.

Μεεἰοιεεεεῇε θεοειειι1ε. 1ιιιι1,.!εε. 1900.

Ε). 1
(
ε ννει:ε1ι1: «Με ριι1ειοεε.1εΓοι·ιε εεε Αεεει·εε εεἱ

ε1εει· θε1ιννε.εεει·εε».
Βιεε 22_1εει·ιεεΒεεει·ιιι ετΙιτεεει.ε ειπεν ε`ἱεεει·, Ηεειεε
εεε Βι·ιιεεεε1ιιιιει·εειι,εεεε 48 8ιεεεεε ΙΒιιιιεε 1ει1ιεΙιε. Πε
εε ι11εεει·Ζειι. 1ιι ι1εει εεπι·είΐειιεεε θοιινει·εειιιεει (Βεειιιιει·ε)
σε Ρεεε εει·ι·εεειε, ννεεεειι ειεει·ει·ε Αει·ει.ε Με εει· 8εεειοε
ω· νειεεειει1ειιειι Γι·ειι εεειιι1ι·εμ. Αυτοι· ,ειεεε @εεε εεε
Γεει1ιεεεε Βει·ιεει. εεει· ι1ιειεεΑιιιορεΙε, νοιι άειιι ω· ειετ
εει· ε.ιιίεειεε, εεεε Με Ηειιιεεεεεε ει” Αεειιεειεε εει· εγε.εο
ι.1εεεεε νειίε.τειιες εἱι·ειε Αει.ιοι·ιιιεε ι1ει·εοτειι; Με Επιμε
ι1ι·εεεε ενειεε ε1εεε ετει·ε νει·ει·ϋεεει·ι. [Με 1.ιιεε·εε Πει, νεπ
ιιιει.τετε.εει·Γει·εε, Με θειεεεε ι1ει·εε1εειιειεεεε.τ ιιιπ ΒΙιιτ εε
Πι11:,εει” άει· 8εεε1ιιεεεεε ειεε εΙειεςε εεεεεειὶειε 1ηεεε1ε
1ιε1ι.,1εε1ι.ι·ε.Ποεεεειι1ε ιιιε1ιτ ιιε.εειεειεεει·. Πιε ει·οεεειεΙεε
βγει 1ιι1ιεεειι1ειεει. ι·ει·ε·ι·ϋεεει·τ,νοιι ει·εεεεεενειεει· Γε.ι·εε.
1ιε εποε ε1ε ἰεει. ειιεεειι·εςεεεε Κἱιιι1. Πιε εεειει·ιοΙοειεεεε
Πετει·εεε1ιιιιιι: εεε ε1ιΙεεει”ι.εε εεε εεε ΒΙειεε εεεΙΙιε Με
διεεει·1ιειει1ιε Αιιε·εεεε1ιειτ. νοιι ιγρ1εεεεε Μι1εειειιεεεοι11εε
ιεεε; Με εεε Τ1ιιει·ειιρει·ιειειιι;ιει εοειτἱν εεε. Με θιι1ιιιτεε
εεε ι1ειι0ι·εεεεε εει· ετιιεει εειειεε ε1εειι εεεει.ινεε Βε
Γεει1, εεεε εε1 ιε1ει·οεεομιεεεει· Πειειειιεειιεε εει· θε1ιειιτε
εεε ε1εεεε Οιεεεεε εοεειειι εειεε Αει.Ιιι·ε.:ιεεει11ειιοοιιεεειιι·ε
ειειι1εε. Πεε·ε8·εε εειςιειι ειε Βι:Ιιιιιειε εεε άειι Ι.ιιιιειειι άει·
νει·ετοιεεεεε Γο1,εεεεεε: 1ε εεε ΑΙνεο1εε εεε Α1ιιεο1ε.ι·εεεεεε
είε 1ι5ι·ιι1εεεΒιιεει1ετ, 1ιι άειιι νει·ειεεεΙιε εειιιΙιεΙε1ειε ε1ιιιιεε1
εε11ειι,11εεεοεγεεεε εεε ι·οι.εε Β1εεεετρει·εεεε εε ειιι1εε εἰιιι1,
ε111εειεεεεεε1ΙΙεε 1ιι ι;ι·οεεειι 1ιΙεεεειι, Ι1ερ,·ειιεΠε εεεεει·εε.Ιε
εει· ΖεΙΙειι. 8ροι·εε ε1ε1ιε εεεεννειεεετ. Πιε ΑΙνεοΙειιε·εεεε
νει·ι11ε1ιι,ειεΙ1εεε·ειεε ιεειιπω, 1ε εεει ειο Βι·οεεεεε εε‹1
θεεεεεε ειεεεεειιι1εε Β1ιιι1εεεε·εεε ιειοεεε 11εειεε νοε ΜΜ
ει·ε.εεεεειΙΙεε. Αεεε ιε εει· Ι.ιεεει·, εεε Νιει·ειι εε 1.1εειι·ε
εεε εεε ιιιειιιιιε.1εε Ι.γιιιρεει·εεεε 1ιοεει:εε Αετει·ειιεεειΙΙεε
εεεεεεννιεεεε ινετάειι. 11ε.ε1ιιι.ει·εεεεειε ιιι ι11εεεει188.1181ετ.,
άεπ Με 1εΐεοι1οιι ε.εί εεε Κἱει1 ειοει. 11εετε,ιεεεειςειιεει·.

8ειεε;1ε: «Εεε 15'ε11νοιι 11εεεεε-ΑιιιΙιι·ειι Με εει.ειειεεεεε
Βγιεριοιιιειι».

Α. Ν. θεο1ονν_1εε: «Ζει Ι.εετε νοε εει· ειιτ.ιεει.ετ1εεε
Βεεεειι€ειεοεεει.».
Αειοι· Πιε" θ νοιι 1ειιι εεοεεεετειε ιιπά νοιι ιειε ε.ιιεε ορε
ι·1ι·ι:ε141ε11εεε εεε @εεε ι·ε‹:Ιιε ριε.Ιιειεεεε ννιεΙιε εεεεεΙ1ε1ι
Αεεεεετεεε άει· Ορειειιυε.

Ρ. Β_ῇ ε 1 ο ι; ο ι
· ε ει : «Πεεει· εεε εε1ι·ιιιεεεε1ιεεΒιε,ετ1ε“εεἰ

ιεε1ἱειεειι Κε1ι11ιορίεεεεεννϋ1ετεε».
1ε εει· εεἰιει·€ἰεοΙιεε ΑειεεΠεεε· εεε Βεεειιιεε1ι1ε Ηοεριεε.1ε
(1εοεεειι) εεε Αεεοτ Με νει·εεειει1εεεεΟρει·ει1οιιειιιεεεοάεεειιι
Κεε11ιορίε εεεεεεετεε 1ιεεεειι. 1ιι άει· Αι·εειε ενει·ι1ειιεεε 8

Κιειιεεεεει1εετε νοι·,εει'εει·ε. Πεε Βεεετ εει· Ορει·ειιοεεε
εειευιιετ.ι1τΙ:Β εε ι`οΙεειιι1ει·Ζεεε.ειιιιεεετεΠεεετ

θεεεεειιει
νοΙΙ- ι·εΙε.- Βεε1- Μοι·τε- 1)εεει· εει·
“Με ε1νε ι11ν Με θιεεεεεεε

11ει·γιιεεετοιειε 18,4"/ε 27,50/0 42,9°/ι› 11.50/0 5.4 .1ε.ει·ε
Βεεεεειο ρε.ι·ι1ε11ε14,40/0 21 0/0 83,5Μ: 18,90/0 5,14 .

Ι ε1ιι·ε
11.εεεει.1οι:οι.ε11ε '7,2Με 28,5Μι 25,1Με 28,8Μι 5,8.1ει.ει·ε



4.8

Με τοτε.1εΒεεεε1:1οεε·ιε1π εεειιτ εει ειε Πειτε» ννεει;·ετ θε
εεειιιη;εϊε11ε.Με ειε ρειττ1εΙΙε Βεεεεειοε εεει· ειε Βει·γεε··
εετοιιι1ε; ειε ι·ε1ετ1νεθεεεεεεε κι ω τετε.1ει·Βεεεεειοε εο
εει· 11ϋ1ιει·,Με 1ιει εει· ρε.ι·τιε11εε. .Ιε τει1ιεεΙει· εει· ορετετινε
Βιεει·11ϊ, ειε εε ννεειιτει·εεε Ρι·οοεεε εει· ΒεοΜινε, ειε εε
,ε·ι·εεεετ@Με ειε Μοττε11ιΜ. Βειεει·1ιεεενι·ετι1ιΜ; εει11ιοε,

Βιεε)
ειε θεεεεεεεεεεεετ Μι ε11εε ε.ι·ε1Ορετει1εεεε ‹11εεε1εε

εἰ τ
..

Α. Β νν ο π· ε τι 1
ι
1 : «Με ?ΜΙ νεε εεεεεοι·εεει· 'Γτε.ε1ιεε1

1181181». -

Β. Η ε.τε1εενν εΙι1: «Πεεετ εΞειΒ·εΠ11ιι·οετπεειειεεε 1ε εεε
0τνριεε άετ Βε.εεεεειειιεε1».
Ιε ν1ε1εε1:"11Πεε?εεε Αιιτει· εεε Βιρειεει·ιεεεε111εε, 1ε εε
εει·εε εεΙεεε· εε 11ιειειεεε Μ11ιτεεεε εε εεε1ιτειι, εει· ει·οεεε
Αε1ιεΙιεε1ιεΗ.Με εεει 'Γεεετ1ιε11ιε.ε11Ιιιεεειςι.

1). Βινοιτ.εε1ιεε1το: «Ζει· 11'τεε·ενεε εει· Κεεεεεεεεεε1
51118111».

Β1εεεεεεεε θεεειεε εεε Αει.ετε εεετ Με θεεειείΙιτει εει·
Κεοε1ιεε Με ΗΠίε εεε Κεειιεει·τεεεε. Με εειεεε Αεει.ε ε1εεε
ει.ε.ι·1ιεεΚε.ιειεεττοιιεε (νεε 128 Βε1ιινιερεεεεεε) ννει·εεε 1ε
ειει·1ιε Βεεε·ιεε·εεε ,εεει·ε.ε1ιτ.εεε ε1εεεεε εει· Εεεε εεεεε11ιεε
Μι' εεε Κεεε1ιεε ειε1ιτει1ει·ννειιι€ει· τω, _ῇ

ε

εεε1ι άει·τ1ε1“ετεε
οτ1ει·ε'εει·Πε.εε1ιεεεε@ειεε εεε Κεεε1ιεεε εεε·εετεε1τι.Θεεεεεε
Μειιεε1ιεε ι111ι1εεεεεε εε1ιτεεει1ιε1ι εἱε 1Πει·εωοε. 1Βεεειιι
ειεε εεε εει νετεεειετ1εεεε Κτεε1ι1ιε1τειιΒιετιιιιεεε 1ε ιΠεεει·
Βιερεεεεεεεερεε.ι·ε νετ, εε 14ειιιιιεετ 1ε εεε.τ1ιεΒε1ιετιει;εεΒ·
νει·εει.ειε Κε.ειιεετι.εε εεεννεάει· εει· 1ιειεε ν1ει·ει1οιιεειερεε
εεε; 1ιετνοττιι1εεει1ει·εεει· οτε Βιιιρειιι1εε8· Μ: εεετ.Ιιε1ιεε
εεεε1ινι·εεετ. Με ειε Ηεεεεεεε1511ιιε.ι.ει·1ιε1ιεε, εε @εεε ε1ε
ειε εοΙε1ιει·Κι·ε.ε1ιε εε, ι1εεε ει· ινε1ι1εεε εεςει1ι·ϋο1ιιεε Κειε
ιιιει·ωε 1111ιΙΙ.,@σε εὶε1ιε ι·Ιεεεεε Βε1ιιν1εειιεεεε. Αεεει·ετεε1ιε
Ιιειειεεε Με ΓεΙΙε νετ, ινε «Με Με. ν1ετετἱειιε€εϊϋ1ιΙ νει·
ει.ει·1ιι.τω; εει11ιε1ιννετεεε εεινειΙεε, ε.1ιε1ιε1ιεεε Ρει·ε.ειεεειεε,
ειιε1ι εεοι·ιεε1ε Βιερεεεεεεεε ειι.εεεεεεε: εει· ν1ετὶτεεεε
Κε.ιειεεττοε ετεεε,·;ι.εεε εετεει εεε 8ι.εεεεεε, εειιι· ιε :ιει1ετεε
ΕειΙΙεε εειρεεεεε ειε εεει·είΐεεεεε Ιζι·ειι1ιεε ειε ειεςειιι11ϋει
1ιεεεε Βτεεεεε.

ἐει.ει·
Με; ειεε εεε εει· ειιιεε εετετεεεεε

εε1ιο1εεεεεε Κι· ε1ιεειιεε εεε νει·1ιε1ιεε εεε νιει·ετΙοεεεε
1111118ι'εειειιετε11εε: Τεεεε εοι·εεεΙ1ε, Μγε11ι.ιε, θ11επιε.τεειε,
Β1ι1ει·οειεειεεεειιεετε, Νειιι·1ι1ε,Βρ1Ιερειε, ΡεΙιεεεεερ1ιεΙοεινε
1Με, Ηνετει·ιε, Ρε1νει·τετ1τιε ι·1ιεειιιει1εε. Με Κι·ε.ε1τΙιε1ιεε
εει·ιρ1ιετιεεεεε01ιε.τε1ιτει·εειεε Π.. εεεε ειε Βιετιιε,ε εεε Ή
5τειιοιιεεει”ε1ι1εμε.ι·ε11ε1Με εει· 8ι.ϋι·εεε εει· Ηειιτ.εεεειειΙ1ιετ.
νει·15.ειτ. Νει ιε ειεειε 1·`εΙΙε,»νο εε ειεε ειε ειεε Νεει·1τ.1ε
εεεε Ε'ιεεενετειιτεεε Ιιε.ει1ε1ιε, εεετεεεεε εει· Ιειοειε Ρε.τεε
ι1ιεε1εεεεε Με 8ετ1εεει· (ΗΜ νεε Αεεεεννεε1ιεεε· εει· ειεε
Ιεε Βιερεεεεεε·, ί18,,288'011και· εεε νι1ιτειιοεεεεϊι11ι1ε1:ει·1ιεο
εεεεεινεε1ιτ,ΕεεΙιε εεε·ε.ι· εε.ιιε εε ειεεε1εεε Ρ1ιε.1εεεεε εει·
οεει·ειι εεε ιιετετεε Βιιιτειεἰιετεε. 1ε Β'21Ι1εε,ννοΝοε ΜΜΜ·
τ11ιεετει·ιιεεειι νει·1εμειι, πω· «Με νιοι·ετ.1εεεεείεε1 εεεεΙιιι.
εοτιεε.1.-- Με Μγε11ι1εεε @Με 1ιεειει· εεε ε;1ειεΙιεΜε άει·
1.15.ειεεεεε νιει·ειιεεεεεΕεε1ε ιιι νο111ιειειιιεεει·Οοιιι;ι·εεεε Με
εεε Βιοι·ιιεεεε εει· Ηειειεειιε1511ιπετ,ννο1ιε1ε1ιει·Ιιε11ιεεε
Κι·ειι111τειιε1ιει·ι1εεεει·ιεε.ιε νει·1ιε.1ιειεεε εε εεεεε ινει·εε. Ιε
ειεεεεε Ε”ειΙΙεε νεε Μγε1ιΜε «Με» εετ ειεε Αεεε1ιννεο1ιεεε
εεε νιει·ειιεεεεειεε1ε εοεετειιι·τ., ει1ει· εεει· ει.ετε άετ νιω
τ.ιεε@Με ειε 1ίι·ειικεε εεε (ΜΜΜ εεε Βτεο1ιεεεεεε Βτεε
εεεε ειε. 1ε ειεεει Ε`ε.11ενοε 1:1ειεε.ι.οιενε1ιεΜε Βτοννε·θε
εεει·ε'εεεεει 'Γγρεε ειεε ειεε ειεε ειιιεειι1ε·εΒιετεεε· εεε νι
ετειιοεεεεεεε1ε εεε ειιιεε·ΜΕ εει· ε.εειειεειιεεεεε 8επε. -- Βει
ε111οιιιειεεεΕεεε Αυτοι· 1ιειεε 0οιιετιιεεε εννιεε1ιεε εει· εε
ιεεε· εει· 8εεε15111κειεεε εεε νιει·ειιεεεεει'εε1ε; 11ετειεεεε
Με· ειε.ι·1ι1ιει·εεεεεειετ.εεει· Γεε1ιε εεεε ειε ε.11εεΚεεεει·ιι,
ειε εει.ει·εε.1εεει· ε1τεεεε εει· Βεεε15111ιειεΙεειοεΙεεεε. - εΙιι
ει1εε Ε'ε11εενεε 'Ι'εεεε Με 1)., @Με εεε.εεεεειρ; νοιιι Οτε.εε
εεε Κι·εεεεειτερτεεεεεεε, ειεε εεεεεερι·οεεεεε Μ.ιειοε εεε Υι
1ιτειιεεεεεϊεειε εει Βεεεεει·1εΒ·ε; 08.10Ψ8.Γ811εει· εεε Βεε1εεε
εεε ε1ε εε1ιεεεεεεε '1'εε11ετω» Οεει·εεεεεΙιε1 εΠ1ε1ι·ι,ΜΗ
ειεε ειεε Με .1ελ810Π.εεε ν1ετετιεεεεεΐϋε1ε ε.εε1ιεε εεεει·εε
Κιιοεεεε, ειιε·ει1εε εε ε11εε Κεεε1ιεε εεε 81εε1ετιε. Ιιι Γε.11εε
νεε '1'εεεε1εειρ1ειιεπιιι: Ρε1ι1εε εει· Ρυ.ιε11ει·εΠειιε,Με Εσει
11ει·ε;'εε1ιεειόγιι.ειοειε, ο1ιιιε Βιει·ιιεεεε 1ε εει· θεεε15111τϋ.τ.ε·
εμεει·ε, “πιο ειεε ειεε ε.εεεεερι·εεεεεε Ιιεε1οε εεε ν1ει·ει1εεε
εεϊεε1ε ειε Βεεεεετιε,ε·ε εεε. εε εεε Ι1εεεειιννιι·1ιε1ε. 1ε ΕΜ
1εε νεε '1'εεεε Μιι1ει·εε 0ι·εεεε, ινε εει·ε1τεΑτε.ιιιε εεει.ε.ει1,
πει· ειε 1ε Βεεε εεεεεεεε 11ε.ειοε εεεεε εεί νιε1ε 1ίεοε1ιεε
νει·ετειιει εεε ειεε· ειε1ιι 1ε Οοιιε·ι·εεεε Με εεε Βτοι·ειιεεε
εει· Βε.ετ.εεεειει1ιτει.- Βε1 Κι·ε.εεεε1ιεε εεε θι·οεε1ιιι·εεΜε
Αειοι· Βιοτειιι.εεε εεε νιει·ετιεεεεει”ε1ιΙε εει· ιε ι1εε_1εειεε
1:`ε11εε,ενοεεεειει11ιεεεειοτεεεεε εεειεεεεε, εεε εννει· Με εε
ειεε εει‹1ε11ε.ειοεεειε νο11εεεεειεετΟοεετεεεε. - Πεεεε11ιε
νει·1ιε1ιεε εοιιειετ1τιεει· εε1Ηνειει·1ε. Νετ τε ε1εειε Γε.11ε
εεεεεεε εει·ι.ιε11εν1ει·ετιεεεεεεεεεεε1ε1ιε11ειεειει· Βεεειο111ιετ.·- Διι10τι·εεε εειεει· 19ι·ιε1ιι·εεε εεε Βεεεε.οειεεε· 511.11:Π.

εεε ν1ετετ1εεεεεε1εΙ τω· ειε εε1εετεπε.εάιεεεεεε νεε εεε εε
Ιιε.ειιεεε Β'οττεεεεει· Ηε.ιιτεεεε1ο11Μπεεεε1ιεεεεεεε.
Α. Κεε1ε1ιονν: «πετ Με ε1ιιτιιι·Β·ιεεεεΒε1ιεει·11εεε; εεε
τεεεεε 11εςεεεεεεΙιννετε ειιιεε Αεε1ιτε.τ.εεε€Με εε.ε1ι
τ'ο1εεεεει·Ρν1ει·ορ1ε.ει11ι».
Βεε η· ιεε1ιε1ε Ποτε εεεεεεεε θεεε1ιννει· ειεε ειεε εε εει·
1ιἱετετεε νΙοτιιεννεεε. Αετετ εεεεεεε1ιε ι1ε.εεε11ιεΜε εεε:
εεεε.τί'εεΒο11°ε1εεε ορετΙι·τ.εε1ει1εεε εε.ε1ι Ηε1εε1ιε-Μ11ιε11εε,
εει εει· Ρν1οι·εεεεεεεεε νοι·εεεεεεεε.

Ε
.

εερο1‹1 0εερει·: «Ζετ Ρετ1ιε1ε,ε·1εεεε Τ1ιετε.ειε άει·
ιιιοει·εε1εεεε Ονετιι.1ε».- 0τ1ε·ιεε.1ε.ι·ϋ1το1.
νει·ιτε; Β·ε1ιε.1εεειιε νει·ε1ε εε 1εεετε Μετ1ιειε. (Βιι.εεεε
εεε 80. Αρι·111000.)

Α. Κι·ερε τ.ε1τ1: «Πε1ιετ Με 8τεε1 εε1°ετάει·εεε Ψ1ι·1ιεεε
εεε ννεεει·ιεεε Βιιιτεειεε άει· νεεεΙεεετε (Βιιιτεετεει Πει
τ1ειεεοτει εεεερει·ιε.ε).

1ιε ι·εεειεεεεε νε11τεΜ: ειε 1νιι·ΙιεεΒ· εει· νο;ε11ιεετε εειτ
Ιεεεει· Ζε1τ εε1ιεεει. Αεεει· Με ειε ινεεει·ιεεε Βιιι.ι·εει εετ
εε11ιεε1ιετειεΙ1εε Ιεεεεε. Βε ειε11τ ειεε εεε1ιε1ι·οιΙιε Πεεε1ε.
Με; νετ, νεε εεε·εεε1ιιεεε θει·εεε εεε εϋεεΠεεειι θεεε1ιιεε.ε1ι
Πεε νει·ει·ι1εει εεε Ειατε.ει: ρι·ο ι1εε130 Ττορίεε - 1 Εεε
1εεει; εεινε1ιε11ε1ιΜε Με Ιε.ιτει:1νενν1ι·1ιιιει; εεε1ι 10 8ιεε
άειι ειε, εἱεεεΙεε Μ: ε1ε νεε Βε1ιειετεεε εεε1ειτει.. Μεε1ιε1ιετ
ννε1εε1ιοειειτΜει· ειε ινε-ιτε” εεε ιιε Βιεττετ νοτ1ιε.ιιι1εεεε
0Πνεεειοε - εεε 8ει·1›1εετε Βεετε.ε1ιτ(εεε1ε,ε·εειιι Μεεειι).
$τε.ειεΙε.ε ε ν. 51ιε1ε: «Ρ1ιεεεεεΙν1 εε! τεεει·εε1εεει· Ετι
ι·νεε·1τιεεεε. Με ε1ειε;εε Βι·1ιτε.ε1ιεεεεε εεε Οει·εε, εει·
Νεεε εεε εεε Β.εε1ιεεε».
ΒεΙιεεει11ε1ι 1ιε.εεε Με Πεεετεεεεεεε·εε νοε Βεεε1ιε1·ι1,
Ηεειειει·, Ιεε.ρ1εεεεεε εεεετει· Αει.οι·εε εειν1εεεε, ι1ε.εε 1111
εε1ιεεεεε νεε νετεεειεεεεεε εεειεεε1τεεεεε_ Βεεειειιεεε επετ
Βετο ννιι·1ιεεε· εε άειι Τη· 1ερεεε,Με ειε ε1εεε1ιιειι θεωρο
εεειεε. Αε1'θι·ειικ1 εεεεειι Με 0ει·ιει1εεε εεε Ρ1ιεεεεε1ν1 ιε
εεε Ατεεε1εε1ιειε εἱεςει`ἱὶει·ι. Π1εεε θε1ιειε.εε εεειεει. :Με
Αειο1 εει·εο11ε19,0; ΑΜΠ εεΠεν11 1,0; ΑΜΠ 1εεΠε1 2,0 εεε
Μειιι1ιοΙ10,1. Πεεει· εει·εε εει.1εερι1εε1ιεΚι·ετε ιιε νετε;1ε1εΙι
εε εεε ειεΐεεεεε Ι)εειεθειεει1εε Ιιεεεε ἰειετεεεεειε Πει.ει·
εεε1ιεεεεε νοε 01ιτιειιεε.ε νετ. Αει.ετ Με ε” Ρ1ιεεεεε.1γ1 ιιι
Β-5 ειεε. Ι.εεειιε Με εε1ιτ ε·ετειε Πτίο18ε εει.εεετε.εει.. Ετ
εε1ιειιι1ε1ιει1ε.Μτ1ε 1ει.ειετ Ζειτ 16 Γει1ε νεε Ι.ει·νιιιιι.εεετ
εε1εεε εεε ενετ Με εεει ΕΣτ1“ε18εεεει· εεϊι·ιεεεε. νετ εει·
Ρ1ιεεεεεΙνΙριεεε1ιιεΒ· Κεειι ιεεε εεε Κε1ι11ιερι' εεεε.ιιιιε1τεε
(Οεεειει ιεει·. 0,5· Αετ.1ρνι·1ει0,5; ΑΜΠ εε.ι·εε1. 01; Δε.
ι1εει1ΙΙετε.ε10,0). @ο Ριεεε1εεε Μ: ειε 1ιεετεε Με εΕεεει
1νειιεεετεροε ε.εεεείε1ιι·εε,ιιεά εκει· εε εεεεεεεε Με 1ηςεεε
ιεεεΙιε1ι; ιε.81ιε1ιΕεεε ειε Ρι·οεει1ει· ννιει1ετεο1τ»νετεεε. Βε1ιτ
ι·ε.εε1ιεεεε·ιιιεει: εεε1ιάει· Ρ1ιεεεεε11εν1εεεειιε1εεεΜε εε1ιτεετε
Ιιε.ΐτε Βγερ1ιε.8·ιε,εε ι1ειεεειε 1ίι·ειι1ιειι ειιεε1ι1εάετι εε1ι1εεεεε
1ιοιιεεε. 'Ει·οε1ιεεε τεεει·ειι1εεε θεεε1ιννϋι·ε ο1ιεε 1ε111ι.τειιιοε
εει· Νε.ε1ιεει·,εεννεεεινει·‹1εε εεεοε εε.ε1ι 2 Ριεεε1ειιεεε τε1ε.
επι Βοεεε ειεεετ θ·εεε1ιινϋι·ε ει·εεειεεειι 1ε 1εετεεει.ετ Ζειτ
το11ιε θτε.ειι1εειεεεε; νϋ111εε νετεε.ι·εεες πω. 1ε εο1οεεε
Ε'8.11εεεε1ιεε πιεσε Β0-85 Ρ1εεεΙεεε·ειι ειε. Με εειτι1ε11εεεε
εΙ18ειεε1εε Ιιι111τι·ε.ι1οεεεε Κε1ι11τερΓεεο1ιεεθεεεεε·ει·εει1άεεε
ινει·ι1εε εεεε @ει-ιιιε εεειεεεεει, ιεεοϊετε ειε ι·εεεε εεεε1εε
εεε εεεειειιιεεεε1ιτειερΐτεε. Αει.ει· εοεει.ετ1ι·τε 1'ει·ιιετ ε1εε
Βεεεει·εεε· εει· 8ι1ιειεε: 1ε ε1ε1εεε Ε'ε.11εεεεεννεεε1Με Αρεο
ε1ε νο11ειειιτ11,ς,εε Με: ειεε εοι·ειε.1εΒιιιειεε ειε, εεει· εεετ
εε νει·1›11εεειεε 1ιε1εει·εΒιιιιιιεε, ι1εε1ι ετ.τειιει.εε1ειεεετε Βε
ι1εε εκει ειεΙιτ εε ειε. Ιε εει· Με1ιι·εεε1 εει· Ε'ει11εεσωτε
ιιι·τε ν. Βιε1ε Βεεεετιιε,ε· εει· Κει·εει1ιιιιι€1Δε1τεεε νει·ιιι1ετ1ε
τεεε εεε Αιιεννεττ'εε.-- Βει εειιιεει 8ε1ιεεριεε 1ει, εεε1ι εεε
Βεεεε.εειεεεεε εεε Αιιιει·ε, εεε ΡεεεεεεΙν1 ιιε Βιεε‹1ε εειι
εε1εεε εε εοιιρ1τεε; ειεε εεεειειειι·ε (5 ρ0ι.) εεεεεεει «Πε Νε.
εεεεϋ1ι1ε εεε εεριεεε1τ. εε.εε ειε ινεεεε Με ε1εει· 5 ρι·οο.
Ρ1ιειιοεε11εν11ϋεεεεΠε ΘΙνεει·1ε); ι1ε.τεε.ε1ιιιπι; εεεεε1ιεε ειεε
ετε.ι·1ιεΒε1ι1ε1ιεεεεεεεετεεςε.εί, Με εεετ 1ιε1ι1ννε1ε1ιτ; ειεί
ε1εεε ννειεε Με τω»θε1ιεερΓεε εοεριττ. Βεεεεεετε εεεετ1,ςε
πειτε” νοιιι Ρ1ιεεο1εε.1νΙΜε νει·ι'. εε1 εεε_ιεειρ_·εεΕ'ει·ειεε
νεε ο1ιτεε1εε1ιετεθε1ιεερτ'εε, ινε ειεε ετε.ι1ιεεε1ι1ειει1ε-ειτ.ι·ιεε,
ε1ε1ιτ.ε1:1ε1ιεεάεΑεεεεεει·εεε· εεειε1ιτ.; εεννϋεε11ε1ιεεεετ,επιτι
εειιι εεεει ειεε εεεεεερι·εε1ιειιε 1:1νρετττορειεε" εει.ετεε
Μεεε1ιεΙ εεε ΕεεΒει·εεε; εει· Β·ε.εεεε ΝεεεεεοεΙειει1ιεεε. Με
0ιιιιτει·ιεεειοε ει·ιε8·ε τε άΙεεεε ΙΓε11εε εει· νοτἱιεει·εε1ιεεεε
Βι·Ιε1εΜει·εεε·, ι1ετεεεεεννιι·1‹ι ειε Ρεεεεεε11ενΙριεεε1εεε· 1ι1ει·
εεε εεεεεεετε: εο1ιοε εεε1ι ειειεεε Ριεεε1εεε·ειι (5 ειεε.
εεεεε·) νει·ε1εεει ειε Βεει·ει1εε εεε ειε Βε1ι1ε1ιε1ιεετεεεννὶΙΙτ
ει:: εεε1ι1ε Γε.11εε νοε ειι·ερ1ι1εεεεει θετε.ι·τε, ινε εεννοε1
,Τεεε·Ινεετιιι ε.1εειιεε Τττε1ιΙει·εεειεεειιτε ετ1”ε1,ε1οεεΙιεεεε, εε
νν1τ1ιιεειε Ρεοεοεε11εν11εεεεΒ·εεΙειε.ιιιεε 10ι·1“ε18·.Αεεεε Ρ1ιει
τνεΒΜεεε νι·ει·‹1εε εεεεΙε11ε εετε1ι Ρ1ιεεοεε11εγ1 εεεριι·τ.
(1-2-8-5 ειεε. Βεεεεε;). Αεε1ι εε1 ε1ιι·οειεεεει· εει·! ετ
ειπε ει·1ιιε1τ.Αειοι· εεεε Δευνεεε1εεε εεε ΜΜε1ε ειπε
ειι1ι.ειε.

ο Α ε ε1 τε ε ιι ε.
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Ποιοι πιο· Βιιεειει:ιιιιιι Μοπιι:ιιιιπ:ιιιιιι Ζιιιιει:ιιιιιιιιπ.

Νοθ. ΒοιΙει€ο ποτ ..δι ΡοτοτειιιιτΒοτ Μοπιοιπιοοιιοπ ιλ(οοιιοπεοΙιτιίτ". πιοπ.

Β.ΠΒΒΙΒΟΗΒ ιιιιιιιιιιοιΜοοεπ ΖΕΙ'ΡΒΟΠΕΙ!"Ι'ΒΠ.

Αι·οιιιναροιοιιιιιτι·ιι,ιιοιι·οιοο·ιιι οοπποιιπο_ι
Βοιοιιοροτοιοςιι

(πωπω
πι: Ρογοιιιοιι·ιο, Νοπι·οΙοοιο π. ποιπ: π. Ρογοιιοροιιιοιο8ιο).

Βο1ιιιι.οοιιιιιιο. οποιο Βοι.πιιιο. (ΒοτΙ:ιπ'ο Ηοοριτο.Ι:οιιππο).
Οιιιι·ιιι·ο·ιο.

ιιιτιιτΒιοἔΒιοτοΙιο_ιο οπιπιιιο.( ιπιπωποιιο πωπω).
δοοΙιοιιοπιοΙπιιι (ννοοιιοπιιΙο.τι).

ἐιοκοριμο
τιιοοιιοιοιιιτιιι·Β·ιι(Απποιοπ ποι· τοπικ!» Οιιιι·πι·ειο).

οπι2ιπο (Μεπιοιπ).
Ποπιιιιιοποιο οποοι·οπιο(ΜοπιοιιιιοοιιοΒιιιιποοιιοπ).
Ποπιπιποικι_ιορτιΙιοινΙοπι_ιοιι ιιιοιοιιοπιιι οιιοι·ιιιιιιι(Μοπιοιπιοοιιο
ΒοιιοΒ·οπ ποιπ

Μοι·ιπο-Δι·οιιιν21.Βιιοοιιιι Αι·οιιινι Ρο.τοΙοοιι,Ι‹Ιιπιιοο οοΙιοιπωπω ι ΒοοιοτιοΙο).ι·ιι
(Βπεο. Αι·οιιιν ιπι· ΡοτιιοΙοειο) ιιππ. Μοπιοιιι π. Βοοιοι·ιοΙοο·ιο).

8ιιιιι·ποι ιι.ιιποοιιοι·οιννο.ι οιιοιιοικιοιι Βοιοοποι (.Τοιιι·ιιο.ΙΕπι· ω)
οιππιιιιτο ιιππ Ρι·ο.ιιοπιιτοπιιιιοιτοιι).

ννοοιιιιιι οΕιοΙιποΙοο·ιι(Ζοιτ.οοιιι·ιιιπιο ΟριιιιιοιιποΙο,ςιο).
ννοοιπιιι Μιπιιοοιιοοικοι ι οοιιποιιιιοιποιοιιιοιι·ιι ι ποι:·οροωΙοειι
(Ζοιτοοιιτιι'ιπι Ιπιπιοοιιο ιιππ Β·οι·ιοιιιιιοποΡογοιιιοι:ι·ιοιιππ
Νοιιι·ορο.ιιιοΙοο·ιο).

Ψοοτπιι‹ υΒοοιιτ.οοιιοοιινοπποιεςιο·ιοπγ.οοιιποιιιιοιι ρι·οΙ:1:ιτοοιιο
οπο) ιιιοπιπιπγ (Ζοιι.οοιιι·ιι“ι:Ιιιι· πιιοπιιιοιιο Ηγειοπο, ο;οι·ιοιιυ
ιιππ ιιππ ρι·ο.ιιτιοοιιοΜοπιοιπ).

Ψο_ιοππο-ιιιοπιπιιιοΒιιοιιιιι·ποΙ (Μιιιτιιι·-ιποπιοιπιοοιιοο.Τοιιι·ιιοι).
ννωποιι (Ποτ Αι·πι).~_~

ιΝοιοππο-Μοπιιιποι‹γ 8οιιιιι·ποι. .ιοπιιοι·-Αριιιι Ι900.

Κ. Κοτοο ιιιιιοιν: «Βοιιο.ιιπιιιιιε ποι· οιιι·ι8·οιι οπιπ πιιι:
ποοι.ιΙΙιι·ιοιιι ιιππ ο·οιιοοιιιοιιιννοοοοι·». (Νι·. 1.)
200 ειιι οιιι·οπιοοιιοι·Οτοι·ι·Ιιοο Ιοιποππο Ρο.τιοιιτοπ. Βο.νοιι
νυπ1·ποπσ!)ιιπι' τι·οοιιοποιπινο,<ι·οιιοιιιιπποιτ: 25 ππι·οιι Βοι·οϋ.ιιι·ο
25 πιιι·οιι Αι·ιοτοΙοιιιιιιοοιιπποπ. 2 ποιοοΙιιοιι οποιοοιι ιιπ 'Ι'ιιι·οιπ
προο ποι· 8ιππο ιι·οπονοι·οπο πππ οο.νοτποοιιε. Βοι· Οπτοπιιιιοο

οιοιιι·ι.ο πιιτοιιοοιιιιιτιιιοιι οιπ '70. Τομ. νοπ ω. 150 πιη·ς;(_ι
ΑποοριιΙππο·οιι πιιι. 2-ΙΟ

ἔΟι.
Βο1·ο8.πτοΙϋοιιπο·οπ.Κοοιιοο.12

Ιϋοιιπο·οπ. ποοτιΙιιιτοιιι ιιπ ;;οιιοοΙιτοιπ ινο.οοοι· οοιιιιππο1τοπ
Ροιιοπιοπ ιιπ ιιοιποι· 8·οοιοτιιοιι. ιιπ ποοιιΙΙιι·τοπι ινοοοοι·
ινπι·ποιι Ροι.ιοπιοπ ιιοιιοιιποΙι. Βιο Βοοπ1τοιο ννοι·οπ πω»
Βιιιο; πιο οι:οι·ι·Ιιοοοιοιιι·τοπιιτοιιοοιιπιιιΙιοιι ποσο 3 ινοοιιοπ,

ινιιιιτοιιπ Βοι ποπ Αιιοοριιιιιπποπ :πιο Βοι·οϋ.πι·οΙϋοιιπεοιι (80
Ροι.ιοπιοιι) πππ Κοοποο.ΙΖΙϋοιιποοπ (25 Κι·ειπιιο) ειο (που :ιιπ οι.
Τιιιςο πιιτοιιοοιιπιπιιοιι οιοιιι·ιο. 1)ιο ΒοοιιΙιο.το ποι· Βοιιιιππ

ιζιιιι€·
πιιτ ποοιιΙΙιι·ιοπι νιίοοιιοτ ινιιι·οιι πιοοο1οοπ, πιο ιιοιιπ εο

οο ποπ.

Ν. Κοιιιοι.ι·πιοικι
Μπι». (Νι·. Ι.)

Ε). θ ο ιι ι ιιι οιπ ο ιι ι: «Βοιιιιοοινιιππο ποο
ι'ι·ιιιιοΙποιιοοιιο Ροι·ιοοτ.ιτιο». (Νι·. 1.)

1π ποιπ νοιι θ. ιιοοιιο.οιιι:οποπΡειΙΙο πω. πιο ΚιιςοΙ ποπ Ποτε
ιιοιιτοΙ, πιο Ιπιπ)ζο πππ πιο Ριοιιι·ο νοι·ιοιπτ.: ννοιιι·οοιιοιπιιοπ
ννιιι·πο νοπ ποι· Κιιςο1 οποιι ποι· Ηοι·επιποποιοινπιο ιιοι·ιιιιι·ι.
?ο!ποο ο" νοι·Ιοτ2ππο· ννο.ι·οπ: Ροτιοιιι·πιτιο. ιοιοιιτοΒοιιιιιπι
ρίιιιι€ ποι· ΙΔΠΠἔθ ιιππ Ρ1οιιι·ιιιο. Ροι. ιιπ οππ1ιοιιποι·ιι );οιιο·
οοιι. Ιπ ποιπ ιιοοιιοοιιποιοιιΡοιΙο οπτινιοιιο1ιο ειοιι οιιοοοι· ποπι
8 Μοιιο.τοπιιοιι ποι· ιιι·ιπιιιι·οπ ογριιιΙιιιοοιιοπ Ιπιοοιιοπ ιιπ ποι·
νοι·1οιικοπ Βι·ποιοοιτοοιπο ιιοοιιο·ι·ο.πιΒοΡοι·ιοοιιτιο ποι· Βιρροπ.

Κ. Β ιιι ο νι : «Κιιποτ.ιιοιιοΗοιιιιιιιιιιποοιιο». (Νι·. 1).
Θ. ιιοοοιιι·οιι›τ.4 Ε'ο.ΙΙο, ιπ ποπ πιο Ηοι·πιιοπιποοΙιο ππι· Βοἶ
ι'ι·οιιιιιο; νοπι Μιιιιοι·πιοποι πιιοΒ·οιιιιιι·τινιιι·ποπ.

«Ζιιι· Οποιιιοτιιι πω· ΑπΒιιιπ Μπιο

Βι·ιιοι.Ι‹οι·ι›οο ιιππ

Π. θε ι "οι ο ο ιν: «Βοιιοππιππε ποο ΑιιποπιιποΙιγριιιιο ιπι:
Ιρι·οοοπτιο;οπιοιιιοι·οιοτιπινοοοοι·». (Νι·. Ι.) _

25 ΡιπΙο. Πιο ΒοποππΙιιιι.ο,·ννιιι·πο Γοιεοπποι·ιπο.οοοιιπποεο·
παοκ: ποποπ·ιιοιιοιπττοιοιιποΡο.τ. ποποπ ποππ ΐοοι.Βοοι.οιΙτοι·
Πιο.ο;ιιοοο, οιπο 1ρι·υοοπτ.ιἔο Μι.οοοι·ιο;οΟιιΙοτοΐοι·ιιιιϋοιιπο·,νοιι
ποι· οι· 1-2 οτιιππιιοπ Τομ πππ πωπω οιποπ ιπποποι οιιι
ιιοιιπιοπ πιποοι:οπιο ποιπ νοΙΙοτει.ιιπιο;οιιΒιπΙιοπ ποι·Τοπιροι·οτιιι·.
Απποιο Μοπιοοπιοπι.ο_ινοπποπ οποι· Αιιι·οιιιιιποοπ ιιοποιιιοπ πιο
Ρειτιοιιτοιι ιιιοιιτ; ιιπι· ποποπ νι·ιιι·πο πο( ποπ Χοπ( οιπ τοπ
ιιοπιοΙ Β·οΙοο·τιιππ ποι νοι·οτοριιιπ,<.=;Κιγοπιοπ ορρΙιοι1·τ. Βοι
πιοοοι· ΒοιιοιιπΙιιιιο· νοι·Ιιοϊ πιο Κι·ειιιιιιιοιι νοτιιοΙτπιοοιππ.οοιΒ·
Ιοιοιιι; ποι· Αρροιιι: πω· ποι ποπ πιοιοτοπ Ροιιοπτ.οιι ειιι. πιο
Ζιιιιεο ιπιιιιοι· οι.ννοοΐοιιοιιτ, νοιι οιποπι πιιιιποπ ΒοΙοε ιιοποοιιτ.
Κοιποι· νοπ ποπ Ρο.τ.ιοπιοιι πιο” πω· Βοιιιιιοι·ποπ ιιι ποι·
Βοιιοιιιιιιιιιο, Βοι Ρο.ιροιιοπ που· ποε Αιιποπιοπ πποιπριιππιιοιι,
Μοτοοι·ιοιπιιο ιιοοιιιππ πιοιιι.. Βοι· Μοο·οπ ιιιιιοιιοπιι·ιο ειιι;
οιπιι·Ιιο Πιιι·οιιιιιιιο, Ποι·πιΜπιιιιιΕοπ πππ Ροι·ίοι·οποποπ ινιιι·ποπ
ιιοιπ οιππιι.χοοΜπι ιιοοιιοοιιτ.οι:.Πιο Ροι:ιοπτοπ ΓιιιιΙτοπ ειοιι
ι·οοιιι ιιιιιιικοι·, πιοι·οπ πιο ποριιιιιιι·ι. Ποιιοι· 8οΙιΙο(Ιοοιο·Ι‹οιι:

ννιιι·ποπιο ο·οιιιοςι.; Ποιιι·ιι·οπ ννιιι·ποπ οοιιοπ ιιππ πιει; ιιπι·
ιπι Ηϋιιοοωπιπιπ ποι· Κτοπιιιιοι(:οποι· νοτ ποιπ Τοπο ιιοοιιοοιιτοτ,

Κοριοοιιπιοι·ποιι ΐοιιΙτοπ (πω. νοΙιοι.:ιππιο·. Πιο Ε”ιοιιοι· πιιιιοι·ιο
πιιι·οιιοοιιπιιιιιοιι 18 Τομ. νοπ 25 Ροιιοπιοπ ειππ 22 (88μα.)
ι.:οποοοιιιιππ Β (12 ρΟι.) Β·οοιοι·οοιι.

Α. Ρο Ιι1οιιι: «Ζπι· Β'ιο.ιι·ο ποι· Βοιιιιππιιιιιο· ποι· Πγοοιιτο-.
Πο». (Νι·. 1.)

"

Απ· θι·ιιιιπ νοπ 8 ιιοοιιοοΜοτοιιΡιιΙΙοιι οιιιιιιιοιιιτΡ. πιο Πι·
οοπτοι·ιο ιπιτ ποποπ Ιοιιιγοιπιγοιιιοιι οπ ιιοιιιιιιποιιι. Βοι ποι·
Αιιίποιιιιιο ΙιοιιοιιιιπτΡετ. 80.0 οι. ποιοι ιπποι·ΙιοΙι ιιππ 8·Ιοιοιι
2οιιιοι βοΙιιτ. Αιποποπ. οιιιιοιοιιιιιγοΙιοι Β ρθι:.-8ΟΟ,Ο πο( οιπ
Κιγοπιο. Νιιοιι θ-8 Βιιιιιιποπ ιιοιιοπιιπι ΡΜ.. οιπ πννοιτοο,ποιοι
ο.ι·ιιο·οοιιοιιοοΚιγοιπο. πιο ΖοιιΙ πω· Κιγοιποιι Επι·_ιοποπΚι·ιι.ιιΙιοιι
ιπ 2 'Ρομπ ιιππ· πιοιιτ ιποιιι· πιο Β--4. Ροιιοιι πο.οιιποιπ οι·οτοπ
ΚΙγοιιιο. ιιιιι1ιοιι ειοιι πιο Ροτιοπι.οπ ωι°οπ ιιοοεοτ: πιο οπο.
1οιιποιι, πιοΙιοιιποπ Βοιιπιοι·ποπ ιιπ Βοοιιιπι ποποπ ποιπ ω,
πιο Κι·ει.πιιοπΙεοπιιτοπ οιιιοοιιιο.ιοπ. πιο πππ ποι··θιιιιιιο ννιιιπο
ιιοποοιοππ 8οι·ιιιι:οι·, Αρμοτιι: πππ ΡιιΙο ιιοοοοι·ιοποιοιι το.οοιι.
νοι·οοιιιιιιιιιιοτιιποοιι ποο Ζιιοτο.ιιποο πιπι·ποπ ιπ ιιοιποιιι Ρο.ιΙο
ιιοοιιοοιιιοι, ιι·οιπποιπ πιο ΙοΙιτιιγοΙπιγοπιοπ ιιι ΡοΙΒο ποο οριι.ι.οπ
Βιπιι·οτοπο ποι· Ρπιιοπιοιι ιπο Ποοριιο.1πιω ιιπ Βοοιιιιιο ποι·
Κι·οπιιιιοιτ οποοννοππι ννοι·ποιι. Πιο οιιποιι.ο,·οννιι·ιιιιιι€ ποι·

Ιοιιηοιπ1ι·οιιιοπ οτιαΙιιι·τνοιι. ποπιιι·οιι, πωε ποο Ιοιιιιιγοι ποπ
ΠιοΙ;ποι·ιπ, ιινοιιι·οοιιοιπΙιοΙι,ποοιπποιι·ι ιιππ ποο Πγοοιιτιιοτιοςιίτ
πο( ποι· ΒοιιΙοιιπιιοιιτ ποοοοιιιοπ ιιιιτοπιοι.

Α. Βοιιιιτοοιιο.ιο οι: «Βιο·ιτοιιο ποι οι·οιιρϋοοι· Ι.πιπο·οιι
ειιππιιιι8·». (Νι·. Ι.)

ΑΜ θι·πππ ποι· ιιι ποι· Βιιτοι·ο.(.ιιι·νοι·ιιοπποποπΑποπιιοιι ιιππ
20 οιι.κοιιοι·ποιπ ποιπ πιο πιι Τοιο;οπποπΒοιιιιιοοοιι:
1) Βιιιο οοπριι·οππο ινιι·Ιιππο· ποτ πιο πιοιπιπ πιοΙιτ.
2) Βιποπ πιοι·ιιΙιοιιοπ Βιιιιιιιοο απ( ποο Βιπιιοπ ποι· Τοπιιιο
ι·οι;ιιι·πω. ειο ιιιοιιι..
οι Βοι· ΡιιΙο »πιο Ιο.ποοοπιοι ιιππ νοΙΙοι.
4) Πιο Ατ.ιιπιιιπο·ποιοι; οιπο Νοιοιιπο· ειιι· Βοοοιιιοπιιιο·ιιπε.
ό) Ειπο ποιιιΙιοιιο νοτιιιοιιιιιπο ποι· Πο.ι·ποποοοιιοιπιιπεΜπι
πιω ιιοοΒοοιιτοι.
θ) Βοι· Κι·οπιιιιοιι:ονοι·Ιο.ιιιοοιιοιπτ ιιιιι·οοι·πο ιποι·ποιι.

'7
)

Ιπ ποπ πιοιοι:οπ ΡειΙΙοιι .πιο οιπο Βοοοοι·ππο ποο Μιμι
ιποιπιιοιιπποπο ποι· Ροιιοπιοπ ιιοοιιοοιιτοτ.

8
)

Ιπτοκιοοτιοποοιοοιιοιππιιειοιιειππ πω. Βοοιιοοιιιοιννοι·ποιι.

Ρι· οι. Α. Ο τι Β·οι·_ι ο πι: «Επι π16ιεΙιοΙιοι·'Ι'οποείο.ΙΙ πιιι·οιι
Βι·οι:ιοΙιιιπο;πιιτ Βι·οοιιιιιοοεοπ». (Νι·. 1.)

Ε. ΒΙ ιιπι οπ ο π: «Ποιιοι· Ιποοπτιιιοπιιπ ιιι·ιιιοο». (Νι·. 1.)
Ιιι οοιιιοι· οποίιιιιι·Ιιοποπ Αι·ιιοιι/ Βοορι·ιοιιτπω. πιο (μπει)
Νοι·νοπρειιιιοιοΒ·ιο ποι· Ηοι·ιιιιιοοιιι.ιιιοππ. Πιο Βοορι·οοιιιιιι8·
απο πιιτοιι επιιιι·οιοιιο οιεοιιο Βοοιιοοιιτππο·οπιΙΙιιοι;ι·ιι·ι..

Ε. 'Ι
' ο ο ιι ο
ι
π ο ο ο οι: «Πιο ΙπιοοιιοπεΜ·οπιπιοιι: ιπ ΚοΙο

Μινι-ιιι». (Νι·. 1.) _

Αιιο(ιιιιι·ιιοπο Βοοοιιτοιιιιιπο· ποι· πσι·τιο·οπΡοοιοριποπιιο.

Τ ο πι ο ο ο ιι ο νι ι τ
.
ο ο π: «Ζπι· Ρι·οοο ποι· νοτιιτοιιιιιιἔ ποτ

ΜοΙοι·ιο. πιιι·οιι 1ιππιιιππ». (Νι·. Σ)



Ν)

[Μ. (Με )νε(:Ιιει(ιειιετ ε.ιιεεοτ(ιετ ιιειεεειι .Τε)ιτοε:ειι.ε.ιιειι ιιι
άειι Ηει·ιιετ- (ιιι(ι ))(ιιιτει·ιιιοτιετ.οιιιιε(ιιιεειιιο( (Με, εε ).ι;ιιιιιιιτ
Τ., (Μεε (ιιοΒιεττειιινε.τιιε·ιιΙιε(ειιιειιι νετιιι·ειιο(ε Αιιειοιιτ ετοι
()ιο ειιεεειι)ιεεειιεΙιε νοτιιι·οι(ιιιις (ιετ Πιιιιι.ι·ιιι.(ιιιτειι Μοει(ιιιοε
ιιο(ιιι τιι(ιιιτΜε ('εετετειιοτι(ιειι Ιιεττεειιτειιω, (τεεε (ιιο Ισοπ
ικι.τιοιιερετιο(ιε(τει Μ(ι.ιετιε7--21Τεεε ιιιιΒεττοπιιιιοτι«Με.

Β. 8 ε ιι ε (ιι Ι ε τι(ε ι( ι : «Πειιει· (ιιε Ζιιεειιιιιιειιεοπιιιι(ε (Με
Βιριι(Ιιει·ιετοιιιιιε ιιιι(ι Ρι·ιιιιιιιε άοε Ι)ιριι()ιοτιε)ιοι1εοτιιιιιε».

ἴ (Ντ. 1.)

Μ. Κοειιιο·ειιει·(;:
Μειιε(ιιιειι». (Ντ. 1.)

Ιιι 2 ΜΜΜ νται· (ιιο )νε.ιι€ε. ιιιι (ιτιττειι άοτ Πιι(ετιιιείετ
ιιετι·ο(ΐειι. Διιε Ρε:Ιιε @που ιι(ι.(ιιιειι(ερτεειιοιι()ετειιιτιιτει
εειιετ Βειιο.ιι(ιιιιιιε ιιι Ηειιιιιι).; (πω.

Μ. Κοιρε Ι( ο (ν: «Ποτ Αιι(οιιοιιειιιιιε ιι.ιε ρεγειιιε(ι)ιε Κι·ιιιιι(
ω( (τω) (ιιο Βε)(ε:τιιριιιιιε(Ιοεεειιιειι». (Ντ. Ι.)

«Β Β`2Ιιε νοιι Αετιιιοιιιγι(οεο ιιειιιι

Ν. Θεοι·(.(ι“ειτ (τω:
εειιτοιι τοιι('εε
(Ντ. Ι.)

Πιο Ζε.ιιι

«Κιιτπετ Βοι·ιειιτ ιιιιει· (Με Βρι(Ιειιιιε
ιιι ννιιιιιιειιετι·ειι(ι ιιπ Ηετιιε(. 1896».

(ιετ ει·)ιτιιιιιι(οιι Βοι(ιετειι Ιιετι·ιι(.>(98. (ι
.

ιι. εαπ
Π: (ιετ ,(.τετιπετινιίιιιιιιειιε(τειι(ι'εειιειι θετιιιεοιι. Βιε θειιινει·
Με;; άει· Βειιιι(ι(ιι·ιιεε (νετ ιιι 40 Ε'τιΙιειι ε(ιιι·Ι( (8 Με 5 επι.)
ιιιιεεερι·οειιειι. ιι

ι 52 ΡειΙειι εοΙιντεειι (1 (πω) Με.) νοιι (Μει
ι(ιιΙιεειιοιι θγπιριοιιιειι νι·ιιτ(ιε Βιιιιεειι ιιι άειι 8·εεειιι.ιιιιεεΙτειι
θεϊΔιεεειι άοτ ιιγροι·ριιιειττοιιΙ)τιιεειι ιιπά Ριιιειιιιοιι (ιετ Οιι.ι·ο·
ιιιιειι εεειιε(ιιιτει. Ποιιοι· Α(ιιειιι- οιιετ 8ειιιιιεΙ(ιιεεειιινετ(ιετι
ι.(·ιιτ()ειιιε .<τει(ιιι(ι·(,οιιι.νοιι) ειιιιιτε Ρ(ιτιοιιτειι Οοιιεεεειο(ιειι
ειιιπ Κορι'ε ιιππ) θεειοιιιε ε.ιι(ννιεεειι. Βι(οριι(ιιιιιιιιιιε ι.ιτιιι·(ιε
λ(ειτιειιιιι(τεε Με.) ιιοοιιιιιοιιτει. Πιο Κι·ιι.ιιι(ιιειτ.(ιε.ιιοι·τε(ιιιτ(:ιι
εειιιιιι.(ιιε)ι 50 'Ραμ. ΑΙΙο Ριιτιοιιτειιειιι(ι €ειιεεειι.

Ι.. Κ ο ιιι ρ τ
ι.
τ
ι
ε ε νν : «Ρτιι(ιιιιτ άει· Ρ(ιιεΙιε. ιιιι(ι ιιιτο Βειι(ιιι()

ιιιιι(.τ(ιιιτειι Κιιοειιειιιιε.ιι(». (Ντ. 2.)

Βιε Κιι(ιεΙιειιιιιιιιτ ιιιι(ι (ιιο τεειι(.2ει(ιε
και( Κ. Πιτ (ιιο ιιεετε Βειιειι(ιιιιιι
(τεετιιτειι.

οιιιςεΙειι:ει.ε Μιιεεε.εε
εειιιο(ιιο(ιε (ιει· Ρει.εΙΙ(ιτ

'Γ ο (τι τ
ι
ε ε ιι ε τι(ι ι: ε ε ιι : «Με τετ νοιι Ρετειιεριιτι1:ιε ιπιτ

Ι.ιιιιΒ·οιιιιιιεεεεε ιιιιιι νοΙΙΙ(οιιιιιιοιιει· θετιοε(ιιι(ι· οιιιιο ειιι
τιιτ8·ιεειιεΒιιι(ι·τιιι”ε».(Ντ. 2.) .

Β ε γ ει τ
ι : ((Ο)·ειιε(ιοΙιοι(ιεεειιιιιιιιε·ιιε.ιιεεινε τ·ε.ιιιιιιι».(Ντ. 2.)

Ιιι (Με νοιιι νει·(. ΙιεοιιιιεΙιτετειι τω.. (νετ (ιιο Θεεειιυνιιιετ
ιιιι)ιπετει€τοεε,τιυ.ιιιιιάειι .ιτιι.ιι2ειιΒο(ιετι (ιετ Μιιιι(ιιιιιιιΙε ειπ
ιιπά (ιιειο(ιιττο(ιιο Ζιιιι(τε ιιιι(ι)ι οιιειι.ιιιιιι άει· ειιεειιιιιιειι ειε (ιιο
.<.ι(ιιιι2εΜιιιι(ιιι(ιιιιο ευετιιιιιθ. Ρετ.. ι((ιιιτι(.εννε(ιει·ερτεειιοτιιιο(:ιι
(τοι ε.Πιιτιειι, ννε.ιιι·ε(ι)ιειιι)ιειι.ιιιιοι;ε Ζιι(ιτιι(:)(ειιε άει· Βρι
(.τΙοτιιε(ιιιτ(ι)ι(ιιο Ζιιιι(τε. Ι)ιε θεεειινι·ιιΙει: (τετ.νετ (ιιο τοι·(ιετοιι
Ζε.ιιιιε Ιιετνοτ; Ιοιττετε )(ειιιιτοιι (Ιοειιε)ιι οιιιιε ΖιιΒειεεετιεάει·
θεεειιννιιιετ (Με εεεειιιοεεειι ννετ(ιειι. Βοι ΡειΙρε.(ιοιι 2οι8·τε
(ιιο θεε(:ιιινιιιετ ειιιε ειιετ.τοερτοειιειιοΕ'ιιιετιι(ιιιοιι ιιιι(ι ειιι
)ιιοι(, Με (ιιε Ρι·οιιοριιιιει.ιοτιοτινιοε. ειπε (ιι(:ι(ιιε)ιε.(ιιιτειιειο)ι·
Μεε, ιτοιιιιιεΙιε, εειιτ Μάιο, (:οΙΙοι(ιε Ε'ιιιεει(τι(ει(:. Βειιιιιτινε
Πειιιιιιιτ (τετ ετε(.τιειειι Αιιεεειιειιιιιε άει· θγετε ιιιι(ι ιι·ιε(ιει·
ιιοΙτετΟ(ιιιτοτιεειιοιι άοτ ειι(ετιιιι(ιειιετιΒϋιιΙε ειιι. Πιο θειι
ιιιιιι άοε Αιιείιι)ιτιιτι((εςειιεεε εετ Η)(ιιι(ιιιιε.ειιιιιιιιο·ιιεΙιε, (ι. ιι.
(ιεε ιι(:τιιενι(ε.τιιιοιιιειιιιιε2οιειο εετ Βοι (ιετ Οροτιι(.ιοιιεΙε
νοΙ))(οπιιιιειι (ιιιτειιεειιειε από ιιοτιιειΙιμ;τεειειι Μεε »οι άει·
Βιιτειειιιιιι(τ άοτ Θοεειιιτιιιε( Μουτ.

.Τ
.

'Ι' ε) Κο: «Οοιιιιιειοιι:(ιεε Αιιι;εε (ιιιτειι Βιι(2». (Ντ. 2.)
Πιο Βι·εειιειιιιιιι€ειι εοιτειιε άοε Αιι(.ι·εε ιιι·ειτειι: (ιιε ,(τε.ιιΖε
Ηοι·ιιιιειι(. ιιιι“οΙ(ὲ·οάει· ΑιιεειιιιΙΐοτιιιιε· (Με Βρι(ιιειει. (τιιιιε;
(ιιι(>τιιιιετ (ιιο Οοτιιεε. οιιτερτοοιιειι(ι(ιει· Πιιτε άοτ ΡιηιιιΙε.τω( ειιι ιιοτιεοιιιιιιει·,ε;ι·(ιιιετ,(ιιιιιιιοι·Β(.τειΓετι,ειιιιΙιειι ειιιειιι
θττειι”ειι.(ιετ επί οιιιετιιθι:.ιεε ιιιιο)ι ιιιιιιιιιει·2ιειιειιειιιεε Πιε
ττιειι(οιιοιι(ετειιτ; )ιγρι·εειιιιε (ιετ Ιι·ιε (ιιπ) ρεττ.ιεΙΙε Ρετιι.ιγεε
ιΙιτοτ Μιιει(εΙίιιιι·ιιιετιτει ιιιι(τεει.ϋι·(ετΑεεοιιιο(ιιιιιοιι. Αιιεεετ
(Με )ιεειιι.ιι(Ιοιιιιειιιι Ρετ. )(ει·ιιτετιιιιιτι,ι.τειι(ιιιι·ειι άειι οΙει(Ι.ι·ι
εειιοτιΓιιιιι(ειι (ιιι άει· Πειιτ ()ετ 8(ιι·τι, (ιεε θεειειιτε. (Με
Η(ιΙεεε ιιπά άει· θε.(.>·ειι(ι(Με Β(ιιιιι1τοτ8οιειιι(οειιιι(ινοΙιει.2.ιι(ιιρ;ε
Τειιιιιιειι: τω( Ροι·ι°οι·ετιοιι(Ιεε ΤτοιιιιιιοΠοιε (ιιι εοι· Βειιε, (ιιι
()ετ (Με Αιι(.τει·οτιο(π (νετ. Πετ 8ττειι'ειι (ιιι άοτ Ηοτιι)ιιιιιτ,
(ιει· (ιιεεειιιο ιιι πιει ε·Ιοιειιε ΠειΙΐτοιι, ειπε οιιοτε ιιιι(ι ειιιε
ιιιιτοτε,(ιιοι1τε.ε‹:ιιννειι(Ιιιε(:)ι2 Τιι.(.(ειι,(ιιο'Ι'ειιιιιιειι ιιιιειι ειιιει·
ιιοετε)ιοιι. Ποτ.Ριιι. Μιειι ιιι (ιετ Βοιιειι(ιιιιιιθ· (ιεε νω. ει.νιτει.Ξ

)

νιίο(ι)ιειι. Πιε Βιιιεε τω.» (ιιοεε @Με ω( νοΙΙΙ(οτιιιιιειι
(ιιιι·(ιιιειειιτι(τ.

Θ. 'Γ ε (ιιι ι εεε ιι ιι Ι ι τι: «Ρι·οτειτοοΙ]ιιοιθοιιοτι·ιιοε». (Ντ. 2.)
Τ..ιιειιε.ιι(ιο1τε40 Ο(ιιιετι·ιιοοειιι.ΙΙο ιπιτ Ρι·οτει.ι·Β(›Ι(πιά Ι(ιι.ιιι
(ι(ιιιει ει( ιεΙε,(οιι(ιειιΒειιΙιιεεειι. Ιιτι Βεπι·ε(`ί άει· Ι)ειιιοτ άοτ Βε
ιι(ιιι(ιιιιιιο·ιιππ).ιιιι·ει· ΒεειιΙιετ.ε Μ( (Με Ρτοτε.τε·οι ι(ειιιο νοι·

· Ρτοτει·,ευΙε εεετειιτ (ιετιιι,

:Με νετ (ιοιτιεεΙρει.ετεειιιτειιι8ι1ιιοι·πιιά ιιγρετιιιιιιι.<τειιεειιτειιι
ΚΑΠ. θειιιε Αιιινοτι(ιιιιιε Μπιτ ιιιιτ ιιι $ι·ιεεΙιειι Ε`81ιειι ειιι
ρ('ειιιοιι ιτετ(ιετι. ιιεεοιι(ιετε ω Βι·)(τειι)(ιιτι(τειιάοε ι·οτ(ιετειι
'Γιιειιεε άει· Ηει·ιιτειιτε. Βει ειιι·(ιιιιεειιο(ι?Νιου ιεΙιτ εε ιιιει
επειιτειιειιειιο(τε(ινο Βεειιι(.ε.τε. Βια ιιτιοιι(.ιε;ετ ει·εε; (Με

(Μεε εε Βοι ιοειιΙει·· Αιιιινειι(ιιιιις
Ι(ειιιε Βειιιιιι8· νετιιτεε.(ιιιτ. Βειιιε Αιιντειι(ιιιιις πω» άοτ Πε
τ)ιο(ιονοιι Μεε( Μ( νει· άει· (τιοι(ιιιειιΑιιντειι(ιιιιιε (ιεε ΚεΠ
ιιγρετιιιιιιι€ε.ιιιοιιιιιιτειιιο νοτειι(.τε.

θ
). Α τι ε ιι ειε ο τι: «εγριιιιισεετ ΗθΙ'20Π8». (Νι·. 2.)

νεπ. Ιιεεειιτοιιι( 2 ?Με ιιι (Με (ιιο Βτεειιοιιιιιιι επ εειτειιιι
(Με Ηετεειιε ιιει θγριιιΙιιιιι(ετιι (Με ερεειιιεειιετ ειιιιιι(ιιιιιιε
Β(εεειιιτιιιι(ιειιΜιτου.

Ψ. Βειιιιοιι σε· ι(εε)ι:
άοε ΜοιιιγΙοιιιι1ε.ιιοε(ιιιτειι (ιιο Νι(-τοιι>>.

Ν( Πειιιι(ιοινι:

·

(Ντ. 2.)

Πιο Ι)ιιι ιιοεο ιιι·ιιτ(ιειιιιτ τω( θι·ιιιι() (ιεεΕτι'οιεεε άει· ερε
ει(ιωιιω ειιειι(ιιιιιι,τ ιιιι( Νε(.τιιιιιι_ιο(ιει.ιιιιι€οετεΙΙτ.

(Ντ. 2.)

«Ζιιτ Ρι·ε(.(ε (ιει· Αιιεε(ιιιει(ιιιιι€
(Ντ. 2.).

«Με Γε.ΙΙ νοιι Βγριιιιιε άοε Πετιειιε».

Α. Βε ρ ε τ
ι ε τι: «Με ?Με νοιι ει(ιιι(ειιιεεττ».

«Βειιειι(ιιιιιιε άει· (ιι·(ιιιρι)εετιΒιιιιεειιειιτειιιι
(Μεε τω( ειιιιειεειιεειιτοιιιΝε.ττοιι». (Ντ. 2.)

ΑΙιε 18 Ρ(ιιιοιιιοτι (ιεε τω. ιιιιιτειι Βοι(ιιι.τοιι. θιοι(ιιι Βοι
εετ Αιι(ιιιιιιιιιε ιιει((ιιτι_ιο(ιετ Ρετ.. Βρ.: Νιιττιι Γοτιιιι(ιιοι 2.0
(8.0-4.Ο). Ιιι('ιιε. ιιοι·ιι. ιι(ιειιιε νετιιιιιιε ε: 2.Ο:18θ. 'Τιι€ε
ιιιι(ι Νε.ειιτε 2ει.ιιιι(ιιιτ)ι Ι ΙΒεεΙΒιι'ει. Αιιεεετ (ιιεεετ Βειιιιιι(Ι
Ιιιιι(τ ντιιτ(ιε ιιι(ιιιτεειιςεινε.ιι(1τ,νε()ετ ιιιιιετΙιειι, ιιο(:)ι Βιιεεετ·
Με. 8(:ιιιιιεεει

1
) Ι)(ιε Νε(.τιιιιιι ι'οτιιιι(ιιοιιιιιΜε( απ( (ιιο Βιιιι(τειιειιτειιιι(ιιιιις

ι(οιτιο εοιηιιτειι(ιε )νιι·ι(ιιιις. ιιεοιιιιιιιεε( εεετ (ιιο Τειιιρετιιτιιτ.
ινει(:Ιιε ι·(ιε(ιιιπιιι· Νοτιιι ειπετ; (ιιιεεετ(ιειιι ει·εε): (ιιο 'Ι'οιιι)ιε
τιιτιιτειιτνεειιιειι ι·ειτιιΜ.ιτειι(ιειι'Ι'γριιε.

2
) Βιιε Νιι.ττιιιιιι ίοι·ιτιι(:ιειιιτιιιιεειιι: άειι Κτειιι()ιειτ.ενετ)ε.ιιί

ιιιιτεετ ιιιι(ι Ιειειιτει·. ώ

3
) Βει .(ττοεεειι(Β.0-4.Ο) Ποεειι ιε(: (ιιο ννιτι(ιιιιε ιιε(Ιειιτειι(ι

ιι.ιιει;εερτοειιοιιει·,εΙε ιιει )(ιει(ιειι (2.0). · -. .

4
) Πιο ιτε-τυπο ντιπ (ιοετοειιεττεερτοοιιειιοι·.μ: ('ττιιιετ(ιιι:

(ιει· Βοιιε.ιι(ιιιιιι.ε;ιιο,(τοιιιιετιντιιτ(ιε.

ό
) Ιιι Ι)οεειι νοιι 4.0 ρτο 24Βιιιιι(ιειι, 8 'Μεε ιιιιιιιιιοτιιτο(:ιιειι

ιιιι(τοντειι(ιτ. (
ι. ιι
.
82.0 (Με Νιι(.τιιιιιι ι`οτιιιιειειιιτιιιιιιιοιι ιιει

(:τοιιρϋεει· Ι.ιιιι€ειιειιτειιιι(ιιιιι.ε· )(ειιιε ιιιιε.ιι.<τοιιοιιιιιεΝοιιοιιινιτ·
)(ιιτι;ετι )ιει·νοι·(τοι·ιι(ετι.

Α.ΡοΙειιοινι

«Βιιι ?ΜΙ νοιι Α(Ιιειοεε εοι ειιιοιιι
(Ντ. 2)

Ν. Β ει
.
ι· (ιιι ι( ιιι. «Ζιιτ Οιιειιιετιι((Ιετ (;ιι'τιε·ειιΒιεεε>. (Ντ. 2.)

νοι·('εε. ιιοοιιιι(:)ιι.ετε 3 Ρε.ΙΙο: Ιω 1
. Με ντιιτ(ιεΡετ. νοιι

ειιιει· Κετιι)(ιιι·(ε (.τειιιεεειι,ιιπ 2
.

ιιιιοιι εε ιιιιετι(εειιιε(ιετι,οι: εε
(πω. ιιιιι οιιιειι Βιεε ο(ιετ νιιιιε ιιιι(Ιετεε ιιιιιι(ιοιτ.ε,ιιπ 8. "Με
άοτ·Βειιιιιιιε·ειιιιιεεειιεεετ άειι οιιιιιειιιιιεειιειι Μιττειιι ιιο(:ιιω(
(ιειιι ΟιιΙπιει(.'ε(τιιειιθετιιιτι ιιειι(ιιι(Ιειι:. (ιεεεειι νι(ιτι(ιιιιε τω.
(ιιο τεε(ιιι ειιι()·ειι·οτειιεΒειιιιιι€ άοε Ρετ.. ιιιεειιτειιι(.

Ρ. 'Ι'ιι.ιιτ'ι ι) οιιτ:
Πιι(οτειιεΙιτειι».

Ψ. ?Με ειιιπ ιι τι τι: «Κατω ιιειιετειειι( ιιιιετ (ιιοιι(ετιιι(ιι(ιι(
ιιιι(ι ιιστωιι(ει ιιι άειι Ι)ϋτιεττι (Με Αειι·ιι(:ιιε.ιιε(:)ιειιΚο
ε(ιι(ειιιιεει·εε». (Ντ. 2.)

Μ. Βετο εετ: «'Γτερειιιιτιοιι (ιετ ετωιιιιιιιιε ιιει Βιιιργο(ιι· (ιοτεειιιετι». (Ντ. 8.)
Πιο Βιι.τοιι(ιιιιιιιΙιειιιτοι(.(Με τοτε ναι'. ΒεοΙιε.(ι)ιτετειιΙι'(ιιιεε
ιιεειειιι. (ιε.ι·ιιι.(Μεε ΕτοΙ2 (ιετ Ζετε(()τιιιι(τ άοτ νοι·(ιει·ειι με
ειιοτιιοιι 8ιιιιιεννειι(Ι, άει· Βι(ετ ιιι(ι)ιτ ιιιι Βτε.ιι(ιε (νετ ει(ιιι
οιιιοιι ει... τω» ε.ιιεεετιειι Ιιειιιιιετι ιιιίει,ε·εΠιιιι(ιειι€ιοιιιεεειτ
(Με νετ·(ιι(ιι(τοιιΡει·ιοετεε ιιπά (εποε, )ιϋειιετ.ιιτειιτεειιειιι)ιεΙι.
ιιι (ιιο Αιι€ειιιι6ιιιε, εεετ. τεεε Ι)ιιτειιΙιτιιειι (ιετ εειιτ (ιιιιιιιειι
)ιιιιτετοιιΒιιιιιειτιιιι(:ι,ιιι (ιιε εειιι(σειιισιιιε (.τειε.ιιε·οιι.Πιε τε(ιιιι·
2ειι.ιετε'Ι'τερειιιιτιοιι (Με Βιιιιιε νοιι (ιετ θ(.ιτιι ειπε πω) Μει
ιιιι·ιιιητ(ιεεεειιιειι (ιιιι·ε)ι (ιιε Νεεειιιιϋιιιε ιιειιειι άειι Ρειιειιτειι
(τετειιετ; Με (ιετε.ιιι πω· ει· νοΙΙι(οιιιιιιειι (τοιιεεε(ι.

Η. Κ ο ι ιι ε
. ιι ο ιν ι «Ζιιι· θεειιιει.ιι( (ιετΒοιιει·ιι.ιιεεεεεε».(Ντ.δ.)

Βει· Αιιε(:εεε Με.: ει(:Ιι ιιι (Πε Ι.ιιιιτειι ει·ϋιιιιετ.. Ιιι θέ)δειτε·
άειι Ιιε.)ιοιιειειι (ιιιτειι Ηιιετειι 5 θ·ιεεετ Εκει· ειιι)ιεετι:,ντοτειιί
(Με Κτειι)(ιιει(εοτεειιοιιιιιτικειι νετεειιυνιιιι(ιειι.

Ρ. Βοι·οντεΙ(ι: «Ζιιτ Γτιιεε άει· Βειιιιιι(ιιιιιιΒ· άει· ειιιι(ιιι·
(ε.ιιειι Νιετειιτιιρι.ιιτειι». (Ντ. 3.)
νετί. `τιεοΒιιειι(ετο3 (Με. Ιω ετετειι ντειι·(ιιε@Με τω;»
Νιει·ε ιιι ιιιι·οιιιτιιι(ιιοι·ειι 'ΓΙιειιε (ιετ (τειι2ειι Βετο τω.» Με
2ιιιιι Νιετοιιιιεοιτειι Ζει·τιεεετι,(ιιε Η(ιιιιο νετ νοιι ΒΙιιι.(τι)·
τιιιιιεειιι ει1εΒοιιιιιτ. (Πε-άιο ιιοι(ιειι Νιει·ειιιιιιιιτειι πω( ειιεειιι·



οι .

ιτιάοτο·οοοΙιοΙιοτιΙιοιΙιοπ, ιιο άοοο 2 Νιτιιιτοτ(τοι Ιπ Μο Βιιριιι'ι·
οΙτιάτἰτιιτοτιΙτοπτιτοπ. ΠΙο Ι·ΙϋΙιΙο ινπτάο ιπιτ. .ΤοάοΓοτιιιΒιι2ο
τοπιροιιιτοππά ο.π άοτ ππιοτοτι ΒοΙτο άοτ )λ(πιιάο 2 ΝιιΙιτο οτι
οΙοο;τ. Βοι Μοοοτ ΒοΙιιιτιάΙπτιοτοι.Ρο.ι τιιιοΙι3 Μοιιοι:οπ νοΙΙ
οτιιτιιοτιΒοτιοοοτι. Ιιτι 2. Ιάτι.ΙΙοΙ'οτιάιπιοιι Ιιοι άοτ 8οοιΙοτιοΙτιιο
Ι2_)εΙΙιτΙ,ιτ,οτιΚιιοΙιοτι, άοτ ιιι οοΙιτ Ιτιι.οΙιοΙττΙοοΙιοιτιΖιιειτο.τιάο(ιιοι:
ΙΙ ΙΙοτιο.ιο τιιιοΙιάοτ ΝΙοι·οτιτπριπτ πιο ΒοοριιοΙ ιι.πΙ',ιτοιιοτιιιτιοτι
τνπτ‹Ιο πτιά ινο.Ιιτοπά άοτ ΟροτοιΙοτι Ιτι(οΙ€ο ΑτΙιττιπποεοιΙΙΙ
τιιο.τιάοοο·οοιοτΙιοπΙοι:, Ιτι άοτ Ιάιτ.ιοάοτ Νιοτο, οΙιιο Μο οιιτι2ο
ΠιοΙτο άοτοοΙΙιοτιοιιιτιοΙιτιιοτιάοΝιι.ι·Ιιο. Μο οι.ποΙι οιιΙ”ο ΝΙοτοτι·
ΙτοοΙτοιιΙιοοτεΙτιΒ·. Πιο Βπρι.ιιτ ΙιοΙΙτο οΙοο οροτιτοτι,ινΙΙ.Ιιτοπά
τοτιά τιττιΜο ΝΙοτο Ιιοτπιτι οιιιο ρ;ι·οοοοΒΙτοτο.τιεοττιιιιΙπποΙιο
οΒο.τιά,άιο Μο Ο οι·ο.τΙοτινοτο.ιιΙοοοτ πω. Ιπι 8. Ι<`ιιΙΙοΙιοεττιιτιά
Κοιτιο άοπι:ΙιοΙιο πρωτ άοτ ΝΙοτοτιΙτιιροοΙ,Μο Νιοτο ντο.το.Ι:ιοτ
τσιπ ΒΙτιτοτοποοοιοτΙτ οτντοιιοττ. Ποτ ΕπιιιΙιοΙοτ:Ιιτιιτι Ιιοτιι
Ιιιο(.ο οοίοτι Μο 8οΙιττιοτιοτιάοο Πιτ., οποιοπιιι· άιιτοΙι νοτττιΙτι
άοτππιτ άοο ΠτποΙτοο ιιο.οΙιάοιτι$οΙιτιιΙ:Ι.οοτ·ΙτΙοττντοι·άοτιΙτο.ππ.
ΠΙοοο ΓΙΙΙΙο οτιτοιοοτι,άοοο Μο Νιοτοτιτιιριπτοτιυπά Ιτιιιι·ο.το
ιιοΙοτι ΒΙπιοτ·8·ΙιοτιοοποΙι Ιιο) οοτιοοι·νοτινοι·ΒοΙιιιιιάΙιιτι;.τΙιοΙΙοτι
Ιτοτιτιοτι;οιιι; άοτ Βτιιέ'οττιππο άοο Οι·,<;οτιοτιοΙΙ τιιοπτΙοοΙιοΙΙι
τιΙοΙιτ οΙΙοτι.

Β »νοιι ο: «Πιο ?ΜΙ νοπ Ε'τιιοι:ιιτάοτ ΙνιτΙιοΙοοιιΙο». (Ντ. 3.)
Ποτ ΓιιΙΙ οπάιιτι.οΙοι.ο.Ι._ΒοΙ άοτ ΒοοιΙοτι ΐιιτιά οιππ άοιι Ρτο
οοοπο οριτιοοιιοάοο Σ

).

ΒτιιοιινΙτΙιοΙο Μι οοι·οοΙιοτιππά ιιιιοεοτ

οττιΜιἶιτιοτι
τοτ.οΙοτιοοΙιιο(οπ ΒτποΙι άοο ϋτροι·ο άοο 8

.

Βτποτ.
'Ντ ο. ο

Α. Κ ο ο ο τι Ι Ι : «Ζιιτ ?τομ άοτοτοτ.τοτιινοι·ιΙοοτιΒοΙιοτιάΙππεο
ττιοΙΙιοάοτιάοτ Ε'τοοιπτοιι άοτ ΒοΙιτοτιΙττιοοΙιοππτιά ϋΙιοτ

ά
Ιο
1
τ
ι

ἔνοτιΙι
άοο ΗγρονοτΙιοτιάοοιπι Ιάτιοάοππιιά ιπι ΚτΙοεο».

( τ. .)

Γ. Ι ο; τι ο τ) ο νν: «Πιο Ε'τιΙΙνοιι ΙιοοΙιοττιάιτ.τοτΚιιτιοιοΙιτιο·ΙτοΙΙ:- ππά ΙιΙιοι· Μο ΑοιιοΙοΒΙο άοτ Μγοριο». (Ντ. θ.)

ΒοΙ οιτιοιιι2Ι_)ΙΙΙιτΙοοτιΒοιποτ, άοτ ννοάοι· επ Ιοοοτι, τιοοΙιιιπ
τοΙιτοΙΙιοπ τοτοι.οιιά, (οοά Ποτέ'. οιιιο ΙιοοΙι,ιττοάιοοΙΙιΙγορΙο νοπ
15·Π. πτιά Ιιοάοπιοτιάο Ιιἰτιιοτο Με ΙιγΙοιτιο, άοτοιι ΒτιτννιοΙτο
Ιου): οτ ΓοΙο,·οτιάοτιιιοεοοτιοτΙτΙοτι.: Ιο ΙΙιΙγοριοΜ" οποοΙιοτοτι,
ιιΙιοτ, οοΙΙιοινοτοτάπάΙΙοΙι, τιιοΙιτ ιτι ιιο ΙιοΙιοιιι Ητοάο. Ποτ
ιτιγοριοοΙιοΒου άοο Αποπ 2ι.ιτιιτιςάοτι Ρετ. οΙΙο θοΒοποτ.5.πάο,
πιοΙιι. τιπτ ΙτΙοΙτιο,οοτιάοττιο.ιιοΙιέτοοιιο, οπτ” ιτοτΙτιιτοτΕ)τιιι(οι·
οπο;; επ ΙιοττοοΙιτοπ; άτιτο.ποτοοπΙιΙτι.ο οιιιο επιιτιάΙιτοΠροτι
πιιτιΒ·άοτ Οοτινοτιτοτιο,Μο ΙΙιι·οτεοΙΙ.οοιτιοτιΑοοοιτιοάοιιτ›τιοοροε·
οιπο Ιιοτνοτεοτπτ'οτιπου; Μοοο ΙιοιάοτιΙΙιΙοιιιοτιτ.ονοτπτ·οο.οΙιιοτι
2ποιο.τιιττιοτιοιιι: άοτ Ιιοι·οάΙΙ.6.τοτιΠΙοροοιιΙοτι οιιι· 8οΙοι·οτΙοοοΙιο
τοΙΜιιο ροοτοτΙοτΜο ΒιιτινιοΙτοΙπιιε άοτ Ιιτιιιοτοτι θιορΙιγΙοιιιο,
τοορ. άοτ ρτοιττοοοινοτιΙ(Ιγοριο.

δ. Π ΙοοΙΙοντ: «ΠοΙιοτ άοτι άιο.ττποι:ΙοοΙιοιι).'Ι(οτΙΙι άοτ Βοτ
ΙΙοΙι'εοΙιοτι Πιο.2οτοο.οι.Ιοπ».(Ντ. δ.)

Απ( (ττπτιάοοιτιοτΒοοΙιο.οΙιι.πποοτι Ιτοτιι ναί'. .το ίοΙοοπάοτι
ΒοΙιΙΙΙοοοτι :

Ι) ΠΙο.ΒΙιτΙΙοΙι'οοΙιο Πιο2οτοοοτιοτιΜε οιπ άοι· ΙιοοΙΙιτιάΙεοτοπ
8ιττορτοιτιοάοο ΑΙιάοιτιιτιοΙι.γρΙιπο πτιά Ιιο.τοΙτιο οι·οοε.οάΙοο·τιο
ιιιιοοΙιο Βοάοιιι.πτιι;.

Σ
!) Πιο που ΙιοΙττιΑΙιάοττιιτιοΙιγρΙιπο ο.ιιοΙι

Βοάεπτ.ιιπΕ; άοο 5οΙιιιιιτιάοτιάοτοοΙΙιοτι Ι›οΙ οιτιοιτιΙΙοΙιοττιάοτι
Ροιιοιιι.οτι ινοΙοτ.ιιοι' οιιι ΙιοΙάιο·οο8ιτιΙτοτιάοι· 'Ι'οτιιροτιιτιιτπιο.
οτοοΙιοΙτιτ.οΙο ιι.Ιιοτινιοάοι· ΙιοΙ οιτιοττιΒοοοιινο.Ιοοοοτιιοτι,ιιο ννοιοτ
πιο οιιι! οιιι ΙιονοτοΙ.οΙιοπάοοΒοοιΜν Ιιιτι. ·

Β
) Ποιο ΓοΙιΙοτι άοτ Πιο.ιοτοο.οι.Ιοτι

οοΙιΙιοοοΙ. ιπιτ8τοοοοτνΙ(οΙιτεοΙιοιιιΙιοΙιΙτοΙΙ.ΑΙ›άοιιιιτιοΙιγρΙιιιοοπο.

4
) ΙΙιτοτ ΒΙτιτ'ει.οΙιΙιοΙτ.πιτά οΙΙ,ιτοιιιοιτιοτιΖτιιτάτιοΙιοΙικοιτννοο·οτι

νοτάιοτιι:Μο -ΠΙο2οτοο.οϋοπΜο ο·τϋοοι.ονοι·ΙιτοΙοπτιο.

Π. Β τ τ
ι
ο τ
. :

άοιοιι». (Ντ. δ.)
Ποτ νοτοΙ3.ΙττιΙοοτιιΙΙ.εοΙοοπ8οΙΙ.οπΙιοΙτ ινορτοτιΙιοοοΙιτοιΙιτ.νοιι'.
οιποπ Ε'ο.ΙΙ νοιι Βγτ·ΙπεοττιγοΙἱο.οιποπ ?ΜΙ .Ιο.οΙτοοπ'οοΙιοτΠτή
Ιοτ.ιοΙοιιτιάοιποπ ΙΙ'οΙΙ νοπ 'Ι'οι.οτιιο.

οιιιο ρι·οοιιοοιΙοοΙιο

Ιπι Ηιιττι οΙτιοοΡοι.Ιοιιτοτι

στΖπτΟιιοπιοιΙΙτ άοι· ΝοτνοπΙττοτιΙτΙιοΙιοιιΙιοΙ ΕΜΙ

Ρ. Ποπ. «Ζτιτ ΟτιοπιοΙΙΙτάοτ ΒοΙιειτιάΙιιτιε άοτ ΙιπποτοτιιπΙιοτ
οπΙοοο οιιι: ΜοτιιΙιοΙ». (Ντ. 3.)

Ποτ ειπ ΤπΙιοτοπΙοοο άοτΙΙτιΙτοτιΙιιιτιο·οτιοτιιι2οτιοοΙι οτοπροειοτ
ΡτιοιιτποτιΙο ιιτιά ΙΙτιΙτοοΙιΙεοτ οιτοιιάοΙΙνοτ ΡΙοτιι·Ιτιο ΙοΙιΙοιιάο
νοττ“. ντει.τιάΙ.οοΙοΙι πο.οΙι οιΙΙοτιοοεοτι ΤπΙιοτοπΙοοο οιτιρίοΙιΙοποτι
ΕΙΙ(ποΙιι οτιάΙΙοΙι εππι ΜοτιτΙιοΙ οπτ'Βο.τΙι νοπ Ρτο(. Α. Κειοοττι
ΒοοΙτ. Αιιίοτικο τιιιΙιτιι οτ άοο ΜοιιτΙιοΙ Ιτι ΡΙΙΙοτιΓοτττιτοπ
ΟΙοπτιι τοτοΙιἱπιΙιΙτιοο οτι. 1 ειοπ υπά Επι”. ΒοοοιΙΙο οοττιπΙ.Ι
Ποιά. ν: έκτο.
ΙάἱιτοΙο οιιιο ΙιοάοιιιοτιάοΒοοοοι·πτιΒ·άοτ οττΙι_)οοι.ινοτιΒγτιιρτοιτιο
Μιά οι·ΙιοΙι.οοΙοΙι οοινοΙτ, άοοο Μο ΚτιιττΙ:Ιιοίτ ειοπ ΜτΙ. ιιΙοΙιτ
Ι'ΙΙΙιΙοπ ΙΙοοο. Ιτιι ινοιτοτοιιτω. ω. Μο ΚτοτιΙτΙιοΙτπτικοτάοτιι
ΒΙτιΙΙποο ιιτιι,.=;ϋποτιοοτΙ-τΙιτιιοι.ιοοΙιοτνοτΙιοΙτπἱοοο Ιιοάοτιτοτιά
νοτοοΙιΙΙιτιτποι·ι:.Πο.Με νοττ'. ιιπ άοο ΜοτιτΙιοΙ ιιι ΙΙοτττινοιι
ΙπΙιοΙο.τΙοποπ επ οοΙιτο.ποΙιοπ. Απ( άοιι Οτπτιά οιποτ ΡΙο.οοΙιο

.Ιοάοει Πολ ΙΙΙΙιΙτο πο. ΙιοΙττιθοΙιτοποΙι άοο

οοΙιι1ττοιιοοτ οτ.ιιτοΙ'Ι'ΙιοοΙΙΙΙΙ'οΙ ΜοτιΙΙιοΙ πτιά ΙτιΙιοΙΙττο απο
οιποτ ποποπ ΒΙΙΙιτο θ-8 ΜιιΙ ΙΙΙ.ε:ΙΙ(:Ιι τσονταΙ/ι-Ι|ο 8τιιτιάο.
Πιο Μο νοι·άιιτιοι:πτιιτάοο ΙΙάοτιιιΙιοΙο2ο οποιο,οττιττιποοΜο
ΓΙιιοοΙιο Ισ ΙιοΙοοοιτινΙ(ιιοοοτοι:οΙιοτι. Ποτ επΙι)οοτ.Ινοπτιά οΙήοο·
οιιιο Ζιιοι.ο.πάάοο Ροι.Ι:.τνιιτάοιιΙιοάοπτοιιάοπο”. Πιο Βο.οΙΙΙοτι
οΙτιά οιιιοάοττιΒρπιπτιι νοτοοΙιινππάοιι.

Α. Κ Ι οι τι το ο. τιτι: «Πτι ΡΜ( ΙΕτΙι'οοΙιοτροοπάοΙιγροτττορΙιισ
τιιιιοοιιΙοτπιπρτορτοοοΙνο» (Ντ. 8.)

Ι

Α. Βο.Ιιο.' την: «ΒοοπΙτιιτο άοτ ΒοΙιοπάΙιιτι,οτοΙτιιετοτΡοτττιοτι.
του οτοΙτττιιιΙτΙιοἰτοτιιιι ΑΙιοοιιπιιιοτι`».(Ντ. 8.)

ι ο

Απ( θτπτιά οοΙτιοτ Ιο.ιιο_)ΙΙΙιτΙ:οτιΒοοΙιο.οΙιτ.πιι€οτιΙτιι.πιναί'.
2ο ΓοΙτ,τοτιάοτιΒοΙιΙΙΙοοοτι:
Πιο ΙιοΙιο @ποιοΑΙιοετιιιιιο.τιο-··.427Ο Ρ'ποο ΙΙΙιοτ ιιοτιιΜοοτοο
ορτοττοΙ- ΙιΙΙάοτ. Ιτοίτιο άΙτοτ:τ.οΟοτιττο.ΙτιάΙοοτιοπ(ΙΙτ Μο Βο
Ιιο.τιάΙπτι.οιιι Μοοοιιι Οπτοτι.ο νοπ Ροιιοπι:οπ οιιι: οτεοτιιοοΙιοτι
Ποτ2(οΙιΙοτιι. _

2
) Πιο ΒοΙιοτιάΙπτιι.τοιιι: ΑΙιοοΙ.πττιοπ'οοΙιοτιΜιιιοτοΙΙιτιάοττι

οπτεροοΙιοτιάοτ'Ι'οτπροτοτπτοπτο ιτιάΙοιττ οοντοΙιΙ Ι›οΙ θτοΙοτιΙτ·
ιιτιάΜποΙτοΙτΙιοπτιιΜ.Ιοττιπο.Με ιιιιοΙι Ιιοι τΙιοπττιοτ.ΙοοΙιοτΜιάο

οο.τάιοΙο ιπιτ Ηοτιτ'οΙιΙοττι, ιιΙιοτ οΙιτιο νοτο;οοοΙιτιι.τοποΠο€ο`
τιοι·ιιιιοτιάοο Ι:ΙοτιιιιιιοΙτοΙο.

8
) Πτιιοτάοιινοι·οοΙιιοάοτιοτιΒΙΙ.άοττιΙιοΙιοπ ειοπ οΙτιιο·οΡοττιιοπ

Ιιγάτο-οΙοοτι·ΙοοΙιοτΒιι.άοττο. Μο ΒοΙιιιτιάΙπτι,ι;νοπ ΗοτείοΙιΙοτιτ
Με οοΙιτ τιΙΙΙΖΙΙοΙι οτντἱοοοτι.

4
) Πτιι.οτάοττιΙΕΙτιάποτιοοττιΙιΙπιττοτΒοπο.τιάΙιιτιο·οιιι; ΑΙιιιοΙ:ι1·

τιιοττ'οοΙιοτιΙΜτιοτοΙ- τιτιάΙιγάτοοΙοοΙτΙοοΙιοπ Βο.άοτπ Ιτιι.τιτιοιιιο
(τιοοΙιο τΙιοππιιι.τΙοοΙιοΒτιάοοοτιΙιτἱοιιιοΙιτ. :ιπτ οιιιο ΙιοάοιιΙ:οτιάο
Βοοτιοτιιτι,ιτποιοοτι, εοπάοττι ο.ποΙι. Μο οο οοΙιοΙτιο, νοΙΙΙτοπιπιοτι
ΙιοΙΙοτι.

`

ΙΙΙ!. Ποπιἰάοιιν:
(Ντ. 8.)

ΜτΙ οιποτ ΡΙποοι.το ντοτάοτιΜο ΒοτΙτοτι, ιιιδοιΙιοΙιοι νΙοΙ πο(
οιιι ΗΜ, οτιττ'οττιττιτιάάοτο.πτ'Μο οτι(:ΙιΙοοοτοτιΒιοΙΙοτι πιο; οιποτ
5-1θρτοοοπτΙΒ·οι1 ΝοττποΙΙιιΙϋοιιτιε ΙιοοττΙοΙιοιι. Πτιι Μο νου
άιιτιοοπτι;.τάοο ΙΙοι·τιιο.ΙΙπο νοτοπΙιοτιοοπ πτιά οιιιο τιιοαΙιοΙιοτ.
Ιάτιο·οτάο.ποττιτΙοννιτΙτπιις άοοοο1Ιιοτιοπτ'Μο ΚτοπΚΙιοΙΙ:οΙιοτάο
ιιπ οτ°2ἰοΙοΙ1,Μιά οπτ'άοιι ΚορΙ' οιιι ίοοιοτ νοτΙιοπά οιιιοθοιο
ιιιιά νΙ(ο.ττοοτιοτοΙοι:ςτ.πιο. άοτοοΙΙιοτιΒ6οπτιι.τντοτάοτιοιιοΙιΜο
τιοοΙιεοΙιΙἱοΙιοτιοτιΒοτΙτοτι ΙιοοιτιοΙιοτι. τω.» 2 ννοοΙιοτι €58
ΙΙοΙιοιι ΒοοττοἱοΙιοτιοπιο οιιιο νοΙΙοτοπάιο·ο ΠοΙΙτιπε.τοιιι. Απ!
άοιι ΙτοΙιΙ 8·οντοτάοποπΒιοΙΙοτιάοοΚορτ'οοοτιιοΙιοιτιοιιΙιο.ΙάΠο.οιτο.

Α. θ οτι τιοτιΙιΙΙοΙτι «ΑτιΙΙΐοΙιτΙπ
(Ντ. Β.)

Ιιτι Ι.ο.ιιΙ'ο οιτιοο .Ιο.Ιιτοο ινοτιάτο νοττ'. ΙιοΙ 4000 νοτοάτιάοπ
ει.ιιοιο.τΙ:.ΪοάοΐοτιτιΑτιι.ΙΙ'οΙιτιτιοτι εππι Βορπάοτιι άοτ ννππάοο
υπά Μ; άοτπιτ.οοΙιτ 2πίτΙοάοτιττοΙιΙΙοΙιοτι.

«ΒοποπάΙππο άοε Γο.νιιο1τιιΙτ ΡοτττιοΙΙπικ

Ιιοἰ νντιπάνοτο2ιτιάοπ».

«Πιο .τα Ρτοτοοι; νοττι ΠΙοτιοι: οτιιι
(Ντ. έ

) πτιά 4.)
ά. ΜΙοΙι τιοι.νΙΙ:οοΙι:
ΙοοοοτιοΒ.οοι·ιιι.οπάοτ .Ι ο.Ιιτο 1895-1898».

ΙΝ. θ.οΙτιιιο: «ΠοΙιοτ άιο ΒοΙιοτιάΙπτιο;
άοτ 1Ιάοι.ΙιοάονοτιΝιιιιιοτ». (Ντ. 4.)

Ιπ 2 τιτιοΙιΜοοοτ ΜοιΙιοάο ΙιοΙιιιτιάοΙοοτιΙΙ"εΙΙΙοπ Μοτο Μο Οοο-
τιιτιοτι, (ποτε οοι·τττιι.Ιτιο·οιοτΑποΓΙΙΙιτιιιιιτ άοοοοΙΙιοτι. οιΙιοοΙιιτ
ΙτοΙτιοιιΝιιι:ιοτι Πιτ Μο Ριιτιοτιτοπ. Πιο νοτιπο·ο άοτΟτιοτο.τΙοτι:
ΙΙιτο ΙΜτιΙοοΙιΙιοΙτ πτιά ι·ο.οοΙιο

ΑιιεΐἰΙΙιτιιτιἔ
οιτιά ΒοτΙτιιτοτΜε

ΙΙιτο άπτιΙτΙοτιθοΙΙ.οτι: Μο ροοΙοροτοτΙνοπ οΙ1ιτιοτ2οτι,
ΒΙΙάπιιΗνοιι ΓΙοτοΙτι πτιά Βοοἰάἰνο. Πιο Νιιιιιοτ'οοΙιο ΟροτοτΙοτι οι) ·

άιο.ΙιοτΙιοΙ άοτ νοτιοοοοΙοτιοοΙιο.τιάΙπποιιιοΙιι;οτιο·οντο.τιάτνιτοτάοτι.

Α. Βιιάτιονν: «Ττο.ιιττιτι.ιιοοΙιοτΤοι.οτιιιο ιπιτ Βοτιιττι Μπιτο
άοΙτ». (Ντ·. 4.)
Ιτι άοττινοιτι νοτΙ'. ΙιοΙιτιτιάοΙιοτιΒ'ο.ΙΙο ιιοι: νοΙΙετο.ιιάΙΒοθο
τιοοτιτη.τοιπ.

άοτ νο.τΙοοοοΙο ιιιιοΙι

Α. Ν Ι Ι ο τ
ι
ο τι: «Ζιιτ Οο.οιιΙοι:ΙΙτάοι·ΒοοΙτοπτπιιτΙτοοοτιιρτοοοΙοποπ

άπτοΙι ΝοπΙιΙΙάπτιο·οπ». (Ντ. 4.)
ΚιτιάοΙτορίο·τοοοοοΓΙΙιτοοιιτοοιιι, άοο οπο άοτ θοςοτιά άοο
ΙΙτιΙ‹οτιΗοΙιπΙτ.οτΙιΙοτιοοιιιιιητιπτ.τιιτιά νοτοιιι.τοντοΙοοάοιι Βτιιοτ.
τ.ΙιοΙΙάοτ ννιτΙιοΙοϋ.πΙο οΙτιτιοΙιτιινοτιι 1

.

Με εππι 8
.

ΒτποΙ:νιιιι·ΙιοΙ.
νοτΓ. ΙιοοοΙιτοΙΙιτ άοτοπί' ο.ποΐΙΙΙιτΙιοΙι άοιι 8οοτΙοτιοΙιοΐπτιάιιτιά
Μο
ΒοοπΙτοτο

άοτ πιιοτοοοοριοοΙιοτιΠτιτοτειποΙιπτιοάοο Ι:ΠιοΙτοτι
πιο.τ ο.

Α. Η ο ο ο τ
ι
τ
ι
ο το : «ΒοττιοτΙτπτι.ο·ΙΙΙιοτ Μο ΨιοΙιΙΙ,οΙτοΙτ άοτ

ΕΙιπΙ“τΙΙιτππο·ιιι Μο ιπΙΙΙΙΙΙι··οΙιιτιιτεΙοοΙιο ΡτοιτΙο άοι· Ηοιοο·
ντοοοοι·ΙιοΙιο.τιάΙπτις».(Ντ. 4.)
νοτΙ'. οοτιοτειι:ΙτιΜο αΙιτιοτι,ι.τοΙνιτΙτιιτιο· άοιι ΙιοιοοοπΨω
8οτο Ιιοι ι.τοιιτιιο.ιιεοΙιοτιννπτιάοτι,Ρο.ποτΙτιοτιπτιά τιπάοτοτιτοπι
οϋπάπτιο·οοτιοτοτιάοτι.

δ. '1'ΙΙτο.τιτιά ο ο: «Ζπτ ΟοοιιιοτΙΙτ άοτ Δπεοτινοι·Ιοτοπτιο·οπο.
(Ντ. 4.)

ο



εε

Ιιι πειπ νοπι πω. πεοπποπτετεπ?ειιιε ςεΙεπετεπ πιε.Βριιττετ
ειιιετ ρ;εερτιιπεεπεπ Βιιποπεπι1εεεπε ιπ'ε Απε ειπεε 12_ιππι·ιρ,·ειι
Κιιτι.πεπ ιιππ νει·πι·ειιειιτεπ ειπε ρετιοτιτεππε ννιιππε πει·
Ηοτπιιειιτ πιιτ νοι·ίεΙΙ πετ Ιι·ιε πππ ειπε νετιειειιιι€ πετ
ΒεΙει·τιπιιτ νοτετιιιριιπε·πετ Οποτοιπεπ Με Οιιιετιπιτρετ. ι)πτειι
ειε οπειιε Ποτιιπεπτννπππε ννιιτπε ιιπε πετ νοτπει·επ Κεπιπιετ
ειπ Με ιιππ. ιιιππετ ιιππ Π, πιπι πτειτετθιεεεριιττετ εττττειιιττ.
Απί πιε Ψιιιιπε ννιιτπεπ έ) Νιτπι.ε επιτειοετ. Πιο νετπειιιιπε
πετεειπεπ ει·ιοιιττε ι'εετ πιιτειι· οτιιπε. ιπτειιτιο οιιπε _ιεΒιιοπε
Επτειιππππεεει·εοπειπππε εειτεπε πετ Αιιεεπιιττπτε.

Ν. Κ ει Ιιε ττ ε. των: «Αττοππιε ιιεριιτιειιενε. εοπιε>›.(Ντ. π.)

Κ. Κ ειτε οπ ε ννε ιι ι : «ΕιττιετεΗερετιτιετ. (Νι·. ε.)
Βιπ 8επειΙτετ ?ε1ι πιεεετ ΚτειιΙεπειτ.

Ν.

π
ιο

ι:
ιτ ε ρ ο εν : «Με Μιοπειιοννεοπεπ Μιπετειινεεεετ».

( τ. .)

διε πειιιιπεπ ειεπ ιπι θεπιετ Τετειι ιιππ ινετπεπ νοιπ νετ!.
ειππεπεππ πεεοπτιεπεπ.

Δ. Ρε ννπιτιιι: «Πιε ΡτοριινΙειιε πετ Μειετιει›. (Ντ. 4.)
Πεπετειοπτ πετ πιεεε Γτε;;ε πεττεπεππειι πειιεετεπ Ατπειτεπ.

Α. 8 π επ ε τ.

Βιιεειπι Αι·επινν Ρετοιοπιι, Κιιππεειιεει(οι Μεπιειπγ ι

Βιιοιει·ιοιοπι. ει. ΙΧ. Μπι. 5 π. ε
. πι. Χ. Απιιι. ι.

θε ο ει· τ. ι π ε! «Πεπετ ιιινεοτιεεπ-ειιιποιιεεπε Απεπτνειπεπ.»
Αιιτοτ ιτιεπτ ειπε Πεπετειειιτ ιιπετ πιε ιπ πετ Ιπιτετε.τιιτνετ
6π'ειιτιιοπτεπ ειιιποΙιεοπεπ Απεπτνειπεπ πππ πεεεπτειπτ ειπεπ
τω» ιπεττποτινεπ, νοπ ιιιπι πεοπεοιιτετεπ Επι. Βιπ ιιππ.
τω" Μεπιι ννιιτπε ιπ πιο Κιιπιιτ νοπ Ρτοι'εεεοι· Ι)ειιιο (Ι)οτρε.τ)
πιιτ $νιπριοιπεπ, πιε επι' ιιτερτοςεπετιεοπε Βερτιοορνεειιιιε ιιππ
εερτιεεπε Βιπποεε.τπιτιεπιππειιτετεπ, ειιιι.τεποτππιεπ.Με Κι·τιπιι
ιιειτ ινιιιιττε πει·ειτε ειπιεε ιιιοπετε, Με πιιτ” Ζειτ νετ ε"
Διιι”πεπιπε ιπ ειε Κιιπιιτ Μπι εε τπτ

Απεπτνειιιειιπιιπιιπΐ
Ρε

τιεπτ νει·εριιττε ριπτειιειι πειτιςε 8οιιιιιετεειι ιπ πετ “πιτεπ
Πιιεπποε;ειιπεπ ε. Ζννε.τ ιιοππτε πιτιπ ειιιιιιοπετ επ πιεεετ
Βτειιε τει πετ πτετεπεπιιιιε· πιεπτε Αιιιιιιιιεππεε ιιεειιινειεεπ,
ποοιι ει·ινιεε εε ειοπ. πεεε ειε ε. ι-.πιπιιε επι πει· ιιι·επιτειι
δειτε ειπεπ ετε.τιιετεπΡιιιεεοπΙεε· ετιτειιπεπ ιιεεε, ειε επι πει·
εεεπππεπ πειτε; πιε ιιιιιτε ε.. πιπετιε ριιιειττε πεεεε·επ Επι·
πιοιιτ; εε ννιιτπε ειπε Επιποιιε πει· ιιπιτεπ ε.. ιιΙππι·ιε επεεποπι
πεπ. Βε.ιπ πετεπι ειιτινιοιτειτε ειεπ ιπ πετ εοπιιιετεπειιτεπ
Βιιεπποε·εππεπεε ειπε ιιιιΙειτεππε θεεεπινπΙετ. Πιε Βιιπππε·
πεε Αιιεπτ)·επιε ιιιιιεετε πιιι Βιπιιειιππε ειπεε νοπ πεπ Βετε
ιι.ιεπρεπ ειοπ ιοεπει·ιεεειιεπ ιπι'εετιιιεεπ Βιπποιπε ιιι πεπ Απ
ι“επεετπειι πετ τι. πιπετιε ειιτιιειτ ειιιιιττ ννετπεπ. ννε.εεπι· ι

ο

εειειι ΖετετϋτιιιιΕ τι" εττετιειιεπ ιιππ πππ τπτ Βιιπππρ; ειπεε
Διιεπτνειπε εππτιιιπι ιτειιιιιττ πετ. Ρετιεπτ ειπε· ππτετ επ
πεπετππεπι Ριεπετ ιιππ ΚτπιτενετιειΙ '7 )ινοεπεπ πεοπ Ιπιπττιττ
ιπ πιε Κιιπιιι :ιι θιτπππο. Με Απτορειε ετιτεπ: ιιΙεετιιεε Βιιιπο
οιιτπιτιε,πεπιτειοπε Ιπιετοτε ιπ πετ πιιτ πιιτ ειτι·ιεεπι ΙππεΙι.
πεεπιοττπεςιεοπε Νεριιτιτιε. Βιε )Νειππ τι." Δοττε. τποτιιοιοε
ιιππ τιπποπιιπειιε ετιι·ιεε ειοΙι ππνετε.ππει·τ. Βετ ε.πειιτνειπετι
εοπε 'Γιιιιιοτ ετειιτε ειπεπ πιοΙεννεππιεεπ πιιτ εοπεεπττιεοπ πε
πεπιεπτετεπ Βιπτοοε.Βιιιιε ε;ειιιιιτειι 8εοιτ πετ. Αιιτοτ εειιιιπεττ

επειιιπτιιοιι
πεπ ιιιιιιτοειιοριεοπεπ Βει'ιιππ. (Νεπετεε ιπι οτι

Βιπιι .)

Κ. ι) πι ι τ τι ε νν ε ιι ι: «Πεπετ τω" Βιιιππεε νοπ ινιεπετιιοΙτεπ
'Ι'οιιιπιπιεοτιοπεπ επί πεπ 8τοπννεοπεει».

Ειππειιειιπε εκμετιιπεπτεΙΙε 8τιιπιεπ. ινε· ι'ιιιιι·επ πιετ πιιτ
πιε 8οπιιιεεειι.ττεπεε Απτοτε επ: 1) Με Ιπειιοπεπ Ρτοπιιιιτε πετ
πεειιιι νοονιιιιει (Με πε.ειΙΙι οοιι οοιπιπππιε 2ει,ε·ειι ειπ επει
ιοεεε δετιιτιιτεπ πετιιε·ιιοπ πετεπ Βεειππιιεεππε· πεε Βιοπ
ννεειιεειε: πειοπ πεπ ετετεπ Ιπιεοτιοπεπ πεοπεεπτετ ιιιεπ τει
πιιπιτει·ππειι Τιιιετεπ ειπε ετει·ιτ νετπιεπττε Απεεοπειπππιτ νοπ
8τιεπετοιι Με Ριιοεριιοτ; πει ννειτετεπιπ_ιεετιοποπ πει·εειπειι
'Ι'οιιιπποειε εεννϋππτ ειοιι ε" Οτεε.πιειππε ιιιει·ειι, ιιππ πετ νετ
ειιιτειε Ζει·Γειι νοπ Ν- Με Ρ-ιιεΙτιε·επ θτοπ`ειιππιι ιιιοπτ πιεπτ
εοιιετπτιττννετπεπ. Βεεεειπε νετιιιιιτπιεε πεοπεοπτετ πεπ ειπεπ
πει πιεπτ ιιιιιι€ει·ππεπ Τιιιετοπ; πιιτ πεεε ειε Ρποερποτειι.ιιτε
ιπ 8ετιιι€ετετ Μεπτ.τε ειιιεεοπειπεπ, ειε ειε πιεεειπε πιιτ πει·
Νεπι·ιιπε ειππεπιπεπ. Ποτ ρτοοεπτπε.ιε θιεπειτ ιιπ Ηιιτπετοιι'
ειπι‹τ εππε.οιιετπει πεπ ετετεπ Ειπερτιτειιιιε·επ ιιππ ετειπτπε.ππ
εριιτετ πει πεπ π·ειτετεπ ιπ_ιεετιοπεπ. [Με ιιιιιεεπεπι·τε νετ
ππιτπιεε πειε:επ πιε Οιιιοτιπε. 2
) Ππτετ πειπ ιπιπιιπεε πεε

Βιριιιιιετιειοκιπε πειπ πει· 8τοπννεοπεειει.ννεεεππει·ε νοτ ειειι:
σε Μειιι.τεπεε ειιεεεεοπιεπεπειι Βτιοπετοιιεε ιετ νιεΙ ε·ετιππει·,
Με πει πετ Ιιππιιιπιειτππε· ινετπεπ ω. οπε.πτιτετινεπνετεππε
τππε;επ πεε Ν- ιιππ Ρ-ετοπννεεπεειε πιιτιεπει· πεπεπ Ιπιεοτιοπ
ιπιπιει· ινεπιεετ τπει·ιω.πτ.

Α. Βινο_ι εοπ ο τονν: «Ζπτ Βεπτε νοπ πετ θ·ιεπτ».
Αιιτοτ 8·ιεπτεπει'ιιιιτΙιεπε Κτεπιτεπεεεεπιεπτειι νοπ 4 ?Πεμ
ειε πεεπ πεπ νετεειιιεπειιετεπ Βιοιιτπππειι νοπ ιππι ιιπτει·
ειιιειιι.ννοτπεπ πεπεπ: εε ινιιτπεπ τ.τεπεπει·ιετπεπειγεεπ :ιπε
ετειιτ, Ριιιεοπι·νεπ ιπ πεπ επιεΠει'ι·ειεπ Ζειιεπ πππ ννιιιιτεππ
πετ Ατιεπιιειι επιπεποπιιπεπ. ιπτ οοιιετετιττε ιιι ειΠεπ πω”
ειπε Αππεπιπε πετ Ητιτππιεπεε, νετιπιππετππ8· ε" ειιιει.τεεοιιιε
πεπεπ Πετπετοπ'εε Με νετιιιεπτππε ε" επεεεεειιιεπεποπ
Ηετπεππτε ννεΙιτεππ πετ ΡοπεπτεεπιπΙΙε, πει ειιεπ Κτεππεπ
ννετεπ πε

ερπνἔιποἔτερπιεοπεπ
Ριιιεειιτνεπ ινεπτειιπ πετ Απ

ειιιε Με πιπ ειε ειπε πιεπτι(τετ, ειε ιπ πεπ τιιιίτιΙΙεττειεπ
Ζειιεπ. Ιπ ειπεπι ?Με ππτετεπεπτεειπεπ Απτοτ πεπ ιιπεειε;επ
Ιππειτ ειπεε Βιοιιτιεεπεπ Θειεπιτεε πππ ιειιπ ΚτγετεΙιε νειι
εεπτειιι πει·τιεπιιι·ειιιΝεττοπ ιπ ?σπιτι νοπ Νε.πειπ, πιειιτ, πιο
εε Ρι'ειπ'ετ πειιε.ιιπτετ,ιπ Ε"οι·ιπνοπ Κπ,<.τειπ..Τεπεπτειιιε πεπεπ
πιτ εε πει πετ Οιεπτ ιι ιι ειπετ εποτιιιειεπ νετιπιππετππε πεε
ΒιιεΙιετοπ-Βτοπννεειιεε1ε ιιι τπιιπ. Πιε ιπ π'οιπε πιεεετ τιποτ
ιιιε.ιεπ Οιινπε.τιοπερτοοεεεε επτετεπεππε @Με 8ππετειιιε πιιτ
ειπεπ ε·τοεεεπ Βιιιιιιιεε επι' πιε νιιεοιποτοτιεεπεπΝετνεπ ιιππ
Οεπττε ειιιε. ιππειιι ειε ειπε νει·επττετιιπε· πει· θεΕπεεε πετνοτ
τιιι'τ,ννεε πιειι ιειεπτ επ πετ ε

. τεπιιι.ιιεπεοπινειεειι ιτε.ππ. Πει·
επι' πει·ιιιιτΜε πεπεπνετι'. πιο νεττιπ,<.τετπππετ Πτιπιπειιπε
ννιιπτεππ τι" ε·ιειιτιεοπεπ Αττεοπεπ. Ι)ιε ετεπιτετιιπε· πετ
ΙιΙειπεπ θειε.εεε Με Οεριιιει·επ πτιιιε·τπετιιτιιοπειπε νετιειιιε
εειιιιιιιιτπετ Βιιιτειτειιιετιοπ τπιτ ειειι, σε ειοπ πεπ·ιεπτιιεπ επ
πεπ πετιριιετ εειεετεπεπ 8τειιεπ ιπειιτ πειπετιιπετ τιιεεπτ, εε
ε. Β. ιπ πεπ ιιιειπεπ θειεπιτεπ πεε Γιιεεεε, ντο εοποτι τιοι·ιπειετ
)λιειεε Βεπιπιτππε·επ επι· Ιειοπτετεπ Ητεεε νοτπε.ππειι ειππ. π.
ποιπιπτ πιετ εειιτ ιειοπτ πιιι Ριεειπεπιιεττιττ Με επι· ΒιΙπιιπτ
νοπ Ετ ετειιεπ πεε εε.ιιι·εππετπεε.ιιτειι Νετι·οπε, ννεε :πιπ ειιι
ειιππιιο επ Οεπειπ ιιιιιττ.

Ο. Β ο ιι οι ο νν: «Βιπιπε
ννεπιδ

πεισιιιπτετιιιετιεοπε Ρειττιειιεπ
πεε ιπεπεοιιεπ ιπι Γετπειι ετεπ».

σ
. $ενντεειιε πιιι::

Β.εοιιττεπε.
Βιε πειιιτειεπεπ ειιρετιιπεπτειιεπ Βεοπεοπτιιππεπ πεε Αιιτοι·ε.
πετεπ Βιπτειιιειτειι ιπι Οτιπιπει πεειιιπιεεπ ειππ. Γιιιιττειι επ
ι”οιε;ειιπειπΕτ,εεππιεεε: ι) Βει 'Ι'πιει·επ, πιε ειπε πετιιτιιεπε
Ιιιιιιιιιπιτιιτ ,εεε·επιιπετ πειπ 'Ι

'

ριιπει·εοπτι·επε επιιινειεεπ, πιο
πει Μεετεειιινειποπεπ @πεπ ιο Βριι·οοπεετεπ ειπ Οττε πει·
Βιπνετιειπππε· ππτετ Με εννει· ιιι Β"οιιτε ειπετ Ιεπι.τεειποπ
Ρπειτοεντοεε νοπ 8ειιεπ τι” ιποποπιιειεετεπ Ζειιεπ. πππ πιεπτ
ιιι Ε'οι,ετενοπ Βπτννιεπειππε· πεοτετιειπετ 8τοιι“ε. 2

) Πιε ιιπε
8·οοντιιτεΤπειιε·ι-ιειτ πει· Ιιειιοοεντεπ ιτειιιι«Με ειιιε νοτεπε·
εειιεππε Ιιππιιιπιεπιιοπ νετετιιτιιτινετπεπ; ειε ετιιε.ιτεπ εΙεπιιππ
ειπε πεπτιιεπ επεεερτϋ.ετε ροειτινεθπεπιοτειιιε Εετι·επιιπετπεπ
8ριι·οοιιεετεπ. ε

) Ι)ετ ειιττεοεΙΙιιΙπ.τεΠπτετπ·επε·ε" Βριτοεπεε
τεπ »τι ιιιιιιιοπιειττεπ 'Γιιιετεπ ννιτπππτει·εοιοπεπ Βεπιπειιπι.τετ
πεοπε.επτετ,ννο ιι·ειε ιιιιιιιππιειπε πππ Ενειπε νοτιιε.ππεπ πππ.
πετεπ εοπιπιπιττε 'Γιιτιτι,ιτιιειτιπ πεπ Βιιιτοεπεετεπ πειπ πε

ιιιιἑιπἔεπ
Ριειπ'ει·'εοπεπ Ριιπποιιιειι επειοε;ε νεττιππετιιπεεπ

εε π τ
.

αΖπι· Β'ι·ε.εε νοπ ω Ιιπιιιππιτε.τ πει

Α. Κ ο ε τ Κ ε ιν ι τ ε ο ιι ι «2 τω» νοπ Ενιιιπποεετεοπιετοεε».
πεπ Ι επι-ιτε ειπ ιθιιιπτιεεε πίπποπεπ. Πιε Κι·ε.ιιιτπειτπε·
ε;ε.ππ πιιτΡιεπετπεινεςππε·, Ηπετεπ, Μεττιε·ιτειτΜε ΑπεοιιντεΙ
Ιππε· πει· Ενιπριιπτιιεεπ επιιεεπετ πιιτ ειιί'πει· Ιιπιτεπ ΕιεΙεεειτε
Νπειι 2 Μοπτι.τεπΜε ειιιε Βεεεετιιπ,ς πετ Βνιπρτοπιε ειπ. πιο
επει· πιιτ Πι πιοιιιιτεεπιιιεΙτ, πεε Ριεπετ νετεειιινεππ. ποοπ πιο
πνιιιρππτιιεεπεοπντεΙΙιιιιε· πΙιεπ πεετειιεπ. Πεπιι ττετ ινιεπετ
νετεοπιιιπιπει·ππε ειπ.: Γιεπετ, Ηιιετεπ, Κοριεοππιετ2επ. Αρπε·
τιτιοειΒ·ιτειι,εε πε.εεπιο Κτε.ιιιτε ιπε Ηοεπιτει επι€εποιπιπεπ
ινετπεπ ιιιιιεετε. Κ. οοιιετειτιττε:πιι:ειπειπε Βοπννε.ειιε,ετιιιιιιτε
Τειιιρετετιιτ, Ιειοιιτει·πω νοπ ετιιτπετγριιοειιε,- Απεειιινει
Ιππε πει· Ιινιιι ιιπτιιεεπ πεε Ηειεεε. πεε Μεπιπετιπιιιιι ιιππ πει·
ΑτεΙπππιε ιιπ Ηνιπριοιπε ειπεπ· Ιππιττειιοπ πει· ιιπιτειι ιιππ·
πεπεριττε οπιιε θεπ·επεεετι'ειΙ. Ι.επετ ιιππ πιιι: »νετ ετινιιε
νετετϋεεετι, πιε Ιιιοοοεοε.ιεεεεππ Με Πτιιοιτ ειιιριιιιπιιοπ. να
ΑΙΙεπι ιιοππιε πειπ επ 'ΓιιπετοιιΙοεε πειιιτειι Με ειπ Ρεειιπο
Ιειιιιεεπιιε. (πεπεπ πιε 'Ι'ιιπετειιιοεε ερτιιοιι πεε ?ειπεπ νοπ
ΤιιπετιιεΙπποιιιεπ ιπι $ριιτπιπ, εεεεπ Ρεεπποιειιιτε.ειπιε-πιθ
τεειοπιιτε νει·πι·ειτιιπε· πετ Βτιιεεπεειιννειιιιπε·πππ πιε Βετιπειε
Πιιενετει·ϋεεετπιιε·. Αιιιοτ ετειιτε ειε Βιεττποεε Με Ι..Υπιππ0·
επτεοιιιετοεεπιιτ Αιιεπτειτππε· πεε εετεοιπειτιιεεπΡτοεεεεεε επι
πιε Ιιιιιιε Εππετε. Πιε Ρετιεπιιπ ετιιτπ 2 Μοπε.τε πεειι πετ
Ηοεπιτε.ιεειιιπειιιπε ιιιιτετ Ηιτπει·εοιιειπιιπε·επ. Πιε Απτορειε
πεετιιτιι.ττεπιε Ι)ιεειιιιεε πεε Αιιτοτε. ΕΜΠ 2 πει ειπειιι 27ιιιπ·
τι;τειι Μπιιπε πετ ειιιειι ,πειπ ιιππετεπ νετιε.πι. Ρετιεπτ πο·
ιιιετπτε εειιοιι νοτ 4 .ιειιτεπ ειπε πνιπρππι·ιιεεπεπεοιιινειιιιπε
ειπ ΗειΙεε, πεππ ττετ νοι 2 .Τεπτεπ ιι'ιεπει· ειπ, πεε 2 Μοιιειε
ιεπε· τιιιιιιειτιιππ ιτειιιτεπππιεεετΡει·ιοπε εοπινειιτειιειε ι)ι·ιιεετ
ποειι ετιιτιιει·επ. ιΒι·ετ 7 ννοειιεπ νοτπειπ ιετπειεπ Αεεεεπέθ
εετετε πιε Κτεπιτιιειτ εοπτ ειπ, πιιτ Ητιιεεοπιιιεττεπ, πεπεπ
Βιιετεπ Με Βιιι·οιιιπΙιεπ. Αιιτοτ οοπετε.τιι·τεπεπεπ πετ ετετιιπι
Απειεπιιε Με πεπ πνπι·πειπιεοπεπ Οεπετπεπ ειπε ετιιτιιε Μ.
εεπινειιιιπε πει· πιιτ πππ πετ Ιιεπει·. Βοιιννειιιιιιιτπετ πιιι·
ιιππ πετ τπεπιεετιιιε.Ιεπ Ι)τιιεεπ. Πιε Βιεττποεε ινιιτπε Μ(
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Ρεεπάο1ειιΙιεεπιιε εεειεΙΙιε; Με Αιιιορειε ει·ΒιιΙι άεε ιι.πεε·ε
ερι·οεΙιεπε ΒΙ1ά άει· 1.γιπρΙιοεε.ι·εοιιιιιιοεε.
Α. Μοι·Ιι ο νιιιι.1ιι: «ΠεΙιει· Με νει·ε.ιιάει·ιιιι€επ άεε θε
νιτιοΙιιεάει· Βι·ιιετΜπάει· Ιιει '1'πΙ.ιει·ειιΙοεε».
Αυτοι· π." ιιπ 180ιπΙιει·ειι15εεπΚιπάειπ ΘεννιεΙιιεεπι·νεπ ιι.ιιι'ι.>;ε
ιιοιιιιιιεπ ππά νει·επειιι επι θι·πιιά Μεεεε Μειιει·ιεΙε '1'γρεπ επι
ειιειεΙΙειι. Βι· ι'επά, άιιεε Ιιει άει· ΜΙΙιει·ιπΙιει·1ιπιοεε άει· Μιά
8ιςειε Τγιιιιε άει· θεννιεΙιεεειιι·νε άει· ιπιι. ΝεΙε·ιιιιε; ειιιιι .Διι
ειει8επ άεε Θεινιι:Ιιιε εει (58 ιι0ι.), εεΙΙ;επει· (80 ρθω 8πάει:
ιιιεπ άεπ 'Ι'γρπε πιο Απετει8·ειι άεε 0Ιενι·ιεΙιιε ιπ άει· ει·εΙ.επ
Βε1ι°ιε ιιπά ΔΙιι'ιιΙ1επ ιιι άει· ενιιειι.επ Η5.ΙΙΙ:ε άει· Κιε.πΙιΙιεΙΙ..
Βει 1ιππε;επτιιΙιει·ειιΙοεε οΙιιιε ειιιι·1ιεπΟεινε1ιεεει·Γε.Ι1ειπά Με
εΙιεπ ΙιεεεΙιι·ιεΙιεπεπ 'Ι'χρειι ιιιιεΙι Με Ιιειιιὶεειειι. άει.εεεειι ΙιεοΙι
ιιοΙιι:ει ιιιιιιι Ιιει 0ενει·ιιειι Γεει.ιιιιιιιει·άειι Τγριιε ιπιι. Απειει€επ
άει· Οπι·νε επ Βεειππ ιιπά ερειει·ειπ ι·ιιεοΙιειι Βιιι1ιεπ.

Θι·εΙιπει·2 «ΠεΙιει· Με νει·ι·ιπεει·ιιπε άει· ΗεπτεεπεΙΙιΙΙιτει
Ιιει 'Ι'εΙιει:ΙΙιετπ».
Αιιιει· ιιιπ 52 'Ι'ιι.Ιιειικει·, Με ε.ΙΙε άει· ιπι.εΙΙιεεπτειι ΚΙιιεεε
ειικεΙι8ιιεπ, επί” Μεεεε 8γπιριοιιι Μπ ιιιιιειεπεΙιπ ιιπά ι”ειπά,
άπεε ιιι άει· οΙιει·ειι Κ8ι·ρειΙιεΙΙΙε Με Ηγρε.εειΙιεειε εἰειι νοιι
ειιιειιι Ηεει·άε Με νει·Ιιι·ειι.ει:ππά εννειι·νοπ άει· Βε,ε·ιοιι,Με άειιι
θ. οάετ 4. Ποιεε.1πει·νεπ ειιιερι·ιεΙιι. θε.ιι2 211 Βι-ειππ άεε
Βειάεπε εοπειιιΙ.ιι·ι.εΗ. ειπε ειιιιειΙιειιεεΙιε Ζοπε ιιι άει· Πιπ,ε·ε
Ιιιιπε άει· ΜιιπιιΙΙε ιιπά Μιιιεπ ιπ ειιιει· Βε·ειοπ εινιεεΙιεπ άει·
Μιιιει·επ ΑιιιΙιιι· ππά άει· ΜεάιεπΙιιιιε - ιι1εοειιτειιι·εεΙιεπάάει·
Μπιειειι ννιιι·εεΙ άεε 8. Πεεεειπετνειι. 1ιι άει· ππτει·επ Κει
ρει·ΙιεΙΓτε ι“ε.ιιάΑπαιι· νοπ άει ΑιιειεειΙιεειε ειιιιε.εΙιετ ΙιεΙΜΙεπ- Με Βειςιοιι άεε 1. π. ειιοι·ε1ιε, νοιι Μεεειιι Ηεει·άε Με νει·
Ιιτειιετ ειεΙι άιιππ Με Αιι8.εετΙιεειε ιιεεΙι οΙιειι ιιπά ιιιιι.ειι επτ
επτεεΙιειιά άει· Αποτάιιιιπε, άει· Μιιτει·ειι Ινιιι·2ε1ιι.

Α. ΜεΙΙιιε1ι: «Ζει ΡειιΙιοι.ςεπεεε άεε 'Ι'γρΙιπε ι·εοιιι·ιεπε
(1ιειιεοεγιοεε. Βιιειει·ιειάΙΙ.ε.τ. Αε;);Ιπτιπειιιοιι).
Βειιιιιιπι1ιεΙι ΙιειΙιεπ Μ εΜε Ιι π ι ΙΙ ων ιιπά ερει.ει·8 ε ιι ά ιι

.

1
ι
ε ννιιεε ιι επι' ιιι·ιιπά ιιιι·ει·Πιιτει·επεΙιππε·επ ΙιεΙιεπρτει, άε.εε

Με ΗειΙππε άεε Βεειιι·ι·επε ιιιπ' ΡΙιεςοι:γιοεε άει· Βριι·οεΙιεειεπ
ιπι ΒΙιιιε ΙΙιε.ιιριεε.εΙιΙιοΙι- 1402) Ιιει·πΙιε. Πεεεεειι ΙιεΙιειιριειΘεΙιι·ιιεεΙιεινειιι, ά:ιεε άεε νει·εεΙιννιπάεπάει· εριι·ιΙΙειι
εεε άειιι ΒΙιιιε - άεε ΒεειιΙΙιιι. άει· ΑιιΙιειιιιιιιε· νεπ Ιιει.ειει·ι
ι:ιάεπ Βιο11”ει:ιιιπ ΒΙιιιε εει; Μεεε Βιοι1ε ειει1ειι Με Ζει·ιιι118·
ιιι·οάιιεΙ.εάει· Ι.ειιεοεγιεπ άειι. Πε Νιειπειιά νεπ άεπ ε·επε.πιιιειι
Αιιιοι·ειι 0ιιι·νεπ ιιΙιει· Με Αιιπε.ιιι'ιιιιε·ι·εερ. άεε ΒιιιΙιεπ άει·
Μεπι;ε άει· Ιιεει.ει·ιειάεπΒιο11`ειπ ΒεΜεΙιιιπΒ· επι· νει·ιιιεΙιι·ιιιιι.;
ππά νετιπιπάει·ππε· άει· Ιιειιοοεγιειι ιιιιι“εεειεΙΙΙ. Μ. εε ιιπιει·
ιιιιΙιιιι εε Μ. Μεεεε νει·Ιιε;Ιιπιεε επ ρι·ιιιεπ. Βει 19 Ριιιιεπιειι
ινιιι·άεπ ιιπ νειΙειιιε άει· ειιιιιιεπ ΚιειιιιΙιειι ιει81ιεΙιεΖε.Ιι1πιι8·ειι
άει· 1ιεπεοεγιεπ νοι·ε·ειιοιππιεπ, ίει·ιιει·ινιιι·άεπι.ιι€1ιεΙιΒεοΙ›εεΙι
Ιππεεπ ΙιΙιει· Με Ιιε.ειει·ιειάε ΓειιιεΙιειι άεε Βιιιιεε ειιεεειε1Ιι
ιιπά επά1ιεΙι πιιεΙι επεΙιιιιπιι·επάεπ διιΙιεΙΖειιι2ειιεειεΙιιιάει. Μ.
1ιοππιε επι' Μεεε 1νειεε ίεειειεΙ1επ, άιιεε νει· Βιπιι·ιιι άει·
Κι·ιειιι ειπε Ηγρει!επι·οεγιοεε νοι·Ιιιιπάεπ ιει, ινΜιι·ειιά άει·
Κι·ιειε - ΗγροΙειιοοεγιοεε. 2) Με νειιιιεΙιιιιιιἔ άει· ΖεΙιΙ άει·
1ιεπεοεγιεπ εεεεΙιιεΙιι επί Κοειεπ άει· ροΙγπποιειιι·επ ΖειΙεπ,
Με επ ΖεΙι1 €ΙειεΙιιπεεειε ιιι·ειο·Ιιεειιιιπά πεεΙι ΜειιιοΙιιιιΙιονι
ερεειΙιεεΙιε ΡΙιε.ι.εοεγιεπ Μι· Με επιι·ιι1ειι άπι·ειεΙΙειι. 8)1)ειε
Πιιιιιιιιιιιιι άετ ΛπΙιεπίιιιι8 νοιι Ιιε.οιει·ιειάειι$ιοι1”ειιΜε ιιιεΙιτ
επ Επάε άει· Κι·ιειε επι, ιΙΙιοΙι πιεΙιτ ιιιπ ει·ειειι '1`ειςεάει· Κι·ι
ιειε,εοιιάει·ιι Με: 2 εάει· Β '1'ειεςεπεειι Υει·εεΙιινιιιάειι άει· Βρι
ι·ΙΙΙεπ ειπε άειιι Β1ιιιε. ΝεεΙι άει· ει·ειεπ Ατιεειιε Ιι1ειΙιι άει·
Ιιεειει·ιειάε ΟοεΜειεπι ινεπιε ε.ιιεεεερι·οοΙιεπ, ει· ιι·ιι·‹Ι ιιιειι·
1ιεπτει· ιιιιοΙι άει· ιινειιειι Αιιιιιιιιε ππά εεπε Ιιεεοιιάει·ε ιιιιεΙι .

άει· ι1ι·ιτιεπ. 5
) 1π ΠΙΙιειι, νεο Με επι· ΒεοΙιιιοΙιτιιπε;εε1ειιετε

Αι.Ι:εειιε Με” Με Ιειειε ιει, ΙιεοΙιεειιιει ιιιιιπ ειπ ΑοειιιΙιεπ άεε
Ιιιιειει·ιΜάειι ΟοεΜειειιιειι οΙιιιε ιιιιοΙιϊοΙΒεπάε Ει·ΙιεΙιιιιιις άεε
εεΙΙιεπ. 8

) Ιει άιιιιεεειι Με Αιτιιιιιιε Με 1ει2ι.ε, εο ι“οΙει.επί'
άεε ιεπιποι·ε.ι·εΑΙιειπΙιειι ειπε ει:ειι·ΙιεΠΙενειιιοπ άεεΟοειΠειεπτεπ
Με 1ιιιιεε Ζει (80 Τει:ε) εοπειειιτ Ιι1ειΙιι, - εε ΜΙάει ειεΙιειιιι`
Μεεε )νειεε ειπε ειιιΜΙε 1ιιιιιιιιιιιι.ε.ι. 7

) Με ΙιιιΙιιετιειάεπ
ΒιοΙΤε ειπά πιεΙιι. Με 11ι·ειιεΙιεάεε Βιιιιι·ειειιε άει· Κιιειε ειππ
εεΙιεπ, εοπάειπ ειεΙΙειι άεε 11εειι1ιεΙ άει· εριιο‹·Ιιεειεπ-ΡΙιε.ιςο
εγτοεε 08.1'. 8

) Με Αε·81ιιιιπετιοπεειιι·νε ιει. ειππ: νει·εεΙιιεάεπ
νοιι άει· 0ιιι·νε άεε Ιιιιειειισιάεπ ΟοεΜειειιτεπ. θ

) Με Ιιειει.ει·ι
ειάεπ 8τοι'Ιε (ιιιιπιππιειπε) νει·εεΙιινιιιάεπ Ιιει ειιιει· Τειπρει·ετιιι·
νεπ 84°Ο;- Με Με Αει;Ιπι.ιπ:ιιιοπ Ιιεάιιιε;επάεπ $ιιΙιετε.πκεπ
άπι·εΙιιιιιε ιιιεΙιτ.

=Ι-ΤΙ'011Ζω; «Με ποιιιιεΙεπ Οιεπεεπ άει· ει·οει1επ ππά
ΜεΙπεπ Ηει·ιάε.ιιιριιιπ,ε·ιπι ΚιπάεεεΙιει·.
Απ 2:20 εεειιιιάειι Κιπάει·ιι ειεΙΙιε 'Γ. ιιιιει.>;ιεΙιιεεΠιιι.ει·
ΜΜΙΠΒΒΘΠ ΙιεειιεΙιεΙι άει· θι·επΖεπ άει· Ηει:άειπιιι'ιιπε· ιιπά
?Η Πει-τεάεε 8 ιιεεπειοεεε επ. [Με εεεεε Μει.ει·ιιιΙ Ι.ΙιεΙΙΙ. ει·
ιιι.3 0ι·ιιρρεπ: ) άεε 85ιι€Ιιιιι.ιεε1τει·οάει Με ει·ειε ΚιιιάΙιειι.
ω) ΡεΙΙε); Με ενιειι:ε ΚιιιάΙιεΙι (νοιι 2-8 .1ειιι·επ)- 48 ΙΙ'ιιΙΙε;
Με Φεάι·ιττε (νοιι με .1Μιι·ειι)- ιεο Ε'5ι1Ιε.- 135- Ηει·2·
ει.οεε επιερι·εεΙι ΜΜΜ; άει· θριτ2ε ιιπά Ιιεΐειιιά ειεΙιιπ άει·ει·ει:ειι
ΚιπάΙιειτ Με άει· ΜειιιιιπΙΙειι·Ιιιιιε, ιπ άει· 2

.

ππά 8
.

ιιιιιει·Ιιε.1Ιι
άει·εεΙΙιεπ. 1πι 85.ιι€1ιπειειιΙΙει· ιεπά 'Γ. άεπ Ηει·πετοεε ιιπιιιει·
ιπι 4.1ιιτειοοειειΙιειιιιι, ιπ άει· :ινειιεπ ΚιπάΙιεΙΙ: 1ιοπιιτεει·
110π48 Ε”εΙΙειι ἱπ 11 άειι ΗειΖει:οεε ιιεΙιεπ άειιι 4

.

εποε ιιιι

δ
.

Ιπιει·εοειεΙι·ιιιιιπ Πι1ι1επ. νεπ 148 Γε.Ι1επ άει· δ. ΚιπάΙιειι

πιει· άει· Πει·ιειοεε ιπ 114 Ε'ε1Ιεπ ιιπ 4
.

Ιπτει·οοεωΙι·ειιιιι, ιπ
85 Π.Ι1επ ιιπ 4

.

ιιιιά 5.; ΙιεΙ Κιπάει·ιι ΙΙΙιει· 10 .1ιιΙιι·ειιιει άει·

5
.

1ιιιει·οοετε.Ιι·ειιιπιΜε Οι: άεε Ηει·2ειοεεεε ιιιιπιει· πιε.ιΙαιπτει·,
Με άει· 4

.

Πιε Ηει·2εριιεε Με: ιιπ Βιι.ιις1ιπιι·εειΙιει·ιπι 4
.

1πιει·
εεετεΙι·ε.ιιιιιιιπά ειιεΙι ιιιι 5., νεοΙιει Με ιιιιιει·ε Ιιιιιιε θιι·ειι2ε
άει· ει·οεεειι Ηει·285ιιιρΐιιιιΒ· ιιι άει· 11ιιιιιι1ει·1ιπιεΙιε,ε·ιιιιιι,
άπι·εΙιεεΙιπΜΜεΙι 1,75 οιπ. ιιπτει·Ιιε.ΙΙι άει· 111ιιιιιιΙΙιι.1ιιι Α1ιει·
νοιι 2-8 .ΠιΙιι·ειι Ιαιιιι άει· εΙιειιει·ινΙΙΙιιιτεδι·ειιεριιπΙιτ ιιι 58 ντιπ
48 Ε'ι-ι11επεΙιειιΙ'ιιΙΙε ιιι άει· ΜειιιιΙειιΙιπιε ιιι Ιιε,ςειι ιιπά ιιι 10
11'ΙιΙΙειι05-15 οιπ. ιικε1ι ειιεεειι νοιι άει·εεΙΙιειι, ιιιιιπει· ιιΙιει·
ππιει·Ιιε.ΙΙι άει· Μιι·ιιἱΙΙ:ι (άπι·εΙιεεΙιιιιτι1ιοΙι 2 ειπ.). 1ιιι νει·Ιειιίε
άει· 8

.

ΚιιιάΙιειι. Ι”ειπάΑιιι.οι· Με Ηει·2εριι2ε ιιιιΙιει·150 Ε”ΙΙΙΙειι
πω· ιπ 8-0,5-1.5 επι. πιιεΙι ιι.πεεειινεπ άει· ΠειπΙΙιιι·1ιπιε ιιπά
ιιιπ εΙιεπεονιεΙ ιι:ιειι ιιιπειι νοιι άει· Ιειειει·ειι Ιπ 12 Β'ιιΙΙεπ.
Πιε οΙιειε θι·ειι2ε άει· 8·ι·οεεεπ Ηει·Ζάειιιρ?ιιπ,ε_·Με Αυτοι·
ννειΙιι·επάάει· ει·ειεπ ιιπά εννειΙ.ειι ΚιιιάΙιεπ ιπι 2

.

1ιιτει·εοειεΙ
ι·ιιιιιιι; ιιπ ΑΙιει· νοιι 7--12 .1ε.Ιιι·ειι ινιιι· Με θι·ειι2ε ιπ 120
Γε.ΙΙειι εΙιειιάει, ιιι 80 Ε`ιιΙΙεπ επί άει· 5

.

Βιρρε ιιπά άει·επ ιιπ
τειειπ 11:ιιιάε. 0ιε 1ιπ1ιε θι·επεε νει·Ιιιιιίι ιιι Ιιοεειιι'8ιιιιιεει·
1ιιπιε νοιι ι·εεΙιιε, οΙιεπ ιιπά ιππειι ιιιιεΙι 1ιπΙιε, ππτειι ππά
ιιιιεεεπ; ινειΙιι·επά άει· ει·ει.ειι 2

.

Ρειιοάεπ ε·εΙιι. Μεεε θι·επιε
ιπ Με ιιιιΤ.ει·εΙιει·ιιοιιιιιΙε ιπ άει· 0Ιεεεπά άεε 4.-5. 1πτει·οο
ει.ειΙι·ιιιιιιιεεΙΙΙιει·, Ιιει 5.Ιιει·επ Κιιιάει·ιι ιιιι άει· 8

.

Βιρρε. Ιπ
ιι.ΙΙειι Ρει·ιοάεπ άεε ΜιιιΙΙιοΙιειι ΑΙΙ.ει·ε ι·ειεΙιτ Με ει·οεεε Πειτ
άϋ.ιιιρΓιιεε·ΙΙΙιει· άειι ι·εαΙιιεπ Βιει·πει!ι·ειιιάΙιιιιιιιιε, ν” ε.ποΙιειπ
άει·ε Αιιιοιεπ οοιιειει.ιιι·ιειι, πει· ίιιπά Τ.. εΙιινειεΙιεπά νοιι άειι
επάει·ειι Αιιιοι·ειι, άε.εεάει· ιιιε.ιιιιπε.1ειιιιει·ε ΠιιιεΙιιπεεεει· άει·
ε·ι·οεεεπΗει·ιάειιιιριιιπε· ιιιοΙιτ. Με Η8ιιε άει· 148.ιιιι1Ιιιάιιι·εΙι
εοιιιιειάει, ευιιάει·ιι @ιιππ Με Βιι.ΙΙΙ.ε άει· θεειπεΙΜ.πειε. Βι·
Ιιειι·ε.ει.εΙιειι άειι ιπι ΒιιιιςΙΙπε;ειιΙι.ει·- 6 ιιιπ., ιπ άει· 2. Κιπά
Ιιειι 7,5 οιπ., ιπ άει· 8

. - θ επι. - Πιε ιιΙιεοΙιιτεΗει·ιάΙΙ.ιπριπιιε
ει.εΙΙΙ: επι τεεΙιιιΜπ1ι1ιεεε 1)ι·ειεεΙι άετ. άεεεειι ι·ει·τιειι.1εΚά
τετε ιιιπ ΙιιιΙιεπ 8ιει·ιιεΙι·επάε νειΙε.ΙΙ. Με Ιι1ειιιει·ε Κιιτετε
Μιά άπι·εΙι ειιιεπ '1'Ιιει1 άει· 1ιοι·ι2οιιιπιεπ Μιιιε άει· ε;ι·οεεεπ
Ηει·ιάιι.πιπιππε ΒεΙιιΙάει. ιιιιιιΙιι·επάΜε Ηι·ροιειιιιεε - Με ΙιπΙιε
θι·ειιεε άει· ιιΙιεοιιιιειι Πιιιιιριιιπιε ά:ιι·ειεΙιι. Πιε νει·ι.ιεειΙεΚει
ιΙιειε άει· 1ιΙειιιειι Ηει·πάε.πιρί'ιιιιςΙιεΕ1°ιιιςιιιι 8ιιιιεΙΙπεεεΙι.ει· -

Β ειιι.; ιπ άει· 2
.

ΚιπάΙιειι. - 4 επι. ; ιιι άει· 8. 5 επι. Με Ιιο
ι·ικοιιιιιΙε Κε.ιειε οάει· Με Ιιοι·ι:οπιιιΙε θιεπΖε άει· 1ιΙειπεπ
Ηει·2άΙι.ιιιριιιιιε Ιιειι·ιιε ιιπ Βιιιιε·ΙΙπεεε.Ιιει· 2,5 οιπ., Με Κιιιάει·π
άει 2

.

Ρει·ιοάε - 3.5 ιπιι. ιιπά άει· 8. 4,5 επι. 1)ε.ειιάεε Ηει·ε
επ ιι1Ιεπ 8 Ρει·ιοάεπ άεε ΜιιάΙιεΙιειι Α1ιει·ε ιιι άει· ΒιιιειΙιϋΙιΙε
ειπεπ 8·ι·8εεειειι Βιιιιιιι ειιιπιιιιιπι, Με ιπι :ιιιε.εεννειεΙιεεπειιΟι·
εε.πΙειιιιιε Ιιενι·ειεειι ιο1Βεπάε ΒΜειι2 Με 1ίϋιρει·Ιε.πε·ε πιιιιπιτ
ινιιΙιι·επά άει· 1

.

Ρει·ιοάε άει· ΚιπάΙιειτ 2ιι νοπ 50 επι. Με επι
70 ιιιπ., ιιΙεο ιιιιι 1,4 ιιιιι1, άει· Βι·ιιειιιιιιι”ιιιιι:πιιπ άει· Ι·18Ιιεάει·
1ι1ειιιιΙΙε)νεπ 38 Με επ 45 οιπ. ά

.

ιι
.
πιπ 1,88 ιπε.1,άεε Ηει·2

νοΙιιιπειι νεπ 25 Οειιι. Μι 45 Μπι., ιιΙεο ιιιπ 1,8 ιιιιιΙ. - 1ιι άει·

2
.

Ρει·ιοάε @ιιι Με Κ8ι·ρει·Ιεπεε νοιι 70 οιπ. Με 2ιι 105 οιπ.,
νει·ε;ι·ϋεεει·ι ειοΙι εοιιιιι. ιιπι 1,5 ιιιει.1,άει· ΒιπετιιιιιΙειπε νεπ
45 οιπ. Με 58 επι., ιιΙεο ιιιπ 1,24 ιιιειΙ, ννϋ.Ιιι·ειιάάεε Ηει·ινο
Ιιιπιεπ νεπ 45 οειπ. επι 78 οειπ. ειιινειεΙιετ,νειπιεΙιι·Ι. ειοΙι ιι1εο
ιιιπ 1,7 ιιι€ι1.- Ιπ άει· 8. Ρει·ιοάε ννε.επειΜε Κ8ι·ρει·Νιπειε νοιι
105 οιπ. Με 185 οιπ. (νει·ε·ι·8εεει·πιιε: πιπ 1.3 Με!). άει· Βι·ιιει.
ιιιιιι”επ νοιι 58 οιπ. Με επ 88 επι. (1,18 ιιιειΙ), Με νει·ε;ι·8εεε
πως εε Ηει·ενοΙιιιιιειιε Ιιειι·ει.ε·ιάειεεε·ειι- νοπ 78 Οειιι. -
120 οειπ., ιι1εο ιιιπ 1,5 ιιιιιΙ.
Ν. Πιιι·ι: «Ζει Β`ι·ε.ειενεπ άει· Ππιει·ειιεΙιιιπε, άεε Βρει·ιιιε
ιιιι.εΙιάει· ΜεΙΙιοάε νεπ Ε'Ιοι·ειιεε».
11Πι·ινοΙΙεπ πιει· πω· Με 8εΙιΙιιεειοΙΖει·ιιιιε·ειι άεε Αιιιοι·ε
επιιιΙιι·επ. Πεε Νε:Ιιει·ε ιει ιιπ 0ι·ιε;ΙπεΙ ιιεα1ιππΙεεεπ.

1
) Πε.ε άιι·εετ ειπε άειι ΝεΙιεπΙιοάειι άει· 'ΓΜει·επ ε;εννοιιιιεπε

Βρει·ιιιιι ΜεΙιτ Με Με ΙιεΙιειιιιτειι ΓΙοι·επεε'εεΙιεπ Κι·γεωιΙ1ε.

2
) Βειιιι Οι:Ιιεειι ΒιεΙιτ Με Βεει·Ιιεἰιιιιιε άει· Βρει·ιιιε.11εο1ιειιιπ
άειιι Β'Ιοι·επεε'εεΙιειι Βεε.ειάν Ιπιιιιει· ειιι ροειεινεε Βεειι1ι.ιι.Ι:;
Ιιειιπ ΡΓει·άε ππά Ιιει άει ΚειΖε ει·ΙιεΙτ ιιιε.ιι ιιπιιιει· ειιι ιιει.=;ει
τινι” Βεεπ1ιε.Ι.; Ιιειιιι Ηιιπάε, άειιι Μεει·εοΙιινειπεΙιεπ ππά Ιιει
άειιι ΒιιΙιινειιιε ει·Ιιε.Ιτπιιιιι ιιπι· άιιιιιι Κι·γειε.ΙΙε, ννεπιι άεε θε
ινεΙιε ιπιι: άειι ΒΙιιιι1εεΙιειι Με 24 Βι.ιιιιάεπ1ε.πε·ιπι 1νεεεει· Βε
ιειιεΙιτει Ιι1ειΙιι.

8
) Πεε νιιεεει·ιε,·εΒιιι·ιιοι άει· ΝεΙιειιΙιοάειι ει·Β·ιεΙιτΙιει ε.ΙΙεπ

'Ι'Ιιιει·ειι Με ιπ 11εάεετεΙιεπάε Βεεειιοπ (εεΙΙιι Ιιειιπ ΒεειεΙιεπ
ειπει· Αεοοερει·ιπιε).

4
) Βει πιιιι·ιάειιι Ζει·ίιι11άιεεεεΒιιιι·ειειεε οάει· άει· ινε.εει·ι επ

ΡΙΙιεει€1ιειτ, ιπ ινεΙεΙιει Με Βρει·πιιιι1εε1ιεΒετι·επΙ‹ι να” επ,
πετ: Με Βεεειιοπ επι'.

5
) Πει· Έι·ιεε1ιειεειιΙιι·ιε Βιι.ιιιεπ άεε ΜεπεεΙιειι ειεΙ›ι ειπε

εΙιεπεοΙεΙιε Ι.ιριεεΙιε Βεεειιοιι. Με άει· επι' θεινεΙιειι ειπ,ι.τε
τι·οοΙιιιειε.

8
) Πιε Βρει·ιιιιιΠεεΙιενοιιι Μεπεε1ιεπ ιιπά νοιιι ΟεΙιεεπ ,εεΙιεπ

ειιι ροεΜνεε Βεειι1ιειτ1ειιιςεΖειτ, _ιεάοοΙι πιιι· ιιιιτει άει· Βε

Βιπξ)ππε,
άιιεε άεε ϋεινεΙιε επ τι·οο1εειιει·8ιεΙΙε ειιΓΙιεινεΙιι·τ.

ει τ
.

7
) Πιε ΓΙοι·επεε'εεΙιε Βεεοιιν ιιιιιεε ιιιιπιπιιιιπ 1,27 .Τοά,1,55

δοΜιιιΙΙ ππά 50,0 111ιιεεει·επτΙιει1Ιειι.
8)1)ιε ΑπειεΙιτ νεπ 17 γε.τ τ

.
.Ι οΙιπε τοπ. άεεε άει· δε.

ιπειι νεπ 'Ι'Μει·ειι πιιι· ειιιε Ρεειιάοιεπειιοπ ε·ιεΙιι, ιει. ΜεΙιτ
ειιεΙιΙιειΙτι8·.

Α Ιι ε 1 ιιι ει ιι π.
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Μεοιιιιιειιιιι οι·ιΙιιιιιιιειιιιιι ιι ιιιοι·ειιοιιιιι ειιοι·ιιιιιιι

Μποστ-Μαι ιειοο.

.1ιι.ει.ι·εΙιοιν: «ΠεΙιει· ιιιο ειιιιιιιιι·ε Εεεε νοιι Ροι·ι-Αι·ιιιιιι·
ιιιιι1ιιιο 'Ι'Ιιιι.τιμειι: ιιοε Ηιιιειιιιιιοι·ειΙιεο.
Πιε ο1ιιιιο.τιεε1ιειιΒειιιοι;ιιιιι.τειιεοΙιειιιειι ιιιοΙιτ.ιιιιιιιιιιειιε οιι
εειπ. '1'ι·ιιιιιιν:ιεεει·ιιιιιεε :ιιιο ιιι·τεοιεεΙιοιιΒι·ιιιιιιειι εεννοιιιιειι
ννει·ι1ειι. 11ε1·(ιιι·ιιιιι1 ιιιιιι Βοι1ειι ννιιι·ι1οειιιι·ειι1)ι·οιιιιιι;ο ειιι
ιιιει·ι. ΒιιιιιιιινιιεΙιειιει: 1ιιιιιιιι νοι·ιιιιιιιιειι, ειιιιι;ε (Βιντεο ειιιό
οιιι;ε1εει. ΑΙιι1οιιιιιιοΙτ.γριιιιειει:1ιοιιιι.οτιιΙειιιιιιεΙιειι εειπ.

(Γοι·ι.ιιει:ιιιιε ιοΙει:.)
1. ιιιιιιι: «ΒεεεΙιι·ειΙιιιιις άει· Μιιιει·ιιιοιιεΙΙειι Οοι1ιρεο οιιι
1ΒιιΙιοε:ι.Βο1ιννείο1-ιιιιι1 Βιοειι1ιο1τηςο0ιιε11ειι νοιι 1ιο1ιοι·
'Ι'ειιιροι·οοιιι·,ιιει·ειι Ειιρ1οιι.ιι·ιιιιε ιιοεΙι ιιιιιιιζε1ΙιοΙ'τιει Ιιει
ι:εε1ιι.ι:1ιειιι·ειιιΑιιι”ειιιΙιο1ι».

Βε1ι ο ν: «ΕεΙιειιε- ιιιιιι ΒιειιειΙιειιιιι,ςιιιι,εειι οοι· 1ιΙοιι·οοειι
ιιιιιι ΟΙΐιειει·ε ιιοε Κι·ειιιειε «Βοι-ιειιο.» ιιι ιινο·ιειιιοοΙιει·Βο
2ιοΙιιιιιι;».
1)ιι.εεειι. Κτιεἔεεοιιιιι ιι·ειιιι Ιιει1ειιι:ειιιιενει·Ιιεοοετιιιιι;ειι οιιι'
ιιι Ιιεκιιἔ οιιι' 1.ιιι”ιι·ιιιιιιιεειιο.1ι:ιιιιιι νειιιιΙ:ι.ιιοιι; όιε Βε1ειιτ:1ι
ιιιο; ιει. ιιιιι·οιιινεε ειεειι·ιεεΙι 1Βιιιενει·Ιιεεεει·ιιιιε Ιιειιϋιιιιι;ειι
όιε ΙιιΙιειίιιιιιιιΒιιι·ιιιιιιιε, ιιιιοιι ιιιιιεετε άιε Πι1ο.ιιΙιε2ειτ άει· ιιι
Ηιιιειι ει.ιιι'ε1ιο.ιιιιειιι.ιε.εοειιειιΜειιιιιεεΙιιιι'Ι:νει·1ιιιιςει·ι ννει·ειειι.
Μιιι·ιιιοιν: «ΕιιιιΒε Βεο1οιι.εΙιτ.ιιιιρ;ειιπιο: Με 1.ιεΠι. ιιοε
νο1ι.ο.-Ιιοε;ειιο». ·”

(νονιιιιιιιι.ιε ΜιιΙΙιει1ιιιιιι·.)
ΠοιοεΙεει.ι·ιεεΙιε Βοι;ειιιι0ιιι. (25 Διιιιιιι·., 60 νοιιι ειιι:ννιοΙιε1ι
εοννο1ιΙννιι.ι·ιιιε- :ιιι-ι11ιειιι.ινιι·1ιιιιιιςειιιιιο Ιιειιιε ΙΙιει·ιιοειιι.ιεοΙι
νει·ννειιι1ετννει·τιειιεοΠειι. Βε Μι. 1·Ινρετιιειιιιε ιιιιι1Τι·οιιιιοι“οι” Ιιετνοι·. Πει· Ριιιε πιιά Μοτο Ιιεειιιιιιιιιοι. Πιε ιιιειετοιι
Ροι.ιειιι.ειιννειιι1ειινοιι Βο1ι1ιιιτιςΙιει: Ιιειιι1Ιειι, Ιιοι ειιιιιςειιω:
άιε θιιι· Βιτεειιιιἔ Ιιοι·νοι·. νοιι ΙΙιει·ειρειιιιοεΙιει·ννιι·ΙιειιιιιΙιειι.
ιει ιιοε 11ιο1ιι.οοι ι-ιειιιειι ιιιιι1 οιιι·οιιιεεΙιειι ι·1ιειιιιιιιι.ιεεΙιειιθε
Ιειιιηιι·οοεεεειι, ιιιιεΙι Ιιει θιοιιο. θε1ειι1ιειιοιιιιιιι.ι.οινει·ιιειι οιιι
ε·εεοεειι, ιιιο 8εΙιιιιει·πΙιοιιι;;Ι‹οιι οειιινιιιιιετ.. 8οτε;ι“ιιιιι€εΠιιιει·
ειιοΙιιιιιι.:ειιειιιιι εεΙιι· ει·ινιιιιιιοΙιι.
.ιιιο τι· οΙιο ιν: «Ροι·ιο. πιιιιι .1ιιιιιιιιι·Ιιει'ι.ει.ο.»
Αιιεεει· ειιιειιι ετιιιιιιι€ειι Βοι·οοιιειι1ιι2οτει1ιιει απο οιιι
:ιιιιΙιιιιιιιοι·ιεεΙιει· 1Βιιιιιιιιιι8 ι'ιιι· ΟΙιιιιειιειι ιιι'ο ΙιεΙιοιι Βοι·ιιι“ειι
ινοι·ι1ειι.
ΒεΙι οι·: «Ροι·ιιι. 2ιιιιι .1οιιιιιιι·Ιιειτε. ο.»
Με Ριονιιιιοιι ννιι·‹ιΙΙιειΙο ιιι ΜετιιΙΙΚοιιτειι, τΙιειιιι ιπι Βιο
ΚεΙΙει· ιιιιοει·εεΙιιοο1ιι. Με Οιι._ιιιτειιιιει·Οι1'ι2ιει·εειιιό ιιππ νειι
ιι1ιι·τ.ιιιιιι οιιειειοΙιειι‹ι οιο". Γιο· ιιιο 11'εΙι1εο1ιει·ιιοΙιτειι θει
ιιιτειι ε;εεε1ιοι1”ειιινει·‹ιειι.
ιίοι·οΙε ιν: «Πιε ινωιιιιιιι·ι άει· ΠιιεειιιιιιΣιιιιει· ιιιιοΙι ΜεΙιιιιι
ιιιιιι άει· νειιιιιιι' άετ Ρεετ. ιιι Β_ιοιιιιιι.ιιιι .Τ. 1899».ει” ιιιι.ειιεεειιιιιε ΒαΙιιιιιει·ιιιιι; σει· 1λιιιΙΙιιιΙιτι. 8οιιιιιιιι ιιιο

11ειεει·εεειιι άει· ιιιι.ει·ιιιιιιοιιιι1ειιΟοιιιιιιιιιοιοιι :ιιι ΥειΙιιιιιιιις
πω· 1Βιιιοοιι1εριιιιιιειιιιι1ΨοιιεινετΙιτειιιιιιις νοιι Κι·οιιΙ‹Ιιειιειι.
Με Βιιιιριιιιιιοει·ε.<.νε1ιει ιιιο Ε'εετεετειιιιι; ειιιει· Ωι.ιο.ι·ει.ιιτιιιιιο
ιιι 11_ιειιιιιι.Τοι·ι ιιιιιι Κιιιιιο.ι·ο.ιι. Ρει·ιιει· ιιιιιεεειι ιιιο ε;ι·ιιιιεει·ειι
ΡιΙ;;ει·ειειιιιιε ειιιειι Αι" ιιιιι1 οιιι Ι.ιι2ιιι·ετιιι'ιιιιτειι. Πιο Πεο
ιιιιεειιοιι νοιι 1ζι·ιιιιΙιειι,11ειεΙιειι,Κ1ειι1ει·ιι ινιι·ι1ιι.ιιι'οοι.ι·ειιι;ετ.ε
νοι·ιε;ειιοιιιιιιοιι.

'Ι' ο οιι ο ιιιοιο ο ο ο ιν: «Βοι·ιεΙιτ ἱιΙιει· ιιοε 2. ΗιιΙΙι_ιοΙιι· άει·
ΑΙι1ιοπιιιιοιιτ1ιτιιιι,εςιιι'ειΑιιεΙοιιιι».

Ρ ο ιι ιιι τ ο νν ο ιι ν. «ΠεΙιει· ιιιο 1ι16ι.;ΙιεΙι1ιειτάει· Βι·ι'οι·ειεΙιιιιιο;
ιιοε θο.ιιεεε οοι· ΙιοΙιοτειι Νοιιι·οιιε οιιι ΒιιεΙιειιιιιιιι·Ιι .ειιι
ριιτ.ιι·ιει·».
ΒιιιιιιιΙΙ ειιιιιιι·1ιοι οιιι Βιιιιιιιιειι·ειειειι ιιΙιει· Με Ιιοι.ι·. '1'Ιιειιιιι.
ιιιιιι άιε ειιιεοινιιιιιιιεο 1ι1ειΙιοι1ειι.
(Η ο νν ο κι 1: ν : «Κοιιιιειιοιι·ιε Βιιιηιειι πιο Νιιιιιι·ιιιι€ιιιιιιττεΙ
ιιιι· Αι·ιιιεειι ιπι Μισο».
Βειει·ο.ι ιιΙιει· ιιιο ειιιερι·εειιειιιιε ι"ι·ειιιιοοιοοιιεΑιΙιειι: νοιι
νι€ιι ο1ι Αι·οΙι. ιιο πιω. ιιιιν. 1800ΟοιοΙιι·ε ροΒ·.201.
8οιι οι: «Ροι·ιε. ιιιιιι 8ο1ιΙιιοιιΖιι άειι .1οιιιιοι·-ιιιιιι 11'εΙιι·ιιιιι·
Ιιει'Ιειι ε. ο».
ΒιιΙΙιε.Ιτ ειπε Βει=εΙιι·ειΙιιιιι,<ι·οιιι· Πο.ιιιιιιο1ιοιΙειϋ.ιιιιιειιιιτ1όει·
Αι·Ιιειι.εννοιεε οοι· ειιι2ε1ιιοιι θιι·ιιροετι ιΜιιιειιι·ο, Αι·ιι1Ιει·ιοτειι
οιο.). 1ιιι θιιιιπειι οι ι1ει·εει.ιιιιιιτεΖιιετοιιτι οιιι ι1ιιτειιιι.ιιεοε
ιι·ιεοιε·ειιι1ει·.

Κ ο τ ο 1 ε ιν: «σειιΙιιειε 2ιιιιι ΡεΙιτιιιιι·1ιειι:ε. ο.».
1)ιε ειειιιι`ειιειι 111οεει·εεε1ιιεοΙ1τειι ννοΙιΙ οιιι· νει·Ιιιιτιιιι€άει·
ννειι.ει·νει·Ιιι·ειτιιιιε νοιι 1ιιιεειιοιιειιιιιιι1ιΙιειιειι εειιιι8·ειι, ννιιι·
ι1ειι ιιΙιετ ιιιεΙιτ ιιιι·ειιο;@Με Ιιειοι€ι. Ι)αΙιει· ι·ιιιΙτ άει· νοιι”.
_ιειιειιιΒι.ο.ιιττω· εειιιε ειι;ειιειι ιοιιεειιιιιιιιτιιεεΙιειιΠιιι.ειτιιιι.ιιειι
ιιιιιοιι ΑιιοιεΙ1ιιιιε ιιιο1ιιιεει· Γιιιιι·ει· ειε. Μι οοι·ιιειι.

'Ι' ιι ο ιι ε ιιι οι ο ο ε ο νι: «Γοι·ιε. 2ιιιιι ΡεΙιι·ιιιιιιιειΙ ει. ο».
Ρο ιι ιιιΙ:ονν ο ιι ν: «Εστω. ειιιιι ΡεΙιι·ιιει·Ιιειι ε. ο».

Κ οτο1ειι ιι ο: «Βιιι Ε'ιι.ΙΙ νοιι θοιιοι·ι·1ιοε εοιιιρΙιοιι·ι.ιιιιι·ο1ι
Ρνιιειιιιε».
Βιιιε ιιιιΙιεΙιειιιι1εΙιεθοιιοι·ι·Ιιοε, ιιιο ιιι ειιιοι· 8ο ιιι:ο ρνιι.ειιιιε
ιιιιιι·ιε ιιιιιι 1ειιιΙ ειιιιετε. Πιο Ιιει·τειιοΙοειει:Ιιε ιιιοι·ειιειιιιιιΒ·
οι·ΒιιΙι οιιιε ΜιεειιιιιΕεειιοιι νοιι θοιιοοοεοειι ιιιιιι Βιιει·εοοοειι
(Βπεριο· ιιιιιι Βιει.ρΙινιοοοεοειι).

'Μο.ιιιιι·οιν:

'Ι' ο ο ιι ο ιιι οι ο ο ει ο νν: «Ροιι:ε. Ζιιιιι καποιοι: ε. α».
Μειιω.ι·ονν: «Βειιι·ιι.,ν·,οοιιι· Μεεε οοι· 11ειιννιι·Ιιιιι.ιε νοιι
Κοοιιιιο12ιιιιιιειοιιοιιΙιει 1ιιι'εει:ιοιιοιιιο.ιιΙιΙιειτοιι».
Πιε 1

3
ιι ο ο ι· ι ιιι ο ιι τ ε ει·Β·ο.ΙιειιΙιειιιι ΚιιιιιιιεΙιειι ειιιε άειιι

ΙιεΙιε 1λιιι·1ιιιιιε;άει· Ιιιι'ιιοιοιιειι Ιιει ιιιιιιο:1ιοΙιει·ΜιιπΙιι·οιιιιιιιιοο
ιιοιι; _ι

ο

ιτιιιιιειιι€ει· ιιιο 1ιιιιιοιοιιειι εειιιοε1ιι:ννει·ι1οιιιιιιι1ιιι
ΖοΙιιι·ειοΙιει·οιο ννοι·οιι,οιιι ιιο Ιιειιοει· ινιιι· ιιιο ιιπ-ιιο".
Ρο ιι ω:: ο ιν ο ιι ν: «Ε'οι·τε.2ιιιιι 11ιιι·2Ιιείι.ε. α».

'Ι' ο ο ιι ε ιιι ο Ι ο ε: ο ο ιν: «Ε'οτιιι.πιο Αρι·ιΙΙιειτ. ει. ο.».
«Ε'οι·ιο. ιιιιιι ΑριιΙΙιειι ε. 0.».

1(1ιιιιιιοΙιει· '1'ΙιειΙ: 13οινιιιιιειι Ιιει 21 Κι·:ιιιικειι (οιιι
ιιιι.ΙιιιιοΙοιιοοιιιι·ει·ο'1'νοΙιιιειο1Ιε) 47 τΙιειΙε ιιιιι·ενειιιιοε ΙΙιοιιιι
ειιΙιειιι.ιιιιε 1ιι_ιεειιοιιοιι εειιιοεΙιτ, όιε ειπε τ1οιιΙ.1ιο1ιεΠει·ιι.Ιι
εετειιι·ρ; άει· '1"επιρει·ιιι.ιιι·πιο ινιτιιιιιις ει·Ιιειιιιοιι 1ιειιιιοιι.
ΜεΙιι·ει·ο 1ιι_ιεειιοιιοιινει·ειιιιι·Ιιοιιάειι οικω άει· ει·ειειι.

Ρ ο ιιι ει
.

το νν ιι ιι ν : «ΒειιΙιιεειπιο Αρι·ιΙΙιειι: ε. ω».
Βιιι.Ιιιι1ι:ειιιε ειπε 1.ιιιιει·οιιιι·οοιιιιιιΙιιιιι; πιιι. _ερεοιο11ει·Βο
τιιοΙιειεΙιτιο·ιιιιεοοι· ιιιεειεεΙιειι ΑιΙιειιειι ω: ιιιοοειιι θειιΙει.
Μοι·ιιοιιιιι: «1Βιιιι€ε Βειιιει·Ι‹ιιιι8·ειι ιιι Ιιειι·ειΐ άει· ιιιιιιι
εοΙιειι Βειιειιιιιιιε; :ιει νει·οιιιι·Ιιιιιια ειιιπειιιει· Πει·ιιοιιο».
νοιι'. ει·ιιιιιιι. ιιιο Αεοοιιτιιο.ιιοιι άειι 1

.

'1'οιι'ε πω» άει· Αοι·ιιι
ιιιιιι Ριιιιιιοιιιιιιε ιιιιιι ειπε 8εΙιννιι.οιιιιιιε ιιοε Σ

.

οι» οιιι ΖειοΙιειι
ΙιεΕιιιιιειιι1ετΑτι.ει·ιοοεΙει·οιιε.
Βει·ιεΙιι ιιΙιει· ιιιιιι οι.Ιιο1οςιιιοιι-οιιιιτοιιιιεειιο1ιιειιτ.ιιι οεε Νι
1ιοΙοι 11ιΙ:ιι·ιιιε οεριιιιΙει οι» 1898 νοιιι Ρι·οοεοιοι· Πι·.

Α ι·ιεΙ.οιν. .1ιιιιι 1900.
Πε ννιι·‹ιΜε ειπε Ιιεοοιιι1ει·ε 1ι'οι·ιιι άει· Ριιειιιιιοιιιε ιιιιι;;ε
ινιεεειι, ιιιο οιιι· Ιιει 1ιιιιι.εει·ιινοι·1ιοιιιιιιειιεο11.

1
1
ο ιι ιιιο νι· : «θειι1ιιοιιειιιιι Μο.ιΙιειτιι. ο.».

Ζιιοιιιιιιιιειιιιιιιοιιιις: Πιε Νιιθ1-1ιιιιιειοιιοιι ειιιό ιιιι1ιειι·ιοοι
εΙΙειι 1ιιιεοιιοιιοΙαι·οιιιιΙιειιειι ιιιιιι εοιιι:οιι νιεΙ Ιι:ι.ιιιιι.πει·επινε
ινιιιιιιι:ννει·ειειι. 8ιε ι·ιιι'ειιειιιιιιοΙιει.ειιιε Β.ε:ι.ειιοιι(8ι:ειΕοι·ιιιιε
άει· '1'επιροινιιιιι·, Βει-ιεΙι1ειιιιιςιιιιι.ςνοιι Ριιιιι ιιιιι1 Δι1ιιιιιιιιχι.
ι1οιιιιΜπιτ οιιιε τ1οιιι.1ιεΙιοΒεοεοι·ιιιιε :ι11ει·(1ιεεει· $νιιιιιιοιιιο
ιιιιι:ει·θειιινειειιοΙιοοιιοει·ιιιιε.;Ιιει·νοι·. Με 1)ιιιι·οεοποιοι ειιιιι·Ιι,
:Με ομοσ. δενν. οεε Πτιιιε οιιιιιι. ιιιο Πεπιεε άει· οιιο€εεοΙιιε·
άειιειι 'Ι'οκιιιε. Ηο.ιιιει.οιϊ ιιιιιι θιιΙοι·ιιιε ονειρο.

Η ει. ο ο ιι ο ιιι ιι : «ΠεΙιει· οι.. ι·ΙιιιεΙιιι.ιεοΙιεΗΜ».
ο. ιιιο νετιιιιάει·ιιιιι;ειι πιει· ΗΜ οιπο ιιιιι·οιιιι.ιιο εεπεε
τει·ιοτιοε1ι;

1
ι.

ειε ΙιΙιιιιιειι νοι·Ιιοιιιιιιειι ιιιι ι'ιιι1ιεειειι Βιιιιιις1ιιιο;8ο.Ιιετιιιιιι
ιιιιειι φωτ:
ε. ιιιειιε νοι·ιιιιι1ει·ιιιιςειι ΙιεειεΙιειι ιιι ειποι· ΒιιιάεεοινοΙιιι
ιιγρετριιι.ειο,νει·ειιο;ει·ιιιιΒ· ιιοε Αι·ι:ει·ιειιι·οΙιι·οο, Αι.ι·ορΙιιο οοι·
1:1ιι.ΙιιιςΙιι'ουΙιειι1ίοι·ιιει· ιιιιιι ειιι.ιιιιιι1Ιιε1ιοιιΒι·οο1ιοιιιιιιικοιι.
Ροε Ι‹ οιν: «ΠεΙιοι· ειιιειι Ρει_ΙΙνοιι οιι€εΙιοι·ειιει· Δι.Ιιετοιιε».
ΒιιιιιιιιΙΙ. ιιιεΙιιε Νειιεει.
Μ ο τι: οι ιι ιι: «Ροι·ιο. Ζιιιιι 11ιιιΙιειτ.ε. ο».
Ειπε νει·ετιι.ιιιιιιι,ι;άει· 'Γιιιιε ιιΙιει· ιιειιι ι·εεΙιτειι Ηει·Ζειι οοι
Βοιινν2ιειιιιιιεοιιι· ιιιιιιεειιιο;ειι ορι·ιοιιι: οι» ειιιοιι εεΙι1εοΙιωιιι·
ννιοιιεΙιειι 'ΓΙιοιιιιι ιιιιι1 ιιιιιιιεε1Ιι.ιιι'Ι.ε1.ιιιιιςειι.

Βι·ιιέιοΙιε:
«ΙΒιιιε ΟοΙοιιιε ιιιι· 11ερι·Ιιεειιι Νιι:οιιήεινεΕ οιιι

ιιιιιι·›.
Βιε Μ". Οο1οιιιεΠεμ 2ιι ιιιιΙιε νοιι άει· 8ι.ο.ιιι:Νι1ιοΙ:ι_ιεννει,
ννιιεειιιε ιιιτειιο;οΔΙιερειι·ιιιι€ ιιιιιιιο81ιε1ιιιιιιεΙιτ.. Διι€ειιΙι1ιειι·
ΙιεΙι ιινιτι1Με νοιι 10 Κι·ιιιιΙιειι Ιιεννοιιιιι. ιιιο 2ινοιιο;ενι·ειοειιοι·ι
ιιιιιει·ε·εΙιι·οοΙιι:ειιιιιι. Αει·πιιοΙιε Αιιιειειιι. πω: νο1Ιειο.ιιιιι€.
νοιι'. εειιΙϋ.ε·ι:νοι·. οιιι' ειποι· 1ιιιιεΙ ειπε εοιεΙιε θο1οιιιε ειπο

ι·ιοιιιιειι
ιιιιιι ιιιιτειι ιιιο ΑιιιιιιεΙιι: ειιιεε ειιιιιιιιΕοιι Αι·ιιεει :ιι

ειε ειι. .

.Ι ιι ι· ι ε νικ: «ΠοΙιει· ρι·οει·ειιεινεΠιιε1ιε1ο.ιι·ορ1ιιε».
Ειτι ε:ι.ειιιετιιιεΙιει·Βειιι·ιιιι;.

'

'Γι ιιιι το νι:: «Ζιιι· Ο:ιειιιιιιι1εάει· Ηνετει·ιε».
νοιι ειιι€ειιιειιιειιι1ιιι:ει·εεεοινιιι·ειι 2 νοιι άειι 8οιιοΙιιΙι1ει·Ιειι

'7 Γ:ι.Ιιειι, ιιι ιιειιειι νει·Ε. ει: οιιι. ειποι· ιιοιιι.ειι '1'Ιινι·εοιι1ιι.ιιι
1ινειει·ιεο επ ιΙιιιιι ιιι ιιιιΙιειι ,ι;Ιειιιιιι. Βει'.1ιιι.τ‹1ιειιεΛοτιο1ο;ιε
ιιοειι ιιιτριετιιιοει·ινιι1ιιιτΒει'ιιιιοειι οιιι! οιιι εει :οι Ιιειιειιιοιιιι
ννειιιι·εοΙιειιιιιοΙιει·,Μεε εε ιιιεΙι οιιι Ιειο1ιι.ε, νοτιιΙιει·8εΙιειιιιο.
οιιι' Ιιιι“εοιιοιι Ιιει·ιι1ιειιιιοΑιιεεΙιννεΙΙιιιι,ι;ειι άει· '1'νι·εοιι1οιιΙιιιιι
ιιεΙι, Ιιει εινειίε1Ιοε οιιεεει·ι1ειιιΙιεειεΙιειιιιοι· Ηνει:οι·ιε.
Μ ο Η ιι ει: «ΜοιιιειιιιεεΙι-ιοροει·ορ1ιιιιεΙιεΒειιιοι·1ιιιιιΒ·ειιιιιο
όιε ΒτειιιιΠιιιιιιι·».
Ειπε ιιι 8ειιο;;οιιιΙιιειι 8ο1οι.πειιει”ι·ιιιι2οοιιιο1ιεΒιιιειιιιαιοι.
13ο; οι ι ιι ο ο νι:: «ΠεΙιει· ιιιο Βι·οιιιιιιοΙιει·ειειιιιιι Κι·οιιιιιιιοι.οτ
1Ιο.ιειι».

ιιι ο ι· 1
:
ο ι ιι ιι:

ιιιιιιιιιι11ηι·».
Βιιι Βει”ει·ιιι ιιΙιοι άιε ιιειιε δει·ιιιιιι'οι·οοιιιιιις-ιιιιι1 ι:Ιιει·ιιριο
άει· εειι. Ιιιιεοτιοιι. νοιι'. ιιιιι.ειιι:οιιι Με Σ

.

Ιιιιιιιιιιιιειιιιοιιο
ινεεε ε.ιιι'ιιιειΙιειιιιι- άειι οετινειι, ιιιιι·οΙι ΠεΙιοι·οτειιοιι ειποι·
1ιιιεειιοιι ιιιιιι άειι ιιιιεοινοιι, ιιιιι·οΙι ΒιιιιιιιΙιι·ιιιιε ιι.ιιιιΙιιιει.οι·ιοΙΙ
ννιι·1ιειιιιει·Αεεοιιοιι.

Τ ε ο ιι ο ιιι ο Ι ο ο ο ο ιν: Αιιοιοιιιιεειιο Ποιοι·οιιοΙιιιιιε άει· Αιιςοιι
Ιιει Βιριοεοριιιι τι·ιοριιτειιιιιιιε».
1)ιιιι ιιιιιιιει·ε Αιι€ε άει· Μιεειο;εΙιιιιτιει ιιιο οιιι ΒοειιΙιοι. οι::
ιιιοΙιτ νι5ΙΙιἔειι νει·ιν:ιειιοιιιιΒ·2-ει· οεοιιιιιιιιτειιΑιιε·ειιΙιΙοεειι ιιι
Ιιειτ:ιεΙιιειι. ν ο ο ε.

«ΠεΙιει· Βιι·εριοοοεεειιιιιιεειιοιι ιιιιτΙ ιΙιτε Βε

-1°~-·~

1
1 ιιιο.πειιε. οπο. 280κ·ι·.ιι6ρε1900τ. Ποιοιιιιι€εΙιοι·1)ι·.ΒιιιιοΙΕ νιίοιιο.οΙι. ΒιιοΙιοι·ιιοιιιοι·οιν. Α. ννιειιοοΙιεΚιιιοτιιιοιιιιοίοι· Ρι·..Ν15.



ιιονιιο ποι Βιιιιιιιιιιιιι Μοιιι:ιπιειιιοπ Ζοιιιι:ιιιιιιοπ

Νο Π). Βοιιο€ο Ζιιτ ,,5ι. Ροτοτοιιιιτἔοτ Μοπιοιπιοοιιοπ Ψοοιιοποοιιτιίι". ιοοιι.

ιιπποιοοιειιιι πιππιοικιοοεπ ππιποοππιππππ.

πωπω ποιοιιιαιτιι, ποιτοιοςιιιοοιιποιιιιο_ι οιοιιορατοιοπιι(Ατοιιιν
πιι Ρογοιιιοιιι·ιο, Νοπι·οιοοιο π. ο;οτιοΒι:ι.Ρογοιιοραιιιοιοειο).

·Βοιπιιοοιιπο.'α @ποιο Βοιιιιπα (Βοιιιιπ'ο Ποεριποιοοιιιιππ).
Οιιιτιιτιςια

&ιιιι·πτειο45·
. · ·

ι)_ιοιοιιιι_ιιι οπιπιπα( ππιατι·ιοοιιοΜοπιοιπ).
.ιοοιιοποπιοιπιιι ιννοοποποιοιπ. .

Ηοέ]οπιιοο(Βιο(ΐιιοι)οιιιτπτοιι
(Αππαιοπ ποι· τποοιοοιι.Οιιιτιιτειο).

ο ειπα ο ιοιπ. ~

Μοπιπιποιιοιο οιιοοιιοπ_ιο(ιποπιοιπιποιιοΒιιπποοιιιιιι).

ΠοπΗ2ι;Γιιι_ιαπτιιιαιΕοπιιο ιζ πιοι·ι3ιιοιιιιι
οιιοτπιιιιι(Μοπιοιπιοοιιο

οιποπ πιπ ιιτιπο- ι·οιιν.
Βιιοοιιιι Ατοιιιιν ι)ατοιοοιι, ιιιιπιιοοιιοοιιοιΜοπιοιπγ ι Βαοιοτιο1οιι·ιι
(Βποο. Ατοιιιν ΠιτΡαιιιοιοςιο. ιιιιπ. ιιποπιοιππ. Βαοιοτιοιοειο).

Πιοιοιιαιο Μοπιιιιιο Ντ. 3-4.

Α. Δ. Β ο το ιι ιπ α π ιι : «Ποιιοτ πιο Νοιιοπινιι·ιιππποπ ποιι οτ·
ινιιι·ιπτοπΑπιιπιριιιοι·ιοοοτιιπιο».

ι)ιιτοιι πιο νοπ 8 μι· ο π ο ιι ρτοροιιιι·ιο Μοιιιοπο παο Απι.ι·
πιριιιιιοτιοοοτπιποπ οτιι·ιιτιιιοπ, »πιο πιο ιιιιοποιοιι ποτ ππι·οιι
ποπ Βοτιιιπ ιιοπιπο;τοπ Βιιαπιιιοιπο πππ απποτννοιιιποπ Νοιιοπ
ννιτιιιιιιποπ ιιοιιοιιι·αιιιιοποοιιο.απποι·οι;ι, ιιοιι.Β. παιιιπ Ριαοοιιοπ
οπιιιαιιοπο Βοι·πιπ νοτ ποτ Απινοππιιπο· ποοοοιιιοπ οιποιπ ιπι·
ιισοτιποιιποι' 58° ιπι ιιαιιι'ο οιποι· ιια1ιιοπΒιιιππο ιιπ 'Γιιοι·ιπο
οι.ο.ιοπΟ ο ι ιν αιπ'ο πιιιοτοοιιοπ. ιιππ ποπ Βι·ιιιιιτππο;οπ θ· α -
ιιτι ι:οω ο ιν οπιο ιιιιοιιι παο 8οιππι πιιτοιι οοιοιιοΒοιιαιιπ
1ππο· πιο επ 5 Απιιιοιιιποιιιιιοιιοπ οιπ.
πιο νοιι. πππ πιο ποι ποιοιιοιιι νοι·ιοιιτοιι οτοιοιι.οπ Βοοιιι
ιαιο πιιιιιιοιιι, οιπ οι· πιο» οιπ Με οοιπο ι·οιοιιοππιω
τιιποοιι οπο· οιιοπνιιιι·ιιιιπποπ ποι ποι· Βοτιιπιιιιοταριο. Παπ
Βοοιιποιιιιιιιο:οπιαιοτιαιπιπι'αοοι 678πιιι. Βοτιιιπ ιιοιιο.πποιι.οΉλιο,
ινοποι οπ ω? ιπαι πιι Νοποπνιιιι·ιιιιπποπ ιιαιπ. οι ιιαιιποιιοοιοιι
101 πιαι ιιιπ νοτοοιιιοποπο Βιιαπιιιοιπο: Πτι:ιοο.ι·ια(44.5 ρθω'
Βι·γιιιοπια οιιιιριοπιθ.9 ρΟι;.), Βοιιατιαοιι- πππ ιιιαιιοτπιι.ιιπιιοιιο
Διιοιιοιιιππο @ο 18.8 πω, ποιγιποτριιο Αποοοιιιαι.ιο (20 ρΟι.).Ιπ 13.8 πω. ιιιιοιι πω: Βιιαπιιιοιπ ιοοιιι, π. ιι. :ιπι πιο 1π_ιοοιιοπο·
πιοιιο ιιοοοιιτ5.πιιι. 1π πινοιιοτ Βοιιιο νιιιιι·οππιο θιιοποτοοιιπιοτ
ποπ. πιοιοι ππι· αι·ι.ιοπιιιτο,πιι ποπποπ, πιιι Βονοι·πιιιιπιιπ ποι·
ιιπιοτοπ Βιιιτοιπιι:αιοπ: πιο πιι ποπ 14 πιαι ιιοοιιοοιιιοι.; 11πππ
ποιιοπ Βιιαπιιιοιποπ. 8οιιιι·οιι πο· ποι· Βπιιιιιοπιαι- ιιππ Οοτνι
οιιιπτιιοοπ ιιιιιπ πτοιιπο.1πι, Βριοι.αιιιο 1 πιαι. 8ιαιιιο Οοποιιιο
νοπ (ιιοαιοιιι.ιιππ Βιιιτοπιιιο.τοπ ποιιοπ Πτιιοπτια 4 ιπαι, ποι
οιποιπ ποιγπιοτριιοπ Βιιαπιιιοπι ι πιαι. 1)ιο Βιιαπιιιοιιιο πατοπ
νοιι Γιοιιοτοιοιποτιιπποπ ιιοι.ιιοιτοι;ιιιοινοιιοπινπι·ποπ ποιιοπ ποπ
Βιιαπι.ιιοιιιοπ αιιοιι Επαιιιιιοιπο, Οοπ_ιιιποι:ινιιιποπιιππ Βοιιπιιριοπ
ιιοοιιαοιιιοι. Βιπο Βοιιιιπιπππε ποιι Αιιο·οιποιιιιιοιιπποποπιιτοιι
Βοι·πιπ ιιππο πιοιιι. πω. Ιπ 26.4 ρΟι. οιι.πιιπιιιοιιοι·ιιοιιαπποιιοτπιο ιιππι οιι επι· Αιιιππιιπιιι·ιο.
νοπ ποπ 5'7'8Γιιιιοπ νιτιιι·ποπ198 ιππ ποινιιιιπιιοιιοπι πππ 385
Γπ.1ιοιπιι οτινιιτπιι.οπΒοτιιιπ ιιοιιαπποιι. πππ απο οιποι· νοι·π1οι
οιιοπποπ Ταιιοιιο ιιιιοτ πιο Νοιιοπνιιτιιππποπ ιπ ιιοιποπ Οπωρο
τιοπ ιοι οι: οτοιοιιιιιοπ. πααο πιοοοιιιοπ ιπ ιιιτοτ Ρτοπιιοπο ππτοιι
πιο Βρι·οποι:'οοιιοΜοιιιοπο ι'ι·α.ιιιοαιιοοοιιταπιιι ννοι·ποπ, ποιοιι
νοι·ι'.'ο Βτι'αιιτιιπ,ποππιπ 6.4 ρΟι. Πιο Ηοιιιιι·αι'ιποοοι·ννιιι·ιιιιοπ
Βοτιιπιο ιιοειτοιιι:νοιι ιιππ παπα πππ ινοιιοι·ο Ναοιιρτιιιιιπποπ
πιοαοτ Μοτιιοπο ινο.τοπ_ιοποπίαιιιιιιοιιτ πιπ Ριο.ιπο.

Θ. Ν. Β π οτα π οι: ι: «Βιιι Ρα!! νοπ ιιισοτιιιιοτΑιιο;ιπα ιιοτ
νοτοοι·πι'οπππι·οιι πιο αριπποιι'πτιπιιιοπΒαοι1ιοπ νιποοπι:.

Βιο ιιιοοτιιιιοΑπι;ιπα, ποτοιι οιιαταοιοτιοιιοοιιο$γιπριοιπο ιπ
οιποπι ιιτιι.π1ιοιι-ινοιιιοοπΠοια;;;ποι ποτ ιιαπποι ιππ 8οιιννοιιππε
ποι·οοιιιοπ, ι'οοιοτ οκ στο ιιππ Βοιιννοιιππο; ποι· Βιιιιιπαππιιιπιαι·
πτιιοοπ ιιοοιοιιοπ. ιιιιππ ππι· επ 1οιοιιι:πιιι: οιποτ Πιριιιιιοτιο
νοτννοοιιοοιι. ννοι·ποπ. Βοι· ιιαοιοτιοιοΒιοοιιο Βοιιιιιπ ιπι ιπ
ιιοιοιιοπι ιι'αιιο ποε πωωποιοοπιο. Βοι ποτ πιοοτϋποπ Απ ιππ
ιιπποι. οιοιι παιιιοπιιιοιι ιπ ποπ οται.οπ'.ι'αποπ ποτ ιιαοιιιπο ιιοι
ι“οτιιιιονιποοπτ'ο πππ τοιοιιιιοιι 8ριι·ιιιοπ. Οιιιτπτοπ πιοοοα
Βιι.οιιιιιιι οιππ ιιιοιιοτ πιοιιι ι.ιοιπποοπ. ιιιο Ρτοπποπο Μ. πππ
πω. Τιιοι·αροπιιοοιι ιιοιιοιπι Χοπ οιιιοτιοπιπ οιπ Βροοιιιοπιπ πιι
οοιπ οοννοιιιποι ποτ πιοοτιιοοπΑπειπο, πιο αποιι ποι ποτ ππι·οιι
ποπ πιι.ιπιιοιιοπΒττοο·οτ ιιοτνοτποι·πιοποπ 8ι:οιπαοαοο. πιο οο
νοιπ _ιοποπιρταοιιοοιιοπΔω ιιοιιαππι: οοιπ Μπι. Ποτ που

Βιιπι·παι αι‹ποοιιοτοιιναι οιιοποιιιοιι ιιοΙοοποι '(.Τοιιτπο.ι ειπ (ιο
ιιπτιοιιιιιο ιιππ Ρταιιοπιιι·ππιιιιοιιοπ).

ννοοιπιιι οιι.πιιποιοπιι (Ζοιι.οοιιτιιι ιπι· Οριιιιια.ιιποιοο·ιο). .
νι*οοιιιιιι ιιιιπιιιοιππω ι οοπποιιποι ροιοιιιο.ιτιι ι ποιτρΡΜο1οπιι
(Ζοιιοοιιι·ιι'ι.Πιτ ιιιιπιοοιιο πππ οοι·ιοιιιιιοιιο Ρογοιιιοιτιο ιιππ

ΝοπτομαιιιοιοΒιοι .
ννοοιπιιι υποοιιιοοιιοοιινοπποιπιο·ιοπίζ, οοιιποιιποιι ρτοιιιιιοοιιοπιο πιοπιπιπγ (Ζοιτ.οοιιτιι'ιπι- ο οπι.ιιοιιοΗγειοπο, ιιοι·ιοιιι
ιιοιιο ιιππ πταιιιιοοιιο ιιποπιοιπ).

Ψοιοππο-ιποπιπιποιώ οιιιιι·πα.1(Μιιιιατ-ιποπιοιπιοοιιοο .Τοπτπο.ιι.
Ψτατέιοιι (Ποτ Ατοι).

8.'ο ιιιιποι οιποπ οαοπιαιιοοιιοπΒοιιταε πιι πιοοοπι Οαριιοι ποι·
Ει·ιιιαπιιιιπποπ.

θ. Τιιπαοοιιονν: Ζιιτ Αοιιοιοοιιο ποε Μοτιιπο πιαοπιοοιια
νοιιιιοιιι.

Βιπο ετοοιιοΑπποιιι νοπ Απιοι·οπ ποιοι: ιιιοιι ππτ Αππαιιιιιο
ποιι ιπιοοιιϋιοπ Πι·ορτιιπι.ιο ποε ιποτιιιιο ιποοιιιοοιιο νοτιιιοιιι.
ιιππ ειιιπ ιπι Βιιιτο ποτιιι·ιιαοι· Κταπιιοπ αιιοιι ιιιοιιιι'αοιι-Μιοτο

οτιι·απιιιιιιοποπιποοιιι ννοι·ποπ. πιο ιπιιπ ειπ πιο προοιιιοοιιοπ
Βι·ι·οποτ πιι ιια1ιοιι@αποτο 8ο ποιο.ποι οο πο” οι·ιο ιι πιι:
ΕοιοιιιιΒιιοιι. ποι ποιοι Ριιτριιτιιιιτοπιιοπ απο ποπι Βιιιι.ο ιιοοοιι
ποιο Βοοιιιοπ πιι ιιιοιιτοιι. ινοιοιιο Με Τιιιοι·ο πιιοι·οοιπιπι'ιοιπ
Κτοι.πιιιιοιιοπιιπιιοι·νοι·τιοιοπ,ινοιοιιοοποτ Ριιτριιτα ιποποιοοιιπο
ειιιπ οοιιιοιι. Νοιιοπ ποπ Βοοι1ιοπ ιιοιι: πιοοοτΑπι.οτ ιπι Βιπτο

Βροι·οπ ιιππ Ε'πποπ ιιοοιιαοιιιοπ ιιιιπποπ. ιιππ. ποιι οιπ ιιοιι
πιιπ απ ποιοι Κτοπιιοπ πιι: ιποτιιπο νοτιιιοι'ιι, πιο ιπ οοιπο Βο
ιιαππιιιιιιι; ιαιιιιοπ, Ππι:οταποιιππο;οπαπποετοιιι, "πιο πιι παπι
απποτοπ Βιοιοιιπιοεοπ ποιιιιιι-ι ιιο.ιιοπ. ιπ _ιοποπι Ε'ιιιιο ππιπο
παο Βιπι πτοιπιπι ππιοτειιοιιι. πππ ι'α.πποπ ειιιπ ιιοιπι.οι·οιοπ
Κιαπιιοπ ποι πο] ιιοιποπ οτοιοπ Ππιοτοποιιιιπεοπ Βοοι1ιοπ ιπι
Βιιιιο. αιιοι· ιπ ιιιιοεοτει οριιι·ιιοιιοι·Ζαιιι. Ειιπ Ζιιοιιιοπ ιτο:οππ
ινοιοιιοτ Πιοτοοτρ,ιαπιοιποπαπο ποιιι Βιιιιο ποιο.πε οιπ” ιιοιποπι
Νπιιτιιοποπ, οιιοπεονιιοπιπ,ννατοπιιποιι πιο ιιπριποι·οιιοιιο απ ποπ
'Ι'ιιιοι·οπ ροοιιιν, πο ποε-ιο'Γ. πειιι οται·ιιιιοπννοιι'οιπιπποιιιο πιο
1.οιοιιιιοιιοιι, πιιι ποτ απποι·οΠπιοτοποιιοτ ιπι Βιιιι.ο Μιοτοοτπα
πιοπιοπ ιιπποπ ιιοππιοπ. Ψαιι πιο 1πι'οοιι6οιπ4.τποι· Ριιτριιι·α
ιιτοπιιοπ οπιιοιτιιι'ι:, πο ποι οιπο οο1οιιο ποοιι πω» πιοιιι οι·
ινιοοοπ. Πιο ιιιιπιοοιιοπ Ετι'αιιτιιπποπ οπτιιοιιοππαοοεοπ. Βιο
Βιιιιππιοτοποιιππο; οτ.οιαιιιιπ Ποιιτι οπ ι'οιοοπποοι πιο απο
ποε Βιιιιοο πιο ππννοιιοπ ιιοιιοτ ιιπ οοιπο θοτιππιιατιιοιι. ιπι
ιιιοι·ιιιιοιι 1ιοιαιιποποιοι:. Βοι· Ηιιοπιο8·ιοπιπποιιαιι πι πω.
οιποπ οιο.τιιιιοταιιο;οοοιοι.̀Βιο Ζοιιι ποι· ι·οι:ιιοπΒιιιιιι6τροι·
οιιοπ πιο νοτπιιπποτι. πιο ποιι ποτ ννοιοοοπ νοτιποιιτι:.- Πιο
οταιοτοπποιο;οπ ιιοιποτιοι νοτιιπποτιιπποπ. Ππιοτ ποπ ινοιποοπ
Βιιιιιιιιιτροιιοπ πι·ιιναΙιτοπ πιο ιποιιι·ιιπι·ιιι.<;οπι.οποοογτοπ, ιππ.
ποτιιτοιιιοτ Κιιι·πιιπ,ς; πιο πιο ποι· ιποοιποριιιιοπ»ναι ιπιπιοτ
ιιοταιιο·οποιοι..

θ. 'Γι πι πο ο ιι ο ιν : «Αοιοοιπ-αιιαεια ιιγοιοτιοιι.».

Βοι· πιιεοιποιιιο ποπ ιιοττιιιι οιποπ 10_ιιι.ιιτιιιοπΚπαιιοπ,
ποτ νοπ οιποιπ ποι·ν6οοπ νατοτ οτ.αιπιιιιο. Ιπ ποι· ι'τιιιιοετοπ
Κιππιιοιτ ταοιιιιιιιοιι, ιπαπιιι.οοι· ιπι πννοιιοπΒοιιοπο_ιαιιι·Μο.ιιοτπ
ιπιι α.1ιι,ιοιποιποπΚτιι.ιιιριοπ ινιι.ιιι·οππ ποτ Ριοιιοττοεο..ππτοιι.
ιιπ νιοτιοπ ιιππ ιιιπιιοπ 11οιιοποιο.ιιτοΙ)ιριιιιιοι·ιο. ι.ιιοιοιιι'αι1οΜ; 00Πνπιπιοποπ. νοιπ ιιοοιιιιιοπ1ιοποποιαπτ. ναι· ποτ Κπιιιιο
οοιιι· ποινιιο οιοννοτποπ;Κιοιπιο·ιιοιι.οπ τοΒιοπ ιππ μι'. οι· ποτ
οοιιτ οοιιτοοιιιιο.τ,οοιιιιοι'οοιιιοοιιι ιιππ πο. πιοι·ιτιο·ιππιποΑπι
τοιιππιιοπ ινατοπ οιποπ νοπ Κι·ιιιππι'οπ ιιοι.ιιοιιοι, πιο παοιι
οιποι· 5 πιο 8 πιππωπ ιαπιςοπ Παποτ ιπ ιαπι;παποτπποπ Μπα
ιιιιοτπιπποπ. Ζινοι ινοοποπ νοτ ποιπ Βιπι:τιι:ι:.ιππ. Βοοριιαι
ιπο.οιιιοοι οιπο ιιοιιοι·ιιαι'ι.οιιι·:ιπιιιιοιι πιιι·οιι, πιο ιππ Κ1αποπ
ιιιιοι· ιιοι'ιιο·ο8οιιιιιοτποπ ιπ ποπ Θοιοπιιοπ ποι· ιιπιοτοπ Επιτο
ππιποπ πομπο; πιιπιιοιιιιιτνναι·οππιο Κπιοο ποαοιιινοιιοπ,πιο
οιπο; πιο 8οιιιιιοιιππο,αποιι απι Ππιοτοοιιοπιιοι ιιππ ι5'πποποιοπιιο
ιιιιοτ. 1)οι·αττιο·οΒι·οοιιοιπιιπι.ιοππιιιιοτι:οποιπο ννωπο. αιοπαππ
πω· παο 1ι'ιοιιοτπππ πιιι. ποιποοιιιοππιο θοιοπιιοοιινοοιιπποοπ
πππ 8οιιιιιοτοοπ ο·οινιοιιοπ, ππτ ιιοππι:ο ποτ Κπαιιο οιοιι·πιοιιτ
Με πιο Γιιαοο οιοιιοπ, οιιο·ιοιοιι οι· πιο ππι.οτοπ Βιιιτοιπιιατοπ,
ιιπ Βοιπ.οιιοςοππ, ιιοννοο;οπιιοππιο.
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Πει· οπίοεποπιιποπο Βοι'πππ οοιιπ Πιπιι·ιιτ ιπο ΠοοριιιιΙ ινοι·
ι'οιοοιιποι·: ιιπ ποπ ροι·ιοΙιοι·οιι Νοι·νοπ 1ιοππι.ο οιπο Ιιοι'οιοο
Πι·ποοοπιριιππΙιοιιΙιοιτ οοπει.οιιι·ι. ννοιποπ; πιιιιιοιιΒιιι:ο επ ποπ
θεοιοοιο-, Ιπιοι·οοετοΙποινοπ πππ πεπιεπι€οπ πει· ππιοι·επ Πι:
ιι·οπιιιιιιοπ. Απ ποι· ννιιοοιειιπ1ο 1ιοππιο ρ,·ιοιοιιίοΙΙο8οοπιοι·ι
οο.ιτιο;ιιοιτποι· οοιποπ Ιει;οιοιι Βι·πει.- πιιπ οοοι·ετοπΙ.οπποπνιιιι·
οοΙ οοιποι·1ιτποιποπ, ιι·,ςοππννοΙοοοΡι·οιιιιποπο οι ιιπ ποι· ινο
οο1ειιπΙοποιοι νοι·οοιιποπ. Πιο 8οοπεπτοποιιο ποι πιιτοι·οπΕι
πιοιπιιιιτοπ οοο οιιιιιοι, οιο Πο.πιι·οποοο ποι·ιιιο1οι·ιιοΙιοπ. πιο
ΒοοΙοπιοποιε ππι οοιιιι ετοιοοπ νοηεοοοπ οποΙϋεοοι. 8οποιοι
ιιπι, ίοι·ι·ο.πιοοοοπιιπ ι.τεΙνοπιοοοοΒιιοςοοι·1ιοιι ποι· ΜπεΙιο1π
πππ Νοι·νεπ νοΙΙΙιοιππιοπ ποιιιιοΙ. 8ποιοοιινο ΚΜ οπ οοειοοοπ
ιιοοι Βοοπιοι2οπ ποιποπι1ιοο ιπ ποπ Βοιποπ ππ ιιπ Βιιοιιεπ,
πιο ιοπ εοινοο1 πιο θειιεπ, πιο οιιο1ιοιπ οιοο επι' πιο Ε'ιιοοο
ειο11οποιπποι·π. Ψοιοι·ειιπ ποο ειιιοποιειιι8·ιο,οπ Απι'επιιιοιτε
ννοι·οιιοι.. Βγιιιοτοιπο ιιιοοτ οοετοππιο, οιε επι πιο Βοοιποιοεοπ
ιπ ποπ Βοιποπ πππ ιπ ποπ

ἔοποππιοπ
ινοποιο πππ ποο Πιι

νοτιιιοΒοπ απ οτοοοπ. 1.ιοοοπ ιιοππιο πει· Ρετ. πιο Βειπε Πει
οοννοο·οπΜε ειο1ιεποο επεεειποιιι πιιι' πιο Κπιεο ετοΙΙοιι; πιιι·
οΙιοοοπ οι.. νοι·εποοο ιι.ποιι ιπιι. Ει·οιπποι·Ποιο ειοο οιποποιοΙΙοπ
οοεοΙπι οι·ι'οιοιοο.
Πιιιειοοιιιοο ο" Πιιιο;ποοο Μοοοε οιἔοποι·ι.ιεοπ Ι.ιοιποιιο,
εΙοποιο εε νοιι'. το ογετοιιοοοοιι Πι·ορτππο·εοιιΙτ.οπεπ πιιιεοεπ.
Πιο πιιι οποιο ππι·οοο·οιιιιιπο οποο·οοιινο 'Ι'οοι·οριο οοοιοτιοτο
ποιοι·ιιοο Απποοιιιε.

Π. Θ. 8οπιτεοοεπιιο: «Ζπι· Ε'ι·οοο ιιοοι· πιο ΔοιιοΙοειο ποο
θΙοτιιοοιοιππι'οε». -

Ποσο εειποιι ρειοϋπιιοοοπ Βιι'ειοιπποοπ πιποοι:ε ειο1ιπω.
οπο: Με Απ1ιο.ποιει·ποι· 'ΓΙιοοι·ιε οοοοιιιιοπ, ποεο εννιοοοοπ
Οιππιοι.οοοο οιποιοειτο ιιππ ΒοΙοπιροιο πππ Βρο.οπιιιεπιοττιπιο
οιιποι·οι·οοιιο οιπ Ζποοιπιπεποειιο,· οεοιεοο. νοπ 179 Κιπποιιι
πιιι Οιππιοιοοοε οπο· πιιι· ιπ 82 Β'ιιι1οπ(Ηοτι.ιειιιοιπ ι' νοι·οοπποιι.
Ποιοεο,·οπ ειιιιι.οοοπ πιο Βεοοο.οοιπποοπ 8'ο πε οι, ποεο Πι
εοειιοποετοιπιιοοπ, εοοινοι· νει·ποπιιοοε Νοοιππο· οιπ πιοιι.οο
ιιοοοε Ποιιιοπτ. ποιοοοοπο” ποο Βπτει:οοεπ νοπ οο1οιιιριιεοοεπ
Κιειιιιρίοπ πππ νοπ Βοο.οιπιιοιοΙοτι:ιΜε.

Ψ. .ι. Πι·ογοι·: «Ρι·οοπιεποειιιοπ επι· Πιροτοετιο πππ πιο
Απτιπιροτοοιιοοοοιιιοιπιοιπποοιι».
Ποπ Ιππιοοιοι·πιιι Με Οοπτοοιοειιο.τποι· Πιροι.οειιο Μοτοπ
οιεΙΙεπ, π

.

ο
.

πιο Ζοο1 ποι· Ει·1ιι·ιι.π1ιτεπιιπι' 100 Ιππινιπποπ,
ινο1οΙιε πει· Αιιετοο1ιπποεοοι'οοι· οιιο,ο·οοειοι.ποιποπ οιππ, οι
πιο1ιι.οοιπ 1οιοοι.; οιοοοι· οιιιειιιοπ ποσο επ ιινοπιο·πιοεοεοιις
1ιοοοΒοοοοοοιπποεπ, παπι εοοοιπτ ποι·εοιιιο»ποπ πιπ 10°|‹ι1ιο
ι·πιιι επ Μπομπ. Πο. Μο οιπ1·ιοΙποπ Βριποπιιοπ οιοο πιιι·οιι
νοι·οοιιιεποπ ετοι·Ιιο νιιιιΙοπο π.ιιοεοιοιιπειι,οο ινιι·π ο.ποοοποιο
ειπ 8οοινοπΙιοιι πιοεοι· Ζωη, πππ οιοννοιιοπ ιπ πω: οι·οεοοπ
(ιιι·οποεπ, ετοιιιιπποπ. Νοε πιο οινοιτ.ο ?τομ οποε1οιιο·ι, σο
ποπ ΒοοπτκιιιιρΓιιποοιιειπ ννοι·το οοιεπιιιοοεοπ οει, επ 1ιοιπιιιι.
ιπο-ι. ιιπι' θι·πππ οιοοπει· Βοοοοοιιιπιιοοπ επ ποπι Βοεπιτει.ο.π." πιοοο1οοπιιπ θπποεπ οιοιπΙιο1ιοει·ιπ;;οπ Βιι”οΙο οιιοοπ πππ
Ιειποε πιοοι: πιο Βιινοτιπιιοοπ, ινοΙοοο ιιιοιιιιιπ οιο Βοοτειιτπω,"πιιι οεοοπ. πω. 1ιοπιιιο πιοιιι·ιιιιι1εοεοοοοοι.οπ,πειεε1ιιιιιιιο
εεΙοει ειοεοο θο.οοπ νοιι 8οι·ιιπι ιιιε “Ρι·ονοπιινιπ οιποπ πιο
Κιιιποι· πιοοι; νοπ οιποτ Ει·ιιιοιποιιπο οοοϋι.2ιοπ. νοπ ποπ ιπι
Ηοεριιο.1 οεοοοοοιοτειι 248 ΓοιΙιειι, ποπεπ επι οι·ειοπ Τομ
ιοιοε Απίοπιοο.Ιτεο ιπι ΗοεριτοΙ οιπο Βοι·ιιιιιιπ_ιεοτιοπνοπ
οΟΟ-000 ΑΕ. ,οοιποιοοιινοι·ποπ, οι·ιιιιιιι1ιτοπ14 ιιπ Πιροτιιοιιο,
Με ΡοΙΙο, ννε1ο1ιειιι ποπ οι·ετοιιπιει Το.,οειιοιιιι·οιπιιτοπ, ιιιοοτ.
ιιιιτοει·οοοιιοι. Ποιο πιο.οοτ.=5,0°|ο. Ειπε Βιοι.ιειιΙι, ννεΙοοενοιι'.
οιιπ,οι, πιο οιπο ποιοι· 57:28νοπ νοιοοιιιοποποπ Απτοιεπ νει·
οιιοπεΙιεοιοιι ΓιιΙ1οπ, πιο ρι·ιινοιιιιν €ειιππΓι, πιιι οιποτ οποιοι
πιιο.τε:οιΙι1νοπ 871=θ,0°/ι. ει·ειι·οοιιι,οιποτ πιο: ποπ Βι·ιοοιππ
,οοο ν.'ε, πο" οιπο πιοοε ΖειοΙοπ πιοοτ ννοιι.οοιιπποπ νοιι ποπι
οοοπ οι·ννοιιπτοπ1ιιπιοετοι· ποι· θοπτοοιοοιτοι..

Ε. 81:οΙΙιιππ: «Πιο ΠΜ νοιι νο.ι·ιοεΙΙοπ οοι οιποιιι ποιοι
,οοπ.1ιιπ,οΙιπο».

ο Πιιεε νοι·ιοοΙ1οπ Ιππινιπιιεπ ιιο‹·ο πεπι12-τοπ 1.οοοιιο_ιοοιο
οοιο11οιι,Βοοοι·ι επ ποπ οοΙιεπει·οπ νοι·οοιιιιιιπιεεεπ. 1ιιι βοοεοοποπ ποιο ποιιοιτο ο" Ριοπι·οιιιοιοτοπιιιπι 8 Τομ, πιιι: Γειτι
ει·οιιιι·οπ νοιι 89°-40°. Πει· Ρετ. οοτιο οοι·οιιο ποτιιι·1ιοοο
οοΙιοπ πππ οποο νοιιοεΙΙεπ; Ιοιετοιο πιο: 10 .Ϊοοι·επ ππι·οο
;;οιιιοοιιτ.

1
.

οι οιο ιι 880167: «Πιο Ε'οΙΙ νοπ 'Ι'οιειππε πιιι Βοι·πιπ 1ιο
1ιο.πποΙι».

'

πιο· Τομ πεοο Βοο·ιππ ποι· Βιιιιοποππ , ινοΙοιιο οοιιιι
12-_ιοιιι·ιοοπΚποοοιι οιιιοιι οιποιιι διπιεο νοιιι .οιτει·ινιιο,·επιιπι'
ποπ Βιιο1ιοπ, οιοπι1ιοΙιρ1οτοΙιοιιοο οιιποπ, οοιπ ει· ιπ Ηοεριιο.Ι
οεοοππιππο, πιο πιο οτειοπ εοοοε οοο το81ιοοοινοι ιιιοΙ Βοποι·
νοιι 29° Ε., Απι'επιιιο.Ιτ ιπι πππ1ιιοπ Ζιιιιιιιοι·, ΒιιιοιιΙΙεπ ιπο οπο Με Οο1οιο.ιογπτοι 1,5 πιο πιο ιπ Απινοπππποι ιιοπιειι.
Απι 10 Βιιιιοιι1ιιιποειοεε νι·ιιι·ποεππι οιποπ Μο1 Απτιτοτοπιιο
εοι:πιπ, ποτ,=.ιοετοΙΙιιιπ Μοοιιοποι· οποιοιιοΙοοιεοοοπ Ιποτιτ.πτ,
ιπιιοιι·τ. 8ο1ιοπ πο.οοπει· οι·ειοπ Ιπιοοτιοπ νοι·οι·οοιιιοΡΜ. πιο

°Νοοοι ι·ποιοει· πππ πιο νοι·οοι· Μπίος οπίτι·οιεπποπ ετοι·1ιεπ
Χιοιππιοπιο11ο ννπι·ποπ εοΙιοποι·. Πιο Βοιπιιιιοετοριο ινπιπε
ιιοοο πιει Τομ ίοιο.<.ιοοετοι,ιιπ θοποοπ πιπι·ποπ 9 ΡΙοεοοοιι
8οι·πιιι ιπ_ιιοιιι,πππ ποι· οοοννοι·οΖποιοππ οιπο· οοιπ ιπ ΒοιΙππο
πιο».

Α 1. Β_ι ο Ι ο π ο ο ο πι: «Πιο Γο.Ι1 νοιι 1ιπρπο, οοοοιππο1τπιο
ιιοοι·ιποποοποππιοπι Κο1ι».

Ιιιι .Μοτο 1899 οποιο Κοτοοο ιιπ ειιι επι· ΒεοοπΜππ νοιι
Ηεπιτποοι·οιι1οεο ποιοιιοει·ιιιιιπο·οποοιιιοιιπι οιπρ1'οοΙεπ. ιοοε
Μοτοοπε οπτοοοιοοε οιοιι νοιι'. πππ οοι ειποιπ 10-ιοοιιοοπ
Μοποοοπ, ννοΙοοοεεπ ποι Ποι·εοΙποιοοοποο ι·οοοτειιΗοιιπο·οΙοποι
οιιιεπ οποοιοιιΙϋοοπ Αποεοιιιο.ις νοπ 8ιΙοειι·ποο18τοοεε οπο,
Με εο1οοοε εποο ππι·οο πιο Ππιοι·εποοιιπο· ειιιεε οιοιπιιιοπ
Η.οπιοι:ιιειιο οοετιιιιι.:τ "οιπο, επ ει·ρι·οοοιι. Νο.οοποπι πιο 1ιο
ιοΙιοπο Ηειιιτροι·ιιοπιιι·οο οιπο Οοι·οο16Ιοοιιιρι·οοοονοπ ποπ πιοπ
οοΐτοιιπεπ ΒοοιιπποΙιεπ οει”ιοιτποιποπ, ινιιιπο οιο πιιι. ί'οιποο
ππινοιι.οιπ ιιοοι·πιοποοποεπιοιπ ιιππ οοετοιποι:Με οιπ νοι·οοιιπ
οποειο,οι. Ηει'ιι ο 8οοπιοι·ιειι νοιοποιεειοιι Β. ποσο πι. Βιοπ
ποπ ω. νοιοοιι οοειιιιεοπιοπ: οιο Ποιιι: πιο.: οοοοι·οιο πππ
ι;οοοοννοΙιοπ. Απι ι”οιοοπποπ Τοιιε ινπι·πε ινιεπει·πιπ οιπ νοι
οοππ ιπο. ποοι·ιποπεοποοιιι·οιιι@οι ειιιςοιεει., πιιοιιποιπ νοτοει·
ποι· ΑποεοοΙοε; πιο. 10% 0οοοιιπΙοεππο οοριποο1τ ποιποπ.

6 Βιπππειι ποιοιι ποιπ Απιοιοοπ ποο νει·οοπποο οοποπιεππο
8οιιιιιοι·εεπ. Απι ΐοιο·οπποπ 'Παρε 1ιοιποΒοοιποι·οοοιιι€1ιοιι.-
Πει· νει·οοιιπ οΙιοο 2 Το” Ιιοι;οπ ιιππ ποιοο ποι Βιιιίει·πππο
πεοεοΙοοπ ινοι·οπ πιο Βιιπποι·, επ ποποπ ποι· οιιοτιοε ΑπεοοοΙοο
οιοο οοιππποπ Ιειοοι πΙοοιιι·τ,.ποο οοιοιι.ο νοπ ποι· ΒοιιοπΜππο
νοιποιοω Οοπιι·πιπ ππνεπιπποιι:. Ιπ ποπ ιοιοοιιπεπ 'Ι'ιιιςοπιιε
€ο.ππεπ οιο Πιοοιοι.ιοποπ ποιοι· οιποτ .1οποι'οι·πιπιοι·ιγνει·οοππο
επ ει·οππιιιοπ, εριιιοι·οιπ. Με πιο θιο.ππιπιιοποπ ινεπι οι· ο

ιο

1ιοίι.ινποΙιει·ιεπ, οοιπ: οιπο Βο1οο οπο Ροιποοιοοπι ππ Ρομπ
επι· Απινειιπππο, νοπ ποι· Ροι·ιροει·ιο οοοοπιι ειοο πιοεο Βιοιιο
επ ιιοοι·οο.πιοπ πππ ποοο Γ! 'Το επ ννοι· νο1Ιοτ.ο.ππιοοΠειΙππο
οιιιοοιι·οοοπ. Ψιιιιιοππ πεε 12 ποο οιπο ινειιοιίοι·ιοοεεωεπ
ΒριτοΙοοπίοπτοο1το, οι·ι'οιο·ιοοοιπ Βοοιπιν, οοοποοννεπη: ιιππ·
οιπ οοιοοοο οιπ 1ιοΙοοε .Ηιοτ ποιοπιΐ νοιοιιπποπ. πιο Β. πιο
Ροιιοπιιπ ινιοποι επ θεοιοιιτο οε1ιοπι.

Α. Κιεεο1: «Πιο ?ΜΙ νοπ Βι·γι.οειπο ποποοπιιι οοι ειποιπ
2-_ιο.ιιιιοεπΜιιποοεπ».

Πιο ΚιοπιιΙιειτ. νοι·ΙιεΕ ποιοι· οοοοιπ πιο» πππ εοοινοτοπ
ΑΙ1,ςοιιιοιποειιπποπ. Πιο οι Βιοτοοιιιο. ποποεπιπ τγριοοοεπ
ΗοπτιπιιΙτ.ιει.ιοποπ οοΐοπποπ οιπο ιπι πιιι οι:οοι1τοπ οπο.
ο.ποεοι· επ ποπ οοενποπ1ιοοεπΚϋι·ροι·ει.ε11οπ, επ ππιοι·επ Βο
ι:ι·οιπιτ.ιιτοππππ ποι· θιπιοοο1Βοοοππ. ιιποο επι' ποπ οοει·οπ
Βιιι:ιοπιιι.οιοπ πππ ιιπ ιο εκει θεοοοινιι1ει.οπεπ ποπι ιιποοοιεπ
Βοππο ποι· Οοι·πιπεοοο1π.

Α. Κιοοοιτ <<1ΞΣιπποπ νοπ απο οπεο·εριπτοο Οετεοιπο
Ιοοιο τ

ι

Βοι'οι·.)οοι οιιιοιπ 2-_ιιιοι·ιοεποΜιποιιοπ, ινο1οοεοιπιτ.
ποι· Βι·πει οι·ιιιιιιιι νν_οι·ποπποτ. Β.οοοιι.ιο. .

Πιιο Κιππ πιο: ποιοι· ι·εΙοτιν ειιποιιΒοπ οοιιε1ιοοοιιποιποπ
πιοεοπ οπιοοννοοοεοιι, οιο επ 1 .Ηιοτ πππ 3 Μοιιο.τ.ενοπ ποι
Μιιτ.τοι· ι:οοιιΙΙι, ποπεοοπ νοιπ 5 Μοποπο επ πιο θιιιτεοπ πππ
ονειεοοι·οπ επ,<οοιιιιτει·ι.ινοιποιι. Βι·οτοι· Ζοιιιιππι·οοοι·ποο ιπι
οιποπ Μοπε.ο, ιπιτ ειποιιι .Τοιιε οιποπ οιο επι' ποπ Βοιπο1ιοππππ
ιποοοιο θοονοι·οποιιο, ειιιεε πιιι· 1ιπιιιοΖω. ΑΙοποππ οοΒοππ
ποο Κιιιπ ο11ιιιο.οιιοοοοιεοοι· επ νι·ει·πεπ,οποιο οοοινιιοοοι·πππ
Ιιοιιπι:ο ιπ ποι· 1οι2τοπ Ζοιι: πιοοτ.ιποοι· οιοοειι. Βοι ποι Βο
οιοοιιο;ππ,<:ποο Κιπποε οοο· Κ. οιπ ιπ οοιιειιι θι·οπο τιι.οοιιι
εοοοε Κιππ, ιιππ νοι·Ιιτιιιιιιπιιποειι ποι· Πιιι.οι·εοοοπ1ιο1πππ
νοι·πει·οι·ιιιο, οποιοι Ιοιοτει·ο πιιι ποιοπιιΒιιοιι οιοο ιιι πιοοι· Με
ειποπι ι·οοοτεπ ννιποοι 2ποπιιιιιιοποιοοοπιιοεοοπ. Βιοο εοΙοετ
ιιοοι·ιο.οοειιποοιποπ οιο Ιοποεοιπ ιοι·ο Ειιιοετε θιο11ππο·ινιοποι
οιπ. Πει· νι·οιτοι·ονοι·1οπ1'πιοεοο ?ειιιεε επτά πιο1ιτ οι·νι·ιιοπο
πο Ρ. οιποιιΙοιοι·ιεοο ιιπι· οιποτ Βοοοοοοιππο οοιιοιιιπιοιι επ
οοιπ εο!ιοιιιι.

πο. Π. 'Ι' ο ο ο ο ι· ιι ο εν: «Ηγπι·οοοροο1πε οοοιιιειτπε πππ Με·
πιπ,<;ιτιεοοιοοο.».

Ποε Ε'οετπιπ ποπι τω, ειιιεεεοινοο1οοιΒιινοεοοοπεπ οιο
ε.ποο οει Ιζιπποι·π Ηγπι·οοεριιο.ιπε ειοοπιειοπεπππ οοι·οπιοπε
νοιιιοπιιιιο, οοι ννο1οοοιιιποο Βιιειιπο.τοιπ εοιοοεε ιοι:. ΒοΙοοο
πιο ιιιιιοεοπ πιιπ οι: Μοιιιπο·ιτιο εειοεο ειπο·οποιπιποπινοιποιι.Με οοτιοοοτοπιο ιιιοπιποιιιο οοι·οοο.Με οιπο οοεοπποι·οιιΙιπι

, εοοο Βι·ιιιοποπποει”οιιπ, πππ ποιοι. Με οιπο Κιοπιιοοιο, «ο ειοο
πιιι·οο οεειιιπιπτο_$γιιιοιοιιιο ιπι ΑιιεοοΙπεο επ ι;οπο οεετιιιιιπιο
ροι1ιοΙο,οιοοιι-οιιο.τοιπιεο1ιονοι·ιι.πποι·ιιπο·επ ιπι θοποιοΙποινοπ
ογοι.οιπ πππ που Πιιποοπτοπ οποεοιοοπει:. Επι· πιο Πι ιιοεε
ποι· οοι·οεοιιΜοπιπΒιιιε οοι ποι· Νοοιιινειε ειποε εοι·οοοπ πεο
πο.ιε ποο ινιοοιιοετο. ΚΙιπιοοο εοι ποοο ΓοΙοεπποι 8γιιιριοπιοπ
οοπιρΙοιι οι·ιοι·πει·1ιοο: 1

) Ποιο Ε”οοΙοιι νοιι Γιοοοι, οποι· οιπ
εο1οοεονοπ πιιι 1ιπι·οοι·Ποπει·; 2

)

Βαιιιπποεροιριιιο ιπ οοιποπ
Αποοπ; 8

) οιο ππι·οο Ρπιιοιιοπ ειιιο1ι.επο.Γιιιεοιοοοιι. ιει νοπ
οοιιποοπι οποιο.

'

(ΞιοννιοοΕ,1008,πιο ππι· 1 οιο Ιονιο Βιννοιεε;
ιιι ποιποπ 1ι'ο.ΙΙοπ οοιιπποποιοο πιο Ε'1ιιοοιοπιοι1:ποιοι· οιποπ,

.Δ.----0-
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Βι·ιιοΙε νοπ 140, Ιπ οΙιι·οπΙεοΙιοπ ιιπΙοι· 80 ιπιπ. ννεεεοι·εοΙπΙο;
Δ) ΙΜ οΙπΙ επ Ι(ι·ππΙΙοπ ινιιι·ποπ ΙΙΙπεοιο ΖοΙτ Ρει·ο.ΙγεοπΜε
Απεοπιιιπε οΙπ Ι›οοΙ›ο.οΙιιοιπππ 5) νοΙΙετοπΙΙΙΒο θοποειιπ,ει,ινοΙιοι
Μο ΙΙΙΙΙιπιππεοπ, ίεΙΙε εοΙοΙιο νοι·ΙΙππιοπ, ΙιοΙΙΙ εοΙινι·ο.π‹Ιοπ.νοπ
Μοεοπ 'Ι'Ιιοεοπ εοΙοπ Μο ννΙοπΙΙΒ·ειοπ Με Μο ΠΙειςποεο 1,8
πππ 5.Ι
Ιπ εοΙποι· επεΙΙΙΙιι·ΙΙεΙιοπ Αι·ΙΜε Ιιοερι·ΙεΙιτ νοι·Ι'. νΙοι· ΓΙΙΙΙο
οΙςοποι· ΒοοΙιποΙιτππε ο;οππποι·.

Ν. Μ. ΙιπρΙποι·: «Ζπι· ΙΙΙΙΙιΙιππις πππ ΙπΜοοΙΙοπ ποι· ΒΙΒΙ
τιι.ΙΙεΙπι ΚΙπποειιΙΙ.οι· ποι ;;οεππΙΙοιπ Ηοι·ποιι».

- ΠΙο ιιππτοπιΙεοΙι-πΙιιΜοΙοι.ιΙεοΙιοπ ΒΙΒοπΙΙιΙΙιπΙΙοΙιΙΙοΙΙοπ Με
ΙιΙπΜΙοΙιοπ 0ι·εππΙειιιπε, πππ εροοΙοΙΙ εοΙι:ιοεΒΙπιεγειοιπε, εο
ετοιτοπ Μο Δπινοππππει νοπ ΒΙΒΙΙιιΙΙε Ιπ νΙοΙ ειοεεοι·οιιι Πω
Ι'πποιο, Με εοΙοΙιοε ποι· ?ΜΙ "πιο, ινΙΙι·‹Ιοπ ΙΜ ΚΙπποτπ ππι·
ΜοεοΙΙιοπ ΙιιιΙΙοετΙοποπ ΙΙΙ: Μοεοε ΜΜΜ, Με ΙΜ Βι·ννειοΙιεοποπ,
ΙιοετοΙιοπ. Ι)Ιο ΒΙε·οπιΙιΙΙιιιΙΙοΙιΙιοΙΙ ι·Ιοι·.ΙπποινειΙοπ ποε Μπά
ΙΙοΙιοπ Ηοι·ιιοπε, Μο ΒιιιιοιΙιποπτο ιιπ _ιπιιι.ιοπ'ΓΙιΙοτοπ ΒοεοΙετ
ποποπ, ΙιοετοΙιτΙπ οΙποι· ΙπεπΠΙοΙοππ πω· Ιιοιιιιποποοπ νΙΙΙι·ΙΙππο
ποι· π. νειο·Ι. Απε Μοεοπι ΠιιιειοπιΙο ΙΙΙεετ εΙοΙι εοπ1Ιοεεοπ,ιΙπεε
Ιπ Β'οΙεο ΙΙιι·οι· ΨΙι·ΙΙιιπε νοι·ιΙΙ ΙΙοΙι ποι' ΙΙοπ ΠοιοιππεΙιοΙ ιιππ
π. ε ιππο.ιΙιΙοπε ΒΙΙΙΙιεΙΙε ΙΜ ΙικΙοι·π Με ΒγειοΙο νοι·ειαι·Ιιοπ
νιτΙτιἔοΙιιιο ποιο.ι·ΙΙΒο ΡπΙενοι·Ιπποεοιπιιπε· Ιιοι·νοι·επι·ιιΙ'οιι,Μο
εε ΙΜ Βι·νιιο.οΙιεοποπΙιοοΙιποΙιτοτΜιά. ΠΙοεοε εοΙ πππ επε πεπι
θι·ππσΙο ινΙοΙιτΙιε, νι·οΙΙ ποι· ΙΙΙπΙΙΙΙοΙιο θι·οοιιΙεπιιιε ππι· «Με
εοΙιποΙΙο ΒΙπτοΙι·οπΙετΙοπ Μο νΉΙτιπονοι·ΙπεΙο ιιι ποοΙιοπ νοτιπο.8,
ννοΙοΙιοοι· @Με άοι· ιζι·οεεοπΚΜ· οιοΙιοι·ΙΙΙΙ.οΙιοΙιπ νοι·ΙιΙΙΙΙ.πΙεε
ιππι Βιοι·ΙπεοπνοΙιιιποπ οι·ΙοοιΙοι. πε πινοΙτοΜοΙιτΙο,ιοΙΙΙοιποπτ
ΙΙΙ: Μο Βι·ο.ποΙιΙιει·ΙιοΙΙ:οι” ΒΙΙ:ΙιιιΙΙε κι εοΙιιο ΙνΙι·Ιιιιιι€ πο!
οοε θοΙΧεεεεεΙοιπ, πππ πινει· Μο άεπ ΒΙιιιπΙι·ποΙΙ ΙιοΙιοπάο.
Ι.οτει.οι·οι·ΙΜ. Ιιπ ΚΙπποεεΙιοτ ι·οΙεΙΙν πΙοιΙι·Ιε;,Μι ποε Ιπι νοι·
ΙΙΙΙΙΙ.πΙεε εππι ΚτοΙεΙειιίεεγετοιπ ΙΙΙοΙπο Ηοικ πΙοΙιτ. ΙΙΙιοι· οΙπο
Ιιοεοποοιε οι·οεεο 'Ι*ι·ΙοοΙιι·ιιι'ΙνοεΙ”ιΙΒιι:.Βοι· πΙοτΙοι·οΒΙιιΙΙΙι·ποΙι
Ιιιι οι·οεεοπ ΧιοΙεΙοπΙ'εγειοπι ποι· πω” ΙΜ νοι·Ιιοποοποιπ
ιιιοεεοπ ΒοΜΙι·ΙπΙε ποι· θοννοΙ›ο ποσο ΒοπΙΙοοπάοι· ΒιιιΙΙΙιι·ιιπο·
πππ ΟιιγΜΙΙΙοπ, Ιετ οΙπ Μοπ·ιοπι, ιιιοΙοΙιοε ΙιΙΙπΙΙΒ ΙΜ νοι·εοΙΙΙο
ιΙοιιοιΙοΙ ρπτΙιοΙοεΙεοΙιοιι ΖπετΙΙπποπ οΙπο ΑΙι!ιΙΙΙο νοι·Ιππει:. Με
ΙππΙοιιιΙοποπ Με εΙοΙι Μι.ππι·οΙι ΙΙΙι· ποπ θοΙιι·ο.ιιοΙ1άοι· ΒΙΕΙτιιΙΙε
ΙΙΙοτοπ. Ιου Με Απνιοπάιιπο; ΙΙοι·εοΙΙιοπ ΙΜ ΑπΙΙπιΙοπ, ΙΜ 8οΙινιοΙ
Ιππεοπ ποι· Ποεοπιοι·ΙοΙ- πππ Βι·οπιιΙιΙο.Ιοι·ΙΙεοπ. Βιιι·οΙι οΙπο
Απι·ο,ε·ιιπι; άοι· ΒΙπτοΙιοπΙο.ιΙοπ ινΙι·ΙΙ ποι· ΒιπΙΙΙιι·ππ,<.:εΙιο
εΙοπ‹Ι άοι· οΙπιοΙποπ θοννοΙ›ο πππ ποε ποποπ 0ι·ΒοιιιΙεπιπεεο
ΙιοΙιοπ, ΒοεοΙιννοΙΙτο Ι)ι·ΙΙεοπ ΙΙΙΙπποπ εΙοΙι Ζιιι·ΙΙοΙιοΙΙιΙοπ. νοιι'.
Με εΙοΙι ΙιΙΙ.πΙΙΒ ΙΙΙιοι· Μο ι.ιΙΙιιετΙοο ΙνΙι·ΙιπιιΒ· νοπ ΟΙεΙτ.ο.ΙΙε ΙΜ
οΙιοπι.κοιιοπιιιοπ ΖπετΙΙ.πποπ, ποιοι·ΙΜ 1ιοι·πιπΙοτι1Ηοι·2οπ, ΙΙΙιοι·
ποποοιι Ιιϋπιιοπ. νιοΙσΙιοε οι· πιιοΙι .ΪοΙιοΙ;ιΙ Με οιιΙ:ι·ποι.πιπ
ΜεΙτ.οΙΙε Ιπ ννιιεεοι· νοι·εΙ›ι·οΙοΙιτ.νοι·οΜποι.ο.

Ε. ΙΙ. 8 οΙι ινοΙποι·: «Ζπι· 'Ι'Ιιοι·ο.ρΙιΙοποε Νοιιιο. πιπΙοο».
ΝποΙι οΙποι· Ιιι·ΙΙΙεοΙιοπ Βοερι·οοΙιππ εππιιπτΙΙοΙιοι· ΙΜ Νοπιιι
νοιεοεοΙιΙο.Βοποπ ΙΙΙΙΙΙιοΙ πππ ΕΙΙπειΙ ο, εοΙιτ νοιι'. επι· Μπ
ΙΙιοΙΙιιπι.; άοι· Ιιπ ΟΙ,ι;ο.-ΗοερΙιο.Ι Ιπ ΜοεΙιιιιι ΙΙΙιΙΙοΙιοπ Βο
Ιιε.πΙΙΙππιχειιιοΙΙιοπο ΙΙΙιοι·, ινοΙοΙιο νοιιι Βι·ίοΙοο Ι›ορ,·ΙοΙΙοτνεοι,
Μιεε νοπ 8 ΝοιππίΙΙΙΙοπ 5 πιπ ΙιοΙιοπ οιΙιοΙιοπ ννοι·ποπΙ‹οιιιιτοπ.
ΌΙο ΜοιΙιο‹Ιο ΙιοειοΙιτ.ιΙοι·Ιπ, πο” οιΙΙο εοπο·ι·ππϋε εοινοι·ποιιοπ
θοννοΙιο ιπΙτ τΙοπι εοΙιο.ιιΐοπΕΜΗ οιιΙ:Ιοι·πτινοι·(Ιοπ, εοι,ι;Ι'ΙΙΙΙΙα
πω; ΒοτεΙΙιιιο οιΙοι·ΚεΙΙ ΙΙγροι·ιπππο·ππΙοπιπ(Ιιι ΙιοΙεεοι· Ι.οειιποΙ
Ιιοει:ιΙΙΙτ.ινοικΙοπ ππτΙ πιιοΙιποιπ Ιπ ππε θοεοΙιινΙΙι· ΒιΙΙΙιΜΙοΙι
.Τοποίοι·ιιιριιΙνοι·οΙπποι·Ιοποπ ινοι·ΙΙοπ, Μιά οΙπ ΙιοοΙιοποι· νοι·
Ιιε.πτΙοιπ,·.ιοΙοει. Νο.οΙιτΙοιιιΜο θπ.πει·οοπ ιιιιιιι ειοΙιοπ οιοΙιτειοΙιτ
ιΙο·οι·ποπ.Μιά το..ε:ΙίοΙιδοοοΙ'οι·ιιιοΙπο·οι·Ιοποπεο Ιοιπεο, Με ειιιε
θι·ειππΙοιΙοποπ Μο ΙιοϊιιΙΙοποπ Ρπ.ιιΙΙοπ ΙιοάοοΙΙοπ. ΒΙπο Ι'οι·οΙι·Ιο
ΒιπΙΙΙιτιιπἔ άοι· Κι·π.ιιΙιοπ ιιππ ιποι.;ΙΙεΙιετ ι·οιπο Ιιιιί'Ι; ΒοΙιϋι·οπ
ειιι ΤΙιοιειρΙο,

Β. Ν.'ΓεοΙιο1·ποεοΙιννοι·2:
Νοοι·ΙΙ:Ιε ιιποΙι ΙπΙΙποπεπ».

.ΒΙιινο οΙπο νΙϊοπΙιο πο.οΙι Βο,ι;Ιππ οΙποι· Ιππποππει, πο.οΙι ποι·
ΒπιποΙιοι·ιιπε· Β--4 Το", Ιιο.ιτο ΙιοΙπι 1Ο-_ΙΙΙΙιι·ΙαοιιΚπο.Ιιοιι Μο
Μοτο Νοπι·ΙιΙε Ι›οἔοπποπ οπο ΙΜ ποι ΑιιιιιιιΙιιιιο Ιιιε ΗοερΙτοΙ,
πιπ 2οΙιι1Ι;οιιΒι·ΙΙιε.πΙιπποετοεο, Ιιοετο.πποπεοΙιΙειΡΙ'οΙ.ΙΙΙιιιιιιπποπ
ποι νΙοι· Βιιιι·οιιιΙΙΙΙιοπ, ιιππ άοι· νοι·ποιοιι ΗπΙειιιπεΙιοΙ, οΙιπο
ΑΙι·οπΙιΙο πππ ιπΙΙ. Βι·Ιιο.ΙΙιιπο; ποι· ΒοΙΙοιιο, ετοιι·ΙΙοθοΙιιιιοι·2
ΙιπΙ”ΙΙι;Ι‹οΙΙ Ιιπ νοι·ΙππΙο άοι· Νοι·νοπεΙΙΙ.ιππιοοπο οΙπ ρποιιιποπΙ
εοΙιοι·Ποτά Ιιι άοι· ΙΙπΙιοιι Βιιπ,ε·ο. ΒοΙιοπ Μο πΙΙοΙιετοπ Τειο·ο
Ιιι:ειοΙιιοπ οΙπο εΙΙπιιΙΙιΙΙοΙι ετ.οιΙΒ ρι·οει·οτΙΙοπιοΒοεεοι·ιιιιε,··που
νουΙιππΙΙοποπ $γιπριοπιο, ιιπι! άοι· Ροκ. ΙιιοππτοΙιειΙ‹Ι ππΙ'ειοΙιοιι
ιιππ ΒοΙιοπ. Ππ,ε;οεοΙιτουΜοεοι· Βοεεοι·ππο; ετοΙΙιοπ εΙοΙι πιπ
18. Βι·ΙιτπιιΙιπποεοπεο Μο οι·ειοιι ΑπποΙοΙιοπ οΙποι· ΙΙππεεοΙΙΙΒιοπ
ΓεοΙοιΙΙερπιοεο οΙπ, Μο πο.οΙι οΙπΙΒοπ Τοἔοπ ειιι· νοΙΙετΙΙπΙΙΙοοπ
ΡποΙοΙΙεΙΙΙΙιιπππε· Ι`ΙΙΙιιΙοπ. Ιπ ποπ πΙΙοΙιετοιιΤοΒοπ νεοι·,ςΙοΙοΙιΙοΙΙε
οΙπο Βοεεοι·ππι; άοι· ΙοΙ2Ιοι°ο11επ Ιιοπιοι·ΙΙοπ ιιππ Με ΒοοοπνεΙοε
εοπιι, ννοΙοΙιοοΙπΙΒο 'Έπο·οΜιι·οΙι οΙιιο οΙποιοττοτοποΗοι·οοι·γιΙιιιιΙο
ιιππ Βοι·ιάΙΙοιο.τΙοπ οτννοει.ιοιι·ΙΙΙιτεπει·, Μπι; πιιιι ετοιΙει νοι·
νιτΙΙι·ιε. Ι)Ιο ΡποιιιιιοπΙο ΒοεεοΙ·Ιο εΙοΙι ππι· πΙΙιιιεΙιΙΙοΙι πππ οιπ
Τομ, Με Ροκ. Με ΗοεπΙιο.Ι νει·ΙΙοεε ννοι·οιιποοΙι Βοετο άοιεοΙ
Ιιοπ ιιι οοπεΙο.ΙΙι·οπ.

«ΕΜ ΕπΙΙ νοπ ιπιιΙΙΙρΙοι·

Α. ΚΙεεο Ι: «ΕΜ ΙΙ'ε.ΙΙ νοπ ΟΙΐοππΙοΙΙιοπ ποε ΠποΙπε ΒοτπΙΙΙ
ΙΜ οΙποιπ ΜΜοΙιοπ νοιι 2 .ΤπΙιτοπ7 Μοππ.Ι.οπ».

[Πο 8·οπεππτο ΒΙοι;ποεο ΙΜ ποιπ επΙΙιπΙεοΙιοπ, το.οΙιΙΙΙεοΙιοιι'
εοπετ ποιοι· εΙοΙι επε ννοΙιΙ ΙΙΙΙ1Ιοπάοπ ΜΙΙ.άοΙιοπ, @οποτε Κ·
ιΙπι·οΙι Ι`οΙ,ε·οπΙΙοοΙι_ΙοοιΙνο Βεπιρτοπιο οι·ΙΙΙΙΙ.ι·οπεπ ΙιΙΙπποπ: οι:
Ι›οειιιπ‹Ι οιπ νοιετο.ι·Ιιτοι·Ποι·πεΙοεε, ποπτΙΙοποε?ι·οιπΙεεοιπωιι
οΜπἱτο πιπ ΙΙπΙΙοπ Βιιππο ποε Βιοι·πιιιπε, νοι·Ιιι·οΙτοι·ιιπειο”
Ποι·2ΜΙπιπΙππ Ιιιι πποι·οπ Ι)πι·οΙιιιιοεεοι·,οΙπ Ιε.πτοε,εοΙιεΙιοπιΙοε
εγει.οΙΙεοΙιοε οι·ΙΙπεοΙι, ννοΙοΙιοε ιιπι ιΙοπΙΙΙοΙιετοιι :ιι ΙιΙΙι·οπ Μ;
οιπ ποι· οιονιΙΙΙιπΙΙεΙιοπ ΑιιεοπΙτοΙΙοπεετοΙΙο Με Μο ΑΝ. ιιΙιπο·
ποΙΙε. ΒοΙοΙιοε ερι·ΙΙ.οΙιοΙΜ· Με οΗοπΙιΙοΙοοιι ποε τΙΙ1οΙΙ18 οιιιΙΙΙ
ιιππ ππι· ποι· ΠιιιετιιπιΙ, πο" ποι· πινοΙτοΤοπ επ εΙΙ.ιπιιιΙΙΙοΙιοπ
Ηοι·2οειΙοπ πΙοΙιτ επ ΙΙΙΙι·οπ Ιει, Με" ποοΙι Μο Μοι.:ΙΙοπ1ιοΙΙ:
οΙΐοιι, πωε οε εΙοΙι ποΙιοποοΙ ποοΙι πιπ οΙποπ ΒΙΙόπιιε;εΓοΙιΙοι·
Ιιο.πποΙπ Ιιοππιο. νοιι επΙ›_ΙοοΙ:ΙνοπΒοεοΙιινοι·ιΙοπ ποιο ππι·
ΙιΙεννοΙΙοιιεπΙ'Ι.ι·οτοπΙΙοεΠοι·ιΙΙΙοπΙ'οπ πιοποπποπ. ΨοιΙοι· Βγερποο
ποοΙι θγο.ποεο εΙππ ΙΜ ποιπ εοΙιι· ΙεΙιΙιο.Ι'τοπΚΙπ‹Ιο _ΙοπιπΙε πο·
οΙιπ.οΙιτοτποοΙι ιι·οι·ποπ.

Α. ΚΙ εε οΙ: «Μιι Β'ιιΙΙ νοιι οΙΙι·Ιε·οι· Ροι·Ιοο.1°ΜΙ.ΙεΙΜ οΙποιπ
Ν'7-_ΙπΙιι·ΙΒοπΚππΙιοπ. Ι)ΙεοΙεΙοπ οοε Ηοι·:ΙιοιιτοΙε. Τοπ.
ΑπτορεΙο».

Νο.οΙι ποι· ΒοεοοτΙοπ ποε Βτοι·ιιοΙοιιποε που Ι“ιΙπΙ'τοπΒ.Ιιιρο
ΙΙπΙιε ινπι·τΙο ποι· Βοι·ιΙιοπτοΙ οι·ϋΙΐποι ιιππ ππε ποιπεοΙΙιοπ
ο. 600 οοπι. ε·ι·ΙΙιιΙΙοΙιοπ ΜοΙιοπ ΒΙτοι·ε Ιιοιπιιε,ε,οΙοεεοπ. Βε οι·
Ι"οΙετο ·ι·ω ποοΙι οιπ όοιιιεοΙΙιοπ 'Ι'οιιιο ππτοι· Ποι·2ΙεΙΙιπιιιπι;.
Ποπ εοΙιΙοοΙΙΙοπ Απει.ιππ,ε,·εοΙιι·οΙΙιτ Κ. οΙποπι επ ερειτοπΙΒΙπ
ο·ι·οΙΓοπαπ; Μι Μο νοι·πιπΙΙιππ8· οΙποι· Ροι·Ιοει.ι·ΙΙΙΙΙε Ιιοε:οπΙΙ,
ΙιΙΙΙΙο Με ΡτοΙιορπποΙΙοπ Ιιοποπτ.οπΙΙ Ι'ι·ΙΙΙιοι· ο·οιποιοΙιτιισοι·οοπ
εοΙΙοπ, ινΙΙΙιι·οπά Με ΑΙΙΙ,ς·οιιιοΙπΙιοΙΙπποπ ποοΙι οΙπ ΙοΙΜΙοΙιοε
κοννοεοπ»νοι·.

·
.

Δ. ΚΙεεοΙ: «ΒΙπο ΙΙοοοι·ΙιπΙ'Ι:οΒι·Ιει·ππΙιππς ΙΜ οΙποιιι '7-ΙΙΙ.Ιιι·Ι
ο·οπ ΚπιιΙιοπ, ινοΙοΙιο ΙΙΙΙπΙεοΙι ππι.οι·Μπι ΒΙΙιΙο οΙποι· οοιιΙ:οπ
ΜΙΙΙοι·τιιΙιοι·οπΙοεοε.ΙιΙιοΐ. Οοποεππο».

Ιιπ ΑπεοΙιΙπεε ιιπ οΙποπ ι·οοΙιΙ:εοΙιινοι·οιιΚοιιοΙιΙιιιετοιιοικω εΙοΙι
Ε'ΙεΙιοι· εΙιιο·οειοΙΙΙ, νοπ πιιι·οι.τοΙπι81εεΙ,εοιπ'Ι'γρπε πιΙΙ πΙιοπάΙΙεΙιοπ
ΒιοΙ οι·ιιπι.ι·οπΜε επ 40°, 8οΙινιιοΙΙππε· νοιι Ι.οΙιοι· ιιππ ΠΙΝ,
Ι'οιιο ποε ΒιιεεοΙπ Ιιι ιΙοπ Εππο·οπ, ει:οι·ΙΙο

ΑΙ:ιιπο.<.ι·οι·ιιιιι.Β
ε.ΙΙΒ·ο·

ιιιοΙπο θοΙιινΙΙοΙιο, ΙΙΙΙ.πΙΙαο 8οΙιινοΙεεο, θοΙιΙΙΙΙι·Ι ΙΙοΙΙ. γερποο
υπά εοΙιινοοΙιοι· ΡιιΙε; Μο ΙΒΙιι·ΙΙεΙι 'εοΙιο ππ νι‹ι ε.Ι 'εοΙιο
ΒοποΙΙοποιι ΙΙοΙοπ ποςιιΙΙν ειιιε.ΟΙιοπι.ιοποππτοι·Ζπετεπ‹Ι,ω» οΙιιο
νοιΙΙοΒοπ‹Ιο ποπτο ΜΙΙΙπι·Ι:ιιοοι·οπΙοεο νοι·πιπΙΙιοπ ΙΙοεε, Μιποι·Ιο
ννΙΙΙιι·οπάποε 86-ΙΙΙ.ι.:Ιο;οπΗοεπΙτπΙεππΐοπΙΙιοΙιοε επ ιιππ Ιιοεεοι·Ι:ο
εΙοΙι ιΙππιι οΙΙπιΙΙΙιΙΙοΙι ειιπι ΒοΙΙΙπεεο Μοεοι· ΖοΙι. Βοι· Ρετ·
ινπι·ιΙο πιιοΙι Ηοπεο Βοποπιιιιοπ, ννο Με Βεεεει·ιιπ8·οιπο Ροπ
εοΙιιιΙΙ.ιο ιποιοΙιτο. Η ο ο Ιι ο τ. ·

ΜοιΙΙοΙιιεκοΙο ΙΙΙιοει·οιιΙο. ΑποιιεΙ, 8ορΙοιιιΙιοι·, 0οΙοΙιει·.

Β Ι.ι·ε ΙιοΙΙιΙΙ2ΙΙΙ: «Β Β"ΙΙ.ΙΙονοπ οΙεοπτΙιΙΙπιΙΙοΙιοιπ, οπο,·οΙιοι·ο·
ποιπ Ιιει·γπεειι·Ιάοι». ο

Αυτοι· ΙιοεοΙιι·οΙΙπ 8 Β'ΙΙ.ΙΙο νοπ ΙοοπτΙεοΙιοτ ΒοερΙι·οιΙΙοπε·
ετοι·ιιπε Ιιι Β'οι·ιποΙιιοε ετο.ι·Ιιοπθοι·ΙΙπεοΙΙοε ΙΜ ποι· ΙπερΙι·ετΙοπ,
ννοΙοΙιοε ΙιοΙΙΙ πιιοΙι άοι· θοοιιι·Ι. Ιιοιποι·ΙΙΙιπι·ννιιι·ιΙο. ΒοΙ ενο!
ΚΙπποι·π οοπετοιΙι·ιο Θ. ροι·οιιτοι·ΙεοΙιοΙπο Ι)ΙΙιιι Τοπ; Ιπι οΙ›οι·οπ
'ΓΙιοΙΙ ποε Βιοι·πππιε ππἀ επί θι·ππ‹Ι Μοεοε οΙπποεε ΙΙπεεοτΙ
Απιοι· εοΙπο ΜοΙπππο· Μι.ΙιΙπ οπο, Μιεε Μοεοε οΙεοπτΙιΙΙιιιΙΙοΙιο
ΙπερΙιπ.ΙΙοιιεςοι·ΙΙπεοΙι Μιι·οΙι ΙΙι·ιιοΙΙ ποι· νοτρ,·ι·ϋεεοι·τοπΤΙιγιππε
επί Μο 'Ι'ι·ε.οΙιοπεπετιιιπποΙιοπιπιο; ΙοποοΙι εοΙ Με ΜοΙπππο νοπ
Βιιοιιιιιι πΙοΙιι νοπ ποι· Βοπο επ ινοΙεοπ, πο” οε εΙοΙι Ιπ
εοΙοΙιοπΓΙΙΙΙοπ πιπ Ιπποι·νοικΙοποετοι·ππο·οπΙιο.πάοΙο.

Β τι· εΙιο ΙΙ› Ι τπΙΙΙ: «Β ΕΙΙΙΙο νοπ τι·ο.πεΙτοι·ΙεοΙιοι·Ιιο.ιιιοι·ι·Ιιπ
ι.:ΙεοΙιοι·Πιο.ΙΙιοεο ΙΜ Βι·ΙΙάοι·ιι».
ΒοΙ 2 Βι·ΙΙιΙοι·π Ιπι ΑΙΙ.οι· νοιι '7 πππ 9'/ε .ΤιιΙιι·οπΙιοοΙιειοΙιτοΙο
Απιοι· οΙπο ,οΙοΙοΙιοττΙι;·οΒΙΙΙι·οπΒ·πιιἔ, Με εΙοΙι Ιιι ΗεπτΙιΙιιΙ:ππ
οπ (Ιπ Γοιιπ νοπ Ροι.οοΙιΙοπ ιιππ ΚποτοΙιοπ) ΙΙ.πεεοιιτο.·Βεπ
ιιιιπΙΙιοιπ ΙιοΙΙο1 ποιιιοπτΙΙοΙι Με ΒιιτιοπΙΙΙ.Μοπ; άεποΙιοιι σοπ
ειιιΙΙι·Ιο Ε. ΘοΙιιποι·ποπ Ιπ άοπ θοΙοιιΙΙοπ οπο. ΑπεοΙιννοΙΙππι:
άοι·εοΙΙιοιι Οοποιπ οοε ΡοπΙε ππ‹Ι ΒΙπιππ,εοπ Ιπ άοι· ΜιιπΙΙ
εοΙιΙοΙπιΙιπιιτ. ΠΙο Κι·ππΙΙΙιοΙτ ΜΗ. Αιιτοι· ΙΙΙι· «ΡοΙΙοεΙε ι·Ι1οιιιιι
Με.» ιιππ Με ΙειτΙσΙο,ςΙεοΙιοεΜοπιοπΙ: - Μο ΜπΙοιιΙει; οε ειοΙοπε·
ΙΙιπι ΙιοΙ οΙιιοπι ΚπειΙιοιι ΡΙοιειιιοιΙΙοπ Ιιιι ΒΙπτο πποΙιππννοΙεοπ.
Μ. ΜΙι·οποινι ·«Ι)πε ΑππΙΙΙιοπ ποι· επάοιπΙποΙοπ ΒιιιΙοπ ω
'Ι'ιιΙιοπ Ιπ ποε νοι·ιΙοι·ο8οΙιοΙοοπεοινοΙΙιο - οΙπο ΙιοεοπτΙοτο
Βοπο.πκΙΙιιιι,ςεπιοτποποάοι· οπωΙΙπόΙΙοποπ Αόποιπποι·Ιει·οιπΙεΙΝΕ
ποπ υπά οΙπ Μοάπε επι· Βοι·ΙιοΙΙΙΙΙιι·ιιπε ποι· ΒΙ.οιΙΙΙΙ:5.τ.
-Απιοι· ΙιοεοΙιι·οΙΙιτΜε νοπ ΙΙιιπΙπ ιποΙιι·οι·οπΡΙΙΙΙοπ ιιιΙΙ νοι·
2ΙΙε;ΙΙΙ:Ιιοιπ ΒΙΐοοτ ο.πο·οννιιποι.οΟροι·οιΙοπειποΙΙιοάοΞ· Πιιτοι·
Νειι·ΙιοεοΜιά οποτε: Μο ΑΙιι·ο.εΙοιιιΙτ πειοΙιΙ'οΙοοποοι·1π_ΙοοιΙοπ
οΙιιοι· .ΤοιΙΙοειιπο·ιιππ Οπι·ΙιοΙΙοεπιιις(Ιιιι ,εΙοΙοΙιοιι 'ΓΙιοιΙοπ) επε·
ι €οΙΙΙΙιι·ι.; πΙειΙο.πιι Μιά Μιι·οΙι οΙποπ 5-8 οιπ. Ιππο;οπ ΒοΙιπΙΙΙΙ
Με νοι·ποι·οβοΙιοΙἀοπεοιι·ϋΙΙ›ο οτο1°Ι”ποτ,Μο ΒΙιιεο επιποΙιεο·
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εεεεεεε, Με Ρετἱεεεεειε εεε νοτι1ετεεΠου Με ε·εε1Υεεεεεε
ι1ετεε ειεε Μεετεεεεεεεεε ε.ε Με νοτάει·ε ε1ιε1ι1εεννεει1εε
Β·εεεεε. ννοΜιικ:1ιΜε Β1εεε νοε ννε1τετετΙ.Μιι·ιιες .<.ιεεεεεειε
πω. Ιε Με ·ννιιιιι1ε νν1τό ειἱε ΗϋΠε άει· Κεε·εΙπεεε·ε εετ
Γεεεεε εεει·ι Ιιετεεεεεοεεε εεε, εονν1ε εετ σει· ΑιιΓεεε άει·
'Ι'εεε εειεετΕεειι· ειτε. εεε Μεεε1εε Με. Ι·ΙεΙίε ειεει· Πεεεετ
οάει· ειεει· Κ1ειειιιρἱεεεεεε εεεεεεε; 1εόεει εειε Με 'Γεεε ειε
εε 1ει·ειε εεεεειιιιε1εε Εεεε ε.ΙΙιεε.εΙιεε νετίο1 ι εεε εεε Με
εειε ννεε·ε Με ει·εεΕεε Αεεεεε νεε εεε *ετννεεεειιεε;εε
Με, ει·ίεε·ε εειε εεννεεΙ Με ΕτεεΕε 'Εεεε, Με εεεε Με Ονε
ι·ιειε 1ε Με ενεεεε ειεε1ε; ΒεΠε8·ε Μεε εἰεει. ι1ετεε εεε
νει·άει·εε Πεεεεεε. εε ννιτι1 εεεε εετ ε1εεετε Ποεεειε ετ
δεεεε. ΑΙεεεεε ννιτά Με Ονειι·ιεει εεεεεετ εεει·ιιοΙιεεεεεε
ενεεε εε ιςε1εεεεε ννει·άεεΕεεε, εε ννἱτε Με 'Ι'εεε νοιε Ονε
τἱειε ΒεΙϋεε, ιει:1εει εεε ει·ειεε Βε.εά ειιτεεεεεειεεεε εεε ειε·
εεει ννιτι1. Πει· ε;τεεεεε 'Ι'εειΙ άει· 'Γεεε "Με 1ε Με ννεεεε
ειιιε1εε·εεεεεε εεε Μιτεε Μεε 1ε άει· Νεεε Με Πιετεε ιτεΙει.ς
ιεε Εεεεειιτ ε.εεεειιεεεε, ι.νε.ετεεε εεε ί'τειε Ονε.ι·ιιιει Με
νετι1ετεεΠεεεΙεει·εειε 8·εΙεεεεε ννἱι·‹1.ΠεεεεΙεε ιε;εεεειεεεπειπ.
Με Αεεεεεε άει· εεεετεε 8ειιε. Βτννε1εε εειε ω· ΒιετεεεεΕ
εεει·Ε νει·εεεετε. εε νν1τ‹1ει· εεεειειεεε εεε άει· 'Ι'εεε εεείει·ιιι..
εεε άει· Αειρεεεεἱεεεεειιιε ι εετ εεεεετεεεε Αεεεεε. 1ε Με
ενεεεε ειε εεε.εε. Με εει1ε εεε νει·ι1ετεε Βε1ιεε1εεεε
ννϋΙεεε Μι· Μιτεε Νεετε ειε εεε Με θεεετετε, ενο Μει·Ιγ
εετειι'ειι9-8 'Ι"ε..<.=;ειιι 1ιεεεε Εεειειεε. ,ε·εεοε1οεεεε,ννε1ιι·εεά
Με· ειιιιετε 00ιι818ε, ννεεε ει· ει·είϊεεε ννει·, '7-8 'Μεε τε.ειρο
ειτε ννετεεε ειιιεε. - Νεεε ειεετ εε1εεεε Ορετεειοε ε1ειεεε
εεννε1ιΙ Με Μεεεετεε.ειοε, Με εεε1ι Με Ονειιιιιοε εεεεεεεε;
(ετε.νιε1ιεε “Με _ιεεεεε είεεε Με. ννε.ε Με 1εάιεε.ειεεεε ιιι
Μεεει· Ορετε.ιιοε εε1εεεε, εε Εεεε Μεεε1εε εεεε·ε!εει·ε ενετι1εε
Σε νιε1εε 1Τε11εε,εει ενε1εεεε Με Βεειει·εεεε εετ Δεεεεε
Μιτεε Ι.ερετοιειειε ΕεεεΜεει. ννο Πε εεε ΒιετεεεεΕεε Εειεε
Αεεεεεεε νοι·εεει1εε Μεε εεε ννε Με ΤιιεεεεεεΕε νεε εεε
νετννε.εεεεεεεε εεεε ε·ε1εεε ννετεεε Εεεεειι, ννε ε.Ιεε εεεε
εειε ειι'ΓεεετΒεεΕεεεεεεεεε εεεεεει., ιε ννεΙεεειι τεεε Με Οτ8·εεε
Μεε ει· ε1εεε εεεει·εεεεε1εε Εεεε. Με εννειεε 1ιιΜεεειοε
Με εε ΗετεεΠεετεε άει· 8ωτειιει: 1ει1ειεΜε εεεειειεε1εε
Βεεεε άει· 'Ι'εεεε ιε Με ενεει1ε εεε νει·ι1ετεεΒοεεε1εει:ε
εννϋΙεεε ειεε·εεεεε ννετεεε, Μιι! _ξεεε Μετ.;Ιιε1ιΕειεεετ
εεεερειοε εεεεεεε1ιΙοεεεε.

Α. Κτερι ε ΖΕΙ: «Ζιιι· θεεειεειΕ εετ Βεεε.εΜεεε· εεε Πιε
εει.εε ιεε111εεεεεε εεΙρεεει·εεετειε Πτε.ε»

2 ΜΜΜ ἱει ει·εεεε Εεε! εεἱ ε1εεει 57-ιεετιιι·εε εΜιεεε ετ
ε1ε1εε Κ. :Με εεΙΡεεετεειιτεει Πι·ε.ε (8 Με εεεεεε 0.1) ειε

θεεεε1ε·εε
ΒεειιΙεεε, 1εάειε Με 24-ει.εεεετε Ηει·ειεεεεε ιτε

ετ1ιιεε'εεἱεει· Εετεεε Ζειε Μεε ειε Με Πε.ΙΓεε νει·ι·ιεε·ετε
εε.εεε. Με εεεειεεεεε Θεννιεεε νεε 1085Με ω· 1025εε! εεε
άει· Ρι·οοεειΒ·εετι.ΙεΜε ΖεεΕετε νεε 5 ε.ιιι'11%; 1ει 2-εεε
?Με εεἱ ε1εεει 28-_ιεει·ιεεεΜεεεε ενια·άει·Με:: Με εε.Ιρε
εει·εεει·εε Πτεεε εεετ ΝεΙ1.

Ψε1_ιετεοιν1εεεε: «Ζετ '1'Ιιετεριε άει· Βοεοτι·εεἱεεΙιεε
Βειειάγιε1ειε.
Δεεοι· Μεε Με ε·εεεεεεε ννιι·Εεει;· εεε εεΕεεεεεε 13'ι·1ΕΕε'εεεεε
νετεεεεεε.

Β. 2γρΕιε: «Πεεει· Αεεε1ετεκιεεε1εεεε ιεεεεειεε1εε Πι·
ερτεεε·εε».

. Ιε εἰεεει τεεεε ειιείεει·11εε εεεε1εεεεε Αι·ειΕεΙ εκει. Αετοτ
Μεε Πεεετειοετ εεετ Μεεε εεε άει· 'Γε.εεεοτεεεε εεεεεεεε
?τεεε εεε τεεε ε1ει€ε νεε ειπε εεεεεεεεεεε ι·ε.εΕεεε·ε
εε1ι1εεεεεεεἱ.

δ. Βε εΠοπ: «Πεεει· Με Βεεεεε1εεε άει· ΓιιτεεεεΙοειε Με
θεεννείεΙρι·ερετεεεε».

Δειτε· ειεε1ιε Με ειε εΙιεε Μιιιει εει'τεετΕεεει, Με νοε
Βιεεετ ειερΐεΙιΙεε_ννοτ‹1εεκατ. εΙΙειε ιε 1εεεεετΜε εετ νετ
εεεεεεεειε εε1ιε1ιε εείε.ΙΙεε Με· - Με θεεννείεΙ. Βεεεει1ετε
εεεεε1με Βεεε1εεεε εεε Β. νεε ι1ει·ιεεει·Ιε:εεε Αεννεεεεες
Με δεΙιννείεΙε εει Γετεεεε1οειε ιε εεΙεεεε Ε'εΙ1εε, ννο εε εἱεε
εεεεεΙτε ειε Ει·ε.ι'ειες 8·εεεεεε Ρετεεεεε ιε1ε τεἱεΙιΙιοεειε
ΡεεειοεΙυε ε.Μροεεε; ι:1ειεεε·εεννιτΕεεΑι·εεε ιεεετ τε εεε”εε1
εεε Ρε11εε, ινε Με εεετε1ΐεεεεε 1έτεεΕεε νεε ε·τεε11ειε ει·
ρει·εεε εεε ιεεεεε1εείεεε Ρε.εειεεΙεε εΜ εεεε ννετεε. Η. νετ
ετεεεεε εεΙι“ετ.εερει·εεεει ιε Ποεεε νεε Σ, -8,0 Με Με.

Ψ. Β ε Ι ο »η ενν: «Με εκει νεε ετιειε.τειε1(τεεε εετ νε81εε».

Β ε ο ε ε 1ε Ο ε.ε ε ε τ: «Πεεει· Με 1ετίεΙιτε εετ Πι·εεετεε
εεεεεει·ιεε.ειοε.

νετΓε.εεει· ιεεεεε εεε' εε1εε εεεε ει1εεεεεεεεί'ειει·Εεειε. Με
εετ Ρι·ΜεεΒ· εετ ίεεεειοεεΙΙεε Κι·είι. εετ Νιει·ε Μεει. Πιεεε
Γεεεειεεεει·ϋΐεεε· εεε εεεεεεει·εε ινωε εεΙ Νιει·εεεεεειι·
εει.ιοε, ννε εε ε;εεε.ε εε εεεειιειεεε Με. εε Με εετ1ετεΝ1ετεΜε ννιτΕΙιεε νοΙ1εεεεειε εεεεεε Μ. Θεεει τεεε ε1εειε ,εε
εεεεεε Μεεεεεεε ΡεΙετιι1ειε εε εεεεετε εεε1ε Ν1ετεε εε

ε1εει· εεε άετεεΙεεε Ζειι ε·1ε1εεεΠεεε·εε νεε ΖεεΕει· εε; Εεε
εεετ εειε Νιει·ε Ει·ε.εΕ, Με εεάει·ε εεεεεε, εε «Με εε Με
Ετιιιιεεε Βειιε ενεε18ει·ΖεεΕει· εεεει·είτε. Με Με άει· εεεεε
εεε; ε;ε1ιι Με Αεεεειοε άει· ε1εεε Νιει·ε εε.ννειε, Μεε Με
Με @Με Ρετεεεενιιι εει·εεϋι·ε επ. εε Μεε άει· εεε' Με· εεε
εετεειιεεεεε 8ειεε εεει.τε1°εεεεεε(Με εεετ εετ· εειε 2εεεετ
εεε1ιε!εεε, ννε1ιι·εει·1Με Κε.ιεεει·ιεεειοε εεε Πι·εεει·ε άει· 8·εεεε
εεε Νιει·ε ειιιεε εεει·Ε εεεΕετΙιεΙειεεε Πι·ιε ετι.ι·εεεε«ιι-ιι.
Αυτοι· εεε εειε εει ειεει· εε.εεεε Βεἱεε νεε Γε11εε νεε Με
άΠεε·εεεειεεεεε ενιεειι,ε·Εειε ι11εεεεΒεειιει1εε εεει·2εεεε εεε
ι;Ιειιεε, Μεε τεεε Με Ηε11'εΜεεετ Μεεεεεε εε θεειιιιε εειε
ινιτά νιεΙε ΜιιιΕε1ε ?Με νεε εεε. Νερετε!Με ίτιιεεειει:: ειιι
εεΕΙετεε εεε εεε Μεεε ενειεε Με Ρειειεεεεε νεε άει· ιεινειΙεε
εεε: εειιεεεεε Νεεετεεεεει1ε εεετ Νεεετεεεει1ε πε εεεεεεεε.

Α. ΚεεΙεΕονν: «Εεεειτρε.ειοε ειεεε Ριετοιεε άει· θεεεεε1
εεειε τει: εειε άει· εειερει·ετεε Νεεεετεεεοεἱοε εεεε
Οεεεεει,εεε.ε-Βι·εεε.

Ρ. 8 ετιΜε ε ννι ε ε ε ε: «ΠΜ ?ΜΙ νεε ε.εεεετΚετεεεΕενν'εεεεε
Ρεγεεοεε εεἱ ειεειε εε Ρνεειιε ετΕι·εεεεεε ΔΙΕεεε11Εει·.

ΑεεΙιεε.εε.

0ε1ι·ει·ε1ε. Μ. νε. Μ. 40-43.

Ρ. ιν. ΙΙ _ῇΜ: «Με εεεεεε Αεεεεεεε εετ Νεεεεεε1ιεΜεννεεε».
Βε1ιεεάε1ε Με Ρε.τεοΙοειε εεε '1'εει·εριεεετ εειιιειι. τεε1εε
ετεεειειεΕεεεεεΑεεεεεεε άει· Νεεεεεεεειάεινεεά. Με Αεεεεεεε
Μεε ιεειεε 1ει νετεετεε Αεεεεεἱεεε εεε Βεριιιιεε Ιοεεεειτι.
ΚεετρεΙεεει·οεε ετειιεεε εεεε εεἱ Ιεεε·ειε Βεεεεεεε εεε Αε
εεεεεε εἱεεε ε1εεεετεεεε.8εεεε Κτε.εΕεεεεεεειεεεεε ε1ε1εεΜε
8εεΙεεε άει· Ατεειε.

Ν. Κ. Ο εοΙιε. «Εεε Με νοιι ει·1ιεε.τετΒεειεεεεεεεεενετε 1ε
εετ ΡΙειιι·ε.».
Πετ 8ΜεΙιτιι.τε Ρεειεεε ει·ΕτεεΕε εεεε ε1εει· Βι·Εε1εεεε εε
εἰεετ Ρεεειεεειε Με ΠεεετΙε εεε εετ ΙιεΕεε Ιιεεε·ε. Ιε εετ
Ρ1εετε. εεκεεεεε; Μιε Με 82 Με εετ Βι·Ει·ε.εΕιιες ε1ει·1,ε·Μ.
'ΙΊιετεεοεοιεἱε, ετοιεεεετ Λεω! εεε Ριεεετε. θεει· εεε1ι·ιεεεεεε
θεοτεειεε. Αει 10-ι.εε 'Μεε εεεε άει· Ορετε.ειοεννετεεε εεεει·
Ηιιεεεεεεεεεεε εννει ΒεεΕεεεεεεεεε1εεεε εεε εετ ενιιεεε εεε
Ιεετε. Με Μεε εετ ΒΙε.εεε ννετ νετεΠεει·ε.1·Ιει1εεις. 1ε εετ
ι·εεειεε1ιεε Με ει·εεετ εετ. νει·ε. 5 Γε.11ε νεε 1ΣεεΞεεεοεεεε
ἱει 'Γεοι·εκι·ειιιεε εεεεεεεε.

Θ. 1. ννοι ν ε ε εν: «Ζει ΒεεεεΜεεε· εεε εΙι·εοΙει·εε Βεειεο
εεεειιε εετ Ι.ιεεει·».
νεε εννει ε'ε.11εεεεε Ρι·οι'.Π_ιεΕοεο11'άειι ειεεε εεεε άει· Ετ
εεεεεε· εεε 'Γειεοι·ε πει Β'οι·ειεΙΞε εεεεεεε1ε. Βε ννετ‹1ειειε
1°/ε-ιεεε εεεεεεεε εε οεεεε εεε Με Οοεεεεετεειεε ε1ΙειεεΙιεε
ω· 40/εε·εεεεεςετε. εεετ Μεεετ 'ΒεεεεεΠεεε· εεεεετεε ειοε
Με Βεεεεεε εετ 38-1ε.ετ18·εεΡεεΠεεεἱε, Με εεἱε .Τεετεε εε
ἰετεε Πε1ιιεεεεεεεε ι.τε11εεεεεεεεε, εεεεεεεεε. Με εε1εΕεεεε
θεετεεἱεε νετιειει1ετεε ειοε εεε εΙΙειε.ε1ιεε νετΕΙε1εετεε εειε
Με ννεει1ε. Π1ε Ρεειεεειε ννετι1εΜε ερει·Ιιεε εεεετειι·εεεετ
Γιεεε1 εεεΙεεεεε. Πε.ε ε"ει·ιεε11ε εειε ἱε άει· ννε1εε εετ .εε
ενεεεεεε, Μι.εε ἰε ΒεοΕεεΙε.ιςε εετ Ρεεἱεεε1ε Με ννειωεεεω
ιεἰε εετ Βεεεεε· νεΙΙε·ειςοεεεε ννιιτι1ε,ννε1εεεεεεεΙεεε 2-3
1Μεεεεε εε1ε.εεεε εεε εε.ι·ε.ΜΜιι·εε Πιεενεεεεε εετ Ρειειεεειε
1ε θειεειιΙε. ε ννιεεει· εεεΙεετε ννει·ι1ε. Πἱε εεεεετεε ΨΕΜΜ
τεεεετ ννιιι· εε νει· Βει·εετιιεε· Με Ε'ετιεεΙιε16εεε8· εεεεεϋειε

ιν. Ν. Βεεεεε ν: «Ζει· ΚεεειεείΕ άει· ΒΙεεεε.εειεειε εετεε1
εε ενΜ·εεε1ε».
Πει· εεε-Μπι ε Ρε.ε1εεεΜεε εειε 16 .Τεει·εε Μεε Ηνει·εεεΙε,
Με 8 ΜεΙ εεε τἱτε νι·οι·ι1εεννε.ι·..Τεόεεειε.Ιεεεε ειεετ ΡιιιιΕειοε
νετει·ϋεεει·εε εισε Με θεεεεννε1εετε.εεε. Βει άει· Αεεεεεειε
Με Κι·εεΕεεεειιε Εοεετε ΡΜ. Εεεει εεεεε. Με εεοι·ιεε θε
εεεννε1εεΜεε· Με ειε Με Κειε εει·ιιε, Με Εεεε νει· εεει·ιε
νετΜεΕε εεε Με εεεετε ΡοΙε επε1εετιτε. Βει άει· Ορετειιεε
Μεε Μεε εεερε1εειειεε Ηνει·οεεΙε εεε! εΙερεε.εειεεειεεεε νει·
ΜεΕεεε; εετ 8ει·εεε1εε.εε. Βεεεἱι·ρεεἱεε άει· θεεεεενε1εε,
εΙεεειεεεε ΠεεΕιιεε· εεε 8·εεεεεεεε Πει'ει.ιιεε. Ηει1ιιεε· εετ
ει·εεεΙε.ειοεεει, Μι Νεει·εεε εετ Ψεεει·εεεεε· ειεετεε. Πἱε
ιεὶΕτεεΕεριεεεε Πειει·εεεεεεε· εεἰεεε ειπε εεει·Εε Ηνρετττερειε
εεε εεεεεεε Βιεεεεεννεεεε. Με νεε εεετ πε.εΙι·ειεεεε. εεει·Εει·
ινε1εει·εειιΒΙεε- εεε Εγιερεε·εεεεεεε εετεεεεε·εε πετ.

δ. Π γε Ε ι _ῇ
:

«ν1ει·Με νεε Βιιει·εεεετ1ε-θτε.ν1ε1εεεε.Κεεε·
ἰεεἰεεΙιε Μὶι.εεε1Ιεε8.

Μ. Πε.ε1ιειε: «Με ννιεεεει·εεεε Βει·ειεεεεεε ιιι άει· 1.εετε
νεε εεε Βεεεεενετ1εεεειιεεε εεε νεε εεε

Αιιιἐιιιεεειοιιεεεειε εεε εΙιεεεεε Ζειτειι ειε εειε ΧΙΧ .1εετΙιιιε Με.
Ρετ ειε ΒεΓει·ε.ι.εὶεεε ι;εεί8·εεε.
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Ν- Ψ. Ρατι_ῇ ευ ν: αΖυι· Καετιἱετἱυ άοτ Οροταιιουου άοτ
Ποοιιι€οουοουυαΙοοοΙο εὶυοἱοἰοαΙἰε».

ΕΜ 14 'Ποιο αΙιοε ΚΜο υατιο υυτ;οτ ιιοι· θΙουοΙΙα οτιναε
Ιιιιυε νου άετ ΜπιοΙΙιυιο οΜο ρτοΙΙ-οΙαετιεουο ΘοεουννιιΙει,
ιιυοτ ννοΙοΙιοτ «Πο Παοκ εται·υ νοτουυιιι οι·οουιου. Πιο υΙΜι
εουου Βτεο!ιοιυιιυεου ερταουου ΠΠ οΜου θουιτυυτυου. ννοΙουο
Πτε8·ιιοεο Με ιιοι· Οροται.ιου υοετ.αϋΒ·ι:ννιιτάο. νοπ. εχιτΙουι:
νου οΜοτ ΜοιιιυεοουοορυαΙοοοΙο, ννουυειΙοιου υοΜο ιιιιυτοευο
ριεουο Πυτοτευο!ιιιυ.<τάοτ Ψαυουυεου άοτ θοεουννυΙετ νοτυο
πουιιιιου ννιιτάο. Ποτ θραΙτ Μι Κυοουου κνυτοο@του οΜου
Ροτιοειυηηιου ,ιτουοουτ:.

Α. Ψ. 'Που ουοννιτεου: «Ζιιτ Για ο άοι· οροταοινου Βο
υαιιάΙυυε; ιιοι· ΤτἱιτοωἱυιιευοιιτοΙεἱο. ορο.ε;ι·α.ρυιεου-ευαιο
ωἰεουο Αυεουα12ιιυε άοε νοτταυτουε υυτ Βιιετιτρατιου άοε
θαυε·Που θαεεοτἱ».

Με θτυιιο νου Ο οται.ιουου ου Ιιοιουου υοωωτ. νοτϊ. πιω
ΒουΙιιεε, άιεεε :Με οι·ι'αυτου νου Ωυουιι πω! ΒουιΙοου άοε
ιιννοουουτεοτοουουάετοΜ, νναε Μ άοτ υιιτοοιι νοτΙαυτὶεου
ΜΜυοιΙυυΕ ουευοΐυυτο ννιι·‹Ι.

.Τ. 3. Κ τ ο ιν τ.ε ου ο τιυ ο: «ΕΜ ΡαΙΙ νοιι Αάουοω άοτ Βτιιετ
άτυεο υοΜι υίο.υυο».

Βοἱ οΜουι Θο;αυτι.<;ουυΙαιιυο ινιιτ‹Ιο άιο ΙΜυο Βτυευάτυεο
ννοιτου οΜοτ εοΙιωοτουαΐτου θοεουννυΙετ ουε8.ιτριττ: οιοεοΙυο
οι·ννιοε ειου άιιτου ΜΙυτοευοριεο!ιο

Πιιτοτειιουυυἔ
αΙε Αοουοω,

ιιι άοεεου θοινουο τοιουΠουο ΒΙυουυ.<;ουπουτσο ιιιισ1ουυαι:του.

θ. Μ. Π ο υ τ ο ο υ ο οο ιν: αΒεροτΙωουιο|Ιοε υυτ ?τομ άοτ
τυοτοοοιιτιεουουΔιιννουουυε· άοτ θουιοιυο».

νοπ υοωυιο οιιι' Θτυυά εοιποπ·'Ι'υιοι·νοτειιουο ευ ΜΙ οιιάου
8ουΙΙιεεου: Πιο ιυ_ιιο1τιοΘοΙατιυο νοτιο.υεεαυιτ τοθο
τιυιιιιιιε άοε ΒΙιιοοε. Πιο ΗοιΙννιτυυυο; άοτ θοΙαιιυο υοἰ Αυοιι
ι·ιευιου υοτιιυτ άαυοτ Μουτ αυτ'άοι· υἱευοτ αυειουοωωουου
Μο θοτιυυιιυι; υοεουΙουυΙΒουάου Ψιτυιιυε άοτ θοΙατιυο, εοιι
άοτυ ιυοεε ευοοτου Πωει€Μάου ευεοεουτιουου ννοι·οου. Βὶο
ειιυοοταυ ιυ_ϋοιτιο θοΙατιτιο ννἰτά τοεοτυιττ οΙτουΙιττ αΙε εοΙουο
Μι Ποιο ιιοι! ννἱτάο.Ιε εοΙουο (Μιτουοιο Νιοτοιι οιιεεοε«ευτοοου,
ινουοι ΙοτατοτουοΜο νοταιιοοι·ιιυεου οτΙουιου. Αιιι' ΑΕυπιυυε;.

ἔΙυοᾶτυου
πω! Ηοται.υο.τιο·υοιιυου άιο θοΙοτ.ιιιο υοΜου ΕΜ

υεε.

ιν. 8νυονν: «Ζιιτ ?τουτο άοι· Κυοουουρυι.εΠυ αω Ποιοτ
υιοΕοτ».

_νοττ`.Με οΜου τυπου Νοωα ουτετιιυάουουΒοτ'οοιΜι Πιιτοτ
υιοτ'οι·οιιιο ιτυτοω ΒοειιΙοετ αυτ' ίοΙοουιιο Ψοιεο οτεοιπ. Ι)οτ
άιο Κιιιιιεοεουά οΜυουιυοιιοο Βοΐοοι: ννυτοο οιιτου οιιιο αυε
άουτ Ιιουου Πυτοτυἱοϊοτ οιιτυοωτιιουο ΚυοουουεραιιΒο ϋυοι·
υτυουο. Πιο Βιιουρ,·ουιιιτ'αεετοάιο ΒαωΜιι. οιιτοτυα,ννυι·τιοΜε
άοω Ροτιοετ ιιωε;οεου!εκου υυυ Μ οιιιο ουτερτοουουάαπο
ΜΒΜ: νοτιιοΓιιυε; άοε τοουτου Πυτοτυιοι'οτευοΐοετιει:.

Π. Ρ. Κιεουιυουν: «Ζινοἱ
ΠοτωοιυυΙοωωυυἔ».
Βουιο Ρα.ΙΙο υαυιου οιιτου 8οοτιου αυτ ΚΙο.τιιυς. Ιω οτετου
υαυοοΙτ.ο οε ειου ιιω οΜου Ζννοτουίο1Ιυτυου Μι ωιιεοιιΙϋεου
ΤΙΜΗ «Με Βια υτα;τωο. Πυτου άου ουε·ου ΒτιιουτΜε;. ευ
ννοΙουοω άοε Βοια άυτου ε1το Βτ.ι·ιιυε;οαιΙΙιατου2.ννατ.και·
ρα. Πε άοε (Μου εταιιονοτειιυιΜ άιοΒτυετυουΙο ;τουΙιτυου υυτ!
ιυοα.τοοτιττ. Ιιο εννοιτου ΓαΙ.Ιο υαιτο Μου οΜο ιιτερτἰὶυεΙἱοΙι
νου όοτ Ιιουοτ αυεςουουάο ΒουἱυοοοοοιιευΙαεοΜε Μ άιο Οοο
οο.ιΒου·ουά Βοεουυι: που υιοτ οιιτου ουταἱὶιιἀΙἱοΙιο Βιταυε·ο
ΒιιιτΙ:. άοε θοΙου αεοουάουε πιω νοτεου1υεο Βουταουτ.

Β'υ.ΙΙο νου ιυυοτοτ

Α. Α. ΔΙίοτονν: «Εἰυ Ε'αΙΙ νου ουτουιεουοτ Ροτιοτουιτιο».
ΕΜ ΡοΙΙ νου αυεεοι·εΙ:ουι·ουἰεου νοι·Ιαυϊουάοτ Ευ1:οϋυουυΒ·
άοι· ΗυΙΙου άοε Ηοιιουε, άοτ ννοο·ουαοοιοτ νοτεουΙυιιωοτυυε·
αυτου 'Ι'ταυυια αυτ Οαεοτατἱου υεω. ΠΜ υιιυτοευοριεουο
Πυτοτευουυυε άοε Ρταρατατοε οτννιοε εουτ ετατυοΒἱυοοεο
ννουευουυιΙουυ του ΒΙυτριεωουΙ.οτιου Μυοτυα.Ιυ άοτ ΠυΙΙου
άοε Ποάοιιε. οι· Ιοι:ετοτονναταττορΙιτεου,Μ άου ΚαυυΙουου
ΖαυΙτοιουο ΟυοΙοετοτΞυυτνειαΙΙο. Αυ ΒιοΙΙου, νο άοε Ηοάου
εοννουο εΕυτυοτ ωοουιο1τι κατ, Γουάου ειου ε·τοεεοτοΗουΙ
τατιττιο,άιο ουουτ'αΙΙετου:ΟυοΙοετοι·ιυυτνειυΙΙου αυεοΓϋΙΙτ Μιτου.
Ιιι άοι· Τιιυιοα νο.ειυο.ΗετοιουΙιουο ΧαΙυαυΙο..ε;οτυυεου.

Ν. Π. ΠοΙυτυονν-Β.αεννοάου Ιιο ιν: «Ποτ α1νοοΙυι·οΒουτ
υοοοοοιιεόοε υΙουεουου οοά άοτ Τυιοτο».

νοτΙαυΒ8ο υΠιιυοιΜυΒ οιυοτάουιυυουετΜ τΙουτεουοτΒρταοΙιο
οτεουοιυουάου ε;ι·οεεοτουΜουου·τορυιο.

Α. Ν. Ρορο νν: «ΒΜ ΓαΙΙ νοιι ΨοτΙοτ.αυυοοιιάοτ νοτια Μιτου
Ιατιο ιυτοτυα».

Βιιουνοτ1οπιιυε οιιι Ηα1εο. Ζυυυουετ υοΜο ετε.τυο ΒΙιι
τιιυἔ. Δω ο.υάοτου

'Γαἔο
Βυετουτοια, υιαυο;Ιοεο Βυἱωιυο. ΑΜ

Αυουά Βρυιιιω υυτ υυυ οτ Βουυοοεουε. νοτυαυάννοουεοΙ,
οαυοι ΒΙυτ.υυειου υυυ ιιτοΜε Βιιιτυιιυ· ειιιε άοτ Ψυυάο. Βτ
ννοιτοτυυΒ·οοτεοΙυου υυυ Πυεοι·υιιιουυΒ άοτ νουα ῇυἔοΙατἰε
ιυτ.οτυαοουιταΙ υυυ ροτΜυοι·. ΗοἱΙιιυετ. Πιο ΒτἱιυωΙοεἱευοἱτ
υΙοτυ1:υοετουου (νοτΙοταιιυἔ άοε Νοτνιιε τοουττουε).

Ρτοτ'. Ψ. Π. Β ου ο τ ννἱ υ ε υ ν: «Ζυτ 'Ι'υοταριο άοτ Ουο1ο
11τυιαε1ε».

21-€αυτιεοε
ΜΜουοιι Με υιουτοτοΑυτ'αΙΙο νου θαΙΙουυοΙὶυ

υπο οιοτοε ουκ! Έοωροτατιιτετοιεοι·υυΒουάιιτουΒ·οωαουτ. Ιυ
άοτ Αυατυυοεο ΜαΙατια. Βουυιοτιου υυτοτ άουι Βἱροουυοεου
υυυ τυυάΙιουο νοτινοΙυιιυς ιιαεοΙυει., άιο εουαωρίτου 'Βουο.ΙΙ
τουτ. Βοι άοτ Οροτο.τΙου Μου ειου οιιιο εοατυ αυε8οοουυιο
αΙΙουυΙαεο, άιο πω: άοτ Πωοουυου·, οιποτ αυοοτοω απου του
άουτΙ)υοοουυυι νοτνναουεουΜατ. Ποε υ'οταιιιου ΨἰυεΙοννϋ εο
εουΙοεεου. ΒραΙτιιυο;άοτ θαΙΙουυΙαεο, Με άοτ Μου εουΙουυιο·ο
ΘαΙΙο οιιιΙοοτιο. Μπιουτ; άοτ νοτνναουευυςου. Αυε άοτ (ΜΜΜ
υΙα.εοΜπι οΜ οτυεουετοοεοτΒτοΜ οιιτ.ΐοτυο.Ψουοτο Οουοτο
τυουιο ννυι·οοιι αιιου Μ άου θα.ΙΙουννοεου Μουτ εοΐυυάου.
2-οταεο,εο Νο.υπ άοτ ΘαΙΙουυΙαεο. Βο.ιιουυουΙο ουτου οΜου
Τατυρου οι-εωω, Μι Πουτιο·ου εοεουΙοεεου. ΗοΙΙιιιιΕ.

Α. 8 ιι_ῇοτι υ ονν: «Δω Β"αΙΙο νου ναεοοτοωἱο υοἱ Ρτοετα
ταυνροττι·ορυιο».
Ιυ υοιοοιι ΠΕΙΙου οτυο νοΙΙοτ ΒτίοΙΒ· οΜ, Μι αννοιτουυυ
ωυετοΙυατ, Μι οτετου 2 Ψοουου υε.ου άοι· Ο οται!ου. νοττ'.
οιυρυουΙτ άιο ΟροτατΙου, άιο οιποτ Οοοαιιι Ιοἱο ο αυεαυΠιυτου
υπ. υοεουάοτε Πιτ άοε οιυίαουο νοΙΙι, ιιο. άοτ Κατυοιοττειιιυε
εουννοτάιιι·ουίυυι·υατ.

ΨοΙο. Ρἱου.

8υοτυα! τοοευειοο ουοουοοιννα οουταυοοἱα Μιτου

οαοο εοταννια. (Ζοἰιεουτἰυ Μ· ϋΗουυἰουο Ηγοἰουο).
Ηου Ι-8. Μπιουτ-Ματ: Ι900.

ΝΙ υ ο Ι ε υ ν: «Πιο α.τετΙιου-εαυυαι·οΟτἔαυἱεατἱου Μ άου Βουτ
ουεταΙτου άοε Βοεεοττεόοτ ΑυεταΙτου άοτΚο.ιεοτιυΜατια».

Αιιε υοω τω· ννοιτοτοΚτοἱεο ννουιο· ἱυιοτοεεαυτου Βοι·ιουι;
υουου ννιτ υιιτα υοτνοτ, υα.εε Ι) απο 40 Με. υΠοτ ΚιικΙοτ
εουοιι υτουυ Μ άιο ΑυειαΙι.ου οὶυττοτου υυυ Μι Ιιοιιτ'ο άοε
Ιιουτ_ιαυτοεΠαει ευιιιωιΙιου Με ΙΙοεριια.Ι αιιΓεουοιιιωου ννοτάου
υιοεειου; υοεουοοτε νιοΙο Κιυάοτ Μιάου αυ 8οι·ορυιιΙοεο,Αυαο
τυιο υυυ Ζαυυοοτιοε. 2) Ποιο ΑτιιτοεοΙΙΙ:ου υτοΙι1:υυτ ειιυΙτατο,
εουτΙοτυο.ιιου ραάειτουιεουοΡταε:ου ιιοι· ΒοευΒαουτυυε ιιυτοτ
Ποε·ου· Μι Βοεουάοτου εουΙα.ετναί'. νοτ άιοΕουτειιιιιοο Μουτ

υυΙοτέ()
ΗΜ. αυεουάουοου υυυ άιο Πουοτεαυεεοιιαυιιυα αυπ

εο ο. ου.

Βοεαυονν: «Πουοι· άιο Ουτοττο απο εϋάΙιουου ΠΜ· άοτ
Κτιυι».

νοι·ί. υοεουαίτιε;τ εἰου ννοεουτΙἱου υυτ άοτ ?που υαου άοτ
υοεεοτου ΒιυττοΙιτιιυι; υυυ ΒιτρΙουΠτιιυε;άοτ υου. Ουτοτιο υπά
εουΙαει νοτ Μ ΑΙιιρΙτα, θυτειιυ'ιιυό ΑΙιιεουια Βιο.τιτοιιι οτυο
οου, Γοτιιοτ υου υοετουουυου Ουτοττ.ουΟτοάιτ.ουυτ νοτνοΙΙ
υουιτυυυιητ ιυτοτ Ηοττιουιιιυε· οιιι οτου”υου υυυ ἀἰο εαιτιωτ
Πουου Οιιτοττ.οτυπου ΒτΙουυ,ε· οιποτ Βουιοιυεουαϊτ.Ιιουουνοτ
ττοτιιυΒ·ευ οΜιε·ου.

Μ” τυο νν: «Πουοτ άιο εου·. υνειουιεουου θουτυυυο νουι
θταυορυυυτο άοε ΔυτιαΙυουοΙιεωυε τω».

νοττ'. υοτουτ:
1) Αιιου Μ άου ιιοι-πουεσυ. Νοιυτννοιυου Μιάου ειου εουαο
Πουο νοτυυτοιυιουυΒου, άιοειου ουοωιεου νου άου υαουτΙιουου
Βοει:ευάτυοιΙου Μουτ τ:τουυουΙαεεου.

Σ) υυυ δ) Νιιτ ννουυ άεε Ωυαυτοω άοε Μ άου Να.τ.ιιι·ννοιυου
ἐουοεεουου ΑΙΙιουοΙε ἔοτἱυΒοτ του, αΙε άαειουυ.ι·οάοε νοτ
υταιιουιοτιΒοΙιυαρεοε, οιιιο οτει:οτοννουι.ε;οι·εοιιαοΙιου.

4) ΒΜο νοτοτουουυε· άοε 8ουυαιιεοε άιιτου τυο Ναουτννοιυο
Μι οο.υοτυὶοΙιτ ννϋυοουουεννοττυ;ειο ννυτυουυτ νοιι ιιοι· Μαιο
ι·ιοΙΙου Βουιιυε άοτ ΒονοΙυοι·ιιυς 2ουιζου.

Κ ο ο ρ ο: «Πουοτ «υΙοΜο» Ποεου Α1υουοΙ».
«Πιο οΜαιρ; ννιεεουεουαΠΙιου υο;τυυάοιο υυά ρταυτιεου
άυτουΓυΙιτυατο Βϋειιυ€ άοτ ΑΙΙιουοΗταςο Μ: άιο εϋ.ιιοΙιουο
Αιιειο1:τυο,ςοιοεοε υατυοτἱεουου ΘὶΓτε».



Ρτ οί Α. Ειτε εως: Πεεετ ειε Ζεεεε εετ Ιει·εεεεεε .Ιιι
ἔειειὶι
εεά άιε Οτεει.ειεε.τιοεεεεεετετΙιοεετ ΗιΙΓε ιιι άεε

ε ιι εε».

Με Πεεεεεειι; εετ Ζεεεοετιεε εττ'οτάεττιτεεεεε ετετΙιεεε

έλεέειοετ
εεε εεεει· ειε ΑεετεΠεεἔ εεεοεεετετ Λετπε ειε εεε

ο ε εε.

Θε.Ιει2ετ:
Ιεεά)».

Με 8οενπε('ε1-εεά θεε1εειιεεεάετ ιιι Κ. Μεεε εειιιε νοε
εεεετεε Βιι.άετε ειεεετ Α” εεννειεεεεεεε Βιεεεεεεείεεε,
ιεειΙεε πει):ιεεεε εεεε Με Ιεειοετιοεεε εεά ΟοιιττεΞεοιοε.τιοεεε.

ΠιεϋιεετερεειιεεΙιε
ενιτεεεειεει(: ιει: ιιοεε εεεεεει.τεεά εει:ετ

εεο τ.

«Πεεετ ειε ΒεεΙειιιιιιεεάετ ιε Κειεε1ετε (Μν

Ι) ε ε τ ε ε ε ο ιν ε ε Ι : «Με ΒεειείεοτιοεετεεεετεεεΙε εε Βοτ('ε
ΚοΙοεοινεε ννεετεεε άετ εοι·τιεεε Ρεειεριεεειιε.
Με Πεειει'εοτιοε άετ Μεεεεεεε εεε Τειετε ινιιτ‹1εΜε ΒιιεΙι
ειιιε 2:1000εεε 0ετεοιεειΓεεΙϋεεεε ετι·ειοετ; ειε εεετεε Μιτ.τεΙ
εετ
Εετἔιἰτεειτ

εεε Βοεεεε εεε εετ Δεεεεεννε.εεε ινιιι·ιιε
ΚεΙΙιιειΙε ετρτοει. Με ΒιετιΙἱεετΙοε άετ Ιιιεεετειιειε, ('ετεετ
ΚΙειάετ ειε. (ειεε πω). ιειττεΙε(: εεε Μεεεει·'εοεεε ΟΙγεοΓοτ
ειοΙερεετετε.

Ρει:ιΙονν-: «Πεεετ ειε ΔΙεοεοΙνετει(τεεε ε" Ατειεε εεε
ιετε Πτεεεεεε».

Ι)ετ εεει:ε εεά εετοειεεεε ΑΙοοεοΠεειεε πετάε ειεε εοοε
"Με τττϋεεετεΒοΠε εριειεε, ινεεε Με: άει·εε Ιιειεεεεεε ιε
εεε ει.ε.τιε(.ιεεεεΜε.ι:ετιε.Ιεε(ι.τεεοιιιιεεε ννετάεε εεεει.εε. νοε
ετϋεετετ Βεάειι(.εεε (ετ άιεεε Μεεε ιε(. ειε ΒτεΙΙιιεεεεε.ιιιεε
εετ θεε('ε ιε εεε ΑτιιιεετεεΠεε. Μεε Βεεεετειιεειι€ εεε
ΑΙεοεοιειιεεετεεεεε Μεεε ειε ΖεεΙ ε" Πεε1εοεείεΙΙε, νεεετι
εεεεε Βτετεεεεεεεε ειε. εεεεειεεε εετε.εεειεεε. Μεεε ιιπά
Κε.Ιτε Μεεε ειεε εει ετοεεεε ει» ετΙἱοΙιεε Αεεττεεεεεεεε οεεε
Α1εοεοΙ νοττι·εε'Ιιοεετττεεεε. (Νε.εεεε, Κιτεεεεετ).

νοεε.

νιιεειιιικ οεεοειεεεεειννεεεο) οιειεεγ, εεεεεεεο) ι

ετειιιιτεοεεεεοῇ ιεεει:ιεγ. 1ειιιιιιτ 1900.

Α. Ο. Ο ε τ ιν ι τε ο ε: «Με 'Ι'εεετεεΙοεε, Με νοΙεεετεεεεειε
εεε εετ Κε.ειρί' άετ θεεεΙΙεεεε.ίτ πιιτ άει·εεΙεεε. (Ντ. 1 ε. 2.)
Δε( θτεεε εεειεεάιεεεετ εεά. ε.εεε εε.ειεετΙιεε ειεεειιει
εεεει·
Ροι·εεεεείεε

νετειιοετ εε νειι. νει· εΙΙειε εΙε.τειιειεΙΙεε,
ειπε ειε '1"ιιεει·εΙοεε ιτε εεεειεε νετεε.Ιτειεεε ειιει εοοιε.Ιεε
εεεεε άετ Μεεεεεεε ετεεε: Ατειετε, ιιεεεεεεεε ννοεεεε ε
νετεεΙτειεεε, ΠεεετνϋΙεετεεε εετ ννοεεεεεεε, εεεΙεοει.ε τ
εεετεεε, εεει.τεεεεεεε ρεγειεοΙιε Αι·εειτ, (Με εΙΙεε εειεε Γειτ
(.οτεε, άιε εετ Ψει:ετνετει·ειεεεε ιΠεεετ θεεεεε Με ενεεεετ
Ιιεεειεε εειτι·ειεεε. Μι:ε εεειετι εοεε Πεεετεεειτεε)τεες εεά
Πεεετειεεεεε· εε.ειεειΙιεε ιτε _ιει.πεεεΙιεΙιεεΔΙτετ εεά ;ιεγεει
εεεε Πε τεεειοε. ενε1εεεεεε 1εεινι0ιεει πιιτ Ιε('εειΙοε νοτεε
τεΙτεε. ειε εεε ειε οιτεεειε Αεειεεεεεεεεετεετ εεεεττι(Π,
εε εει ειεεεΙεε ειιτεεεεε Μεεε μου, Με εε Ιειεε·)εετε;ε Μ·
(ε.ετεεεεε, ειε :εεε ιε ΙτΙιιεειιεεεεε Οττεε, Βεεειοτιεε εεε
θειεεε·ειεεεε εεειεεε(ι. εεετειι εε. Με 8τετιει:ιενοε Πιεεε.Πε
ιιι (Μεεε Ιεετε, εεεε ιε άετ εετεεεΙ εει· Εεεε, ειε εε 93°/ιι,
ιιι ναε1εεεε εετ ειιιε εετ θε.ττεε εεεετειιιοε ντιπ, εετ εεάετε
νο1Ιεοειειεε εεεεεε νετε!ιεε. Με Πεεει·τ.τεε;εεε· ε" 'Ι'εεετ
εειοεε ειπε ΜιΙοε, ?Μεεε Βει.τετ εεε σει. ιεεεεε ειοει:
ειιω-εεεεωι ινετάεε, εε ειε ιει'εει.ιοε νοτεεειεΙιεε @Με ειε
Βιι(Έννεεε ιετεε Μεεε;; ιιιιιι. Απε εεει θεεεει.εε ετειεει:ειιιε
ειιοε ειε Βιιεεεε, ντεΙοεε Με ΡτορεγΙε.ιτε ιτε Κειερι' ειε. εετ
'Ι'ιιεετειιΙοεε ιιι ει·ιτι·ειΐεε εεε. ΑΙΙε ΜιιιεΙ, ινεΙεεε άεε (εεε.
εἰειεεε εετ Ιει'εει.ιοιιεςετεετ εεεεεεεετ ινιεετετεεεε('εεετει·:ιι
ιιιε.οιιεε εεειεεει: ειιιά, ινετεεε εεεεετειιε ιεεετ ΙΣτ(οιε Μεεε.
ε1ε εετ Κιιει Γ ειπ εεε Βε.ειΙΙεε εεΙεει εεε νοτειεειεειε.εετε
ειε, ειε Ιε Ινειεεε νετ ειι·εεεετ Αεεεεεειιειτ εε εεννεετεε.
ετ Κειερτ' ειιιεε ειεειι εοειεΙ·0εοεοιειεεεεε Οεετεετετ ιτε.ιτεε.
ΜεΙεε ιετ πιεσε ειεεετ Βιεειιιε ειε ιε εεε Ιειειεε .Τεει·εε
@ειιιειιι ινοτάεε εεε εε). άιε οτειιιιειωσετ εετ 'Ι'ιιεετειι
Ιοεε ειε ΜεΙΒ·εε εετεειετεεετεεεε. Γετεετειε εεερτιοετ εοοε
νετι'. ειε ειειετιεοΙι-εγκιεειεεεε 'Ι'εετεειε 'Ι'ιιεετεεΙϋεετ εεε
ειε νοτεεε·ε εἰεει· Βεεεεοι·ιεεεεεεεεΙεεε.

Α. ιν. Κ ο ττεεεεε - 'Ι'εεεερ ετΙτοννεει: «Με νετ
εεΙιειεε ειινιεεεεε εετ θιοενετεειεεετε- εετ! εετ Κι·ειε
εεειετν·ο ιε Βεεεε εε( ειε ΟτΒε.ειεειιοε εετ Βειεει.ννο
ιεειιιειε› (Ντ. 1).

Ν. Ι. Τε” ε.ιω ει: «Με 8οιεειετ-ΚτιρρεεεεγΙε ιιι εεε Με

εἴ
τ
ε

ΐε
ε

ε%οι·οεεεε'εεεεε
θιοενετεεειεειε ιπι .Τε.Ιιτε Ι899ε.

τ. ε. .

Με ειεεε Κεειρ(' ε.είεεεεεειεε ειε άετ ιττοεεεε Κιεεετ
εεετεΙιεεεειτ ινειιτεεά άετ Βοειιεετειοεε.τεειεετεειι.ε. Μιθετετ·
εειτ.ε εεετ :Πε ι;τοεεε ΖεεΙ εετ Βτεεεει.ιΐτιιεεεε, ενεΙεεε εει·
Πενοτειοε(.ιεεειι άετ Κιεεει· εεεεεεΙιτειεεε ειεε. εετε.εεεεειιεε.
ινετεεε εε )ινοτοεεεε'εειιεε θοενετεειεεετ ιτε θοι:ετεετ 1899
νετειιεεεινειεε Κι·ιρρεε Με Εεεεε ι.τει·είεε. Με Ζω «Με
εετ Ηοοεεοειιτιετειιιε Εεννε.εΙ(..ειεε Ζειι, πιο Με Βτινεεεεε
ιιεε εετ ΡεΙεετεειτεε εεεεεε.ΐτιει: ειεε, εεε ειε Κιεεετ ειεε
εεΙεει. εεετΙεεεεε, οεεε Διιίειεει: εε Ηειιεε εεΙεεεεε ενετεεε.
Με πιιι ειεεεε ΚτιρρεεεεγΙεε ετ2ιεΙιεε ΒεεεΙιετ.ε "ειεε
εεεεετετ εείτιεοιεεε‹Ι εεά ννετεεε ει» εεε εοιειεεεεειι Βοιιιιεει·
εΙειεείεΙΙε ιιι Αεεειεετ ετεεοειειεε. Ιιε εεεεεε ινετεε 24 Κτιρ
ρεε (:εετε; εεε εετ Πειετεε1τ εεΙιει' ειεε με Κτιρ ε

,

ειε
εετεεεε!ιεΜΙιεε 40 'Ι'εεε ε;εϋ(ϊεετ νετ, εετ' εεεειεει· 2 Με.
Ψεεεεεεεενσεττε ενετε εε (ειεε άιεεεε ΒειεριεΙ ειεε τιτειτνετ
ετεπετε ΜΝεεεεεειεειτ (Μεεε Μεεε.

Ρ. Β. Ο ε ο ε ε ε ε ε ο: «ΒγρειΠε εεά ε.εάετε Ιε('εοτιοεεετεεε
εεἰτεε ιε εεε ρο1ειεεεεε Μιττ'ετε». (Ντ. 2 ε. 3).

Βετιεετετει.ετιεεε εεετ άιε ετειτεοεετΙιεεε Αεεοειεεόιτεεε
Ο.,ε πιε ΡΙοεε'εεεε θιοενετεεειεετ :επι Κε.ειρ(' εεεεε ειε
ΒγριιιΙιε εεά άεε Τλητεεε ιε (Με Κτειεεε άεε εοτεδει.Ιιεεεε
'Ι"εειΙεε εεε εεεεεεεεε θοιινετεεειεετε.

Μ. Β. Νιειτιε: «Μεεε τει!τΙιεεε νει·Ιει.εεεεεε». (Ντ. Σ).
Ιε ιΙιεεειε Αεεεεειτ.ιε εετ Ατεειι (νει. .Ιεετεεεε· 1899) ντετ
εεε ειει€ε Βγειοποιεε εεε ΟοτεεΙιεει:ιοεεε εετ νετΙετειιει.τεε
εεε Κορίεε εεεεεειιεεΙτ.. Νεεεεεει ειιιιειοεει: εεεετε εεε
Μεετε 'Ι'εεοτιειι εεετ Με Οοειειοτιο οετεετι Βτννεεεεεε· (με
ι”εεεεε, εΙε.εετ ναί'. εετ'Μεεε εεεετετ ιιιετοΙο,ςιεεεετ Γοτ
εεεεερτεε εεε ενεεεε εετ θεειτεετεεεϋτ.τετεες πιιτ.ειεετ ΕΜ)
τεεε ιτε νει·εεΙιεε εετ ειεεεΙεεε Νεετοεε ιιι ειιιειετιετετικετ
τεε εε εεεεεε. Ιιι 1ειεετετεε Μεεε εει εετει·ι.ιεε Βιοτεει;
νοτεεετεεεεεεετ Απ, ιε εοεινετει·εε εεετεεεε ειε νετεεεε·
τεεεεε εε θιεειτε ιε εεεεεετε.τινεε Ρτοοεεεεε. ειε ΖεεΙ εεε
θτϋεεε _ι

ε

εεεε εετ Βοεννει·εεεε 'Ι'τειειιιιιενε.ι·ιιτεε0. ΔΙετΙεεε
ννετιιεε νοε θγιεριοειεε εοεε Βιιιτεεεεε εεε Νεεε εεά Οετ
ιε ειε 0ι·ειι.ε ετννεεετ, εεε Αεειεεεεε νοε Μοεοτ εετεετο
εριεεΙιε ειιιε άεπι Οιιτ. Ιε Βει·ιοειεετεειιεεετ Βε:ιεεεεε· εειειι
Υ'ετΙετεεεεεε εεε Κορίεε, ινεΙεεε !ετεεετεε8γειριοει άε.τειεεεε
:ιι άεε εεεινετετεε ιιι Ζε.εΙεε.

Α. Ν. (Μιε οτιε ιν: «Ζιιτ Πετετεεεεεεε νοε Βειεεεεεεεεε
ει εετιεειεε.τετΙιεεεε ?Μεεε (Ντ. 2).
Θ.
τι1τοροειττ.

(οε;εεεεε
θεειΧ

εει εετ Πεεετεεεειιες νοε
νετεεε Μεεε Μεεεεε ειε( ειε εινεεεεεειτ νοε Βρετιιιε ειε·
2εεεειεςειι. Ζιιεεεεετ Μιε εετ άεπι νοι·Ιιει.τεεεεε θε
ιινεεε _]ειιετ Μεεε τει: ειιιειιι πιει εε ΕΜΠ: εεεειιτεειτ. εεε
ειιιεειετιι·ι: εΙεεεεε Μπι εεε ιεεεει ΙεεΙτ ειε ςτεεετεε ειιιε
νοε ω. Με εει. Βτειιε εεά 4 εει. Μεεε εετε.εει.τεεεεειι.τεε.
νιτοεειεε εεειετεεε Μ, (ειεε Πει-Πε εετ' (Με ινεεεεεει.εεε εε·
τεεεεεΙε.εεεε Με, εεεε('ε ενεετιιεΙΙετ ερει:ετετΝεεεεεεετ
εεειιεεεεε. Λεει εειε ει·ϋεεετεε ειιιε Μιε εοειι ειε εΙειεετεε
νοε 8 πιει. Βετεειεεεεετ εετεεεεεεοεεἱιιεε. Μεεεε Ιετεεετε
ειειιι. :ετ Πειετεεεεεεε νοε 8ειιιεετε.εεε ιε ειεειε Ζερίετε
πω, (ειεε ετετ.ετεεεττ!εετ Αεε('εετιιεε· εετ Βεε.ειιοε εεοε
1ο ι· ε ε ε ε νετννεεετ.
Εεεε Ιεει: ειιε εεε ιετ6εεετεδωσε εετ' ειεεε Οε)εοεττεεει·,
εε('ειιεετετ.εε Με ειιιειιι ενε.εεετ εεε ετεΠε εεε @Με εετ'ειεε
εε.Ιεε Βιεεεε ιιι :Πε ('εεεει:ε Κιιειιιιετ ιιετετ ειεε θ1ε.εαιοεεε.
Νεεε νετΙειι(' ειεεετ Ζει ειιιε εεε θεννεεε ειε; εεε Μπετ

ε Μεεε εεει· άεπι 0ε_ιεετττεεετ εεεεεετεεει: εεά ειε ει·εεε
Ιεεειεεειτ, ενεΙεεε ιιιε.ε εεε ετειιιιεε. νοτειεειες εεει· ειεετ
Θειτ1τ.ιιεεειειεε ειε εει· 'Γτοεεεεεειτ νετεεειρίτ. Αεί (Μεεε
Ττοεεεει·εεεετεεε ετιεε·ι: ειιιε εεε ειε Πεεε Ηιεεεεε τοπ
ειεειε Ττοριεε εεε Β'Ιοι·εεεε'εεεεε Βεεε).ινε. ε

ι

Δεννεεεε
εεε νοε Βρετιειι. ει·εε.Ιτ ιεεε εεε άιε εεετεει.ετιετεεεεεεΜε·
ετ.εΙΙειΙεεεεεε εεε εεεει· Πιεειεεεεε Με .<.τειιιεΒμετιεε.
ιοεοεε. Πει (Μεεε Ιειειετεε Με ετεεεει·ετ Μεεετεειτ πε Μεεε.
ννετεεε εεεε.εεει. ειε εΙειεεε 8ιἱιοεοεεε Με ειε μι." 'Ι'τορ(εε
Ψε.εεετ εείεεειιτει εεε ειε( άεπι Οειοετττειτει·ε!ειεείεΙΙε (2

2

Βιιιεεε ιε ι'εεεειετ ννετειε ε·εΙιεΙεεε, εΙεεεεε εετ' εΙειεεω
Ε'ετιοΙιεε εετειιρτ'ι: εεά πιιι: ειεειε Πεεεεεεεεεεε, εεε εετ' εετ
Πει.ει·εειτε ειεεε Ττορ('εε Μοτεεεε'εεεεε Εεεει:ινε ειιιειιι.
εεεεεετ. Μιε εεεεε εεε εετ εετ εοΙειιεε Ρτερετετεε εεοε
Βρει·ιεειοεοεε. ειε Με Ψοτεε.εάεεεειε νοε ΚτγειεΙΙεε εε! εε.
Μεεε εεεεετιεεεεε Μοάιεοειιοε εεε ΓΙ ο το εεε 'εεεεε ει·

ίεειι·εεε
εετ. ειεε ναι'. εει εειεεε Μικετεεεεεεεεε εετ εε·

ινε τι.

Πεοεει·.

1(οεε. πεπ. θε6.27 Ηοε6ρε 1900τ. Ηετεεεεεεετ Μ: Β.εάοΙΓ ε” εεε. Βεεεετεεεετει ν. Α. ννιεεεεεε Κει.ετιεεειιοίετ Ρι·. .Η 15.



Ηενιιει!ετΒιιεεΙΜ:Μεπ ΜΜΙΙΙ:ΙΙΙΙΜΜεπ ΖεΙΙει:ΙΙΙΙΙΙΜΙ.
Με ΙΙ-Ι2. ΒειΙει8·ε ειιτ ”5τ. ΡετετεΜιιτἔετ ΜεςΙΙεΙΙΙΙεοΙιεΜ ννοοΙιεΜεοΙιτΜ". ΗΝ!).

ΒΠ88ϊΒΟ Ε!) ΜΒΒΙΟΠ.ΐΙΒοΗΕ ΖΕΙΤΒΟΗΒ[ΡΈΒ].ΐ.

Αι·εΜΙΙν ρεΙεΙΙΙε.κι·ΙΙ,ΜεΙτοΙοεΙΙ Ι εευόεΜιιο_)ρεΙεΜορετοΙοεΙΙ(ΑΙ·ε|ιΙν
Ι'ΙΙι· ΡεγεΜΙειι·Ιε, Νειιι·οΙοεΙε Μ.,εει·ΙΜΜΙΙ.ΡεγεΙΙορειΜοΙοεΙε).

ΒοΙιιΙτεεΙΙιΙε_Ιε εεεετει ΒοτκΙΜε. (ΒοΙΙιΙΜ'ε ΗοερΙτε.ΙΜεΙτιιΜ8).
ΟΙΙΙι·ιιι·,εΙε.(ΟΙΙΙι·Μι·ΜΙε).
Π_ΙειεΙ‹ε_Ιε.ΜεεΙΖΙΜε. (ΡΙΙ.ΜΙε.ει·ΙεεΙιεΜεΜεΙΜ).
.ῖεεΜεΜεΜεΙιΙΙΜ (ΜνοεΙιεΜΜΙεω).
ΠεεερΙΙεε ι·ιιεεΙιοΙ εΙΙΙι·ιιι·ΒΙΙ (ΑΜιιεΙειι άει· 1·ιιεεΙεεΜ.ΟΜΙτιιι·εΙε).
εΜεΙΜε. (ΜεΜεΙΜ).
ΜεάΙ:ΙΜεΙιο)ε οΜοετειι)ε(ΜεΜεΙΜΙεεΙΙε ΒΜΜάεεΜειι).
ΜΙειΙΙιΙΜεΙιΙ_)ε ΜιΙΜεννΙεΜΙ_ΙεΜ Μιο1°εΜοπιιιεΜοι·ΜΙΙιΜ(ΜεΜεΙΜΙεεΜε
ΒεΙΙεΒεΜ ειιιΜΜει·Ιιιε-ΑτεΙιΙν).

Β.ΜεεΜΙ_)ΑτεΙΙΙνν ΡετοΙοεΙΙ, ΙιΙΙΜΙτεεΜεεΙιοΙΜεάΙΖΙιη Ι Βεοτει·Ιε1οςΙΙ
(Βιιεε. Αι·εΜΙν Μι· ΡειΜοΙοεΙε, ΜΜΜ.ΜεΜεΙΜ ιι. Βεεεει·Ιο1οε·Ιε).

8οΙΜΙΙεεΜΜεΙε εεεεΙε ΒοΙΚΙΜε. ΙΜ. ΙΙΙ-Μ). ΙΜΟ!).
Μ. ΒιιΜεεε.ΙΙονν: «ΠεΜει· Με ΙιΙΙΜειΙΙεΜε Βι·Με.Μι·ιιΜ,εΝειι
ε·εΜει·εΜετΜΜΜΒι·ΜεΙ:ΜΙΜόει·ΜιΙτ εεει·ΙΙΙεΙι·ι.ει·ΚιιΜιΜΙΙεΙι».
(Νι·. 18-20).

Ι

Με εΙΜΒεΜεΜιΙεΜΠΜΙ.ει·ειιεΜιιΜεεΜΜε Μιά”. ΜεννΙεεειΙ, άε.εε
ιιιιιει· Λεει ΕΙΙΜΙΙιιεε εει· ΜοΜεΜΊ'ειΜρει·ετιιι·,Με ΜεΙ εει· 8Ι.ετΙ
ΙΙεε.ιΙοιι άει· ΜΜΙι εΜεεννπιιιΙι ΜΙΝΙ, νει·ε.ιισει·ιιΜε;ειι‹Ιει· ΜΜΜ
τΙτ.ε.ιΙνεΜΖιιεειιιιιιεΜεεεεΜΜειεει· ΜΜΜ εεειιΙΙΜΜειι. @ετ ΖιιεΙιει·
εεΙΙο.ΙΙ. άει· ΙΙΜει·ΜΙαπειι ΜΜΜ Ιει εΙιι εετΙιι€ει·ει·, Με
εΙιι '1'ΜεΙΙ ιΙεεεε1ΜειιΙΜ Μξει·ε.ιιιεΙΙΙΜει·ε·εεειΙεειΙ Ιει. Μεεε Μει·
ΜΙΙιΙει·ΜΜεΜε ΙΙ·εΙΙΙεΜ ΜεΙΜεει·υεεε ΒειΙειιτιιιι€, Με άει· ϊεΜΙεΜτΙε
'Ι'ΜεΙΙ εεε ΖιιοΙιει·εΜε ΙιΜΜιει· ετεεεπ Ινει·‹ΙεΜΜΜΜ; εει· Κεπε
ΜιεΙ ΜΜΜ ευεεει·‹Ιειιι νοιΜ ΙιΙΜΜΙεΜεΜ ΜεεεΜ εεΜι· ειιτ. νει·
τι·ε.εεΜ.Με νει·ειιοΙΙε ΜεΙε·ιειΙ ννεΙιει·ΙΙΙΜ.Μιεε Με Βι·ικ·5.ι·ιΜιιΜε
εει· ΜΜΜ Με Με νει·εεΜΙε‹ΙειιεΜΗΙ·ειΙεΜ ειιϊΜε νει·ΜειιΙΙΙ:ΜΜειε
ἀει·εεΙΜειΙ ΜεΙΜειι ΜΜΒ·ΙΙΜετ.Ι);ειιΒΙΜΙΙΙιεε Μαι ΜΜΜΜιεΙεΙ;ειΙΙ.ΜεΙΙε
ΜΒΜ· 8·ΙΙΜεΙ.Ιε ΜΜΜ. ΠΜιετ άειι ΠτεεεΜεΜ άει· εεΜΙεεΙΙΙ.εΜ
νειιΙε.ιιιιΜι.; ΜΜΜΒεεοι·ρτΙοιι Με: ΚΜΜΜΙιΙεΜ εοΙ1ειι Με.εΜΜαι
ιΜεΙετειΙΔιιτοι·εΜΜε ΜιγευιΙεεΜεΜ Βι·οεεεεε Ιιι άει· ΜΜΜ Με
ιςιεεειε ΒεεΙειπιιΜε; ΜεοεΜ. Με Υει·ειιοΜε εεε νει·Γε.εεει·εΙΜ
Μεεει· ΒΙεΜτιιιιε· ΜεΜειΙ ει·εεΜεΜ. Μεεε Με ΜηεοιΙεεΙιεΜ Ετο
εεεεε ΜεΙ ΖΙΜΙΙιΙει·ιεΜιρει·ειιιι·ιΙεΜ ΜεΙ.Μι·εεεΜε.Ιτεει· ΚΙΙΙιιΜΙΙεΙι
ει·ΜϋΜεΜ,Με ΜΜιιει·ιιιι1εΜ εΜει· νΙ·ειΙΙΙ.ιεΙ.εΜεΙΜ 24 6τ.ιιΜάεΜΙΜ
Μεεει· Με2ιεΙΙιιΜιε·ιιΜνειειιΜει·ι. Μιεεειι; ΜεΙ Κει·ρετιειιΙρει·ιιτιιι·
νεΙ·ΙΙ.ΜΜει·ΜΜε ιΜγοοιΙεεΙιειι ΡΙ·οεεεεε ΙΜ 2 ΒΙ:ΜΜεΙειιΜε ΜΜΜ
ιΜΙΙεΜΜΜι·ΙΜ εεΙ·ΙΜΒειιι (Ιι·ετΙε, Με ΜΜΙΙ.ει·ιΜΙΙι:Μ επι· ΜΜΜ.
Με νει·ειιεΜε ΜΙΙΙ. ΜΙΙιΙειΙΙεΙιετ νει·ιΙΜιιιιιιε;σε: ΜΜΜ. εοινοΜΙ
Με: εροΜΙ.ε.Μ(ΜπεΙΙ ιΜγεειΙεεΙΙε Ρι·οεεεεε) νετεειιεττεΜ,Με άει· ·
ΜιτεΜ Ζιιεειε νοιι ΜΙΙεΙιεΙΙ.Μι·εεειιιει·εεΜ·οι·ΜειιεΜ,ΙΙεΜεΜεφε
ΜεΜ,Μιεε Με ΜΜΜ Μιι·εΙι Με ΜειιΒε6ΙΙ.ιιι·εΜ·Ιι·ΜΜΜεΜεάειιιεΜά
εεΙιννει·ει· νει·‹ΙειΙΙΙεΜ ννΙΙ·‹Ι. Με νεΙ·‹ΙειιΙΙεΜΜεΙε άει· ΜΜΜ
ΜΙιΜιΜτ.εΙΙιΜεΜΙιεΜΜ, ρι·ορει·ΜοΜεΙ ιΙειΜ ΜΙ εΙε ΜεΙ εει· ΑΜΙ
ΜεννεΜι·ιιΜε ννΙι·ΙιεΜΜειι$ειιι·εεεΙιεΙιε. Με ΜΜιιει·ιΜΙΙεΙι Με
ΜεΙ άει· ΜΙΙΜετΙΙεΜειΙνει·Με.ιιιιΜε89-12 ΜεΙ Μεεεει·νει·ΜΙ.ιιι, Με
Με ΚΜΜιΜΜΙΙ. ΜιιΙιιι·εΜ ΙΙΙ.εει εΙεΜ ν1εΙΙεΙεΙΙΙ. ει·Ι‹ΙεΙι·εΜ. ννετιιιιι
Με ΚιιΜιΜΙΙεΜ νοιι Βι·ιιετ.ΙιΙΜΜει·ΜΜΜΜΜεεοΜιΙει·ενοιι Νειιεε
Μει·ειιειι εεΜΙεεΜι. νε1°άιιι1ΕΜΜΜ. Με ΒεοΜε.εΙιιΜιιε;εΜειι 120
ΚΙιιιΙει·ιΙ, Με ΜΙΙτ εεει·ΙΙΙεΙι·τει· ΜΜΜ ετΜεΙ.ΜτΙ:ννιιι·ιΙεΜ,Με.Μειι
ει·);εΜειι:

1) Αιιι Μεετ.εΜννΙι·ιΙ Με εεει·ΙΙΙεΙι·τ.εΜΙΙεΜ νεκττεεεΜ ΜεΙ Με
ΜΜεεΙιιει·Βι·ιΙΙΙ.ΜτιιιιΒ·:Βτι1ετΜΜΜειει·ΙΙΙεΙι·τ.εΜΜΜ εΙεΙεΜ2εΙιΙΒ·.
2) 8εΜι· Μεϊι·ΙειΙΙ);ειΙΙΙΜΜΜ εεει·ΙΙε ΜΙΙεΜ νει·τ.ι·εεειινοΜ ΚΙΜ
‹Ιει·ιι. Με Ι·.·εΜΙΜεεεΜεΜε 5-6 ει·ειεΜ Μι'οεΙιεΜ Μιιτιει·ΜΙΙΙΙ:Μ
ΜεΙιοιΜιΜειιΜΜΜ.
3) ΩιιιεΜΙε.ΙΙ ΜΜΜΒι·Μι·εεΜεΜεΙετΙι·ειι ΜεΙ άεΜ ΜΙεΙεΙ.εΜΚΙΜ
άειΙι ΜελάΜεοΜάει· νει·οτΜ1ΜΜΒνοιι ειει·ΙΙει· ΜΜΜ.
4) ΑΜΙ' εεΜνι·ει·ε ειιΙειΙ·ΙεεΜε 8εϋι·ιιιιεει1 ννΙι·Ιιτ Με ειει·ΙΙε
ΜΜΜ. Με εΙΜ ερεεΙΜειιΜι.
ό) νοιι ΝειιεεΜοι·εΜειι ΜΜΜ Με ειετΙΙε Κι1ΜιΜΜΜοΜΜεΖιι
εετ.εΜΙΙΜεεΙΙεΜειΙΜεεεΙιεεΙτεε εεΜΙεεΜε νει·ιι·εΒ·εΜ, ΜεΙ Ζιιεετι
εεεεοΙΜειι εεεεεεΜ μι. νει·εΙειιι.ΜΜΜι·εεοι·ΜΙιε.
Α. ΘοΙεΜεΙιΙ: «ΠεΜει· ΟοοεΙΜΙειιτΙοιΙ άεε ΒΙΙεΜεΜΜΙει·Με».
(ΜΙ. 18).

Μ. ΒΙ:ΙΙΙει·Μ ΜΜΜ .Γ ΙΙνετεειι: «Ζιιι· ΑετΙοΙοεΙε ΜΜΜ
ΜΙιιΙΙΜ άει· ειιΜΜΙιιρΜτεειιιεΙεΜΑΜεεεεεε (ΜΙΙιεΜεεεεεε)
ΜΜΜ ΔΜάοΙΙΙΙΜεΙτγρΙΙιιε».(Ντ. 19).

ΒΙιιιι·ΜεΙ ε.ΜΜεεΙιει·ετινεΙ εΜεΜεΜΙεΜ·ΜοΙεειιεΙ (.Τοιιι·ιιεΙ (Με Με
Μι1ι·ΙεΙΙΙΙΙ'εΜΜΜΓτειιειΙΜι·ΜΜΕΙιειτεΜ).

Ι
ΨεεεΜΙΙι 0Μ.8.Ιιιι0108ΙΙ(ΖεΙεεεΙιι·ΙΙ'ε Μι· ΟρΜτΙιεΙΜιοΙοεΙε).
ννεεΙ:ΜΙΙι ΙιΙΙΜΙτεεΜεε!ιεΙ Ι εειιἀεΜΜοἱΜεΙςΜΙε.Ι:ι·ΙΙΙ 11εΙ1·ερεΜοΙο2ΙΙ
(ΖεΙΙ:εεΙιι·ΙΙΈΜι· ΜΙΙΜΙεεΙιε ΜΜΜ8·ει·ιεΜΙ.ιΙι:ΜεΡε)·εΙΙιετι·ιε ΜΜΜ
Νειιι·ερεΙ:ΙιοΙοε·Ιε)- .

ΨεεΙ.ΜΙΙι εΜεοΜτεεΙΙεεεννεΜΜο));Ιε·Ιει1γ. εειιάεΜιιο)ι. ρι·εΙαιτεεΙΙεε
Με) ιΜεΜιΙΜγ (ΖεΙΙ.εεΙιι·ΙΙ'εΐιΙι· ΜΙΐεΜΙ:ΙιεΙιεΗγε;ιεΜε,ε·ει·ιεΙιτε
ΙΙεΜε ΜΜΜρτεΙιεΙεεΜεΜεΜεΙΜ).

ννο)εεεε-ωεσιεΙΜειιΜ εΜιιι·Με.Ι(ΜΙΙΙτε.ι·-ιΜεάΙεΙΜΙεε)ιεεδοιιτΜΜ).
Μ'ντε.τεεΜ(Ι)ει· Αι·ει).

ΑΜΙ' (ΜΜΜ άει· Μετι·εΙΤειιιΙειι Μεει·ετιιι· ΜΜΜ 2 εΙΜειιει·.
ΜΙΙΜιεεΜ ιιιπ! ΜεειετΙοΙοειεεΜ ιιΜτει·ειιεΙΙΙ.ει·ΜΜΜ ΜειιιιειΙ Με
νει·Ι'. Με Ιο1εεΜάεΜΒεΜΙΙΙεεεΜ:

Ι) Πει· 'Ι'γρΙΙΜεΙΙ:ιεΙΙΙιιε Μειιιι εΠεΙΜ ΒΙΜει·ιιΜ):ςεΜΙΜ άει· ΜΗ::
ιΜΙτ.ΒΙΜι1Με;ειιΜΜΙειρΜι·εε;ιΜεΙει·ΑΜεεεεεε ΜεΙ·γοι·ι·ιΙΐεΜ. ι
2) ΙΜ εΙΜΙεεΜ ?ΜΜΜ ΜΜΜ Με ΒΙιιτ ενι·ειΙ'εΙΙρε Τ'ΥΡΜ08θΙ'ΜεΙΜεννΙάεΙ'εεΙιε Β.εε.εΙ:ΙοιιΜΜΜ, εοννοΜΙ Με ειΜει·ωοΜτι·οΙΙ
οιΙΙιιιι·, Με ΜΜΜ ΜΜΜεΙΜει· νοιι ΡειΙεΜτειΙ εεΙΜετ ετΜεΙιειιεΜ
ΟΙΙΙΙ:ιιι· Με ΒΜει·Ι;Ιι'εεΙΙεΜ ΒΜΣΙΠΙΙΒ, εοε··.ιι·Μει ειιιει· νει·ιΙιιΜ
Μι1Μ);1: Μ). · '
Μ) Πει· ΜΙΙΙΙΙεεΙΙε νει·ΜιιιΙ' άεε ΜΜΜειΜεΙΜ εΜΜάΙερΜι·ειετιιε.Ι.εΜ
ΑΜεεεεε εοΜιρΙΙεΙι·τεΜΑΜάοιιιΙΜεΙΙ.γρΜΜειει ΜιεΜτ εΙιει·εετει·ιε·
Ι.ΙεεΜ,εε ΜΜ.νεΙΙι·ειι Με ρΙιγεΙΜεΙιεεΜεΜΒιιΜΙρτοιΜεειΜει·ΡΙειιι·ε.
εΙΐεειΙοΜ. _
4) Με Βϋιιτ.ε.;εΜοεεορΙεΜΜΜΕι·οΜεριιιιοτιοιιΙεεεεΜ εοΙεΜε Βι·
Μι·ειιΜιιΜ8εΜ€εΜιιιι άΙει;ιιοεεΙειι·ειι.

·
.

5) Με νοΜι ΤχρΜιιεΜεεΙΙΙιιε )ιει·νοι·ε·ει:Μ'εΜειι.ειιΜάιερΙιτεις
ΜιεΙεΜ ΜΙΙΜεΜεεεεεε εεΜεΜ Μει ι·εεΜπειιιεςει· Πιεε·ιιοεε ΜΜΜ
εΜΙι·ιιι·);ΙεεΙιει·ΒεΜεΜὰΙιιΜε εΙΜε εεΜι· ειπε Ρτο8Μοεε

Ρ_ ΒοΗ.Πο ω; «ΒΙΜε εερει·ετε ΜεΙιιιιΜε ΙΙΜει·Με ΒΜΙάεΜΙΙε
ΙΜ ΚοΙοΜοΙΜΜε».(Ντ. 19, ΣΟ ιι. 21).

ΝεοΜ εΙΜει· εΙΜειεΙιεΜόειι ΠεΜει·εΙΙ:ΜΙ:ΜΜΜ· ΒεεεΙιι·εΙΜιιιι);ειι
Μεεει· ΕρΙἀειΜΙε, ΜΜΜ: Μει·Ι., Μιεε Με Ινεεειι ιΙει·εεΙΜειιΜε
_)ετ2τιΙοεΜ νϋΙΙΙε; ιιιιΜΙει· Ιετ. ΜΜΜι1ε.εενοιιι ιΜεΙ;ει·εοΙοεΙεεΙΙειΜ
$ωΜΜ)ιιΜΜε Με Ρεει ΙΜ ΚοΙοΜοννΜΜΜι· άειι βοιΜιΜει·Μ!!!)
ετννε.εΕι·ΙΙΙΙΜεΙΙΙ,ε;ΙΜ. Με "Με ΙΜΜι·Μ.ιιΜιιΜΒ,Με ε.ιιεΙΙ @Με
Ι'οΙΒ·εΜόε,Ιει εννεΙΙεΙΙοε ΙιΜ Ε”εΜΙεειιΙ).ςετι·ετειι.Ινεε-νιεΙΙειεΜτ.
ιιιπ άει· ΙΙΜετε.ιιεειει·ΙιεΜ ΠεΜετεεΙΙΜ·εΜιιιιιιΜεάει· νΜοΙΜειΜΜΜ
ΛεΜτ.ΜΜεΙΜι Ε'ι·ΙΙΙΙΙΙΜε 1899 ΙΙΜ ΖιΙεειΜιΜεΜΙιειΙι;ε ΜΜΜ. εε Με".
εΙεΜ ΜιΜεΙ ΜΙΙΙ);ΙΙεΙιει·ΙνεΙεε ε.ιιΙ'άειι ΓεΜΙει·Μ ειΜικει· ΚοΙοΜενν

-

εεΜει· Βειιει·Μ ετνι” εεΜΙΙΜΙεΙιεε ΜΜΜεΙε.,εει·ε.Μιε Αι1ίΊΙ0Ρω
άει· ΒρΙτΙεΜΙΙεΙΜ ΚοΙοΜοΙνΙιε Με! Με ε1Μι·ΙιεΜιΙιιΜ,ε·ιΙε.ιιει·Μι!εΜ
Β.ε.=.ιεΜΜΜΜθ.. 10. ΜΜΜΠ. Αιι,2ιπετ2ιιεειΜιΜεΜ;ΙΙιιτεΙΙ ΙΙιεεεΜ ΜΜΜ·
οΜΜεΖννεΙΙ'εΙ ειιεΜΜε ΑΜΙΜϋτειι εει· ΒριιΙειΜιε ΜεάιΜΒ·ι:.

Ρ. Ρ ο Ι) ε ΜοΜι: «Ζιιι· ΒΙοΙοεΙε εει·· ΖεΙΙε Ι. ΑΜΙΙιεΙΙιιι·ΙΒ·.νει·
ιΜεΜι·ιιιιε·Μι· ΖεΙΙεΜ άιιι·εΙι ΤΜεΙΙιιΜ);>>.(Νε 21 Πω 22)

Β. ΒΙιΜΜΙΖΙιΙ: «ΒΙΜ Ε'Ι.ιΙΙ νοΜ ΔΜτοΜιεεεΙΙε>>.Με 21)

Α. Μ οΙ ε ε ε ε ει: «Ζιιι· ρειΜοΙοΜΙεεΜεΜΑΜε.τοιιιΙεΜΜΜΗΙετοΙο,ςΙε
εει· ΡιΙειΙΙΙΙ.Μει·'εεΜειι ΡιΙειιιΜοΜΙε». (Ντ. 20 ΜΜΜ22)

ΙΜ 5 εοι·ε·ίεΙιΙε; ΜΜτει·ειιεΜτεΜ?ΜΜΜ Ρι·ΙεάΙ:3ΙΜάει·'εεΜετ
ΡΜειιΜιοΜΙεΜΜΜΜ. Ι'οΙεεΜΜε ΠΜΙ:ει·εεΙΙιεάεΜει·εεΙΜειινοιι εει·
ΜεννΙΙΙΙΙΙΙΙεΜεΜει·οιηΙϋεειι ΡΜειιιιιοΜιε: ρ· _
1) Με ΗερειΙεεΙΙοιι ΙΜι ΒεεςΙΜιιΜε: ΕΜΜι·εΜΜιιΜεΜειΜ;:τΜιεΜΙ:
ΜΜι·νεπ εει· ΑιιείΙΙΙΙΜΜε άει· ΑΙνεο1εΜ ΜτΙ: ΙΜιειιιΙειτ ει).

800·
ΜΜΜ ΙΜ νΙεΙ Μ6Μει·εΜιθι·ειΙε ιιοΜ άειι ΓΙ·ιειΙΙΜΙΙόετ εεΙιειι Βιω
πει·ΙειΙ, ΙνεΙεΜε, ΙΜεΙειΙΙ Με εΙοΜ ετε.ι·Ιι νει·ΜιεΙιι·εΜ.ειιιε .ει·οεεε
Μειι€ε νοιι 8εΜΙεΙιΜρι·οόΜεεεΜΜΙΙΜεΜΜΜΜάειιι ΒιιιιεεΜεειι·εΜε
εΙΜε εεε·Ιεεε ΜΜΜ νει·ΙεΙΙιειι. Με ΜΙει1€θπωΙ' ΠΜ”ιΠ05“Μ·""?ι'
Ι·ΙΙεΜΙεεΜεΜΡι·ϋρΙ'ε Ιετ. ΜΜΜ ρεεε. ΙΜ Βο1ιεςειΙεεεειι εεΜειιιτ.
Με τοΙ.Ιιε Ηερε.τ.ΙεεΙ;ΙοιιΙΜι ΒΙΜΜεάει· Ρ.ι·ε.ΜΜεΙεεΜεΜΡΜειιΜΙοιιιε
ΜΙει·“Με Με ΐεΜΙειι ΜΜΜΜε ρΜειιιιιοΜιεεΙιεΜ.Ηει·«ΙεθΙ'80Μ01ΠθΙΙ
νοιιι ΑΜΓε.ΜεεΜ ΙΜ Μ'οι·ιΜάει· 8'ΙΜ.ΜεΙ1ΗερετιεεΙΙιοΜ. Δ ·
Μ) ΙιΜ Ι'οΙεεΜάεΜΒτεεΜΜΜΙ,ΜεΙεΜεε Μει· ει·ει1ειι Μει)ε!ιεεΕι00
άει· ΓΙ·ΜΜΜεΙ'εεΜεΜΡΜεΙ1ΜΙοιιΙε ειιιερι·ιοΜΙ. ιει Με ΔεΜ1 Με:



Εοιιοοογ(Ιιου (οτ Ετ(ο(τ(τοττνν(ιτνοτοι·οοοοτ·(,(Ποο(:ττΙοτ(υτε(πιο
τοττοΙτουΜοεεου νοτ·υἱυ(τοτυ·οτο.οοττο οο(τουτου(τουΜου8ου )
το (ττο ΑΙνοοΙου οτυουτ.ιο(ου; ετο εουιυτοτυ ετ(:τι (τοοτιο.ΙΙτ
ετ·υροουντοτεουυτ υοοου (του ΑΙνοοΙοτ·(του(τουου υυο τυττΙ(τττ·
του (Πο Βοτιοτ(τοντο.(τ(το(τοτΑΙνοοΙου.
3) το( Ιοτο(οτυ5(τι(ττ(τιυ(τοοουοι·ττο(Με Ετ(ε(((τοτυυο (Πο Πο
ρ(((τευττοττυττυυι(:ο(υου Ιιοτυοττττοοτεουου(ΠιοτοΜ.οτου.
4) Βοἱ 'Ι'Ιιιουιοοεο (τοτ(τοτοεοοτ(ουιτυοοτυο θο(τοοευοοτ·οοο
(υοου του. (ιοοτιτ'οΙο·ου(τουΒτυουυο:ου (ιυ(τΗ(5τιΙουοττ(τυυο.

Ι). Β τι(ιοΙο ττιτ: Πο(ιοτ Πτο;τττοεουυυ Ρτοευοοο (τοτΡοετ».
(Ντ. 22).

Ψ. Β ο τι(ο οοτιο (ν: «Ποτιοτ·(Πο εουτ(:τττ·οΟτοου(οιι(του οοι·
Βτο((ττο».(Ντ. 22).

Ν. Ευ υτυ: «Βγου(Ιτο (τοι·ο(τττοττο.ρουοτοο(τε».(Ντ. 23).
τω. οοε(·υτο(Μ:οἱυου Ε'τιΙΙ οτυοε οτιτου(εοΙτουτυ(τυτοττνου
Ρτοοοοοοε (υ οοι· Βοοοτ, ΜΙΒ ((υ(τ Ρο.υΙττ·οοετο( οτυο(υ 19 Μο- .
υο(ο οΙ(ου εγρτι(ΙΜοουοιι Κτ(ι(το;ΠοοοτετοΙιτ.οοι· ΙΛ(οι·(ιτυτ (τετ
(ιο(ι·οΙΤου(τουΚι·(ι.υ!(Ιιοττ.

Θ. Ρτ()(_) (Νιου: «Βοττττ(το2υτ ΜοτρτιοΙο(ττο(τοοΒΙ(ι(οε (το
Πτρττωτοτ·τουυά οτυτεου ο.(ι(το(·ουΙυ(οοττοιιετιι·ουΙ(Ιιοττου».
(Ντ. 28).

.Τ. Βγοο.ΙΙ(τυ: «Πτι του( νου Β(υ(το(ιορτΙορο(ο».(Ντ. 24).
Βοτ οτυο(υΒ5-_)ττ.ΙιιτυουΙ(τυυυο ττο.Ιτοττυοου (τετ 'Ι'τορου(ιττου
(του ροτττοΙ)οτΒυ(Γοι·υ((υο(τοτ·Ηττττττο.υτοοττυοΒυ(.τοτυ(ιυο;(τοτ
ο(ιιορτοουου(το(τΟουτττι(Πο Ατττο.ΙΙουυυ Ζι(οΙτι(υεου οοΙτουοοι
4. '(`οΒο υοου (τετ Ομοτοττου (μου ουτ'οο(τοι·ι.υυ(τ ((τυτ·(του(τι
(του (οητοιι(τοιτ7 ΉίοοττοττΜε ουτυ 'Το(το(τοεΡο(:. οτι οτυοτ(τι
τοι·ο((τι·ο·υτουΕΧειοοτοο(του οτυοο οτιτ·ου(εοτιουΙτυυεουΙο((τουο
υτοΙιτυ:ιοτττοοοοοου(:οι.

Θ. Μ τι1τιο (ν: «ΝουΙιτ1(τιτυ(8
(θ(ιτυυτο)».(Ντ. 25).

(τοε τοτ(τοτου Μο(τυ(ο(τυυυτ

.Τ
.

Ζ(ντ(.τ(τεο: «Ζυτ ?τομ (τοτΒο(το((τιιυε;(τοτΒοττΙοτοτ,ε!ε

ξ

Βουυτοτυ((ποΙε (τοοου τυϊοο(το(τυυο Βο.(:(οι·του (τ(ιτου(Πο
1τυυοου». (Ντ. 25).

Πτο ινοτιτ,(τουνοτε(ιοΙιο (τοονοττ'.Μιτου οονττοεου,(τοοο (τοο
'Γτο..<τουΜουτ υ((τ νου Βοτιτοτοτ·τι,οου(τοτυ ουοτι του (τυυυου
Μ8οττοΙ1ειτε Ιιτοτοο((ορ(εοΙτοτννυτιο νοτ οου( Ι)(ττο(ι(ττ·τυο·ουτ

(τ(1τοττ(ττοεοΙοουΙ((τοτυο(οτ,Βοοτοτ·τουου(:(ιοΙ(ου(τοτΒ'τ(τεετεΙ(οτ(ε
τι·ορτοττουΜουτ εου(τ(π.

το( νοτοοτιτο(τουου80ττου ΐο((τ,<τοτΝοτττ(ιυτς».(Ντ. 2ο).

Ότο νοτο((οτιο(Με νοττ”. ου 'Ι'Ιιτοτ·ου2ο(ο;του. (τετοιο(τιοΒουπ
οϋ.υτο-υυ(τ Ρορετυοτ1(Ιυυ,ο;οοτ τοτυοοτ Νυτττ·((υοουιο οο(του-

'

του().οΒοτυυιυ(ιο; οτ·το(τι·ι, (τ
.

(τ. (τοοελ(ττοΜουουτ”υυο(:του(οτ
νοτοτοτοΙτουτ Νοττυ εοεου(ντιου(.(του.

Β. Βοτ του οου.: «Ζυτ ουτ.ττοΙοοτεοττουΑυοτοτυτο (τοτοττ(ιοττ-
2

((το(ι(οΠουΗγ(ττουοουτοεο».(Ντ. το υυ(τ 27).

Ότο νοτουοΙτο (τοοτω. οι( ΚουτυοΙιου (του Ηυυ(του τιο.οου
οι·οο(ιου, (Μεε (Πο Ντοτο του: υυοοτυΙιτ(.οτυ Πτο(.οτ (ιοτΠοιοτ
Μυ(τ(ιυο· (τοο Πτο(οτε (τετ ειυ(τοτουΜοτο, (τουτοτου(((του(Ιο
Κι·ο.ττ οοεττ.ττο,οοι (ττο (τορροττοΑώου: ου νοτ·τ·το(τιου.Ιυ
τ'οΙο;ο (τοεοουτουτου( το Πιτ τοιοου ο(οτιοτυο Ηγροτοτορ)ιτοου
ου(.ν(ττοττοτυ;1ο(.οιοτοΜ". οιττου (.το(υτοοττ(οττΟυτιτ·οο(οτ, (τ

.

τι.
ο;Ιοτοτικοτττοτου. οτυοτ· ο(:Ιτιου Ηχροτ(τ·ορτιτοοΠοτ Ντοτου
οΙουιου(ο ττυ(τοτ(υυο ο.((ειτο(τουυ(οτητροι·ρτοοτο(τοτΖοττοττοτο
υιου(ο (του ντοΙΙοτου(:υοου το (τουΗοι·υτ(οτιο.1οττουυυυ θτοτυο·
τ·τ(Πεοποιο. Αυοοοτ (τοτΗγροττ.ι·ορυτοτπτ τυιοτ·ο(ΜοΙΙου Βτυ(το
(του(ο(ιονοΙΙοτο)του ετοΙτττυ Ροτουουγυι οοι· Μοτο τ·ο(.τ(·οεο(νο
νοι·ου(τοτυυΒου υυο το( (τοτ(ττττυοουΝορττι·τιτο.Πο.ε (3ου·του(
(τοτΙτο(ιοττω;ο(ιεοΙυτ.υυά ι·οτοτυννοι·υτ·οοεοτ·η(ττοεοθο(ντοτττο
ουυο.(ιυιο το( (τοετο(ττ·οοεοτ, τ

ο

ουοοοορτοουουοι· (ττοΝ(οτου
Ιτγροττ.τορυτοτοι. τοι (τοττττυ(νο.του(Πο ΒτυτεοΓ(τεοοΙιο(του(.ου(τ
ε(ε(τ·Ι(οτ(τοτυΠ(:.

Ε. Βυ(2: «2 ο(ιοττττοΓο.ΙΙο (τουυιο(το(:ττοτνοι·Ιοτουυε (τοε
Ποτιττο».(Ντ. 20.

Πυ(τουοτι(οτ(τοτττ(τττουοροτο$τνου ΠτΙτ'οοτυ(τ!ιοτ(τοΡο(τοτι
(ου (:,οετοτοου.Βγιιιμιουιο (τετΒοτιιιτ((ρωτ Μιτου: Βοτιτυοτυου
τπτ ΠτιτοτΙοτοο, ετοττ(ο Βρουυυυο υυο Πυοοικο(τττουΙ(οτ(οοι·
Βο((οτιντου(το,ΒΙ(τττ(ιτιουυο Ε(υουυ(τΙτουΙτου(τοεΑυ(τοττιουε(το -

οου Πτυο)(. Πουιρί(ιτητ ου οτυοτ (τυτο(εττττο(ιουουΒ(οΙΙο, οο
οοΙιΙουυυ.ς(οτ(ιιιο εο(τυνοοττοτΡυΙο, 8ττοοττ;(ττοΤουτροτοουτ(νοιτ·τ

ουτυυ,=τοευουοι·τυοΙ, (τοτουτ'οτττϋτι(.,ττ(ιοτ890Ο. Μο (ττοουοοο
(νττ(τροτ ο:(οΙυοτουουι ου(τοτοτΒι·Ι(τουττυ(το·ουεοετοΙΙ(. Οτο
Ρτ·οουοεο Μουτ του εοτιτ ντοΙου υυο οουτρ1τοτττουΒο(ττυ(τυυ
οου (το.Μο Βο(τοιυ(ΙΙυυετοτευυτ οτυο οροτο.(.ττο,(τω. (τοτ(το
υοο((υςου το( ου·οο Π). Οοτυυι το(τουτοττυο((του.

7ι
((

1Ιου(το. (τω. οοετ.τ((τμ ο((εοοτ(το(τι(Πο ΒοοοοοτιτυυΒ·ου

Ε. Ρο(ιοΙετ(τ: «Ποιο Βοττοκοου(τυυτ(τοοΡου((τοε(ε». (Ντ. 28).

Ν. Ψοτοο_το (ν: «Βοτιου(τΙ((υ(τ(τοτ οοτοεου ΡΙοιιττ(τε (τυτοΙτ
(τυο)(ιοοΙοορτυοοΙυυΒου(τοτΗυυ(;». (Ντ. 27).

Πο ροετι(νου Βοοι(Ιιο(ο (τοτ Βοτιπυ(ΙΙ((υ.<τ(τουτου το Μου
νουι τω. οοοουο(τ(ο(ουτο Ρ:ι.ΙΙου Βτο(οτιΝυΠ. Βτο οοΙτΙοοΙι(οιι
Ετυ(τυεεο (τοτοοΙοου(Ιο,ο·,ο(τουΜιτου ο(ο.τττειι(ε(;οορτοοτιου:(Πο
Τοιιτροι·ο(τ.((τΜου( 2 Β(υυ(του υοου _)ο(τοτΕ)(υρτυοοτυυε; υυι
2°--Β°, (τοτ ΡΜ. Που( (Μο (οι Βο!τ(τοτεε;τοου(τοτ.Ι)το Που(
(τυο (ιΙοοε, Βττ(τουτ((ττ(:ο(ιΗΜ, Αιτι(υυυε οοοουτο((υτο;τ,ΡυΙο
εοτιι((ο.ουυυο οοοουτο(ιυ(ω, ΡυρτΙΙου οτ·(νοττοτυο(ο.ι·ττοΜυτο
(υοἰυο Βουι(·οουο. Νοοτι 8-4 Βιυυ(του οτίοΙΒ(. (τοτυιΡετ. οτυΠ
Βοτι((((οΙ(τοε(,υ·οι·τιιιτ(Πο Τουιροτο.(:υτυοου ττϋΙτοτ ετοτ.<;(:,:ιτε
νοτ (τοτ ΕΗυρτυοοΙ(τυο·.ΑΝο Ρουου(ου υε.Ιτυιουου θο((·τοτιο
Μ, (τοοοτ (τοσο (ωτ- 1

.

Ετυρτι(εοΙ((υ(.;(Πο Λουε.(ιιτιοΜε ευ ο
(

υουι ΚτΙουτουι(τι(ιο(τ(ιο. (Πο Βτυουτ((υε (τυο. Α(ιεεοτιου (το(·
Ρο.ιτουιου νοτοοττΙ((υυιοττουοπο.

θ. θοΙ(τοοτ·8: «Βοοοτιο)ι(υυοο(ττω· (Πο Ροο)(ου». (Ντ. 28).
Μο Βοο(ιτιο)ι(ι(υοουτυτΚτ:(εευο_(οτο(('εουουΚτοτεο (του (των.

τ Αοιι·οο(του οοινο(εου υοου οτυ Μο!. (το.εο(Πο ρτορυγΙοο((εοττουτ Βο(οοοτυο(τουο(τ(οττττυοΙυτο)οτυ εοΙιτ ιντι·(τοο.(ιιοεΜ((.τοΙ εοεο((
(Πο ΡοοΙτουοττ(ι·ο.(ττ((ιτιο(τοι·ο(οτ(ου.Βοτ (του θοττυο(ϊου το: (τοττ Κι·τιι(Μτοττονοττε.((ϊο(υ ντο) Ιοτου(οτοτ, οτε Μ( (του Ν(οτι((το
ττυρΓιου; (ττοΜοι·(.ειτ(τοτ.υυ(οι· τΙ(ιιου το( οτυο €ου2 (τυοο(του

(του
Κο(οιτοοε(:Ιιτυο(τ υυ(τ Ηυοοτ(, υοου (του (ττο(τοτ(ιοττοΙυι
ρϊυ(ητοιι (του Ιίτ·(ι(ι)(Ιτο(τενο(·τουτ(τοι Ροο!(ου οοκἰττιοτι
υυ(τ (το(τεοΙοοιτεοΒιιτ, "το (εε οοτιοτυο,τυι Βοο(υυ οοοτοο1τοτι
Ι(ϋ(ι(ιοτι.

ο

Α. Βετο (ιτε Ε
(

τ: «Ποοοι· (του ΕΠυττυοο(Ιοτ ΜιτευοΙοο(του(ιυοου
ου( στοΒΙυ(οττουτο.ττου(τυ θου(τυ». (Ντ. 29 υ. 80).

Ρ. Ρτ ο ο τι ο το (τ: «ΠοΙιοτ (Πο (Ιιοι·ορου(τοοΙτοΑιιυ·ουουυε (τοε
Ρυοου(τοι·ε το οοε(τιτιτυπου()_((ει.υττ(Μοτιυοου (τοτυ Θονττοτττ
(τοοΡ((ττο(ιτου».(Ντ. 29).

Θ. .Ιοινοτυ: «Β(υ (τ(ττοΙιΒου(τνν(ττυιοτΙτο(·νοτοοτυΓουοτΕσυ)
οτ·(›ἔτοεοινοι·ροι·υτο(οεοτΑυο.τυτο».(Ντ. 30).

Αυ( Οτ·ιιτι(τοτιιοετου υυυ οοοο((οτιτο(ου?Ντου Ιτουι(υτ.νοτί.
ου το!,(:ςου(του8οτιτυοοου:

1
) ΠοτΒ ο(.ι·τοοορττοτ((οΙοτυο μου( οτυ ΚτουΕτ(ιοττεο(Ι(τ(τονι Αυττυττο,(Με οτοτι,ουεοοτ·οοι· ΛοΕ(0τ0;ττο.(τυτοΙτυτουιο υυ(οτ·

εοΙτο((το(.νοτυ Κι·ου)(Ιτοτ(εοτ((το(τετ ρι·οοτοεοτνου ροτ·υτοτοεου

Α. ννττ·οουιιοοτττ: «Ποοοτ (ττο'ΓΙιο(το1τοττ(τοτΜειο·ου(ττυοουϊ

Α"ΜΜ3° "νθ8'ΜΠ) ΜΗ] ω."Μ ν0Γ1ἰθἔτ· (Πεεω"3 Η] (Νικ Μ*
οοοο(τ(τοιο(τι·((ρροο(τοτυοοΙτοτ(του.

2
) Πτο (τυτο(τΒου(τ(νυττττοι·ττοτνοι·έο(·(ιτουοΑυὲτ(ιιἰο(τοτυυι(.

ου Βυιυ(το (τυτοΙιΒοοοτ·οιτουυυο (το(υΠτιττττοει(ιοΙοοι· νοω Βο
(ι·(οοορτιοιτυερι·ο(τυο(ττουΒττ'(τ8·ο(ιδυοο(ουιου, ττοΙοτιοου( (τυο
Κυοοτιουτυοτ)(τνττΙτου(τουοοτυοΕ"ιιυο(.τουνοτο.(ι(τοτυυυο (τοπι

. Ιγοττου.

(τ
)

Μο ρτ·ο(.ττ·οοετνοροτ·τττοτϋοοΑυττυι(ο νοττττ(ιί(.ο(τυο Ηττε
νοηττοεοοτ·υυο.

δ
.

Β.(((τοεΙ(τ: «Ποτ Ι(Ι(τυο(το(:ΙιοΚυτοττ. ΖοΙ(ορουο το (τευτ
2ἱου». (Ντ. 29).

Ρ. ΒΙι(το.υοιν: «Βο(τοτι(τΙυυ(τ(τοτ Η(τιιιοτ·τ·Ιιο((του(του Ε'τοευ
του (τοοΑυτ(ο (τι(τοΙι8(τ·οτυοττοττοτΒρουυυυο υυ(τ ΒΙ0ε8(·τ
Ηο.((υο((οτ(».(Ντ. 80).

Μ. Νοεο(:Ιτ ο) ονν: «Β(τιτυο?ΑΙΜ του Ατιο.(τιτοΜ( νοτο·τϋο
οοτυυε (τοτΜτΙ:». (Ντ. Βθ, θ! υ. 82).

Αυ( (ττυυ(τοοι· οο(τουο(ι(τουΕυο(·(ι(υτ (του οτεουοτ (Τιποτ
ε(ιοΙι((υ,ο·ουτο (τοτΚΠυ(Ιτ του Ρτο('. Ουυ(του(υ, Μπι τω. ευτυ
Βοτιτυοε, (Μεε (Πο Αυο.τυτο.ερΠουτοο.(υτειι(:υυτ (τοτυοτυ:(εοε
8γι(ιριουι (τω, (τοΙοτιοε (οτ (Πο 8οΙοο(ττ.υ(ττοΙτο(τ.(ττοετοτΡοτυτ

( ορτοοτιουυά. (ουτε(ττοΒτυινοτου(τοτυυεου (ποτΜτΙ:οι·Ι(ι·ιιυΙ(((υ
Βου εοΙιτ νοτ·οουτο(τουοοιτιτ(ϋυυου. Ο

Ν. Κ ο υ ο ( ε. υ τ( υ ο (στ: «'ΓυΙιοι·Ι(((Ιοεο (τα Βτυο((ττυοου».
(Ντ. 82).

Αυετ'(τΙιτΙ(οτιο Κτου)(οτι.(τοοοτιτοΙιτο(του Βοευ!(Μο οοι· πιτ·
Ι(τ·οοοορτοοτιοτιΠυτοτ·ειιοΙτιτυο(τοτουττοτυ(ου Πτυοο οτ(ιοτνου(
(τω. (ιοοΙτο(:Ιττοτουττ'ο.ΙΙοο.

Θ. Μοττοτ·ο (ν: «Βοτιτο,(;οτω· Κου(ιτυτεο (τονΨ(τ·((ττυο (τα
ΚοοΙτοο.Ιτττι('(ιετουουου( Ιυτ'οοι(ουερτοοοοεο».(Ντ. 32 υ. 83).

Α. Μ (το υτΙον(τ: «ΕΜ Ε'ο.ΙΙ νου Αρττοιετο.ορἱΙορ(ἰί'οτ·υιοτΑυ
τ'οΙΙο. ΗουιτρΙουτο υυο Ρ(τοε(τουΒτου οοτ(υ Αο(τοτυ(υτ(Ι
(τρττυο».(Ντ. 38 (τ.84).

Α(ιετϋτιι·Ι(οττοΚτ(ιυττο(1Βοο(:)(του(ο.



Η

Α. ΒιιΙεΙιΙΙιι: «Πτι εοιιιρΙΙοιτΙ.ετΕ'ιιΙΙ νοιι ε.τειιοΙιγιιιετάεει·
Ι ΙΙιιεεΙΙΙΙ ΑτεΙιἱνν ΡειοΙο(ιΙΙ, ΙΙΙΙΙιΙΙεοΙιεεΚοΙ ΜεάιοΙιιγ

Ι
ΝερΙιτΙΙ.ιε, ΙιεΙιει·ΙτοΙΙΙιειι. ΙΝιιτιάετιιιει·ε. ΙΙ οτΙιιιε ΒεεεάοννΙΙ Ν
ιιιιά Ηγετετἰε ΙιεΙ εΙιιεπι 24-ΜΙιτΙε·ειι ΙνεΙΙιε». (Ντ.

Ιε`εΙεΙ‹: «Ζιιτ ΙἰεειιιειἰΙ‹ άετ ΑιιοπιειΙιειι άεε Ρ.ιιεΙΙετι·ε
ΙΙεκεε». (Ντ. ΜΙ.
Βει ειιιεπι εεΙετεεΙιτε.ιιΙεειι Βιιιιετ ΙιεοΙιιιοΙιτει.ενετΙ”. άΙε Ετ
εεΙιειιιιιτι;τειιάεε εεΙιτειι2τειι ΡεεεΙΙεττεΙΙεκεε. Αιι άειιι ι·εοΙιτειι
ΒεΙιιε νει· άετεεΙΙιε ει.ειι·Κει·ΙιϋΙιη :ιπι ΙΙιιΙτειι Ι'εΙιΙτε ετ νοΙΙ
ειΒιιάιι;; Μιά πετάει ω· άπεεεΙΙιε 8.ι1εΙινοιι άειιι τεεΙιτειι Βειιιε,
ειι άετιι άετ ΒείΙειι ει:ει·Ιτει·ΙιϋΙιι: εει·, τιιοΙιΕΙΙΙιει·ιτε;τειι.ΒεΙ
ΒεΙεΙοτιἴειι άεε·ερειι άετ ΞεΙιιιε άεε ΙΙιιΙιειι ΩιιιιάτΙεερε ιτε.τιε
άεειιιιιΙ άειιιΙιεΙιε Οοιιτ.τ.ιοι.Ιοιιάετ Α«Ιάιιεποτεε άεε τεεΙιτειι
ΟΙιει·εοΙιειιΙτεΙε πιά'.

Μ.

Ρ. Β ο εει.ιι ο ιν: «Πω ειιάειιιιεεΙιειι Πετάει άετ ΡεεΙ.». (Ντ. 34).

Ρ. 'Ι' τ ο ι ε ΙΙ Ι: «Ζιιτ Παει» άετ Ηετ2ΙιγρετττορΙιιειι».(Ντ. 85-89)_
ΝιιεΙι ειιιετ εἰιιεεΙιειιάειι ΠεΙιετεΙεΙιτ.άετ ΙιεετεΙΙ'ειιάειιΜω
τε.Ι.ιιτ ΙιεεεΙιτεΙΙιτ νε". άἱε ΙιΙει‹ιΙοειεεΙιειι νετειιιάετιιιιε;ειιιιι
άετ ΜιιεΙτιιΙειιιιτ, ΘεΙ'ειεεειι ιιιιά Νετνειι8:ιιιεΙΙειι άεε Ηετπετιε
εει ΗγρετττορΙιΙε άεε ΙιτιΚετι νειιιτιεΙτεΙε τιιιεΙι Ι:ϋιιεΙΙιεΙι Ιιετ
νοταετιιι*ειιετΙιιειιΙ'ΙΙοιειιπ άετ ΑοττειιΙΙΙερρειι Ιιει ΚειιιιιοΙιειι.

Ρ. Ιινειιιο νικ «Ι)Ιε ΙνιτΙτιιιιε άετ θΙΙ'τε ειι( άειι θι·ιμιιιΙειιιιιε
Ιιει νετεεΙιΙεάειιειι Ζιιετειιάετιάεε Νει·νειιεγειειιιε». (Ντ. 85Ι_
νετειιεΙιε ει: Ε'ι·ϋεεΙιειι ιιιιά ΚειιΙιιεΙιειι.

ιν. Ε. ιι Με ο ιν : «ΠεΙιετ άιε Πετιιεειιτε Ιϋεειιάε Βιέ·ειιεοΙιεΙ'τειι
άει· ΑΙΙοιΙΙειι ιιιιά εΙιιιΒ·ετ ιιειιετ Μεάιοπιιιειιτε».(Ντ. 36.
88 ιι. 89).

ΠιιτοΙι ειιΙ›ειιτε.ιιεΙιήεετΙοιιειι ΙΙΙεΙιιετ Ι)οεειι Κε.ΙΙ εΙιτοτιιιειιιιι
9.9)! ρτο άοειΙ ινιιτάε ΜΙ 'Ι'ειιιΙιειι Ηε.τιιεειιτεειΙιΙεεει·ιιιιεειι
Ιιει·νοτι.ςετιιτ'ειι;άειι·ειιΙ'ννιιτάε ιΙιιιεπ άιε ΙΙ5εειιάειι8ιιΙ›ετειι: ειιΙι
επτα" οάετ Ιιι άειι Μπαειι ειιιςεΐιΙΙιττ. Ι)Ιε Β.εειιΙιε.τεάιεεει·
νετειι‹ιΙιε ννει·ειι ΓοΙετετιάε:
ΙΙ νοιι άειι ειιεειι·πιτιάιετιΒιιΙιετε.ιι2ειι εΙτιά νοΙΙΙιοιιιιιιειι Ιιι
άΙΙΙ'ετειιτ ιιι εεννΙεεειι Ποεειι ΙΙτοττοριιι, Πτιεεάιιι ιιιιά Αειά.
ΟΙιιιιιειιιτι, ινΙι·Ι‹εειιι- Ριρετει2ιιιιιιιά Ι.τειάιιι. :ιΙιεοΙιιι: εΙΙ'τη; -
ΜεΙιιιιιιι.
2Ι Με ειιΙιειιτιιιιεΙιι_ΙεετΙοτιεΙΙ' άἱεεετ ΙΙΙΙτιεΙ τιιΙ”τειπε εεΙιτ
ετιετΙιεΙοεει.ΙεΒ.εεειΙοιι Ιιετνοτ.

8
)

Πι·οιτοριιι. ιιτΙοεάΙιι. ποιά. εΙιιιιιοιιιιι. Ι‹οΙιΙειιειιιιτεε Νε
ττιιιιιι ιιπιά ΒιιΙιΙιιιιι νετΙιἱιιάετιι ιιιεΙιτ άιε Πε.ττιεειιτειιΙιΙεςε·
ι·ιιιιε άει· νϋςεΙ ιιιιτ.ετάεπι ΒιιιΙΙιιεε άεε ιιειιτι·ε.ΙειιεΙιτοιιιεειι
τετι ΚεΙΙιιιιι.
4) ΡΙρετει:Ιιι νετΙιιιιάετΙ άΙε Ηει·τιεειιτεεΙιΙεεει·ιιιι€ ΜΙ εετ6
εεε ΗΙιιιτειι ιιπιάιιι θεΙειιΙτειι, Ιει ιιΙιετ "Με ΠτιΒΙ.ιιιιάε Πειτε
ε5.ιιι·εεΙιΙειεετιιιιεειιιιι άειι Νἰετειι ειι ΙΙ5εειι.

ό
)

@Μάιο ινιτΙιτ εΙιετιεο.Με άεε ΡΙρετε:Ιιι, Με ε.Ιιει· νιεΙ

ΒειεΙιτ
τΙιεΙΙινειεε ειιεΙι άιε ΗετιιεειιτεεΙιΙερετιιιιεετι ιιι άειι

ι'ἰει·ειι.
6Ι Αεί' θτιιιιά άιεεετ ΤΙιειτεεεΙιετικι άεε Εγειάιιι εΙιι ειιτεε
ΠιττεΙ :που Ροάε,τ.ει·ει,εε ειιιά ά:ΙΙιετ ινοΙτετεεειι:ιιιε ΙΙΙΙιιιεοΙιε
ΒεοΙπιι:Ιιτιιιι€ετιΙιι άΙεεετ ΒιοΙιιιιιις εεΙιτ ινάιιεεΙιετιεινετΙΙι.

Β. Ε
'

τι ο ά ιιι :ιτι ιι : «Βειπτάετεπι· Ρε.ΙΙιοΙοειε άετ ΡεοτΙιιεἱε».
(Ντ. δ? ιι. 98).
ΠΙε τιιἰΙιτοεοορΙεεΙιεΠιιτετειιεΙιιιιιε νοιι ΗειιΙετϋεΙτοΙιετι, άιε

7 ΡετΙετιΙειι ιιι νετεοΙιἱεάειιειι Κτε.τιΚΙιεΙτεετπάιειιειιτιιοιιιιιιετι
ννιιτάειι, ετε;εΙι ΡοΙΞειι‹Ιεε: άιε ΡειρΙΙΙετι ειιιά νει·άιοΙττιιιιά νει·
ΙΙΙ.ιιττετε.Με ΟερΙΙΙ:ιι·ετι ει·υνειτετΙ:ιιιι νει·ΙιιιιΙ' άετ θεϊΙΙ.εεε Ιιι
ΙΙΙι·ι·.ιιιοιιειι; εΙΙΙ.τΙτετε νετε.ιιάετιιιιετειιειιιά Ιιι άειι ΖεΙΙειι άει·
ΗοτιιεεΙιιαΙιι ιιι ΙιεοΙιει.εΙιτειι(ιιιινοΙΙΙΙοιιιιιιειιε νετΙιοτιιιιιιε άει·
εεΙΙιετιι, Ιιι άει· "πιο Ι‹Ιεἰιιε ΠϋΙιΙειι Μάικ, Με, νν:ιΙιτεεΙιειιιΙἱεΙι,
Με Κετιιτεετειι μεΙ'ϋΙΙι ειιιά.

99”. Ρ ε τ τ ο νν:«ΕΝΠΓιιΙΙ νοιι ττειιιτιειΙιεεΙιετΡετΙτοιιΙΙἰε›:..(Νι·.88).

Α. Ρεά ειι Ιω: «Με Ρ'ειΙΙ νοιι Μγκοεάειιιε. (Ντ. 88ι.
Πετ Ι('εΙΙ Ιιεττεΐ ειπε 63-_ΙΙΙΙιτΙεε ΙΙ'ι·ειι, εει άετ Με θεΙιὶΙά
άτΙΙεε νοΙΙΙΙοιιιπιειι Ι`εΙιΙτε.ΤΙιγι·εοιάιιι ιιιιά τοΙιε 8εΙιεΙ'ευΙιιΙά
άτϋεε ε·ε.Ι.ειι(ειπε ΒεειιΙτετε.

Ε. ΘοΙ ιιΙιι τιιιι: «Ζιιτ ΚεειιιειιΙτ άετ ετοεεειι ιιΙειιτΙΙιεεΙιετι
ΒΧειιάετε:-›.(Ντ. 89 ιι. 40).
Με. ΙιεεεΙιτεΙΙιΙ: ειιιετι Β"ε.ΙΙνοιι ΡΙειιτΙΙΙε εει ειιιειιι άιιιιιχετι
Βειιετ, ΙιεΙ άειιι ιιι 4 Βιτπιιιιε;ειι επε άειιι ΡΙειιι·ειεπεΙιε 12 Ι.ιτει·
ειιιεε εστόε-είετιεειι Βιτειιάετεε ειιΙΙ'ετιιΙ: ινιιτάειι (ερεε. θε
ιινΙεΙιτ ΙΙ.(ΙΙΡΙΙ. Ι)ειε θεντιεΙιΙ. άΙεεετ Εκειιάε.Ι;ιιιειι,ε_τεΙιεΙι·ιιε· 89
ΡΙ'ιιιιά. ννΙΙΙιι·ειιά άΙε Β·τόεετε ιτι άετ Ι.πει·ε.τιιτ Με (ειπ Ιιε

Ι

εεΙιτἰεΙιετιε Πετι,ε:ειιιιτ 22 Ρίι1ιιά Ιιεττιιε;(Κτειιεει. Ι)Ιεεε ετοεεε (

ΡΙϋεεΙεΚεἱιεειιεειιιιιιΙιιιιε Ι›εινΙτΙ‹ιε Ιιειιτι Ρετ. ειπε ετετΙ‹ε
Ι)ιεΙοοιι.ιιοιι άει· Οηςτιιιε, εΙιετ Ι‹εΙιιε ΚτειεΙειι(εετϋι·ιιιιαετι ιιιιά
τιιιτ ΠειιΙ‹ άειιι εεειιιιάειι Ζιιεεει.ιιάεάετ ειιάετειι Οι·ε,ειιεγετειιιε
Ι‹οιιιιιε ΡΜ. ι·εεΙιτ Ιε.ιι.ε·εεειιιε ΚτιιιιΙιΙιειτ ει·ττε;ειι.

Α. Β ε ο Ιι ε τ.

Ι

ΒεοΙετΙοΙοφΙ. Μ. Χ. ΑΙιΙΙι. 2 ιι. 3
.

Μ. ΡἱεοΙι: «Ζιιτ ΟειειιιετΙΙιάετ ειεςιιΙτιι·τειιΡιιΙιιιοιιτιΙΒΙερρειι
ει·ΙΙι·ειιιΙΙι1ιιε;».
ΑιιΙοτ ΙιειἱεΙιιετ. ΙΙΙιετ ειιιειι ΙΙ'ε.ΙΙ νοιι ιιΙεει·ϋεετ ΒιιάοοετάΙΙ.Ιε

ι ιιππ Ι.οεεΙιεετΙοιι :ιιι άειι ΡιιΙιιιοιιεΙΙΙΙειιιρειι (ΙιεοΙι:ν·Ιιτετ ιιτι
ΒιεάΙΙιοεριιεΙ ειι Οάεεεει).Βτ Ι›ετι·ειί'ειπε ΙΙ·(-ΜΙιιι,ε;ε?και άεε
ιιιιτ εΙΙ;.τειιιειιιειιΟεάειιιειι ιιιιά Με ετ6ιτΙτετΠγεριιοε Με Ηοε
ριιιιΙ ειιι('εειιοιιιιιιειι ινοτάειι ινει·. [Με Ηετε ει·ννιεε ειεΙι ιιιΙ

ειΙΙειι Ι)ιιιιειιεΙοιιειι νει·ετϋεεεττ. ιιειιιειιΙΙιεΙι εΙιετ ιιιιεΙι ι·εεΙιτε· Με. Ιιιι 2
.

ΙιιιΙτειι ΙιιτετεοετεΙτειιιιι ιιιιεοιιΙΙιττε ιιιιιιι 2 (Ιε
ι·ΙΣιιεεΙιε,ειπ εγειοΙΙετ:Ιιεε ιιιιά εἰιι άΙειετοΙΙεεΙιεε.ειι άετ Βετε
εριιεε επι εεΙιιν:ιεΙιεε εγετοΙἰεεΙιεε θετε.ιιεεΙι; Αεεειιτιιει.ιιοιιάεε

2
.

Αοττειτοιιεε. ΑΙΙιιιιιιΙιιιιτΙε. ΓΙεΙιει·Ιιεινεςιιιιε· Με 88,7. Βιε
Πιε.<,τιιοεεινιιι·άε επί ειιιε 1ιιειιΙ'ΠοΙειιε άει· ιιιΙΙι·ε.ΙΙε ιιιιά άει·
ριιΙιιιοιιεΙιε (νετΙιιιιιάειι πιπ Βτειιοεειε·εεεεΙΙΙ. ΒεΙ άετ ΑιιτοιιεΙε
εοιιετε.ιιτιε ιιιε.ιι:ΙιιειιΙΙ'. ν. ιιιιιτεΙΙε. Βιιάο:ει·‹ΙιιΙε ε.οιιτε ιιΙεε
τοεε.νν. εετιιιΙ.ω. ριιΙιτιοιι. ΗγρετιτορΙιιε ει. άεςειι. εάιροεε.
εοι·άΙε. Ηγάι·ορει·Ιοει·άιιιιιι. ΗγάτοΙΙιοτε.κ. ΜΒΜ... ΝερΙιι·ι1ιε
ρε.ι·ειιεΙιγιιιειοεε..ΒιιάοιιιεττΙτιερεεε ρε.ι·τιιτιι.Με θΙ'Ι1ΙιτΙΙιτειιοΙιε
ινιιτάε ιιΙεο ειπ εει›τιεεΙιει·ΡιιετρετεΙρτοοεεε οοιιετεΙιτι.

ι Κ. Β'1ει·ονν: «Κιιιιη·εε Με ειπ ι:ΙιετερειιιιεεΙιεε Αἔετιε».
Ιιιι νετΙε.ιιΙ'ε νοιι 6 .ΤεΙιτετι Ιιετ ΑιιΙοι· άΙε ΙνἱτΒιιΙΙΒ 693888
Μιιτ.εΙε Ι›εΙ άειι νετεοΙιἱεάειιετειι Ι.ειάειι ετρτοΙιτ ιιπιά εεΙειιετ
ειι Ι'οΙεετιάειι ΒεειιΙιετειι: 1

.

Ιιι 29 Β`5ΙΙειι νοιι Αιι:.ιειιιΙε. ίετιιετ
Ιιι ΙΙ'5ιΙΙειι νοιι ΝειιτεειΙιειιΙε ιιιιά Ηγετετιε Ιιεινιι·ΙΙιε άιε κε
τιιγεεειιι·ιιι τεΙετ.Ιν Ιτιιι·εετΖεΙΙ ΗεΙιιιιιε άεε θεεειιιιιιτοτςειιιε
ιιιιιε ιιιιά ΒοΙιινΙιιάειι πΙΙετ ΙέτειιιΙΙΙιεΙ'Ι.ειιΒτεοΙιεΙιιιιτιιζειι. 2

.

Ιιι
ειιιΙεειι ΡΙΙΙΙειι νοιι ΕεΙιετ- ιιιιά Νιει·ειιΙ‹οΙΙΙ‹ τειιιά ΙΙ'. νει·
εεΙιΙιιιιιιιει·ιιιιΒ·άετ 8τΙιιιιετΖειι ιιιιΙ;ετ άει· ΚιιιιιγεεΙ;ιεΙιειιάΙιιιιε.

Β
.

Κτε.ιιΙΙΙιειτειι άεε Ηετ2ειιε ιιιιά άετ θετε.εεε ντετάειιάιιτεΙι
Κιιιιιγεε άιιτεΙιπιιε ιιΙοΙιι: ιιι .ε·ϋιιει.ιεειιιΒιιιιιε ΙιεειιιΙΙιιεετ, ιιπ
θεεειιΙΙιεΙΙ άιε ΖιιΙ'ιιΙιτ νοιι εοΙοΙι ι:τοεεειι ΡΙΙιεει.<;Ιτειιεπιειιεειι
Ι‹ειιιι ιιιιτ εεΙιειάΙιεΙι εΙιιννΙτΙτειι. 4

.

Νεεετινε ΒεειιΙικτε ετ2ἰεΙτε
Αιιτοτ εει Ρετεοτιειι. άιε Με 'Ι'ιιΙιετΙιιιΙοεε νιεΙετ 0ι·ετειιε Βε
Ιιεΐτετ ιν:ιι·ειι. Ι'ετιιει· Ιιει ποστ εἰτιεεωειιάετ ΒιιιιεειιρΙιιΙεε _Ιιιιι
πετ Ρει·εοιιειι ιιιιά εει ετετΙ‹ ντιτεετϋεΙττετεΙιτοιιιεεΙιετ ΡΙιτἱεε.

. 5
. θα” ειιιάετεινετειι άιε ΒεειιΙΙιιτε Μ! ΙιιΙΙ.ιεΙει· ΤιιΙιει·ΚιιΙοεε

ιιιιά ΙιεΙ πειιι;; νοι·εεεεΙιι·ΙττειιειιΡΙΙΙΙειι. ΙιΙετ ει·ιἱεΙτε άιε Κε
ιτιγεεειιτ άΙε εεΙι6τιει.ειιΒεειιΙιετε -

ΗεΙιιιιι€
άεε ΑτιρεΙΙιεε,

Ζιιιι:ι.Ιιιιιεάεε Κ6τρετ,=τειι·ΙεΙιτε,ΑΙιτιεΙιιιιε άεε ιεΙιει·ε. 8εΙιι.νΙτι
άειι άεε Πι1ετειιε ιιτιά άεε Αιιεντιιι·ΐεε. θ

. Πιο ΚιιιιιγεεΙιεΙιειιά
Ιιιιιε: ιιιιιεε Ιε.ιικε Ζειτ Ιοττεεεεωτ ννει·άειι. 7

.

ΟοιιιτεΙιιάΙειττω
άιεεε ΒεΙιειιάΙιιιιε; εει 1

.

ΑτΙιετοιιιε.τοεεάετ ΘεΙ'εεεε ιιιιά Ηει·2
ετΙ:τειιιΙτιιιι€ειι. 2

.

Βει ΡΙετΙιοτε εΙιάοπιιιιιιΙΙε. 8
.

ΒΙιειιιιιετίειιιιιε
ιιιιά θιεΙιτ. 4

.

Ηγρετε.τιιιιιεετεΙιι·οιΙιε. 5
.

Βοι άειι Ιεπτειι ΡετΙο
άειι άετ ΒιιιιςειιρΙιτ.ιεε ιιπιά Πϋ.ιιιορτοε. θ

.
Βει Ι..εΙιει·- ιιιιά

ΝιετειιΙτοΙΙΙιειι.

Ν. Β:ι.Ι ιιιεΙιο νν: «Ζιιτ ΡετΙιο;ειιεεε άετ ε.ειιι.ειι;;εΙΙιειι Εε
Ι›ετεττορΙιιεε›.
ΒεΙιι· ειιεΙ'ΙΙΙιι·ΙιοΙι εεΙιεΙτειιετ Βει·ιεΙιτ ϋΙιετ ειιιετι ΡειΙΙ νεε
8.0ιιΙετεεΙΙιετ Ι.εΙ›ετειτορΙιιε εει εΙιτειιι93-_ΙΙΙ.ΙιτιεειιΜε.ιιιιε, ιιππ:
εἱιιεεΙιειιάετ ννϋι·άιε·ιιιικ άεε ρειτΙιοΙοεάεεΙι-ειιετοιιιιεεΙιειιΒε
τιιιιάεε.

Ε. Ρετει·ε: «!)ιε Βι·Ιτι·ιιιιΙιιιιιεειι άεε ΙΖϋοΙτειιιιιει·Ιτεεπί' Βε
ειε άει· Ιιετεάιτ.ΙιτειιΒγρΙιΙΙΙε ΙιεΙ Νειι€εΙιοτειιετι ιιπιάΜυε
ΙΙιιεειι».
Με ΙιϋεΙιετ ιιιΙ.ετεεεειιι.ε ιιιιά 1εΙιι·τεἰεΙιε ΑΙιΙιειιιάΙιιιια. επί
άιε ινΙτ ιιιιεετε Ι.εεετ μπε Ιιεεοιιάει·ε ει1Ι'ιιιει·Ιιεειιιιιι·ιεεΙιειι,
ννΙτά ινοΙιΙ ιιι άειιτεεΙιετ ΒρτσεΙιε ει·εοΙιεἱιιειι. Ηιετ ΙιεειιΙΙεειι
ινιτ ιιιιε άεε νοιιι νει·ίεεεει· ιιιιΙεεετεΙΙιε Βεειιιιιε ννἱεάει·ειι
εεΙιει1: ΠΙε εγρΙιΙΙΙτΙεεΙιε ΒτΙΙι·ειιΙ‹ιιιιΒ· άεε Β.ϋεΙιτειιπιιι.ι·ΙτεΒε
υ;ΙιιιιΙ: οΙιτιε ΓιεΙιετΙιενι·εειιιισε:,οΙιιιε Ιιεεοιιάετε ΑΙΙΒιετιιειιιεγιιιρ
τοττιε;ιιιιά ΙιεΙ'ΙΙ.ΙΙτ εοινοΙιΙ άιε ιιιοτοτΙεεΙιε,Με ειιιοΙιάΙε εειιεΙΙιΙε
ΒρΙιεετε; ετετετε ειιεεει·Ι. ειεΙι ιιι άετ ΜεΙιι·ιιιΙιΙ άετ Ρε;ΙΙε Ιιι
Ρει·ειΙτεειι, εεΙτιιει· Ιιι ΜιιεΙτεΙΙτι·ϋ.ιιιρΐειι. Ι)Ιε ετρΙιΙΙΙΙΙεοΙιετι
Ι.εΙιιιιιιιιΞειι ειιιά εοΙιΙεΙΤει· Νετιιτ ιιπιά εΙιετεΜετιεἰτειι ειοΙι
άιιτοΙι άειι ΙιεΙαιιιτιτετι 'Γγ ιιε άετ Ινιιι·ιεΙΙ5.Ιιιιιιιιις, ά

.

Ιι. εε
ειιιά ΙιΙΙ.ιιίΙα ιιιιτ εΙιιιεΙιιε ιιεΙτεΙει·ιιρρειι ΙιεΙ'ε.ΙΙειι, νιτάΙιτειιά
ειιάει·ε ΜεεΙτεΙετιιρρειι άετεεΙΙιειι Ειτττειιιιτει.τ“ιιπ Πει ΙιΙεΙΙιειι;
εο Ι:ϋιιτιειι ε. Β. άιε ΜιιεΙτεΙιι άεε νοτάει·ειι·ιιιε ιιιιά άετ Ηειιά,
άιε ΙΙιτε Νει·νειι νοιι άειι θ.. Τ

.

ιιπιά8. ινιιτπεΙιι ει·ΙιειΙτειι ιιιεΙιι·
ννειιιεει· ιιοτιιιεΙ ΙιΙεΙΙιειι. ννεΙιι·ειιά άιε ΜιιεΙτεΙιι άει· 8εΙιιιΙτετ,- άεΙιοιάειιε, ειιΙιεεεριιΙει·ιε, ειιρτε ετ ΙιιΙτε.εοιιιεΙ.ιιε πι. ειιά.
άἰε νοιπ θ

.

ιιιιά Τ
.

Ινιιτ2εΙ Με Ιτιιιει·νιι·ι ιινετάειιεεΙιικει· Με
άΙττ ειιιά. Βιιιά ΙιεΙάε Βιιι;τεττιιτεΙειιει·ει·ΙΙΤειι, εε Ιετ άει· ?ΜΙ
πιϋεΙΙεΙι, άειεε ι·εεΙιι.ε ε. Β. ιιιιτ άιε ΙΙ'Ιεκοι·ειι άει· Πετιά ιιιιά
άετ ΡΙιι;τει· ρ:ιτεΙγειι·ι;εἱιιά. ΙΙιιΙ‹ε άεεεεειι άιε ΜιιεΚιιΙετιιι· άεε
θεΙιιιΙιει·τΙιιεεε. Βει ΑΙΙ'εετΙοιι άεε ιιτιτ.ετειιΑΙιεεΙιιιΙιιεε άεε
8εΙιιιΙτετρΙεκιιε ΙΙε.ιιιι άεε ΙιεΙΙειιιιτε ΚΙιιτιιρΙτε'ει:Ιιε θγιιιιιτοπι
νοτΙιειιάειι εεΙιι (νετειιεετιιιιρ,· άετ ΡιιρΙΙΙε ιιιιά άετ Ι.ιάερε.Ιιε
ιιιιά ΔΙιΠεεΙιιιιιε άει· Ινειιεςε ιιεΙιετι ΜΙΙιιιιιιιιε· άετ Βετ.τειιιιτει
άει·εεΙΙιειι 8εΙιε). ΑιιοΙι άιε ΜιιεΙιεΙοοιιττεειιιτειι, ννειιιι εοΙεΙιε



Μ.

!!!›ει·!ιιιιιρινοι!ιοιιιιιιειι, ιι·ιιιι·ειιι!ειιεε!!ιειι 0!ιειι·ε.Ιιιει·:ιι!ε!ιτΜε
μπηκε ςε!!!!ιιιιιε Βιιιι·ειιι!ιΜ !ε!: ι!ι;!ι!. !ιιι θεεειιι;!ιε!! ι!!ε Μ!.!ι
ιιιιιιιι: !ε!; ε!ιιε εο!ι!ει!'ίεΜε ει!! !ι·ι,>;ειιι!ε!ιιειι Μιιε!ιε! (ε. Β. !ιι
ε!ιιειιι Ε'ει!!ε0οιιτι·ειειιιι·ιιιιι. !!εο-ρεοε.τ.Με!εο!ι!ειΠει·Πι!ιιιιιιιις
άει· ιιιιτει·ειι Βιιιι·ειιι!ιΜ). 8!ιιιτ!Με Ηει!ειιιιιε!ιε!ιιεοιιιι·εειιιι!ι·ι. ι
εε !ιειιιιι ιιιιιιιι ειιιε!ι !ι!ει· ε!ιιειι 0ιιι.ει·εε!ι!ει!νοιι σει·ε!ιι·ιι!ει
0οιιιι·ιιειιιι· ινει!ιΠιε!ιιιιΘΠ.εε ε!ιιι! όπιιιι !ο!εειιι!ε Ριιιι!ιιε ει!
!ιεκε!ι!ειι 1. ι!ιιε Εε!ι!ειι νοιι ι-ιιιάειειι εει·ειιι·ιι!ειι5γιιιριιιιιιειι
κ. Β. Με !!'ε!ι!ειι νοιι Βεννιιεειεε!ιιειδι·ιιιις, Βι·!ιι·εε!ιειι ω.
2. θ!ε!ε!ι2ε!ι!ἔε Ρει·ε!γεειι άει· !ιι άετ Νει!ιε ε!ο!! !ιε!!ιιι!ειιι!ειι
Ρ!ειιιε δ. Με νοι!ιε.ιιι!ειιεε!ιι ι!εε Κ!ιιιιιρ!-ιε'εε!ιειι Βνιιιριοιιιεε

1

4. ειιι!!!ε!ι !ει ει! !ιειιο!ιι.ειι,ω” ι!!ε ει·ρ!ι!!!ι!εο!ιειι 0οιιιιιιο
ιιιι·ειι πιιι! Βιιεειιιειι !ιι !!ιι·ει· Ιιιτειιε!ι.ϋ.τεε!ιι· νετε.ιιάει·Ι!ε!ιε!ιιι!
ιιπι! !ιιιιι!!ε !ιι εε!ιι· !ιιιι·ιει· Ζε!ι εε!ινν!ιιι!ειι,ιι·ι!!ιι·ειιι!ι!!ε εειιι
!ιι·ιι!ειι0οιιιι·εετιιι·ειι εοιιετειιι νει!ι!ε!!ιειι.- Πει· Ριιιε!!ειι·ε!!ειι
!ε!ι!ι. Μ! ενρ!ι!!!ι!εε!ιειι Ρε.ιιι!γεειι. !)!ε εε!νιιιιοι"ει·ει!!εο!ιε
Βειιοι!οιι !ι!ετει: άειι τω· ιιει·ιιι!ιει·ε Ριιι·ιι!νεειι ε!ι:ιι·ε!ιτει·!ετ!
εε!ιειι 'Γγριιε Με: Βιιιιιι·ι.ιιιιι;ει·ειιοι!οιι!ιε.ιιιιειιννε!!ειι!ιεο!ιειο!ιω ινει·ι!ειι.- Με ι!!ε εειιε!!ι!ε Βιι!ι!!.ιεε.ιι!ιιιιει.,εο ιιιιεεειτ
ε!ε!ι ι!ει·ειι Βει!ιε!!!ειιιιιι,ι !ιι Ηι·ρει·ι!.ει.!ιεε!ειι.ιι άειι !ιι·ιιιι!ιειι
Εκιι·ειιι!!!!τειι. νϋ!!!,ιζε ΑΜιεε!!ιεε!ε άει· εε!!ι!ιιιιιειι Αιιεο!ιιι!ιτε
!ιιι! Αιιιοι ιι!ε !ιεο!ιεο!ιτει:.- Με Ριοςιιοεε άει· ενιι!ι!!!ι!εο!ιειι
Μνε!!!!ι!ειι !ε!:ε!ιιε ρ;!!ιιε!.!ιζε.νοιι 10 Ε'Ι!!!ειι ινιιι·ι!ειι8 ,ειιιεε
εε!ιε!!τ. !!!ε Βε!ιειιι!!ιιιιιι· !ιεειε!ιι. !ιι άει· Ιιιιιιιοι.!οιιεειιι·; Με
!ι!ε!ιιειι Κ!ιι‹!ε·ι ιιει·τι·ιιι;ειι!!!ε Ωιιεο!ιε!!!ιει·ε!ιιι·ε!!ιιιιιι;ι0_5Με.
ε!ιιει·ε! Μιι!!ε!ι) ,ςεινϋ!ιιι!!ο!ι εε!ιι· μι; Βι!ιιι!1Με!! άει· Β-4.
Ε!ιιι·ε!!ιιιιιε· !ιεε!ιιιιειι ι!!ε Κ!ιιι!ει· ά!ε εε!!!!ιιιττειιΒιιιι·ειιι!ι!ιτειι
ιιι ιιε!ιι·ιιιιο!ιειι. ιιιιι! Με!! ε!ιι!ι;ειι νι·ε!τει·ειι1ιιιιιιετ!οιιειι!ετ
ι:,ειι·ϋ!ιιι!!ε!ιι!!ε Ριιι·ε.!γεε νει·εε!ιιι·ιιιιι!ειι; κιιιινε!!ειι_!ει!οο!ιε!ιιι!
20-80 Β!ιιι·ε!!ιιιιιΒειι ιιο!.!ιννειι‹!!8.

8 ε !ι ει· !ι ιι ι ε ο !ι ε ιν: «Πε!ιει· ε!ιιειι Ρε!! νοιι ιιι!!ε!ιε!ιιι!!ε!ιειιι,
Με!!! ο!ιν!!ιεειιι Αεο!τεε».

Αυτοι· Με! ειιιιι!ε!ιει Α!!εε, πω. !ιι άει· Ιι!τει·ε.ιιιι· !!!ιει·Με
ε!ιγ!!!εειι πιιι! ε!ιγ!ιιε!!!ιιι!!ε!ιειιΤι·ειιεειιι!ειε !ιε!ιιιιιιιι.Πιτ. ιιστ;
ιει'ει·!ι·ι. ε!ιιιιε!ιειιι! ιιιε ι”ι·ι!!ιει·ειιΑι·ιιε!ιειι νοιι Ωιι!ιιο!ιε,
Βειιιι!.οι· ιι. ε.. πιιι! ι!!ε !ιι !ειειει· Ζε!ι. ει·εο!ι!ειιειιειι Αιι
!ιειιι!!ιιιιιιειι νοιι Βιι.ι·Βε!ι ιι !ιι, Ι.ι!ΟΠ ιι. ε.. Αιιιοι·ειι. Πει·
νοιιι Αιιιοι· ιιιιτει·ειιε!ιτεΡε!! ινιιι· !ο!ε·ειιτ!ει·: εε ινιιι·ι!ε !!ιιιι
ειπε Αεο!τεε!Ι!!εε!Β·!ιε!ι:νοιι ε!ιιειιι Κιιιιι!ιειι, άει· !ιιι ε!ιιει· Νε
ιι!ιι!ι!ε ει!! Ιιιε!!εο!ιει· Βιιε!ιι ιιι θι·ιιιιι!ε εειςειιιζειι και; πι·
Πιιιειειιο!ιιιιιιι· ειιιιεεειιιι!ι. Ι)!εεε Αεε!ιεε!!!!εε!ε!ιε!τ!ιιιιτε ε!ιιε
ιιι!!ε!ιινε!εεεΡιιι·!ιε, ειιι!ι!ε!ι:_!ει!οο!ι!ιε!ιι ω!. τ!" ε!ε ε!ο!ι`ιιε!ιιι
Αιιεεο!ι!!ι.ιε1ιιιιι!ι Αει!ιει· ιι!ε!ιι: ειιι!'ε!ι·1ιιεπιιι! Γειιιιϋιι!‹ε!ιειι
ιιιι.ε!ιΒε!ιειιι!!ιιιιε ιιι!τ Οειιι!ιιιιιειιιιι·ε ιιιιιει· ι!ι-ιιι Μ!!ιι·οεεορε
ε!ε!ι ιι!ο!ιτ ιιεο!ιιι·ε!εειι !!εεεειι. Νεο!! Ρ!!τι·ιι.ι.!οιι ιιε!ι!ε!ι άιε
Γ!!!εε!ιι!ιε!!:ι!!εεε!!ιε Βεεε!ιε!!'ειι!ιε!ι,ι·ειια!ι·ιτεεο!ιιι·ιι.ε!ιε.!!ιε!!εο!ι.
Με ειιιεε.θενν. = 1009. Νεε!ι 0ειιιι·!!”ιιε!ιειι ει·!ι!ε!ι δ. ε!ιιειι
!‹!ειιιειι Ν!ει!ει·εο!ι!εε·.άει· Με ,ειιιεε !-ι!ε!ιιειι, ριιιι!ιι!ϋι·ιιι!ι.ιειι
Κϋεε!ο!ιειι πιιι! Με !ιιι Ζει·ι'ει!! !ιεει·!!!!ειιειι Ι.ειιεοεγιειι !ιιι
ειιιιιι!. - Βε!ιιι Αιιεεε!ι!!ι.τε1ιιιιι!ι οοιιε. Εεε!εεειιιε νει·εο!ινν!ιι
π!ε!.Με ιιι!!ε!ιινε!εεεΠι.ι·1ιε,!!!ε Ρ!!!εε!ι.ι;!ιε!!;Μιά οιιιι!εεο!ιειιά.
Πιτ Θε!ρε!:ει·ει!.ιιι·εει·εο!ιε!ιιι ε!ιι Ν!ει!ειεε!ι!ιιε. Νεε!ι Εεε!ιιιο!ι
Γεω! ε!ε!ι Ι"/<ιεΕ!!ιινε!εε. Ζιιι:!ιει· και· "Με νοι·!ιε.ιι‹!ειι. ε!ιοιι
εοννειι!ιι·Ρεριοιι ι›‹!ει·Ηειιι!ιι!!ιιιιιιοεε. Θε!Ιειιρ!Βιιιειιιε ινιιι·ι!ειι
ι!ιιι·ο!ιι!!ε θιιιε!!ιι“εε!ιε Βεειοι;!οιιε.ιι!Έε!'ιιιιι!ειι. Ηει·ιιειοΠ'ι“ειιά
ε!ο!! !ιι ε!ιιει· Μειι.<ιενοιι 8,63!5 ει!! 1 1.!ιει. - Με ινεεεει
ιιιειιι:ε !ιετι·ιιιι·988,20°ιωι,Τι·ο‹·!‹ειιι·!!‹:!ιε!.ειι‹!1!,8ιι%ιιι_Ε!!ννε!εε
!,θ25. Αει!ιει·ειιιι·εει!νειο!ΐε 0.%00°Λι-›.- Αιιε ι!!εεει· Πιιιει·
ειι‹·!ιιιιιιιει·ε!ε!ιι ε!ι·!ιπι· θειι!!ιι·ε, ι!ιιεε Με "ειιιεε Ρ`ιιι!ιε εεε
Αεε!τεε ιι!ε!ιι. !ιιι!"Με νοι·!ιειι‹!ειιεε!ιι ε!ιιεε ο!ιν!ϋεειι Βιιειιι!ε.ιεε
ειιι!!ο!ιειι!!!!ιι·ειιεε!.

Ν° 'Ι'εε!ι!ει.ουν!τεο!ι ιιπι! Ρ!ινοι.νει·ονν: «Με Μοι·ιι!ιο
Ιοι.ι·ιεεεε Κιιιι!ιιο!ιειι!ι!ιιιεε ινει!ιι·ειιι!Με !ιιι.ι·ειιιει·!ιιειι Με·
!ιειιε πιιι! !ιι άειι ετετειι Τιι€ειι ιιιιο!ι άει· 0ε!ιιιι·ι».

Νιι.!ιει·οειι!ιει· Με Αιιει.ε1!ιιιιιι· άει· Βιιρει!ιιιειιιε. άει· νοι·
ιιε!ιιιιε σε» Ι.ιιι·οιοιοιιι!ε Μ! Κιιιι!ιιε!ιοιι !ιι νοιιιει·!!ο!‹ιει· (!ιιι.
ν!ι!!ι!!ι πω! άει· ΒΙιιιειιιιιε.!ιιιιε :ιιιε Με Ηιιιιινειιειι άει· Ε'οειειι
!ε!:!ιιι Οτ!ιε!ιιιι!ειιιιε!ιειι!εεειι. 1ν!ι·ι!!!ιι·ειι !ι!ει·πιιι· ι!!ε Βα!ι!ιιεε
Γο!εειιιιιι>;ειιιιιι: !!!ε Ζε.!ι! άει· ι·οι!ιειι ΒΙιιι!ι6ι·ρει·ο!ιειιννιι.ι·!ιιι
ιιιει· ιι!ει!ι·!€ει, Με πι· ειιτιε-ιιτει·!ιιειιΖε!ι;; ο!ιιι!ε!ε!ιΜε !!οειειι
ει·!ιοιι ιι·ιιιιε Γοιιιι!ι·ι;ινε.ι·ειι,εο!ιινιιιι!ιτεάιε ν!ειι8·ε άει· ιοι!ιειι
Β!ιιι!ώι·ιιει·ο!ιειι Ζινιεο!ιειι 21/ι-4 Μι!!!οιιειι !ιιι ι·ιιιιιι.; ε!ε !ιιι;
ι:ειι ε!ο!! ιι!‹:!ιι !ιι Βο!!ειιι!ιι·ιιι ιιιιι! ιινει·ειι νοιι νετεο!ι!ει!ειιει·
θι·ϋεεε; εε ί'ειιιι!ειιε!ο!ι ιιιι‹·!ι ν!ε!ε !ιει·ιι!ιε!ι!ι.τει·οι.!ιε Β!ιιΕ·
!ι!!ι·ρει·ο!ιειιινοιι 484-20!1 !ιιι ειιιιιι.ι. ννε!εεε Β!ιιι!ιϋι·Ρει·ε!ιειι
ιι·ιιι·ειι !ιι ειει·!ιιιιε·ι·Μειιιιε νει·ιι·ειειι - (202-1045 !ιιι οιιιιιι.);
ει!! ε!ιι!ι;ειι Ριει.ριιιιιτειιινει·ειι ε!ε εο πιιι·.άιιεε πιει! ε!ε ιιι·ιιι!ειιι
!ειιιεε Ζε!ι: ειιε!ιειι ιιιιιεειε. !!!ε ε!ιετι!ιιιειι Μειιεειι άει· ιιιε!ιι·
!ιει·ιι!ειειιΡεειιι!οοοε!ιιορ!ιν!ειιεο!ιιι·ιιιι!ιιειιΖιιν!εο!ιειι 152-859.
Βε! ιε!!'ει·ειι Β'ι·!!ε!ιτειιιιιιιιιιιι Με Μειι€ε άει· ινε!εεειι Β!ιιι
!ιϋι·ιιει·ο!ιειιιιιιι! εει· ρεειιι!οειιε!ιιορ!ι!!ειιειναι·ω, !ι!ε!!ιτ!ειι!οε!ι
ιιοο!ι !ιιιιιιει·ε!ιιε εει·!ιιεε; εε!ιι· ιεει·!ιιε ιιιι Ζε.!ι! ιιι·ει·ειι Με
ιιιε!ιι·!‹ει·ιι!ἔειι Πε!ιει·ειιιιεείοι·ιιιειι (11-ΠΣ !ιιι ειιιιιι.), ετννε.ε
ιιιε!ιι· »νεται ι!!ε 81-08ειιιιε!ιι!ιι>ι···!,ι;ι>ιιΕειιιτοογτειι(45υ20!).
ννιιε Με Β!ιιι ι!ει· ε.ιιεεειι·ιιιι;ειιειιΚιιιι!ιιε!ιειι !ιι άειι ενειειι
ΤειΒειι άοε ειιιι·ιιιιτει·!ιιειιΙ.ε!ιειιε !ιειι·!!Ι`ι,εε !'ειιι!ειιΜε Λιπο

πιιι ειιε!ι !ι!ει· ν!ε!ε !ιει·ιι!ιε!ι!ιε·ε ι·οι!ιε Β!ιιι!ιῦι·ιιει·ε!ιειι. 0!ε
Μειιιι·ε άει· ιιι·ε!εεειιΒ!ιιι!ι6ι·ρει·ε!ιειι ετε!ει: τεμ!!! !ιιι, εε Με:
ιιπι 8. 'Γκε εε!ιοιι 3890 !ιιι ειιιιιι. εετιιιιι.!ειιννοττ!0ιιε!ιιι!; ι!!εεε
νειιιιε!ιτιιιιει !ιετι!!!ι :Με Αι·τειι πι!! Αιιειιιι.!ιιιιε άει· Πε!ιει
ιι:ιιιιιεΐοι·ιιιειι; επι ιιιε!ειειι νει·ςι6εεει·ι: ε!ε!ι ι!!ε ε!ιεο!ιιτε 22.!!!
ω· ιιιε!ιι·!ιει·ιι!ι;ειιΡεειιι!οεοε!ιιορ!ι!!ειι.

Ν. 8 ι ε Μι ιι ε !ι ν: «Ζιιι· Νιώσε; άει· Πε!ει!εριιι·εε!τειι Με!!
Βοιιιε.ιιοννε!ιν».

Πειτε! ιι!ο!ιι.εΝειιεε.

Μ. Μ!!ιιι ε.ιι ιι: «Βιιε !!νεε!ιει.!ιιιιιιι!ει· Ι.ιιιιιι·,·ειιπιιι! άοε Βιιι·ιιιε
!ιε!ιιι Μειιεο!ιειι».

Πιιτει·ειιο!ιιιιι€ειι!ιιι 40 !.ε!ε!ιειι. Αιι!”ει.ε!!ιιιιςε!ιιει· Τε.1ιε!!ε,
:ιιιε ι!ει·εε!!ιειιει·ι;!ε!ιτε!ο!!. ειιιεεΜε ιι!ιεο!ιιιεθενιιιο!ι!:πιιι! !!!ε
ΒΒιιιιε (Με Πε.ι·ιιιεετε!ε·ι ρι·οροι·ι!οιιιι.!εειιι !νειο!ιει!ιιιιιι άειι
θεεε.ιιιιιιτοι·ειιιιι!ειιιιιεΜε εειιι 40. ΙιεΒειιε_ιιι!ιι·ε.ιιπι ι!ειιιι εριι.ιει·
νν!ει!ει·ει! Για!!ειι. !)ειε ι·ε!ειι!νε θειιν!ε!ιι: ι!ε.εεεειι !ιει.!ι ειε!!
νν!ι!ιι·ειιι!άει· ιι·ιιιιιειι Βε!ιειιεάιιιιει· ιι.ιι!ε!ιιει· Ι16!ιε πιιι! ιιε!ει
!ιιι !ι6!ιει·ειι Α!ιει· πιιι· ετιιι!ιει·ειι Βι·Ιιε!ιιιιιε;. !ιιι !νεο!ιε!:!ιιιιιι
άει· Βιιιιιιειι !ιεο!ιεο!ιΙει.ιιιιιιι άειεεε!!ιενει!ιιι.!τιι!εε, ι!ει·ειι θε
νν!ο!ιι.ετε!ει!; !ιιιιιιει· ρι·οροι·ι.!οιιε! εειιι ννεε!ιετ!ιιιιιι άειι θε·
ειι.ιιιιιιιοι·Βειι!ειιιιιε.

Α !ι ε Ι ιιι ει ιι ιι.

8!ιιιι·ιιε! ε!ιιιεο!ιει·ε!νιιιι ! ε!ιειιε!ι!ο!ι !ιο!εειιε!.

Ντ. θ--8.

Β τι·ιιιι ε!ι: «Βει·!ε!ι!:!!!ιει·4! !!όγοιιιοτοιιι!εειι!ιιι νει·ι!οεεειιειι
.Ϊιι!ιι·». (Νικ δ).

νοιι'. ιιιι.ιι !ιιι !ιεετ.!ιιιιιιτειιΙιιά!ειιι!οιιειι εειιι ορει·ιι.τ!ι·ειι!Β!ιι
ςι·!!ῖ π̀ω. ιιιιε!ι Μϋ,ς!!ε!ι!ιε!!.νν!ι·ι!Με οοιιεει·νει!:!νενει·ίε.!ιι·ειι
εειι!!ες!.. 1ιιι!!σει!οιιπι· Ορει·:ι.!:!οιιιε;:ι!ιειιΒ!ιιιιιιι.ι.τειι18 ιιιε!.
θε!ιιιιει·:ειι 10 ιιιε!. εο!ιιιε!!εε 1νε.ο!ιει!ιιιιιι θ ιιιε!. ΒΙει.εειι!ιε
εε!ιιι·ει·‹!ειι 3 ιιιε!. 0οιιι!ι!ιιει!οιι ιιι!ι θι·εν!ι!!τιιτ 2 ιιιε! ιιιι‹!
Βι!!ι·ιιιιιι:ειι άει· Ηει·ει!ι!-!!;!ε;!ιε!!.2 ιιιε!. Πει· Ζιιεε.ιιιιιιειι!ιιιιιε
2ιν!εο!ιειι !!!γοιιιειι ιιπι! των Ηει2ι!ιε!!!,ε!ιε!ι !ιιι ιιιι!ειι.ε.!ιειι·ιιιιι!
ε!ιιε
βεετϋι·ιε

Πει·ει!ιει!;!ιε!ι ιι_!!ιι.!ιι Η!Ιι!ι!ἱ0!£.(!:ιι°8!ΙΪ. ι!ιιεε
Με .ιιννιιιτειι !ιι ι!ιεεειιι !!ε!! ιι!‹:!ιτ εε!ιειι πιιι. θει'ιιι!ιι·νει·
!ιιιιιτ!ειι !ε!. ε!ιιε 1ιιά!οειι!οιι εειιι ε!ι!ι·ιιι·ι;!εε!ιειι Β!ιιιςι·!ιῖ Μ.
!νειιιι ιιιϋ8!!ο!ι. ινιιι·ι!ε άει· νε.ι.ι!ιιιι!εννες !ιενοι·ειιςτ. 15Ξιιιε.!
ινιιιι!ε άει· 0τει·ιιε ρω· νες. ειιιίει·ιιι ιιιιε!ι νοι·Ιιει·ιε·ει·ΙΔ!ἔ!¦'!|ΠΒ
άει· Πει. Μαι. ει!! εειιι ε!ιιει!εο!ιειι 8ε!ι!ειιιι!ι. 20 ιιιε!!ενιιι·ι!ε ι!!ε
Σειρει.ι·ο10ιιι!ειιειιιεε!ιι. ι!ει·ιιιιιει· ‹!!ε ειιρι·εινεε!ιιε!ε Αιιιιιιιιιιτ!οιι
1Β ιιιιι!, ι!!ε'Γοαι.!εκει!ι·ρει.!οιι Β ιιιε! πιιι! Βιιι.!ει·ιιιιιιι.: άει·
!!!ιιοιιιε ε!!ε!ιι 8 ιιιε!. Νε!ιει·εε ιιι νο!!ιιιιειιε Κ!!ιι. νοιιι.
Νι·. 277. 1900.

Α. Α !ε !‹ε ιι ιι ι!ι· ο ιν: «Πε!ιει· ‹!!εε!εειι·ιεε!ιε Βε!ιιιιιι!!ιιιιε,·
“
ιιε!

Ρι·ειιειι!ιι·ειι!ι!ιο!τειι».(Ντ. θ. ? ιι. θ).

Ιι!!ιι ιιι!! Κοο!ιειι!ε!ϋειιιιε 8·ε!!!!!τει·Βε.!!οιι ιιι·!ι·ι.!:ιιι ε!ιιε Βε
!!ε!ι!ιι;εθιε!!ε άει· 8‹·!ιε!ὰε οι!ει· Με Βε!ιε!ι!ειι:εινί!!!ιεε ε!ιιιζε
ΐ!!!ιι·ι, Με ειιιάει·εΒ!εειιοτ!ε !ιοιιιιιιτ ει!! άειι ΑΜοιιιειι. Ρετ!
ιιειιιιι οι!ει· Με Βιιει·ιι!εεεειιά. νει!. !!!!ιι·ι ιιιε!ιι·ει·ενοι·2!!Βε
νοι· άειι! Α ιιε ετο!!'εε!ιειι νει·!”ε!ιι·ειι!ιιε Γε!! νν!ε άιε Μό;;
!!ε!ι!‹ε!ι ιζειιειιει· ει!! ι!!ε θτε!!ε ε!ιι2ιιιν!ι·!ιειι,ι!!ε !ιεε!ιι!!ιιεει.
ννει·ι!ειιεο!!, Α!ιινεεειι!ιε!ι νοιι !οοε.!ει·Αειινν!ι·!ιιιιιιι. Βε!ιειιιι!ε!ι
ννιιι·ι!εει!! ι!!εεε 1νε!εε: 0ορ!ιοι·!τ!ε,Ηειι·ονετε!ο πιει!. Πετο
ιιινοιιιε, Μειι·ιι!ε ειε.. εοννε!ι. Με άειι 'Γε1ιε!!ειι Α.'ε !ιει·νοι·
€ε!ιι, ιιι!! ειιιτειιιει·ιω€.

8.

ιν
)! ο !
ι ο ιν ε !ι γ : «Πιει·ιιει!!ιιοιιι οοιιι!ι!ιι!ι·ιΜε: 0ιιιν!ι!!Ιϋ.1:ι.

ι ι·. θ).

Ε!ιιε 2θ-!!!!ιι·!ι:ε?πιιι !ιιιττεε!ιιειι Τιιιιιοι·. άει· Με εε!ιννιιιι
ι.ιει·ει·0ιειιιε επεεερι·οε!ιειι ινιιι·ι!ε. ι!ιιιιε!ιειι ε!ιι !ι!!ι·ιει·ει·Τι!
ιιιοι·, άει· "κι άειι! ει·ειειι !ιι Ζιιειιιιιιιιειι!ιιιιιςετε!ιι;.!!!ιει· ι!!ε
Αι·ι πιιι! !νε!εε εεε Ζιιειι.ιιιιιιειι!ιε.ιιεεε!ιοιιιιι.ε ε!ο!ι νει!. !ιε!ιι
Β!!‹! ιιιιιο!ιειι.Με θεεε!ιινιι!ει εε!ι!ειι ε!ε!ι:!ιειιιιι :ιιιε εειιι ι'ιιιι
Με ιιιε!! !ιει·ι·οι·ειι€ε!ιειιπιιι! ι·ε!ε!ιτε Β Ρ!ιι,ι.ιει·!!!ιει·ι!ειιι Νε
!ιε!. νει!. !ι!ε!τ.εε ι!!ι· ι·!ε!‹ιιιιι.,«Με !Βιιι!εάει· Βε!ιιν·ιιιι€ει·ειι!ικι'ι
ε!ιιιινιιιι.ι·ιειι πιιι! !ε!!ετε !ιιι ν!ει·τειι 8ο!ιιιι·ιιιιε·ει·ε‹:!ιιι!'ιειιιοιιιιι
άειι !ι!!ιιει!!ε!ιειι Α1ιοι·ι.ε!ιι. Βιι!ιτει·ετιι!”ει·ιιτενει!. ι!ε.εΓ!!ιι·ο
ιιιιοιιι ρει· !ερει·οιοιιι!ειιι. Θοιιεειιιιἔ.

Ν. Γειιοιιιειιονν: «!νο2ιι εο!! ιιιε!!! ε!ε!ι ειιιεε!ι!!εεεειι !ιιι
Γι!!! άει· νει·!ειιιιιιιι· ε!ιιι>ειιι·ει!ιει· ιιιιι!άει· 1!ιιιιιϋι;!!ε!ι!ιε!ι
ι!ειιεε!!ιειι νν!ει!ει·!ιει·ιιιετε!!ειι».(Μ. 7 ιι. 8ι.
Γ. ορει!ι·τε ε!ιι ι!ορρε!εε!!!ε;εε!ιιιι·ει!!ε·ειιιιειιτει·ειιιιινιε!ιιε!ιεε
Κνετοιιι. Πε !ιιι: νει·ι!ιιε!ιτ νοι·, ι!ιιεε άει· 'Γιιιιιοι· ι·εε!ιτει·εε!ιε
ε!ιιειι ε!ιι·!Β·ειιΙιι!ιιι!ι !ιει·ι;ειι !ι!!ιιιιτε, ι!ε!ιει· ιιιιιεετε ι!!ε !!ε
εε!ιινιι!ετ!ιι ωω !οειςεεε!ιιι.!!:ιιιι‹! ειιιιετιιι. ινει·ι!ειι,νεε Με!
άει· ι!ε!ειι Εεεε ιιιιι! ι!ειι νει·ινε.ε!ιευιιι;ειι εε!ιι· εε!ιιν!ει·ιεικατ.
Βιι!ιο! ιινιιιι!ε άει· 0ι·ει.ει· ι!ιιιο!ιεο!ιιι!ιτειι οι!ει· ν!ε!ιιιε!ιι· επι



εε

Βιπε!ι πεεεε!!ιειι !ιει·πιιεεεεε!ιπιιιειι. Απε Μεεεπι θι·πιιπε πει·
ειιιε νει·ειιι!;ςιιιιε· πει· Πι·ει.!ιει·επεππειι ιιιε!ιε ιιιϋε!!ε!ι, Με
επειτε Μπε!ιε!ι!κειτπει· Με νει·πειιππε· ε!πεε Πι·ετ!ιει·ειη Με
ν!ίιιππε, ειπε ε.ππει·ε Μεε!ὶε!ι!‹εἰτ πω· Με Βιιτπει·ιιιις πει
Νιει·ε, ποππ νει·πιιι·ι`νει·ι'. π!εεεε, πει! Με Οπει·ιιτ!επ ε!ιπε!ι!ιι
!ειιΒ·ε εεπειιει·ι. νει·ΐ. ειιιεε!ι!εεε ειππ ν!ε!ιιιε!ιι·πεπ Πι·ει!ιει·
επ ιιιι!ει·!ι!ππειι. !)ιεεεε εεεε!ιε!ι, ιιιπειπ Γ. πεε εεπι.ι·ει!εΙπππε
!ιει·νει·πεε;Με ιπ ειπεπ· ΒπιΓει·πιιπε· νοιι Με! Οεπι. ιιπτει!ιπππ
Με ειππ ι·ε1!!πειι θε!ιππιιπ πεε Βιιπιεπε. Πιε Βπιιε!ιπιιππε
πιιι·πε ε·εεε!ι!εεεειι. ειιι 'Ι'ειπιιεπ ΐπ!ιι·τε ειιιε πει· Βιιιιε!ι!ιε!ι!ε
ιιι Με Ηε!ιειπε. νειιιε πειιιιε! νει·Ιιιιιιεππε Βεεεπνε.1εεεεπε, επ
Γε.ιιε·επεε !!ι·ιππιιειιιιιιπ ετινπε νει·πιιππει·τ.Με !ε!ε!ι!:ε8ε!ιπιει·ι
!ιεΐτπς!ιειι. ιιι πει· ι·εε!ιτειιΝ!ει·ειιἔεεειι‹Ι. Γ. ει·!ιἰε!τεποε επε
εειι; !πιιτειιπε Νεε!ιι!ε!ιτειι επε ερετει·ει·Ζε!τ. Βε !ιειιιιπε, πιε
Βιιρει·ιιιιεπτε !ε!ιι·επ. πιιι·ε!ι πεπ πιιε!ιεεππεπ Πι·ιιε!ι πει·ειπεπ.
Βεπ επ ειιιει· Αιι·ερ!ι!ε πει Νιει·ε.

π. .Ι ε.Κ ε ε ε ο !ι ιι : «ἱ!ε!›ει· θι·ει·ιε!εγετεπ πιπ ἔεεἴϋτπιἰςειπ
!ιι!ιιι!!». (Νι·. 7 πώ!!

Βιιιε 28-_ιε!ιι·ιειεΒ'ι·επ πειτε επε! ιιπ,<;!ε!ε!ι2ιεεεε θεεε!ιπ!!!
είε, Με νοιι πεπ Αππειιειι ειιεε·ιιι€επ. !)ιιι·ε!ι πεπ !ιιιιτει·επ
Βε!ιειπεπεε!ιπΜ ππι·πε πει· Ι!ιιΙιεεε!ι!εε '!'ιιπιει·. ειιι Ργεεε!ριιιιι
ιιιπ!ειι·ι. Πεε Ηει·ε!›!ιεΙειι πεε ι·εε!ιεεεειιι€επ 'Ι'ιιιπειε ειπεπ;
ιιιε!ιτ. πε!ιει· πιιι·πε Με θεειἱετεπιιε ε·επιπε!ιτ,Με θιεεε!ιππ!ει.
νοιπ Ονε.ι·ιππι πιιει:ε!ιειιπ, - επε !!ιι·ει·Ππι8·εειιιι,ς;.ι·ε!δε!;Με
ριιιι!ιιιι·ι. πο!ιει ε!ε!ι (ππε ειιι!εει·τεπ. πεε ιιπιει·ε Πι·ιττε! πει·
θεεε!ιπιιΙει. πει· ιιπι Βιιει· εειιιιιι. Πει· 'Ι'ιιιιιοι· πω· ν!ε!Γεε!ι
νει·πεε!ιεεπ Με εε εε!:ι.ιι,ε·πιε!ιτ πειιεε!!ιειι νε!!!εειιιιιιειι ιιι ι
ειιτίειιιεπ, πε!ιει· πιιι·πεπ Με ινπεπε πει· νει·ειτει·ι.ειιθγειε ιιπι:
πει· Βειιε!ιπιιππε νει·ιιε!ιι. ιιππ ωιιιροιιιττ Ιιι !ιιιικει· Ζει!: Τοπ
ειιι επιιτει $ερε!ε. Αιι πειιι Ρι·πρει·πτ πει· πειιι!!ε!ι ειιιε θεω
ιιιιιιι!πει!επ 2πιεε!ιεπ Βεει.ιιιιι Με πει· νει·ε!τει·τειι(ἔχετειιιιε!ι
ειιπειεεπ.

Α. Δ ιι ιι Γι·ιεπ: «Πε!ιει· Με ι.!ιειερεπτιεε!ιε Β.ε!!ε πει· Ηνρ- ι

ιιιιεὶεΘΙιε!ιιι
ιιιιετι!Ι!›ει·επΒι·ει·εε!ιειι πει·Βε!ιπε.πεει·ιι»ι(Νι·.7

πι. ι. _
Νεε!ι ειπει· επεΓί!!ιι·Ιιε!ιεπΑπεε!πεππει·εεωιιιε· ιι!ιει·Αει!ο!ε
Με ιιππ Ψεεεπ πεε νειιιιιπε 8·ι·εν!πει·ιιιιι ίίι!ιι·ι πω. επει ·
?πωε Μ. πει πειιεπ Με Ηγριιεεε !ιει!ειιπ εεπιι·Μ πω.

Οι. Ι. ε π! τ2 ε γ : !!Ιγιιεεπι·επιπε επε!ιοππι·ειπειεπεε ει·πει·εεεειιε
εο!!ι πιω». (Νι·. 7 π. 8).
Βει εειπει· 46_ιπ!ιιιε·ειι ?Με νοιι !ιπε!ιεειἱεε!ιειιι Αιιεεε!ιεπ
ειιιε ειιιε θεεε!ιπιι!ετ Με ειι.ιικε νε·.2!ιιιι ειιιε. Με· Τιιιπει·
Με;; νοπ πει· !ιἱπτει·επΜιιιεει·πιιιππε!!ρεε ειιιε,πειτε Με θι·πεεε
ε!πει· Γε.ιιει Με Με θεε!:ε!ι ε!πει· Με!ε !ιγπεη·ποεπ. Με θε·
εε!ιππ!ετ πιιι·πε ε!ιε·ετ.ι·ει.πεπ.επ ειπειιι ι·ε.πιεε.ΙεπΒιιιιι·ι·ιπ πει·
Ρε.ι. επ εο!ιπεε!ι. Ιιι πειπ Ρι·ερει·ε.τ.πιιι·πειι Βτε!!ειι ε·εί'πιιπεπ,
Με επ ειπ Βιιππεε!!επεει·πειπ ερι·πε!ιειι. ειιπει·ε πιεεεπ πιγκο
ιιιετεεε Βεπεπει·ε.τιεπεπ Με, πιεπει· εππει·ε ει·ιπιιει·8επ επ πεε
Αιιεεε!ιεπ πεε !ιγιι!ιπειι θεπεεεε.

π. Ατ!εε: «Πε!ιει· επιππιπιι·τε Οπιι·ιιι!τιιπιετεπε. !Νι·. 7 π. 8).
Βἱπε 52-_ξε!ιι!πεπωε. Με επ ε!πειιι Ηει·2ΐε!ι!ει· Με, !ιε!ιει·
παρετε πιε!ιι·ει·εθεεε!ιππ!ειε ι·ει·εε!ιιεπεπει· Νετιιι·. Νεε!ι Βι·
ϋπιιιιιιε· πει· Βε.πε!ι!ιπ!ι!ε πει· επ ι·επετε.τιι·επ,πεεε ε!ε!ι !!ιι!ιει·
εειιε ειιι '.!"πιπει·Με ει·ει!ι!ιπ!!ε!ιειπ Ιπ!ιε!!: ειπε ιπε!ιι·!‹επιπιε
ι·ι.ε·εθγετε Με ειιι εε!!!εε Ε'Ηιι·οιιιεει'εππειι. ι·εε!ιιει·εε!τεεπε!
νοιι ε!πε.ππει· πιιεε!ιεπειεε. ε!πει· ε!ειο!ι!“ε!!ε Γ'ι!ιι·ειιι ιιππ
πει· εππει·ε ειιτ!ι!ι!τειιιε ,ει·πιεεπε!ιπ!!ε!ιε Μεεεε. νει·ϊ. ιιιιιιιιιι
ειιι, πεεε Με Πει·ιπειπε εο!ιεπ Ιεπεε !ιεετεππειι !ιιι!ιεπ, ε!ιιιε |
$γπηπειιιε επ ιππε!ιειι.

Θ. .Τπιιιρο!ε!ιγ: «!π!πε !)ι·ι!!!πεεεεειιι·ι». (Νι·. 7 π. Η!.
Με ε·πειιιετ!εε!ιει·ΡΜ!.

Η. Τ!ι επι εε ιι: «Ρεειιπειπγιτοιπε ρει·ἰτεπε!». (Νι·. 7 π. 8).
Βει ε!πει· 58-!π!ιι·!εεπ ?Με πιιι·πε ειιι ιιιπί'επε·ιε!ε!ιει·'Ι'πιιιει·
εειιειειιι·ι, πει πει Ορειετιειι ει·πιεε εε ε!ε!ι, πεεε εε ε!ε!ι ιιπι
ειιι Κι·ετειπε ιππ!ϋ!εειι!ει·ε ε!εππιι!ε.ι·ε ρεειιπειπιιεϊπεεπιπ !ιπιι
πε!τε. [Με Βεπε!ι!'ε!! πει· πεει·ε!! πιπ Νειιεἰ!πιιιιε·επ. εε!ι!ε!
ιιι!,ε;επΜεεεειι. !ιεεεεπ, 40Ριπππ π!εεει· !ι!πεεεπει·πεπ επιι'ει·πτ.
Νεε!ι !ιιιιι·πειΖεἰτ Βεε!Μν.
Πιε :πε!τει· Ρε!! !ιειι!ε!ιι.ειε!ι επί ειιι εε!!ειπ πε,εεπει!ι·ιεε
Ονει·ιε!εγετειπ,Μιρει·ε!:οπιιε,Επιι“ει·πιιιη;πεε εερ!ε.ΜτειιΟγειειπε.
Βρειει· θε!ρειειπιε εεετ. πο!ιει 1 Μια· €ε!ετιιιεε ειιιιεει· Ήπε
ει;!σειι ειιι!εει·τ π!ι·π.
Βιπ ΙιεΙ!ιεε πεπι· εεετ ερει·ει!επειπ εεϊι·!επἱε·εππει·Ζπετεππ.

Βιιι€ειι.

8!ιιιι·πε! ι·πεε!πιεε ε!ιεο!ιεε!πε εε!ιι·επεπιε ειπεπ

πεπι: επτεπ!ε. (Ζε!ιεε!ιι·!ι'! ιπι επειι!!!ε!ιε !·!γπ!επε)
Νε!! 5-9. Με!-8εριειπ!ιει· !900.

ΗΗε ι·ε ε !ι ι π ε Η γ: «!)ει· Απτ!ιι!!‹ε!ιε!ἱεπιπε ιιι πειι Βε!ιιι!ειι».

Πιε Ηε!ιιι!ε!ιι·!ε·!‹ειεεε!! πεπ Αιιτ!ε!εε!ιε!!ειπιιε Με Κνἰεεεπ
εε!ιεΓι ιιι ω! !ιεε!ιειεπ Τ.ε!ιι·επεπε.!τεπνοι·τι·εΒ·ειι!πεεειι. Επι
!ιε!τεπιιι!ιειτνει·Μ.ππειιιιιει· Ρι·ε!'εεεει·επ ιιππ Εε!ιι·ει·π εε!!ιειι
εεει!!ιετ Με εεεε!ιεπ'επ πει·πειι. Ιιι ει·ειει· Ι..ιιιιε εε!!ειι .επει·
!”ιε!ιι·ει·ιιππ Ρι·εΐεεεει·ειι εε!!›ετ. ἱ!ιι·ειι Βε!ιιι!ει·ιι ειιι Βειερ!ε!
πει· Νπε!ιτει·ε!ιε!!;,εεεειι. Κε!πε ΜεεεἰεΚεἱιενει·ε!πε,"πεπιι πιπε
εὶἔει· Α!εε!ιο!εειιιιεε ιεε επι Με Ρτερεεεππε. τ"128"Πε8"όι ποπ·
πει·π νει·επππε πιπ επιιι!ιε!ιει· Βιιτ!ιε!τεε.πι!ιε!τειππ επ ει·ε!:ι·ε
εειι. Ιιι πεπ ιιιιιι.Ιει·επ Εε!ιι·ειιειεΙιειι εε!!τειι Κιιι·εε πεει· πεπ
Απι!ε!εε!ιε!!ειιιιιε εἱπεεϊἱἱ!ιι·ε πει·πεπ, ίπ πεπεπ π!ιει· Νπ.ιιιι··
εεεεΙιἱ‹·!ιΙ.επεε !!πεπεε!ιεπ ιιππ Με Βεειεππι!ιεἱ!ε° πει· θεε!εεπ
ιιππ θετι·πιι!ιε, ΐει·ιιει· πω· Με νν!ι·!‹ιιπα πεε ννειιιε, Με Βε
ε!ε!ιιιππειι πει· Α!εε!ιε!νει·αἰΐτιιπε; ιιι Θε!επεεειδι·ιιπε, -νει·!ιι·ε
ε!ιεπ Με., Τεπιρει·ειιενει·εεππε ιι. π. ιιι. ι·ει·Βετι·ε,ε·εππιι·π.

Ν ε π ε ε ι· ε π : «Πει·°Κειιιρι πει· Βε!ιιιΙε ιιπι: πει· 'Ι'ι·ιιιι!ιεπε!ιι».
Πει· Απιει· επε-ι π. ει. ειιιε, πεεε πειιι )!νειιιι;επιιεε ·πιιι·ε!ι
!ἰιει·ει·!εε!ιε Ιπι·πειιαπιεεε !ιει·νοι·ιε.εεπι1ει·!)ιε!ιτει επει· ειιιε ιιε
π!εεε πεειιεε!ιε!λΪει!ιε ε·εε·επειιπιιπ;πιεεε θεπιε!ιιε εε!!τειι ΙιεΙιει·

.ι ειιιε πεπι 8ε!ιιι!ι·ερει·τειι·εεεει·ιε!ιειι πει·πεπ. Πεπιι πἱι·π ειππ
Με Μεα!ιε!ι!κειτ πεε ΙΜππεε!ι!.επε !ιγειεπιεε!ιει·. επτἰε!εο!ι‹›!!
εε!ιει· Ρι·ιπειριεπ ιιππ Ιιε!ιι·επ ιιι Με νει·εε!ι!επειιειι Βε!ιι·Γε.ε!ιει·
πεπειι ε!πεεεειι·ι·ειι. 'Ζιιπι $ε!ι!ιιεε εειοπτ πει· νει·ϊιιεεει·, πε.εε
ποε!ι Με Ηειιρεπεπ'ε ι.ιεεειι πεπ Α!εο!ιο!ιιιἱεε!ιι·πιιε!ι πεε Βει
ειιιε! πει· Νπε!ιτει·ιι!ιε!τΜε Βε!!ιετ!ιε!ιει·ι·εε!ιιιιιεεε!.

Β ιι ε·π Κ ο π ε !‹γ (Ρι·!εετει· Π. 0.): «Πιε Βο!!ε πει· οι·ι!ιεπειιειι
(ὶεἰετ!!ε!ι!‹εἰΒιιπ !(ειππ!'ε ιιπι πει· Τι·πιι!ιειιε!ιτ».

' νει·ί'εεεει· !‹ειιιιπτεπ Γε!εεππειι θε!ι!πεεΐο!αει·ιιιιεειι: Π
> Η Πιε !ιἰι·ε!ι!ἱε!ιε Ρι·επιπε Με !π Ρε!.ε;ε ιιιιΜιιιετιε·ει· Βεπιπ
ες·πιιε·.επ!ιιιιιιπ !ε ιι·ι;ειιπ πε!ε!ιειι !Μππιιεε ειιι' Με ·θειπειιιπε
;;!!επει· ιιπ Βιιιπε πει· Νπε!ιτει·ιι!ιει!:εε!ιιιε!α.
θ) ει" ΤΙΜ! πει· θεἱετ!ἱε!ι!‹εἱι Με, πιιιει· ε··!ιπει·ειι ιπε.τει·ιε!·

. !ειι Βεπἱπἔιιπεεπ !ε!ιεππ. Με θειιιε!ιιι!εε;!ιεπει· πιε!ιτ πιιι·ε!ι
! !επεππιεεε Βειεριε! ειιι· Νπε!ιτει·ιι!ιε!ι ε.πεςε!ιε!τειι.
δ) !)!ε Βετ!ιε!!!Β·ιιπεπει· θειετ!ιε!ι!ιε!!: επ πεπ νοιιι Μιιι!ειε
ι·ιπιπ πει· Ρ!πειιιιειι εεει·πιιπετεπ Μπεεια!ιειιενει·ε!πεπ ιιππ ειιι
ι πει· θιπππππ.ε· εεΙε!ιει· Θεεε!!εε!ιε.ΐτεππεει·Ιιε.ιιρε!ε!;εε εει·ιπ;;,
πεεε πεπι; πε τιι!ιει·επ επι;ςειιιε!;.

Ρ ο !_
ι

ε.!ι ε π: «!)!ε ει·τ!ιεπεκε Θε!ε!;!!ε!ι!ιειεἰιπ ΚειιιρΓε @πεπ
Με Τι·ιιπ!ιιειιε!ιι».

Ι! Κι·ει.Γιι!ιι·ει· εοπιε!επ Ητε!!ιιιιε; ε·ε!ιπ!ιι·τ.πει· θε!ει!!ε!ι!‹ε!τ
ε!πε πει· Πε.ιιρτ.ι·ε!!ειιιιπ Κιιιιιριε ;;εε·επ πω! Α!εε!ιε!!ειιιιιε.' 2! !)ιε !!!7ιι!Τεππει· θειετ!!ε!ι!ιε!τεἱιιπ: Με Ρι·επιει, Με ΚΗ·

| ε!ιεπεε!ιιι!ειι. Με Αιιπεπρπεε·ε.`

π
) Πιε !!!ι·ίο!ε·ΙεεΜ!ιε!!.πεε Κιιιιιρ!'ε Μ. ιιιε!ει. !ιεπὶιιε·,Επιιι·ε!ι

Με ε!ειο!ιε·ι!ιιι.ιε,_ἱε 1°ειιιπεεΙιεε$τε!!ιιπεπε!ιιπε πει· θεἰειι!ιε!ιειι

, πεπ ιι·επεππι:επ Βεετιεειιπεεπ εεεειιἰιεει·.

! 4
) !)!εεε Βιε!!ιιιιε·ιιπ.!ιτπεεει·ιι!ι!:!ιε.πρτεεεε!!ε!ι επί π." σε·

ι πιεεεε!ιε!τ πεε εε!ετ!ιε!ιειι $!:εππεε εει.ι·επειιπ Με νν!ι·!‹ιιπε;επ

ὶ

πεε ΑΙεε!ιο!ε Με πεπ πιεπεε!ι!!ε!ιεπ Οι·ι.ςεπ!ειπιιε.

! Β ο ε !ι π ε ε ι πε π ε !‹ ή (Ρι·ιεετει· Α.): @Με πετ Με ει·ι!ιε

! πειτε
(ζειει.!ιε!ι!ιει!:

ε;ει;!ιε.ιιιιπ Κεπιρίε ε·εε·ειι Με 'Ι'ι·ιιιι!ι
επε!ιτ».

Ιιιι ΒιιπΓε πει· Ιετεπειι 60 .Τε.!ιι·ε!ιε.ι Με ει·τ!ιεπειιεθειει!ιε!ι
!‹εἱτ ιιπιιπτει·πι·εε!ιεπ ιι·επιι·Ιιτ; πεεε ι!ιι·ε Βεειι·εειιπεεπ πιει!
πειεε εε πεπι;; Ρι·ιιε!ιτ πειι·επειι, Ιε.εετ ειπε πιιι·ε!ι Με Θεμε
πι·!›ειτπει· 8ε!ιεπ!ιπιι·τ!ιε. ε" ετππιιεε!ιεπ Με !ε.ιιπ!!ε!ιειιΒε
!ιει·πεπ εεε. ετ!ι!ε.ι·επ. Βιιι·ε!ι !πι·επιιππε· νοιι Τειπρει·επενει·
ειπεπ, ρορπ!ει·ε Βε!ιι·ιπ:ειι,Ριεπ!,<;!;ειι,Με Βε!ιιι!ε Με Με θεω
Ιιε!ι!τε!τ€επ!ι·!‹!.. τω” ειππ εε !ι!ε!ιει·ιιπι· ειιιπε!πε Αι·εειτει·· ι;επεεεπ, πειτε εε!ιειιιι: Με Βεπεε·,ιιπε· ιιι πει· Β·ειετ!!ε!ιεππεπ
ιπιπιει· ιπε!ιι· Αιι!ιππεει· επ πιιπειι.

Ϊ Ψ” ε π ε π ε Ι: γ : «Πεεει· Με Ππει·ιιιἰἱπ!›:.ι·!‹εἱι.πεε Νει·νεπ».

Πιε Αιιπ'εεεπιιε·, πεεε πει· Νει·ν ιιπει·ιπ!!πεει·εεἱ. !εεεπε!ε!ι επει·
πιπ πεπ εεετε!ιεππεπ Βιιρει·ιιπεπτεπ ·!π ΒιππΙε.πε· ει·ιπε·,ειι.Με
πιειεπιρ;ε, ιιε.ε!ι πε!ε!ιει· πιεεΤ!ιε!τ!ε·Ιιειτπεε Νεινειι πιπ ειπειιι
Ζειι“ει!!εειπει· Βιι!ιε!;ε.πιινει·Ιιιιιιρίε ει. Βειπε 'Ι'!ιεει·ιεπ ειππ
Με εεππ,εεππ ει·πιεεειι ιιι !ιειι·εε!ιτειι.

Κ ε ε 1επ: «Πιε Οιιιπιπε.!ιτετ πει· Ρειει·ε!ιιιιιςει· Κιππει·».
1024Κἰιιπει· πιιι·πειι ιιιιτει·ειιε!ιεΜε !π Ι'ε!ε·εππε 4 θι·πιιρειι
ε!πεει!ιει1!;:Ί) Με!ιι νει·ει·εε!ιει·ιεε!ιεΚιππει· νει·ει·εε!ιει·ιεο!ιει·
Β!τει·π. 2! Ν!ε!ιτνει·ει·εε!ιει·ιεε!ιεΚιππει· ιιιε!ιενει·ει·εε!ιειιεε!ιει·
ΒΙτ.ει·π. π

) νει·ει·εε!ιει·Ιεε!ιε Κιιιπει· νει·!ιι·εε!ιει·!εε!ιει·Β!εει·π
ιιππ 4

) νει·ει·εε!ιει·ιεεΙιε Κιππει· πιε!ιτ νει·ει·εε!ιει·ιεε!ιει·Ε!Ιιει·π'



θέ)

θι·ιιρρο 1) ιιπά 2) ειπά ριιγειεο)ι ιιπά “πιω ΖιειπΙιοΙι ειπε.
ει;ε)ιειιι),ιιοοιι Μ: Με Μοι·ε.Ιιτπτπω· θι·ιιρρε 1) εο)ιινεο)ιει·.

πιπιιρρε 8) ιιππ 4) Με ιπειιι· επινιιιοΙππ1ι Με ιι ιιπά 2).
- `

ιιι·ιιρ ο .3)ιιππ4) ειπε ο)ιπι·πΙειοι·ιειπ ιιιιτοπ ει.. ιι.ιιεεει·ειεε)ιννειε
εοοιιιο ΒιεΙΙιιπι; ιιι πω· ειε πρι” ιιπά άιιι·ο)ι ειπιειε Βερ:επε
πιιιοπεεειο)ιεπ (ε. Β. ειιεεννειο)ιεεπεε Ο)ιι·Ιε.ρρεπεπ). θιτιιρρε
8) ετε)ιιι ιποι·ιι1ιεειιἱΠιει· 4).
Βε ειιιπ!) Κοιπε άειιτΙιεπεπ Μετ)ιιιιπΙο ιταειιά ειπεν θι·πρρε.
Ζι1 νει!ιι·οο!ιετπ ινει·πεπ ι.:τόεει.επτΙιειΙεΙ(ιιιιιερ. Με εειιινει·ε
Κι·ιιιι)ι)ιειιεπ πρειετε.πάεπ, πϋι·ρει·Ιιο)ι, .<;ειει.ιε ιιπά ιποιεΙιεοΙι 1
εεπιι·πε)ι επιιιι·ιοΙιεΙτ ειπά ιιπά ειπε πεπειιιεπάε Ζει)ιΙ Ιεϋι·ρει·
ΙιεΙιει· Βοε:επετειιοπεεειεποπ ιιπ ειιιπ τι·ειειεπ. _

επ ο)ε ι π ε π γ: «Πε)ιει· πεπ Ειππιιεε νοιι 8πιππιοΙΙιτιιππεπ επι”
·

πιο επιπιτει·ε@Με Με Βοπεπε ιιπά (Με θι·ιιπάιιιιι.εεετε».
`

ειιιπ οΙιειπιεε)ιε Απαιγεεπ. Ζιιιιι Εζεΐει·πτπιο!ιτ.εεειρ·π ει.
Ι. ο ε ο )ι τ:ε οΜε π ιι ο ιν: «Περει· ι1πε Νεπειπ'εοΙιε ΟΙοεει.».
Πει· Αστορ ννοιετπιιι:Ιι, Μεε πιο 'Ι'ι·επιιιιπε άοτ Βιιεειεςεπ
ντιπ πεπ Γετιεπ Βκοι·επιειιτεπ, Με άιιι·ο)ι Με Ν.'εοΙιε ΟΙόεει
ει·ειεΙτ ιι·ει·όειι ειιΙΙ, πιο)ιι @Μεε ιιπι πιο Βεπιι·ιιπε ειπετ
ετιιιιι. ιιι οι·ι·ειεΙιεπ, Μεε ειπε εοΙεΙιε ππι· πιιι·ο)ι Οππει.Ιιεπιιοπ
εττειοΙιι:πετάω Ιπιπιι. .

Β ο) ιιπωπω «Με επιιιτει·-)ιγειεπιεοΙιεπ νει·)ιπΙιπιεεε ιιι άεπ .
Μιιιτιεο)ιεΐτε-. Κιτειιοπ- ιιππ εοπετιε·επ ΘεΙιιιΙεπ πεε .Πιπι
Βιιι·ς'εο)ιεπ Κτειεεε».

Κιιι·2 πιιειιπιιιιιιιιτ“εεεεππιαιιιιι ιιιιιιι ποπ) εε.επιι, πω. πιο
Βι·)ιιι)σιι .ι

ι ιι ε ιι ιι ιι πι ε 1 ο ε ιιιιεεπϋεσπά ειπΒιι>τιο)ιτ.ετ.Βοννο)ιΙ
ποι· ΟιιιιιΜιιΐτεεπε.Ιτ ρω Καρτ”.Με πιο Βε!ειιο)ιτιιιιι: ει·ιειο)ιϊ
ιιι πεπ εε·)$ειιετοιιΗ.)Ιεπ πιο ΒιιΠι.ε Με ιιοι·πιπΙεπ Μιπιιιιιιιιι.

“

Αιιοιι Ι.ιιι'ιιιιπε ιιππ Ηπιπιιπ,<ε·ειπά ιιι πιιι· ιιι·ειιι,εεπ ΒοιιιιΙεπ
πιιπ8)ιει·πά πιιει·ειο)ιεπά.

8οιιιιΙΙοοπ1 πρι) Ι.επι·ει·νι·ο)ιπιιπε Ιιε.ιι,ι:ειι ιιι νἰεΙεπ ΡειΙΙοπ
ιιπιπιΜ:ειρει· ειιεειιιιιιεπ, ιπ ιιιεπε)ιεπ πι. πει· Βιιιειππε Με
8οιιιιΜπιιπει· σιιιτο)ιπιο Βε)ιρετιιιο)ιιιιιπι.ς.
-'7'7.6πω. ει!" ΒοΙιπΠιειιεει· ετνι·π>εεπειο)ι Με νϋΙΙιε· ιιπ)ιγ- Β
ειοπιεο)ι. !ι

ι ΖιιΚιιπι'τ εοΙΙιεπ ετι·επεε Αιιί'οι·πει·ιιπεεπ ιιπ άει· ι

Αιιεννπ)ιΙ ειποε δο)ιιιΙΙιει.ιιεεεεεετε)Ιτ ιιπά πει εοΙο)ιεπ θε)ει:ειι
)ιειιεπ πω· Βε.ιιι ειπεε Ατει.εε οιιΙιεπιοι·ιεο)ι ειπεεΙιοΙτ ιινει·ιΙεπ.

Η ο ιι ε π ε: ε Ι ι ι
) ε ο : «Περει· πιο Οι·ε::ιπἱεπΙ:ιοπ πει· 6Π“επτΙιο)ιεπ

Αι·Ιιειιεπ :πιιι·Ι)πτετειιιι.ειιπε Νοι)ιΙοιόεπάει· ιπι Θοιινειιπο
ιιιειιι: Κ:ιεεπ».
Βε νι·ιιι·‹ὶεπΙιε.ιιριεπεΙι)ιοΙι νοτεεποιιιιιιεπ:

1
)

ΑπΙπειε. Βειπι,ε·ιιπε πιιά νει·τἰει'ιιπε νοιι 'Ι'ειο)ιεπ ιιπά Ν

Βι·ιιπιιοπ ιιπ 18 θι·ι.ειι. · Ι

2
)

Ψεριεππιεεειι. ΒιποΙσοπρπιιι.επ ιιππ -Β.ερπι·πτιιι·επ.(10πιπ1). .

δ
) Πε ννιιι·πεπ Πϋ.ιιεο1°πιιι· Αιιι'πιι.ιιιπε νεπ Θι·ειεεπ ιιπά πω.

πειπ ιιπ 4 ΒτεΠειι επρεπε.

4
) Με 8ο)ιιπιοποπ ινιιι·ιιεπ επεοΙοειι:.

δ
) ΕΜ Κιπιιει·)ιειιπ ινιιι·τΙειπ ΖἰιιτἱΙε)‹ ειππει·ιεΙιτει:.

Θ
)

Απ 8 Ρππ)ιτειι ινιιι·άεπ Ηππάιινετ)ιεεε)ιπΙεπ πιιά
ειιιιτοπ ππεεΙερ·ε.
πω. θι·θιοΙιεεεοΙΙιεπ ιι·οιπϋΒ·Ιιεπ ιιι πεπ Νοτιιεεεεπάεπ νει·
Ιιτειι.ππε· Μιάου. ν ο ε ε_

-ιιππ

Νοειιιιι‹ 0ι'ιειιιιιιιοπιι. !ιι!ι-0ΚιοΙιει· ΙΩΝ).

Ν ο ε ιι π πι ο ιν : «Περει· ΐοι·ι:εοπτει:επάε 'Ι'τϋΙιιιιι€επ πω· )·Τοι·π
πειιι ννεΙοΙιε πιο)ιτ Με ΡιοόιιΜε ειπετ Βιιι.2ϋπτ!ιιπε
ε:εΙτε·π».

Βοι: Αι·οπε εεπἰΙιε εοι·πειι.ε.εει·οπτοκοπ, επι ιιπ ιιΙΙιι·ειιιειποπ
πιε ειπε ρ)ιγειο)οςιειι)ιε Βτεο)ιειπιιιιι: νοι·ι:ετιιοΜει· Επρεπε
_ιπ)ιτο.ΜΜΜ. ειο)ι ειιιπ· ΝΗΣΙ) ιιπ _)ϋπε·οι·επΙππινιόιιιιπ. Β'ετπει·
νσει·πεπ επι Απο) εοι.τεπεππιε «ΙιειιάΓ6ιπιιιζε Ποιππιιιιτι:τϋΙιιιιι
ε·ι.ιιι>>πεο!ιειο)ιτει.ιιιιε·Ιο)ιεεΙιεπί'πΙΙε πιο)ιτ επτεϋπάΙιο)ιεπ Πι·
8ΡΙ')")Η.ε ειιιπ. νοιι νει·εειιιοπεπεπ Αιιτοι·επ ννιιι·άεπ ιπ πεπετ
τιε·οπ πιο!ιτ.επιιππάΙιοιιοπ '1'ι·πιιιιιιεεπ πεε)ιεεινιεεεπ: καψώ
Ιπεοι·ιιπετεπ, ι'εαιε·ε Πεεεπει·ει.ιοπ. ΑπιγΙοιά-. ΗγεΙἰπ-, ΚοΙΙοἱὰ·
ιιι)‹ιιιπειεπ. δο)ιινει·ε εΙΙε·ειιιοιπε Βι·πιι)ιτιιπεεει:ϋι·ιιπεειι ειιιπ
[Μι9.1ιιιιιιετε:Ιοιοιι2ειι:ιενο1·ιιπππεπ.Πιο Ποι·τι)ιππιτι·ιιιιιιιιεΜιά
ιιι ι)ιτει· Βιιι:ετε)ιιιιιε Βει;ιιιιει.ιιει: πιιι·ειι Μαριε ΒιιιτΙιεΙνει·- Ν

Ιθ[2Πιι€επ. Κι·επιιιιιι εεεο)ιιοπτιι: 5Ο-_ιπ.)ιι·ιεεΓιαπ. ειιιιι.- Ι

ιιιιεο!ι ιιιιά-ε.Ιιε·ειπεεετε;
:ιιι ω. Β'ιιεεεπ πιιά πωπω ετιιι·Ιιε

ιεπειιει·ινειιει·ιιπεεπ ειοιιιιιε.ι·:Ποτε νσιι~ε·ι·ϋεεει·ι,εΙιειιεο Μιι"
ιιππ Μιιε. Αι·ιει·ιοεοΙει·πειε Πει. Η Κιπτ)ει· ιτειιοι·επ. Ρειιεπιιπ
)ιε=ο)ιπ.Γιιει:ειιιπ ιπιτ Βι·οάΜΜρει·ει, Με: ἱιι ειιεεει·ετει·Αι·πιιιι)ι. .

ΑΜ πω· Ποι·ιιιιιιπτ .Με Ιιπ)ωπ Απεε_ε ιπ πω· ππωι·επ Ηπιπε ι

ειιιπ ειιιπ Μιπ. ιιι·ειω ιιππ 6 Μπι. Ιππειι 'Ι'ι·ιιιιιιπα. Απ ε...
Ρει·ιρ)ιει·ιε ιετ.άει· πω..." ιπἱΙαΙιἱΒ-ννειεε.ιιπ ()ειιτι·πιιι ςοΠι!ιο)ι.
@που π... Επρε ειειιι: ιιιιι.ιι,Με: Με Βρἰτ)ιεΙ ειιιπ πω, ιε.ιωιι
ιιπ Οειιτι·ιιιιι Ιειο)ιι; τει.ιιΙ1.Παει θειιιτιιιιι πετ πειπ” ιιοετοΙιτ,
ιιιιτει·ε" Βιιρε εεεε)ιεπ - :πιε ι'ειπεπ ΚΙϋιπρσΙιειτ ιιππ Κ8ι·π
οιιτ-ιιινει·εοΙιιεπεπετει· Γοι·ιιι. ιΙιειΙε εεΠι)ιοΙι, τ)ιειΙε ιιι·ειιιιιεο
Γει·)ιιτεπ.Αιιτ π.. Ηοι·ιιΙιπιιτ Με 1ιπ)ιεπ Αιιεεε επ ιι;επε εγιιιπιο
τι·ιεο)ιοι·θιεΠε ειπε 'Ι'ι·ϋ)ιτιπΒ· νοιι εΙϋ.ιιεεππ ννειεεει· Β'ει.ι·)ιε.

· :ι.πι.;είϋιιι·τειιιπ.

ίπποι πω· Ι.ιιρε πεε μπει.. ΗΜ. ειιιει·εΙΙε Κ6ι·ιιο)ιεπ ειιιπνοιι
ιινειεεει·Γιιι·)ιε. Επιιεϋπάιιπε·εει·εοΙιειπιιπε;επ ίειι)επ ιιππ εο)Ιοιι
πποΙι πιω» πιο!ιτ πεεεννοεοπ ειιιπ. ν... πιει πωπω ιιιιιιιιι·ειιιΙ
πω· Αι·Ιιειι. νει· πειπ Οι'επ. επιρέ'ει.πάΡπιἱεπιἰπ οἱπεπ )ιειι.ιι;ειι
ρ)ϋιεΙιοπεπ Βο)ιιιιει·ε ιιπ ΙιπΙιεπ Απ” (Τι·ιιιιιπε, οάει· ΒριιΙιεΙ
ΙιεεοΙιε.ιιιεπιι€ όιιι·οπ πιο ιιππ) πεε Οι'επε?) εκει Μοπιιω πι.
ιιειο)ιΙιεε·ειπππιο Τι·ϋιιιιπε ππί πεπι Ιιπ)αιιι Απο. Με Τι·ιιιιιιιιιι
ι·ει:)ιτειιεεπιιπ ι·οι· ειιιοιπ .ΜΒΜ ειιιπ.

Ι. Ε) Ι ι π ιι ιι ο ι· ε: «Περει· Πε.οτγοεγετιιιεοοπεοπιιε».
Ετ πει·ιο)ιτει:Μιπ· πινει ?Με - 10 Τσι”, πω) ειπειι Μπρικ
απο Κιππει·. Ιιι πω· Ι.ιιιοι·ι-ιιιιτεοΠεπ ιιἱεπι. νιεΙε Β'15.ΙΙετΙιεειιι·
Αιτ πιεπειρεΙε,ε;τ ειιιπ; ιιι Ηε.πιι- πιιά Ι.ειιι·ιιϋοπει·π εοΙΙ Με
νοι·Ιιοιπιπεπ ειπετ Πεει·γοενει:ιτιε εοπεεπιιπ )ιιιιιΠει· ειιτιιιειιι

Με πιο 'Ι')ιει·εριο »Μπι ιει Β. π... Πει
ιιιιιιε; ιιππ πω” ιπιτ. Ιιειιπ,ι,ςειπΑιιεάι·ιιοΙιιεπιιιιἀ πεειπποιτεπάεπ
ινπεο)ιιιιιΒεπ ειπε. ννπε πιο ΩπεΙ)ε π.. Βιι.ει·ιιπς ίιΙιει·εειιιιιι
οάει· ιιιοΙιι. ει·)ιε.ππτ, ιιο ιπιροπιι·ι πιε Βι·)ιι·ππ)ιιιπε Με ειπε
ΒΙεπιιοι·ι·)ιοε. Ιιι πω· Αειιο)οειο εριειτ. Ιιει·επιτειι·ε [πιω ειπε
εε·ινιεεε ΒοΗε. Ποπ )ιιι.Ιιε πιο οοιιςεπιτπιε Πεει·γοογειιιιε Μιι·
ι·εΙυ.τι ν Μιπ επ εε1ωπ. Ζω· Ζω πω. Μι ειιιεπ ΡειΙΙ π

Βε)ιιιιιάΙιιπς. ΑΜ ιιε1ιιιιςεεΑπειιΙι·ϋοπεπ πεε Βὶωι·ε Με τΙεπι
'Γιιι·επεπεει.οιεπιιά ιΝπεεΙιππεειι ιπιτ εο)ιννπειιεπΜ5ει1πειιπ ποπ

Ημιι·πτεγι·ιιπι εγειιπιππι πετ πιιιπ ειο)ι εππε.ο)ιει.επ ΙιεεοΙιτιιιι
πω. Ηιιπ ω.. Μπι ιιι Μιι·πει·ει· 2επ, άιιπιι πιιιεε πω. εἱπι<.;ε
ΜΑΜ Μπι” πετάω, ππι .πειιι Πιερ ιπ πιο Νεεε ΑιιΙειιιιπε ιιι) εειιιιιΤεπ- πΙειΙπππ πειΙιεπ :Με ιιιιιιε,ειε Μι ειεεειιεπ. εο)ιπε)Ι

© Με. Ο ο ι· ιιι ε
. π π. Με).

Η'. Βιι ειπ: «Παει νιο)ιειι:εΡιοι:τιιπιπ Εκειάει· ΒειιππάΙιιπε π.
Τι·ε.ο)ιοιιι'ε πρι! πιιιΙει·ει· ιπτ'εοτιθεει·ΙΒι·Κι·ειιι!ιιιιιςεπ πεε

Αιι€εε>›.
Ετ Μ)! εε ετπρωιΙεπ @πεπ Τι·πο)ιοιιι. ειρει·πε·επ Οε.ι.ε.ι·ι·Ιιειι
πω· Βιπποπειιι., Ηοι·π)ιεπτειοεοπννϋτε. Ι..ϋειιιιεεπ 1 ρΟι.. ρω·
1:100. (Πε Μετα πιιο)ι ιιιιεει·επ Βι·Γειιτιιιι;επ ιιιειιιΕ ιιπά
:Πεεοε παπι ιιπειεΙιει·. ΜΕ).

.Ι
. Βιιε εει.ρειι·εΙΙι: «πρ. ΚΑΙ νοιι Νεπι·ειΙει.ι οιΙιε.ι·ιε ιιππ

ιιιετιεπ».

νειΙειειιπε· πεε Ιιπ)ιεπ Απε” πιιι·ειι ειπε ΠειιιεπΙιπιπετΙεΙ.
δ)ποΙι πινει Τεπειι ΠειΙιιπε·. Πειιιιι 3 Μοπ:ιτε Επι; Βιι)ιε

-·

ι ι)ειι·ιιιιο)ιιι·ε.ιεπ ρΙδιιεΙιο)ι Ιιει”τιιζε8οιιιιιοι·2επιιπ Ασεπ Με ο!ιπο

ι με.. Βει'ιιπι1. Πε ννι.ιι·πεΙειο)ιτε Ηιι.εεει.·.ι·ειπιτ ειπετ Βιιιιιιιιιιιι·
ω... -- εστω 8ιιιιιω ιιιοΙιτ επεεςο)ιειι - ε;ειπποιιιι ιιπά πιο
Βε)ιπιει·ιεπ )ιϋι·ι;επεΙειι:ι)ά ω. Βιπεπ Μοπιι.τάιι.τπιιΙ”ινιεε)ετιιιιι
ειπ Απι'πι), ινεΙοΙιει· ἱπ ςΙειο)ιει· ννειεε ιπιτ. ΕΣτί'οΙε ρεπειιιρΓι
ιινιιι·ι1ε. ινειι άει· Ρπτἱεπι πεπ ΒοπιιιοτπριιιιΙα οιιοι·ΙιεΙΙι π

.

ΗοτιιΙιειιιι. ιιι πιο θε.εειιτΙ πεε ΟιΙἱπτΚϋιρει·ε νει·Ιομε. ιιππ ε.

άιο Πεεοιπ)ιιιιιιιε Νεπι·ειΙιε;ιε οιΙιε.ι·ιε ττπιιιππιπω ΙιειιιεΙιε.Ιιειι

· από. πεπ Ε'ειΙΙ πιο!ιτ π.. Θι·ιιρρε Κει·πιιι.)ε·ιπ τι·ιι.ιιιιιιιιιεπΜε..
Ιειι. Θ. ιει εεε·επ πιο ΑρρΙιεπτἱοπ ειιιει· Ι ρω. Αι·,ει. πιιι·. Επι
ειιιπ;; επί πιο εο)ιπιει·πεπειε ΒιεΙιε - ινοιιιιτ ΒοΙιτϋ άει· πρι)
Θει·πιε.ιι ιι ειιιπ: ΒεειιΜικε ει·ειεΙιεπ. Ετ ιιιειπτ. Με εοι ειιιπ
επ ει·οΙιε Ψει·Ιετειιπε; πεε (Μπορω. ι?!), άπεο<,ςοιιΒΙεεεειΒιε πεε

ειπει:ε νει·πιιιιιιι€ε θ!) 1ιιξιιτεΙιιι εο1οπεπ Ε'εΙΙοπ.

.Τ
.

Τ”. Η ο 1ο πι): ο ιν ε π γ: «Βιιιιειε εεΙτ.ιεπε?Με επε·ειιοτειιει·
ΑιιοιιιιιΙἱεπ Με Αιιεεε».

Ι. Μιοτορ)ιι:ΙιεΙπιπε, Οοι·ι·εειοριε ιιπά ΡοΗωι·ιιι.
ΒεοΙιιε ί'επτ)επ εἰε)ι πιιιιεει· πω· νει·Ιιι.ε·ιεττεπ Ριιρι)Ιο ποοιι
ειιιπ) ()εΙΤπππεειι ιιι άει· Βοε·επιιιιιε;ειι)ιειιι;.1.5 ιι Η ε ειιιεεει·πει·

νει·Ιειεει·ιεπ ΡιιριΠε ποοΙι ειπε θειιιιιιιις. Βειάε Αιιι;επ Ιιοοιι·

ει·πιιιιε·εο)ιινπεπειεΙιτι;;, Ιιπ)ιε πιιοΙι παπι $τι·πιιιειιιιιεπινει·ι;ειιε
Π. Οετε.ι·ιιοπιοοπεειιιππ. ιΠει· 'Γεο)ιοι·επιιεεεπ,Βι·πι1ει·.
.ΙοεερΙι 20 π. π. ιιπ Οειιτι·ιιιιιρειάει· Ιππεεπ ειπε πεπι πε
ει·επειε ιιιιιιὶο Τιιιιιιιιιε; νεπ 4 Μπι. Πιιι·οιιιπεεεει·.
1ινιιπ 22 ει..π. Βιειάει·εειτ.εειπ ΜΜΜ άει· Βιιιεε είπε πειιι
ννοιεε)ιο)ιε Οπιπιεπιπ ιπεπιιιι·ε.πειοεπνοιι ειπετ ειπε 2 Μπι.
ρι·ειτοπάιιι·οιιειιι)ιιιεειι Ζοπει ιιιππειιεπ
θ·ειιιντιΙ18 π. π.·Βειάει·επιτε πεεειιι·ιιιιιρΓιε. νο)Ιετ5ιπάιε Μιπ·
Βιιιεεπ ποπ πειιι-ει·ειιει· Ρ:ιτπε Ηιπτετε $γιιειοΒιιειι Νγει.πε·
πιιιε. Θωθ Ε'ικιιιιοπ πιιά Ρι·πιεειιοιι.

π

θιιτιιιπ 24 π.. π. Νγειιιειιιιιε. ΑΜ επαθε Αιιειεπ ρ;εΙιεπ νοιι
π... νοι·ιἰει·ειι Ρ'Ιειο)ιεπω· Ιι·ιε ειι·ιι.πεΐϋι·ιπιεε Ε'ει.άοππρ, ιινοΙο)ιε
ειιιπ επί' άει· Μιτιε π... νοι·πετεπ ΜπεειιιαιρεεΙ ι·οι·ειιιι;;οπ ιιπά
ποπ. ππΒεννιι‹:)ιεεπειιιπ. νοιι άιεεειιι Υει·οιπι;;ιιπεεριιπΜε ιιιιε

πειιι. ειπε ινειεεΙιπ)ιε Ειππάι'6τιιιιι;ε'Γιιιιιιιιπει,ει.ινπ 2 Μπι. Ιιτειι.
ι)ιιι·οΙι πιο Βιιιεο Με επι πει·επ )ιἱπτει·επ Ρο1. Ατι·οριπ ει·ινειι:ει·τ
εε)ιι· νιπεπιε. Πιο Αιιεὲιρι”ει ειπε νοιι ποτπιιιΙει· θτϋεεε. Πιο
ΕΕΙιει·π πει· ιπιιιιω· 80))εΙ1:πιο Αιιι;επ .εεΙιε.ιιρΙιπΙιεπ.
ΙΙΙ. Απεορπι·επε πιιεοΙιιτε ?ει·πεπΜιπάιιειι.
Με.ιιιι)ιειι νοιι Π) π. π. Βειιόε Αιι,εςεπ ειει.ι·Ιι εοπινε.τ:Ιιτιο)ιτιε.
δ)ειιιιιτιιιππιι;επάετεεΙΙιεπ ?ει·εε ινετπειι ι·ιοΙιτιες ει·)‹ιιππτ. Με
«ΙιεΙΙει·» οπετ «ιι·επι,ιςει·ΜΗ». πω... ποι·πιει.Ι.Κ·ιιπ Νγειιι€·
ιπιιε. Πει· Αιιετ.επά νοιπ Μιπάεπ Ε`ΙεεΙω - Βιπιι·ιιτ Με Βε)ι·
ιιει·νεπ πιιι· ΜεοιιΙε Ιπτεει.ει·νι·ιεεειο)ι εΙε ιιοι·ιπει.Ι. .

θ-ιι.



οι

ιι(εει(ιιι( (ιιιεειιιε(:ιιεειννευυοι (ιι(ιιευγ, εειι(ιειιυοι ι

ρει(ιιιε(ιιιεει(οι υιε(ιιιιυγ. 1900.

Α. Ε. Μου (ιεΙεοιι υ: «Ζιιτ Ε'τε(Β·επω» άιε Πιι(ετιιτιυΒιιυε
ε(ιιετεει(τευι(ετνει·ιιτεοιιετ». (Ντ. 4).

τω. υιιι(:ιιτ(ιιο Μεεει· ιιεΙ(ειυυ( ιυι( (ιευ νειιιιιιιυιεεειι. ιυ
ε Πειιτεειιιιιυ(ι ιιυ(ι Με Νεειιειιιιιιιυεεινει·ιιιεε (.τει·ε.(ιειυ (ιιεεευι

ιν. ιν. Κοτεεει(ου·: «Πιε Ρι·οεπι(ιιτιου ιιι Οιιιυε.». (Ντ. Β).
'

ΙΒιιιε ιυτετεεεειι(ε, ειιειιιιιτιιοΙιε Βοιιιι(ιετιιυιι·ιιιιει· (Με Ρτο- ]
ετιιιιιιουειιιεεευ ιυ Οιιιιιε) ιτειειιεε εειιι· ειιι.ννιει(ειτ ιιπ, (ιειιιι( η
(ιειιι Πιιιετειι(ιε.(ιε.εεειυει·εειιε (ιιε Ε`τειιιευιυ Οιιιυε.ω( ειιιειυ ι
εειιτ υιε(ιτιρ;ευ Νιτεειι ιιει· Βιι(ιιιυ(ιςετειιευ. ευ(ιετετεειιε ε.ιιετ ι
(Πε Ρτοειιτιιιτι;ευ ιυι( ετοεεετ Βοτ,εϊε.ιτ.ει·ιο8ειι (ιυ(ι ιυ (ιευ .
ιιιι(ιειι(ιευ Κιιυειευ (τειιιΙ(ιετινετ(ιευ, ιιιυ (Ιου Μιι.υυετυ ειυευ )
ιυ(ει·εεεευτευ Πυι(τε.υιι·(ιετειιιιιεεευ. Πιι(ιιιι·οιι οουοευκι·ιτι ειειι
ιπιοιι ιιι ιιοιιε(υ θτυ(ιε (Με δι'Γειιιιιειιε ι.ειιειι ιιι (ιευ Ηοτ(ιειιευ. ι

νου (ιειυ_ιευι(τευιιι (ιιι(1(>τευΜ.υ(ιετιι ιιιιιει·εεΙιει(ιει ει(ιιι (ιιιε
Ρτοετιιιιιιουεινεεευ ιυ ()ιιιυιι (ιε(Ιυτειι, (ιεεε εε εο(τοΙιι (ιιϊευι- .
Με ιιετεειιιιΒ(.Μ, ειε (Με €τοεεε Ετειιιει( εεειω; (Μεεει· ;
νου Βει(.ευ (ιετ Ροιιιειιιειιϋτ(Ιευ, ιιο(ιιι εευι(ιιι·ε Βιυιιιιεειιιιυε·ευ

'

ιιυ(ιειι (πω) (ιιιιιυ εεει· αειπ( υο(ιιι υειιειι άετ ννειιιιιοιιευ,
(ιιο υιιιιιυιι(:ιιε Ρι·(ιε(ιιιιτιοιι, (ιιο Ρεε(ιετεει.ιε. (πιω ειειειι(ειιε (
ιιι εερει·ιιτευ Βοτ(ΙειΙειι ιιι ιιιι(ιευ Μ; εεει· (ιιι(ιιι ιιιι(ιευ ειειι
61Τειι(Ιι(:)ιειιιι.ιιεει·, ντο εοινοιιΙ Κυειιευ ειε ιιιιειι ι)ιτυειι ειι
ειιιιιιιιευ (που νοι·ιιιι(ιευ υιι(ι άετ Βεειι(:ιιει· _ι

ε

υιιοιι εειιιευι (ιε
ε(:ιιτυιι(:ι(ι'τειε )λιιιιιι Με. Με εε ενειιιΙι(·ιιε,ευ με( εε ειιι(ιιι
ιυιιυυιι(·ιιε Ρι·οετιιιιιτ(ε ιιι Οιιιυε, ιτειοΙιε υιοιιι. υυτ ιιι Βοι·(ιει
Ιου, ευυ(ιετυ ευειι Πει ινοιιιιευ, ο(ιετ πειεννειιιιτ (Με νει·ιιιιι(
υιεε νοιι Πιι(τεεεευ (4ιυπειι(·ιιυυ(ι ευ(ιιιειι Βιι·ε.εεευρτοειιτιιιτιε
ιιει(ιετιει θεεειιΙεειιτε. Πιε Ρεε(ιετεειιε, (νεΙ(:ιιε ιιι Οιιιιιε (ιετ
ινειΜιεΙιευ Ρι·οε(ιιιιτιου. υευιειιιιιειι ιιι ει·οεεευ 8(ιι(ιτευ, τοτ
εε2ο,ς(=υ»Με ιιυ(Ι (ΙυτοΙιεειιυιπΙιου νιεΙ (ιιειιετει· (ιευ Οιιιυεεευ
Ζιι ε(ειιευ Ι(ουιιυτ. ε( υιειιι (ιυτειι ρει·τετεευ θεεειιΙεειι(ειτιει›
ευ ει·Ι(ιιιι·ειι. [Με (μπε Ι.ει›ειι (ιετ Ουιυεεευ Μ; (ιετιιτιιε (πε
ειιιι(ετ. (ιεεε άετ Οιιιυ(=εειιειυ(ιιιε εειιιε εειπε Ζει( ιυ θεεεΙΙ
ε(:ιιυ.ιι νου Μιιυυετυ. (Με (ιυι (ιειιιεειιιευ Βιι(ιιιυ8ευινειιιι εισιι
ιιειιιι(ιευ, νετιιιιυμ. Πιε Ε`τειιευ ιι(ιιιευ ειυε 88ΠΖ ιιυ(.ει·(τεοτ(ι
υετε 8(εΙΙιιυε ιυ Οιιιυε., ειε νσει·(ιευΜε 8(:ιενιυευ.ειε (ιιειιευ(ιε ι

ιιιι(ι ε.Ιιευιε.ΙΙε Με )νει·ιι(Ζειι€ πιτ Με Ε`οτεριιευιιιυς (ιετ ιιιι6.ιιιι
Ιι(:ιιευ Νιιειιι(οιυυιευεοιιειτ ιιειτειοΙι(ετ. Ι)ιιτειιε Με( Ιειοιιτ., ι

(ιιιεε (ιιο Με.υυετ (ιιι(ιιι υε.(:ιι Βείι·ιε(ιιςιιυε ιιιτετ θεεοιιιε(:ιι(ε
κτιειιε ιυ άετ 1ιιι(ω ευειιειι, ιυ ινειειιει· ειε ειοιι ιιειυειιε ιιε
ειιιιι(ιιιτ ιιειιυ(ιευ, ιιυιετ (ιειυ ιιιυειι ειιειιιιιιτιι(;ευ ιιυ(ι μπε. :

υιιιιιι(τευ θεε(:ΙιΙεοιιτ.
Αιι(:ιι (Με Βο(ι(ιιυιεΜε ι·ε(:ιιι (;ι·οεεε νετιιτειιιιυε ιιι ΟΙιιυε.
ιιυ(Ι νει·ε(ιιιιε(ιευεΒιιυε(ιιιετε (Ιιευευ ιιι εοιοιιευ ΕιιΙιευ ειε ;

ινωι(Ζωε. Ω

θ. Η. ΟΙιΙοριιι: «Πειιει· 8υ(ιει·ειοΕιιεετιιυτυυυ8ευ ιυ θα·
ε;ειυευ);ευ (ιιιττειει 'Ἑιιτιτιιιειιιοἀε».(Ντ. Β). (

8(:ιιιι(ιετιιυε άετ νουι νοιι'. νοτεεεειιΙεεευευ Πιι(ετειι(:ιιιιυε;ε
ιιιετιιο(ιε ιιυ(ι ΒεεεΙιτειευιι(ε· άετ (Μπι υο(·ιιντευ(ιιε;ευΑρρετιι(ε.

να Ι. Ψεε ε ιΙειν: 4(Ζ(ιτ?τεμ εεει· (ιευ Βιυιιιιεε ιιει· Ιιευ(ι-

`

εειιειι.εεειιιιΙειι (ιυι' (ιιε (ιιιγειεοιιε Βυιινιοιιιιιυἔ ιιει· τω.
υευ(ιευ». (Ντ. δ). ι

Πιε Ε”τει(.τετω» (ιευ Βιιιιιιιεε άετ θειιιιιευ (ιυι' (Πε Κότμπ
Ιιειιε Βυτ.ικιοι(ιιιιι8·(ιει· Κιιι(ιετ κι ιπιοιι ιιιυ(τε Με( ειπω
εοιιιοεεειι. μου ιτειτει·ε Βειετιια ειιτ Κιιι.ι·ιιυε (ιιεεει· Αυ(τεΙε
(.τευιιειτυυτ ευεεετει. ιιτιιυεοιιειιεινετιιι. Πιε Πυτετειιοιιιιυ8ευ
νει-(.·ε ιιιιιττευ υυυ ευυι ΒεειιΙιετ. άιεεε (ιιο (ιι:(εοΙιι(ευ(ιι·(ιεεευ
(ιυ- ννιιειιε. θεννι(:ιιτ ιιυ(ι Βι·ιιε(ιιιυιιιυ(τ ω( (ιευ .Ιειιτευ άεε
Βειιιιιιιεειιοιιε ννυειιιιευ. (ι

.

ιι
.

(ιυιετ ΑΙιετε8·ευοεεευ, ιτε1οιιε
ιιυτετ ειυε.ιι(ιετιιι νετεΙειοιι (.τειοε·ευενιιτ(ιευ. ειιιε (Ιιειευι,(.τευ3

επι Νιιιςειευ, ε(:ιιν(τετειειιιιυ(ι ιιιιιιειι (ιευ (.τι·ϋεεετευΒτιιετιιυι
Μπε. ννεΙειιε ιιιυττετ (ιιο θειι(ιιε ιιεειι(:ιιειι. Βιιιε Αιιευε.ιιυιε ι

ιιιΙ(ιετι υυτ (Με 8(:ιιιι1ει·(ιετ ΙΙΙ. Αυτιιειιιιυ,ε, ειε ειυ(ι ριιγειε(:υ
ε(ιιιιεειιιει· ευτννι(:ι(εΙτ,ευΒει·ιιειι€ετ ειε ειινιιιἔε ΑΙτ.ετε;τειιοεεευ.
Βοιοιιεε (τιειιιιιττω. (ιειυ ιιειιιιυευ(ιειι Βιυιιιιεε ιιιευεειιτειιιευ,
(ιετι (ιιε Β(ιτ(.ιε(ιυι (Με εενοτετειιευ(ιεΒιιειιιευ ιυι(ειιιυιιιι: (ιετυ
ιοτειι·(ευ (ι·ειειι(;ευ Ατιιειιευ Ζιι (ιειιιεεΙΙιευ (ιυι άιε Ιυ(ιινι(ιιιευ
ειιιειιιιτ. νετι'. ε( ιυ εειιιειι Βεοιιε(:Ιιτυυε;ευ πι· Πειιετ2ειητιιυε·
ιζει(οιυυιευ, άιεεε (Με ειιιι_ιεοιινεννοιιΙΙιειιτι(ιευ νου ει·(ιεε(ει·
Βεάειιτιιυε, εει Πιτ (Με Θε(ιειιιειι (ιετ Ιυ(ιινι(ιιιευ ιυι ΑΙΙ(.ιευιει
υευ, υιιιυευτιι(τιιΠιτ (Πε Βυιντιει(Ιιιυε; (ιεε ινεειιεευ(ιευ θητε
υιευιιιε

Α. Ν ιι(ιιιυ: «Πιε 3(ιιειιοιιυε ιιυ(ι (ιιε ειιιε (ιετεεΙΙιευ ();εννοιι· ι

υευειι Ρτο(ιιι(:ιειυ οιιειυιεεΙι-(ΜτειιεειιετΒε:ιειιιιυ(ι». (Ντ.4). ι

Πιε 8ο_ιειι(ιιιυε'ειιιε Ρεριιιουειοεεε. ιετ ιιιειιετ ιιι ιΒιιι·ορεινε- ι

πιε; νετιιι·ειτ.ει,1(ιεει ειοιι _ιε(ιο(·ιιεοιιτ ιειοιιι ειιΙτινιτειι, ινοιιει
ιυι· Ειυνειεε);ειιειΙι ιιυ(ι Ρεττετειιειι,άετ ευ υυυ (ιυ- υου εειιτ
τειοιιιιοιι, υοοιι νετιιιειιτι (πω. Ι)ιεεε Ιιτιιοιιι: νετ(ιιευτ νοΙιε
Βεεειι(ιιυ);, (ιιι.εεε ιιι: εεΙιτ υειιι·ιιετ'ιε Ρι·ο(ιιιοτε, Με ΜεΙιΙ,
Βτοι, ΚειΤεε, Βιιττ.ετ,ιιει· εε(εΙΙτ. ινετ(ιευ Ι(ϋυιιειι ιιυ(ι ιιεἴειυετ
ρ;τ(5εεετευΒιιιιει(ειι άετ οιιυε ιιιετ Ζιι Ι.ιιυ(ιε ευτεειιιε(ιευ του
τι(ιτ(ιιε(:ιιειιιι(ιιιετΒο(ιειιιιιιιρ,·(ιιεεεε Νειιιτρτο(ιιιετεειιι ι(ϋιιυτε.

Μιυ(ιε ει» (Ιει·ετιι(τεΚτειυι(ε αειειει.ει. ινοτιιευ ιετ, ευ υιιυιευι:
ιιοι επι ιιΙοειιιιτ,ιτειιι.ιιευιεειυ Βετιιυ.

Ι.. Ι.. Β.οοΙιιιυ: «Βιιιιι(ετ-ετιιτιειιεειιεε(Με άιε ιιι(ιιε(ιιιεΒε

νϋΆι(Έ·ιιυ(τ
άετ Βιιι(ι(. Νιεειιιιι ιιυ(ι ιιιι·εε Κι·ειεεε». (Ντ. 4

(ιιι ).

ΒεττεειιτιιυΒ·ευ Με Ηειιιιτ(ευ. Βιει·ιιιι(:ιιι(ειι, Βιιευ υπά
Η(:ιιει(ιιιυ(ιευ (ιιι(.ει·(τευευυ(.ετ Βενιιιι(ετιιυ; ιι

ι

(ιευ διιιιτειι 18?9

ι Με ιεεε.

Α. Ε. ΦΗΜΗ-ιι ει( (την: «Με $ει(:Ιιειιιιετ (ιευ θειι·ει(ευ Κ.,
ενειειιετιιιιςειιιε,=.ιιννε.ι·(ιιυετ ευ(ιει·ειι Ρετεου Ιειειιτε νετ
ννιιυ(ιιιυεειι Ιιει(τειιτεεΙιικυ(ιιιιιιειι>>.(Ντ. 4).
Βιυε Ψιε(ιει·ειιιιε ιιει· ε;ετι(:ιι(εετετιιειιευ Βι(μει·(ιεε ιιιιετ
(Ιειι θειει:εεευετ(ιιι(Ιάεε Αιι€ει(ιιικι:ευ ιυ ει((ευεο. νει·ι'. (ιιει
απ( ·(ιειιιι, (ιιιεε νοτ (ιειιι θετιειιιειοι·ιιιυ ιιει· Βιιρει·ι.εο2(ιειι(τευ
ειιιευ ιιιιιιιε(:ιιευ νοτι.τε((ι,τιυι( Βευιοιιετι·ιιτιου(Με Κι·ευι(ευ. (ι

.
ιι
.

Αυ(ιει(1ε.(ι·ιευ.ει( ιιεΙ(ευ ιιια, (ιπι (Με Βι(ιιι(ει·. θεεειιντοτειιειι,
εεει· Με( (Με Αιιιτεεευ(ιειι ιιιιει· (Με υιϋ(.τιιοιιειιΒειιιιΙε ιιυ(ι
Ε'ι·(ιεευ (ιεε νοτιιε8ευ(ιειι Β`ειιεε νοιιι(οιιιιυειι ιιι οτιευι:ιτευ ιιιι(Ι
(ι.ιιι2ιιιιιιιι·ευ. Π” (ετιιεειε ρειιιιιειιειε Βιιι(τειιειι ιιι ειιιε (ιιε
υε.ιιιι;ι(ειι.ευΜ: (ιε.ιιετυο(.ιι(νειι(ιι€, ι(νειιω· νοι·ειτ.2ευ(1ειπιοιι
Βεειι(ιιΒιιυΒ (ιετ Βε(ιε άεε Βκρετ(ευ, (Ιιεεευι ιιιεΙιτ τω.
(Ιετ (Με (του ει·ιιιιειιι:ιιυ(ι ευ ιιιιι (ιιι(:ιι (ιιει· ιι(›ειιειιι(ει( ιιε
ι·ε.ιιιπ ειιιε ενειιτ(ιεΙΙ ιττιΒε Α(ιε(ε8·ιιυ(τάεε ειιι(ιι(:ιι(ειιε εειτευε
άεε Ρτοι(ιιι·ευτε ο(ιετ νετ(ιιει(ιιςετε 2(ιι·εειιτειιειειιευ. Πιεεει·
Γειιιετ ιιι άετ ςετιειιιΙιειιευ Υ'ετΙιειι(ιιιιυἔ ιυιιεειε (ιιιτειιειιε
ιιεεειιιεκ ντετ(ιευ.(ιευυ εε ιιιιιιυτε ιιιεννειιευ ετιιειε τοι”. τω·
(ιευ θ·ιιυε (ιεΓ Πιυε;ε ιιιι(ι τω· (Με 8οιιιοι(ειιΙ άετ Αυεει(ιιι€(ειι
ιιεΙιειι.

.α
λ

Κ. Α. δ (ιτε υ ειιιιι: «ΕιυιΒ·εε ιιιιει· «Κιιιυιε(:ιιιτε.»,ειιι νοΙΙιε

ἔΙεΙΩι·εΞΒΒ
σει· ινοτιιιι(ειι (ιεε )Υ_ιε.ιι(εεειιευθοιιτετιιειυευτε»

τ. . =

Με Κιιιιιιεειιι(ε. ετε)Ιτ ειυ εετιιιιε(·ιιειι(ιεε. (ιΙοοιιοΙΙιεΙιι(τεε
θεετειυι( νοτ, ινει(:Ιιεε :ιυι (ιευι ι)ίεΒ·ε (ιετ ΠεειιΙΙε.τιου ειιιενει·
ε(:ιιιε(ιευευ Κοτυιιι·ιειι, Με Βοε·,<.τευ,θειετε, Ηείει·'. )νειΖωι
8ειι(ιυυευ Με. υεειι(ιειιι άιεεε ειιιιιιειιει Βιιιιι·ιιιι ε(ειιιιζ (τε
υιι((:ιιι.ινοι(ιευ Πιε Αμρε.ι·ετε. ιυ ντεΙειιευ (ιιο έ(ιιιετειιιιυετ

Ξ (ιιεεεε θει.ιιιυι(εε νοτ ει(·ιιαειπ. ιιεειειιευ ειιιεειυευι ι(ιιρϊετιιευι ΚεεεεΙ ιυι( ειυειυ ΒϋΙιτευεγειειιι; (Με (τειιΖε ετιυυει·ι; ευ άιε
εειιτιιιιοιιιιειιευ ΠεετιΙιετιοιιε(·οτι·ιειιιιιυΒευ ιιι ιιιι·ετ ρι·ιιυι(ιν·
ε(ευ Απ. κα. Μ( (Με Ρι·οι›ειι (ιιεεετ ιιιιιειιιε (τιιιιειι ειιιε.
ει;;Ιιειτ ειυετ Πυ(ετειι(ιιιιιυε· ιιυ(ει·2ο(τευιιυ(ι ιυ (ιειυεε1Ιιευάιε
Αιιινεεειιιιειτ του Κοτυτεετευ. Βριιι·ειι νου Βιεειι. Βεει€ειιιιι·ε
Β'ιιεει ιιιι(ι ΑΙΙ(οιιοΙ8ειιιι.Ιτ Ζιι 5.29-θ.14 ρΟτ..(ιουει.ετιι·ευτω:
υου, ειυε Ρι·οιιε ιι(ιι(ε εεΙΙιΙιειιε ?ειιιε ιιυ(ι ιιτειιιΙιειιευ θε
ι·υειι, ειιιυιε.Ι ι(ουυτε Ο,()2(Με. θτιιιιεριιιι οοιιειε.ιιττ ντει·(ιειι.
Με Ζιιιιετειιιιυε (ιιοεεε ιιιτ (ιιε θεειιυ(ιιιει(. ι'ι·(ιεΙοεεειιιι(ιιι(:ιιειι
θεττιιιιιτε ιιιιυυ ιιι Ιει2τετ Ζειτ. νοιι (ιευ ινο(μιιω ιιυι· ιιιι

ξ (ιειιειιιιευ νοτιτευοιιιιιιευ(νετ(ιευ, (ιιι εοι(:ιιεε υιι(:ιι (ιετ Βιιιιιιιι·

τους (ιεε ΒτειιιιτιτειυυιουοροΙε ευ( (Με 8(ι·ειι€ετε νει·ιιο(ευ ει.

Ν. Μ ιι τ τ. ι τι ο τν: «Αιιοττε Βει Ριιοεριιοι·νεη.ι;ιιιιιυε;ειι».(Ντ. δ).
Αιιι' θι·ιιυ(ι νου τω( ροΙιΖειιιτ2τΙιοι1ευΒεετιουευ ιυ (ιευ ΜΜ
ιευ ιιει· .ιιιιιτευ νου ΓτιιιιευΙειοΙιευ υε(:ιι Αιιοττειι ιυι (ιτι(τειι.ι ι·ιει·τευ ιιυ(ι ιιιυιιευ 8ειιικευ(.τετεειιε.ΐιευιουετω( (ιευτ1ιευθυ
8γυιιιτουιευ ειιιετ Ριιοεριιοτνετειι'(ιιιις ε(εΙΙΙ: Μ. ΓοΙ(τειι(ιε'Πιε
εειι (ιυι :

1
)

Ριιοεριιοι· ιυ Γοτυι νου Κ6ριειιευ_ άετ 8ττειειιιιϋΙ2ει·,
2εττιει›ευ υυυ (ιιιι(τειεει ιιι (.τει:οειι(ειυΜ( εεει·. ιει. ειιι νοιι(

> ειυιιι(:ιιευ νοιι(ε (.τειιτει.ιειιιιοιιεεΑιιοττινιιιυ. 2)1)ιε Ριιοεριιοτνει·· ((ιιιυυε; Μ( υεισειι ιιυ(ιετειι ρε(Ιιοιο(;ιεειι-ευειοιυιεειιευ Βι
εειιειυιιιι€ειι ειυε Με. Ιιειιετεκτοριιιε ιιετνοτ. 3) Ζιι (Ιου Με
ετε.υ(ιι(τευιιιι(ι (:Ιιετυ(:(ει·ιειιε(ιιιευετιιιρι.ουιευ ειιιετ Ριιοεριιοτ
νετειι(ιιιι8· ιετ Β'οιιτευ(ιεειιι ειι.ιιιευ: 1(:(ετιιε, ·Βιιι(ει·(;ιιεεε ιιιε
Ρετιτοιιευτιι ιιιι(ι (ιιο ιιιιι·ιεευ εει·ιιεευ Ηιιυ(.ε. τετιιεε Πεεευετ(ι(.ιουω. ΗετΖευε. (ιετ Νιετειι ιιυ(ι ω· Ι.ειιετ, ιιοι Ιειυτει·ει· ιιι
Ροι·υι ω Βειιιευ Αιτοριιιε. Πιε ΙΒτεοιιειυιιιι(;ευ εει(ευε (ιεε
Μεεευ(ιε.τυι(.ι·ε.ο(ιιεειιιε ιιυιιεετευ(ιι€. 4

)

Πε.ε Ζιιετευ(ιει(οιιι.
ιυευ νοιι Αιιοι·τευ ω( (ιιει·Ριιοεριιοτνετειιιυιι(ι· ιυιιεε (1(ιι·ωιθιηθ
Βεεευετειιοιι (ιει· Βιιι(εε.ριιιιι.τευετι(Ιε.ττι>νει·(ιευ. ό

) Μ ιι ΠΙΑ
Μειυιιυε, (ιιιεε (ιιο ιιιειε(ειι Ε'ε.11ειι.ε(ιιετ ΒεΙΙιετ Ιυεεετε.(τοριιιεΠιτ ειιιε Πω( (ιιεετιιοετιειι·ιει.ιιιοεριιοι·νει·Βιιτιιιιεειιιε( ντετ
(ιειι πιιιεεειι, νετ(ιιειι( ειυιΒ·ε Αιιιιιιετι(ειιιιιι(ειε εειυετ ινε.ιιι·
εειιειυιιοιιι(ειτ ννε,(;ευ; (ιιε Μειιιιιιιε Η οιυι(ιιι υ'ε (ιε.(τε(τειι(ιιιεε Βει άετ Ριιοεριιοτνετ(ςιιτιιυε· ειιιε νοιιιιιιεειιυειιιυιε ω·τω" ετεπιιιι(ιε, ι(ιιι(ι Μ. ιιι εειιιειι ΓεΙιευ υι(:Ιιε ιιεετιιιιΒ·ι.
τι.

Ή
τ
· ε ε ε ι( ο ιν : «Οιιιυ(ιΜε Ρεετ.ιιετ(ιιιυ ίετιιευ Οετευ».

ι ι·. .

Νεοιι θιιιυε. ινιιτ(ιε (Πε Ρεετ ιυι :αν .Ιε.ιιι·Ιιιιυ(ιει·τ.νιεΙιειοιιι:
ειι(:Ιι ιτιιιιετ. ιιι.ροττιι·τιιυ(ι "νετ Με( ειε ειιιιιι(:Ιιει: ιυι Βιι(Ιειι
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Οιιιιιιιε επι'. ντο όιεεε11ιεΜε ω· άειι 1ιειιιιιτειι 'Με ειιι1ετιιιεειιι
:ιιιιι.ι·ιιτ. ειρειιετιιιιι νετιιτειιειε ειε1ι άιε Ρεετ ιιιιει· Με 11811911
ειιιτ1τε,Με 1ιιιιει·ε εεε 1ιιιιιι1εειιιιι1ιιιιειι Νοι·ιιειι ιιι άιε ιιιοιι
,ε;οιει ιιιι‹ι Μιιιιόεειιιιι·ει. Βετ Πιιιετιιιι‹ιιιιιιι, τ1ιιεε ι1ιεεε ?το
νιιιιειι ιιι ειιεει.ειι Βειιειιιιιιιι;ειι :ιι ιιιιεετετιιΒειειι επειιειι ιιιιι1
ειιιε (ιει'ιιιιτ εετ ΕιιιεειιΙερριιιιιτ άετ Ρεει Ιιει άεπι 1ιει·τεειιετι
@τι νει·1τειιτειετε €1το1ιτ.,ιιιιιεετεεειτειιε άετ τιιεειεε1ιειι θε
ννιιιτειιτω· ειιιειι ειιετ8ιεε1ιειι Κιι.ιιιιιι πιιτ (1ιεεετβειιε1ιε ιιι άειι
ι.τειιιιιιιιτειιΡτονιιιιειι 8οτεε εειι·εεειι πετάειι. Με 111ιτι1ιει
Με;; 1ιτιιιετ.ε·ειιιιιιε Βεεειιτειιιιιιιε εετ Κτιιιιιι1ιειι: ιιιιά ειιιι,ε.τε
Κτ:ι.ιι1τειι€εεειιιειιτειι.

Ρ. Α 1) ειικ1ιιι: «Ζιιτ Ρι·ιι.8ε ιι1ιετειε Βτιιιι1ιτιιιιε ιιπά Μοτ1ιι
ειιιε ιιιιι.ει·άειι Αι·5ειιετιι εετ Ζιτειιιιιτιιτειι ιιι Ιντεπεντι
ννοειιεεειιε1τ.ιπι 1νιιιτιιιιιιι·εειιετιθοιινετιιειτιειιτ».(Ντ. 5).

Ζει· 11ιιιετειιειιιιιη;Με· ι1ιεεε ινιε1ιτ.ι€ειι15`ι·ε.ἔειιννιιτι1ειιειε
Ατ1ιειτ.ει·εετ ω.» ,ςι·ϋεεεειι1:“ε1ιι·ιιτειιιιι τιιεεετ Βιε.ει. 1ιετειι

εεεοεειι. Πε ειε11ιεειεε 1ιετιιιιε,τω” άιε Βτιιιι1ιι·ιιιιε ιιιι Αιι- .
ιτειιιειιιειι ιιιι νετ1ιειιιιιιεε ιιι εετ ε·ειοτι1εττειιιτι·οεεειι ριιι·ει
εε1ιειιΑιιειτειιΒιιιιε ιιειιιε εειιιιιτειιιιε πι., επι' ει.νει Γε.ει·ιιτειι
Με· ειε Βτιιιιιιτιιιιε νει·ιιιι.1ι.ιιιεειιιεεειεειιιε Βειιιι£ειι‹ιε ιιπε
εο1ε1ιεειιιιιιε ιιιιε1ιειιιειι εεννιεεειι Βιιιι1ιιεε και εεε Ρτοοειιτ
εε.τ.ε εετ Ετιιιι1ιι·ιιιιεε1ιτειιΜιειτ.ειι. Ι)ιε Μοι·ιιιιιιιιιι: πω· ιιιι
(ιιιιιτειι ειιιε ιι;ι·οεεε,Μιε ιιι Ζιιεειιιιιιιειιιιειιιἔιιι 1ιτιιιεειι ιει
ιιιιι. εετ ,ε;τοεεειιΜιτρετ1ιε1ιειιΑΙιεΕτειιειιιιι;. ινειειιε 1ιει ιιιεεετ
Απ. εετ Βεεειιιιιιιςιιιι€ ει·ιοι·(1ετιιειιπι. Αιιο1ι ννιιτειι ιιιιιιιεΙιε
11ιιιιεε1ιιι ιιγειειιιεειιει· Βεειειιιιιιε· 2ιι ευιιειιιιιτ.ιιι.

Ν. 1(1ι ιιιε ιι ε... «Πιε Βε.<τιιτειειιτιιιι,ι.ςΒ1ϋάειιιιιι€ει· ιιπε
νετι·ἱιειιιετ ιιι Βενι·ειϊ ι1ιτετΖιιι·εε1ιιιιιιιεειιι1ιιεκειτ.».(Ντ. 5

).

νετι. νετειιε1ιτ.εε ιιιιιιετ ...τι (Με Ε`ι·ε.εειιειιιειι€ειιειι. ι.νειειιε
ιιιι .1τιιιι·,ε:ιιιιιι·1899,Ντ. θ ιιιεεετ Ζειιεειιι·ιιτ, νειι Κτιιιιιε1ιν ιιι
Βει.τε1ϊειεεετ εο ινιε1ιιι.<τειιΔιιεε1εΒ·ειιιιειτ ειιτΒειινοι·τ'ειιπιιι·
(ιετι. Πει! 2ιινε.ι·αυτ' (ιι·ιιιιιι νειι ει;.τειιειιΒι·ϋι·ι.ει·ιιιιιζειι,ειειι
ετιιττειιτ1επί Θεεετ21ιεειιιιιιιιιιιιεειινει·ειιειιι.Κ. εε άειι Οοι1εςειι
ιιιειιιειιειιρτεεειεε1ιειι).1νιιιιιειι ε;ειιειι, εοΙιτειι ειε ειεε ιιιιιι ιιιιι.
τ1ετιιτι.ιεει·Βιτρεει.ιεεειι 1ιεεειιΜιι€ειι 1ιε.1ιειι.

Α. Ι). 8ιιε‹1 ιι1ε1τι: «Βνριιιιιε ιιιιι1 ειε νειιετιεειιειι Κττιιι1τ
1ιειτειι ιιιιτ.ετάειι Πιιιετιιιιιιιε.ι·ε εει· Βιιιο1ειιειτ'εε1ιειιθετ
ιιιεοιι.ιιι άειι .ιιιιιτειι 1884-1888». (Ντ. 5).

1ιι εεε πιει ιτειιε.ιιιιι.ειι.1ιι1ιιειι 1ιεει.ειιι1Με θιιι·ιιιεοιι Με
81,4.50 Ρει·εοιιειι, ειε 28.51 άετ Βτιιτιιιι1τι.ειι1ιετ.τιιε·938

(εεε (Με.) ΑΜ ειοιιοι·τιιοε1ιε1ειι4.1581111°ιετε.ιιιιιιιη;ειι,6γριιι1ιε
-- 251, Πιειιε ιιιο1ιε- 219 Ειιι1ε.
Ν. .Τ

.

Τεειιι.1τονν: «Πε1ιετ άιε θτιιιιι11ιη;ειι Με Ατι. Με
ννειεε εετ 111ιιετ1ιειτ.εετ θοιινει·ιιειι1ειιιε-Βειιιετννο ιιιι
ΚειιιιμΓε τςεεειι άιε Βριι1ειιιιειι».(Ντ. θ).

θειιι1ι1ει·ι1ιιΒάεε ειητειιιι1ιειι1ιειιειιΒι.ειιιι1εεειιιειιι·Αιιε·ε1ε.<;ειι
1ιειτεπι Θιτιιιι‹ιε'0Πιιι18Γ8ΓΒεερι·εειιιιιιιτ.Με ννειι ιιι σε" ειιι
ιε1ιιειι Θοιινετιιειιιειιιε Βεεειε.ιιι1ε Με 1ιε.ιιι1εειιιιιτειιειεε ιιιι
αειιι Κιιιιιιιι“ε 88ιζε1ι ειε Βριιιειιιιειι 1ιει.ιιειιι€ειι.Νιι.011Μιτου
ιιε.1ιιιιεεεε νετ1ιεεειιάειι Μειει·ιιιιε, άεε ειιιε '1'ιτειιειιιε Μικ
Ι.1ιει1ιιιι€ειιει.ιιιιετει·θο11εεειι 1ιεετε1ιτ.,ει.ε11ι.νετ!. ειιιιιτε 'Πιε
8τΙ1 ειπ, «Με εετ Βιε1ιιεειιιιιιτ ειιιεε ει·ιειςι·ειειιειι ινιτιτειιε
όιειιειι ιώιιιιτειι. 1)ει·ειιιε ιο1ετ, ιιε.εε ειιι ειιιι€ει·ιιιιιεεειι νειι
12τιο1ε1ιε81εινε:ετΚιι.ιιιρι ιιιιι αειιι 14ιριάειιιιειιεπι· τιιιιιιι Μιε·
1ιε1ιεειιι ννιτιι, ινειιιι ειιι 111111;;ι:8Ζιιειιιιιιιιειιετεειιειι νειι Θεω
νετιιειιιειιτ.ε- ιιιι‹1 Κτειε-Μεαιειιιω1ειιεεε1ιειτ.ειιειι6ι·ιιειιειιιει
ιιιιεει. ιιιιτ.ετιιιιιιιιτε ω· ει·ι.1ιειιειι1ιιι.ε11η;ει12.Με 1ιιοιινει·
ιιειιιειιιε1ειιι1εειιιιιτ.ιιιιιεε ιιιιιι ιιι ‹1ιεεειιι 1(ιι.ιιιρί ειιιε εειινε
.3ιειιιιιι€ ειιιιιειιιιιειι, ιιιιιεε νετιιιιτιειιι‹ι ιιιιιετ εεε ειιικειιιειι
ιιιετιιειιιιεε1ιειι0τι.τιιιιιεειιιοιιειιιιι εεε 1ίτειεειι ειιιιω·ειειι, εειιιι
οιιιιε ιιιτε Βειιιι1ιε ιιϋιιιιειι ιτειιιει·ιει ιιιι.ιυιιει1ε 11ιιεειιιι1ιιιιειι
σιιτε1ιεετιιιιτιπετάειι..

Ν. Α. οι οι· σε ιιο ννπι: «Ζιιτ θεεειιιε1ιτε άετ @ειιιε ιπι θε
1ιιετεεεε 'Γετειι». (Ντ. θ).

Με εε Β`οι·εειιιιιιε·ειιιιι 6ιεεειιι θετιιετε νειι Κοε1οινειιι ιιιι‹1
Μιιιιε1ι 1τιιιι·ιεεειεΙιτ.ιιιιιιειι ιετ ειε @ειιιε Με· ιιιιτειι Αιιεννιιιι
εετετ (Κοειιιτειι), ειε νοιιι 11οιι ιιιιι1εετ ινοιειι. ιιι άετ ετειειι
1:Πι1ιΊ.εεεε Χι 111..1ε1ιτιιιιιιάετιειιετιιιιι.ει·ιιιιιιιειι,ειιιεεεε1ι1εμρι.
ννοτι1ειι.Με ετετ.εοιιιειει1 ιεεειειιιιεειιε 111ε1ιιιιιητιιιιετ Με νει·
Ιιειιιιειιεειιι νοιι 7 1..ερι·εεειι(18.ι.11°Ειιιε αειιι· 1643, ιιιι ετε.ιιι
ιο1εειιάειι Με”. ινιιτι1ε 1ιετειι.ειιιιει· 12 11τιιιι1ιε,=τειιιει
άετ.. ΒοΙειιεε εεε νει·ειιι1ε.εειιιητ2ιιιιι Βιιιι ειιιετ 1ιευτιιεει·ιε,
ννε1ε1ιειιιι .ιιιιιτε 1850 ιιι εετ Νιι.ιιτειιιι_ικΒιιιιιιιω ει·ειιιιει.
ινιιττιειιπά ιιι ιιιεεε11ιε14 1..ερτϋεε εοίοι·ι. ιιιι.ει·ιιιι·ι ινιιταειι.
ιιι Ρ_ιετιεοτειιννιιτ ιιει·ειι.ε ειιιε .1.ιθΡ1'08θ!'1θεειι 1847 ετϋ11ιιετ.,
ινειειιε ινει1ιτειι(1άετ 6 .18.ιιι·ειιιτει· 1'ιιειιμειτ 21 1.εμι·εεε εε
1ιιιιπ.Δειτε. Πε.νοιι ινιιιτειι 8 εεετοτ1ιειι,ειε ιιιιι·ι€ειι 13 ννιεσετ

σ

Με Ηειιεε ειιτ1εεεειι πετάειι. τω. 1ιιι.ειιιιιι άεε θιι.ιι2ε θε
ιιιει ειιιετ εοτείειιιι€ετι Βιιτειιι'οτεειιιιιιε ιιιιτει·2ο;ειι ιιιιιι τει:
Λευ ΑιιΒιιιιετι οιιειι ειιιττετ Αιιι.οτειι ι“ειςι, τιιιεεειε Μετα ιι

ι

‹1ειι '75 .Πιιιτειι, νειι 1824-18θθ, ειιι 89 1ιεννοιιιιιειι θττειι νοτ
ιτειτοιιιιιιειιιετ, πιιτ ειιιετ Βτ1ττειι1ιιιιιεειιιΤετνειι 818 Μειιεε1ιειι:
251 τ1ε.νοιιειιιε εεειοι·1ιειι από επι· Ζει: ειιιε ιιοειι πιιι 1ιε5ειι

Ζ (54 1.ερι·ιιεε. Ιιι Η) Οι·ιειι ειιιε ιτειιιε ννειιετε Βτιιι·ιιιιι‹ιιιιςειι
νοτεειτοιιιιιιειιιιιι‹1ιιιιιιιι ειε 1ζ.ερτειεστι Με ετ1οεε1ιειι1ιειι·ιιε1ι
τει: ινετι1ειι.'Γετιειιειι ι1ειιιοιιετ.τιι·ειιάιε Ζιιιι1 άετ Ειτιιτιιιιιιιειι
ιιε.οιι άειι .1ε1ιτειιιιπά Οττεο1ιε.Π.ετι.

1ι. Μ. Βοπι εε: «Πιε Γε.ΙΙ νειι Β·τοεεετΗιτιιιιιιιτιιιιε 1ιει ειιιειιι
ιιιιι€ειι Μιι.ιιειιειιι. (Ντ. θ).

Ρετ., 18 .Τε1ιτεε1ι, ετ1τι·ο.ιιιιι.ειιιιειι ειιιετ 2 Με 8 ννοε1ιειι
νει·ιιει· ιι1ιετειιιιιεειιετι1ιι11ιιειι2ε,ειιιεε 'Μεεε ριιιτ:1ιειι 1ιει
εε1ιειιι1ιει·νο11ετε.ιιιιι€ινοιιιεεω ιιιιτ ιιιε1ιι·ιειειιειι1Γ.τετεε1ιειι.
1ιεινιιεετΙοειι.τ1ιειτ.Πνεριιοε πιιτ Ονειιοεε εεε θεειειιτε. Βετε
εε1ιινϋ.ειιε.Βειιιιιιιιι νετ Μεεε ιιιιιι Νε.εε από Ζιιο1τιιιιιτειιάετι 1ιιιιτειιοϋετειι ΒιιιτειιιιιΜ. Νει.ειι 15 Μιιιιιιετι ειιιΙ.ιιε. Μιε Μι
Δε” ννιιτ‹ιεειιιειιι Ηετττειι1ετ2ιιεεεειιι·ιε1ιετιιιΜ Ρετ.. 1ιεει·ιιιςτ.
ινεεειι εριιτετιιιιι1:ι.ιιιιιτεινοττ1ειιειινει·τιιιε1ιτεε.τα ειιιε ε

ννιι1ιειιιιιε '1`ο‹ιεειιι·ειιειιεννιιι·ιιε 26 '1':ιε;ε ρεεε ιιιιιττειιι ιε

$εετ.ιοιι νειι Β. ε;ειιιιιειιι. Βε Γατιάειειι: Ητρει·ε.ετιιιεεετ Ηιτιι
ιιιιιιτε,1ιεεοιιιιετεΙιιι1τετεειιε,ιιι άετ Ηιτιιειιιιει.ιιιε ιιιιτ1ετιειεε
πιιι” ιιειιι 8ειιιιιιι. 2ε1ιιτειειι τοιιιε Ριιιικτ.ε Με 8ιτειιετι. Με
Ηιι·ιιειιιιειιιιιε εετ ιιιιιεειι Ηειιιιεριιιιι·ε ιει. 1ιιιιτ.ειιιιιι‹1 ιιιιιειι
Ζετειότι ι1ιιτειιειιιειι ;ςτοεεειι Β1ιιη;ει·ιιιεε1νειι 5-1ι σου Πει·
Μπιτ. Βειι1ε 8ειτειινειιιτιιιε1, 1ιεεοιι.ιετεεετ 1ιιιι‹ε ε.1ιετ ειιιά
ειιςειιι1Ιτ νειι ειιιειιι Ιοειιετειι, εε1ιι.νειι·ΖειιΒιιιιεετιιιιιεε1, Με
Ε”οι·τεεωιιιιε ειεε ο1ιειι€ειιε.ιιτιιειι.Απε άειι $ειτειινειιιτι1ιε1ιι
πι:: ειειι τ1ιεεεε(ιετιιιεε1 το". Με ιιι άειι νειιι.ι·. εερι.ι ρε11ιι
Με, ιιιιι1ιιιιειι 1ιιιιιειι ιιιιτειι ιιι άειι 111. νειιτ.ι·ιιιε1.Πει· Βοιιειι
ω· νειιιτι1ιε1Μ. ιιγρετιιειιιιεε1ι.Με Ηιι·ιιειι5εωι.ιιειιι άει· Πει
ι_τειιιιιιι;Ζει·ετιιι·ι.Πιε (.)ιιε11ει1ει·Βιιιιιιιη; Μ. άετ ιιιιιιιιιι€ι·ειειιειι
ειι1ιειιιιιεεετεεϋτυιιε ιιιιτ1εει· νετιι·εειιιιε ννεττειιιιιειιι ειιιειι
ιιιιιιειι. Με Ηει·Με1ι1ει·Με ειειι ιιιειιι: νετ, σ1ιιιτει;ειιειιιε
ει·οεεε 11ι12.αιε επί ειιιε ιι1ιει·ειιιιιαετιε1ιιΓεειιοιιειιι·ε.ιιΜιειτ.
1ιιιιννειει:. .
νειι'. ιει ΕΜΠ ,εειιειετιάιεεειι Γε11 ιιι τ1ειιειιιιι Ζιιιιιειι. ινε
ιιιιιετ άεπι Βιιιιιιιεεε τω» 1ιιιιιιειιιιι. ειιιε Πεεειιει·ιι.ιιοιι εει·
1ιιιιιιιιι.Με Μεάιιι. ιι1ειιιετ Ηιι·ιικειιιεεε τε Βιε.ιιιιε [.τειιοιιιιιιειι
ω, Με ιιιτετεεπε εε ειιιειιι· 11ιτιιιι1ιιιιιιιεετειιιιιτι1ι·ιι. Με εε
ιετιιι·ε ννιτιτιιιιε;εει· 1ιιι1ιιειιειι.ιιυ! Με (ιιειιιεεε ιει. ιιοε1ι εε1ιτ
ννειιιε ειιιιιιτι. Ειιι·ιιι·ιιιεετ Δεν ιιι εννει Γε.ιΙειι νειι 1ιιι1ιιειιτε,
άιε ιοτ.ιιειι ειιτιειειι, 5ει άετ Βεετιειι Ηεειιιοτι·ιιιιἔιειι ιπι (πειτε

€ειιιιιι1ειι,
ιιπά Β. ειιιειιι. ειιιιιειιιιιειιειι1ώιιι1ειι,ιιεεε 11ιετειιιε

ο;εε ι·οτἔε1εἔειι Με.

1
.
Α Ε
:
.ι ε. ιι ο νν:«Ττειιιιιετιεειιε νετ1ειτιιιι€ετιάεε Ο1ιετιειει”ετε».

(Ντ. θ).

2 Πιι1ε, ιιι ιιειιειι άιιι·ειι ειιι Τι·ειιιιιιι εετ ειε Νε.εειιεε8ειιτ1
ειιι Αεεειιιιιιιι1ετε;ειιειι άετ Νιι1ιτ εεε 1ιει·ιετι (ιιε.ιιιιιειιε πιιι
Ζει·ι·ειεειιιιε;εετ ωιιιιιιειιεειι1ειιιι1ιειιτ.Με 1.1ιει.ει.ε.εεάετ ιπιπιε
τειι 8ειιιιει4ετε.1ιιιε 1ιεο1ιεειιι.ειννιιτι1ε.6οιιιιε11ε Ηειιιιιιε ετ
ιοι;τιε ιιειιιε_11ε.1ε.

Α. '1"εειιε8Ιο ιν: «Ζιιι· Ε'τε8ε άετ 1Τιιι·εοτεειιιιι1Ει·ειειιιιιιι;
εειειιε-ιιιιοι·ιιιε1ει· Κιιιιιετ ιιι Νεειειιτορε. Με ιιι Βιιεε
ειιιά». (Ντ. ε).
Πιε Ρενε1ιιε.τ.τιεΜε ειιιε ειιοι·ιιιε Η61ιε ει·τειειιι ιιπε εεε
Υετιιιι1ιειι τω· Θεεε1ιεε1ιετ'ιειιιε θειει.εειει·ιι.ιιιτειιω. ειιι ιπιπι
εε 8·εννοτάειι.Βι·ετει·ε 111511:ειεε νει·ριιιοιιτει.Πιτ άειι Κι·ιιιιιτειι
ειιιε Πιιιει·ιιιιιιιτιιιΜ Βειιιιιιιιιιιιι; ιιι νετεειιιιιιειι.1)ειι Ηειειεε
εειιινιιε1ιειι Κιιιάετιι, άειι 8ειειις-ειιοτιιιε1ειι, ιιιιι ειιιε 1Νοτι
«1.1ιει»ιιιοιιι ιιι Ιιειιιιαειι, εεεειιιι5ει· ιετ. ειε 1ιιετ ιιιι‹ι των
1ιει·τεε1ιειι‹ιεΡ8.εεινιι;Μ ειιτειιιιιιε ιιιειιι :ιιιεε1ιτε.ειιι..Απε εμπε
ιιεει.ειι Βιιε1ιειειιιειι ειιιειιι. αιε 1ιεεε1ιεειιεϊτ ιιιοιιι ειεε ιιι
11ιι1ιεει.ειιει.ιιτεειι ιιι ιιιιιεεειι τετ Κιιισει·, ειε ειιιετ 1ιειιιε
τ.ιιειιιι€ειι Βιιτιςει· τα ινει·‹ιειι ιιιι 8ι.ε.ιιι1εινιιτειι, ει:.ιιιεινετ
ειεει. ειε, ι.νιε νιει 11ιι1ιει1,Με νιει νει·1ιτεε1ιειιεει·ε‹ιε νοιι
ε1ιεεειιιι.τιιιειιΜετιεειιειι εετεε11ιειιΔιεεε11εο1ιε.Ει.ειι€ειιη.τι »νετ
τιειι. Ειπε ι·ετιειιε11εΕ`ιιιεοτεε ιιιια Βιιιε1ιιιιις, ειιιε Πιιιει
ννειειιιιε ιιι νετει.ιιιιειεετ ινειεε νει·ιιιιιε·Μεεε εειει.ιε·-ιιιιοι·ιιιε1ειι
1(ιιιι1ετνετεειιιει1ειιεε Βιιιιάννετιι ιιιιιι 1ιιιιιειιειιεΜεεε Μικε
ει·ιιι€ειι, ειε ιιι τιι1ιιιτειιΜειιεε1ιειι και ιιιιιειιειι, ιιιι‹1εε επί
ι1ιτεΑττ άετ θεεε11εε1ιε.ϊτΝιιτ2ειι ειι ιιι·ιιι8ειι.
Νεε1ιι1ειιι νει·ι'. ιιιιιι ιιιιητειιιει1ι, ι.ι·ιιειιι άειι ειιικειιιειιΒιετι
ι.ειι Βιιι·εριιε ιιιιτι Νοι·‹ιε.ιιιετιεε.τετ ‹1ιεεε ιιιι€1ιιειιιιε1ιειι1ιιιι·
‹1ετ ιέει1ιιιιιΜε, ιιιιιε1ιτ.ει· πιιτ άιε '1'ιιιιιεεειιε ιιιιιιιιετιτειιιιι,
ιιιιεε ιιι Βιιεειειι‹1. ινε ιπι Βειιεειι ετινιι και '1'ειιιεειιιι5ε1ιιι·εε1ι
ειιιιιιιςε ιιιιι1ιτειετ.ιε-ειιοι·ιιιειεΜεεε» ειιιετιι·ειι ειε Μεεε ιτειιιε
ειιι2ιεε ερεειε11εετειιι1ιε1ιεΑιιεωι1ι Πιτ τιετ.ιι·ιιιΒεΚι·ιιιιιιε νοι·
1ιιιιι‹1ειιΜ., ιιπε πιιτ ειιι ριιιιι·Ρτινιιτειιετε1τειιειιιειιι ιιιιιιιιιιε1ειι
'1'ιιειι ΠιιτετΙιιιιιι`ιιιετειι.ετ.1ιε.ιιειι.

Η001εει.
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